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A  TERMESZETVEDELEM EVE ’95
Bizonyára nem egyedül birkózom az 
zal a wondolattal. hogy vajon mii je
löni szamunkra. vadászok számára e 
rangm nemzetközi rendezvény ..üze
nete". Sajnos. még ma sem ritka a/ 
a felfogás. amely a vadászokban a 
természet pusztítóit, egyfojta fogyasz
tóit látja. Ain, hogy ez mennyire nem 
így' van. arról lapunk olvasóit nem 
kell különösebben meggyózni. annak 
ellenére, hogy sokszor u harátian ki 
n> újt< >i( kezünkre alaposan rá-rá 
csapnak Érdekes módon valahogyan 
manapsag kikopott a koztudatból és a 
közn> elvből a vadvédelem, vadóvás 
kifejezés, amely egyfelől természet
védelmi. másfelől a sokat hangozta
tott gazdálkodási feladatokat tartal
mazza. Nem hiszem, nem tudom el
hinni. hogy akad széles e hazában 
olyan szakterület, amelynek annyira 
alapvető érdeke volna az élőhelyek 
természetszerű állapotának megőrzé
se. védelme, mint éppen a sokat os
torozott vadászatnak. Túl az alapvető 
érdekeken, legalább ilyen fontosak 
az érzelmi kötődések. Legtöbbünk
ben mindezek a kora gyermekkorig 
nyúlnak vissza, és a kötődés életre 
szóló. Soha nem volna szabad elfe
lejteni. hogy maga a vadászat egy 
egész sor megelőző feladat ellátása 
után történő végkifejlet, ugyanúgy, 
mint a növénytermesztők egész évi 
munkájának a gy ümölcse, az aratás. 
Ezek korántsem látványos dolgok.

A kapott tájékoztatások szerint a 
nemzetközi program éppen a nem 
védett területek természetvédelmét 
szolgálja. Jó  volna mindezeket figye
lembe venni, valamilyen módon ér
tékelni, és világosan kijelölni a tenni 
akarók helyét, szerepét, kapcsolat- 
rendszerét a megváltozott és a még 
bizonyára változó világunkban. A 
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védett területeken kívül is minden 
védelmi intézkedés általános emberi 
közcélokat szolgál. Ehhez meg kell 
nyerni mindenkit, a kisebb emberi 
közösségeket éppúgy, .mint a civil és 
társadalmi szervezeteket, magánsze
mélyeket. Nincs ebben kivétel, 
mindenki a maga területén tud tenni 
valamit az ügy érdekében. A rendez

vény egész éves gazdag programja 
éppen azt a célt szolgálja, hogy a cél
kitűzések közvetlenül épüljenek be a 
köztudatba és közösen járuljanak 
hozzá a természet kincseit megtartó 
új értékrend kialakulásához. A janu
ár végi nv itórendezvény sajtótájékoz
tatóján minden résztvevő arról győ
ződhetett meg. hogy a hivatalos tér-

KEZDJÜK A SZALONKAVAU

mészctvédelem részéről is jól látha
tók a szemléletváltás jelei, mert az 
úgynevezett ..kirekesztő" védelmi 
elképzelések helyett egyre nagyobb 
teret kap a ny itottság, a partnerkere
sés. Ez nem is lehet másként, még 
akkor sem. ha helyenként érdekek 
ütköznek, elsősorban a rövid távú 
gondolkodás, a jövőkép hiánya miatt. 
Vidéken, kisebb faluközösségek ese
tében. a természethez közelebb állók 
körében erről nem kell különöseb
ben meggyőzni senkit. A  vadászok 
eddig is sokat tettek a közeledésért, 
mind az iskolák patronálásában, 
mind az Országos Vadásznap alkal
mával. Az országos programban 
egyelőre nem sok helyet kaptunk, de 
számtalan lehetőség van a kapcsoló
dásra. részvételre, támogatásra, egy
szóval a megnyilvánulásra. Minden
képpen. és lehetőleg minél több he
lyen élni kell ezzel a lehetőséggel, 
mén csak így képzelhető el, hogy el
hiszik amit mondunk.

Ma. amikor a hivatásos és sportva
dászok minden túlzás nélkül szinte 
naponta viszik a bőrüket a vásárra a 
gátlástalan vadorzás megfékezésé
ben. szót emelnek az illegális fakivá
gások. a szabály talan vegyszerezések 
és sok minden más ellen, amelyeket 
elsőként vesznek észre, le lehet-e er
ről nagyvonalú gőggel mondani? Ki 
fogja le az oktalanul pusztító kezet, 
hiszen a határban már szinte senki 
nem mer szólni semmiért. Egy év 
ugyan nem mondható soknak, de ar
ra bizonyára elegendő, hogy össze
toljuk az asztalokat, és elkezdődjön 
végre valami új. Persze ehhez cl kel
lene végre felejteni az eddig adott és 
kapott sebeket, mert azok nyalogatá- 
sával nem megyünk semmire.

Homonnav Zsombor

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET - EGYÜTTMŰKÖDVE A CONCORDE 
TRAVEL UTAZASI ÉS VADÁSZATSZERVEZŐ IRODÁVAL - TAGJAI SZÁMÁRA MIN
DENFÉLE VADFAJ HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VADÁSZATÁNAK KÖA'ETÍTÉSÉT KEZDI EL 
RÉSZLETESEBBEN A 15 OLDALON
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Több levélírónk kérőéiért válaszoljuk: Mór-
m ációnk szt i int a H U B ER T U S  vadászati m agazin 
adás*dejét immd**n hónap e»só csütörtökje- 17 óra 
K ) perel a D UN A  TV  e lő re lá tK a tlan  a közeljövő 
ben w n  tud»e m egváltoztatni. viszont m ég 
ugyanazon a héten - m érem * ápnkstól k *«W d ó  
«n  - szom baton reggel 8 óra ö tén nx qism . Mi A 
mezőgazda m űtorok főszerkesztője szerm ! az 
IS nagy ha 1*3**'

Or. Boda Pél. Kapó*vér: ÍM ffv íiH é t tiszte 
lettel kószónyuk d© togásznyeiven szólva. .ellent- 
mondást'* böffentenünk A VA0AS71AP f#*b 
ruán számában ugyant* jól jelent meg az őzsuta 
g«l» vadászaH idényének megjelölése A sor úgy 
kezdődik. hogy ..februárban". é* nincs mögötte, 
mint a tou* v a d fa j a figyelmeztetés. hogy 
„(1&-é*gT. így értelemszerűen egész hónapban 
engedélyezett a/ ózauta. g*do vadászom. Azzal a 
mondatáva* százszázalékosan egyetértünk, hogy 
a »|óravaló vaddszember nem lő februárban an 
nak is a második M b ro  őzet. még gnJ.il se na- 
gyón. ieg«el|*bb ha nagyon ..kilóm" va*ó« 

Séndor Tibor, Tét: Elnézését kérjük. hogy nem 
tesszük közzé írását - ahogy kérte - telje* terpa 
delemben. Az ok nem ériünk egyel önnel, és 
nem kívánjuk népszerösiteni a gondolatat Na 
hányra azonb.m * uqy érezzük - ilHk reagálnunk 
Azt kérde ..Jogszerű- e az. hogy a megyei földmű 
velésugyi hivatalok bérbe adják a magántulajdon 
bán tévó fóklierű eteket > ' Váidszunk a jelenleg 
✓ r vényben lévő Uyvények szerint igen Amiga tör
vényt nem változtatja meg az Országgyűlés ez a 
járható út. levelében torja, hogy Ön 1973 tói 
1994 ig hivatásos vadász volt egy vadásztársa 
Ságnál. * végű* úgy iria atá. hogy ..fókttulajdonos, 
bérk4óvó vadász". A státusának megfelelően a 
véleménye is megváltozott 7 Rögvest ..evgyenva 
dászatnek’' mmMűt az ön szemében a terűletes 
vadászegyesúleteir vadászata? Ha önnek valóban 
..a szakmában felsőfokú képesítése" van. hogy m- 
hatja l«i hogy a természet ajándékának keH tekin
teni a vadászható vedfaiokat>

Egyetértünk önnel abban hogy a jelenlegi ve 
dászati rendszer nem jó. egyetértünk azzal is. 
hogy a földtulajdonosnak részesülnie kell a terű* 
letbérból. és egyetértünk azzal * . hogy a magyar 
vadnak mmdenki számára értéket ken meghatá
rozni. De nem értünk egyet azzal, ha a földtulajdo
nos yoga lenne a vadászat. 6 majd odózna a bévé- 
teUxV. és az*al sem. hogy a hivatásos vadászok 
kerüljenek állami alkalmazásba. Ka még egyszer 
végiggondolja az o*mé*etét, azonnal rájön az el
lentmondásosa Megszüntetné a bérkilóvó va
dásztársaságokat. de a ..független vadászok* in 
tézményével egyetért ön s«*"ni működne az a 
rendszer, hogy a magántulajdonban lévő földeken 
állam#'aikalmaza>ben lévő vedőro* nyújtsanak va
dászati szolgáltatást >

Nem tudjuk. hogy önnek hány hektáros a fö*d- 
tulajdona, hány hektáron szeretné rajta megsze
rezni a vadászati jogosítványt, de azt azért sejt- 
jűk, hogy elméletének ez ad alapot Vadászni sze 
rét ne de fizetni nemi Ha ugyanis tényleg szeretne 
vadászni, akkor ákJozatot is kenene hozni érte. 
ahogy ezt teszik a/ok a városban lakó vadászok, 
akiket ön azonnal kizárna a vadászatból 

Se lla i Sándor. Hevet: Nem tagadjuk, kissé 
megdöbbentettek a kérdései (1995 benM. eme 
hret azért küldött szerkesztőségünknek, hogy a 
válaszok birtokában, megelőzzek a ..párnáién" 
vitákat.

1 Nme* érvényben az 1977-78 ben elfogadott 
V I. alapszabálymmta. s nem is áll módunkban ön
nek ilyent kőiden.

2. A MAVOSZ jogutódja az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet, a megyében az időközben 
önáUö jogi személyiségekkel rendelkező, megyei

\ te d á M fig y v rU i autopomt *rányzéfc eladó 3300 
Ft db frd  0 6  88 396 340

Faberm  fu ro  A Jfa  k ii '2  76 skeet vadászfegyve* 
telte* chok készlettel. Sako 7*64 vadászfegyver 
l.S*6»42  Sczvn*ot és ftender távcsövei 
6*42 Schn^dt « i Benóer távcső **nes ♦ettogarás* ki- 
kéozéssel. surgóeen. anyagta* rmett e*^dö telefon 
hétfőtől péntekig 0 7 - U  ^  06 52 41V600 6319

.30 0 6 -oe vadonatúj /astava 7 *6 0 es céltevcsó el
adó Érdeklődni 9749 Ncme*t>od. Kossuth u 67.

E ladó  cseh  M A U S ER  7*64 es távcsővel, nagyon jö 
állapotban ás 1 db 20-as szovjet söreiét újszeg á«e- 
potban W nnék 1 <x» BÖK BUX vegyes csövűt, táv- 
ceövel szerelve Cseréről *s ftehet szó. érte*egyeztetés
sel le  vegves csOvvnéla sörétes csó 16 os vagy 20-at 
kegyen). í#d? Horváth Ferenc 8330 Sümeg. *Aköcn 
u  36

TöneA iöow «r#ft 'nagyér v%zs*e knkutyék oh ve. teto- 
vá>ve eladók Cím  P»pes. Szóióegvó'ó*. Szabadság 
u 61A  IH  85 330-732

Ku»rheuyl ftjálkáastórO  tacskö ke^ne«)e Mámét or 
szag iegfogósebb kan,a fedez, német - francia munka-

vadászszOvetség működik (Crröl már kellett halle- 
nmkO

3. A Vt.-k nem kötelesek az emfctet: szervezet 
tagjának *enm. ezért nem kötelező rajuk nézve 
semmiféle alapszabálym«nta Az egyesülési tör 
vény értelmében keli eljárniuk.

4 Az 1978 bán kiadott fegyelmi és pénzügyi 
^szabályzatok elavultak, a vadászati szabályzatot 
azóta az FM többször módosította.

i Az 5 kérdése kimaradt » 6 A váiosTtás lebo
nyolításán** módját, változatait részben az egye
sülési törvény, részben az Ónok alapszabálya ha
tározza mag. Általában az a gyakorlat, hogy a sza
vazólapra történő fölkéruiéahe/ és egy egy tiszt 
ség betöltéséhez elegendő a nyih vagy iitkos sza 
vazással elért 51 százalékos többség, minősített
- tehát 75 százalékos - többséget nem lr elő a 
törvény. iNegyon bízunk benne, hogy mftr ered 
ménye*en túljutottak a vadáeztársa&ági válasz 
táson)

K I** Gyula. M iskolc. írj* szerkesztőségünk
nek: A 168 óra 1994 december 28 • számában 
jelent meg Juszt László riportja Hajas Tamással, a 
Kettner cég magyarországi tulajdonosával ..Vad- 
daznóságok" címmel A nyilatkozaté egyérte! 
műén Kitűnik hogy Hajas Tamásnak vat»n« kevés 
köze ven a világhírű magyarországi vadászati, 
vadgazdálkodási viszonyok megteremtéséhez. Az 
kiderült, hogy puskája van. de vad .Hz mrvoft át 
meg kell ké'dójoiezzem Aki a vadászatban csak 
üzletet lát. annak tálán máshol kellene kereskedni 
és kaszálni. A vadászat ugyanis nem lehet csak 
üzlet, de még Kevésbé az ókJőklési vágy k«légi 
tója

Nem hiszem, hogy életében csinált egy vadete
tőt. egy szórót, vagy dagonyázót. netán egy sö 
zót. még kevésbé, hogy hátizsákban hordta az 
etetni valót, hogy ma buszkélkedtetünk kiváló 
vedáVománnyal. A vadat ugyanis nem csak ólom 
golyóval ke« etetni Minden bizonnyal összekeven 
a vadat a gombával ami valóban csak a termé
szet ajándéka.

Ami a ..kik vadásztak az elmúlt rendszerben" 
című szokásos mesét rfieti. vegyi*, hogy csak az 
úgynevezett elit szórakozása, vagy ahogy ön 
mondja, passziója volt a vadászat, e/t komoly em
ber nem mondja Itt. és mégha későn is. de az íMe* 
tékesek figyelmébe ajánlanám egy olyan statnzti 
ka kiadását, amely a volt vadászok és talán még a 
jelenleyek foglalkozás szerinti megoszlását mu 
tetná. tn  jómagam 32 évig vadásztam, mmt egy
szerű mezét állampolgár. így több társaság össze
tételét ismon/e állítom, hogy a vadásztársaságok 
80%-a egyszerű kétkezi, tisztességes, becsuie 
tes, szenvedélye* vadász volt és nem státusz- 
szimbólumnak nézte a vadászatot. Az én volt tár 
saSágom 30 tagjából 26 fő volt kétkezi fizikai dől 
gozó. zömében bányászok. Sajnos, az előző kor
mány belügyminisztere* a kb 1% elit kezéből 
akarta kivenm a fegyvert és több ezer egyszerű 
szegény vadászt fosztottak meg intézkedéseiket a 
vadászattál

A mmt szavaiból kiveszem, önnek «  leaiecso- 
nyrtói hogy egyszerű munkásemberekkel együtt 
vadásszon és azt megalázónak íték Az. hogy je
lenleg a vadászat ott tan. ahol tart. annak a szem
léletnek köszönhetői amit ön is képvisel. Ha égy 
megy tovább sikerül szétverni a világhírű eredmé 
nyékét és csak rege marad a csodaszarvasból 
unokáinknak.

Azt már csak remélni merem, hogy a társasá
gok és egyéb vadasztatök kikerülik Hajas úr cé
gét. mégha a pénznek nincs is szaga.

Kis* Gyula
3534 Miskolc 

Kempelen f. u. 4.11/1.

Champion, munka és kt*em gvóztes vedésxwűlőktól 
kölykök előjegyezhető* Érd : MAO Ferenc. 8600 Sió
fok. Küszhegyi u. 1 *. ItM o n .; 06 84/312 416

Vásárolok m átyás szajkót, w  árkát, szürke «oo»vot. 
barát , bófti. csórgóréce g*ctert. e 'de i szaftosát, 
szürke varjút P+vestet. csíkos vedmaiecot 2 hetes ko
rig fagyasztott evpresszcsomago* vos/ok at. Fiz^és 
utölag. postai uta»véoyon Cím Szabó Dezsői 8800 
Nagykanizsa. Levente v. 7.

í k k k i i U .  előnevelt garentahan eHŐ osztályú m i
nőségben. legkedvezőbb fizetés* feltételekkel meg
fervM hetői lel.: 73/322 034

A  D larte Védésé-Horgáét Antikvárium a»ánleta: 
B 'ehm  Az á*eto* v^ága 1929 . 18 kötetes mű olcsó 
kiedáse. egyform a ház4agos kötélben >8 000. Ft. 
Övezel-M<*e- Vadászebek tfeftAi. kXxtvtavukí 500.- 
Ft Továbbá regi vadász könyvek nagy választékban 

Cím  6900 M akó Zrínyi u 34 le l 62/41V66*

Ved^jezdaikodaei u ak m ém ak . 42 e**s. nő*. 3 
gyermekes. huHoidi gyeftőrlett>i ee^etyezkedne az or
szág tt'u ietén  bárhol. Skeet. trap és gclyólövésben. 
loveglásben. I^ezatban jartes. kezdőknek gyors és 
alapoe oktatást ad Kápot onaaö vadgazdeság vezeté

sére Csak ..Echte jagerekre reflektálokM jefcgére a 
szerkosztőeégbe 0246 IkxSape't. Pf 1209i

Lada N Jva votétzöid. öttebeseages. karakzatoros. ke
vés kaomaterrei. bozö*raccvei Sn ved* áccsal eladó 
írd . >6-19 őre között 176*694

(la d ó  T IK A  300-ae WW*che«ter Magnum. fé*eves. 
lőszerrel. 8 *  cena^> övei szereivel és egy új
Sekö 7 mm es Remmgion Magnum Stuczen löszorrd 
ésZ e^ s 1.6 * 6 *  42 es távcsövei szere** 6600 
Baja. Budai Négy Antal u  31 Schedt Gábor.

.30 .06  oe Zaeteve g o lyó i fegyver, megkímélt ane
pótban, töltényekkel eladö ír d  9473 (gyhazesfeki. 
Fő utca 94 Tel 9 9 '3 6 6  379 do 16 órátöl

Iftedö W inchester 30 30ae 16 éves 7 ft^etű. nmeciő 
gdvöt vedMzfegyver. 4 v  32 es Ze^a c 4 k * K % M  sze
reke lőszer*'«. I^ p é v jí. akkuvei einyer 78 000 forrH. 
Crd Orbén Péter 9723 Györ^yOefalu. Tanács u  17

Mlr>öe4gi oareocláva l f i  biztosítással előnevelt 6 
hetes facan eteoö ara 260 f w e i  12% áfa. kotlössal 
családban nevelt felnőtt fogoly: ára . 760ft^db^ 12% 
éle. 6 hetes k.raty4*cán 960 f  f c o  ♦ 12% áfa  ( r ó  
lek: 30*46^036. Patonai Jénoe

Or ö t szőrű m eg yeevlista kOtykos munfc avizsgás ku*
lem i beaketban kitűnő »zv46ktői sporttársi iro n  e l
adók Érd 1127 299. B*rö László

Szálkái*. SzekszArdtól lOkm-rtL festői környezőiben, 
dombok ás erdők között. h#Ustó közeiében, családi 
háznak ny^^ionek vadészpenziónak krvOftöen sikál
mee. kb  1000 négyzetméteres telek eiadó Crd . 7400 
Kaposvár. Honvad u 27. M/1 tel 82 '3 tO  774

E lad ó  zártkerti Irn jatlan  GödöHón Bonceok dűlő
ben. összesen 70 nagyzetmateres. 3 szobás nyere^ó 
Aiao^vAzért garAzsos. Iöldsz»nt • letAbeapnases 
hobC«ngatftan K»va*ö mvegA kertészkedésre ás ve- 
da«utanyára javasolt de akandó lakhatásra M alkat 
m a* Crd tel /fa* >621 635

Ozvöröe. Hannoveri ^éfctx törzskönyvezett, d to tt 
kiskutyák, vadászó szulöatől eladók £rde*ftődr* le
het. Meyer M M lynéL 1069 Budapest. Összeg* út 20. 
fszt 16 elmen személyesen >6 ára után. vagy le- 
véfban.

NATO bán leneSszeresKeit hasznait de k*vaiö áeepo 
tü Land Roverek eladók A 06-27.368 466 és 
06  27/358-4^9-e* teM onon tc-t^nö előzetes eyyez- 
tét és és beyelentkaze* után megtekinthetők a fö ii te
lepen.

6.6»67 es M eui*r 6s40léorkon»a távcsővel szerelve
eladó frd . VWztrlcz Ottó, 96-4 71 146 oe telefon 
számon.

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?

Ausztria
Márciusban: erdei szalonka

Szlovákia
Márciusban: pézsma pocok - erdei szalonka 0 6 -átöl).
Egész évben lóhetö: nyestkutya róka - görény - ürge - hörcsög - szurka - sz£|kö. ve 
tési és dolmányos varjú.

Románia
Márciusban: medve <15 étöli - hiúz - sakál - borz - nyuezt - nyest vidra - nyérc sere
gély - vadlibák, vadrécék, szárcsa, kor morén és egY*b vlzrvad (16-éiQl erdei szalonka
- sárszalonka - b íb ic
Egész évben lÓhetö; farka* róka - vadmacska nyestkutya görény - hermehn me 
nyét - pézsmapocok - ürge szarka - szajkó - szürke és vetési varjú

Magyarország
Márciusban: e'dei szalonka.
Egész évben vadászható: visddisznó róka - utegi nyűI - riyestkuty* - pézsmapocok 
mosömedvc dolmányos és vetés* verjú szarna - szajkó kormorán - ezüst sirály.

1995. MÁRCIUS 31 nap
A hó Ahél A Not> 

kekte nyugt .t 
h m  h m

A Hoki 
k*#ie rrvv*Ote

h m  h m
**/•»*

1 Aím 826 1728 559 17 47 $  12 48
2 Cw tó** lu»íí 6 24 17 30 627 1855
3 rrniíe Konvrts 622 17 31 654 20 01
4 S«w>Wf 6 20 1733 >20 2105
5 V»*>nwp Ado»j*i. 6.18 1734 7.49 22 08

6 l.i.ll Uo"ör. In»; 616 17 36 820 23 08
7 fedd Tam*s 614 1737 8 54
8 S*e«Ja Zo»ii« 612 17 39 9 32 • 005
9 CtütMúk F'o kisU . F*«vn 6.10 1740 10.16 058 . 11 14

*0 Pémek IM 606 1742 11 05 147
11 SíOrab*! Sü M 606 17 43 12 00 2 31
12 Vavirtwp Gtrf&f 605 17.44 12 59 310

13 Hétfő KftMtilfl, Ajtony 603 1746 14 03 3 45
M Kíöd M nu 601 17.47 1509 417
15 S íí'd i Nimzeti bnn.. K'tuól 5 59 17 49 16 18 4 47
16 Cwtiyió* Hemttti 557 1750 1729 515
17 P^ie* GWfjd. 555 17 52 18 42 S44 . 2 26
18 Swntni Síndof. Ede 5 53 17 63 1956 614
19 Vaunvtp 5 50 1755 21.11 647

20 Híttó KiMdto 543 17 56 22 24 7 24
21 8í*y<Jík 546 17 57 2333 807
22 S«*(í» 544 17 59 8 57
23 CswiörtOk 542 1800 036 955 • 21 10
24 Píntí* GiW«.Raf»M 540 1802 131 10 58
25 W»\. tw 538 18-03 217 12 06
26 V*timap 536 18.05 2.57 13.15

27 Hétfő Htjmlia 534 1806 331 14 24
28 Kedd G«Von. Jo'urmt 532 1807 4 01 15 33
29 Snfd* bKfj&flé 5 30 1809 428 1640
30 CsOsô tok zom 528 1810 455 17 46
31 renick Árpid 5 26 18.12 522 18 51 § JÓ S

lV ^ d - # :EW o e 9v«d D ;HcWtdíte-C:Utolsó* 9*4  - a
A tavasz kezdete 21 én 3 óra 16 perckor. (KózEO
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Nagy vállalkozás -  nagy kockázat!
INTERJÚ DR. PALKOVICS GYÖRGGYEL, A NATUREXPO '96 RT. ELNÖKÉVEL
NÉHÁNY HÉTTEL EZELŐTT. FEBRUÁR 15 ÉN ÍRTÁK ALÁ A NATUREX
PO '96 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATAT. AMELY AZ 1996 
AUGUSZTUS 15-E ÉS SZEPTEM BER 8 A KÖZÖTT MEGRENDEZENDŐ. 
TER M ESZEI. VADASZAf ÉS  HORGÁSZAÍ T ÉM Á JÚ  NEMZETKÖZI KIÁL
LÍTÁST SZERVEZI A KIÁLLÍTÁS ÖTLETE 1992-BEN SZÜLETETT. ÉS 
EREDETILEG  A BUDAPESTI EXPO  KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYE LETT 
VOLNA A SZERVEZÉST EGY VÁLLALKOZÓI KONZORCIUM KEZDTE. 
AMELY 1994-BEN 40 M ILLIÓ FORINT TÖRZSTŐKÉVEL KFT-VÉ ALA
KULT ÁT. ÉS MOST Ú JA B B  TAGOK BELÉPÉSÉV EL - A RÉSZVÉN Y
TÁRSASÁGI FORMÁT VÁLASZTOTTÁK.

VADÁSZLAP: - örültek vagy 
bánfák a világkiállítás elmaradását, 
amelynek egyik kapcsolódó rendez
vénye lett volna a Naturexpo?

DR. PALKOVICS GYÖRGY: - Ab
ban biztosak voltunk, hogy a világkiál
lítás mellett az egyik legnagyobb sza
bású rendezvény lett volna a Naturex
po. Az expóhoz tartozás némiképpen 
megkönnyítette volna a dolgunkat, ta
lán kevesebbet kellett volna költenünk 
a természet, vadászat és horgászat 
nemzetközi eredményeit bemutató 
nemzetközi kiállítás rcklámo/ására. de 
az első perctől kezdődően számítot
tunk a saját erőinkre. Mi a Világkiállí
tási Programirodától nem kértünk 
anyagi támogatási a rendezvény meg
valósításához, az sem titok, hogy sok 
mindenben valamivel a budapesti E X 
PO szervezése előtt jártunk. Bírjuk 
mindhárem szakmai terület nemzetkö
zi szervezeteinek támogatását, elkép
zeléseink jó visszhangra találtak a v i
lágban. Amikor a kormány és később 
az Országgyűlés lemondta az expót, 
úgy éreztük, még nagyobb lett a lehe
tőségünk. hiszen 1996-ban - tudomá
sunk s/erint - hasonló nagy nemzetkö
zi rendezvényre nem készülnek sehol a 
világon. Ez nemcsak kihívás számunk
ra. hanem reméljük, sok szempontból 
maradandó értékű vállalkozás is.

VADÁSZLAP: -  M i a  Naturexpo 
üzenete, mit kívánnak elmondani a 
világnak, bemutatni a látoga
tóknak?

DR PALKOVICS GYÖRGY: - Ab
ból indultunk ki. hogy 1971-ben óriási 
sikere volt a Budapesti Vadászati V i
lágkiállításnak. Ez akkor egy bejegy
zett, B-katcgóriás szak-világkiállítás 
volt. A nyitva tartás ideje alatt két és 
fél millió látogató kereste fel. 52 or
szág vett rajta részt, és a magyar vadá
szat évtizedeken keresztül profitált a 
sikeréből. Huszonöt év alatt sokat vál
tozott a világ, manapság - jogosan - 
nagyobb hangsúlyt kap a természetvé
delem. a természet énékeinek megőr
zése és megóvása. A vadászat és a hor
gászat az ember és a természet közötti 
kapcsolatnak egy olyan szeletkéje. 
amely hozzájárul a környezet megis
meréséhez. a természetben lejátszódó

folyamatok feltárásához, újragondolá
sához. Ha csak a vadászatot nézzük, 
manapság a tisztességes, etikus vadász 
számára kisebb hangsúllyal esik latba 
a zsákmány, a zsákmányszerzés, sok
kal fontosabb a vadon élő állatvilág, s 
benne a vadászható vadfajok élőhelyé
nek megőrzése, fenntartása, szabályo
zása. a nemzetközi vadászati, vadvé
delmi előírások betartása. Talán ez a 
kiállításunk legfőbb üzenete, miköz
ben bemutatjuk a világ minden tájának 
vadászati módjait, a vadászok és hor
gászok tevékenységét, a világ összes 
vadfajának és környezetének, élőhe
lyének kapcsolatát, problémáit.

VADÁSZ LA P: - A kiállítás Buda
pesten, a HL’N G EXPO  vásárvárosá
nak területén lesz, de hírt kaptunk 
egy nemzetközi konferenciáról is, 
amelyet a kiállítással egy időben 
rendeznek meg.

DR. PALKOVICS GYÖRGY: - 
Igen. 1996. augusztus 16-19-e között 
előreláthatóan a Magyar Tudományos 
Akadémián (csak zárójelben jegy zem 
meg. ha sok jelentkező lesz. akkor a 
Kongresszusi Központban) kerül sor 
egy tudományos konferenciára, amely 
a Rio de Janeiró-i nemzetközi konfe
rencia egyenes folytatása, ahol a ter
mészet védelmével, a vadászattal, a 
horgászattal és az ökoturizmussal kap
csolatos vélemények, elképzelések és

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELNÖKÉVÉ DR. PALKOVICS GYÖRGYÖT 
VÁLASZTOTTÁK MEG. AKI A KESZTHELYI AGRÁRTUDOM ÁNYI EGYE
TEM EN VÉGZETT. VADGAZDÁLKODÁSI SZAKM ÉRNÖK ÉS DOKTOR. 
ÉVEKEN  KERESZTÜL VOLT A TATAI ÁLLAM I GAZDASÁG VADÁSZATI 
VEZETŐ JE, A M ÉM  VADÁSZATI FŐOSZTÁLYÁNAK MUNKATÁRSA. A 
MAVAD VADÁSZATI IGAZGATÓJA JELEN LEG  A MAGYAR VADKERES* 
KEDÓK SZÖVETSÉGÉNEK FŐTITKÁRA ÉS  A HUMÁN PROFIL KFT. TU 
LAJDONOS-IGAZGATÓJA A KEZDET KEZDETÉTŐL RESZT VESZ  A 
NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÜGYEINEK INTÉZÉSÉBEN .

javaslatok kapnak fórumot. A buda
pesti konferencia kínálja a lehetőséget 
arra is, hogy a hiteles tudósok segítsé
gével és közreműködésével a világ fel
mérje. mi valósult meg a riói halásza
tokból a természeti erőforrások fenn
tartható használata érdekében. Fzt a 
tudományos konferenciát l-áng István 
akadémikus szervezi, fővédnöke Kosá- 
ry Domokm. az MTA elnöke.

VADÁSZLAP: - Hol tart most a 
kiállítás és a konferencia szervezése?

DR. PALKOVICS GYÖRGY: - Ja
nuárban megalakult az esemény véd
nöki testületé, a kiállítás fővédnöke 
Göncz Árpád köztársasági elnök lett. 
Egyre több profi cég és szakember 
működik közre a kiállítás sikeres meg
valósításában. Az idei év közepéig a 
résztvevők szándéknyilatkozatait gyűjt
jük. a külföldi meghívók - legalább há
romezer. s köztük 97 országmeghívó - 
már kimentek. Hál* Istennek egyre 
több a szóbeli visszajelzés, az érdeklő
dés. természetesen több országra és 
még több cégre számítunk, mint akik 
1971-ben a budapesti VVK-n részt vet
tek. Készül a kiállítás és a konferencia 
szakmai forgatókönyve, már elkészül
tek a különböző szabály zatok és dolgo
zunk a részletes eseménynaptár össze
állításán. A napokban kezdjük el a ha
zai meghívók kiküldését.

VADÁSZ LA P: - M i lesz látható a 
kiállításon?

DR. PALKOVICS GYÖRGY: - Az 
eddigi munka során az elképzelések 
lassan körvonalazódtak, igyekeztünk 
mondani valónk látványos bemutatásá
ra törekedni. A Nemzetek Pavilonjá
ban például egy olyan hatalmas méretű 
kommunikációs fórumot szeretnénk 
megvalósítani, amely különböző mo
dellek segítségével bemutatja, hogy 
mit tehet az emberiség a vadon élő ál- 
latvilág. a különböző vadfajok védel
méért, kipusztulásuk megakadályozá
sáért. hogyan lehet alakítani a termé
szetvédelem szemléletét. A Magyar 
Pavilonra külön készülünk, ahol nem 
csupán a világranglista élén álló gím-, 
dám-, őz trófeákat, hanem - a legmo
dernebb multimédia eszközeivel - az 
állatok környezetét is bemutatjuk. Ter
mészetesen a rendezvény egy ben ipari

bemutató és vásár is lesz... és kiegé
szítő programok szervezését tervezzük 
számos v idéki helyszínen.

VADÁSZLAK: - Van a rendez
vénynek megcélzott közönsége, 
akiket okvetlenül meg kívánnak 
nyerni?

DR PALKOVICS GYÖRGY A 
szakmai érdeklődőkön kívül (ami ön
magában a határainkon belül mintegy 
félmillió embert jelent) elsősorban a 
fiatalokat szeretnénk a kiállítás látoga
tóinak megnyerni. A „Naturfiesta" 
nekik kínál majd plusz szórakoztató és 
ismeretterjesztő programokat, mert 
úgy gondoltuk, az ifjúság számára a 
legfontosabb a jövőkép értelmes alakí
tása. Terveink szerint a kiállítás 25 
napja alait legalább 1 millió látogatót 
szeretnénk fogadni... és ez remélem 
egyáltalán nem túlzott kalkuláció!

VADÁSZLAP: - Ha már a kalku
lációnál tartunk, zárjuk a beszélge
tést az anyagiakkal. Mennyibe kerül 
a rendezvény, és milyen haszonra 
számítanak?

DR. PALKOVICS GYÖRGY: - Elő
zetes számítások szerint 4-500 millió 
forintot kellett volna befektetnünk, de 
ma már ennek a duplájánál tartunk. 
Igaz. közben sok minden megválto
zott. Ezt az összeget részben a rész
vénytársaság tagjai - az OTP Bank 
Rt., a MAVAD Rt., a HUNGEXPO  
Rt., a Kcttner-Hajas Horgász nagy kér 
Kft., a Pilisi Parkerdő Rt., a Wallis 
Rt., az Agrofüzes Rt., a Humán Profil 
Kft. és Dr. Egyed István mint magán- 
személy fedezik a részvénytársaság 
alaptőkéjéből, a főtulajdonos OTP Rt. 
által biztosított hitelforrásból, de szá
mítunk újabb befektetőkre és szponzo
rok közreműködésére is. Ha szerényen 
számolunk, ha csak részben válnak va 
lóra az elképzeléseink, akkor is ha
szonnal kell véget érnie a vállalkozás
nak. amely nek csak a kis hányada mu
tatható ki pénzben, sokkal jelentő
sebbnek értékelhető a természetvéde
lem, a vadászat és a horgászat, az 
ökoturizmus iránt megnyilvánuló 
nemzetközi érdeklődés, amely cgvüt- 
tesen szolgálja majd az ország arcula
tának pozitív megítélését.

-ess—
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-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kettnec
N I M R Ó D

KERESKEDELM I Kft

/  I I  /  /  /

RENDKÍVÜLI AKCIÓ a  KETTNER NIMRÓDNÁL!
_. . .  a. . Rendelési . „ .  ., * Rendelési
Régi ár Új ár

Rendelési
szám

Régi ár Új ár
Rendelési

szám

Olívzöld lódenpantalló 
48-54 méret 
56-58 méret

4900,-
5400,-

3500,-
3900,-

96135 Vastag, gyöngykötött, kerek nyakú 
pulóver, akril olívzöld M r L, XL 3500,- 1900,- 96297

Olívzöld kordpantalló 
48-54 méret 
56-60 méret

3600,-
3900,-

2600,-
2900,-

96133 Vastag, cakkos mintás, kerek nya
kú pulóver, akril olívzöld M, L, XL 3500,- 1900,- 96296

Vékony akril pulóver kerek nyakkal 
olívzöld M, L, XL 2200,- 1600,- 96281

Vastag, cakkos mintás kardigán, 
akril olívzöld M, L, XL 5300,- 2800,- ' 96298

Vékony akril gombos mellény, olív
zöld M, L, XL 1800,- 1200,- 96293

Vastag, gombos mellény, akril 
olívzöld M, L, XL 3400,- 1900,- 96233

Vékony akril gombos kardigán, 
olívzöld M, L, XL 2600,- 1800,- 96295 Az árak az áfát tartalmazzák!

Kapható nagykereskedelmi telepünkön és csomagküldésben is megrendelhető: 
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 23. Tel.: 163-3004. Tel/fax: 183-1970

FcHcVa

t

Lépten - nyomon
4. Fegyver, Horgászat, Vadászat 
Nemzetközi Kiállítás

1995. április 7-11. 

A Budapesti Nemzetközi Vásárközpont 
D pavilonjában és a szomszédos szabadterületen.
Nyitvatartás: 10-18 óráig minden nap. » '

Újdonságokra, érdekességre vadászik?
— vadászfelszerelések, ruházat,
— vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 
*- lövészeti bemutató
— íjászatl bemutató
— országos C.A.C. vadászkutyakiállítás

A természet öt napra beköltözik a városba!

m
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Gyakorlat teszi 
‘ a mestert

A korongtovészet kedvelőinek ktmon 
dottan terepi gyakorlásra az Interrnas 
cég új rendszyű. hordozható doOOgépe 
két fejlesztett ki

8orzán t ászló. a kft. vezetője: - Oo 
bógépemk kialakításánál a könnyű súly
ra. az egyszerűségre és a fó róptetési tu 
lajdonságok elérésére törekedtünk Kéz 
detben nem sikerült mindez, de a kísér 
•etek meghozták az eredményt A mind
össze bet kilós. egykorongos gépünk 70 
méteren túlra repíti a korongot Jó  ered
ményeink vanaak o kétkorongos válto
zattal is. ami azt hiszem, hogy kategóri
ádban egyedülálló konstrukció. Két ko 
rongot dob párhuzamos, „v ” vagy sok 
más alakban, amit a gépkezelő tetszés 
szerint szabályozhat A gépek hordoz 
Katók, összecsukva 100x 18 centiméter 
helyet foglalnak, elfér a kocái csom ag 
tactöjót'an Üzemkész állapotba hozá
suk mindössze néhány percig tart. há 
rom csavarhúzással és a lábak talajba 
rögzítésével.

-  H ogyan fogadták a vadászok, 
sportlövészek az új gépeiket?

- Eddig fé»száznál tofcb dobógépünk 
talált gazdára a korongiovök - remélem 
- egy re növekvő táborában A sportos 
tulajdonságok mellett az önköltségi árat 
kulón dicsérték. h»szen tízezer fonni 
alatt megvásárolható a dobógép.

- Terveznek-* további fejleszté
seket?

- Jelenleg a félautomata versenydo 
bógép p«aci változatát gyártjuk Jól ha 
lad a hordozható nyúl-korong dobógép 
fejlesztése is. az elsőt a napokban „lót 
tűk be*' Az idei tavaszra pedig készen 
állunk a teljes Jagd Párty fantázianevű 
dobógépe saláddai.

Hajtóműgyán múltam miatt régebb 
idő óta foglalkoztat a szerelhető, mobil 
kivitelű futóvadtóvő kifejlesztése. Csak 
májusra tervezzük a premiert, de a várt
nál jobban halad a kísérleti gyártás Az 
üzemi próbán remélem vendégül látha 
tóm a Magvar Vadászlep munkatárséit 
is.

Az Intermas Kft. a speciális vadászfel 
szerelések hazai gyártófa. A tavalyi Fe 
HoVá-n mutatták be praktikus, könnyű, 
hordozható magasleseiket, amelyek 1 
és 2.8 méter közötti útókemagassággal 
készülnek. Egyedüli hazai gyártól a szőr
més szárnyas kártevőket élve fogó, 
gyorsított zárású csapdáknak. Terméke
ik u;szerűsége és praktikussága mellett 
figyelmet érdemel a berendezések kivi
tele. előnyös, igényes esztétikai megje 
lenése is Dobógépek és magaslesek a 
<66» 321-151 telefonon vagy faxon: (66) 
441029 számon rendelhetők postai 
utánvéttel is.

Az ismertetés Borzán László anyagi 
támogatásával jelent meg.

Tagtoborzás -  szolgáltatásokkal
TUDÓSÍTÁS A VKE KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Év i rendes közgyűlését tartotta a Vadá
szati Kulturális Egyesület február 28-án 
Budapesten, a Grafika Kereskedelmi Rt 
székhazában.

A VKF. alapításakor a vezetőséget 3 
évre választották. így ezúttal dr. Csőre 
Pál. az egyesület elnöke az elmúlt három 
év tevékenységéről s/ámolt be.

Vadás/kürtők dallama köszöntötte a 
V K E  kitüntetettjeit: Cserge/án ftíl. Mu- 
ray Róbert és S/idnai László kapott idén 
Hubertus Kereszt arany fokozatot. Az 
egyesület sajnos már csak posztumusz 
Hubertus Kereszt arany (okozattal kö
szönhette meg a nemrég elhunyt Nagy- 
györgy Sándor és dr. Nag> Endre elévül
hetetlen érdemen a magyar vadászati 
kultúrában kifejtett életművéért.

A V K E  1994-cs beszámolóját és 
1995-ös terveit a jelenlevők írásban kap
ták meg. A/ egyik legfontosabb esemény 
az egyesület életében az irodahelyiség 
megvásárlása volt tavaly. Említésre méltó 
események: az 1994-es Vadásznap szer
vezésében való részvétel, jelenlétük a Fe- 
HoVá-n. két színházi est szervezése. A 
hazai vadászati szervezetek a tavaly 
ősszel alakult Magyar Vadászati Kollégi
um keretében közösen munkálkodnak a 
vadon élő állatv ilág érdekeinek védelmé
ben. segítik javaslataikkal a vadászati 
törvény előkészítőit. Ebben a munkaban 
aktívan rés/t vesz. a V K E  is.

Idén a V K E  kiemelt feladatának tekinti 
az egyesület tagságának bővítését, a 
vidéki tagszervezetek megszervezését. 
létrehozását. Az egyesület tagjai számára 
a Magyar Vadászlapon kívül kedvez
ményeket szeretne nyújtani. így a Con
corde Travel iroda az egyesületi tagok 
számára kedvezményes bérvadászati le
hetőségeket nyújt. Tárgyalásokat folyta
tunk kereskedelmi cégekkel, hogy meg
határozott vadász.üzletek az egyesület 
tagjai számára árkedvezményeket ad
janak.

A V K E  idei terveiben ismét megtalál
ható egy színházi est. valamint egy va
dászbál szervezése is. Változatlanul részt 
veszünk a Vadásznap szervezésében és a 
Magyar Vadászati Kollégium munká
jában.

Tavalyi évét az egyesület vesztesége*

1 i-
Diana FEGYVERÜZLET
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sen zárta, ezt az iroda megvásárlása 
okozta. Az idei gazdálkodás sem lesz 
könnyű, hiszen az energiaár-emelések 
szinte minden költségen végiggyűrűznek 
(többek koz ott emelkedtek a nyomda-, a 
terjesztési, a posta- és a telefonkölt
ségek).

A közgyűlésen a beszámolók ismerte
tése után az egyesület alapszabályának 
módosítására került sor.

A közgyűlés czck után megvaiaszuwui 
a V K E  vezetőségét a következő évre. A 
Vadászati Kulturális Egyesület elnöke dr. 
Csőre Pál. szervezési és propaganda ügy- 
v ivójc Csckő Sándor, kulturális ügyvivő
je dr. Gánti Tibor, gazdasági ügyvivője 
Pallér István. A felügyelő bizottság elnö
ke dr. Kerényi Mihály, tagjai Gaál Tamás 
és Magyar Ferenc.

k . M .

H U BER T U S 
Vadkereskedelm i Kft.

E R E D M É N Y E S  V A D Á S Z V IZ S G Á T  A K A R  T E N N I ?

Szánja tanulásra azt a három hónapot, a'molyet mindenképpen 
ki kellene várnia a jelentkezéstől a vizsga időpontjáig!

Célorientáltan, a felkészültsége folyamatos ellenőrzésével 
szervezzük vadászjelölt-tanfolyamainkat.

A  felkészüléshez minden tananyagot biztosítunk! 
A  tananyag megértését dia- és videofilmek segítik. 

Fegyverismereti vizsgára is felkészítjük.

Annak a hallgatónak, aki a tanfolyamon minden 
kötelezettségét teljesítette, mégis eredménytelen volt 

a vadászvizsgája, a tandíjának harmadát visszatérítjük.

Az alábbi címen kérjen információt:

1051 Budapest, N ádo r u. 34.  
T.: 111-9608  

T./F.: 131-47901077  SU O A PEST  W E S S ELÉ N Y I U  74  TELEFO N  32 2 -4 0 0 2  

fVA  TARTÁS Hét ló  ctutO ttófc S  3 0  17 00 . péntek S  3 0  14 3 0
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Törött és összeforrott szárnyú szalonkák

s y :

Ahonnan 
a szalonkák 

érkeznek
A szalonkák az őszi vonu
lásuk során, október m á
sodik felében érkeznek 
meg Tunéziába. Az észak
afrikai ország tengerparti 
övezetében lévő dombos, 
hegyes területen, am inek 
tengerszint feletti m agas
sága 50 500 m éter között 
változik, telelnek, téli e lő 
fordulásuk határa a félsiva
tagos sztyeppe megjelené- 
s a  Az éves 200 m illim éte
res csapadék alatti terüle
teken és az oázisokban so
hasem  figyeltek meg 
szalonkákat.

Élőhelyük ebben az idő
szakban két jellegzetes fló 
ra: a m editerrán ligetes er
dő (ennek jellegzetes nö
vényvilága a különféle 
fenyvesek, eukaliptusz-, 
mimóza-, paratölgyerdők), 
illetőleg a vizes vádikkal 
szabdalt bozótosok, ahol a 
vizesebb részeken keresik 
meg a táplálékukat. Igen 
kedvelik a Sfax  város kör
nyékén m űvelt, erősen lo
csolt lucernatáblákat is.

Tunéziában a szalonkák 
vadászata októbertől az e l
vonulásukig engedélye
zett. Leggyakrabban vizs
lával, bokrászva vadász
szák, de m egengedett a 
hajnali húzásokon történő 
vadászat is. Két-három va 
dász, több vizslával reggel 
kim egy vadászni, s gyakor
latilag egy délidőben m eg
szakított pihenés után ké
ső délutánig vadásznak. Ez 
időszak alatt 2-6 szalonkát 
lőnek általában.

Elvonulásukat m árcius
ban kezdik meg, amikor a 
széljárás vonulásuknak 
kedvező irányba fordul. Ha 
váratlanul erős, északi 
széllel csapadékosra fordul 
az idő, a m adarak m egre
kednek valam elyik vidé
ken, igen kiváló vadászati 
lehetőséget nyújtva ezzel a 
helyi vadászoknak. Ha v i
szont száraz a tél, elvonul
nak Tunéziából. A  csapa
dékos tavaszi periódusban 
párzási repülésük ritkán, 
de m egfigyelhető. Teljes e l
vonulásuk április közepére 
fejeződik be.

Negyvenhárom éve. Burgundiában 
(Bourgogne, Franciaország) né
hány. a szalonkázást sok éve folyta
tó francia vadász megalapította a 
Club National des Bécassiers klu
bot (rövidítve CN B, magyar jelen
tése: Szalonkavadászok Nemzeti 
Klubja). Az alapító okiratban rög
zítették. hogy együttműködésük 
célja a szalonkák rejtett életének, 
vándorlásának, szokásainak minél 
alaposabb megismerése és kímélő 
vadászatának elterjesztése, ezért 
lett jelszavuk „Sokat vadászva, ke
veset lőni'*.

Negyven év elmúltával az alapí
tók megállapíthatták, hogy kezde
ményezésük széles körű támogatás
ra talált, tagjaik száma több mint 
kilencezer, és ez ma a legnagyobb 
létszámú francia vadásztömörülés, 
A klub tagjai között találjuk a fran
cia értelmiség számos kiváló alak
ját. valamint európai és észak-afri
kai országok vezető beosztású va
dászati vezetőit is. A  klub nagyban 
előmozdította a szalonkákra vonat
kozó kutatásokat is. A  negyedéven
ként megjelenő La Mordorée című 
újságjukban részletesen beszámol
nak a legújabb megfigyelések 
eredményeiről, illetőleg a klub 
összejöveteleiről.

A  klub tagjai ősszel bóklászó va
dászaton, kutyával keltik fel a sza
lonkákat. és figyelik meg viselke
désüket vagy korlátozott számban 
lövik meg a madarakat. Franciaor
szágban az esti és hajnali húzáson 
nem szabad szalonkára vadászni. 
Az elejtett madarak szárnyait levél
ben küldik el a statisztikákat vezető 
klubtaghoz, ahol megállapítják az 
elejtett madár korát, ivarát és a va
dászév végén országos statisztiká
ban számolnak be az eredmények
ről. Például az 1993-94. évi. őszi 
vadászati idényben Franciaország
ban 13 973 vadász napi szalonkava
dászati eredményeit értékelték ki. 
Ennek során felkeltettek 14 494 
szalonkát, amiből 4988 darabot 
lőttek meg. Megvizsgálták 2030 el
ejtett szalonka szárnyát, ezek közül 
501 volt egyévesnél öregebb, a fia
tal szalonkák száma 1529. Ezek az 
adatok azt mutatták, hogy az 1993. 
éves szaporulat igen kedvező volt. 
A  beérkezett szárnyak között volt 
két olyan, ami néhány korábbi 
megfigyelést megerősített, és igen 
meglepő bizonyítékát adta a sza
lonkák nagyfokú regenerálóképes
ségének.

Egy szárnyazott, majd az utánkc- 
resés során elvesztett madár - le
gyen az fácán vagy szalonka - a va
dászok köztudatában úgy szerepel,

mint a rókák mielőbbi zsákmánya, 
és így rövid időn belül elpusztul. A  
CNB-statisztika felmérései során 
ennek az ellenkezőjét is tapasztalta 
öt francia szalonkavadász, akik az 
1990. 1992 és 1993-as években ej
tettek el olyan szalonkákat, ame

lyeknek a törölt szárnyuk összefor
rott, és repülóképeségüket is visz- 
szaszerezték. A  tényeket vitathatat
lanul bizonyítják a szárnyakról ké
szült röntgenfelvételek. Az első 
ábrán felül láthatjuk az ép jobb 
szárny csontozatát, alul meg egy 
törött, majd összeforrott szárny kö

zé pcsontot. A  madár a sebesülése 
után képes volt a gyógyulás ideje 
alatt a ragadozóktól magát elrej
tem!

Hasonló, a bal szárny gyógyulá
sának bizonyítékát láthatjuk a má
sodik ábrán, itt is mint az előző 
esetben mind a két csont eltörött és

elmozdult, a harmadik ábrán 
viszont csak az egyik csont töré
se utáni, gyógyult állapotot lát
hatjuk.

A madarak az elejtő vadászok el
beszélése alapján teljesen normális 
sebességgel kaptak szárnyra, és

láthatóan az egészséges madarak 
sebességével menekültek a zavarás 
elől. Csak elejtésük után, a vadá
szok kezében az ecsettől! kiemelé
sekor fedezték fel a sebesülést, és 
küldték be a ritka zsákmányt a klub 
szakértőjének.

A  francia szalonkavadász klub

tagjai olyan bizonyítékokat is köz
readtak. hogy a sörét által eltörött 
lábak is meggyógyultak, sót olyan 
szalonkát is ejtettek el, amelyiknek 
a felső csőrét sebesítette meg a sö
rétszem, és a madár meggyógyult, 
a sebesülés behegedt.

Fluck Dénes
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AZ ERDŐ KIRÁLYNŐJE
Chcrncl István, ismert és nagyra be
csült ornitológus vadás/naplójának 
tanulmányozása során jutottam cl ah
hoz a gondolathoz, hogy közreadjam 
vadásznaplójának néhány, minden 
vadász s/ámára tanulságos és szép 
gondolatát.

Chernél István poéta lelkében a 
természet, az erdő varáz>a - írják ró
la - érzelmes húrokat pendített meg. 
Az első szalonkahúzásról így emlé
kezik meg naplójában: „Este  először 
voltam szalon kahúz/áson a csepregi 
úton. a honátzsidányi határnál. A 
rigók még nem fütyülnek, sok erdő
ben csak a varjúkárogás, szarka- 
csörgés, bagolyhuhogás hallatszik, 
de van már, van a természetben sej- 
tésszerií lehelet, am i a közeli ébre
dés hangulatába ringat. A tél ural
ma megtörött, jön  az ébredés a der
medés után

A korosodó Chemel István a sza
lonka iránt az évek múlásával sem 
veszített izzásából, nem véletlen, 
hogy a szalonkát, ezt a kedves, 
hosszú csőrű. kék és sárga lábú. eg
zotikus vad madarat a vadászember 
az erdők királynőjének is hívja, mert 
a vadászata minden vadász számára a 
szép vadászélmény mellett, a tavasz 
érkezését és a vadászai kezdetét is je 
lenti.

A szalonkafélék kiterjedt családjá
ból bennünket - magyar vadászokat
- közelebbről csak az erdei szalon
kák érdekelnek, mert sebes röptűk
kel néha alkalmat adnak egy-egy 
bravúros lövésre. A szalonkahúzás a

vadász számára a nagy tavaszi nyi
tány kezdetét jelenti, amikor éven
ként megérkezik hazánkba ez a kis. 
hosszú csőrű vándormadár, halk. 
pisszegő-korrogó hangja nemcsak 
azt jelenti, hogy vele együtt itt a 
rüg>fakasztó tavasz, hanem azt is. 
hogy érkezésével az esztendő vadá
szatai is megkezdődnek!

A  szalonkavadászat pompás élve
zetet nyújt, e madarat Chemel István 
minden szalonkáról írt művében az 
erdők királynőjének is nevezi - a 
„ szfilonkacsillag ”  elnevezés is az ő 
kedves megjelenését örökíti meg - 
„ nem mást jelent, mint az Esthaj
nalcsillagot vadászelnevezéssel, 
meri am ikor az alkonyaiban ez ki- 
gyúl, akkor kezdődik a szalonkák 
esti hú zása... ”

Hozzánk rendszerint kora tavasz- 
szal. márciusban érkezik, és április 
második felében hagyja el hazánkat. 
Néha. amikor megfeledkezik és kés
lekedik. előfordul, hogy ráérik a to
jás. és itt rak fészket, a középhegy
ségben. de nálunk Vas megyében is. 
Már az 1870-90-es években Chemel 
István is jegyezte fészekrakását va
dásznaplójában.

Vadászkorökben nagyobb érdeme
ket szerzett az erdei szalonka. Kül
lemre mindkét nem egyforma, csak 
mcolással lehet a nemeket megkü
lönböztetni egymástól. Tollazatuk a 
természet remeke, pompás, cizellált 
rajzolatával mesterien alkalmazkodik 
az erdő rőtszínű avarjához. Két 
változatát ismerjük: a kékes lábú
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szálláscsinálőt. amelyik legkoráb
ban érkezik és az ezt követő, sárga 
lábú bagoly fejűt. Egy fajhoz tar
tozik mind a kettő, csak az életviszo
nyuk alakította ki köztük a különb
séget.

Kora tavaszi érkezésük egybeesik 
nászukkal, amit dürgésnek neve
zünk. Nappal az erdő nedvesebb, la
za talajú sűrűségeiben tanyáznak, 
ahol hosszú csőrüket a talajba szúr
va. élelem után kutatnak, miközben 
halkan ..dorombolnak**. A lk o n y 
kor aztán hallható számycsattogással 
szárnyra kelnek, de ezt követően zaj

talanul. hol lomhán, puhán, mint a 
bagoly, máskor fecskeként cikáznak, 
csapongva szálldosnak az est sötétjé
ben. betartva az ősi (szalonkahúzás) 
örökölt szabályát: a szalon ka fordul ót 
azt a támfát vagy nyiladékot, erdő- 
sarkot. ahol röptűkben megfordul
nak. azt megkerülik.

Nászrepülés közben sűrűn hallat
ják a vadász szívét megdobogtató, 
korrogó. pisszegő hangjukat, s vár
ják alulról a bokmk sűrűjéből a pár
ra váró társ jeladását.

Gyakran előfordul, hogy ilyenkor 
több hím is kerget egy csapongva in
cselkedő kis tojót, amikor hangjuk 
éles csipogás, vad (ritkán használt 
szóval) cikkelés - az íg> húzó együt
tes elnevezése német eredetű szóval: 
evikk. A tojó a kiválasztott hímmel 
aztán megszáll a bokrok közt. a hím 
pedig menten udvarolni kezd. tol
lászkodva teszi a szépet a párjának, 
mén ez a dolga.

Hazánkon ősszel is átvonulnak 
északról délre. Riivid itt-tartózktxlá- 
suk alatt megtartják szokásaikat, az 
esti és hajnali húzást, de repülésük 
hangüilan.

A vadászember nagy ügyeimet 
fordít a szalonkaforduló megfigyelé
sére. és azt elraktározza, és ott várja 
tavasszal és ősszel az erdők király
nőjét.

A szalonka Magyarországon csak 
korlátozott számban hozható teríték
re - kíméljük őket.

Sípos Kndre

AZ ERDEI SZALONKA CSŐRE
Az erdei szalonka csőre a madár 
csontvázának szerves résza A táplál
kozás sajátosságai m iatt a m adárvilág
ban különleges helyet tölt be. A sza
lonka a csőrében lövő idegvégződé 
sekkel érzékelni, szagolni és ízlelni tud. 
ezeken túlmenően a csőr. m int az or
vosok hallgatója, továbbítani tudja a 
fold alatti zajokat a madár füléhez*.

A  csőr segítségével az 0'dei szalon 
ka az avarban, a talaj felszínén, és alat 
ta az elkorhadt fadarabokban kutatta 
fel a rovarokat, paforokat. gilisztákat, 
érzékeli a rovarok ízét. mozgását

Szalonkafészek elpusztulásakor 
mentettek meg friss tojásokat, ame
lyeket keltetőgépben sikeresen kikel 
tettek. Ilyenkor jól látható, hogy a kis 
csibe csőre aránytalanul rövidebo. 
mint a felnőtt madáré. A  szalonka
csibének születésekor 21-23 milli
méter hosszú a csőrei a tojásból ki
kelés után gyorsan nő. a csibe 12 na 
pos korában már 40-42 milliméter, 
kéthetes korában 38 50 milliméter 
hosszú, amikor elkezdi a talajban való 
keresgélést.

Száz elejtett erdei szalonka csőré
nek méreteit vizsgálva mcgállapítot 
ták. hogy az átlagos csőrhossz 70.8 
milliméter, a leghosszabb csőr 83. il
letve 82 milliméter volt, a legrövidebb 
44 milliméter.
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Erdei szalonka a csőrének végét kulón 
tudja nyitni (körben lévő részen!

Az erdei szalonkák csőrének hosz- 
szából nagy valószínűséggel következ
tetni lehet a madár nemére, általában a 
kakasok csőre rövidebb:
63-65 mm 7 5 %  valószínűséggel
kakas.
66-68 mm 5 0 %  valószínűséggel
kakas.

1. Zárt 2. Nyitott csőrvég 3. Nincs a 
csőrnek s/iiárd fala

69 74 mm 7 5 %  valószínűséggel tojó. 
74 mm nél nagyobb 100% valószínű
séggel tojó.

Az erdei szalonka a csőrét kétféle
képpen tudja kinyitni. Alapvetően, 
mmt a többi madár. 8mikor az alsó és a 
felső csőr teljes hosszban eltávolodik 
egym ástól. A  másik mód, amit a m a
dár a talajban való táplálék megraga
dásakor alkalmaz, ekkor az utolsó 
15 20 milliméteres részt nyitja szót 
3-5 milliméterre. Az első mód az ilyen 
táplálékszerzésre nem alkalmas, h i
szen ehhez hosszan kellene a talajt 
széttolnia.

Ezt a jelenséget tapasztaljuk, ha a 
frissen elejtett szalonka csőrét a tőben 
oldalirányban a mutató- és a hüvelyk
ujjunkkal megnyomjuk.

A  jelenség anatómiai magyarázatát 
láthatjuk a mellékelt ábrán, ahol a fel
ső csőr kávája fölött egy hosszúkás 
üreg van. amikor a csőr vége kinyílik, 
az üreg gyakorlatilag elzáródik, vagyis 
a csőr gerince és a két felső csőrkáva 
Összeér. A felső csőr tövében a kopo
nyának van egy kiugrása, amit ..négy
zetes csont"-nak hívnak, ehhez tapad 
nak a/ok az izmok és inak, amelyek 
segítségével a madár ezt a mozgatást 
el tudja végezni.

F. D.

SZALONKA
ÜNNEP

Évtizedek óta két szalonkázó 
klub működik a Pilisben. Az 
„Igaz Szalonkavadászok Klub- 
ia " és a „Pilisi Szalonka Klub". 
Természetesen a két klubon kí
vül - amelyek taglétszáma kor
látozott - még jó néhány szá
zan kijárnak a pilisi erdőkbo hó
dolni a szalonkázás szenvedé
lyének. Két évvel ezelőtt hunyt 
el Szapáry Zoltán, az Igaz Sza
lonkavadászok Klubjának „m o
torja", akinek törzshelyén - az 
Ispán-hegyen - emléket kíván
nak állítani a klubtagok. Az em
lékmű ünnepélyes fölavatása 
adja az apropót, hogy 1995. 
március 7-én. 15 órakor az Is
pán-hegyen mindkét klub tagjai 
találkozzanak, és meghívják a 
Pilisi Parkerdő Rt. területére je
gyet váltott szalonkázókat. az 
erdőgazdaság kerületvezetöit 
és minden érdeklődőt.
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NAGY MAGYAR VADASZOK
„Vadászat-gyakorló uraink ezelőtt rnég pár évtizeddel 
magyartalanok lévén, a pór pedig kizáratván annak 

gyakorlatából, nemhogy rendszeres, de még csak parlagi 
vadász-nyelvünk sem fejlődött ki.

Hála égnek! Újabban főuraink gyors magyarosodása igen sokat 
enged remélnünk s az ó magasabb, grandseigneun 

vadászmulatságai nyelvéül a magyart választván, immár két- 
három rendbeli Vadász-Újságjainkban fejlődni kezd a magyar 

sportnyelv azonban ők az apróbb lővadászattal részint
CSERSZILVÁSY ÁKOS:

nem is igen foglalkozván, vagy ha foglalkoznak is. annak 
kicsinyes és mellékes részleteiben sohasem bocsátkozván, 

az apró vadászat műnyelvének megalakulása az alsóbb, vagy 
mondhatom, egyedül a közép rend e tekintetbeni igyekezetétől 

várható. Pedig hogy nyelvünk mennyire gazdag és alkalmas 
minden műág fogalmainak s tárgyainak kifejezésére, mutatja 
a műtárgyak dolgában végtelenül nagyobb orvosi úgy a hadi 
tudományokban kifejlett magyar műnyelv, melynek tisztasága 

Európa legmíveltebb nyelveit megszégyeníti.”
A VADÁSZAT MESTERE

VAJDA JÁIMOS
1827-1897

A Vadászbibliográfia (dr. Ádámfi Tamás 
könyve. 1993) nagyon helyesen jelzi a 
Cscrszilvásy Ákos ik v  mellett a szerző 
eredeti nevét, .iki nem más, mint Vajda 
János. Arany János és Vörösmarty M i
hály mellett a legtöbbet vitatott múli szá
zadi lírikusunk.

A vadászai iránti vonzalma és a termé
szet szervtele Vajda Jánosnál családi 
örökség. Édesapja erdész volt a Fejér 
megyei Válban. ahol nagy gondot fordí- 
tott fiának neveltetésére, el sósoron a ter
mészet iránti fogékonyságára épített, 
amit Vajda János élete alkonyáig ápolt.

Vtyda János vadászati könyvét - A va
dászat mestere - a vadászok bibliájának 
is tekinthetjük, megért több kiadást is. 
boldogok, akik a régi kiadásokat őrzik, 
ám boldogok a mai könyvgyűjtők is. hi
szen néhány esztendeje reprint kiadását 
gyorsan szélkapkodták az olvasók.

Érdekes módon a könyv első részében 
a vadászpuskákat és a velúk való bánás
módot és a lövészet szabályait taglalja, és 
csak azután kerül sor az általános vadá
szati szabályok ecseteiéiért. Egyik alap- 
elve: ..Sarkalatos törvény: a puskával va
ló mindennemű vadászaton lassan járni. 
Két okból szükséges ez: először, hogy a 
vadász minden perezben képes legyen 
megállapodni, vagyis azon szilárd állás
ba helyezni magát, melyben az elővilla
nó vadat nyugodtan czélba vehesse. E  
lassú járási aszerint kell mérsékelni.

amint az ember járható gvalogúton. erdei 
bír kacsapáson, sűrű bokros, göröngyös, 
hantos vagy éppen gödrös helyen já r."

Életpályája nagyon érdekes módon 
alakult: a gimnáziumot Székcsfchérvá- 
ron végezte, majd Pestre került, de tanul
mányait hamar befejezte, felcsapott ván
dorszínésznek. a ..nemzeti nyelv aposto
la "lett. Tizennégy hónapon át vándorolt, 
bejárta Magyarországot és Erdély tete
mes részét. A színészi pálya után Alcsú- 
ton gazdasági gyakornok, ahol nyilván

bőven akadt lehetősége a vadászatra is. 
Abban az időben jelentek meg első ver
sei a Pesti Divatlapban, pályatársáéval. 
Petőfi költeményeivel együtt. IX* irt n>ég 
az Életképekbe is. 1848-ban nem csoda 
hát. ha ott találjuk a márciusi ifjak kö
zött. tagja a bécsi forradalmat köszöntő 
küldöttségnek. Júniusban felcsapott hon
védnek. és részi vett a hadjáratokban, 
amelyeknek Egy honvéd emlékiratai c í
mű művében állít emlékei. Segesvár után 
besorozták az osztrák hadseregbe, és 
Olaszországba vezényelték. Szabadulása 
után ismét a vidéket választotta, de 
1853-ban barátai hívására Pestre költö
zőit. és attól kezdve folytatta írói és köl
tői munkásságát. írt kevésbé sikeres 
színműveket, és politikai vitairatokat, 
különösen az ónbírálat és Polgárosodás 
című röpiratai ugyan a hazafiasság esz
méit tartalmazlak, de nem találtak kelló 
megértésre.

íme egy idézet: ..A nemzetiség kul
tuszában is áll a tízparancsolat elve. 
mely szerint Istennek névéi hiába nem 
kell venni. Ami annyit is jelent: ami sok. 
az megárt. Rendesen, aki sokat imád
kozik. kevés jót cselekszik - és fordít
va.”

Politikai tévedéseit, de irodalmi műve
it is Gy ulai Pál vette tollhegy re, közülük 
a Béla királyfi című beszélyét bírálta, 
amit viszont mások kiemeltek és di
csértek.

Különösen Thaly Kálmánnal, a Füg
getlenségi Párt politikusával és képvise
lőjével voli kemény összecsapása, a s/ó- 
páibaj után hősünk fogta sélapáleáját és a 
nálánál jóval fiatalabb történetíróra ron- 
tOCt. Ha a jelenlévők nem lépnek közbe, 
akkor bizony Vajda János keményen el
porolta volna ellenfelén a kabátot. Vajda 
Jánosra már gyermekkorában is a határo
zott fellépés, a magabiztosság volt a jel
lemző. Erdei kirándulásain mindig jóko
ra bot. vagy pálca volt a kezében, hogy 
magát a kóbor kutyáktól, esetleg vador
zóktól és csavargóktól megvédje.

Felnőtt korában fegyvereit gondosan 
ápolia. hiszen vérbeli vadász voli a javá
ból. Voltak párbajai is állítólag, de azok
ról nem nyilatkozott szívesen. Nagy- 
nagy. szenvedélyes szerelmi csalódását 
Gina-yersei örökítik meg. de akkortájt 
anyagi gondok is aggasztották. Száz esz
tendővel ezelőtt (1894) ünnepelték méltó
an költői és írói munkásságának 50 éves 
jubileumát, amelyet az akkori miniszter, 
báró Eötvös Loránd tisztes évjáradékkal 
jutalmazott, ami hátralévő éveiben biz
tonság volt a költő szántára.

Líráját Arany János mellen emleget
ték. de legyük hozzá, hogy versei kissé 
nagyollak, darabosak voltak, ám az izzó 
hazaszeretet, amely belőlük sugall!, bírá
lóit is mértékletességre intette.

Felvidéki Máltás

MAJOR JÓZSEF EMLEKERE
A gépkocsi reflektorainak fény
kévéjében felgyorsultak a lomha 
hópelyhek. majd a szélvédőhöz 
csapódva vízzé lényegültek.
1994. december 18-a volt. va
sárnap, hajnali 5 óra. Érkeztünk- 
re egy árnyék vált el kaputok 
oszlopától. Már vártál ránk.

Előző nap este, a boldvai inté
zőbizottság tiszteletére adott va
csorán ígérted meg, hogy más
nap részt veszünk területükön 
egy disznóhajtáson.

Ha vadászatról volt szó. ha 
vadászni hívtak, nem tudtál ne
met mondani. Egész életedet a 
természet, a mezőgazdaság, 
majd később a vadászat teljesí
tette ki.

Életed fő munkásságát meg
ítélni nem a mi feladatunk. Mint 
vadászt szerettünk, tiszteltünk. 
1968 óta álltái a mátészalkai 
Szatmár Vadásztársaság ólén jó
ban. rosszban. Ott álltái, ami*or 
1970-ben a vadban leggazda

gabb területeinket egyik napról a 
másikra elöntötte az ár. A hiva
tásos vadászokkal jártátok a töl
téskoronát, s ha egy kis gida 
vagy suta pihegését, sírását hal
lottátok, csónakkal mentetek 
menteni. De ott álltái alig két év
vel később akkor is, amikor a va- 
daszmester - a tudatos fácán
programnak köszönhetően - be
jelentette. hogy most lőttük be
adásra az 1000. fácánkakast.

Az eligazítás után a vadász-

mester vezetésével négyen in
dultunk fel a Cserehát emelke
dőjére, hogy elálljuk a „Lengyel 
töviseséből kitörni készülő vad
disznók útját. Elöl Jóska, a va
dászmester, mögötte Te, tőled 
lemaradva 4-5 lépéssel én ban
dukoltam a kijelölt helyre. Szűcs 
Sanyi már a magaslesen készü
lődött elfoglalni lőállását. A mes
ter a következő magaslesre mu
tatva közölte: „Jó sk a  bácsi arra 
a lesre ül fe l".
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A nyírségi homokhoz szokott 
lábaink nehezen engedelm es
kedtek a szokatlan emelkedő
nek. A tüdő szaporábban kap
kodta a levegőt.

Megálltál. Kezeddel térdedre 
támaszkodva - életedben talán 
előszór vágyakozva vissza
néztél.

Újabb erőt vettél magadon, új
ra megindultál. De fogyott az 
erő. csökkent a lendület, egyre 
jobban zihólt a tüdő. Előre néztél 
vágyakozón... mindjárt megérke
zem... csak addig tartson ki 
erőm...

Megálltál. Talán egy kicsit 
hosszabb ideig gyüjtöttél erőt. 
Még egy utolsó iramat és célban

vagyok... Ekkor következett be a 
tragédia. Felsőtested megdől. Iá 
baiddal jobbra balra tántorogva 
keresed az egyensúlyt, fegyve 
red kirepül kezedből, s arccal 
előrebuksz. Szemüveged hango
sat koppan a fagyott talajon, ar
codat felsértve leesik rólad. Már 
nem érted, amikor ijedten kiáltok 
utánad: Jóska ! Mi van veled?

Pillanatok alatt m elletted va 
gyünk. Engem, aki közvetlen kö
zelről néztem végig utolsó pilla 
nataidat, gúzsba köt a döbbenet. 
Jó ska  felültet. Szűcs Sanyi futva 
érkezik... gyorsan Zoliért, ő or 
vos... rohanás az autóhoz... haj 
tást leállítani... segítséget hozni...

Sanyi fejedet gyengéden ölé

be veszi, keresi pulzusodat. Sze
retné az élet legkisebb jelét érez 
ni. Sajnos, hiába...

Nézzük egym ást. Arcunkon 
döbbenet. Egyikünk sem meri ki
mondani, amit biztosan tud.

Két nagy sóhaj száll el belőled.
Szemben állok Veled. Fejed 

lassan felemeled, felém nézel, 
érzem, tudom, hogy ez a tekintet 
már nem  lót, már nem érez. már 
nem eszmél. Üveges szemed 
lassan lezárul, fejed lassan leha- 
nyatlik.

Bevégeztetettl
Már Zoli sem segíthet.
Sapkád fejed alá téve, óvato

san lefektetünk a téli avarra. 
Ahová mindig vágytál, a term é

szet oltára lett ravatalod. Ven 
déglátóink szemében döbbenet 
és könny.

Ott lelted halálod, és ott fe
küdtél első ravatalodon, ahova 
mindig vágytál, ahol mindig pi
henést találtál.

Verőfény volt. Az erdő mada
rai némák voltak. Feletted nem 
szólt a Nyitnikék, a Huncut a bí
ró... a szántó-vető ember nóta- 
fája.

Csak a gyász madarai szede
gettek. röpködtek a közelben... 
kár... kár... kár mondogatták, s 
mondottuk mi is.

Jóska! Vadászhoz méltó volt 
életed és halálod.

Sillyo László

AZ ISPANHEGYEN
fennhangon csaholva űzte a 
kondát, hangosan kiabálva „Itt  
jönnekl Itt jönnek! Én meg itt va
gyok! Itt vagyok!" De ugatása 
nem volt elég figyelmeztetés.

Szerencsére a puskás ember 
igen rossz lövő volt, így a golyó 
csak horzsolta a hasfalat. Derék 
ebem több lövést megúszott. 
Azóta sajnos elment ő is. Ma 
már csak emlék, igaz, a legszebb 
emlékek egyike. „Előző életem " 
része, akárcsak az Ispánhegy. 
am ely annak idején a vadászke
rületembe tartozott.

Egy kiszáradt fa csonkjához 
értem. Ma is mosolygok, ha 
eszembe jut az a méltatlankodó 
fiatal kan, amelyik hozzádörgölő- 
dzött, miközben a com bvastag
ságú ága a fejére szakadt. Ijed
ten, hangosat röffentve ugrott 
el. majd néhány méterről, égnek 
meredő sőrtével jött vissza, orrá
val jókorákat lökött az ágon, ami 
ma is ott fekszik esőtől áztatva, 
porladozva, m utatva az idő mú
lását.

Megállók, és megkötöm ku
tyám at a szokott bokorhoz. Hall
gatjuk az estét, együtt kémleljük 
az eget, melyre csillogó gépma
dár húz csíkot, ami valam i hosz- 
szú szárú pici ezüstkeresztre em 
lékeztet.

Szürkül. Az erdő csendesedik, 
óvatosan közeleg egy süldő. 
Rám fúj, méltatlankodva távozik, 
a kutya dühösen rázza a bokrot.

A rigók is elhallgattak, csak az 
éjszakai helyüket kereső mada
rak neszeznek. Hirtelen, közelről 
hallottam  meg a jól ismert han
got, mint lágy muzsikát. Ku
tyám m al egyszerre kaptuk oda a 
fejünket. Lassan, libegve húz a 
fejem fölé a hírnök, számomra az 
év első szalonkája. Korrogva kö
szönt. Kalapot emelve, torkom
ban dobogó szívvel köszönök 
vissza.

Az elsőnek ez kijár, ezt minden 
évben így teszem, és tudom, 
nem egyedül...

D ú c z  László

Átléptem  az út menti árkot és el 
indulok felfelé a hegyoldalban.

Gumicsizmám nyomán felser
ken a víz. A  földhöz tapadt avar, 
mint megtelt szivacs, szörcsög 
alattam . Új csizm a, hadd szokja! 
ö  először, én ki tudja hányadszor 
lépdelek itt felfelé? Egyedül va
gyok. csak Rumli' kutyám kísér. 
Egyedül vagyok?

Dehogy, körülöttem nagy a 
sürgés-forgás, hangoskodás. Ez 
az erdő csendje. Megnyugtató 
érzés. Otthonról hazajöttem, s 
most azt is mondhatom, engem 
köszöntenek a család tagjai. Pe
dig rám se hederit senki. Cinkék, 
rigók, ölyvek, szajkók mind ké 
szülődnek az életre.

Néhány hófolt még lapul itt- 
ott. Jeg es ropogással nyögik sú
lyom alatt az elmúlt tél d icsősé
gét, de ezt már észre sem ve
szem. A tavaszra figyelek.

Vadsürü, rudas és szálerdő zár 
közre egy pici pilisi rétet. Kelet 
üzenete Nyugatnak, m ely csak 
itt nálunk található a világon 
egyedül: pusztai árvalányhaj és 
encián! Egyszer - tévedésből - 
felszántotta egy lelkes traktoris
ta, de a rét m egbocsátott és két- 
három év alatt kiheverte a sebet. 
Azóta köves utat vezettek ke
resztül rajta. M int vadhús a seb
zés helyén. A varrat, a heg. örök
re megmarad. A  modern erdő
m űvelés m egbocsáthatatlan 
büntette... így említi ezt Móra Fe
renc, aki a csodát, a mindennapi 
életet írta meg: „A z  alföldi erdőt, 
amit a szelek ültettek a homok
ba, valamikor az ántivilágban, 
vadmadarak hazájának, nyulak 
parkjának, szegénylegények ol
talmának, szóval paraszterdő
nek. Az okos emberek aztán, a 
városi urak, csináltak belőle úri 
erdőt, amelynek állaga van, nyi
ladéka van, sőt hozama is van, 
mint üzem nek."

Olyan ez most, mint a mese. 
Egyszer volt, hol nem volt erdő...

Ez a rét - már ami megmaradt 
belőle - most be van kerítve.

nem kaszálják, vad nem legeli. 
Cserjésedik, vadrózsa és galago
nya nő a csoda helyén és az üze
net. m elyet égtájak küldtek egy
másnak, pusztába kiáltott se
gélykiáltás m aradi Mi meg elm e
gyünk mellette süket füllel, be 
kötött szemmel.

Ballagok felfelé, s szinte lépni 
sem tudok, hogy ne sorakozza
nak az emlékek, ne jutna eszem
be egy-egy korábbi történet, 
egy-egy régebbi cserkelés.

Ezen a csapáson a sűrűből né
hány muflon váltott ki, közöttük 
egy fehér fejű öreg jerke, aszott, 
szikár nyakát furán, mereven 
tartva. Egy hatalm as bükk szür
ke oszlopának támaszkodtam s 
már nem volt időm elbújni. Az 
öreg megállt, rám nézett, de 
nem vett észre. El volt foglalva! 
Hátsó lábait szétterpesztve, pú- 
posított és nyögött egyet. A  töb
biek lassan legelészve a sózó 
felé ballagtak. Az, akkor még fel 
volt töltve... A jerkéből hirtelen 
kicsúszott valami sötét csomag. 
Á llt és nézett rám, majd óvato
san megfordult, az újonnan jö t
tét figyelte. Ma sem tudom, csak 
nem törődött velem, vagy észre

sem vett? Tanácstalanul tipró- 
dott. a csapat után bégetett egy 
rövidet, majd odalépett a kicsijé
hez és nyalogatni kezdte. A  bá
rány nem mozdult, csak pici szí
ve dobogása árulkodott az é let
ről. Az anya néhány perc múlva 
lefeküdt gyermeke mellé. A  sö
tétbarna kicsi test és fehér fej, 
mint a múlt és a jövő, élesen kü
lönült el egymástól.

Hol van az a bükk, aminek tá 
maszkodtam? Elvitték. Helye be
kerítve. a kerítésben elektromos 
áram...

Továbbmegyek felfelé. Kocsi- 
utat keresztezek, melyet hosszú 
időn keresztül vadászszekér ke
mény kereke koptatott a hegyol
dalba. Autógumi nyomai szélesí
tik ma.

Am ott egy öreg bikát lövet
tem. Gyenge nyolcas agancsát 
büszkén m utatta néhóny év múl
tán elejtője a lakása falán. - Em 
lékszel? kérdezte, s szeme villa
násával felidézte az egész törté
netet. Nem kellett többet szól
nia.

A  sűrű és a rudas erdő közötti 
nyiladékon érte először golyós 
lövés Gubanc kutyám at, amikor
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TRÓFEA KFT. AJANLATA: 
MÁRCIUS HÓNAPBAN

CSEH VADÁSZFEGYVEREK TELJES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJUK ELADÁSRA
C Z - 5 3 7  30-06 kaliber - 
standard  k ivite lben  

C Z - 5 3 7  6 .5 x 5 5  S E  
luxusk ivite lben  
C Z - 5 3 7  243  W  
lux. k iv ite lben  - tárral 
C Z -5 3 7  3 0 8  W  luxusk ivite lben  
C Z - 5 3 7  7x64  F S . luxusk ivite lben  
C Z - 5 2 7  2 2 3  F S  Rém . gyorsítóval

Z K M - 4 5 2  M 2 E  22  LR  Stan dard  10 
lövetű  
Z K M - 4 5 2  M 2 E  2 2 W M R  lu x u sk iv i
telű 
CZ-511 22  LR  luxusk ivite lű  
Z K K - 6 0 0  7x64  standard  k ivite lű  
Z K K - 6 0 0  2 7 0  W  standard  k iv ite lű  
Z K K - 6 0 0  30-06 
Z K K - 6 0 0  7x6 4  M C U C

Z K K - 6 0 0  6 .5 x 5 5  M C U C  
Z K K - 6 0 2  3 7 5  H H M  standard  
k iv ite lű  
Z K K - 6 0 2  3 0 0  W  M agnum  standard  
k ivite lű  
S la v ia  6 3 0  4 ,5  m m  lég fegyver 
S la v ia  631 4 ,5  m m  lég fegyver, 
luxusk ivite lű  
T E X  3 típus 4 ,5  m m  légp iszto ly

/  /

VARJUK VISZONTELADOINK JELENTKEZESET
ti •• //

G 0 D 0 L L 0 N , AZ ISASZEGI UTÓN LEVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTARUNKBAN
Telefon és telefax: 28/330-291; 28/320-760 

Levelezési címünk: Trófea Kft. 2101 Gödöllő, Pf. 176.
Nyitva tartós: hétfőtől csütörtökig: 715-15 óráig, pénteken: 7,8-12 óráig

LÉPJÜNK AKCIÓBA!

A VADRIASZTO ARA 500 Ft
A VAD RIASZTÓ  K ÉSZ Ü LÉK ET  M EG VÁ SÁ RO LH A TJA  

A  M AGYAR V A D Á SZLA P SZ ER K ESZ T Ő SÉG ÉB EN : 

BU D A PEST  V.# H O N V ÉD  U. 8.. IV. EM . 3.. 
VAGY M EG R EN D ELH ET I A PO STAI C ÍM Ü N KÖ N  

1245 BU D A PEST . PF. 1209

MI MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI VADÁSZATAIT... 
Fantasztikus lehetőség nyalavadászatra

DÉL-AFRIKA
egyik vadban leggazdagabb területén

6 vadásznap, szállás, ellátás, 2 vadász 1 vadászkisérővel.
2 transzfer. 1 nyala. 1 impala. 1 szürke ducker, 1 varacskos kan. 

t Vadászati lehetőség novemberig
D M  5 0 0 0 ,-

MOYOWOS HI/TANZÁNIA
BIVALYVADÁSZOKAT VÁR

7 vadásznap, szállás, ellátás, 2 vadász. 1 vadászkisérővel. 
vadászonként 2 bivaly kilövése Időpont: július 7-november 30 tg.

Ü S S  5 8 2 0 ,-

M ASSAI LAN D/TANZÁNIA
SPECIÁLIS AJÁNLATA BIVALYRA 

7 vadásznap. szállás, ellátás, 4 vadász 2 vadászkisérővel. 
vadászonként 1 bivaly kilövése.

Időpont: 199b. július 7.- 1996. március 31 
Ü S S  6 5 0 0 ,-  

A 2 bivaly Ü SS 750.- 
lovább* kilövések árlista szerint

R E P Ü L Ő JE G Y E K  A  LE G K E D V E Z Ő B B  Á R O N !!!

KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
1149 BUDAPEST. KÖVÉR LA JO S U 23 ll/C.

TEL.: 267-6570. 267-6571. 163-7233. FAX: 163-1499



Néhány száz szavazaton múlott
Az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet egyenesen félt az ..ön
góltól*’ . a megyék között pedig 
megoszlott a szövetségi vezetők ál
láspontja abban, hogy az önkor
mányzati választásaikon indulja
nak e vagy sem a vadászok is. 
hogy vadász-képviselők kerüljenek 
be az önkormányzatokba. Minden 
bizonn>al a véleménykülönbséget 
az motiválta, hogy egyáltalán nem 
vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy 
legális, megválasztott képviselőink 
legyenek a hatalom gyakorlói kö
zött. mert még sokan hisznek a 
„személyes varázsu kb an azaz  a 
kapcsolataikban.

Anélkül, hogy belemennénk az 
„igen-nem”  taglalásába, anélkül, 
hogy felmérnénk a gyakorlati hatá
sát. ezúttal csak ..játsszunk el a 
gondolattal*’, mi lett volna, ha az 
ország minden önkormányzatában 
képviselőink lennének? Vajon
mennyivel lennénk rosszabb, bi
zonytalanabb helyzetben, mitől 
lenne negatívabb a vadászok meg
ítélése? Leszögezhetjük, a tavalyi 
önkormán\zati választásokat annak 
rendje és módja szerint ..kihagy
tuk*’ . nem is rúgtunk labdába... s 
az igazsághoz tartozik, ahol ..pá
lyára léptünk” , fiaskó lelt a mér
kőzés eredménye.

A  hosszú nevű ..Veszprém me
gyei Vadászati, Vadgazdálkodási és 
Természetvédelmi Szövetség”  fel
vállalta, és úgy döntött, él törvény
adta lehetőségével, mini bejegyzőn 
c iv il társadalmi szervezet, párton 
kívüli jelölteket állít a területi ön- 
kormányzati választásokon. Első 
lépésként megszervezték a jelöltál
lítás lehetőségét, az ajánló íveken 
megszerezték a választópolgárok 
több mint fél százalékának a támo
gatását. Eddig nem is volt problé

ma, a helyi választási munkacso
port elfogadta az előírt okmányo
kat. bizonylatokat, és elismerte, 
hogy teljesen szabályos a vadász
jelöltek á llítá s . Második lépés
ként - a Veszprém városában lakó 
vadászok kivételével - levelet írtak 
minden megyében élő vadásznak, 
vadásztársaságnak, hogy szavazata
ikkal a vadász-jelölteket tám<v 
gassák.

Aztán december 11-én jött a sza
vazás, kézbe vehették a szavazóla
pokat. amelyen szerepelt ugyan a 
szövetség neve, de embléma nélkül 
és a kicsinyítés miatt alig olvasha
tóan. A  megyei szövetség egymás 
után kapta a telefonokat és a kérdé
seket: „nem  kerültünk fel a szava
zólapra?” , ..miért nem indult a 
szövetség a választásokon?” , ..hol 
maradt a szarvasagancs emblé
ma?”

A  szövetség által megkeresett 
minteg> ezer vadász és hozzátarto
zója. valamint még jó  néhány 
szimpatizáns 2500 szavazatot adott 
le. ami néhány száz szavazattal ke
vesebbnek bizonyult ahhoz, hogy 
legalább egy mandátumot megsze
rezzen a vadászszovetség a megyei 
önkormányzatban.

Maradt tehát a régi módszer 
Veszprém megyében is, a vadász- 
társaságok érdekvédelmi szerveze
te közvetlenül nem képviseli a va
dászokat a megyei közgyűlésben, 
nem kap első kézből információt, 
nem népszerűsítheti a vadászatot- 
vadgazdálkodást, nem tehet meg 
mindent a nem vadász, közvéle
mény formálásáért, nem tehet ja 
vaslatot jövőjének alakítása érdeké
ben.......pályán kívül maradt".

A  történetnek van azonban egy 
második felvonása is. A  szavazóla
pokon elkövetett súlyos hibát a

megyei szövetség megfellebbezte a 
Megyei Választási Bizottságnál, 
amelyik elismerte az ..eljárási sza
bálysértést**. megjegyezvén, hogy 
azért ez nem befolyásolta a válasz
tások eredményét. A határozattal 
nem elégedett meg a szövetség, és 
tovább fellebbezett az Országos 
Választási Bizottsághoz, amelynek 
elnöke, dr. Németh János, vadász- 
mivolta miatt elfogultságot jelen
tett be. Az Országos Választási B i
zottság a 35/1994. X II.  22-ei hatá
rozatát 1<>95. január ll-én postázták 
a szövetségnek, amelyben a ..sza
bálysértésből”  már csak „mulasz
tás”  lett. Az Országos Választási 
Iroda 1995. január 12-ei keltezéssel 
küldött még egy „elnézést”  kérő 
levelet, melyben kifejtik, hogy 
ilyen hiba sajnos előfordul, de 
megígérik, hogy legközelebb job
ban „odafigyelnek” .

Nyilvánvalóan a Vfcszpním me
gyei vadászszövetség nem fog to
vább ügyködni azért, hogy a me
gyei választási eredményeket meg 
semmisítsék, új választásokat írja
nak ki, amelynek szavazólapján 
már olvasható a szövetség rövidített 
neve. és rajta van az embléma is. 
Nem ez a cél, viszont az úgy tanul
ságát valamennyiünknek le kell 
vonni: formálódó demokráciánk
ban egy néhány száz tagot számlá
ló, vidéki szervezetekkel alig ren
delkező pártnak egyelőre nagyobb 
befolyása van életünkre, mint 
a/oknak a c iv il szervezeteknek, 
amelyek költségvetési támogatás, 
reklám és önmutogatás nélkül 
megpróbál koznak saját ügyeik in
tézésébe. helyi, megyei és országos 
döntésekbe beleszólni.

Lehet, hogy fel kellene ébred
nünk „Csipkerózsika” ,-álmunk
ból? V, S.

A békésiek 
takarékosságot 

hirdettek
A Békés megyei vadászszovetség 
legutóbbi, január 30-én megtartott 
küldöttgyűlésén ö legtöbb szó a 
pénzről, a gazdálkodásról esett.

Or. Csorna Antal, a megyei elnök 
egyebek között elmondta, hogy 1994 
őszén a Békés megyei vadasztársasá 
gok - a különböző pályázatok révén - 
50 ha erdőt, fasort, csenderest tele
pítettek. Mindez jelzi. hogy a vadá
szati jog körüli bizonvtalanságok elle
nére a vadászok a jövő érdekében 
dolgoznak

A vadásztársaságok - de sokszor 
leírtuk, elmondtuk anyagi helyzete 
évről évre nehezebb, ami tükröződik a 
megyei szövetség költségvetésében 
is. amelyen végigvonul a szigorú ta
karékosság. Az 53 területes vadász 
társaság kóztehervisolése szinte hi
hetetlen mértékben megnőtt az el
múlt öt év alatt. Volt aki kiszámolta: 
hússzor annyit fizetnek be az állam
kasszába. mint 1990-ben. s e/t a 
pénzt a vadgazdálkodásból vonták el. 
Békésben ma is 15 16 vadásztársa
ság a közvetlen fennmaradásáért 
harcol, a működésükhöz alapvetően 
szükséges lehetőségek előteremté
séért. A szövetség éppen ezért nem 
emelte idén sem a tagdíjakat.

Kevesen tudják, hogy a Békés 
megyei vadásztársaságok még 
1984 ben létrehozták a Vadgazdálko
dási és Kölcsönös Támogatási Alap
jukat. Az azóta eltelt évek - különö
sen az utóbbiak - bebizonyították, 
hogy előrelátó elhatározás volt annak 
idején az alap létesítése. Jelenleg is 
több, mint 3 millió forint kamatmen
tes hitellel segítik a legrosszabb hely
zetben lévő vadásztársaságokat, 
amelyeknek a sző szoros értelmében 
létüket jelentik ezek a kölcsönök. Le
het. hogy sokan szentimentalizmus- 
sa> vádolnak majd meg, de a pénz 
ügyi segítség mellett legalább ilyen 
fontos tényező a vadászok szolidan - 
tásának megnyilvánulása.

A küldöttgyűlésen döntés született 
arról, hogy a vadásztársaságok közö
sen kötnek biztosítást a vad és gép
jármű ütközésekből eredő károkra. A 
biztosítók ajánlata közül legtöbben a 
Generáli biztosító mellett döntöttek. 
A társaságok hektáronként 30 fonnt 
biztosítási dijat fizetnek. 150 százaié 
kos felső limittel, 10 százalékos ónró 
szesedéssel. de ez az összeg mini
mum ötezer forint.

Lovász Sándor

Tizenkettőből
Igen nagy örömmel értesültünk a 
Magyar VADÁSZLAP 1995. janu 
ár 3-i számából arról, hogy a vad- 
gazdálkodás és vadászat mai 
szétzilált állapotában egy újabb - 
immár akadémiai - munkabizott 
ság is felvállalta a vadgazdálko
dás szakmai-tudományos hátte
rének megalapozását, a mind sö- 
tétebb jövőkép felderítését.

Ugyanakkor nem titkoljuk, 
hogy az általunk is nagyra be
csült dr. Kőhalmy Tamás elnök úr 
válogatását - figyelembe véve a 
hazai vadgazdálkodási, vadbioló 
giai és vadászati egyetemi oktató

és kutató bázisok munkájának 
mértékét és oredményeit - meg
lehetősen egyoldalúnak tartjuk.

Erre az ad alapot, hogy egyet
len egyetemet képvisel a 12 tagú 
bizottság tagjainak legkevesebb 
fele, ezen belül egyetlen tanszék 
tagjai adják a bizottság negye
dét. Más tagok szakterületünkön 
kifejtett munkásságát érintőle
gesnek véljük, oktatói érdemei
ket és tudományos hírnevüket az 
erdőművelés, fatermesztés, eo 
tomológia terén szerezték. Mind
ezen ismereteknek a vadgazdál
kodásban való figyelembevétele

régóta ismert és rendkívül 
szerű követelmény, de ez sem 
magyarázza azt a tényt, hogy a 
hazai vadgazdálkodási és vadbio
lógiai egyetemi oktató- és kuta
tóintézmények többsége (I). 
vagyis egyetemeink szaktanszé
kei a grémiumon kívül rekesz
tettek.

Ezért célszerű lenne, ha a bi
zottság nevében is markánsan ki
fejezné. hogy a szakterület kiasz- 
szikus értelemben vett alkotó 
akadémia közösségének csupán 
egy jól meghatározható részét 
reprezentálja - pl. a Dunántúli

h a t a n ' ^ ^
>dkívül idő vagy Soproni Vadgazdálkodási^®

Munkabizottság elnevezés felvé 
telével. Egyúttal azt is jelezhetné, 
hogy tagjai jeles magánszemé
lyekként és nem hivatalosan de 
legált intézményi képviselőkként 
nyerték el megbízatásukat.

Prof. Dr. Palotás Gábor
tw*ógid» tudom ány kar*j»dátus« 

tansiékve/etó 
0ATE Á llattan i és Vodt>«o46g>ai Tanszék

Dr. Csányi Sándor
m ozfyji/daságt tudomány 

kandidátus*. mtx tans*ékv«5*t*tő 
GATE Vadb«o46g»a* 

é s  Uftdgatdátkodási Tanszék



MINDENT egy helyen a STEFÁN KFT-nél
SZEKSZÁRDO N ! 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32 

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

bizományi árusítása.
Trófeabírálat fegyverjavitás. belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelés -

fedett lópálya.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

A R G O S Z  B iz to s ító  Rt. ;
M i biztosítjuk m indazt, ami fontos Önnek

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

Vadászfegyverek. géz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va 
dász sórétes és golyós lőszerek, valamint vadász felszorelések nagy választék 
bán kaphatók.

AZ O LASZ RC É S  NORM A LŐ SZEREK 
K IZÁRÓ LAG O S FO RG ALM AZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykoreskodolmi részlegünket 
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
beiovését. bevizsgáztatását. céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyveijavitó műhelyünk cime: 1077 Budapest. Wesselónyi u. 74. 
Telefon: 321-1607. Ugyanitt OISZKONT árusítás.

SZAKÁRUHÁZUNKBAN
KEDVEZŐ ÁRON SZEREZHET BE MINDENT.
AMIRE A VADÁSZATHOZ SZÜKSÉGE VAN. 

MÁRKÁS VADÁSZ- ÉS M AROKLŐFEGYVEREK 
STKYR-MANNLICHER. VÖKRE, SVÁJCI-NÉMET S l(i SAL'ER 

ÉS AZ OSZTRÁK (ÍL ÍX 'K  PISZTOLYOK 
HIRTENBERGER LÓSZEREK 

FEGYVERJAVÍTÁS A BOLTUNKBAN 
ÚJ TÍPUSÚ SWAROVSKI TÁVCSÖVEK 
SZÁI .K ERESZT-M EGVILÁG ÍTÁSSA L 

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
BUDAPEST X III.. KÁDÁR U. 3. TELEFON: 132-6566

Kó/poni 1)25 8udape$i. Cimbalom u 6'B 
'T c r r a 'J P r in t  Telephely és mintabolt:

W2 Bp. Icnqcfswm u 40A Mas 2‘>l 929Z
A kiadó ijAnla?* megfent és *refltelef>í könyvelői; 

Megokol kiadványok.
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W IN K LER  RÓ BERT j

SZORÍTÓ
MIÓTA EM BER  AZ EM BER . M ELLETTE T É B IÁ B O L  
ÉS  SZO LG Á LJA  L EG H Ű SÉG ESEB B  TÁRSA. A K U 
TYA. MIÓTA KUTYA A  KUTYA, M ELLETTE TÉBLÁ- 
BÓL ÉS  H A SZ N Á L JA  KI GAZD Á JA . AZ  EM BER . EZ A 
BÉD EKKER  B EV EZ ET ÉS  A FAJTÁK. A FAJTATISZ
TÁK ÉS  KEVERÉKEK . A KEDVENCEK. FELEBA RÁ 
TOK ÉS  RETTEGETT ELLEN FELEK  VILÁGÁBA. 
W IN K LER  ÚGY „T Á LA L JA  F E L "  AZ EBEKET. HOGY 
M IKÖZBEN RÖHÖGVE OKULUNK, MEGVÁLTOZIK A 
V ISZO NYUNK, ÉS  MOSTANTÓL GARANTÁLTAN 
M Á SK ÉPP  LÁTJUK ÓKÉT, MAGUNKAT, M EG  M IN 

KET ÍGY EGYÜTT.

M EGVÁSÁROLHATÓ M INDEN JELEN T Ő SEBB  
KÖ NYVESBO LTBAN  ÉS  PAVILONBAN.

ÁRA: 350 Ft
M EGRENDELHETŐ  POSTAI UTÁNVÉTTEL, 

,20%-O S KED VEZM ÉN N YEL 
A KO ZM O PO LISZ RT.-TÖL, A  MAGYAR N ARAN CSBAN  

TALÁLHATÓ SZELVÉNYEN .
ClM : BP. XI., KARIN TH Y FR IG YES U. 24. TEL.: 209 2603.

NEMZETKÖZI TEREPJÁRÓ AUTÓS 

TALÁLKOZÓ ÉS TRIÁL

- „ f t U B e j i T < /
>  H A G Y D  i j

DRIVF=-ft 
OFF RO/ lD
u n g j j m

M E X IK Ó  PU S ZTA

április 28.-május 1. 
A N D O C S

Részvételi fellétei: érvényes vezetői és forgalmi okmányok 
Program: LONG NIGHT CARAVAN (50 km éjszakai futam) 

MILDE TRIÁL - WILDE TRIÁL 
SCHRECK SCHLAMM OPEN 

MEXIKÓ SZUPER KUPA 
Küldjön 50 Ft-os bélyeggel ellátott A /5 méretű válaszborítékot, 

hogy a  programot és a nevezési lapot megkűldhessik.
DRIVE OFF ROAD 2025 Visegrád, Pf. 21.

OFF R0XD-, HORGÁSZ-, VAD ÁSZM IU TA RY-  
fdsyrdésd!



A kullancs-csípések Lyme-kórt okozhatnak
A tavaszi hónapoktól kezdődően - a/ 
erdőkben járók esetében - elkerülhe
tetlen. hogy ne találjanak ruhájukon 
s később a testű kön kullancsokat. 
Mindig ügyeljünk arra. hogy a lehe
tő leggyorsabban távolítsuk el a bő
rünkbe fúródott kullancsot, ugyanis 
ez talán az egyetlen megbízható 
módja a kullancs állal terjesztett 
vírus- vagy baktériumfertőzés elke
rülésének.

A kullancs által terjesztett és em
berre is veszélyes betegséget Ma
gyarországon lényegében kettői is
merünk: a közismert vírusos agyve- 
lógyulladást és az újabban felfedezett 
Lyme- (ejtsd: lájm) kórt. Az előbbi 
betegség a súlyosságával, míg az 
utóbbi a gyakoriságával tilnik ki. 
Míg a vírusos agy velőgyulladás két- 
három hét alatt lezajlik, addig a 
Lyme kór évekig, sőt évtizedekig is 
eltarthat, ezalatt újabb meg újabb 
szervek bánialmát okozhatja. A ví
rusfertőzés tünetei a csípéstől számí
tott egy hónapon belül jelentkeznek, 
de a Lyme-kór lappangási ideje he- 
tek-hónapok. sőt néha több év is le
het. Fontos különbség, hogy az agy- 
velőgyulladás megelőzhető védőol
tással. de a Lyme-kór ellen még nem 
rendelkezünk oltóanyaggal.

A Lyme-kór jellegzetes kezdeti tü
nete a csípés után és a csípés helyén 
több nappal kezdődő és a széli része
in lassan növekvő ún. vándorló bőr
pír. (Valójában nem vándorol, csak a 
széli részeken terjed.) A pír közepe 
elhalvány ul és így gyűrű alakúvá vá
lik. Átmérője legalább 5 cm. de elér
heti akár az egy métert is! Kezelés 
nélkül sohasem múlik el egy héten 
belül. A kullancs csípése gyakran 
észrevétlen marad. Ezért a foltot 
sokszor allergiás vagy gombás ere
detűnek gondolják. A bőrelváltozás 
fájdalmatlan, nem. vagy csak alig 
viszket. A legtöbb ember figyelmet 
sem fordít rá. A folt néhány hét múl
va magától is elmúlik. Ezt követően 
azonban szívizomgyulladás, majd 
idegrendszeri tünetek keletkez
hetnek.-

Jellegzetes a többgócú ideggyulla
dás. ami vándorló zsibbadások érzé
sével. végtaggyengeséggel jár. Gya
kori tünet, bár önmagában sohasem 
énékelhető az indokolatlan fáradé
konyság. feledékenység. Ezek a tü
netek csak ritkán olyan súlyosak, 
hogy a beteget orvoshoz kényszeríte- 
nék. Az orvos pedig hiába vizsgálja 
betegét, gyakran nem talál semmi 
kórosat. Előfordul, hogy a tünetek 
porckorongsérvrc. „lumbágó” -ra 
utalnak. A panaszok előbb-utóbb 
enyhülnek. A betegség azonban még

mindig újabb tüneteket. ízületi gyul
ladásokat okozhat. Főleg a térdízület 
dagadhat meg. Ritkán jár komolyabb 
fájdalommal, és rendszerint magától 
elmúlik, de még többször visszatér
het. Sok év elteltével a kis ízületek 
(csukló, ujjak) is megbetegedhetnek. 
Akár egy évtized múltán is jelentkez
het még újabb betegség: a végtagi 
bőrsorvadás. Ez a kéz vagy a láb bő
rének lilás színű gyulladásával, majd 
lassú pusztulásával, elvékonyodásá- 
val járó bőrelváltozás. A színe miatt 
ezt rendszerint a végtag keringési za
varával szokták magyarázni. Mind
ezen túl lassan, de biztosan szaporo
dó tünetek a betegben is azt az érzést 
kelthetik, hogy ezek már visszafor
díthatatlan elváltozások, az öregedés 
jelei. Pl*dig a betegség gyógyítható. 
Minél korábban ismerik fel és keze
lik helyesen, annál nagyobb az esély 
a teljes gyógyulásra. Sok betegünk 
Van már, aki több éve fennálló súlyos 
tünetek után, a megfelelő kezelésre 
maradéktalanul meggyógyult. A 
gyógyítás eszközei a szokásosnál jó 
val nagyobb adagú antibiotikumok. 
Tudni kell azonban, hogy csak né- 
hán> készítmény hatásos.

Több mint 10 éve annak, hogy az 
első hazai betegeket felismertük. 
Azóta - a nagyszámú híradásnak kö
szönhetően - közel 10 000 beteget 
kezeltünk. A múlt év nyártn csak 
vándorló bőrpírból 650 esetet re
gisztráltunk. Kíváncsiak voltunk, 
hogy a kullancscsípésnek kitett erdé
szeti dolgozók milyen arányban fer
tőződtek, milyen panaszaik vannak, 
milyen gyakran fordulnak elő közöt
tük a Lyme-kórra jellemző tünetek. 
A szűrővizsgálatokat két éve kezdtük 
el. 1770 erdészeti dolgozó szűrését 
fejeztük be 1994. december 31-éig. A 
dolgozókat kikérdeztük, és egyidejű
leg vért vettünk a Lyme-kór okozója 
ellen termelt antitestek mennyiségé
nek meghatározására. (Magát a kór
okozót kimutatni nagyon körülmé
nyes, drága, és csak ritkán sikeres el
járás. Ezért a fertőzés igazolását 
mindenütt a világon ellenanyag-meg
határozással, ún. szerológiai vizsgá
lattal végzik.)

A tünetek megítélését nehezítette, 
hogy az erdészeti dolgozók kérdése
inkre adott válaszait két egymással 
ellentétes hatású tényező torzította. 
A  kvalifikáltabb rétegre általában 
jellemző, hogy panaszaikat elhallgat
ják, míg a képzetlen munkások sok 
esetben leszázalékoltatás megcsilla
nó lehetőségét látják a szűrővizsgála
tokban. és így panaszaikat igyekez
nek eltúlozni. Tovább rontja a kép 
megítélését, hogy az erdészek között

szokványos viselkedési mintának 
számít az alkoholizmus. A vizsgált 
férfiak jelentős része dolgozott vagy 
dolgozik motorfűrésszel. Mindkét 
tényező ideggyulladásos tüneteket 
okoz. amiket néha nehéz a Lyme-kór 
okozta tünetektől elkülöníteni. Az 
időjárás viszontagságainak és a szo
katlanul súlyos fizikai terhelésnek 
kitett ízületek károsodása ugyancsak 
gyakori panasz, a fertőzéses eredetű 
formáktól való elkülöníthetőségben 
kezdetben magunk sem bíztunk. An
nál nag>obb meglepetést okozott, 
hogy a feldolgozás során milyen erős 
statisztikai összefüggéseket találtunk 
egyes panaszok és a Lyme-fertőzést 
igazoló vérvizsgálati eredmények 
(szeropoz ii iv itás) közölt.

Összesen 506 dolgozó véreben 
(28.6Sí) találtunk emelkedett ellen
anyagszintet. Az ellenanyagszint a 
korral párhuzamosan emelkedett, 
kevésbé volt szoros az összefüggés a 
felismert kullancscsípések számával, 
amely évi 0 és 2000 között változik 
(áll. 43). A vizsgálatban részt vevő 
erdészek munkaterülete, és így a kul
lancscsípések helye az ország terüle
tének 2/3-át fedte le. A legmagasabb 
fertőzöttségi arányt (42%) a délnyu
gat-magyarországi területeken talál
tuk. A dolgozók 54%-a (953 ember) 
volt panaszmentes. Közöttük is 242 
(25% ) esetben tudtuk a fertőzést iga
zolni.

A legjellemzőbb klinikai tünetről, 
a vándorló bőrpírról összesen 104 
erdész számolt be. 42%-uknak volt 
emelkedett ellenanyagszintje, tehát 
a korábban a betegségen átesettek 
sem válnak okvetlenül védetté, az 
ellenanyagszint az évek során el
tűnhet. Nagyízületi gyulladása (térd. 
könyök, boka. csípő, váll) 80 em
bernek volt. nagy részüket Lyme-kó
rosnak véleményeztük a vérvizsgálat 
alapján. Öt betegnek volt végtagi 
bőrsorvadása, mindannyiuknál ext
rém magas ellenanyagszintet talál
tunk.

Ideggyulladásra utaló panasza 174 
dolgozónak volt, jelentőt részük 
Lyme kórban szenvedett.

ízületi fájdalmakról is gyakrabban 
számoltak be azok. akiknél emelke
dett antitestszintet találtunk.

A Lyme-kórosnak véleményezett 
dolgozókat kezeltük, jelentős részük 
maradéktalanul meggyógyult.

Dr. Lakos András
az orvostudomány kandidátusa.

főorvos 
2094 Nagykovácsi.

Patak sétány 156. 
le l.: 138-9903 vagy 149-8115

Védekezés 
a vaddisznók 

fertőző 
betegségei elien

A határon túlról előfordulhat, 
hogy különféle fertőző betegsé 
geket hurcolnak be. am elyek erő 
sen m egtizedelhetik vaddisznó 
állom ányunkat. M it lehetünk el 
lene, van-e valam ilyen védekező 
si mód, hiszen - bárm ennyire 
szeretnénk - a vadon élő vad 
disznók m ozgását, érintkezését 
nem tudjuk hatásosan befolyá 
solni. A  nyugat európai országok 
szaksajtójában rendszeresen ol 
vashatunk ajánlott m egelőző in
tézkedésekről, jól, vagy kevésbé 
jól beváltakról, am elyek közül a 
terü leti adottságoknak, a he ly
zetnek m egfelelően leltet váló 
gatm.

M indenekelőtt az első észlelt 
m egbetegedés esetén azonnal 
hagyjuk abba az etetést, am ely a 
szórókon koncentrált fertőzési 
gócot alakíthat ki. A  fertőzött, a 
norm ális viselkedéstő l eltérő, ve 
szélyérzetüket elvesztő, lesová
nyodott egyedek ugyanis előszó 
retettel keresik fel az etetőhelye 
két és m egfertőzhetik egészsé 
gcs társaikat. Ism ert el/árás, 
hogy az állatorvos által diagnosz 
tizált m egbetegedés esetén  a 
szórókra a háziállat-gyógyászat 
bán bevált gyógyszereket ju tta
tunk ki. am elyet a vaddisznók 
könnyen felvesznek, és így is 
csökkenthető a veszteség. En 
nek az a veszélye, hogy a kezelt 
vaddisznók húsát értékesíteni 
nem lehet.

. A  járvány esetleges terjedése 
azzal is befolyásolható, hogy a 
m egbetegedett egyedeken kívül, 
am elyek lelóvése, és bárm ely vad 
szám ára hozzáférhetetlen elásá 
sa kötelező, intenzíven kezdjük 
apasztani az állom ányt. Sajnos 
ez esetleg azt is jelentheti, hogy 
a tavaszi hónapokban, amikor 
norm ális körülm ények között k í
méljük, óvjuk a szaporulat fe lne
velkedését. kím életlenül lőni kell 
a disznót. Az egyéni vadászati 
módok m ellett szervezhető úg y
nevezett „zó Id  h a jtás" is. Lehető
ség szerint szórjuk szét az állo
m ányt, akadályozzuk az egyedek 
közötti érintkezést, mert ezzel 
csökkenthető a fertőzés veszé
lye, a járvány terjedése.

A  vaddisznókat fenyegető fer
tőző betegségek nagyobb része 
az em berre nem  jelent veszélyt, 
de akinek otthon disznói vannak, 
azok szám ára nem árt a fokozott 
óvatosság. -cs-

■
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadgazdá lkodás ó t  a vadászat jö- 
vöjót m eg határozó  vadászati tör* 
vényt sürgető, a vadhiány okát ke
reső, ós a vadászati jog  ku szaság át  
szóvá tevő c ik k e k  je lentek m eg  
egyebek között az u tóbbi időben a 
sajtóban. A  tém a -  ugyancsak  az 
ú jság cikkek  tanú sága  szerint -  te 
rítékre  került a  XII. Vadászati Téli 
Egyetem  e lő ad ása in  is.

A vadállomány ritkulásának okát fir
tatja N yom ok és va lóság  című cikké 
ben a M a i N ap. „Csak a remény és a 
hit jellemzi mostanában a vadászokat. 
Országos a kép: a nagyvad olyan mér
tékben vélt hiánycikké ahogy azt ko 
rábban elképzelni sem lehetett. A nin
csen csak bánkódni lehet, de félek tő
le. hogy az a pusztítás ós szemlélet, 
ami az elmúlt években jellemezte a 
magyar vadászatot, tf/ évekre is kihat. 
Él a mondás: a fát unokáinknak ültet
jük. S  így van ez a vaddal is. Legyünk 
igazságosak, ós isnterjuk el. apáink, 
nagyapáink rendkívül sokat tettek 
azért, hogy megmaradjon a vadállo
mány minősége. A világ élvonalába 
tartoztunk. S  ma? Szólni sem lehet 
ilyesmiről. (...) Ráadásul rendezetlen 
és kusza a jogi helyzet. A színfalak 
mögött már dúl a csata: kié legyen a 
vadászati jog Magyarországon? Az új. 
feltörokvő lobby erős. nagyon erős. ók 
egyértelműen azt szeretnék, ha a va
dászati jogokat a főki tulajdonjogához 
kötnék. Képtelenség, hiszen 8 szak
szerű munkához elengedhetetlenül 
szükséges a megfelelő területnagy
ság. a szakképzettség, a hozzáértés, a 
tradíció. A másik tábor azt mondja, a 
vadászati jog maradjon az államé, ren

delkezzen ő vele. kezelje úgy. mint a 
föld mélyén rejlő kincset. Csak hát ak
kor segítem kollene a vadásztársasá
gokat. mégpedig oly módon, hogy 
hagyják őket élni. létezni."

„O lyan  vadászati törvényre van 
szükség, amely a vadgazdálkodást ós 
a vadászatot szoros egységben kezeli
- hangzott el a Keszthelyen megnyílt 
XII. Vadászati Téli Egyetem  bevezető 
előadásában. Székely  István, az Or 
szágos Vadászati Védegylet elnökhe
lyettese kifejtette, hogy a kusza tulaj
doni állapotok m iatt jelenleg megol
datlan a magyar vadállomány vódel 
mo, ezért az egylet álláspontja szorint 
az állami ellenőrzési jog feltétlenül 
megtartandó. Ezzel, illetve a törvény 
előkészítéssel kapcsolatban az O VV 
hamarosan ajánlatodat továbbit a föld
m űvelésügyi tárcának" - olvasható a 
N a p ló  Vadgazdá lkodás, vadászat: 
c s a k  szoro s  egységben  című tudósi 
tásában. Megtudható továbbá: „K iá ll
nak amellett, hogy a vadon élő állatok 
állami tulajdont képezzenek a birtokvi
szonyoktól függetlenül. Ugyanakkor 
bizonyos vadászterületeket minimum 
10 évre szóló haszonbérleti szerződés 
sel lehetne hasznosítani. (...) Szintén a

vadászati védegylet javaslata, hogy 
építsék ki az olső fokú állami szakfel 
ügyelöségek rendszerét, amelynek 
költségeit a haszonbérleti bevételek 
fedezhetnék."

Az apróvadállománnyal kapcsolatos 
gondjait osztja meg olvasóival a Va
sárnap i Hfrek H o ln a p  lesz fácán?
címú írásának szerzője. ..Baja környé
kén a minap egy vadászat utáni teríté
ken nem kevesebb, mint ezer fácánt 
számoltak meg. Nem biztos, hogy 
örülni lehet ezeknek a nagy számok
nak. Például kíváncsi lennék, hogy az 
ezer madár közül hány nem volt kakas. 
M ert a valamennyit magára adó Hu- 
bertus-hívő szégyene ha sörétje fá
cántojót terít le  Amikor a vadásztársa
sági elnökök, vadászmesterek talál
koznak és dicsekedni akarnak, arról 
szólnak, hogy olasz vadászokat nem 
fogadnak. Mert a mediterrán vadász 
m entalitás állítólag nagy károkat okoz 
a vadállományban. Ezt jó néhány vidé
ken tapasztalták az elmúlt években. 
Kétségtelen viszont: az Itáliából m a
gyar vadászmezőkre kirándulók nem 
fukarkodnak a díjfizetéssel. De vajon 
megéri-e? Jó -e  ha így apasztják az ol

múlt aszályos években egyesek sze
rint - túlszaporodott magyar apróvad 
állom ányt?"

Ju t eszem be címmel közölt jegyzetet 
a Já szk u n  K rón ika  a vadászok meg 
ítéléséről. „F u 'a  ügy. ez igaz; nálunk a 
vadászember mindmáig gyanús. A  do
lognak természetesen vannak úgy
mond ^ismeretlen gyökerei*. Bricsesz- 
nadrágban. bilgert csizmában vadász 
gatott a gazdatiszt, olykor pedig a kor
mányzó maga is arra vetemedett, 
hogy prémgalléros kabátban, zöld, 
pőrge kalapban durrogasson fácánra, 
nyúlra. ne adj' isten, vaddisznóra. 
Amikor a vadászok elmagyarázhatták 
volna, hogy tulajdonképpen a vadállo
mány ilyetén selejtezése azon oknál 
fogva szükségszerű, miután nálunk, itt 
Magyarországon sem farkasok, sem 
medvék, sem más nagy étkü ragado
zók ezt nem végzik el, jöttek a káde
rek, akik párthüségük miatt kaptak 
puskát a kezükbe. A dolog ettől kezdve 
újfont gyanússá vált ós a vadász mind 
máig nem magyarázhatta ki magát. 
Pedig egy fegyvertartási engedélyhez 
ma nem kell más. mint egy sikeres 
vizsga, aztán némi pénz az egy- vagy 
kétcsövű megvásárlásához, majd lő
szer, vadászjogy és persze tagsági díj 
valam ely társasághoz. Eme foglalatos 
ságot, ami a vadászat, úgy tartják szá 
mon külhonban, mint egy jövedelmező 
turisztikai szakágat, ami kazalnyi 
pénzt hoz a konyhára Nálunk a fegy- 
verdurrogás polgárpukkasztó tényke
dés, ami m iatt majdhogynem utálm 
kell azt. akinek mód|a van hétvégeken 
ogy kisebb vagyont kilőni a puskacsö- 
vén. Tudomásul kell venni - ez van ."

Ö sszeállíto tta : K . E.

Előnevelt FACANCSIBE
garantáltan első osztályú minőségben, 

legkedvezőbb fizetési feltételekkel megrendelhető.
Telefon: 73/352-034

DR. BŐD LAJOS:

A SOMOGYI SZARVAS
CÍMŰ KÖNYVE VÁRHATÓAN 

ÁPRILIS ELEJÉN JELENIK MEG 
A LIPTÁK VADÁSZATI BT. KIADÁSÁBAN,

544 OLDALON. 285 x 200 MM-ES MÉRETBEN.
Á R A :4000 FT

A könyv megrendelhető:
Lipták Vadászati Bt.

8646 Balatonfenyves, Pf. 16.
Ízelítőül olvassák el a szerző bemutatkozását.
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BEMUTATKOZÁSUL: EGYNEGYED ÉVSZÁZADA DOüGOZOM A „SZAKMA 
BÁN” , KERESVE ES MEGTALÁLVA ANNAK NEHEZEBBIK OLDALÁT!
A MINDENKORI HELYZETTEL VALÓ ELÉGEDETLENSÉGEMET A J08BÍTÁS 
SZÁNDÉKA. A TERMESZETI KINCSEINK MEGŐRZÉSE, A J0VÓ VAOÁSZ- 
GENERÁCIOINAK SZOLGÁLATA MOTIVÁLTA, AKÁR A KÉNYELMESEBB ÉS 
TÖBB SZEMÉLYES VADASZSIKERT JELENTÓ HELYZETEK KIHASZNÁLASA 
ROVÁSÁRA IS
A VADON ÉLÓ ÁLLATVILÁG ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGISMERÉSE IRÁNTI 
ÉRDEKLŐDÉS ÉS LELKESEDÉS KÜLDÖTT - A CSALÁDI TRADÍCIÓNKTÓL 
ELTÉRVE - AZ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMRE. ELSÓ NAPTÓL A MAI 
NAPIG VADÁSZATI MUNKAKÖRBEN DOLGOZTAM VlZESFASON. MAJD 
LÁBODON A SOMOGY MEGYEI VADÁSZOK SZÖVETSÉGÉNÉL LEDOLGO
ZOTT TÖBB MINT HÚSZ ÉV ALATT MÓDOM8AN ÁLLT OLYAN ÖSSZEFÜG
GÉSEKET. TÉR-IDÓ VISZONYLATOKAT MEGISMERNI, AMELYEK A TERÜ- 
LETKEZEIÓK SZÁMÁRA FBBÓL A MEGVILÁGÍTÁSBÓL NEM ÉRZÉKEL
HETŐK
EZT FOGLALJAM ÖSSZE EGY TANULMÁNYBAN ÉS NYÚJTOM ÁT VADÁSZ 
TÁRSAIMNAK!

FOGADJÁK SZERETETTEL
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A SZALONKÁVAL KEZDJÜK!
Mégpedig a vadászatok szervezését. A 
Vadászati Kulturális Egyesület (V K E ) 
az 1995. február 28-ai közgyűlésén 
döntött úgy. hogy tagjai számára új 
szolgáltatást vezet be: megszervezi a 
hazai és külföldi vadászataikat.

(A  piac ismeretének birtokában a 
V A D Á SZ LA P  és a V K E  közvetítésével 
létrejött vadászatok lesznek a legol
csóbbak.)

Az akció most indul és feltétele, 
hogy a területes vadásztársaságok, a 
vadászati lehetőséggel bírók a VKE- 
nek ajánlják fel értékesítésre szánt va
dászataikat. ugyanakkor a VADÁSZ- 
LAP-ot keressék fel azok a bérkilövó 
vagy terúletes vadászok, akik a legki
sebb anyagi áldozattal trófeás- vagy 
tarvad. vízi- vagy apróvad vadászatán 
kívánnak részt venni. Abban bízunk, 
hogy vagyunk annyira ..hitelesek”  a 
vadászok szemében, mint sok ..hozzá
értő " vadászatszervező iroda, s elő
ször bennünket keresnek meg ajánlata
ikkal és igényeikkel!

A  Vadászati Kulturális Egyesület 
természetesen nem Slakul át kimon
dottan vadászatszervező irodává, csu
pán - első lépésként - a szolgáltatásait 
kívánja bővíteni, amikor a tagjainak - 
tehát mindazoknak, akik az alapsza
bályban meghatározott célkitűzéseket 
elfogadják és egy összegben befizetik a 
2400 forintos évi tagdíjat - a vadászati 
lehetőségeit bővíti, közvetíti. De hogy 
minden előírásnak és feltételnek meg
feleljen. megállapodást kötött a Con
corde Travel Utazási és Vadászatszer
vező Irodával, amelynek munkatársai
- a vállalkozás partnereként - megkö
tik a szerződéseket, részt vesznek az 
ajánlatok összegyűjtésében, regisztrál
ják a jelentkezők valamennyi igényét 
és lebonyolítják a teljes pénzügyi ad
minisztrációt.

Am ikor Önök ezeket a sorokat o l
vassák. már elkezdődött az idei sza- 
lonkázás idénye, reméljük rövidesen a 
madarak is itt lesznek. Mégis ennek a 
csodálatos, mással össze nem hasonlít

ható vadászati lehetőségnek a közvetí
tésével kezdjük tevékenységünket, k í
váncsian arra. hogy az eddig ingyen és 
szinte korlátlanul ..osztogatott" vadá
szaiban a szalonkázásra alkalmas terü
letek gazdái m ilyen gyorsan ismerik 
fel a pénzhez jutás lehetőségét, ugyan
akkor azt is felmérhetjük: van-e való 
ságos, fizetőképes kereslet a szalonká
zásra?

Az. 1995-ös vadászati idényben egy
edi szerződés szerint fizetünk, az 
egész idényre szóló szalonkajegyé rí 
minden vadásztársaságnak, erdőgazda
ságnak. így kell fizetniük a szalonka- 
jegyért az egyesület tagjainak, am ely
hez m inimális kezelési költséget szá
mít fel a Concorde Travel Utazási és 
Vadászatszervező Iroda, am elyik - 
igaz kedvezmény nélkül, kissé drágáb
ban - fogadja és lebonyolítja az egye
sületen kívüli jelentkezők vadászatát 
is.

A Vadászati Kulturális Egyesület a 
131-4368-as üzenetrögzítős telefonon

és faxon, a ..1245 Budapest Pf. 1209" 
levelezési címen vagy személyesen a 
Budapest V. kerület. Honvéd u. 8. 
IV./3. irodájában fogadja a folajánlá- 
sokat és jelentkezéseket.

A Concorde Travel Utazási és Vadá
szatszervező Iroda címe: Budapest V L  
kerület. Andrássy út 56. Levelezési 
cím : 1368 Budapest. Pf. 957. Telefon- 
számok: 153-0935. 269-5447.
269-5448. Fax: 153-0417.

M int említettük, a vadászatok szer
vezését a szalonkavadászattal kezd
jük. de folytatjuk mindenféle vadfaj 
hazai és külföldi vadászatainak köz
vetítésével. Rövidesen elküldjük va
lamennyi vadászterületnek az aján
latunkat. várjuk a felajánlásokat. je 
lentkezéseket. Ezentúl a Magyar VA
D Á S Z L A P  hasábjain minden hónap
ban kőzzétesszük a legfrissebb és 
remélhetően egyre gazdagabb válasz
tékot.

Érdemes lesz ránk figyelni, mert mi 
leszünk a legolcsóbbak!

Krimi a referencia területen
tett. de akkorra a lovas kocsi már beért a 
faluba, amely a támadás helyétől mind
össze pár kilométerre volt. A telefonon 
értesített két g)óri rendőr egy fél őrán be
lül a helyszína* én. A már otthon ülő és 
az izgalmakat öblögető tetteseket nem volt 
nehéz megtalálni. Először mindent leta
gadtak. még azt is. hogy az erdőn jártak, 
de a leizzadt, habos lovak másról ..tanús
kodtak**. A kocsi átvizsgálása után a 
mindent tagadó Szabó Györgyöt a rend
őrség vallomústétel céljából beszállította 
a kapitányságra. A több sebből vérző sé
rültet elsősegélyben részesítették, majd a 
győri kórház ügyeletén elkészítették a 
látleletet.

A kihallgatás és kétszeri szembesítés 
után S/abó brutális tettét beismerte. Köz
ben - miért, miért nem - a kapitányságra 
maguktól bejöttek a tettestársak is. így 
vált teljessé a kép. és a rendőrségtől ka
pott tájékoztatás szerint semmi nem hi
ányzik a vádemelési javaslathoz. Az ese
mények alatt a meghívott színész- és más 
vadászbarátainkat megebédeltettük, már 
amennyire ilyen közjáték után arról még 
beszélni is lehet. Mindez - természete
sen a hangulatra, az eredményességre 
alaposan rányomta a bélyegét. Végülis 
vendégeink két rókát lőnek és egy 
szarvasünőt sebeztek, amelynél a vérc- 
bes utánkeresés sem hozott kézzelfogha
tó sikert.

Mindezek egy Európa felé igyekvő or
szág nyugati határától számított száz ki
lométeren belül történtek. Errefelé a mai 
népi (rém)mesék röviden és vclőtrázóan 
így végződhetnek az ..Adjon Isten óreg- 
anyám" után: . Jó  tett helyébe jót várj - 
szólt a rfizschordó anyóka, és reflexszé* 
rilcn kupán vágta a vándort...** A mesé
nek - reméljük - nincs vége. és ne is 
aludjatok jól. gyerekek!

Folytatása következik!

Balról jobbra Oszter Sárvdor, Földi László és Bodrogi Gyula az évadzáró vadászaton

Januárban a hónak és az intenzív etetés
nek köszönhetően jócskán javullak a va
dászat feltételei. Mindezek ellenére, az 
egész idényt tekintve, a jóváhagyón Iclö- 
vési tervektől jelentős volt a lemaradá
sunk. Terítékre került 7 hihás agancsú 
szarvasbika (4 kg alatt) 53 tarvad. 15 
vaddisznó. I dámbika. 1 dámtehén és 2 
őzsuta Az előző számunkban említett ré
gi bérlőtársaság által tett feljelentés min- 
denhová begyűrűzött, talán csak a sóhi- 
vaial maradt ki a sorból. A  bérbe adó er
dőgazdaságtól kért vizsgálat azonban a 
feljelentők önfeledt várakozásait alul- < 
múlta. Az egész azonban egyenesnek. ^ 
jellemesnek korántsem nevezhető, külö- g 
nősen akkor, ha a feljelentő később azzal o 
védekezik, hogy személyesen ugyan nem 5 
látott semmit, csak éppen úgy mondták. 
a n>eg nem nevezett, de attól még igen- g 
csak neves vadávati szakemberek. Ez - o  
nézőpont kérdése - még ahhoz is elegen- o  
dőnek ítéltetett, hogy személy szerint a 
hivatásos vadászokat is följelentették a 
lakóhely ileg illetékes önkormányza
toknál.

A  február K)-ci. idény záró vadászat v i
dám hangulatban, lázas készülődéssel 
kezdődött. A hat hazai vendégpuskással, 
tíz hajtóval tarvadra és süldőre tervezett 
terelővadászat egy jóI ismert beállóhe
ly cn kezdődött. A  hajtóvonal már jóval a 
tervezett terület felén túl járt. kilenc óra 
után. amikor egy közeledő lovas kocsira 
lettünk figyelmesek. Kctten a bakon ül
tek. ketten a rakodótéren álltak. Miután 
éppen a hajtás irányába igyekeztek, elé
jük mentünk. Az udvarias elterelő kérés
re nem minősíthető hangnemben kap
tunk választ Szabó Györgytől, a Bakony
alja Bérkilóvő Vadásztársaság tagjától. 
Vfclc a múlt év tavaszán ismerkedtünk 
össze, amikor a vadkárelhárító vadászati 
lehetőségek esetleges vásárlásáról tár
gyaltunk. Üzlet nem lett a dologból.

mert azokon a terület réveken nem ter
veztünk bérvadászatot, ahová ók kíván
koztak.

Sokorópátkán. amely igazán nem mond
ható nagyközségnek, két bérkilóvő vadász- 
társaság is működik. A  kocsin ülők azt 
mondták, hogy a szomszéd faluba igyekez
nek. Az agresszív hangnem, a zavart visel
kedés. majd a hirtelen távozás gyanút kel
tett. Válami azt súgta, hogy in valami nem 
stimmel és vissza fognak jönni.

A puskások és hajtők összeszedése 
után a következő helyszínre mentünk. A 
vadászatvezető azonban R. A. sport va
dászt a társaság elnökével megfigyelés 
céljából visszaküldte arra a helyre, ahol 
a lovas kocsival találkoztak. M it tesz is
ten. addigra a lovas kocsi már az erdő 
alatt állt. A  réten át odahajtottak és a te
repjáró létekért ablakán keresztül R . A.

még a .jó  napot kívánok **-ig sem jutott 
el. amikor Szabó György hirtelen hajánál 
fogva megragadta és fejét a terepjáró le
tekert ablakába vágta, majd ököllel ütle
gelni kezdte úgy. hogy rögvest elöntötte a 
vér. Közben a lettes egyik társa az üstö
kön ragadott feje tóié baltát emelt és kö
zölték, hogy ha a kocsiban lévő puskát 
azonnal nem adják át nekik, legott szét
csapják a fejét. A vérontást elkerülendő, 
a puskát átadták. Mindezek szinte má
sodpercek alatt, látszatra szinte begya- 
korlottan történtek. Ezután az elvett 
fegy verrel fenyegették meg a társaság e l
nökét. majd minden logikát mellőzve a 
puskát visszaadták, üresen. így sikerült 
nagy nehezen elhagyni a helyszínt, de 
csak a hajtás végére értek vissza. Innen 
az összes terepjáró erdészekkel, hivatá
sos vadászokkal azonnal a helyszínre sic
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FELHÍVÁS
„A magyar vadért!” alapítvány alapítására
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET KEZDEM ÉNYEZÉSERE. NÉHÁNY 
MAGÁT EGYELŐRE MEGNEVEZNI NEM KÍvANÖ VADÁSZ ELHATÁROZTA. 
HOGY NYÍLT. KÖZCÉLÚ ALAPlTVANYT HOZ LÉTRE ..A MAGYAR VAOÉRT'" 
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA . HOGY OLYAN PÉNZALAP JÖ JJÖ N  LÉTRE. AMELY
BŐL - PALYÁZATI UTÓN - FOLYAMATOSAN LEHET TÁMOGATNI A VADON 
ÉLÓ ÁLLATVILÁG. A MAGYAR VAD ÉLŐHELYÉNEK MEGÓVÁSÁT. FE JLESZ 
TÉSÉT. A TERMÉSZET VÉDELMÉT. A VADASZ TÁRSASÁGOK-VADÁSZOK 
SZAKMAI ÉRDEKVÉDELMÉT. A MAGYAR VADASZATI KUITÚRAT
1995. M Á RC IU S 31-ÉIG A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET CÍMÉN 
11245 BUDAPEST. PF 12091 JELENTKEZHETNEK AZOK A M AGÁNSZEMÉ
LYEK. AKIK ALAPÍTÓ TAGJAI KIVANNAK LENNI ..A MAGYAR VADÉRT!”  
ALAPÍTVÁNYNAK
A SZANDEKNYILATKOZAT8AN KÉR JÜ K  M EGJELÖLNI. HOGY AZ ALAPI T- 
VÁNYTEVÓ MILYEN (EGY ÖSSZEGBEN BEFIZETETT) ÖSSZEGGEL KIVAN 
AZ ALAPÍTVÁNYHOZ HOZZÁJÁRULNI. ÉS HOZZÁJÁRUL-E NEVÉNEK KÖZ
LÉSÉHEZ
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZŐI T995 ÁPRILIS KÖZEPÉN KÍVÁN JÁK AZ ALA
PÍTÓKAT ÖSSZEHÍVNI, AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATAT ALÁÍRNI ÉS A 7. 
ALAPÍTVÁNYT BEJEGYEZTETN I A BEJEG YZÉST KŐVETŐEN ÍR JAK  KI AZ 
ALAPÍTVÁNY ELSÓ PÁLYÁZATÁT.

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
A  10-én kezdődő nürnbergi, v ilág
hírű IWA fegyverkiállítást egyik  
nagy esem énye lesz a Sw arow sky  
cég fennállásának százéves ünne
pe. A  sajtótájékoztatóval egybekö
tött rangos fogadásra  szám os h a
zai cég  is kapott m eghívást. A  vi
lághírű optikai felszerolósokot 
gyártó cég  a vadászok szám ára va
lam i egészen különleges minősé- 
got jelent, am ely csak utánozható.

Miután az „ólőhelyfejlesztés" foga
lomkörébe tartozó feladatok kellően 
nem tisztázottak. a Magyar Vadászati 
Kollégium legutóbbi ülésén megvitatta 
a korszerű, ökológiai igényeknek meg
felelő és kizárólag a feladatra koncent
ráló célokat. A kialakított álláspontot 
megküldi az arra illetékeseknek Mind
ezek azért fontosak, mórt manapság 
csak ilyen célokra kapható kölcsön, tá
mogatás. és a gyakorlat azt mutatja, 
hogy rendkívül sok a félreértés, és 
olyan témaköröket is ebbe a foga
lomkörbe vonnak, amelyeknek az élő
hely fejlesztéséhez vajmi kevés közük 
van.

•
Egy rondkivüll g ím szarvasagancs  
került elő a B ács-K isku n  m egyei 
Kunfehértó környékéről. A  cso d á s  
agan cs kótszázötvenhárom  pont 
fölötti. Je lon log  Bajsz Já n o s  a tu
lajdonosa, akit a m últ év őszén g áz
olajat kérő cigányok állítottak m eg  
az országúton. Közben eladásra kí
nálták fel az elhullottként talált bi
ka koponyás agancsát, ötvenről 
harm incezerre lealkudva, az 
agan cs új gazdára talált. Sajnos, 
ha ez nem  így történt volna, m in
den bizonnyal egy késes vagdalta  
volna darabokra. A  vevő nem  va

dász, de a dolognak híre m ent, és  
bem utatták a m egye vadászati és  
horgászati kiá llításán, ahol kido- 
rült, hogy a térség legjobbja, n em 
zeti értékké fogják m indon bizony
nyal nyilvánítani, és bizonyára m él
tó helye lesz a jövő évi nem zetközi 
kiállításon.

•
INTACT 95 néven Nemzetközi Környo 
zetvédeimi Kongresszus és Kiállítás 
nyílik március 21-én. az Építők Szék 
házában. Az idei kongresszus kiemelt 
témája a mezőgazdaság és annak kör
nyezetvédelmi gondjai. Ezen belül je 
lentős szerepet kapott ezúttal az erdŐ- 
ós vadgazdálkodás, amely külön szek
cióban kapcsolódik a széles körű nem
zetközi programhoz. Kiállítóként, elő
adóként március 15-ig lehet jelentkez
ni az Intact Kongresszusi Iroda, 1094 
8udapest. Balázs Béla u. 38. címén és 
a 215-6019-es telefon- és faxszámon. 
A kiállítás március 24-ig tart nyitva, ós 
áll az érdeklődök rendelkezésére

A z év m uflonkosa egy kü lfö ld i va
dász jól cé lzott lövésére Gyarm at- 
pusztán került terítékre. A  9 0  és 88  
centim éteres cs ig ah o ssz , az 
5 2 ,6-os terpesztés ós a tekintélyes 
2 6 ,5  cen tis  báziskörm óret teszi 
rendkívülivé a kap itá lis cs ig á t. A  
végső pontszám  221,60 IP.

•
Tájegységi trófeabírálat volt a Bör
zsönyben február 16 án. ahol sor ke
rülhetett az előzetes tervegyezteté
sekre is. Általánosságban elmondható, 
hogy a lógván lelövési tervek teljesít
hetetlenek, az egyik legrosszabb ered
mény éppen az üzemi területen volt. A 
lemaradás mintegy 40 százalékos. 
Mindezek ellenére és a feszített körül

mények között sem emelkedett a mí
nusz pontosok aránya. Több nagyva
das megye vadászati felügyelőjével 
beszélve, a pontos kiértékelés előtt 
már egyértelműen látszanak a hasonló 
eredmények, az elmaradás 30-40 szá
zalék körüli. A legkönnyebb vcina 
mindezekből azt leszűrni, hogy a vadá- 
szók a hibásak, de ez a sokat hangoz
tatott vélemény nem tartható Ideje 
volna véget vetni az íróasztalok mel
lett készülő „torvtúlteljesitóseknek". 
mert ezek olyan időket idéznek. amikor 
egy koca alól nyolc malacot kellett be
szolgáltatni akkor is, ha az csak né
gyet ellett.

A Független Vadász Fórum  levélben 
fordult dr. Lakos László  FM  m inisz
terhez, hogy a közelgő nem zetközi 
kiállítás m iatt hirdessen m eghatá
rozott ideig tartó „am n esztiá t"  a 
nem  tisztázott eredetű, de k im a 
gasló, esetlog nem zeti értéknek m i
nősülő  trófeák tu lajdonosai részé
re. H ason ló  lehetőség 1970-ben, a 
Vadászati V ilágkiá llítást m egelőző
en volt azzal a cé lla l, hogy a nagy 
értékű trófeák ne kallódhassanak  
el. A z  O TB-hez került például egy  
csaknem  húsz k ilós, vapitihez h a
sonló, hárm as, síkban villás koro- 
nájú, óriási a g a n cs  is Pannonhal
m áról. A z  egyelőre m ég nem  telje
sen tisztázott történetű trófeáról 
oddig annyit sikerült m egtudni, 
hogy állítólag Lónyay gróf ejtette el 
közvetlenül a háború k itörése előtt, 
a ravazdi erdőben. A  jelenlegi tulaj
donos egyházi hagyatékból vásá
rolta, ós őrizte meg.

•
A M EOE és a Naturexpo 96 Kft. 
együttműködési szerződőse alapján az 
idei FeHoVa nemzetközi vadászati kiál

lítás programjában Országos CAC Va 
dászkutya-kiállitást rendeznek. A kiál
lítás április 9 ón. 9 órától tokinthető 
meg a BNV területén. A nevezéseket 
március 9-óig lehet beküldeni a MEOE 
irodájába. <Cim: 1116 Budapest, Tóté 
nyi út 128/8.

M á rc iu s  11-ótől április 5-éig tekint
hető m eg az Erdős René-házban  
(Budapest, Rákoshegy, Báthory u. 
31.) a fiatalon elhunyt g rafiku sm ű 
vész, Balogh  Péter em lékkiállítása. 
A  kiá llítást M uray  Róbert festőm ű 
vész nyitja m eg m árcius 11-én 18 
órakor. A  kiá llítás hétfő kivételével 
m indennap 15 ós 18 óra között lá
togatható.

Meteorológiai 
előrejelzés

Az Országos Meteorológiai Szolgá 
lat előrejelzése szorint márciusban 
az átlagosnál kissé melegebb időre 
számíthatunk, ós a korábbi évek át
lagos csapadéka várható. Áprilisban 
tovább tart az átlagosnál melegebb 
idő, do kissé szárazabb lesz ez a hó
nap az ilyenkor megszokott időnél. 
Május - sajnos - kevés „aranyat" 
ígér, azaz az átlagosnál szárazabb 
hónap lesz. viszont az átlagosnál 
molegebb nappalokra és éjszakákra 
számíthatunk. Júniusban előrelát
hatóan normalizálódik az időjárás, 
ez a hónap az átlagos hőmérsékletet 
hozza ós Medárd kornyékén meg
jönnek az esők. sőt kissé csapadé
kosabb időjárás köszönt ránk.

m m

MEGJELENIK HAVONKÉNT (í
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