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EGY MEGBÍZHATÓ, 
ROBOSZTUS FEGYVER  
A KÖVETKEZŐ ÉVSZÁZADRA

Minden időjárási körülmények között 
megbízható SAKO, TIKKÁ vadászfegyverek 
és lőszerek Finnországból

CSAK NÁLUNK! KERESSE ÜZLETEINKBEN AZ OLCSÓ, 
KIVÁLÓ ÉS KÖZKEDVELT IZS VADÁSZFEGYVEREKET!
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Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen 
rajtunk múlhat a vasárnapi ebéd, az otthon melege, 
üzemek, kisgazdaságok működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható 3500 csere
telepével, számos új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legmagasabb színvonalon kiszol
gálni 6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztóját, mint az ország legmegbízhatóbb 
PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 telefon- 
számon!

PR IMAGAZ
PRÍMAGÁZ ENERGIA (§)
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ÖNVÉDELMI. SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VAIAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

VALLALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERV1ZSGARA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉI VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEM ENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. (ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN] 

TELEFON: (36-11283-4432, MOBIL: 06-30/421-839. 
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

KKRKSM Dl IM I T T  f  •  | V  v ®  1U IIA/ VII
RAM AR I  M / | l  T  NMN|AIU)|

(hétfő-péntek) A l l v l l l v / l  1 1 1  iluilb-pviiul
7.00-17.00 ‘>.00-17.00

2440 Százhalombatta, Vörösmajtf} ti. 4(1. 
Tel./fax: 06-23/359-158. 06-30086-231

SUPER CROSSMŰD TERRAIN

1 2 év '
garancia!.

ZTÓL
ZOKNAK!

n _____-i Ficsór A u tóház  K ft. grf \
■ ®.,  1106 Bu d ap est, Feh é r út j f íE ?

1 2 3 ,  Tel/fax: 260-1122

MŰD TRAC SPECIAL TRAC
NAGYKER ÁRON 30%  KEDVEZM ÉNNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?
Csörlőre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzőjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!
Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó
jakén t örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

14400-19000 Ft-ig.
Jelszavunk:
miénk a legjobb, Ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

+ 12 fé le  
mintázatig
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Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2640 forint, amelyet bármely pos
tahivatalban .Belföldi postai utalványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  B u d a p e s t P f. 1209 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és 

címlistáját (minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, október 31-éig a 
személyenként 440 forintos kedvezményen felül további 10 százalékos bonust adunk a 
számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és címlistát szíveskedje
nek megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizeté
si csekket küldünk.)

- Ha október 31-éig postára adják a szeptemberi lapban megtalálható utalványt - két hónap ked
vezményt adunk - és csak 2200 forint éves előfizetési dijat kell fizetni.

- Nem kell a lapra előfizetniük a hivatásos vadászoknak - a részvénytársaságok kivételével - 
számukra ingyenes a Magyar VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és címét.

- Kérjük a Vadászati Kulturális Egyesület tagjait, hogy ne a szeptemberi lapban található 
csekken fizessék elő a lapunkat, részükre névre szóló csekket küld a VKE, amelynek befi
zetése után automatikusan küldjük meg a lapot.

Ahogy tavaly, idén Is Önök döntenek, melyik kedvezményünket veszik igénybe!?

CÍMLAPON: MAGYAR FERENC FELVÉTELE
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SZEREPZAVAR
f i j  Elmondom, mi a legújabb divat. Senki nem azt 

L  j  f á i c s i n á l j a ,  ami a dolga volna, s ebből szinte tör- 
W mJHKmSMl vényszerűen következik, hogy semmi nem az.

ami. Nálunk mindenki szabályozni, felügyelni, 
ellenőrizni és büntetni akar. Nem mint hogyha 
ez már önmagában nem volna elegendő csa 
pás. ezenkívül mindig a legdrágább és a leg- 
kevésbé hatékony megoldások kapnak zöld 

fc J  lámpát. A vadgazdálkodásból a pénz úgy fó
rt. i  lyik ki. mint a lé a tésztaszűrőn, ráadásul az

i M l egész az égvilágon semmit nem jobbít. Sőt...
% ' f l  Ha valaki valamilyen okból, de főként az Is-

»  i  1  M  ten kegyelméből, döntési pozícióba kerül.
mindjárt úgy igyekszik „szektorsemlegessé" 

válni, hogy egyformán utasítja el mind a szakma több száz éves gya
korlati ismereteit, mind a tudományosan megalapozott diszciplínákat. 
Legutóbb - az illusztráció alapján szerintem meglehetősen elnyomott 
képű - hivatásos kedélyborzolótói kaptunk okítást. Azzal a nyomós 
szakmai érvvel jött, hogy többet volt a lábán gumicsizma, mint cipő. 
Saját tapasztalatomból mondhatom, hogy ettől még senki nem lett oko
sabb, csak büdösebb lábú. Ez ugye magánügy volna, ha egyedül és 
otthon húzza le. Ha viszont ugyanezt közszereplés közben teszi valaki, 
akár környezetszennyezésnek is felfogható. A Csizmás Kand-Úr 
egyébként olyan szakértőket, nyugalmazott súgókat nevezett meg, aki
ket éppen a szakma nem tart annak, nem vonva persze kétségbe más 
irányú szakterületeiken szerzett bizonyára elévülhetetlen érdemeiket. 
Biztos van nekik is csizmájuk, csak most éppen az asztalra került. 
Amúgy is furcsa, ha egy országban a szaktekintélyt nem kivívni kell, 
hanem kinevezéssel, netán kiszámolással lehet megszerezni.

A helyzet azonban még ennél is tudathasadásosabb, mert olyat még 
életemben nem hallottam, hogy valakit megválasztanak egy megyei 
kamara alelnökének, elcsukló hangon vállalja a feladatot, megköszöni 
a választók beléhelyezett bizalmát.... aztán bejelenti, hogy minden ere
jével azon küzd. hogy a kamara megszűnjön. Egyébként állítólag nor
málisnak mondható, legalábbis a vadász-egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatok szerint. Pecsétes papírja van róla. ami nem flepni.

Nos. nem mintha a kamarának - amelynek magam is jól fizető tagja 
vagyok - nem volnának szerepzavarai. Az első tünetek a választások
nál már látszottak, zömében azokat választották, akik már amúgyis 
meg voltak választva, és azóta is azon töprengenek, hogy éppen hol 
vannak per pillanat. Nemrég elkészült az Etikai Szabályzat tervezete. - 
amely - ezek után törvényszerűen - nem etikai, hanem fegyelmi sza
bályzat, súlyossága a legsötétebb időket idézi. Az viszont nem derül ki, 
mi az etikai vétség, mert egész egyszerűen minden az. Még az is, 
amiért már legalább háromszor megbüntettek. A szabálysértési hatóság, 
a felügyelőség, a bíróság, a társaságom és most már végre a kamarám 
is elhúzza a nótámat. Ha másból nem. ebből rögtön tudhatjuk, hogy az 
általunk létrehozott szervezeteink értünk vannak, értünk fáradoznak lan
kadatlanul. Most kellene igazán az érdekvédelem, mert népi hősünk. Lu
das Matyi is csak háromszor verte .vissza” a Döbrögi uramat, így torolva 
meg egykori sérelmét...

Az etika más. lényegesen több... Térjünk már végre egy kissé észhez! 
Milyen régi sérelmeket akarnak itt rajtunk többszörösen megtorolni? Vagy 
ettől lehet majd jobban vadászni, nőnek a lehetőségek, gyarapodik, vagy 
éppen minőségileg fejlődik a magyar vadállomány? Nem a bizonytalan
ság felszámolása, a hozzáértés előtérbe kerülése, a hamis próféták hely
retétele. a valós értékeket felmutató szakmai munka volna a cél?

A túlszabályozottság, a bizalmatlanság már minden képzeletet felül
múl. Nem szolgáltunk rá. Lassan, de biztosan válik elfogadhatatlan 
.másságunk’ egyre kézzelfoghatóbbá, kisebbségi tudattá, már-már et
nikummá. Már csaknem irigylem őket, mert nekik vannak jogaik. Ne
künk jószerint csak (fizetési) kötelezettségeink maradtak és - állítólag
- egész Európát lepipáló büntetéseink. Ezért nem vagyunk régóta ke
resett önmagunkkal sem jóban. Deffenzív módon szüntelenül magya
rázkodunk, védekezünk automatikus reflexek alapján, mint a Pavlov ku
tyája. úgy csengőfrász idején. Nem kellene már végre fordítani egyet, 
és valóban a vad védelmében, a vadgazdálkodás érdekében tenni is 
valamit a folytonos egzecíroztatás helyett? Ez volna végül is a közérzet- 
javító intézkedés csomag, de már azzal is kiegyeznék, ha egy kis időre 
végre békén hagynának. Nem lehet úgy dolgozni, hogy bizonyos idő 
szakoként megerőszakolnak. Az ed
digiek alapján mérleget készítenénk. 
összeírnánk veszteségeinket, talán A iLr
előbb-utóbb célba lehetne találni. 
Ehhez azonban először a célt kellene 
meghatározni...

t/
fe le lős szerkesztő
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A P R Ó H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az eteó szó 100 Ft, minden további szó 20- 
20 R  + 25 % áfa. A hirdetéseket levélben, fa
xon vagy személyesen, minden hónap 10- 
éig szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
számára és valamennyi állást kereső szá
mára ingyenes az apróhirdetés. A vadász- 
társaságok által beküldött halálozási érte
sítések ugyancsak díjmentesek.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 0&-60'327-280-as szerkesztőségi 
telefonszámunkat.

F E G Y V E R

Kifogástalan állapotú, 20-as Merkel, dupla
csövű, sörétes vadászfegyver eladó. 
Tel.:27/315-887
Keveset használt, 20/70 kaliberű Merkel 
200E, bock fegyver igényesnek eladó. Ér
deklődni: 17 óra után az 56/421-683-as tele
fonon lehet.
Elcserélném B-tenor szaxofonomat 12 kai. 
bock, vagy MC-21-es sörétes fegyverre. Te
lefon: 78/413-305 , 20/9642-833 
Újszerű 7 mm-es Remm:ngton Magnum. 
Blaser R-93 golyós puska, 2,5x56 Schmidt 
és Bender távcsővel eladó. Érdeklődni a 
22/407-776 vagy a 30/9798-068-as telefonon 
lehet.
Eladó 9.3x64-es ka:iberű. ZKK 400-as cseh 
Mauser, megkímélt állapotban, 1.5-4,5x21- 
es Bushmaster céltávcsővel szerelve, egy 
doboz 19 grammos RWS TUG tölténnyel, 
140000 Ft-ért. Érdeklődni: a 201-8366-os te
lefonszámon lehet.
FÉG 7x64-es duplagolyós vadászfegyver 
6x42 MOM távcsővel, 12/70 váltócsővel el
adó. Érdeklődni: 88/355-248 
Vastag szál keretes (1. jelű). kiváló minősé
gű céltávcsövet vásárolnék a 7.62-es FÉG 
fegyveremhez. Telefon: 28/403-179 
Eladó egy 12-es IZS, hagyományos csőel- 
rendezésú. 0,6/1 szűkítésű vadászfegyver, 
kifogástalan állapotban. Érdeklődni: Fehér 
Zsolt 53/376-349 este 20 óra után. 
Continentál, 16-os, friss műszakival, eladó. 
Telefon: 68/468-031
Megkímélt állapotban lévő Merkel 20-as 
kai. duplapuska eladó. Érdeklődni: 20 óra 
után a 20/9216-356-os telefonszámon lehet. 
Eladó áron alul német agyszámú 7.62 kai. 
golyós fegyver 6x42 új céltávcsővel szerel
ten. Érdeklődni este 20 óra után a 20/9216- 
356-os telefonszámon lehet 
Eladó kiváló állapotú 7,62-es, 8x56-os cél
távcsővel szerelt, faragott ágyazással egy 
vadászfegyver. Telefon: 96/229-376 
FÉG 7x64-es duplagolyós vadászfegyver. 
6x42 MOM távcsővel. 12/70 vá'tócsővel el
adó. Érdeklődni: 88/355-248 
Eladó egy jó állapotú IZS 12-es kai. ejekto- 
ros dupla puska és egy új állapotú ai-.g hasz
nált 2 éves IZS 43-as 12-es kai. dupla puska. 
Telefon: 20/9476-668
Újszerű állapotú 12-es Ssmson-Shul bock 
eladó. Irányár: 150000 Ft. Érdeklődni a 
20/9344-361-es telefonon lehet.
Steyer Mannlicher .L’ stutzen ,243 win. ka
liberű. új golyós fegyver. 6x42-es Schmidt és 
Bender német. 4-es, szálkeresztes céltáv
csővel. eredeti Steyr szerelékkel eladó. Ér
deklődni: tel/fax.: 92/376-042-es telefonon 
lehet.

Angol agyas, hagyományos elrendezésű 
IZS 16-os 4x32 Zeiss céltávcsővel szerelve 
eladó. Telefon: 261-1081 
Dupla 20-as sörétesek eladók angol küiső- 
kakasos, alsókulcsos századeleji /kisagynál 
aldal kulcsos/, valamint Belga párpuska 1. 
számú darabja és 20/0.22-es betétcső. Ér
deklődni: 62/233-167 19-21 óráig.
Steyer Manlicher 7 mm. mag. luxus ismétlőpuska 
(1992), Zeiss Dianari (2.5-10)x48 távcsővel 
(1995), manlicher szerelékkel első tufajcJonosíól új 
állapotban e'adó. Ár: az új ár 70%-a. Telefon: 06- 
30.9525-524

K U T Y A

Jagd terrier kiskutyák eladók, aktívan vadá
szó szülőktől. A szülőket kitűnő fogás
készség és idegrendszer jellemzi, ezt a ter
mészetben végzett munkájuk is bizonyítja. 
Telefon: 20/9330-267
A Domoszlói kennelből angol szetter kisku
tyák díjnyertes szülőktől eladók. Érdeklődni 
a 285-0658 vagy a 20/9717-135-ös telefon
számon lehet.
Vadászgörények, drótszőrű foxterrier kan 
kölyök rókára szelektált szülőktől eladó. Tele
fon: 54/411-361
Rövidszőrű német vizsla, négy hónapos, 
barna, spriccelt, szuka eladó. Apja a világ
győztes Malomkőzi Tabu. Telefon: 30/9965- 
373
T(z hónapos drótszörü magyar vizsla kan 
(vadász vérvonalú) sürgősen eladó. Telefon: 
88/457-080. Ugyanitt, egyéves szuka ma
gyar vizsla is eladó.
Drótszőrű, 11 hónapos, munkavizsgázott 
magyar vizsla kan és egy 6 hónapos drót- 
szőrű. alapidomított eladó. Font János, Solt- 
vadkert. telefon: 78/381-374 12-13 óráig és 
este 19 óra után.
Munkavizsgás, vadászó szülőktől. HCH mi
nősítésű, fajtagyőztes apától, kitűnő anyától 
erdélyi kopó kölykök eladók. Telefon: 334- 
6117 vagy 303-9246
Vadászó szülőktől 5 hónapos német vizsla 
kiskutyák eladók. A lövéstől nem félnek,, 
úsznak, apportíroznak. Vadászoknak ked
vezmény, 5126 Jászfényszaru. Károlyi M. u. 
5.1 :57/422-880
Rövidszőrü magyar vizsla kan, 4 éves, 
munkavizsgás eladó. Érdeklődni a 56/423- 
192-es telefonon.
Szálkásszőrű tacskók kaphatók, érdeklőd
ni az 53/378-428-as telefonszámon tehet. 
Alapidomftott magyar vizsla kan eladó. Te
lefon: 68/468-031
A MAROSMENTI-RUDIFOGÓ aranykoszo- 
rús szálkás szőrű tacskó mestertenyészet
ben kölykök kaphatók, előjegyezhetők. 6773 
Kláráivá. Felszabadulás u. 75. Acsay 
tel/fax.: 62/279-417
Jagd terrier kölykök, felnőtt kutyák, kiváló 
vérvonalból eladók. 96/480-370
Hannoveri véreb kiskutyák győztes és va
dászó szülőktől eladók. Érdeklődni a 72/440- 
173-as telefonszámon lehet.
Vadászó, CAC, CACIB. HFGY, FCSGY kan
tól. és HPJ. kitűnő, tenyészthető szukától, 
augusztusi születésű rövidszőrü magyar 
vizsla kiskutyák, tórzskönywel. tetoválva, olt
va eladók. Nagy Imre. 5008 Szolnok. Kiss J. 
u. 119. Telefon: 56/427-514. 56/410-932. 
30/9380-674
Jack-Russel terrier kölykök, hobby tenyé
szetből eladók. Kistermetű angol vadász ku
tyák. kitűnő rókára, disznóra. Telefon: 
30/9346-569 vagy 334-1141
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A jászberényi Lehel Vadásztársaság házas
pár jelentkezését várja hivatásos vadász és 
vadásztanya gondnoki teendőinek ellátására. 
Szolgálati lakást biztosítunk. Fizetés meg
egyezés szerint. A pályázatokat Írásban 5100 
Jászberény, Jákóhalmi út 32. címre kérjük.
Képesített erdész vizsgával, erdőművelő
fakitermelő szakmával, B jogosítvánnyal, 
mezőgazdasági gépkezelői vizsgával, er
dész, vadőri állást keresek. Miskolc kórnyéke 
előnyben. Érdeklődni: Stramszki László, 
3517 Miskolc, Vadas Jenő út 46. címen lehet. 
Szakmát szerető, fiatal, pályakezdő, hivatá
sos vadászi állást keres, vegyesvadas, nagy
vadas területre. Szolgálati lakás szükséges. 
Hivatásos jogosítvánnyal rendelkezem. Aján
latokat az 52/386-231-es telefonszámra várok. 
A DECSI Vadásztársaság Hivatásos vadőrt 
felvesz. Szolgálati lakás biztosított. Érdek
lődni: 20/275-036-os vagy a 74/443- 143-es 
telefonszámon lehet.
Nógrád megyében nagyvadas területre hi
vatásos vadászt keresünk. Középfokú vég
zettség szükséges, lakás megoldható. Fize
tés megegyézés szerint. Jelentkezni a 
32/366-89. reggel 7-8 óra között, valamint 
délután 17-19 óra között.
Erdész-vadőri állást keresek erdésztechnikus 
végzettséggel, B. Mgv. jogosítvánnyal. Miskolc 
környéke előnyben. Érdeklődni: Stramli László. 
3517 V.tskdc. Vadas Jenő út 46.

A „Fanfárok" együttes a vadászat ünnepi 
eseményeinek kürtművészei. Telefon: 
20/9227-371
Zebrabőr teljes fejbőrrel, (jó színben) to
vábbá különféle antilopbőrök, valamint nyak
kal tömött impala és fekete gnu trófeák el
adók. Érdeklődni a 62/442-659. 30/9436- 
299-es telefonszámon lehet.
NISSAN Terrano II. tgk. 1997-es évjáratú, 
sötétzöld mélái színű, Nokia 2110 kihango- 
si tóval+telefonkészülékkel eladó. Ar:
3600000 Ft.+ÁFA. Érdeklődni: 27/342-819 
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium 
készletéből számtalan vadászkónyvből válo
gathat. Ha levelet ir, vagy telefonál, ajánló 
listát küldünk. Levélcím: 6900 Makó. Zrínyi u. 
34. Telefon: 62/ 211-561 és 62/213-680 
Jó  adottságú apró és vfzivadas területről 
alföldi vadász keresi nagyvadas területen 
vadászó vadásztárs ismeretségét, barátsá
gát. Érdeklődni a 76/448-976-os telefonszá
mon lehet.
Erős tányércsapdák eladók. Dunaújváros. 
Hengerész út 11. fsz. 3. 
Vadászmotívumokkal díszített antik öntött
vas kályha (1800-as évek közepe) kifogásta
lan műszaki és esztétikai állpotban eladó. 
42/283-453
Kézzel varrott vadászcipők és csizmák 
kaphatók, közvetlen a készítőnél. Budapest. 
XXI. Gyimesi u. 41. tel.: 420-2635 
Öt darab, féléves vaddisznó süldő eladó. Ér
deklődni: 30/566-231
Gímszarvas bika vadászati lehetőségei ke
resek (lehetőleg sportvadásztól). Telefon: 
53/376-371
Trófeagyűjtemény eladó: szarvas- és őz
agancsok, vaddisznóagyarak, őzbőrök, 
grandlik. Telefon: 36/313-512 
Egyéni bérvadászati lehetőség, nagy és 
apróvadas tarületen. 30/9348-776 
Vadszámlálást repülőeszközről olcsón vál
lalunk. valam:nt Pest-kozeli erdőterület vadá
szati jog gyakorlásának tehetőségével el
adó. Telefon: 28/420-337 
Új UAZ ponyva eladó. Lenvásznas, PVC. 
20/9855-168

„PARANCSNOKI” UAZ 469,'B (1987-es 
gyárt, év) eredeti, megkímélt és felújított álla
potban 480 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20'9444- 
607 napközben vagy 376-8837 este.

A vadászvizsga kidolgozott tételei -
504 kérdés - megrendelhető Renkecz 
József vadgazdálkodási szmk., hivatá
sos vadásznál. Paks. Árok u. 40. címen, 
vagy 75/313-271-es telefonszámon.

A BEFAG Rt. különböző nagyságú va
dászterületek éves lelövési tervének 80- 
90 %-át vadászati célra felajánlja kedve
ző feltétetek mellett. A területekre kizáró
lagossággal többéves szerződés is köt
hető. Érdeklődni BEFAG Rt. Tőrök József 
erdőművelési és vadgazdálkodási osz
tályvezetőnél. Keszthely. Kastély u. 10., 
telefon: 06-83/312-135,06-83/314-228.

Minden típusú terepjárók javítása. 4WD 
Center, 2040 Budaörs, Építők u. 2-4. Te
lefon: 06-23/415-541.

Korongdobó gépe: hobbi és parcours ki
vitelben. összecsukható magasleseket 
hordozható, kocsitetős, valamint famá- 
szós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
kft.-nél, Szárnyas, szőrmés befogócsap
dák minden méretben. Telefon: 06- 
66̂ 321-151. fax 06-66M41-029.

Igényes vadászházak, vadásztanyák, ét
termek. egyéni elképzelés szerinti belső- 
építészetét és lakberendezéséi vállaljuk. 
KERTTIPP Bt.. 2700 Cegléd, Kéve u. 9., 
telefon: 06-53/315-528.

Vadászterületek vízellátását biztosítom 
szélmotoros kútjaimmal, vadászházak 
áramellátását szélmotoros generátorom
mal. Szabó György, 3671 Borsodná- 
dasd, Belső u. 27. Telefon: 06-48/442- 
529, tel/fax: 06-48/471-419 (8 14 óráig).

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

Emblémájukat, működésükhöz szüksé
ges ügyviteli nyomtatványaikat, bélyeg
zőiket, tagkőnyvúket és egyebeket (ven
dégjegyek, emtéklapok, levélpapírok, 
borítékok, névjegyek, stb.) felkérésre 
megtervezem, kivitelezem, ötvözve az 
Önök igényeit, helyi sajátosságaikat a 
magyar vadászati kultúra képi világával.

Várom szíves érdeklődésüket: 
CZIGLÉNYIALPÁR 
grafikus (és vadász)

Gm: 1027 Budapest, Horvát u. 2-12. II. 15.
Telefax: 201-8366
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Értesítem a kedves vadásztársakat, hogy 
Koppány György, a volt Cuha völgye VI. 
egyik megalapítója 1998. szeptember 7-én 
elhunyt. Temetésére 1998. szeptember 21- 
én. az Újköztemetőbe jöttek el rokonai, bará
tai, vadásztársai.
Váratlanul elhunyt 56 éves korában Justin 
Mihály a Bársony István Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté
zet igazgatója. Mindazok, akik ismerték, sze
rették szeptember 25-én vettek tőle végső 
búcsút a csongrádi temetőben.



Interjú dr. Szabadi Bélával, az FVM politikai államtitkárával
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M IN T  A  R E N D E Z V É N Y S O R O Z A T  E G Y IK  F Ő V É D N Ö K E  N Y IT O T T A  M E G  V E S Z P R É M B E N  A  7. O R S Z Á G O S  V A D Á SZ  N A PO KA T .
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V A D Á SZ O K A T  L E G IN K Á B B  É R D E K L Ő  T É M Á K R A .

VA D A SZLA P: Az Alkotm ánybíró
ság ítélete értelmében még ebben az 
esztendőben az Országgyűlésnek 
módosítania kell a vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valam int a 
vadászatról szóló törvényt. A tör
vénymódosítást az Ön felügyelete 
alatt működő minisztériumi főosz
tályok készítik elő. M ilyen módosí
tójavaslatokat terjesztenek elő?
Dr. Szabadi Béla: - Az Alkotmány-*
bíróság határozata a vadászati tör
vény 27. §-a (1) bekezdésének b) 
pontját 1998. december 31-i hatállyal 
megsemmisítette. Mint ismeretes, a 
vitatott rendelkezés tárgya a vadászati 
jog kényszerhasznosításának egyik 
intézkedése volt.

Törvényjavaslatunkban teljes mér
tekben figyelembe vettük az Alkot
mánybíróság indoklásában megfogal
mazottakat. sőt javaslatunk megegye
zik az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács, valamint a Magyar Közigaz
gatási Bírák Egyesületének javaslatá
val is.

Tervezetünkben a megfelelő ga
ranciákkal kijelölt vadászati hatóság 
kap felhatalmazást a vadászati jog ha
szonbérbe adására vonatkozó szerző
dés megkötésére, de - és ez nagyon 
lényeges - a tulajdonosok törvényes 
képviseletét csak addig az időpontig 
látja el, amíg nem gondoskodnak a 
törvénynek megfelelő joggyakorlásuk 
feltételeiről, illetve a tulajdonosi kép
viseletükről.

Módosítást kívánunk továbbá elő
terjeszteni a vadászterülethez tartozó 
földtulajdonosok jogi helyzetére, va
lamint képviselőjük jogkörére vonat
kozóan is. Ugyanis a bírósági és a ha
tósági jogalkalmazás során kiderült, 
hogy egyértelműen szabályozni kell 
azt. hogy társult vadászati jog eseten 
az adott vadászterület tulajdonosaiból 
álló jogközösséget illeti meg a vadá
szati jogosultság, és e jogközösség 
képviselőjét törvényileg kell felhatal
mazni valamennyi tulajdonos képvi
seletére.

Ennek értelmében a vadászati jog
közösség képviselője a jövőben külön 
tulajdonosi meghatalmazások nélkül 
vehet részt például a vadászati tör
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vény alapján indított eljárási és köz- 
igazgatási perekben vagy képviselheti 
harmadik személyek előtt a tulajdo
nosok közösségét.
VA D Á SZLA P: A törvénvmódosí-w
tást feltételezhetően követi majd a 
végrehajtási rendelet módosítása, 
amely a gyakorlat számára mindig 
fontos. Erre  m ikor kerül sor és mi 
várható?
Dr. Szabadi Béla: - Valóban a végre
hajtási rendelet módosítására a tör
vény módosítást követően kerülhet 
sor. várhatóan még ebben az évben. 
Arra a kérdésre, hogy mi várható, el
mondanám. hogy sok megfontolásra 
érdemes javaslat érkezett be a mi mó
dosító javaslataink mellé. Felsorolá
suktól most hely hiányában eltekinte
nék. Jelzésszerűen azonban megemlí
tem, hogy pl. változás várható a va
dászható vadfajok listájában, a szár
nyas vízivad vadászatának rendjében, 
vagy a vadazonosító jelek kiadásá
ban, formájában, és az állaton való el
helyezésének módjában is. Pontosí
tást tervezünk a vadkárelhárítással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
területén, vagy a vaddisznó és róka 
éjszakai vadászatára vonatkozó elő
írásokban is. Ezek az intézkedések a 
vadgazdálkodás segítését célozzák. 
VA D Á SZLA P: M ilyen szerepet 
szán az agráriumban a vadászat- 
nak-vadgazdálkodásnak, valam int 
a minisztérium új szervezeti felépí
tésében?
Dr. Szabadi Béla: - A minisztérium 
új szervezeti felépítésének kidolgozá

sa folyamatban van. Elöljáróban 
annyit kívánok mondani, hogy az 
FVM  szervezeti felépítésében is ér
vényre kívánjuk juttatni a vadgazdál
kodás és a vadászat különleges érté
két és jelentőségét. Ezt szolgálja töb
bek között, hogy tovább fogjuk erősí
teni a vadászati igazgatás és szakmai 
felügyelet rendszerét úgy. hogy az el
ső fokú vadászati hatóságként létre
hozott vadászati és halászati felügye
lőségek hatáskörét növeljük. Mind
ezeken túl el kívánjuk érni. hogy a 
magyar vadgazdálkodás és vadászati 
turizmus hozzájáruljon a vidék gaz
dasági vonzerejének növeléséhez, a 
vidék fejlődéséhez.
V A D A SZLA P: Az Országgyűlés ál
éin oké a vadászattal kapcsolatban 
nemrég nyilatkozott a sajtóban, 
amely felkavarta, ugyanakkor elbi
zonytalanította a vadászokat. A mi
nisztérium is egyetért a nyilatko
zatban felvetett és javasolt változta
tásokkal?
Dr. Szabadi Béla: - Az Országgyű
lés alelnökének javaslatai nem újke- 
letűek. Itt és most annak szakmai, 
tartalmi vagy jövőbeni hatásának 
elemzésére nincs mód. Annyit tudok 
mondani, hogy a kérdést természete
sen ismételten, szakmai fórumok 
előtt is meg kívánjuk vitatni. 
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy 
egyelőre a szakmai felügyelet meg
erősítése, illetve bizonyos jogszabá
lyi változtatások megtétele elegendő 
ahhoz, hogy a földtulajdonosok érde
keit meg tudjuk védeni, és vadvédel
mi, vadgazdálkodási kötelezettsé
geinknek is eleget tegyünk. 
VA D Á SZLA P: Eddig - nyugodtan 
állíthatjuk - exportorientált volt a 
magyar vadászat, akár a vadhús
exportra, akár a külföldiek bérva
dásztatására gondolunk. Ön szerint 
marad továbbra is ez a trend?
Dr. Szabadi Béla: - Igen. hiszen a 
magyar vadgazdálkodás eredménye
ként meglévő vadállományunk, a 
vadászattal kapcsolatos szolgáltatá
saink a külpiacon most jó l értékesít
hetők. Ezt bizonyítja, hogy a vadá
szati turizmusból származó bevéte

lek évről évre emelkednek és ezért a 
jövőben az exportorientáltság fenn
tartása a célunk.
VA D Á SZLA P: A hatáskörök át
szervezése után a minisztérium mi
lyen együttműködést alakított ki a 
természetvédelemmel?
Dr. Szabadi Béla: - A természetvé
delemmel való együttműködést két 
területre bontanám, az egyik a jogi 
szabályozás, a másik a mindennapi 
munka során való együttműködés te
rülete.

A jogi szabályozás vonatkozásá
ban elsősorban a vadászati törvényre 
gondolok, amely eddig soha nem lá
tott együttműködést ír elő a termé
szetvédelmi hatósággal. A törvény 
l(X) paragrafusából 11-ben megjele
nik a természetvédelmi miniszter 
egyetértési, 12-ben pedig a természet
védelmi hatóság szakhatósági hozzá
járulásának jogköre. Ez azt hiszem 
önmagáért beszél. Ami a mindennapi 
kapcsolatot, együttműködést illeti, 
ezen van mit javítani és nemcsak a 
mi részünkről. Megvan azonban az 
esély arra. hogy az együttműködés a 
természetvédelmi hatósággal, illetve 
bizonyos társadalmi szervezetekkel 
javuljon, hiszen a létrehozott vadá
szati felügyelőségek feladatai között 
a kapcsolattartás kiemelt jelentőség
gel bír, továbbá a koalíción belül az 
FKgP irányítja a környezetvédelmi 
tárcát is.
VA D Á SZLA P: A  vidékfejlesztési 
koncepció végrehajtásában számíta
nak-e a vadászok segítségére, támo
gatására... abból a meggondolásból 
kiindulva, hogy vidéken a vadászok 
általában befolyásos emberek?
Dr. Szabadi Béla: - Mint már az elő
zőekben is kifejtettem, a vidékfejlesz
tés során a vidék gazdasági potenciál
jának és vonzerejének növelésében 
szerepet szánunk a vadgazdálkodás 
nak és a vadászati turizmusnak. Ebbe 
bekapcsolódhatnak a befolyásos va 
dászemberek is. de azt nem hiszem, 
hogy vidéken a vadászok elsősorban 
a befolyásos emberek közül kerülné
nek csak ki.

Csekő Sándor



AZ OMV ORSZÁGOS 
ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI

(1998. augusztus 25.)
19/1998. számü határozat:
Az elnökség megtárgyalta az OMVK Eti
kai Szabályzatát és egyhangú szavazattal 
elfogadta annak anyagi jogi részét Fel
kérte az etikai és jogi bizottság néhány 
tagját, hogy az eljárásjogi részt dolgozzák 
át, majd az átdolgozott anyagot rövid úton 
küldjék ki a területi szervezetek elnökei 
részére, hogy azt véleményezni tudják.

20/1998. számú határozat:
Az elnökség tudomásai vette a biztosítók 
részére kiírt pályázat értékelését, s miután 
a Garancia Biztosító adta a vadászok szá
mára legkedvezőbb ajánlatot, így többségi 
szavazattal a Garancia Biztosítót fogad
ta el a pályázat nyerteseként

Az elnökség megbízta a főtitkárt, 
hogy a részletek megbeszélése és a keret- 
szerződés megkötése vonatkozásában a 
Garancia Biztosítóval vegye fel a kapcso
latot.

A biztosítási szerződés értelmében a 
kamarát a biztosítási díjból visszatérítés 
illeti meg. Az elnökség elfogadta, hogy a 
visszatérítendő díj 50%-a a területi szer
vezeteket, 50%-a pedig a központot illeti 
meg. A központot illető részből az elnök
ség tartalékalapot képez.

2171998. számú határozat:
Az elnökség elfogadta a költségvetés mó
dosítására tett javaslatot azzal, hogy a ko
rábbi előterjesztéssel ellentétben Vas és 
Komárom megye Mm kap központi tá
mogatást, Nógrád megye vonatkozásában 
pedig a Felügyelő Bizottság ismételten fe
lülvizsgálja annak indokoltságát

A forráshiányos megyék támogatására 
betervezett összeg az elnökség által jóvá
hagyott célok finanszírozására fordítódik.

22/1998. számú határozat:
AV Az elnökség tudomásul vette a ka

mara sajtó- és propaganda tevékenységé
ről szóló tájékoztatót valamint egy kama
rai hírlevél, a „Cserkelő” , szeptember vé
gére történő kiadását. A hírlevél terjeszté
sét a területi szervezetek saját hatáskör
ben fogják megoldani.

B J  Az elnökség egy tartózkodás mel
lett elfogadta, hogy a vadászjegy kiadásá
val párhuzamosan valamennyi kamarai 
tag részére egy Vadász Évkönyv kerüljön 
átadásra, melynek szerkesztése már folya
matban van. Az évkönyv tartalmazza 
mindazon jogszabályokat tudnivalókat 
melyek a kamarai tagot érintik. Az elnök
ség elfogadta, hogy ezen évkönyv megje
lentetéséhez valamennyi területi szervezet 
300 ezer forinttal járul hozzá.

C J Az elnökség elfogadta egy olyan 
hírlevél megjelentetését és közreadását 
kb. 400-500 példányban, amely nem a 
kamarai tagok, hanem a sajtó, a parlamen
ti képviselők, döntéshozók részére készül
ne. Ezen hírlevél költségei központi költ
ségvetésből kerülnek finanszírozásra.

23/1998. számú határozat:
A vadászjegyek érvénytelenítésével kap
csolatban az elnökség tudomásul vette 
egy hologramos bélyeg elkészítését 
melynek legyártására vonatkozóan a 
MÁV nyomdájával tárgyalnak és költsé
geit egyelőre központüag fedezik.

SELLYEI SIKEREK
N em  m indennapi terítékhez 
gyülekeztek a  vadászkürtösök, 
é s  a  fotósok szep tem ber 9-ón 
reggel a  M ecsek i Erdészet Rt. 
Seilye-Körcsönyepusztai vadász
házánál.

Kap itá lis bikát ejtett a  sellyei 
pagonyban  Ebertiard  Kuenburg 
osztrák vadász . M iközben a  hi
va táso s vadászok  a  terítéket 
rendezték, ú jabb  hír érkezett, 
várjanak  a  cerem óniával, mert a  
hajnali iesen G eorg  Kuenburg 
ven d ég vad ász  m ég eg y  n ag y
súlyú bikát hozott terítékre. 
Röpke órán belül két hatalm as 
b ika -  12,90 é s  11,50 kilós 
agancssú lyú  feküdt a  vad ász 
ház terítékhelyén. Ott, ahol m ár 
hosszú évtizedek óta m egannyi

kapitális gím bikát búcsúztattak 
a  sellyei erdőktől.

A  lefőzött agancsok  igazolták 
a  h ivatásos vadászok  helyes 
döntését, a  vég ső  pontszám ok: 
234,01 é s  224,80.

Az igazi m eglepetés azonban 
csak  ezután jött: Szentegáton, 
szeptem ber 13-án, egy -  a  nevé
nek közléséhez hozzá nem  járuló
-  külföldi bérvadász eg y  14 kilós 
agancssú lyú  240,27 nemzetközi 
pontszám ú ag an cs viselőjét hoz
ta terítékre, és  lapzártáig ez a  leg
erősebb az országban. (A  későn 
és nehezen induló bőgés m ég 
bizonyára tartogat m eglepetése
ket, am elyeket következő szá
m unkban közlünk. A  szerk. 
m egj.) A . G .

Dr. Egyed István
1946-1998

A  Derekegyházi Állami 
G azdaság  erdészeti-vadásza- 
ti-halászati ágazatának veze
tője volt, amikor m egism er
kedtünk. Ez már a  második ál
lása volt az 1970-ben Sopron
ban diplomát szerzett erdő
mérnöknek, aki Tolnában, 
ócsényben  látta meg a  napvi
lágot és a gyermekkorát a  ge- 
m enci erdőkben, a Duna part
ján töltötte. Nem volt tehát vé 
letlen. hogy az első igazi mun
kahelye a Gem enci Állami Er
dő- és Vadgazdaság volt, ahol 
vadászati műszaki vezetőnek 
alkalmazták.

Aztán az élet úgy hozta, 
hogy a M AVO SZ vezetői e l
csábították őt Árpádhalomra, 
a  fácántelep vezetőjének, ö t 
esztendeig irányította a vad 
gazdaságot, am elyik a világ 
egyik legnagyobb volumenű 
és fácántörzsál lományú te
nyésztő és szaporító telepévé 
vált a keze alatt, a  kivereke
dett folyamatos fejlesztések, 
beruházások eredm ényekép
pen. A  tudományos kutatásról 
sem  mondott le, a  m indennapi 
gyakorlati munka és a  vadász
tatás mellett a Gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetem en szer
zett doktori címet a fácántoja- 
tás és -keltetés témakörében.

1981-ben -  az akkor már 
cseperedő két gyerm eke miatt
-  elfogadta a  M ÉM  vadgaz
dálkodási főosztályának aján
latát és hét évig volt a  proto
koll vadászatokat szervező fő
osztályon osztályvezető-he
lyettes, a  vadgazdaságok va 
dászati és vadgazdálkodói te
vékenységének egyik közvet
len irányítója. 1988-ban a  sa 
ját kérésére, a szakmai-gya- 
korlati ambíciói miatt került a 
Budavidéki Vadgazdasághoz 
igazgatóhelyettesnek, ahol 
nagyon jól érezte magát... és

am elynek m egszűnése, illető
leg a  Pilisi Parkerdőgazdaság
gal történt összevonása után 
egy évig még ingázott Telki és 
Visegrád között, mint vadá
szati osztályvezető, m ajd elfo
gadta, hogy szakmai igazga
tója legyen a  gazdaság vad 
kereskedelm i irodájának. Ké
sőbb -  a Kettner-Hajas Kft. 
belépését kővetően -  keres
kedő, vadászatszervező lett 
belőle, amit három évig cs i
nált. Egyike volt azoknak, aki 
nem csak kitalálta, de el is 
kezdte megvalósítani a Natur- 
expo '96 nemzetközi kiállítási 
projektet, ami az EX PO  '96 ki
sérő rendezvénye lett volna. 
.Volna" ... mert a nagy EXPO  
elmaradt, a Naturexpot mégis 
megrendezték, igaz, már nem 
Egyed  Istvánnal az élen, mert 
ő 1995-ben a vezérigazgatói 
székről lemondott.

1997-től a  Cönózis Vadgaz
dálkodási, Kereskedelm i és 
Szolgáltató Rt. elnök-vezér
igazgatójaként tevékenyke
dett, amikor kegyetlenül elra
gadta közülünk a  halál ... pe
dig még tele volt tervekkel.

Dr. Egyed  István a  jó bará
tom volt, évente legalább egy
szer együtt szalonkáztunk, 
együtt alapítottuk meg a Va
dászati Kulturális Egyesületet, 
a „M agyar Vadért!" Alapít
ványt. két éven keresztül -  a 
hőskorban - együtt szerveztük 
az Országos Vadásznapokat 
... szinte nem volt olyan vad á 
szati akció, szakmai-tudomá
nyos vagy kulturális esemény, 
ahol jellegzetesen joviális, 
ugyanakkor a  munkában m ás
sal és  önm agával szem ben 
rendkívül szigorú alakja, egyé
nisége ne kapott volna szere
pet. vagy ne kérték volna fel a 
közreműködésre.

Családja, barátai és tiszte
lői. valam int a Cönózis Rt. 
mögött álló Kereskedelm i és 
Hitelbank -  a saját halottja
ként -  szeptem ber 28-án a 
Farkasréti temetőben vadász
tem etésen vettek Egyed  Ist
vántól utolsó búcsút ... de 
csak  a porhüvelyétől, mert 
sokan maradtunk, akik amíg 
élnek, mindig a  fülükben fog
ják hallani a jóindulatúan el
mondott szemrehányásait-kor- 
holásait.

Az em ber az igazi barátairól 
meg tud felejtkezni, de nem 
tudja őket elfelejteni!

C sekő
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V A D L E X I K O N

Bclijcíjsaw li y f(

PÉZSMAPOCOK
(ONDATRA ZIBETHICUS)

ben m egje lent, latin m eghatározássa l e llá to tt bé 
lyegek a m agyar táj, az erdők-m ezők javarészt 
véde tt m ag- és rovarevő m adara it ábrázo lják.

A rágcsálók (Rodentia) rendjébe 
és a hörcsögfélék (C ricetidae) 
család jába tartozik a pézsm apo
cok, am ely fajt a sajátos vízi élet
módja különbözteti meg rokonai
tól. A  faj elterjedésének története 
szerint 1905-ben Kanadából Eu 
rópába 4 (! )  példányi telepítettek, 
a Prágához közeli Dobrisba. Ez
után szinte elképesztő „pályafu
tá s ' vette kezdetét az öreg földré
szünkön. Prága irányából először 
a  Duna felé terjeszkedett, de  már 
1915-ben m egjelent nálunk. Ke- 
let-Magyarországon és a  Keleti 
határunkon túl. Partiumban. N agy
várad. Cséffa, Nagyszalonta és 
Arad vidékén először 1930-ban fi
gyelték m eg. főleg a halastava
kon. majd délebbre, a Bánsági 
Bega-Temes közben, szintén a 
víztározókon és a  haltenyésztő ta
vakon. Hazánkban 1938-ban már 
szinte m indenhonnan jelezték, fő
leg az álló (tavak, holtágak, halas
tavak, víztározók), vagy lassan fo
lyó. nádas, sásos, zsom békos vi
zek környékén. 1939-40-ben már 
Ausztriában, az akkori délszláv 
országokban, Lengyelországban, 
Nyugat-Ukrajnában és Fehér- 
Oroszországban minden vízben 
gazdag vidéken már m egtelepe
dett a pézsm apocok, s ma már 
Skandináviában, Nyugat-Európá- 
ban, Észak-O laszországban, de a 
Balkán északi részeire is eljutott. 
Tovább terjeszkedve, a sziklás, 
m agasan fekvő területeken, a he
gyek, Alpok kivételével. N agysze
rű élőhelyre talált a Duna-deltá- 
ban. ahol az utóbbi húsz év  alatt 
rendkívül elszaporodott. A  főfog
lalkozású halászok csapdázták és 
a varsákkal tetem es m ennyiséget 
fognak évente, e faj hihetetlen 
szaporasága miatt.

A  pézsm apocok testének 
hossza 28-42 cm  (Duna-deltában 
54 is), farokhossza 18-26 centim é
ter, testtömege 0,8-1,2 (a  deltában 
ritkán 1,4) kilogramm. Első  lábán
4, a hátsón 5 újjá van. Az utóbbin 
erős karmokkal, az újjai közt úszó
hártyaszerűség van, am elyeknek 
nagy hasznát veszi a vízi életmód 
folyamán. A  farka felnőtt korban 
oldalról lapított, és idomult a víz 
alatti kormányzáshoz. Kiváló úszó, 
veszély esetén gyors víz a lá  bu
kással tűnik el. A  nemi szervekhez 
közeli, a  hátsó lábai tövében talál
ható az a bűzmirigy, am ely pár
záskor veszély esetén vagy izgal
mi állapotban a  jellegzetes pézs
maillatot árasztja. Az állat színe 
Európában nem egységes, táj
egységenként változó: a test alap
színe m eleg gesztenyebarna, a 
gereznája sötétebb, hasi tájéka

vak és víztározók töltéseinek testé
be. Járataival legyengíti azokat, 
szivárgásokat is okoz. ezért jelen
létük nemkívánatos. Tápláléka a 
vízi világ növényei, a nád és sás. 
azok zsenge gyökerei, vízi rova
rok, fiatal kagylók, csigák. Néhol, 
nagyobb tavakon, holtágakon és a 
Duna-deltában a vízparttól távo
labb. növénykupacokra, úszó nő- 
vényszigetekre épít tanyát A  par
ton. víz feletti járataiban (a  víz 
szintje felett 0,5-1 méterre) kamrát 
épít s abba a téli hónapokra é le l
met tartalékol, am elynek nagy 
hasznát veszi a  víz felszínének tar
tós befagyásának idején.

Óvatos, figyelmes állat. A  leg
kisebb, nem term észetes zajra hir
telen merül a víz alá, s jelenlétét 
már csak a víz felszínének fodrá- 
sa. gyűrűzése jelzi. A szárazon fő
leg szürkületkor és éjjel mutatko
zik. Tavasszal, első párzáskor és 
ősszel kevésbé óvatos, ilyenkor 
vadásszák, gyakran holdfényes éj
szakákon is. H a a találat nem pon
tos, végleg eltűnik szemünk elől. A 
vadászok gyakran csapdázzák, a 
halászok különféle hálós szerszá
mokkal fogják. A  Duna-deltában 
egész pézsmavadász-dinasztiák 
alakultak ki az utóbbi két évtized
ben. Az állat gereznája egész év
ben értékes, ebből főleg bundák, 
gallérok készülnek. Hasi részét bé
lésnek használják a szűcsök. E l
lenségei elsősorban a  ragadozó 
madarak, a  róka, vadm acska, a 
görény, am ely járataikba is bebújik 
utánuk. A  pázsm apocok a tartós 
szárazságot nem bírja, elvándorol 
Egy adott élőhelyen túlszaporodó 
sa esetén a  vándorutat választ .) 
ezzel m agyarázható állandó tor 
jeszkedése Európában, ahol mnr i 
hegyvidéki vizek mellett is rr egt.i 
lálható. Földrészünkön gyorsan t 
jed, könnyen alkalmazkodik az új 
élőhelyekhez, ha ott bőven van vi/. 
nádas partrész és ví/i növény/< t 

Kászoni Zoltán

Fülemüle, széncinege , p in 
tyőke, m átyásszajkó, sár
garigó , feketerigó , c itrom - 
sárm ány és b íb ic . Az 1961-

hamu- vagy ezüstszürke is lehet, 
ezeken belül szám talan színválto
zata létezik. Bundája a vízi élet
módhoz alkalmazkodó dús, pu
ha aljszőrzetből és az eb 
ből kilátszó fényesebb, 
rendszerint sötétebb, 
vastagabb koronaszőr
zetből áll. Gereznája minél 
sötétebb, dúsabb és hosz- 
szabb, annál értékesebb. Rend
kívül szapora, párzási ideje már
ciustól októberig tart. ez idő alatt 
3-4 alkalommal 5-7 fiat vet. ezeket 
élőhelyének tágas kam rájában elli 
meg. ahol avarból, puha növényi 
részekből e célból fészket rak. Ót 
pár emlője van. Az újszülött fiák 
eleinte vakok, de 10-11 napra már 
látnak. Életkora átlagosan öt év. A 
populációkban a  fiatalok részará
nya igen m agas.

A  mérsékelt éghajlatot, a vízi 
élőhelyet kedveli, főleg a dús nö
vényzetű állóvizek világában érzi 
magát otthon. A  partokba víz alatti 
bejárattal utakat, katlanokat épít.

KXM

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

ezek hossza több méter. A víz alat
ti katlan tanyájának több víz feletti 
és víz alatti kijárata is van, a la 
csony és napos vízállásokhoz al
kalmazkodva. ezeket vészkijárat
ként meneküléskor használja. J á 
ratait előszeretettel ássa  földgátak, 
árvízvédelm i építmények, halasta-
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BARCOGÁS ÉS A DÁM SZAPORODÁSA
A dám az utolsó jégkorszak végére tűnt el Európából és 
csak Kis-Ázsiában maradt fenn. Olt is talán csak emt 
segédlettel, hiszen csak ezzel magyarázható a rent 
színezetű (fekete és fehér) példányok viszonyt 
korisága és a 20 éve felfedezett igen kis 1 
változékonyság (beltenyésztés?!). Fehéj 
os vagy nagyobb arányban, a 
háziasított rénszarvasnál fordul 

Ez a föníciaiak által

na

mi

kialakításában teljesedik ki. Egy -egy bika 2-3 teknőt is 
cogási territóriumán belül, amely egynegyed- 
hektár kiterjedésű. A territoritális bikához 

belül újabb bikák is csatlakoznak a még sza- 
mszédos részeket lefoglalva. így alakul ki a tra- 

íionális barcogóhely, az úgynevezett lekk, ahol 10-15

szarvasféle, az úgyne 
dám napjainkban 
ma az egymilli 
mezopotám 
még e

európai 
összlétszá- 

sik alfaj is, a 
egyes zoológusok 

vas egyik alfajának te- 
tulása (nem formál lapátot), 

miatt. Nagvobb termetű, mint 
35-40%-kal több annál és 

seve mutatja, hogy ez is Kis-Ázsiában 
időszakot. Jelenleg nem él belőlük több. 

-2000 példány, elszórtan a világban állatker- 
í. illetve kis tenyészetekben, vadaskertben. Nem is 

mind tiszta vérű. sok az európai dám vérét is magában 
hordozza ilyen-olvan arányban, mert a két alfaj gond 
nélkül kereszteződik egymással.

A dám szaporodásbiológiai tulajdonságai között több 
is van, ami említésre érdemes. Az egyik legfontosabb - 
egyúttal vadászati szempontból igen kedvező hogy 
üzekedésének ideje, a barcogás. a gímszarvasénál egy 
hónappal későbbre, zömmel október közepére esik. (Ez 
egy kissé különös, hiszen vemhességük időtartama azo
nos. lásd később!) A bikák agancsciklusa természetesen 
idomul e későbbi időzítéshez, akárcsak küllemük és vi
selkedésük megváltoztatása. Az agancs letisztítása mel
lett legfeltűnőbb a nyak megvastagodása. Érett korban 
ez 45-50%-os körméret-növekedést jelent a tavaszi 
nyakhoz képest. Ez a vastagodás-sorvadás évről évre le
játszódik: ősszel a megduzzadó herékben termelődő 
tesztoszteron (herehormon) hatására egyfelől megvas- 
tagszanak a nyakizmok, másfelől a bőr is vastagabb, 
páneélszerűvé válik az intenzív faggyúmirigy-működés 
eredményeként. így a nyáron még alig nyakas, telt hasú 
bika. izmos daliává alakul át. A herehormon a szagjelö
lést szolgáló feromonmirigyeket is aktiválja. A dámbiká- 
nál a tasakmirigy a legfontosabb, októberre a tasak meg
nyúlik és megvastagszik, vége feketésbama színű lesz. 
Az itt termelődő erős szagú sötétbarna kenőcsöt a bika 
orr- és pofatájéka segítségével az oldalára-hátára dör- 
zsölgeti (e művelet igen hasonlít a récék zsírkenegetési 
tevékenységéhez). Pár nap múlva a bika törzsén a szőr
zet szinte megrozsdásodik és árasztja a sajátos barcogó- 
bika-szagot (a gímbika rigyetési szaga a vizelettől szir- 
mazik. neki nincs tasakmirigye). A dánibika egyéb fe- 
romonforrásai a szemgödri, a csánk- és a csülökközti 
mirigyek.

A viselkedésre koncentrálva október 
elején a bikák nyugtalanná, összeférhe
tetlenné válnak és keresni kezdik az al
kalmas barcogóhelyet. Ez a tehenek 
kedvenc területéhez, gyakran a tehenek 
váltóinak a fő csomópontjaihoz kapcso
lódik. Itt a bika elkezdi a jelölést: az 
agancsfenés mellett időnként rákenegeti 
az ágvégekre-levelekre a szemgödri mirigy 
váladékát. A kaparás rendszerint a barcogó- 
teknő (egy 30-300 cm átmérőjű mélyedés)

bika is tartózkodhat a reggeli és esti barcogáskor. A meg
figyelések alapján a mozaikszerű bikacsoport közepén 
van a 2-3 legerősebb, domináns bika. ezeknek jut majd a 
legtöbb párosodási lehetőség. „Dámáknál”  (is), főként a 
nóivarúak (tehenek, ünők) választanak, megpróbálnak 
bejutni a „nagyherceghez". Különösen igyekszenek el
kerülni a magányosan barcogó fiatal bikákat, azok erő
szakos udvarlását. A lekkben lévő bikák egy-egy vereke
déstől eltekintve egymástól tisztes távolságot tartanak, 
így köztük „szabadon" sétálgathat a tehén. A barcogás a 
reggeli (5.30-8 óra) és az esti (16.30-18 óra) időszakra 
koncentrálódik, de olykor éjszaka is tart. A barcogási 
lekk csak a sűrű dámállományokban figyelhető meg. 
Akár évtizedeken át is működhet egyazon helyszínen -

ilyen volt egykor a híres Túri-rét (Gyulaj). Egyes anti
lopfajoknál is előfordul ilyen üzekedési magatartás, leg
szebb formája azonban egyes madaraknál. így a nyír
fajdnál tavasszal az Alpok alján figyelhető meg. A ke
vésbé sűrű dámpopulációkban az üzekedés rendszerint a 
gímekhez hasonlóan hárem-formában játszódik le.

Akár lekk, akár hárem, a bikák bizonyos viselkedés
formái hasonlóak: imponálás, fenyegetés, viaskodás és 
barcogás (bőgős). Imponáláskor a bika vízszintes fejtar- 
tással (így az agancs/lapát jobban látszik oldalról) fejét 
és agancsát ide-oda billegetve peckesen sétál, miközben 
vizeletspriccelés is megfigyelhető. Az imponálás fenye
getésbe mehet át: a bika kissé emelt fejjel indul az ellen
fél felé, amiből verekedés is kialakulhat. A barcogás erő
sen különbözik a gímbikabőgéstől: sok-sok egymás utá
ni rekedt horkantás. Egy-egy barcogás csak kb. 1 másod
percig tart, s ezek rövid szünettel ismétlődnek. így re
gisztráltak már 134 barcogást 4 perc alatt egy bikánál. A 
mozdulat viszont hasonló a gíméhez: emelt fej. nyitott 
száj és szemgödri mirigy, a gégefő (ádámcsutka) le-fel 
jár egy 15 centiméteres szakaszon. Ha a bika megérzi az 
ivarzó tehén vizelet/hüvelynyálka illatát, a Flehmcnnek 
nevezett orrfinton-al reagál: felemelt fej, az orrvég (fény
száj) előrcnyúlva felemelkedik, a száj kissé kinyílik, a 
fülek hátrafelé irányulnak és a szemek félig becsukód
nak. így több elemezhető levegő jut a szájpadláson lévő 
Jakobson-féle szaglószcrvccskéhez.

Mindehhez képest az ünők és tehenek viselkedése 
igen diszkrét. Feltűnő persze, hogy keresik a bikák társa
ságát. Az ivarzó jószágnál megfigyelhető az álltájéknak. 
az ágyéknak és a farnak a fákhoz való dörzsölgctése, kü
lönösen bika közelsége esetén. A bika barcogva imponál, 
ha lehet, szagolgatva követi a tehenet, majd megpróbál 
felugrani rá. A tehén üzekedési hajlandósága (tűrési ref
lex) nem tart tovább 30-36 óránál, alig több mint egy 
nap. ami minden szarvasfélére érvényes. Alaposan téves 
tehát az őzsuta többnapos hajlandóságára vonatkozó vé
lemény az őzek nászára vonatkozóan, amint azt például 
a Nimród júliusi számában olvashattuk. Az ivari ciklus 
hossza átlagosan 21 nap (a be nem fedezett vagy nem 
termékenyült állat 21 nap múlva visszaivarzik).

Az eredményes üzekedés időpontja függ az életkor
tól és az egészségi állapottól. A jól fejlett ünők 16 hó
naposán a jó kondíciójú tehenekkel egy időben, októ
berben beűződnek. A gyengébb ünők és tehenek csak a 
novemberi utóbarcogás során termékenyülnek, de még 
januári fogamzás is előfordulhat. Jó élőhelyen és évben 
az ünők 85-90 százaléka is vemhesülhet. Egyetlen pe- 
tcsejt szokott megérni és megtermékenyülni. Az iker- 
vemhességi arány 1 százaléknál kisebb, több külhoni és 
hazai vizsgálat alapján (a magasabb arányú ikerellést 
hangoztató vélemények megalapozatlanok). A dám a 
gímhez hasonlóan egy borját ellő faj, sőt a vemhességi 
idejük is csaknem azonos: 7-10 nap híján 8 hónap, átla
gosan 223-224 nap. Ez a magyarázata annak, hogy az 
újszülött dámborjú a gíménél érettebb, már 24 órával a 
születése után elfut az ember elől (erre a gímborjú csak 
3-4 napos korban képes). A születési súly 3.5-5 kg, a 

féléves borjak pedig a 30-35 kg-ot is el
érhetik. Kifejlett állatoknál az ivar 

szerinti testtömegkülönbség igen 
jelentős: a bikák a barcogás kez
detén csaknem kétszer súlyosab
bak a teheneknél.

I)r. Sugár László
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Ünnepeltünk ... és az eső sehol sem mosta el az Országos Vadásznapok rendezvénysorozat 

egyetlen rendezvényét sem. Ünnepeltünk ... még akkor is, ha sok minden ellentmondott az ünnepi 
vagy ünnepélyes hangulatnak, m ert lassanként megtanuljuk, egyre nagyobb szükségünk van arra, 

hogy találkozzunk egymással, vadászokkal és nem vadászokkal. Ünnepeltünk ... közösen a régi és az új 
vadászok, együtt a szövetségekkel, a kamarákkal, a földtulajdonosokkal, az önkormányzatokkal 

és a politikusokkal. Ünnepeltünk... és jövőre is ünnepelni fogunk! Ezt az ellenségeink, ellenfeleink 
akár fenyegetésnek is vehetik! Ünnepeltünk ... erről szólnak összeállításunkban a VADÁSZLAP tudósítói.

A Radeczky huszárok zászlós bevonulása Veszprémben Meszlényi Attila, az idei Csergezán díjas

VESZPRÉM MEGYE - KITTENBERGER VADASPARK, 
NYITÓRENDEZVÉNY:

A jól sikerült, egész napos rendezvényre, 
több mint nyolcezren jöttek cl, s ez talán 
köszönhető volt a kedvező időjárásnak is. 
Köszönhető továbbá a Veszprém megyei 
vadászoknak, vadgazdálkodási egysegek
nek, akik a hosszú ideig tartó elbizonytala
nodott. átmeneti helyzet után - egyember- 
ként sorakoztak fel a szervezéssel, a rész
vétellel. anyagi és egyéb támogatással a 
megnyitó ünnepség megrendezéséhez sike
res lebonyolításához, amelyhez, a világhírű 
vadászunk nevét viselő vadaspark méltó 
kereten adott.

A magyar vadászok és a Veszprém me
gyei vadászok zászlója stílusosan érkezett, 
mert a Balaton-felvidéki Radetzky huszá
rok hozták és a vadászkürtösök köszöntöt
ték. A Himnusz elhangzása után dr. Szabadi 
Béla, az FVM politikai állmatitkára nyitotta 
meg a rendezvényt. Megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium rövidesen 
meghatározza a minimális és maximális 
fenntartható vadlétszámot, és fellépnek az 
orTvadászat ellen. Ennek érdekében növe
lik a vadászati felügyelőségek hatáskörét.

és tovább erősítik a vadászturizmust is. 
ami komoly gazdasági ágazat és bevételi 
forrás. A Magyar Nemzeti Vadászrend ki
tüntetést dr. Bencze Lajos, a soproni egye
tem nyugállományú professzora, a Vadgaz
dálkodási tanszék egykori vezetője és dr. 
Galamb Gábor, a Lábod Mavad Rt. közel
múltban nyugdíjba vonult vadászati igaz
gatója vehette át az államtitkártól. A Nim
ród érmeket Pechtol János, az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet titkára, a Hu
bertus/ kereszt kitüntetéseket Csekő Sándor, 
a Vadászati Kulturális Egyesület elnök
helyettese adta át. A Csergezán Pál díjat dr. 
Szabadi Béla adta át Meszlényi Attila-•
nak, az idei nyertesnek. A Mavad Alapítvány 
díjait dr. Tóth Géza, a Mavad Rt. vezér- 
igazgatója adta át. Ezt követően tettek 
hagyományteremtő szándékkal a nyilvá
nosság előtt fogadalmat az új vadászok 
ünnepélyes külsőségek között, ezzel hitet 
tettek az elsajátított vadászati ismeretek 
alkalmazása, a vad tisztelete, az erdő sze- 
rctetc mellett. A Szent Hubertusz mise után 
a vadászkamara elnökének vezetésével 
megkoszorúzták Kittenberger Kálmán

szobrát. A megyei rendellenes trófeakiállí
tást Vajai László nyitotta meg. A közel 
kétszáz ritkaságot szeptember közepéig lá
togathatta a közönség. A gulyadombon volt 
a lovasverseny, a vadász- és munkakutya-, 
solymász- és vadászíjász-bemutaló. A terep
járó autók közül három új típust mutattak 
be, illetve tesztelhettek a vadászok. A ha
gyományos lovaskocsikázás lehetőségét is 
igénybe vehette a közönség. A vadfőzóver- 
seny már délelőtt elkezdődött. A szakértő 
zsűrinek a narancsos szarvastokány ízlett a 
legjobban. Készítője elmondta, hogy azért 
döntött ilyen ínyencség mellett, hogy bizo
nyítsa: a hagyományos pörköltön kívül is 
lehet csodálatos ízeket varázsolni és ezt be 
is tudta mutatni. A látogatók megkóstolhat
ták Román Bertalan kétezer adagos szar- 
vaspörköltjét is, hiszen a kóstoló ingyenes 
volt. a megyei vadásztársaságok vendégel
ték meg a látogatókat. Ez volt az első 
próbálkozás, hogy senki se mondhassa, 
éhesen ment haza.

Az erdei tisztáson felállított színpadon 
pedig este hét óráig peregtek a jobbnál jobb 
műsorszámok, fergeteges látványosságokat

nyújtva. A legnagyobb sikert a rendhagyó 
divatbemutató hozta, amelyen a VKE helyi 
csoportja, a sümegi vadászok mulatták be a 
vadászok korabeli viseleteit 45-től napjain
kig, amellyel humoros formában jelezték a 
vadászok kulturált megjelenésében megtett 
utat. Kihirdették a Veszprém megyei hivatá
sos vadászok szakmai vetélkedőjének ered
ményét. A vándorscrlcget Steinbaeh Pál, a 
Verga Rt. hivatásos vadásza vihette haza. 
Amennyiben megrendezik az országos ve
télkedőt. úgy a megyénket képviseli majd. 
Második helyet vívott ki ifj. Bata István, a 
Marcali-Bitvaközi vadásztársaság, harma
dik lett Czinke Gábor, a Nagyvázsonyi Ki
nizsi vadásztársaság hivatásosa. A sportva
dászok versenyét is megrendezték. Az első 
három helyezett értékes díjakat vehetett át. 
A tombola kisorsolására csak este hét óra 
után kerülhetett sor. Egyes kétes elemek azt 
is teijesztették, hogy még este tíz óra után 
is harsány nótaszó hallatszott a hangulatos 
erdei tisztás felől.

Baracska) Lajos

BARANYA MEGYE - SIKLOS-MARIAGYUD:
A Baranya kupa vadász-koronglövő ver
sennyel a megyei vadásznapok már augusz
tus 22-én megkezdődtek a Sellye melletti 
körcsönyepusztai lőtéren.

Eredmények, egyéni:
1. Bata József 21/5
2. Pongrácz Viktor 21/4
3. Miklós Gábor 19

A csapatversenyt a Zalka Vt. csapata 
nyerte.

A vadásznapi rendezvényhez kapcsoló
dott az augusztus 27-én, a pécsi nevelők 
házában tartott író-olvasó találkozó. A nagy

sikerű rendezvényen dr. Czvalinga István 
beszélgetett a Hidas községben élő vadászí
róval, Videcz Ferenccel. E rendezvény iga
zi felüdülést jelentett minden irodalmat 
szerető embernek, vadásznak és nem va
dásznak egyaránt. Nem is csoda, hiszen a 
késő estébe nyúló beszélgetés mentes volt a 
politikától és a pénztől, az eszmecsere a 
művészetek és az irodalom útjain közelített 
a vadászathoz.

Másnap hivatásos vadászok nyílt nap
jaként tüntette fel a programfüzet azt a 
szakmai rendezvényt, amelyre a hivatásos

vadászoknak, és a társaságoknál dolgozó 
szakmai vezetőknek minden évben bi
zonnyal többször is szükségük lenne. A be
vezető és kísérőrendezvények után augusz
tus 30-án a máriagyűdi templom szabadtéri 
kápolnájában felharsantak a vadászkürtök. 
A színes program Szent Hubertus misével 
kezdődött, majd az arra érdemesek kitünte
tésével folytatódott. A következő helyszí
nen. a siklósi várban trófea- és képzőmű
vészeti kiállítást rendeztek. A délutáni 
program is sok vadászt és természetet sze
rető embert csábított a csodálatos siklósi

vár kertjébe, ahol a solymászok. íjászok 
tartottak látványos bemutatót. Ezenkívül 
vadászkutya fajtabemutató, és különböző 
iparosok kirakodóvására színesítette a 
programot.

Az idei rendezvények az eddiginél szí
nesebben. pergősebben, dinamikusabban 
zajlottak. A rendezvények látogatottsága 
egyértelműen azt mutatta, hogy nyugodtan 
kiállhatunk az ország színe elé, nem kell le
hajtott fővel a fal mellett közlekednie an
nak. aki zöld kalapot hord a fején.

Agyaki Gábor
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- TISZAKÉCSKE:

K Ö R K É P

Kellemes idő, kitűnő szervezés, jó hangulat 
jellemezte a szeptember 5-én, Tiszakccskcn 
megrendezett vadásznapokat.

Bencze András, a megyei vadászszö
vetség elnöki megnyitója után. Balsay Ist
ván országgyűlési képviselő köszöntötte a 
megjelenteket. Gémes Mihály címzetes 
hatvani prépost celebrálta a Szent Huber- 
tusz misét, majd Csernus Ferencnek, Ti- 
szakécske polgármesterének köszöntője 
után a várt kitüntetések átadása követke
zett. Nimród érmet kapott: Farkas Zoltán 
és Virág István, a Hubertusz kereszt 
aranyfokozatát vehette át: dr. Mészáros 
Attila, Bencze József és l'rbán Miklós. 
Kzüst fokozatot kapott: Mojzes János, 
Szabó Béla, Gál László és bronz fokozat
tal tüntették ki Hamza Mártont, S. Juhász

Lászlót, Zámbó Andrást, Fábián Józse
fet, Schachinger Lászlót

Az augusztus 24-i rangos megyei va- 
dászlövész-verseny eredményhirdetése után 
szabadon választott programok (trófeakiál
lítás megtekintése, solymászbemutató stb.) 
várták a közönséget.

A vadásztársaságok mcsterszakácsainak 
tudományából is ízelítőt kaptak a szépszá
mú érdeklődők, hiszen a kitűnő rendezés
nek köszönhetően a mesterek a közönség 
szeme előtt, titkait megőrizve, főzték ízle
tes vadpörköltjeiket. Nagy sikert aratott a 
zeneiskola fúvószenekarának bemutatója, 
valamint a majorettek műsora. A csinos lá
nyok által eladott tombolajegyek sorsolá
sán is értékes, szép ajándékot nyertek a sze
rencsések.

29-**
dászterület alakult ki, átlagban ezek 7500 
hektár nagyságúak, a terület 28 százalékán a 
földtulajdonosok gyakorolják a vadászati jo
got, a fennmaradó részt pedig bérbeadással 
hasznosítják. A vadásznap keretében gyorsí
tott koronglövő versenyen vadételfőző ver
senyen és szellemi vetélkedőn szórakoztak a 
versenyzők, szurkolók. A csapatversenyt a 
Zsadányi Vadásztárság nyerte, az egyéniben 
Iü z ir Tamás, a Fúzesgyarmati Vadásztár
saság tagja végzett A főzőversenyt - első 
kategóriában - Bogdán Imre, a Füzesgyar
mati Vadásztársaság tagja nyerte, a második 
kategóriában Balogh László vezetett, a 
Gyulai Szolgáltató Vadásztársaság csapatá
val. Az összetett csapatverseny a békéscsa
bai Nimród Vadásztársaság bajnokságával 
ért véget.

- KISKOROS:
Korántsem konkurenciaként, hanem a sok
éves hagyománytiszteletből vezérelve Kis
kőrösi Szüreti és Szlovák Nemzeti Napok 
programjaként rendeztek vadásznapokat a 
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság ház
igazdaságával a környék vadászai szep
tember 4-6-án.

Sajnos az időjárás nemigen kedvezett a 
szabadtéri programoknak. Az első napon a 
Szent Hubertusz misével kezdődött a vadá
szok ünnepe, majd gr. Széchenyi Zsig- 
mondné zászlóanyaságával avatta föl zász
laját a vendéglátó társaság, amelyre társa
dalmi szervezetek - köztük a Vadászszö
vetség és a VKE - kötöttek szalagot. Nagy 
sikert aratott a Széchenyi Zsigmond-emlék-

kiállítás, a nagy vadászíró trófeáival és ko
rabeli fényképeivel, idézeteivel. Simonné 
Dulai Mária hangulatos festményei nyúj
tottak maradandó emlékeket a nagyszámú 
látogatónak. A művésznő munkásságának 
elismeréséül a házigazda vadásztársaság a 
Hubertusz kereszt bronz fokozatát adta át. 
Ugyancsak Hubertusz kereszt kitüntetést 
kapott Szlovák János, a kiskőrösi Széche
nyi Vadásztársaság FB elnöke.

A Széchenyi-emlekkiállítás vendég
könyve szépszámú aláírást őriz. Sok érdek
lődőt vonzott a trófeakiállítás, valamint a 
vadászok által a nézők előtt elkészített vad- 
pörköltjei.

Oláh József

BEKES MEGYE - DOBOZ:
Mai rohanó korunk kevés lehetőséget ad a 
szemlélődésre, lassan már észre sem 
vesszük, hogy egy másik világ is létezik, 
amely a csendet és a szépséget kínálja. Ez 
pedig a természet - hansúlyozta Békés me
gyében szeptember ötödiken a dobozi Va
dász Panziónál megtartott megyei vadász
napok megnyitóján dr. Csorna Antal, a 
megyei vadászszövetség, egyben a megyei 
vadászkamara elnöke. Kifejtette, az elmúlt 
években a vadászati törvény, majd a vadá
szati kamarai törvény rázta meg az ágaza
tot. A vadászati törvény különböző lobbvk• # 
kemény ütközetei után, konszenzussal szü
letett meg a parlamentben. így ez egyetlen 
érdekcsoportnak sem felel meg igazán. A 
legnagyobb érdeme ennek a törvénynek, 
ha a vadászok érdekeit figyelmen kívül is 
hagyja, de - szem előtt tartja a vadállo
mány fennmaradását Ezért reménykedhet
nek abban a vadászok, hogy a jövőben is 
hódolhatnak szenvedélyüknek.

A vadásznap alkalmából a kiemelkedő 
tevékenységet végző vadászoknak elisme
rést adtak át, a kitüntetéseket Vajai László, 
az FM vadgazdálkodási és halászati osztá

lyának tanácsosa nyújtotta át. Nimród érmet 
kapott Köböl András, a nagykamarási Va
dásztársaság elnöke, Gál Imre, a megyei va
dászszövetség elnökségének tagja, dr. Ko
máromi Sándor, a Békési Kittenberger Kál
mán Vadásztársaság titkára, Váczi Sándor, a 
Békéscsabai Kettős-Kőrösmenti Vadásztár
saság hivatásos vadásza. Kozák János, a 
békésszentandrási Vadásztársaság vadász
mestere. A Hubertusz kereszt arany fokoza
tában részesült: Járási Gábor, a Mavad Rt. 
munkatársa, ezüst fokozatát kapta Utyinszki 
Adám, a Békéscsabai Városi Rendőrkapi
tányság igazgatásrendészeti osztályának 
munkatársa. Bronz fokozattal díjazták Ko
vács Gábort, a békési Egyakarat Vadásztár
saság elnökét. A vadászfórumon Vajai Lász
ló hangsúlyozta, a vadászok nagy bizonyta
lanságban töltötték az elmúlt tíz esztendőt. 
Az új vadászati törvényről megfogalmazta, 
az eddigi tapasztalatok alapján, az nem túl 
rossz. Főleg a vadászati jog hasznosításához 
kötődő toldtuljadonosi eljárások egyszerűsí
tése szükséges, de a módosítására csak ala
pos előkészítés után és konszenzussal kerül
het sor. Az új jogszabály nyomán 1154 va-

A rendezvényen Lovász Sándor, a Vadá
szati Kulturális Egyesület megyei ügyvivője 
bejelentette, a megyei vadászszövctséggcl és 
a vadászkamarával közösen felhívást tesznek 
közzé a békési vadászok zászlajának megter
vezésére. Az érintetteknek énről a szándéká
ról több jelzés érkezett a három szervezethez, 
ezért úgy határoztak, hogy a jövő évi vadász
napokon feltétlenül megtartják a zászlószen
telést. A zászlónak ki kell fejeznie a megye 
vadászainak lelkűidét, ezért a három szerve
zet közös pályázatot ír ki a megtervezésre, és 
szintén közös zsűri dönt majd a beérkezett 
tervekről A javaslatok, ötletek év végéig jut
tathatók el a vadászszövetséghez.

Molnár Lajos

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN 
MEGYE - BORSODNÁDASD- 

ARLÓ-KENÉZLŐ:
A hagyománynak megfelelően több tájegy
ségben és időpontban rendezték meg az 
idei vadásznapokat. Ózd térségében au
gusztus 29-30-án Borsodnádasdon, szep
tember 5-én az Arlói- tó csodálatos környe
zetében. szeptember 6-án Kenézlőn, a falu
háznál ünnepeltek a bodrogközi vadászok. 
Szeptember 5-én rendezték meg a központi 
megyei rendezvényeket a festői környezet
ben lévő tállya-hidegkúti vadászháznál. Er
re az eseményre több mint félezeren gyűl
tek össze köszönhetően a kellemes kora 
őszi, napsütéses időjárásnak is. Az ünnep
élyes megnyitót négy pap által celebrált 
Szent Hubertusz mise követte, amelyen sor 
került a megyei vadászok zászlójának fel
szentelésére is. Amíg a szakácsok a hatal
mas bográcsok körül sürögtek-forogtak,

addig az érdeklődők a kötetlen programok 
között csemegézhettek. Nagy sikere volt a 
„természetvédelem és vadászat kapcsolata” 
című fotókiállításnak, a környéken zsákmá
nyolt trófeák bemutatójának, a könyvkiállí
tásnak. Az igényesebb vadászok .Á  zemp
léni szarvas jelene és jövője" címmel szak
mai vitafórumon vehettek részt, aki tudását 
szerette volna lemérni, megbirkózhatott a 
szellemi totó ugyancsak kacifántos kérdései
vel. A rendezvény házigazdái jeleskedtek ven
dégszeretetből, több hordót is csapra vertek 
a jó hangulat érdekében, na meg azért is. 
hogy a vad- és halételek versenyremekcit 
kellően le tudják kísérni. A késő délutánig 
tartó rendezvény családias hangulatban zaj
lott, és elmondható, hogy a vadászok be
mutatkozása rendkívül jól sikerült. K. L.

CSONGRÁD MEGYE 
- ÁSOTTHALOM:

Kétségtelenül rendkívüli sikernek könyvel
hető cl. ha az ezer vadászt számláló kis me
gyében hozzávetőleg több mint kétszerese 
volt a látogatók száma. A szerevezők - a 
vadászszövetség, a vadász- és az agrárka
mara - igencsak kiteltek magukért, és vál
tozatos programokkal szórakoztatták a nagy
érdemű közönséget.

Akit az ő/állomány kezelése érdekelt, az 
képet kaphatott a selejtezésről a rendellenes 
trófeák bemutatóján, gyönyörködhetett az 
afrikai nagyvadfajok élethűen preparált tró
feáiban. Ezeket azok a szerencsés és a me
gyében élő vadászok ejtették el és állították 
ki. akiket Diana kegye eredményes egzoti
kus cscrkclésscl díjazott. Ugyanebben a te
remben állította ki Mráz János a sajátos 
hangulatú festményeit, amelyek ihletói ép
pen Csongrád megye csöndes és idilli szép
ségű vadászterületei voltak. Az ásotthalmi 
erdészeti szakiskola múzeuma hazai vad- 
gazdálkodásunk történetéről adott átfogó 
képet, számos páratlan relikvia bemutatásá

val. A látogatók - ha a szél alól jöttek - íny
csiklandó „vezetést” kaptak, mert a vetélke
dő társaságok mesterszakácsai jeleskedtek. 
A közeli új koronglövőpályán a legjobbak 
mérték össze lőtudományukat, igen szoros 
és izgalmas versenyben. Olyannyira szoros 
volt a közelben, hogy egyéniben csak a 
szétlövés dönthette cl a végső helyezést. 

Eredmények, csapatban:
1. Hódmezővásárhelyi ____________t

Szakszervezeti Vt.
2. Szentesi Új Barázda Vt.
3. Sándorfalvi Vt.

Egyéniben:
1. Wéber János
2. Komoly Tamás
3. Bezzeg József 

Ifjúsáci verseny:
Gundel Adám

A szellemi vetélkedő győztesei sportva
dász kategóriában Marjai Péter, a hivatá
sos vadászok közül Dankó Zsolt bizonyult 
a legjobbnak. H

59
58
55

24
21
20

18
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FEJER MEGYE - SARPENTELE:
Az ünnepség sikere a szervezőknek, a 
nagyszámú vendégseregnek és nem utolsó
sorban a kegyes időjárásnak köszönhető.

A kürtösök és a Himnusz figyelcmössz- 
poniosító dallamai, majd dr. Berecz Bo- 
tond, a Fejér megyei Ónkormányzat köz
gyűlésének alelnöki megnyitója után, Fejér 
megyei vadászok zászlajának ünnepélyes 
avatása és felszentelése következett. Mind
ezek után került sor a kitüntetések átadására. 
A nap fő eseménye azonban mégis Széche
nyi Zsigmond szobrának avatása és felszen
telése volt. Az ünnepségen részt vett Széche
nyi Zsigmondné, a nagy vadászíró Özvegye. 
A felszentelést Kiss János nagyprépost, az 
ünnepi emlékbeszédet dr. KLs/ely István 
egyetemi tanár tartotta. A szobor - amelyet 
Tóth Tamás sárszentmihályi polgármester 
készített - méltó környezetbe került, amely 
tovább őrzi a nagy vadász szellemiségét. A 
szoboravatás után erre az alkalomra készített 
Széchenyi Zsigmond-emlékplakettet osztot
tak ki. A közönség értékes relikviákkal is
merkedett a világhírű író erre az alkalomra 
megnyitott emlékszobájában, valamint meg

tekinthették a rendellenes trófeák kiállítását. 
Az ünnepélyes program után a lovasbemutató 
szórakoztatta a közönséget, majd a mezőszi- 
lasi pasztaötös, Csontos Gyula lovassal zárta 
a programot. A kora délutáni műsorban nagy 
szeretettel fogadták Forgács Gábor színmű
vészt, aki humorával olyan hangulatot terem
tett. hogy még azokat is megnevettette, akik
nek az arcán ritkán lehet jókedvet látni. A fer
geteges záróműsort az Ikarusz néptáncegyüt
tes előadása koronázta.

A lövész- és a fózőverscny győztesei: 
Sportvadászok:
Lukács I^jos, Szalai Tibor és Sváb Antal
Hivatásos vadászok:
Maár Gyula, Búza Ferenc és Csánvi Gyula
A főzőversenyen vadásztársaságok mérték 
össze tudásukat, a helyezések sorrendben: 
Bakonyi Bányász Vt.. Móri Fémmű Vt.. 
Vajai Vt.

A vadásznap közel sem fejeződött be a 
tombolahúzással, mert a vadásztársaságok, 
nótázással történő mulatozása egés/cn éj
szakáig elhúzódott.

Pechtol Lajos

HAJDU-BIHAR MEGYE 
- NAGYRÁBÉ:

Több éve ugyanazon a helyszínen, a nagy- 
rábéi Petőfi vadásztársaság Vadászházánál
- a Füsti kastélynál - ünnepeltek. Az időjá
rás kedvébe járt a közel négyszáz fős ven
dégseregnek. Az ünnepélyes megnyitót kö
vetően kezdődött a hagyományos megyei 
korongvadászverseny, amely skeet-. trap- 
és toronykakas-lövészetböl állt. A nemes 
vetélkedőre 65-en neveztek. így még késő 
délután is vígan szólt a puska.

Az érdeklődők egy részét a mintegy tíz 
hatalmas üstből szálló ínycsiklandozó illa
tok ingerelték, ezért kénytelenek voltak 
egyre követelőzőbb étvágyukat különböző

italokkal csillapítani. Végül a főzőverseny 
után a valóságban is megkóstolhatták a vár
va várt vadpörköltet.

Ezután sem pihent mindenki, mert 25 
hivatásos vadász vetélkedett, egyebek közt 
azokon, ki tud felismerni több vadnyomot 
és madarat a röpképek alapján. A hivatalos 
végeredmény szerint a szakmai vetélkedő 
győztesei:
1. Kulcsár Balázs Derecske. Barátság Vt.
2. Papp János Berettyóújfalu. Vt.
3. Mikó Zoltán Újtitkos Vt.

K. L.

GYŐR-SOPRON MEGYE 
- MOSONMAGYARÓVÁR:

Azt mondják, a jó vadász nem csak arról is
merszik meg. hogy hogyan ló. Az az igazi, 
ha el is tudjuk készíteni a vadat. Ennek je
gyében a mosonmagyaróvári Lajta-Hanság 
Rt. lóterén tíz vadásztársaság több mint 
300 vadásza vetélkedett koronglövészetben 
és konyhaművészetben egyaránt. Ám mi
előtt a vadászünnep látványosabb részére 
tértek volna, fórumot rendeztek a Győr- 
Moson-Sopron megyei vadászok. A térség 
földművelésügyi hivatalának és a vadász
kamara képviselőinek jelenlétében vitatták 
meg. mekkora lenne az ideális vadászterü
let. miért fontos a tulajdonosi szemlélet 
megszilárdítása. I)r. Porubszky János, a 
vadászkamara titkára szerint elhamarkodott 
volt a vadászati törvény maghozatala, hi
szen még nem alakultak ki a végleges birto
kosviszonyok. A földművelésügyi hivatal

képviselője. Pintér Csaba osztályvezető, a 
megyei vadászterületek adottságairól szól
va elmodta. hogy nagyon változatos ez a 
vidék. A vadásztársaságok működésében 
azonban vannak még hibák.

A fórum, ha oldottabban is. de folytató
dott a színesebb programok alatt is. Ahogy 
mindig, úgy most is rátértek a résztvevők 
az általános ügyekről az egyesekre, azaz a 
vadászkalandok ecsetelésére. A lőtéren stíl
szerűen puskaropogást is hallhattak az ér
deklődők. hiszen versenybe szálltak a ko
ronglövők. Ha most a Magnumot dicsérem, 
akkor nem az izgalmas krimisorozatról, 
nem is egy jeges csemegéről szólok. Sok
kal inkább a Kisalföld legjobb koronglövői
ről. akik a Lajta-Hanság Rt. és a Dúvad va
dásztársaságok előtt megnyerték a ver
senyt.

Puskaropogás után rózsepattogás hallat
szott Mosonmagyaróváron. Szent Hubertusz 
követői közül az ízek versenyében a sziget
köziek voltak a legjobbak. Megelőzték a Fe
kete István Vadásztársaság és a lajta-hansá- 
giak bográcsos csapatát. Jutalmuk egy csü- 
lökvacsora volt, de ajándék persze maga a 
hangulatos hétvége valamennyi résztvevő

nek, hiszen vadászaton ennyi vadász soha
sem lehet együtt. Márpedig éppen az átme
netinek nevezhető szabályozás miatt jó. ha 
egységes a vadásztársadalom. Az ilyen ün
nepek, mint a mostani találkozó, segíthetik 
az összefogást - fogalmazták meg az ese
mény fő nyereségét Mosonmagyróváron.

Pió Márta

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYE - ÚJSZÁSZ:

Volt izgalom bőven a változékony időjárás 
miatt, de szerencsére gyönyörű napsütéses 
reggel köszöntött a szervezőkre és a részt
vevőkre augusztus 29-én. A házigazdával, 
dr. Cseh Gábor elnökkel folytatott beszél
getés során kiderült, hogy a vadásztársasá
gokat hideg zuhanyként érte. hogy a többi 
helyszín rendezői visszaléptek. Korábban 
ugyanis a szervezésnek megfelelően az új- 
szásziak feladata a koronglövészet meg
szervezése és lebonyolítása volt. de a 
visszalépések miatt az egész megyei va
dásznap megszervezése a nyakukba zúdult. 
Dicséretére szóljon a házigazdáknak, hogy 
a megnyitón az előző napok szervezési és 
felkészülési gondja nem volt érezhető, min
denki helyet kapott. Vadászias környezet
ben az erdészeti tisztáson - találkozhattak a 
vadásznap versenyzői, illetve résztvevői. A 
megjelentek köszöntése után került sor a 
kitüntetések átadására.

NIMRÓD érem boldog tulajdonosai le
hettek:

Dr. Kovács Sándor, Andrási Lőrinc, 
Szabó Sándor, Kszenyi László.

A Hubertusz kereszt arany fokozatát pe
dig Réti Pál vehette át. A hivatásos vadá
szok igencsak szoros versenyében végül a 
következő dobogós sorrend alakult ki:

Zitánvi Mátyás, Kovács András és 
Kovács István.

A megjelent 19 vadásztársaság tagjai iz
galommal figyelték a gyakorlat alapján 
megítélt legjobb lövészek parádés teljesít
ményét. Közben a sátrak előtt gondos ke
zek és figyelő szemek ügyeltek a bográcsok

tartalmára. A lövészet és a főzés ideje alatt 
a résztvevőknek lehetősége volt megtekin
teni az új terepjárócsodákat. vásárolhattak 
vadászfelszereléseket, vadászati témájú 
festményeket, igénybe véve a Vadászati 
Kulturális Egyesület kedvezményeit. Lát
ványos volt az íjászbemutató és sikeres volt 
a vadászkutyák műsora. A csapatverseny 
(15 lövéscs) végső sorrendje:
1. Alattváni Vt.
2. Újszászi Vt.
3. Jászladányi Vt.

Az egyéni lövészetben a csapatban elért 
eredmény nem számított be. így adódott le
hetőség arra. hogy ugyanabból a társaság
ból több versenyző is részt vehetett a nemes 
vetélkedőben. A magyar ember s/imára 
igen fontos eseményként, sorra került a 
bográcsok nemes műveinek megítélése. A 
háromfős zsűri a vadhúsfőzés sorrendjét az 
alábbiakban állapította meg:
1. Jászárok szállás
2. Újszász
3. Jászapáti
Egyéb kategóriákban (bográcsgulyás):
1. Jászkísér
2. Zagyvarékas

A bemutatók és szervezett, kötött, illet
ve a kötetlen programok közölt lehetőség 
volt a vadászok, a hozzátartozók baráti be
szélgetésére. a vadászati és családi esemé
nyek értékelésére. Köszönet a házigazda 
Ujszász Vadásztársaságának, hogy lehető
séget adott a találkozóra és vadászéletünket 
e nap megszervezésével is gazdagította.

Balajti János

PEST MEGYE
- Eldöntöttük, ezentúl Verőcén - a táborban
- lesznek a vadásznapi rendezvényeink! - 
mondta Kemenes Miklós, a szervezőbi
zottság elnöke Nagy István megyei va
dászmesterrel és Pomázi Gusztáv megyei 
fóvadásszal egyetértésben.

Merthogy a verőcei táborban minden 
adott: van színpad, van hely az autók par
kolására. van terület a különböző verse
nyek megrendezésére, van mozgási lehető
sége a közönségnek. És ez mind igaz. 
ugyanakkor megosztja a közönség érdeklő
dését. Az ünnepség a színpadon kezdődött, 
a megnyitók, a hangulatos Hubertusz mise 
és Rácz Gábor megyei elnök ünnepi beszé
de után kitüntetéseket adtak át. majd meg

kezdődött a műsor Szabó Gyula. Csala 
Zsuzsa és a vadászpapával „dicsekedhető" 
Sashegyi Szilvia közreműködésével. A 
színpadtól majdnem egy kilométerre már a 
bográcsokban rotyogott a pörkölt, verse
nyeztek a vadász-szakácsok, hogy a végén 
győztesnek Brezku Józsefet, II. helyezett
nek Palaska Gyulát. 111. helyezettnek 
Dombai Gyulát hirdesse ki a Bodrogi ne
vével fémjelzett zsűri.

A szeptember 5-i rendezvény vitathatat
lanul jól sikerült, de mintha tartalékollak 
volna jó néhány ötletet a Pest megyeiek, hi
szen jövőre pályáznak a központi rendez
vény megszervezésére-megrendezésére ... 
és akkor nagyot akarnak ..dobni" ! cs.
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ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE

K Ö R K É P

Hetedik alaklommal rendezte meg az 
OMVV az erdész- és vadászszakmát oktató 
szakközépiskolák tanulói részére az orszá
gos vetélkedőt. Idén Hajdúböszörményben 
a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola volt a házigazdája, szeptember 
3-4-én. A versenyre hat iskola - a csongrá
di, a hajdúböszörményi, a mátrafüredi, a 
soproni, a szegedi és a szombathelyi - neve
zett be, háromfős csapatokkal. A verseny el
ső napján a versenyzők csodálatos vízparti 
környezetben - a Béke Szakszövetkezet ha
lastavainál - mérték össze gyakorlati jártas
ságukat. A versenyszámok között szerepelt 
a vízre kihelyezett csalikacsák csónakból 
történő összegyűjtése időre, fegyverössze
szerelés bekötött szemmel, ládacsapda fo
gásra állítása szintén időre, vadász-koronglö- 
vészet, növény- és állatfelismerés, valamint 
trófeaminősítés természetes környezetben.

Az elméleti verseny anyaga hat tan
tárgyból összeállított villámkérdésekből, 
szellemi totóból, nyom- és röpképfelisme-

résból állt, amelyet színesített az állathang
utánzó verseny is (ózsípok. bőgőkiiit, hasz
nálata). A védegylet vándorserlegét a házi
gazda csapatnak sikerült egy évre elnyerni, 
amelyet helyzeti előnyükön kívül vitán fe
lül a kiváló felkészültségüknek köszönhet
tek. Természetesen a vetélkedő izgalma, si
kere nemcsak a tanulóké volt, hanem lelkes 
felkészítő tanáraiké is.

Eredmények:
I. Csapatverseny:
1. Hajdúböszörmény (107 pont)
2. Szeged (100 pont)
3. Sopron (98,8 pont)
II. Egyéniben:
1. Szakács Zoltán (Hajdúböszörmény)

88 pont
2. Mucsi Gábor (Szeged) 85 pont
3. Kiss Csaba (Mátrafüred) 81 pont
4. Kovács Gábor (Szeged) 80 pont
5. Hunyadi Attila (Mátrafüred) 79 pont
6. Nagy Balázs (Sopron) 78 pont

Kristó László
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összejöveteleket, rendezvényünk egyre nép
szerűbb. Az idén 1600 gépkocsit számol
tunk, amely legalább 8000-9000 embert je
lent. A programok bővültek, a műsorok 
színvonalasak voltak. Vadasparkot avat
tunk, ahol az érdeklődők láthattak szarvaso
kat, dámokat, őzeket, különböző vadászati 
eszközöket. Hatalmas sikere volt a kugli- 
versenynek. alig tudtuk befejezni. Széche
nyi Zsigmond özvegye meleg szavakkal 
méltatta az emlékkiállítást, a tárlat olyan jól 
sikerült, hogy jövőre talán állandó kiállítást 
is tudunk nyitni. Ami tüskét hagyott ben
nem, az a vadászavató volt. Sajnos egyesek 
szerint a vadászat ma valamiféle státusz
szimbólum lett. csupán a lövésre szorítko
zik, nem érdekli őket a ceremónia, nem ér
zik ünnepnek az ilyen rendezvényeket...

Dr. Bőd Lajos, a Vadászkamara So
mogy megyei területi szervezetének titkára: 
Nagysallér neve már összefügg a vadász
nappal, a közönség is számít rá. Nem kell a 
szervezést minden évben elölről kezdeni, 
csak folytatni a hagyományokat. A vadász
napok célja, hogy találkozzon a vadász a 
vadásszal, a szimpatizáns nem vadászokkal 
és a vadászat ellenzői és ellenségei táborá
val, akik éppen ehelyütt szembesülhetnek 
azzal a ténnyel, hogy a vadászat nem térdig 
vérben járás, hanem történelme, humánve- 

h  tülete, természetvédelmi szerepe van. Mind
ig ezek hiányában nem nyitnak kiállítást Szé- 
5  chenyi Zsigmondnak, nem volna képzőmű- 
™  vészeti tárlat, s nem mutatkozna be a So- 
9" mogyi Természetvédelmi Szervezet. Dr. 
^  Faragó Sándor, egyetemi docens, az erdő
éi mérnöki kar dékánja teljes dékáni díszben
O

celebrálta a vadászavatást az 1998-ban elő
ször vadászjegyet váltó vadászoknak. A 
meghívott 83-ból azonban csupán 8 vadász 
vett részt az ünnepségen. Sajnálom azokat, 
akik megfosztották magukat ettől az él
ménytől. Ceremóniák nélkül ugyanis pőre 
dolog a vadászat. Elkeserítő dolognak tar
tom, hogy néhány nappal a szarvasbika va
dászidényének kezdete előtt, amikor a bika 
már morcog, próbálgatja a hangját, vadász
társaink nem a várva várt vadászélmények- 
ről, a várható terítékről, a vadról, a bikákról 
beszélgetnek, hanem a vadászati törvény 
változásáról, a vadászterületek esetleges is
mételt átalakításáról, a „hogyan tovább” 
kérdéseivel foglalkoznak. Nem értem, miért 
kell töret helyett, paragrafust hordani a ka
lapunkon.

Sajtos Lajos, kynológus sportvadász: 
Nagy show ez az egész, de arra nagyon jó. 
hogy az ember évente egyszer itt találkozzon 
azokkal a kutyás vadász ismerősökkel, bará
tokkal, akikkel talán tíz évig sem fiit össze. 
Magam is megszállott kutyás vadász va
gyok, így nagy élvezettel néztem a vadász- 
kutyafajta-bemutatót és a kotorékversenyt.

Bódi Ferenc, tuskói hivatásos vadász: 
Fantasztikus kavalkád, fesztiválhangulat 
volt. amit áthatott a természet, a vadászat és 
a vad szeretete. A trófeákat clnézegetve meg 
kellett állapítanom, hogy egyszerű mezei va
dász ilyeneket csak vadásznapon láthat, és 
sajnos keveseknek adatik meg. hogy az er
dőben is találkozzanak viselőikkel. Nagyon 
jól éreztük magunkat, a tombolán nyert vi
rágkosár már csak hab volt a tortán...

Szarka Ágnes

A tanulmányi verseny győztes csapata

SOMOGY MEGYE 
- NAGYSALLÉR:

Irigylem a Somogy megyei vadászokat: 
tudnak valamit! Tudnak profimódon, zök
kenőmentesen, és egyre jobban szervezni, a 
vadásznapokat egyre többen látogatják. Ezt 
bizonyítja az idei vadásznap is. ahol még 
délután is hosszú kocsisorok kígyóztak az 
erdei utakon.

Hatalmas volt az érdeklődés, rengetegen 
akarták látni a vadászkutya- és kotorékbe
mutatót, az íjászversenyt, a Széchenyi Zsig- 
mond-cmlékkiállítást. a képzőművészeti tár
latot. Sokan akartak, vadászok és nem vadá
szok, gyönyörködni a trófeákban, egy jót 
sörözni, beszélgetni, vagy megkóstolni pél
dául Böndi Lajos győztes pörköltjét. Persze 
megint voltak fanyalgók, ellenzők a szoká
sos „szegény állatokat minek lelövöldözni” 
szlogent szajkózók, de hangjuk szerencsére

egyre erőtlenebb, mert amit láttak, az tor
kukra forrasztotta a szót. Dr. Kolber István, 
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, aki a 
vadászzászlót felavatta, a protokollprogram 
után ezt mondta: ..mától más szemmel né
zem a vadászatot, a vadászokat”...

kusza Tamás, a LÁBOD-MAVAD Rt. 
vezérigazgatója, az Országos magyar Va
dászkamara Somogy megyei területi szer
vezetének elnöke: az eddig legjobban sike
rült vadásznap az idei volt. Valószínűleg jö
vőre a nyolcadikról fogom ugyanezt mon
dani. hiszen minden év hibájából tanulunk, 
sikereit pedig próbáljuk megismételni. Mi
vel állandó lelkes stábbal dolgozunk, ez 
nem nehéz feladat, csak iszonyatos munka. 
A nagysalléri vadásznap lassan felér egy 
majálissal. Az emberek igénylik az ilyen

NOGRAD MEGYE - BÉR:
Az Andezit fogadó és az azt övező park 
adott otthont az idei megyei vadásznapnak. 
A fogadó bejáratánál feltűnt rengeteg autó 
azt sejtette, hogy az emberek a borús időjá
rás ellenére fontosnak tartják a rendezvényt.

A parkban felállított színpadon Maczó 
Lászlónak, Bér polgármesterének megnyi
tó beszéde után, Plachy Péter, az Országos 
Magyar vadászkamara Nógrád megyei terü
leti szervezetének elnöke köszöntőjében 
kívánt jó szórakozást a jelenlévőknek. 
Rottenhofíer Attila, a kamara titkára, kiváló 
szakmai tevékenységük elismeréseként va
dászokat és rendőröket tüntetett ki az orvva
dászat visszaszorításában végzett munká
jukért. A Szent Hubertusz mise a Nógrád me
gyei vadászok zászlószentelésével ért véget. 
A sátraknál játékoktól kezdve a vadászru
háig sokféle portékát kínáltak a kereskedők. 
A gyerekek körében a legnépszerűbb a fes
tékgolyós lövészet volt, amelyre csapatok 
nevezhettek. A vadászati kiállításon a vidék 
legjobb trófeáin kívül vadbőröket tekinthet
tek meg a látogatók. A tizenegy órakor kez
dődő főzőversenyt Orszánszky Ferenc, a 
Palotás Hidegvölgyi vadásztársaság tagja 
nyerte, kitűnő porköltjével. Az Andezit fo
gadó kertjében a mini állatkertet is sokan 
felkeresték, ahol láthattunk vaddisznókocát 
malacaival, őzeket, de majmokat, bivalyt, 
lámát, szamarat is. A színpadon először a 
Bujáki Hagyományőrző együttes énekelt és 
táncolt, paródiával nevettette meg a szép

számú közönséget. Ezután Karda Beáta, 
majd Forgács Gábor, a Mikroszkóp Szín
pad művésze lépett fel. aki harsány Hofi- 
hangulatot teremtve a kicsikkel és nagyok
kal együtt énekelt, majd a férfiak legna
gyobb örömére a pásztói manökenek fehér
nemű-bemutatót tartottak. Sok érdeklődőt 
vonzott a koronglövészet, amelynek győzte
se végül Magyar Ferenc, az Andezit bérki- 
lövő társaság tagja lett. Az ebéd utáni prog
ram szerint az íjászat és a kommandósok 
bemutatójával vette kezdetét. Sajnos a bo
rús idő miatt elmaradt a hőlégballon- bemu
tató és a sárkányrepülés, de a légibemutatót 
pótolták az ejtőernyősök az izgalmas ugrá
saikkal. A tombola fődíjaként a két mangali
ca disznó is boldog gazdára talált. Csengődi 
Ottónak, a NMVSZ elnökének beszédével 
zárult a vadásznap hivatalos része, és este 
hét órától kezdődött a vadászbál. „Nagyon 
fontosnak tartom - mondta - kívülállókkal, 
nem vadászokkal, főleg a felnövekvő nem
zedékkel tudatosítsák: a vadgazdálkodás 
célja bízvást összeegyeztethetők a természet 
védelme, megőrzése érdekében végzett te
vékenységgel.”

A kitűzött célt remek szervezéssel, a hi
vatalos és nem hivatalos programokat öt
vözve sikerült elérniük.

Ifj. Nyírő Gyula 

(Folytatás a 20. oldalon.)
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FiÍ4»tíî uĴ itó, íhmm lájékozUilű, léóztelM UmmdM,

A  T KFT. frtwjiwnwzeJttiezéd a bubiéi újáuj ózwtü, tétjüköníí
ii6i Bp. nakaqu. ios. # <g^yiulézéa dui&ártct imzaéttkczétig, hóinak 

TeÉcJeit; 405-5098. 405-4216 kazMzáWüáAáiu. kikéAzíléAm.

J E * ' * * *  A T KFT.
i  1161 fíp. U r í r i ,  :, IOS

A J IV IMMMVM

uüizáőlét i
Z  M Z á tö Ü M

A JAGD INTERNATIONAL-ARTEMIS
OSZTRÁK VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA KIZÁRÓLAGOS 

MAGYARORSZÁGI PARTNERE AZ ALÁBBI VADÁSZATOKAT AJÁNLJA: 

AUSZTRIA: zerge "SZ ER B IA : vaddisznóhajtás, őz
bak "A N G LIA : őzbak "SK Ó C IA : gímbika "S P A 
NYOLORSZÁG: kőszáli kecske, vörös fogoly "T Ö 
RÖKORSZÁG: vaddisznóhajtás "O RO SZO RSZÁ G : 
siketfajd, nyírfajd, medve, szibériai őzbak, túr, ma- 
ral, jávorszarvas, kőszáli kecske ■ MONGÓLIA: 
kőszáli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávor- 
szarvas, farkas, karibou, hókecske "ALASZKA : já
vorszarvas, kodiakmedve, karibou, hegyi kos ■ 
AUSZTRÁLIA: vízibivaly ■ NAMÍBIA: antilopok ■ 
DÉL-AFRIKA: antilopok "Z IM BA BW E: kafferbivaly ■ 
TANZÁNIA: speciális bivalyszafári, elefánt, orosz
lán, leopárd "KAM ERUN : bongó, erdei elefánt 

5900 Orosháza, Szabadság tér 12. 
Tel/fax: 06-68/312-449, vagy 06-68/311-549

"T C á u i a * i d  " T ^ o t íá t A

H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@maii.digitel2002.hu
1998. É V I V A D Á SZA T O K  

V íz ib iva ly  vad ásza ta  A u sz trá liáb an  m árc iu stó l Ara: 3250 ÜSD fő (21 estién
. és 750 USD leiár 1/1)

K in a i e rd e i va d á sz a t ötnapos vadászai, szeptember 20. ésdocenber 15. kőzfcl 
A vadászai ára: 1990 USO fő (21-es vadászat esetéit ♦ tn&adijak 

K ő sz á li k e csk e , fa rkas, sz ib é ria i őz, sz irti vad p u lyk a  é s  ó r iá s  vad kanok  
vad ász a ta  K irg íz iáb an  10 nap. vadászai ára: 30S0 USD15 repülőjeggyel * trtfeadíjak 

K a m csa lk a i va d á sz a to k  ■ Óriás jávortxka(2'1), 8 nap: 4550 UStVfő 
(barnaroedve trófeaorja: 4400 USD) ■ Bajra medve (2’1 j. 8 nap: 7950 USD 16 

Ja k u tia i vad ásza t ■ Óriás jávorbka (21). 8 nap: 5950 USOfó (bamamed.'e trófeadíja 36CO USD) 
_______________U rá li vad ász at Szsériai őzbak t 2 i \ ) ,  5nap: 2800 USOfő

Last Minute akciós árak! \
1999. ÉV I VADÁSZATOK 

Alaszkai vadászat m agyar kísérővel ■ Jávorbika. 10 nap. 7200.- USD/fö 
■ Jávorbika és grizztymedve. 14 nap. 12800.- USD/fö ■ Grizzlymedve, 14 nap. 8800- 

USD 'fó (Tavasszal isi) ■  Feketemodvo. 3500,- USD/fő ■ Farkasvadászat. 4800.- USD/fö 
Nam lbiai vadászat •  5 napos vadászati csomag, öt vad (kudu, oryx, springbok. duiker. 

steenbok) trófeád íjával, teljes ellátással és reptéri transzferre! együtt: 3800,- 
DEM/vadász. 2 vadász + 1 kísérő osetén. •  Mélytengeri horgászat és kirándulás az 

Elosha Nemzeti Parkba külön kérésre megszervezhető! •  7 napos vadászat (2/1), ára:
1700.- DEM/vadász + trófeadijak.

-  Egyedi igények sze rin ti vadászatok szervezését is vállaljuk.
-  Trófeák hazaszállittatását díjazás ellenében, garanciával intézzük! 

Vadászíjjal vadószók részére különleges programok!
A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.

A Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.
Vállaljuk a  vadászok és gyűjtők tulajdonában lévő, a világ bármely országából származó 

trófeák bírálatát, valamint az érmes és rekord méretű trófeák bejegyeztetését az SC I
Rekordok Könyvébe.

Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97. SC I hívatásos trófeabírálói ■
száma: COM#1002373

mailto:kollath@maii.digitel2002.hu


Mire szabad vadászni?
Októberben: gímszarvasbika. tehén, unó. borjú - dárrbika. tehén, borjú - 
őzsuta, gida - nuftookos. jerke, bárány - vaddisznókoca - japán srika 
szarvasbika. tehén. únő. borjú - Dybowski szarvasbika. tehén, unó, borjú
- mezei nyúl - házi görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés, böj
ti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - seregéíy. 
Október 15-éig: ötvös galamb.
Külön engedéllyel: fácántyúk - fogoly.
Egész évben: vaddisznó kan. süldő, malac - üregi nyúl - róka - pézsma- 
prcok - nyestkutya - aranysakál - mosómedve - vetési varjú (fészektele
pen is) és dolmányos varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárga
lábú sirály.

O KTO BER
Őszhó, avagy Mindszent heiva

A hó Ahétnapja A nap Ahold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Csütörtök 6 43 1824 16 07 102
2. Péntek 644 18 22 1646 209
3. Szombat 6 45 1820 1721 320
4. Vasárnap 6 47 1818 1754 436
5. Hétfő 6 48 1816 18 26 553 0 2212
6. Kedd 649 1814 19 00 713
7. Szerda 6 51 1812 1935 832
8. Csütörtök 652 1810 20 14 950
9. Pértek 654 1808 20 57 1105

10. Szombat 6 55 18 07 21 46 1214
11. Vasárnap 6 57 18 05 22 41 1316
12. Hétfő 6 58 18 03 23 40 1409 C 1311
13. Kedd 6 59 1801 041 1453
14. Szerda 7 01 1759 — 1531
15. Csütörtök 7 02 17 57 1 44 1604
16. Péntek 704 17 55 2 47 1632
17. Szombat 7 05 1753 3 49 16 59
18. Vasárnap 7 07 1751 450 1723
19. Hétlő 7 08 17 50 551 17 48
20. Kecd 710 17 48 6 51 1813 012 09
21. Szerda 711 1746 751 1840
22. Csütörök 712 17 44 8 51 1909
23. Péntek 714 17 42 9 50 1942
24. Szombat 715 1741 10 47 2019
25. Vasárnap 617 16 39 10 42 20 03
26. Héttő 618 1637 VI34 20 53
27. Kedd 620 16 36 12 21 21 49
28. Szerda 6 21 1634 1304 22 51
29. Csütörtök 6 23 1632 1342 2358 D 12 46
30. Péntek 6 24 16 31 1417 —

31. Szombat 6 26 1629 14 50 1 10
Figyelem! Októberben lép életbe a téli időszámítás.

NOVEM BER
Őszutó, avagy Szent András hava

A hó A hét nafta A nap Ahold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Vasárnap 627 16 27 1521 224
2. Hétfő 6 29 16 26 1553 3 41
3. Keda 6 30 1624 16 27 500
4. Szerda 632 -16 23 1704 620 0 618
5. Csütörtök 6 33 1621 17 46 739
6. Péntek 6 35 16 20 1834 854
7. Szombat 6 36 1619 19 28 10 02
8. Vasárnap 6 38 1617 20 27 1101
9. Hétfő 639 1616 2130 11 51

10. Kedd 6 41 1615 2234 1232
11. Szerda 642 1613 23 38 1307 C 1 28
12. Csütörtök 644 1612 — 1337
13. Péntek 645 1611 0 41 1404
14. Szombat 647 1610 142 1429
15. Vasárnap 648 1608 243 1453
16. Hétfő 6 50 1607 344 1517
17. Kedd 6 51 16 06 444 1543
18. Szerda 653 16 05 544 1611
19. Csütörtök 654 1604 644 1643
20. Péntek 6 56 16 03 742 1719 0 527
21. Szombat 657 1602 839 1800
22. Vasárnap 6 59 1601 9 32 1848
23. Héttő 700 1601 10 21 1942
24. Kedd 7 01 16 00 1105 2041
25. Szerda 7 03 15 59 1144 21 46
26. Csütörtök 704 1558 1218 22 53
27. Péntek 705 1558 12 50 ---------- D 123
28. Szombat 707 1557 13 21 004
29. Vasárnap 7 08 1556 13 51 1 17
30. Héttő 709 15 56 14 22 233

VADÁSZFESTMÉNYEK -  MŰALKOTÁSOK
Hredcii művek, valamint igényes reprodukciók állandóan 

kaphatók vagy megrendelhetők:
Budapesten, a X III.. Balzac utca I. alatt található

TERMÉSZET STÚDIÓBAN

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: KISS RlCHÁRl) FESTMÉNYE
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Ha nem is kötelező, de jó. ha az ember elte
szi a hivatalos leveleket, és ha még van némi 
humorérzéke is. bizony jókat derülhet, a ho
mokóra pergésével. Nagy Antalné. az akkori 
OKTH Eszakalföldi Felügyelőségének igaz
gatónője írta vadgerle ügyben Debrecenből. 
1983. május 9-én.

.... A védett állatok és növények állomá
nyáról a felügyelőségünk nem végzett és 
nem is végez állományfelvételt és becslést. 
Egyrészt nem a mi feladatunk, másrészt e 
munka elvégzéséhez nem rendelkezünk ele
gendő számú szakemberrel. A védett állatok 
létszámbecslését speciális intézetek végzik 
és nem az OKTH felügyelőségei..."

Azt azonban, hogy vajon melyek ezek, 
nem árulták el, ezért a Madártani Intézetet 
gondoltuk akkoriban kellően „speciálisnak'. A 
dátum ugyanaz, a válaszadó dr. Győry Jenő: 
....A védett fajok állományát a természetvé
delmi szervek fokozott figyelemmel kísérik, 
így a nagyságrendi változásokat nem nehéz 
regisztrálni. Ezt a munkát az ország egész 
területére kiterjedően - elsősorban a Madár
tani Intézet, az OKTH külső szervei és a MME 
több ezer fős tagsága végzi..." Mindezek el
lenére létszámadatokkal akkor sem sikerült 
senkit elkápráztatni.

Ennyit az előzményekről és nehogy valaki 
bennünket kapkodással vádoljon, másfél évti
zeddel ezek után próbáltunk újra adatokhoz 
jutni. Amint arról lapunkban beszámoltunk, a 
május végi vadgerle-konferencia éppen azt a 
célt szolgálta, hogy minden érintettel közösen 
tekintsük át a szorgosan megfigyelt, gyűjtött 
adatsorokat, és mindezek alapján döntsük el. 
indokolt-e a vadgerle védelme a napraforgó 
táblák környékén augusztustól szeptember 
közepéig. Nos. egyebek között az is kiderült, 
hogy senki nem csinált döntéskónnyítő. vagy 
megalapozó állományfelmérést. Van viszont - 
mondták - a nyugat-európai korántsem ró
zsás „helyzet", amit nekünk egy az egyben 
majmolni kell. mert így illik. Ma már ez az el
várás. a hazai viszonyoktól teljesen függetle
nül. Már a konferencián elhangzott, hogy a 
természetvédelemnek a felmérésre nincs 
pénze, a GATE Vadbiológiai Intézete ugyan 
vállalta, de végül egy külföldről átvett metodi
ka megküldése után ígéretes részvételüket 
augusztusban lemondták.

Már-már úgy tűnt, nem lesz az egészből 
semmi, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok Me
gyei Vadászkamara vadgazdálkodási szakbi
zottságának döntése alapján, Kőváry Ferenc 
megyei titkár szétküldött egy adatfelvételi la
pot a megye minden hivatásos vadászának. 
Minden második napon, reggel és este vé 
gezték a becslést. Ezt követően csatlakozott 
a programhoz Hajdú-Bihar és Csongrád me
gye is. a szolnokiakéval m egegyező módszer 
alapján. Az adatok értékelése folyamatban 
van. amely természetesen hosszabb időt 
vesz igénybe.

*
V

HÚZÁS VOLT
Szúrópróbaszerűen szeptember elsején 

Kisújszálláson Posztós János elnök és Gortva 
Imre fővadász segítségével vettünk részt a 
becslésen. A kis csapatunk kibővült az ép 
pen vadgerle kárbejelentést helyszínelő, Ka- 
pocsy István természetvédelmi őrszolgálat 
vezetővel. A kárt napraforgó táblájáról jelen
tette a gazda a bérlő vadásztársaságnak, 
kérve őket, hogy tegyenek végre valamit. 
Posztós Ján os elnök - mi mást tehetett volna 
- levélben kérte a Hortobágyi Nemzeti Park 
igazgatóságát, hogy az érintett területrészek 

-------------------------------------------

A jelentéktelen tányér a sok közül

védelmében adjon engedélyt a vadgerlék lét
számának csökkentésére.

Az engedélyt elutasították azzal, hogy lőni 
tilos, riasszák ..fény- és hangjelekkel". Az 
egyébiránt zseniálisnak is nevezhető ötletei
ket tovább nem részletezték. Nivájával hivata
losan a helyszínre kiszállt természetvédelmi 
őr sem tudta, számunkra érthető módon meg
fejteni a főnökség rejtjeles levelét. írt viszont 
egy jegyzőkönyvet, amely szerint a kár - sze
rinte - jelentéktelen. Ez egyébként körülbelül 
olyan, mint amikor az úton látok egy több- 
résztvevős balesetet, a tulajdonosok egymás 
haját tépik összegyűrődött járgányaik láttán, 
de a keletkezett kár - legalábbis számomra - 
jelentéktelen, hiszen nekem csupán pár per
ces késést jelent. Végtére is számunkra is je
lentéktelennek mondható a látott kártétel, 
mert nem a miénk a termés és este haza is 
mentünk. Nem így gondolják a gazdák. Amint 
utólag kiderült, a kárvallott igyekezett végigjár
ni a hivatalos utat, de amikor az önkormány
zatnál megtudta, hogy bíróságra kell járnia, 
és előre ki kell pengetni a követelt összeg hat 
százalékát és jó, ha két-három év alatt jogerő
re emelkedik az ítélet, olyan kunsági népmű
vészettel rukkolt elő, am ely nem bírja a nyom
dafestéket. .

Aki már végzett ilyen fajta számlálást, illet
ve becslést, igen hamar rájön arra. hogy az 
egyetlen egzakt módszer a teríték volna, mert 
az valóban kézzel fogható. így konzfliumsze- 
rűen értékeltük ki a látottakat és már koránt
sem abszolút számokon vitatkoztunk a termé
szetvédelmi őrrel, aki rendre a felét, harma
dát ismerte el az általunk látottaknak. Maradt 
volna tehát a fénykép, amelyen kinagyítva - 
elvileg meg lehetne számolni akár darabon
ként is a felriasztott vadgerle csapatokat, de 
csak akkor, ha sikerült volna mindenütt az ég
bolti háttérrel fényképezni. Miután ez nem 
mindig jött össze, csak a becslést végzők 
eseti ellenőrzésére alkalmas. El sem tudom 
képzelni, miért nem lehet annak hinni, aki 
még az engedélyezett időszakban megfelelő 
gyakorlatot szerzett, hiszen kapásból meg le
het becsülni előre, hogy egy-egy táblán a 
megfigyelt létszám alapján milyen terítéket le
het elérni. Mindenesetre jobban, mint ilyenek 
nélkül, bármilyen jó szándékkal...

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kamara a 
vadászati felügyelettel közösen időszakon
ként értekezleteken vitatja meg az aktuális 
teendőket, a vadgazdálkodás időszerű kér
déseit. Egyebek között éppen Kisújszálláson 
tartották szeptember 11-én soros értekezletü
ket. összegezve a vadgerle állománybecslés 
tapasztalatait. Ezek szerint a megyében igen 
jelentős mértékben megnőtt a napraforgó ter
mőterület. A vonulás a szokottnál később 
kezdődött és a szinkronbecslés zárónapja, 
szeptember ötödiké után is tartott, bár zöme 
már lement. A résztvevők véleménye szerint a 
becslést folytatni kell. mert több év átlaga 
alapján lehet a végső következtetéseket le
vonni. Egyhangú volt a vélemény abban, 
hogy a vadgerlék száma az előző évekével 
megegyezik, vagy inkább annál több volt. de 
erről pontosabbat a kiértékelés után lehet 
mondani, amelyre lapunk hasábjain visszaté
rünk. Úgy gondoljuk, az adatgyűjtés elenged
hetetlen fontosságú, köszönet illet mindenkit, 
aki ebben lelkesen és minden ellenszolgál
tatás nélkül - részt vett. Annál ugyanis, ami 
ezen a téren hivatalosan évtizedek óta történt, 
vitathatatlanul eredm ényesebb és összeha
sonlíthatatlanul többet ér, mint bármelyik 
egetverő nyugati példa.

Végezetül egy saját megfigyelés, amely el
lentmond a .kincstári’ véleménynek. Alkal
mam volt idén két pár vadgerle fészkelését a 
nyáron vadásztanyámon pontosan figyelem
mel kísérni. A konferencián jeles hivatásos ma
darászoktól elhangzott, hogy a vadgerle egy
szer költ egy évben. Mind a két pár kétszer re
pített. s ugyanezt írta,Chernel István is. már a 
múlt század végén. Úgyhogy van mit pótolni, 
és nem „vallási'' alapokon kell hozzáállni. Ha 
pedig mindanr^ian - vadászok és madarászok 
- újabb ismeretekkel gazdagodunk a termé
szet titkait illetően, érdemes volt vállalni a vitát.

18



IDENYNYITAS KONFERENCIÁKKAL
Néhány nappal a vadászidény kezdete 
előtt nemcsak a vadászat, de a vadgaz
dálkodás iránt is elkötelezettek - az ün
nepnapokat félretéve - két országos ta
nácskozáson vehettek részt. A  Magyar 
Agrárkamara erdészeti és vadgazdálko
dási osztályának területi szervei a me
gyei vadászati hatósággal, a vadászka
mara és a vadászati védegylet képvise
lőivel szervezték a rendkívül nagy ér- 
deklödódéssel kísért rendezvényeket. 
Mindkét országos tanácskozás az Or
szágos Vadásznapok szakmai kísérő 
rendezvénye volt.

A  Somogy megyei agrárkamara 
szervezésében 1998. augusztus 21- 
22-én Szántódpusztán több mint 150 
regisztrált résztvevővel került sor a 
Szarvasgazdálkodás ’98 konferenciá
ra. A  tanácskozás áttekintette a terve
zéssel, gazdálkodással, trófeabírálat
tal kapcsolatos kérdéseket. Ennek ke
retében a házigazda szerepét is betöl
tő FM  Somogy Megyei Földművelés- 
ügyi Hivatala, valamint a SEFAG  Rt. 
átfogó értékelést adott a megye vad- 
gazdálkodásáról, külön a szarvas hely
zetét értékelve. A  Duna-Dráva Nem
zeti Park igazgatója a természetvé
delmi, valamint a vadászati, erdészeti 
hatóság, illetve a vadászatra jogosul
tak között kialakult igen jó munka- 
kapcsolatot emelte ki. A  résztvevők 
beszámolókat hallhattak a szarvas 
bérvadászati lehetőségeiről, valamint 
a vadhúsfeldolgozás és -értékesítés 
jelenlegi gondjairól.

Pintér István, az FM  vadgazdálkodá
si és halászati főosztályának megbízott 
vezetője ismertető előadásában teljes- 
körűen bemutatta a vadászati törvény 
hatálybalépése után kialakult vadászte
rületek gazdálkodók szerinti megoszlá
sát és a múlt év vadgazdálkodási ered
ményeit, valamint tájékoztatást adott az 
élőhely-fejlesztésre benyújtott pályáza
tok eredményeiről.

A  vitában a jelenlévők elsősorban a 
szarvasgazdálkodást is jelentősen érin
tő tízéves vadgazdálkodási üzemtervek 
elkészítésével, valamint a fentiekkel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. 
Aggodalmukat és tiltakozásukat fejez
ték ki a sajtóban, híradásokban megje
lent nyilatkozatok alapján a vadászte
rületek 300 hektáros minimális terület- 
nagyságára tett javaslatok ellen. Az FM 
vadászati szakhatóság képviselője tájé
koztatást adott arról, hogy sajnálatosan 
a körzettervek kiadását az akadályozza, 
hogy vadászati szakhatóság állal java
solt maximum létszámot az erdészeti 
szakhatóság nem fogadta el, annak 
majd 50%-os csökkentését tartja célsze
rűnek. Amíg az FM , a Soproni Egye
temi Vadgazdálkodási Intézet, valamint 
a Gödöllői ATE Vadbiológiai Tanszék 
által javasolt szarvaslétszám megköze
lítően hasonló (58000, 67400 illetve 
82660), addig az erdészeti hatóság a 
szarvasra vonatkozó minimum-maxi
mum létszámnak a 30 ezret tartja elfo
gadhatónak. A konferencia résztvevői 
egyetértettek abban, hogy a vadászati

törvény életbelépésével - mivel a föld
tulajdonost illeti a vadászati jog a dön
tésben - a föltulajdonosnak az eddigi
nél lényegesen nagyobb döntési jogot 
kell adni. A  konferencia résztvevői nem 
értettek egyet az erdészeti hatóság ja
vaslatával.

Az FM  képviselőjének tájékoztatá
sa szerint az üzemterveket a körzetter
vek megjelenése után 60 napon belül 
kell benyújtani. Tervezi a vadászati ha
tóság a körzettervek kiadásával egy 
időben tervezési irányelvek kiadását is. 
A  résztvevők javasolták azon hivatásos 
vadászok részére, akik nem rendelkez
nek a jogszabályi előírások szerinti 
végzettséggel, az agrárkamara keretei 
között megszerezhető mestervadász
vizsga, valamint a tíz év gyakorlati idő 
elfogadását.

A konferencia keretében Széchenyi 
Zsigmond-enilékkiállítás nyílt Szán
tódpusztán, és a résztvevők emlékosz
lopot avattak a híres vadász-író tiszte
letére, a SEFAG  Rt. vadászterületén.

*

A Csongrád Megyei Agrárkamara 
szervezésében, a Szeri-Expo kereté
ben augusztus 23-án elsősorban az al
földi megyék, de a távolabbi nagyva
das területetek képviselői a Fácán- 
konferencia keretében tanácskoztak. 
A  konferencia célja volt áttekinteni az 
1979-ben, vagyis majd 20 éve meg
rendezett fácángazdálkodással kap

csolatos tanácskozás óta eltelt időszak 
változásait, és a jelen tennivalóit. A 
házigazda szerepét betöltő Csongrád 
megyei FM-hivatal a megye vadgaz
dálkodását ismertette, kiemelve a fá
cánnal kapcsolatos teendőket. Az elő
adások felölelték a vadegészségügy, a 
takarmányozás, a törzstartás, nevelés, 
élőhely-gazdálkodás, valamint a va
dászatok értékesítésével kapcsolatos 
információkat. Pechtol János, az 
O M VV és a vadászkamara főtitkára 
kiemelte a szakmai konferenciák je
lentőségét, hiszen ezeken van lehető
ség az eltelt időszakok eredményei
nek, a megfogalmazott állásfoglalá
sok értékelésére és annak alapján az 
új feladatok meghatározására. Hang
súlyozta a szemléletváltás elsődleges
ségét a fácángazdálkodásban, hiszen 
az elmúlt évtizedben olyan jelentős 
változások történtek az agrárgazdál
kodásban. amelyek az apróvad-gazdál- 
kodás tennivalóinak az átértékelését 
indokolják, kezdve az élőhely-kiala
kítástól a vadászati módokig.

A konferencia résztvevői tájékozta
tást kaptak továbbá az agrárkamara ke
retein belül igényelhető támogatások
ról, valamint a szaktanácsadói rend
szerről. A tanácskozást élővad-bemuta- 
tó zárta. 1999-ben a Magyar Agrárka
mara Csongrád megyei Területi Szer
vezete ismét országos tanácskozást 
rendez a mezei nyúl. valamint a vízi 
vad témakörében.

Dr. Ignácz Magdolna

A ÉETVIZSLA-KLU6 RENDEZVÉNYEI
Dunafóldváron tartotta a M EO E Német Vizsla Klubja a már hagyo
mányos országos rendezvényét, augusztus 29-30-án. A kétnapos ta
lálkozón a rövid szőrű, a drótszőrű német - és a weimári - vizslák ré
szére rendeztek tenyészszem lét, képességvizsgát, őszi tenyészvizsgát 
és mezei-vízi versenyt. Az esemény rangját emelte, hogy a magyar 
bírók mellett a Rövid Szőrű Német Vizsla Világszövetség elnöke, 
Klaus Kiefer úr, és jugoszláv, horvát bírók is értékeltek. A gyönyörű 
terület és a remek rendezés zökkenőmentessé tette a jól felkészített 
kutyák részére a megmérettetést.

Eredmények:
Ormánsági Cini vezetője: Buzgó József 270 pont I/A
Fietje v. Lüneberger vezetője: Konyecsnyi Károly 244 pont I/B
Szántovai Ottó vezetője: Gulyás György 264 pont II/A

Mezei verseny:
BEK-DIK vezetője: Lejkó Vukelic 208,5pont II/A

A mezei-vízi versenyre nevezett versenyzők közül csupán egy 
kapott minősítést, a többi kiesett.

Az ÖTV-én és versenyen helyezést elértek kupa-, illetve a Porció 
cég által felajánlott jutalomban részesültek.

Képességvizsga:
A vizsgára 16 vizsla nevezett, a vizslák mindegyike minősítést 

szerzett. B . F.
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TOLNA MEGYE - SIOAGARD:

Ragyogó időjárás fogadta azt a több száz 
vadászt és családtagjait, akik kilátogattak a 
sióagárdi vadásznap helyszínére. Vadász
kürt harsant és az ünnepi köszöntőben dr. 
Solymosi József országgyűlési képviselő 
méltatta, hogy ez az ünnep a vadászok 
összefogását jelképezi.

Ezek után kitüntetések átadására került 
sor. A program folytatásaként ezután elkez
dődött a koronglövészet, ahol is 93 nevező 
mérte össze tudását. Déltájban már akár az 
illatok is tudták vezetni a nagyközönséget, 
mivel több mint 20 bográcsban folt a pör
költ. Végül a versenyben a zsűri a faddi 
Acsádi István főztjét találta a legkiválóbb
nak. Volt íjászati és vadlszruha-bemutató, a 
Nissan cég autóival is közelről lehetett is
merkedni, és akár ki is lehetett próbálni. 
Gyönyörködni lehetett Németh János 
csontfaragó és Rékasi Csaba hivatásos va
dász festményeiben. A trófeáknál mindig 
nagy volt az érdeklődés. Akinek kedve volt 
hozzá, az vadásztotót tölthetett ki, a tombo
lánál is nagy volt az izgalom, mert nem 
egy. hanem két golyós fegyvert sorsoltak 
ki. Az egyik szerencsés nyertes, Wolters 
Gerhard, Németországból érkezett, a má
sik puskának Strubel Imre örülhetett. A 
vadásznap a késő esti órákban, jó hangulat
ban ért végei.

Koronglövészet eredményei:
I. Lakitelek: Seres'Tamás. Seres Róbert,

Kiss Koméi 103 pont
II. Gemenc Rt.: Kovács Ignácz, Lakatos

László, Kovács András 100 pont
III. Széchenyi Vt.: Csík Gyula, Krizsány

Károly, Pencs József 90 pont
Egyéni:

I. Kovács Ignácz 37 pont
II. Kiss Koméi 36 pont
III. Seres Róbert 35 pont

Igazolt versenyzők csapatversenye:
I. Szolga József, Reichfeld Ferenc,

Varga Csaba 103 pont
II. Szőlősi Tamás, Káli Károly, Sátori

Endre 98 pont
III. Papp Ferenc, Bata Péter. Mantácsi 

Zsolt 97 pont
Egyéni:

I. Szolga József 38 pont
II. Varga Csaba 36 pont

III. Bata Péter 35 pont
Ifjúsági légpuskalövészet:
Lány: Illés Melinda
Fiú: Vári Richárd
Vadásztotó elméleti verseny győztese:
Dr. Birinyi Ferenc

-Bischof-

Tolna megye trófeabemutatója

Két helyszínen az oladi művelődési köz
pontban és a koronglövópályán rendezte a 
megyei vadászkamara a vadásznapokat 
szeptember 5-6-án. Dr. Pusztai Gyula, a 
Vas megyei közgyűlés elnöke, országgyű
lési képviselő nyitotta meg a rendezvényt, 
egyben zászlót adományozott Vas megye 
vadászainak. A zászlóanyai tisztet az öt éve 
elhunyt Öhm László özvegye vállalta, és 
elsőként kötött szalagot a lobogóm. Szala
got kötött a Vas megyei Rendőrkapitány
ság. a Hermann Ottó Szakközépiskola és a 
Savaria laktanya képviselője. Ezután kö
vetkezett a Szent Hubertusz mise. majd az 
új vadászok tették le az ünnepélyes esküt. A 
művelődési központban sok volt a látniva-

étel- és italkülönlegességckct. A vadászok 
délutánonként széles körű kulturális prog
ramokkal szórakoztatták a közönséget. Az 
udvaron a katonaság híres gulyáságyújában 
főtt a vadpörkölt, amelyet bárki olcsón 
megkóstolhatott, így nagy is volt a forga
lom a tábori konyha körül. Vasárnap reggel 
8 órakor az oladi lőtéren 25 lövéses vadász 
skeetverseny kezdődött. Minden versenyző 
2 rottét lőhetett, de a jobbik eredmény szá

mított. Az értékes díjakat a vadászkamara 
és mis társadalmi szervek ajánlották fel. 

Eredmények:
1. Kálmán György
2. Öhm Károly
3. Závár Gyula
4. László Attila
5. Iszak István
6. Bokor András

24 találat 
23 találat 
22 találat 
22 találat 
22 találat 
22 találat

Öhm Károly, Simon Szabolcs

VADCOOP BVT. - BUGYI:
Ehelyütt közöltük volna a Vadcoop Bvt. or
szágos rendezvényéről szóló beszámolót, 
mert a vadásznap éppen a nagy nyilvános
ságnak szól. Sajnálattal közöljük, hogy kör
képünkből kimaradt a létszámát tekintve 
legnagyobb, de tájékoztatási készségét ille
tően a legkisebb vadásztársaság rendezvé
nye. A társaság talpraesett intézőbizottsága 
azt a kollektív bölcsességen alapuló döntést 
hozta, hogy - akárcsak a legjobb szárnyasok

esetében - Bugyiból nem szivároghat ki sem
mi. legalábbis a Vadászlap részére. Bugyiból 
kifolyólag ezúton kérünk elnézést minden 
Vaclcoopos előfizetőnktől és más vadásztársa- 
inktól, akik valamiért nem tudtak elmenni, de 
szerfelett kíváncsiak volnánk arra. hogy mi 
volt Bugyiban (esetleg jövőre repetálnának). 
érdeklődjenek személyesen az okos döntése
ikről elhíresült vezérkarnál, vagy azoknál, 
akik nyakig benne voltak. - y -

ZALA MEGYE - SOHOLLAR:

VAS MEGYE - SZOMBATHELY
-ÓLAD:

Az esőre álló idő ellenére sok százan jöttek 
el a Sohollári-völgyben megtartott vadász
napi rendezvénysorozatra.

A szentmise kezdetét Gellert Zoltán 
g  karnagy komponálta: Szent Hubertusz mi- 
^  séjének dallamai jelezték, a zalai Hubertus 

kiirt kvartett és a Zalaegerszegi Cantcrina 
ö? Kamarakórus előadásában. A hagyomá- 
o  nyokhoz híven a misét idén is a búcsúszent- 

lászlói Albin atya celebrálta. A misét köve-
— tóén tizenhét vadászjelölt tett ünnepélyes
2  fogadalmat a vad és élőhelyének megóvá- 
*7 sára. Nimród-éremmel tüntették ki Hopp 

Tamást, a Zalaerdó Rt.. Török Józsefet, a 
Befag Rt. munkatársát, Mosonyi Alajost 
és Dedinszky Jánost, a Nagylengyeli Vt. 
tagjait. Ezen az ünnepélyen adták át a díja
kat a hivatásos vadászok versenye he
lyezettjeinek: Bárdos Andrásnak, Sohár 
Dezsőnek és Farkas Károknak. A részt- 
vevők ezután megkoszorúzták a „Hét Ve
zér,, emlékoszlopot, valamint a jeles vadá
szok emlékére állított emlékfát. amelyre 
azok nevei kerülnek fel, akik vadászem
berként nemeseket cselekedtek. Ez volt az

ló. Ezek közül a legnépszerűbbnek a terófea- 
kiállítás bizonyult, ahol nemcsak hazai, ha
nem a Mari Köztársaságból, és Afrikából, 
az egyre kedveltebb Namíbiából is kaphat
lak egy jókora ..ízelítőt” a kíváncsi szemlé
lők és az érdeklődő vadászok. Nagy újdon
ságnak - sőt hazánkban - egyedülállónak 
számító mozgóképes technikával egybekö
tött internetes vadászatszervezéssel is meg
ismerkedhettek a látogatók, még ha alkal
manként nehezen is férhettek hozzá. Az 
emeleti galérián kiállított trófeák alapján a 
látogatók képet alkothattak a megye nagy
vadállományának értékeiről. A földszinten 
az árusok kínálták portékáikat, vadászfel
szereléseket, emléktárgyakat, könyveket,

egyik újdonság, amelyből hagyományt 
szeretnének teremteni. A másik, a Vadásza
ti Kulturális Egyesület Zala megyei szer
vezete által megrendezett igazán nem min
dennapi kiállítás volt. Az összegyűjtött 
anyag a megyében élő, és a természet szép
ségeit megörökítő művészek alkotásaiból 
adott bemutatkozó képet. A közönség elő
ször láthatta együtt Horváth Krnő, VVeg- 
roszta Zoltán, Trajber F. le mér. Marton 
Lajos fa-. Horváth Oltó és Márton Lajos 
csontfaragásait. Szabolcs Péter bronz
szobrait. Kun Edit festményeit, Adorján 
Péter, Bodai György, Hóbor Zsolt, Ja- 
kabfi Tamás, Berke József és Polster 
Gabriella vad- és természetfotóit. A kiállí
tásnak nagy sikere volt, és remélhetőleg 
mások is kedvet kapnak a bemutatkozásra. 
Délután lovas-. íjász-, vadász- és divatbe
mutatón szórakozhatott a közönség, sőt 
bárki kipróbálhatta koronglövő tudomá
nyát is.

A tartalmas programsorozatot az erdei 
tombola sorsolása zárta.

P.G.

Először mutatkoztak be Zala megye művészei
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10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

VADASZNAPI
KOMAROM-ESZTERGOM 

MEGYE - BÁBOLNA, 
ZÁRÓRENDEZVÉNY:

A hetedik alakalommal megrendezett Or
szágos Vadásznapók rendezvénysorozatá
nak szeptember 6-án tartott bábolnai záró- 
ünnepsége - dacára szélnek, el-elercdő eső
nek - nagy sikerrel zárult.

A bábolnai vadásznapokat az országos 
és megyei közélet, valamint a vadászati 
hatóságok és szervezetek jeles képviselői 
tisztelték meg jelenlétükkel. A ménesud
varon összescreglett több száz fős ünneplő 
közönséget tíz órakor a bábolnai lovas 
harsonások cs a tatabányai vadászkürtösök 
köszöntötték, majd a Magyar Vadászok 
Zászlajának ünnepélyes bevonulása után, 
dr. Kovács (Jyörgy Zoltán, a Komá- 
roni-Esztergom megyei Közgyűlés elnöke 
üdvözlő szavait követően Simonics Péter 
plébános celebrálta a Szent Hubertusz mi
sét. amelynek végén a jelenlevők közösen 
elénekelték a Himnuszt. Az áhítat percei 
után Kovács József bábolnai polgármester 
nyitotta meg a Tiszti Kaszinóban rendezett 
vadászati tárgyú képzőművészeti kiállí
tást. ahol jeles hazai alkotók - Muray Ró
bert, Valaczkai Erzsébet, Kovrig M ik
lós, Török András Mátyás, Varga Pál, 
dr. Soós János festőművészek és Németh 
János csontfaragó munkáiban, továbbá 
dr. Zoltán János európai hírű vadász-ké
peslap gyűjteményeiben és a megye vadá
szainak trófeáiban gyönyörködhettek a lá
togatók. A kiállítás megnyitóján került sor 
a Vadásznap tiszteletére kiírt megyei ama
tőr fotópályázat eredményhirdetésére is, 
amelynek díjait dr. Sztrapák Ferenc, a 24 
óra főszerkesztője adta Halmi Pálnak és 
Farkas Mónikának. Az Ölbói-tó partján, 
már reggel nyolctól szorgoskodtak a főző- 
verseny indulói, és próbálták eltalálni a 
korongokat a lövészverseny résztvevői. 
Amint később kiderült, az előbbit a süttői

A híres bábolnai lovasok

csapat, míg az utóbbit egyéniben Ruppert 
József, csapatban pedig az általa vezetett 
Vértesi Erdő Rt. „öregfiúi” nyerték. A sza
badtéri rendezvényt dr. Katona Béla, az 
Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságá
nak elnöke nyitotta meg. A Hubertusz ke
resztek és Nimród énnek átadása előtt, dr. 
Nagy Emil több évtizedes munkásságáért 
a Nemzeti Vadászrend kitüntetést vehette 
át Pintér Istvántól, az FVM mb. főosz
tályvezetőjétől. Ezzel egy időben kezdő
dött a Fehér Péter, megyei vadászkamarai 
titkár által vezetett „Előhelygazdálkodás 
az átalakuló mezőgazdaság körülményei 
között" című vadgazdálkodási konferen
cia. És aki az eleredő esőtől nem ijedt 
meg. az egész délután látványos műsorok
ban gyönyörködhetett. Bemutatkoztak a 
lovas íjászok, a solymászok. a vadás/ku 
tyások. az íjászok, koncertet adott a tata
bányai fúvószenekar, s természetesen 
nagy sikere volt a szarvaspörköltnek is... 
A sátraknál vadászírók dedikáltak, a felvi-£
déki vadászok üdvözletét Motesíky Árpád 
tolmácsolta, kézművesek kínálták porté
káikat, aztán pedig a színpadon - ahol ko
rábban bakonyszombathelyi néptáncosok 
és népzenészek is felléptek - Bodrogi 
Gyula, Csala Zsuzsa és Voith Ági adott 
parádés műsort. ’

Volt még nomád túzrakó- és tréfás va
dász-akadályverseny, valamint légpuskás 
céllövészet is. Mindezek díjátadásai és a 
tombolasorsolás után Lukáts Péter, a Bá
bolna Rt. főerdésze és dr. Faragó István, a 
helyi szervezőbizottság elnöke búcsúzott a 
látogatóktól, akik a Magyar Vadászok 
Zászlajának kivonulása és a vadászkürtö
sök búcsúja után késő estig rophatták a tán
cot a szabadtéri vadászbálon.

F .I.

Az áhítat percei a Szent Hubertusz misén

Őseink ügyességét a maiak gyakorolják

AKCIÓ
SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:

Válogatás a  Duna Televízió Hubertus
vadászati m agazinjának műsoraiból 2000 Ft

Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" CD  1890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. Bőd Lajos: A som ogyi szarvas 3000 Ft
G yenes István: Megszállottan 250 Ft
G yenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 690 Ft
Dúcz László: Harm atcseppek 990 Ft
Arany Ján o s  versei M iklósovits László rajzaival 1500 Ft
W entzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
J .  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Ju rán  Vidor: Szepesség i vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A  mezei nyúl 430 Ft
Lelovich György: Solym ász voltam a Hortobágyon 1600 Ft
Lovász Sándor: A  vadászat lázában, G e lvács 340 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Sipos György: Trófeák előkészítése preparáláshoz 600 Ft
Dr. Sterbetz István: Zöld kalapban 1800 Ft
Dr. Szigeti Jen ő : Kenuval a  kilomberói m ocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Dr. Zoltán Ján os: Legenda és valóság 3950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam  1850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A  hírnév kötelez 1600 Ft
Kőhalm y Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft
Ambrózy Á.-dr. Fábián Gy.: A vadászíjászat kézikönyve 1150 Ft 
Hubert G . W ells: A  tsavói emberevők

és egyéb  oroszlántörténetek 2600 Ft
Vtdecz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1800 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Szörényi Zoltán: Vadászhorgász kalandok Mongóliában 1850 Ft
Szidnai Bognár-Huszár: Magyarország aranyérmes trófeái 1650 Ft
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K Ö N Y V K R I T I K A
VIDECZ FERENC: VERŐFÉNY ÉS ALKONYAT

Találgatom, vajon melyik a szebb és a jobb? 
A kimunkáltabb és szellemformálóbb? Az 
érzelemgazdagabb és érzékletesebb? Ám a 
döntést ezúttal a tisztelt olvasókra bíznám. 
Egy viszont teljesen egyértelmű: mélysége
sen tévednek azon „teoretikusaink”, akik 
szerint Fekete István halála óta nem létezik 
vadászirodalom, vagyis a vadászatról szóló 
szépirodalom. Videcz Fercnc első köcete, a 
..Holtomiglan" (1997.), nem a „véletlen” 
műve. S hogy ez mennyire igaz, imponá
lóan bizonyítja az idén megjelent ..Verőfény 
és alkonyat”.

Nagyszerű választás volt jubileumi (50!) 
kötetté tenni! Az első is remek könyv, de 
folytatása is az. Még a szellemi restségben 
„szenvedő" vadászok is nyugodtan olvas
hatják. forgathatják. A szerző rendkívül kö
zönségérzékeny. Fő vonzereje a vadászat 
gazdag átélése, a vadászetika, az erkölcs, a 
vadászati szolidaritás, a vad tiszteletének - 
reprezentatív hirdetése. Ezért olvasása fel
emelő hangulatot biztosít, s a természet épp 
oly közel kerül hozzánk, az olvasóközön
séghez. mint a dölyfös hivatal által terület 
nélkülivé vált vadászíró. Pontosan ezért a 
könyv kivételes tartási is sugároz.

A megható tisztelettudással felidézett va
dászatok tolla alatt valóban megelevened
nek. Kifinomult nyelvérzéke a hangulatok 
mágikus ecsctelését biztosítja, mely magas 
fokú profizmusra utal. Jó érzékkel ismeri 
fel. hogy a vadászai ábrázolásának leegy
szerűsítésével már jó ideje telítődött a nim- 
ródok 47 000-es népes tábora, hiszen a va
dászkönyveket illető olvasottságuk a 2 %-ot 
sem éri cl. Ezért a korunkban dívó sematiz
must mellőzve nem a terítékre hozott első 
szarvasbikájáról, őzbakjáról, nagy agyarú 
kanjáról ír, hanem ..kései Gilgamesként a 
feledés tengerének bizonytalan mélységei

ből felszínre emeli egy napjainkban ideje
múltnak bélyegzett, idealista látás- és gon
dolkodásmódot" (133. old.). És ezt ó, naív 
fixa ideájának tartja.

S nemcsak a szerző, mi olvasók is nyer
tünk vele, mégpedig sokat. Hiszen ha úgy 
vesszük, ezen 145 oldalas kötet terítéke 
akár szerénynek is mondható: 13 vaddisznó.
2 ózbak. 2 ünő, 1 gida. És alig valamivel 
több az oldalakon a természet csendjét za
varó lövés is. Ám a terítékre hozás előzmé
nyeinek elbeszélésekor egyetlen beszédtöl- 
tclékkel sem találkozhatunk, hiszen monda
nivalója. minden egyes szavának súlya és 
fontos tartalma van. Ezáltal olvasmányossá, 
érdekessé és értékessé formálódnak a lövé
sek nélküli fejezetei is. Szép. rövid jellem- 
rajzok /a halk és szűkszavas, ám őzeit kivá
lóan ismerő Bandi fóvadász, a vadnyugatos- 
di elnök elvtárs. stb. /. kitűnően ábrázolt 
emberi sorsok / a vadászó körzeti orvos /, 
jeles vadásztársaknak szóló méltó megem
lékezések / a falu állatorvosa. Varga András 
bácsi / és finom humor is tarkítják oldalait. 
A könyv lcgcsúnyább mondata: „A fene a 
bőrödbe”. S ez bizony mostanság szokatlan 
jelenség.

A szerző stílusát tekintve és értékelve, 
nyugodtan állíthatjuk, a Fekete István-i lá- 
tás- és gondolkodásmód ébrentartása és ter
jesztése jó tolira került. Ám mintha több he
lyen is feszítve érezném eme önként vállalt 
missziója határait. Zsindely Ferenc, a 
természetet legcsodálatosabban és a legpon
tosabban ábrázoló vadászírónk szintjéhez 
való közeledést sejtetnek Vidccz Ferenc 
könyvének egyes fejezetei.

S hogy miért is nem ünnepel a szürkeál
lományom teljes egészében? Hogy miért 
hagytam el a szakszerűség felsorolását a va
dászirodalom tartalmi szempontjainak a fel

sorolásánál? Nos, a kritikusan olvasó a túl
súlyban lévő erények mellett, néhány, a va- 
dásznyclvct és a szakszerűséget bántó szép- 
irodalmi megfogalmazást, szóképet is kény
telen észrevenni.

Tudom, nincs jogom kételkedni a leír
takban. s nagyon is korrektnek tartom az 
egészet. Ám a vadásznyelvre, azaz a vadá
szok nyelvére hangolódott „vájt Füleim” 
visszajelzéseinek közreadását hasznosnak 
és szemléletformálónak vélném.

Hogy a kéziratot elolvasó irodalmi lektor 
a nomenclatorok létezését nem ismeri, talán 
nem is az ó hibája. Nincs erre figyelme fel
hívva a vadászkönyveknél (35. old.: „feke
terigó"!). Ám a szépre, a szépirodalomira 
való törekvés olykor igenis csorbítja va
dásznyelvünk szép hagyományait. A 17-ik 
oldalon pl. a búza érésekor „őszi kacsakon
cert" hiányzódik. A fegyverszekrény tokban 
őrzi a Zbrojovkát (30. old.)? A bika bőg. 
harsog, orgonái, morog. nyög. nyögdécscl, 
nyekereg (kora, fclhevültsége, erőnléte sze
rint), de hogy „clbrummogná”  minden kese
rűségét? (u. ott). Az első agancsú villás ba- 
kocska helyesen: első igazi agancsú... (36. 
old.). Mert ugye a bakgidának is képződik 
már csapja, vagyis gidaagancsa. És nem le
fetyel az óz a pocsolyából, mert az kényes 
jószág, és csak a tiszta vizet fogyasztja (u. 
ott). A „ravaszdi" számomra örökké csakis a 
rókát jelenti, ezért a vadkanra nem tartom 
illőnek ezen becézgető kifejezést (37. old.). 
Ugyanígy, nem tudok ..patadobogást" halla
ni a vaddisznó közeledésekor / több helyen 
is. Igaz, a disznók a párosujjú patások rend
jéhez tartoznak, ám mégsincs patájuk, csül
kük annál inkább. A mezei nyúl baktat, s a 
vadásznyelvünkön a fácán gyalogol (70. 
old.). És miért „alomtestvérek” a süldők, hi

szen az alom a ragadozók egy időben szüle
tett kölykei (74. old.)? Az egy szaporulatból 
valók, netán helyesebb. A „bourk-papagáj” 
magyarul rózsás hasú papagáj (Neopspep- 
hatus bourkii) (77. old.), nem illő selejtezés 
helyett „kigyomlálást" írni (82. old.). Es hát 
a 83-ik oldalon észlelt „ígéretes, nyársas ko- 
lyökbika” sem nevezhető ígéretesnek, ui. a 
nyárs a harmadfű bikánál alakul ki legko
rábban. és ez rossz, gyenge tulajdonságot 
jelent.

A fentieken kívül nem értem még. ho
gyan is lehetett a könyv szerzőjének Szé
chenyi Zsigmond a „valóságos tanítómeste
re" (54. old.)? És ugyanilyen homályos és 
ködös a 85-86-ik oldalon elhangzó vita a 
„receptes v adás/könyvről".

Persze, azt is tudom, a leírt „szőrs/ilha- 
sogatásokért" sok Videcz-rajongó neheztel 
majd rám. Ám, ahogyan én a szerzőt isme
rem. a kritikámba kódolt mondanivalóm to
vábbi babérokat biztosít számára.

Sajnos, jó pár nyomdahiba is bosszantja 
az olvasót. Az egyetlen értelemzavarót köz
readnám: „Ifjú lomposfarkunk éppúgy el- 
ügyetlenkedte a ... " Umaradt a vadászok 
farkát tisztázó ékezet (39. old.).

És ez még nem minden! Az, hogy Szar
vas Pongrác nagyon jó és egyre tökélete
sebb grafikái csakis emelik ezen könyv ér
tékét, mára „megszokott”. Viszont a „Füg
gelékeként közreadott vadhúsok receptjei
nek irodalmi szószban történő elkészítése és 
tálalása e könyv szerzőjétől egészen új! 
Nagy-nagy bánatomra a konyhához körül
belül annyit értek, mint a horgászathoz. így 
ezen kínált ínyencségeknek csakis akkor le
hetnék bírálója, ha netán a valóságban is 
kóstolhatnám őket.

Dr. Czvalinga István

VADASZOK A SAJTÓ BAN
A vadászat napjainkban az ellent
mondásokkal teli, viták tárgyát 
adó tevékenységek közé tartozik. 
Ennek ellenére a vadgazdálkodás 
és a vadászat folyamatosan telítő
dik, az ágazat tavalyi árbevétele 
8,7 milliárd forint volt, nyeresége 
pedig meghaladta az egymllliárd 
forintot - olvasható egyebek kö
zött az utóbbi hetekben megjelent 
újságcikkekben. A sajtóinformá
ciók szerint egyébként szeptember 
1-jétől a korábbinál ötször több, 
összesen száz vadászati felügyelő 
ellenőrzi a hazai vad-, illetve hal
gazdálkodást. A megyei földműve
lésügyi hivataloknál létrehozott 
felügyeleti osztályok munkájától a 
szakminisztériumban azt várják, 
hogy megakadályozzák az elmúlt 
időszakban tapasztalt jelentős ká
rokat.

„Jó  szezonra számíthatnak a hazai 
vadászok, elegendő nagy- és ap
róvad van az erdőkben és a mező
kön - mondta Heltai István, az Or

szágos Magyar Vadászkamara el
nöke az MTI-nek. A szakember tájé
koztatása szerint jelenleg Magyaror
szágon 1145 vadászatra jogosult jo
gi személyiségű szervezet működik. 
Ezek tagjai, azaz a vadászok mint
egy 48 ezren kötelezően tagjai a  va
dászkamarának. Hazánkba évente 
mintegy 20-22 ezer külföldi vadász 
is érkezik. (...) Az elnök véleménye 
szerint hiba volna a kőtelező kamarai 
tagság megszüntetése is. mivel en
nek hiányában nem lehetne egysé
gesen ellenőrizni a vadászok és a 
vadászattal foglalkozó szervezetek 
tevékenységét. Ezzel pedig kárba 
veszne az a munka, amelyet az 
utóbbi egy évben - megalakulását 
követően - az Országos Magyar Va
dászkamarában végeztek."

Százra nőtt a felügyelők száma
címmel tudósít a megszigorított va
dászati ellenőrzésről a Világgazda
ság. A cikkből is kiderül: .Az elmúlt 
években az orvvadászok még egyes 
védett állatokra is támadtak. Sokszor

hazai vadászok, vadásztársaságok 
tagjai segédkeztek külföldieknek az 
értékes jószágok kilövésében és kül
földre juttatásában. Viszonylag
könnyen megtehették ezt, hiszen a 
vadászati tevékenység hatósági el
lenőrzése a rendszerváltás után ala
posan meggyengült. Az utóbbi 
években, ez év májusáig, országo
san mindössze 19, vagyis megyén
ként mindössze egy felügyelő látta el 
szúrópróbaszerűen a bejelentett va
dászatok ellenőrzését. A helyzet ja
vítását segítheti a tavaly elfogadott 
vadászati törvény. Végrehajtásának 
első lépéseként ez év május 1-jével 
kellett az agrártárca megyei hivata
lainál a vadászati felügyeletet ellátó 
kisebb létszámú osztályt létrehozni. 
Szeptember 1-jétől összesen száz 
személyre várnak a vadászati ellen
őrzéssel járó feladatok.”

„Két orwadásztípus különböztet
hető meg. Vannak az engedély nél
kül vadászók, és vannak azok, 
akiknek van engedélyük, de nem

tartják be az előírt szabályokat: 
például tilalmi időben lőnek ki 
szarvast” - informál a Népszabad
ság. A lap Felaprózzák a vadászte
rületeket? címmel arról is beszámol, 
hogy hivatalosan 47 ezer vadászt 
tartanak nyilván hazánkban. Arra vo
natkozólag nincs pontos adat, há
nyán lőnek vadat illegálisan. Azt vi
szont bizonyosan tudni lehet, hogy 
az elejtett vadak 20-30 százalékát a 
rabsicok lőtték ki. Szakemberek 
becslése szerint az orwadászok 
évente jelentős anyagi kárt okoznak 
a magyar államnak. (...) A Vadász
kamara egyik legfőbb célja, hogy az 
1996-ban megalkotott vadászati tör
vény az eredeti formájában marad
jon. A kisgazdapárt fel akarja apróz
ni ugyanis a vadászterületeket. Az 
Európai Unió tagállamainak vadá
szati szervezete, a FACE nyomaté
kosan felhívta a figyelmet arra. hogy 
e törekvésnek mindenképp ellent 
kell állni, mert az a vadállomány je
lentős csökkenéséhez vezetne."

Összeállította: K. E.

22



M Ű V É S Z P O R T R É

KISS RICHÁRD
A természetben megfigyelt akciók 

számomra a lenyűgözők, eze
ket igyekszem a képeimen vissza
adni, együtt azzal a hangulattal, 
amelyet bennem keltettek. Szere
tem, ha valami történik és lehetőleg 
kerülöm a statikusságot, a portré
szerűséget. A pillanatoknak - és ezt 
bizonyára éppen a vadászoknak 
nem kell különösképpen magyaráz
nom - egészen különös varázsuk 
van. A háttérkompozíciónak viszont 
már éppen a hangulat teremtésé
ben van meghatározó szerepe. 
Nem vagyok vadász, a lövés pilla
nata nem ragadott meg, inkább 
több időt töltök megfigyeléssel, 
vázlatok készítésével. Sokat kö
szönhetek hivatásos vadász bará
taimnak, akik segítenek a közvetlen 
élmények megszerzésében. Amíg 
„kitalálom" a képet az a nehezebb, 
a hosszabb ideig tartó folyamat. Ha 
már megvan, akkor már lényegesen 
könnyebb. Szeretek egy-egy témá
hoz visszanyúlni, más és más kom
pozíciókat készíteni, és természete
sen jobban megcsinálni. Ha sikerül.

a régi már nem tetszik, oly annyira, 
hogy többet ezért meg is semmisí
tettem, változik az ízlésem. Nem 
szeretem a meleget, sokkal inkább 
a hűvös vagy téli időszakot. Éppen 
ezért nem vágyom például Afriká

ba, sokkal inkább szeretnék eljutni 
Alaszkába, Kanadába... remélem 
egyszer még sikerül.

1 Q £ íQ " ban született, Budapes- 
I C y O O  ten. Édesapja - Kiss 

Csaba festőművész - nyomdokaiba 
lépve először a ragadozó madarak 
élethű megfestése ihlette, és ezek
kel a képekkel közös kiállításon mu
tatkoztak be Szitákon. A gimnázium 
után három évig felvételizett a Kép
zőművészeti Főiskolára. Közben ro
konlátogatást tett a kanadai Torontó
ba. ahol ugyan az áhított ősvadon
ba nem jutott el, de felfigyeltek né
hány munkájára. Később itthon a 
Penta és a Kempinsky Hotelben is
merhette meg a közönség. Ezután 
külföldön Brüsszelben, Luxemburg
ban és Hollandiában is bemutatko
zott, minden túlzás nélkül jelentős 
sikerrel. Tavaly elsőként kapta meg 
a fiatal képzőművészek részére 
adományozott Csergezán Pál díjat. 
Látogatásunkkor éppen a MAVAD 
Rt. rendkívül igényes, sajátos tech
nikájú naptárképeit készítette. Mun-
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kásságára felfigyelt a képzőművé
szeket sajátos lehetőségeivel min
dig is támogató Pilisi Parkerdő Rt. 
vezérkara. Dobó István igazgató és 
Keszléri József erdészeti igazgató 
rendelkezésére bocsátotta azt a 
műteremlakást a budakeszi erdé
szetnél, amelyben egykoron Cser- 
gezán Pál alkotta feledhetetlen mű
veit. Amíg beszélgettünk, kéthóna
pos magyar vizslája csinálta a mű
termi rendet, amúgy kajla kölyök 
vizsla módra. Képei zöme - ame
lyek rendszerint nem sokáig várnak 
vevőre - a határokon túlra került. Ez

azonban mindennél jobban megis
merteti a világgal a magyar vadá
szati kultúrát, éppen a kortárs alko
tóinkon keresztül. A művész egy 
már hagyományosnak mondható 
meghívásos kiállításra éppen a kö
zeljövőben Hollandiába készül. Bár 
olajvászon képeivel vált ismertté, a 
pasztellel is mesterien bánik. Eddigi 
munkáinak számát úgy félezerre be
csüli. Sajnos nem volna könnyű 
összeszedni ezeket, még akkor sem, 
ha az anyag jelentős részét fotón 
megörökítették...

H. Zs.
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FOLDTULAJDONOSOK ROVATA
Hagyományainkhoz híven, lapunkban helyt adunk minden, olykor a miénkkel ellenkező véleménynek is. 

Azzal viszont teljes mértékben egyetértünk, hogy a vadászati törvényen, és a kiegészítő jogszabályokon is 
bőven akad javítanivaló, hiszen az eltelt időszak alatt számtalan tapasztalat gyűlt össze, amelyek tanulságai 
összegezhetők, levonhatók. Ki így, ki úgy látja a megoldást, a lényeg és a hangsúly azonban mindenképpen 

a törvény címének első részén, a vad védelmén volt akkoriban, és ennek kellene maradni most is, 
mert sok helyütt az önző emberi érdekek mentén a fürdővízzel együtt kiloccsant a gyerek. Gondolkodhatunk 
-  és gondolkodnunk is kell -  végre együtt, bárhonnan is közelítünk, a cél nem lehet más, mert a szakadatlan 

bizonytalansággal, az egymásra mutogatással, a kísérletezéssekkel lassan a törzsállomány írmagjának
jövője is kockán forog...

NEM SÖPRÖGETNI, HANEM SÖPÖRNI KELL!
Az Alkotmánybíróság kötelezi a törvényalkotót 
a vadászati törvény módosítására. Szerintem 
inkább reménykednünk kellene a jobbításban, 
mint félnünk, hogy ettől csak rosszabb lehet. 
Próbáljunk meg a földtulajdonos fejével gon
dolkodva, a törzsállomány kívánatos szintjének 
hosszú távú megóvása tükrében bemutatni a 
vadállomány és a vadászat mai helyzetét.

Sokan a korábbi törvény megjelenésének 
elhúzódásában látják a fő gondot, én a vadász- 
társadalom jelentős és hirtelen átstruktúrálódá- 
sában. Félreértés ne essék, nem kifogásolom a 
„nomenklatúraclv”  megszűnését a tagfelvéte
leknél. ellenkezőleg, azonban az sem vezetett 
jóra. hogy az kerülhetett a vadászok közé. aki 
ki tudta vagy ki akarta fizetni az olykor nem 
csekély belépti díjakat. Ezzel kezdődött elural
kodni a pénz hatalma, a szakszerű vadgazdál
kodás helyett, látszólag „demokratikus”  mó
don. Azokban a társaságokban, amelyekben az 
olyan szemléletű tagok kerültek többségbe, 
akik alárendelték a vadgazdálkodást és a törzs- 
állomány megóvását a vadhúsból történő ha
szonszerzésnek, mert -  tisztelet a kivételnek - 
a nagy belépődíjat vissza kellett váltani húsban, 
trófeában stb., ott a vadállomány sorsa megpe
csételődött. Ahol ilyen módon átstniktúrálódott 
tagsággal várták a törvényt, a döntést arról, 
hogy kié lesz a vad. ki rendelkezik a vadászati 
jog felett, mekkora lesz a legkisebb vadászterü
let', ott ezalatt folyt a kíméletlen „vadirtás” , 
amelyeknek következményeit csak az elkövet

kező évek statisztikai adataiból fogjuk érzékel
ni. Nem szándékozom a törvény hibáit és eré
nyeit részletesen felsorakoztatni, mert nem ez
zel volt a legnagyobb baj. hanem a végrehajtá
sával. a szemlélettel, amely a megvalósítását 
köriillengte. Minden megoldásnak vannak 
nyertesei és vesztesei, így az új vadászati tör
vény bevezetése is eszerint osztotta meg a va
dászat iránt érdeklődőket. Az azonban alapve
tően nagy hibája volt a törvénynek, hogy a va
lódi tulajdonosoknak a szerveződésre rendkí
vül rövid időt hagytak, amelyet azzal kívántak 
áthidalni, hogy a jegyzők kezébe adták a bérbe
adási jogot arra az esetre, ha a földtulajdono
sok szerveződése nem jönne létre. A  végrehaj
tás során pedig elmulasztották a törvény előírá
sának megfelelő hirdetmények kifiiggesztóinek 
a kijelölni kért vadászterület egyharmadára 
szóló meghatalmazoltainak ellenőrzését. így 
előfordulhatott, hogy minden támogatottság 
nélkül, a terület régi vadásztársaságának egy 
tagja által kifüggesztett hirdetmény után hozták 
meg a határozatokat, mert a jegyzőkkel az 
ügyet előre „megbeszélték", és biztos volt a 
szavazás végeredménye. Az már mellékes volt. 
hogy az összehívás törvénytelenül történt, pe
dig az egész törvényben a hirdetmény kifüg
gesztéséhez rendelt egyharmados támogatott
ság előírása volt az egyetlen garancia arra néz
ve. hogy a valódi tulajdonosok legalább egy
harmadnyi részben támogatói, kezdeményezői 
legyenek a terület kialakításának, hasznosításá

nak. Ez a mulasztás előre vetítette annak a lehe
tőséget. hogy a szervezett vadásztársaságok 
jegyzők, netalán hivatalnokok „meggyőzésé
vel”  szerezzenek jogot a vadászatra. Mert, ha 
nem így történt volna, akkor nem fordulhatott 
volna elő az a furcsa helyzet, hogy a jegyző 
nem oda szavaz, ahova a község vadászterületé
nek többségi földtulajdonosai. Ha azt elérjük a 
törvénymódosítás során, hogy a helyben élők és 
a tulajdonosok dönthetnek és nem a farok csó
válja a kutyát, már érdemes volt hozzákezdeni a 
módosításhoz. De vajon ki felel az elkövetett 
törvénysértésekért, az időközben elpusztított 
vad törzsállományáért? Lesz-e felelőse, netán 
kártérítője? Ezekre szeretnénk a válaszokat 
megkapni, akár az újságon keresztül is. Ne gon
dolja senki, hogy a helyben élők és tulajdono
sok ki akarnák a vadászat jogát sajátítani, bár 
mint tulajdonosok ezt is megtehetnék. Azt azon
ban nem nehéz belátni, hogy az ott élők érdeke 
a hosszú távú vadászati lehetőség biztosítása, 
amely fontos idegenforgalmi vonzerő, ugyanezt 
egy felelőtlen, a szerződésszegésben levő bérlő
től aligha lehel elvárni. A  vadásztársaságok az 
egyesületi törvény alapján működnek, kötele
zettségeikért saját vagyonuk mértékéig tehetők 
felelőssé, ami annyit jelent, hogy ha nincs va
gyonuk, a földtulajdonosok be sem tudják hajta
ni a bérleti díjakat. Ez pedig könnyen bekövet
kezhet ott. ahol a vadállományt kipusztították és 
a tagok vadávati lehetőségek híján továbbáll
nak. Attól a jegyzők által megbízott ..tulajdono

si képviselőtől”  pedig, aki a bérleti díj beszedé
sére a legkevesebb erófeszitést sem tette, ho
gyan várható el a vadásztársaságok vadgazdál
kodásának ellenőrzése, kontrollja? Nehogy azt 
gondolja bárki, hogy a vadászati hivatali* fel- 
duzzasztott állománya el tudja látni a vadállo
mány megóvását, hisz a bankokat is sorozatban 
rabolják ki a fegyveres őreinek jelenlétében, hát 
akkor a vadat hogy tudná megvédeni néliány hi
vatalnok? Régről ismert, hogy a legjobb gazda a 
tulajdonos, mert saját magát nem lopja meg. 
Szerezzünk érvényt tehát a törvény azon ren
delkezésének. hogy a vadászati jog a földtulaj
don elválaszthatatlan része.

Az, hogy mekkora legyen a legkisebb va
dászterület, az sokadrangú kérdés, sok példával 
lehetne bizonyítani, hogy 8000 hektáron is le
het rablógazdálkodást folytatni, de 1000 és 500 
hektáron is lehet úgy vadászni, hogy nem a 
szomszédos területről beváltó vad irtása a cél, 
hanem a vadnak megfelelő nyugalom, élelem 
és védelem biztosítása és az állomány gondo
zása. Nem kell a jó példáért nyugatra menni, 
elég, ha átlépjük a Dunát északi szomszédunk 
irányába, pedig ott vadőröket sem alkalmaz
nak. de vannak az ő szóhasználatuk szerint „va
dászgazdák", akik nem csak a szó szoros érte
lemben gazdái a területnek. Örülnék, ha egyszer 
itt a Szigetköz keleti csücskében a Csallóköz 
mai vadsűrűségét valaha el tudnánk érni.”

Huszár Tibor 
földtulajdonos

JÓ SZOMSZÉDSÁG, TÖRÖK ÁTOK.■ ■

Az LV. törvény a vadászati jogot a földtulaj
donhoz köti, ennek ellenére a földtulajdono
soknak a vadászterületek kialakításakor na
gyon sok kompromisszumba kellett belemenni- 
ük a vadászni szándékozókkal.

Soha nem felejthetjük cl. hogy az állami tu
lajdonnal megbízták az erdőgazdaságokat és az 
állami gazdaságokat, akik így lesöpörték a 
földtulajdonosok jogos igényeit. Felhasználva 
az. állami tulajdonnal való szavazást, cl tudták 
vinni a tulajdonosok területének 49 százalékát 
is az állami tulajdon mellé. Ha ezt simán nem 
tudták megoldani, akkor például a Balatont is 
belevették a vadászterületbe. így ki tudták a 
földtulajdonosokat semmizni. Ha még ez sem 
vezetett eredményre, akkor kitalálták a .külön
leges rendeltetésű területeket", melyekkel a ha
tóságok asszisztálása mellett a földtulajdonosi 
igényeket teljes egészében cllaposták. Meg
jegyzem, a különleges rendeltetésű területeken 
ugyanolyan vadászat folyik, mint a többi terü
leten és itt sem készültek el az üzemtervek - 
valószínű ezért különlegesek. Itt arról van szó, 
hogy a törvény megjelenése előtt több ilyen te
rületet az országban úgynevezett pausalé szer

ződéssel adtak el a nyugati vadászoknak, ezért 
kellett mindenáron megszerezni ezeket a terü
leteket e törvény segítségével. Ahol az állami 
területtel nem avatkoztak be. ott a földtulajdo
nosokat „körbeudvarolták" a vadászok a terüle
tek megszerzése érdekében. Ma úgy tűnik, el is 
felejtették, hogy vannak még a földtulajdono
soknak jogos igényeik. Több esetben nem fi
zették ki a tényleges vadkárt, a bérleti dijakkal 
késnek. Tulajdoni lapokat kémek azon indok
kal. hogy csak így tudják kifizetni a bérleti dí
jakat. Kérdezem én. mivel szavaztak a vadá
szok akkor, amikor a tulajdonosok nevében 
megszerezték a területet? A  törvény előhaszno- 
sítási jogot biztosított bérbeadás esetén az. elő
ző társaságoknak, mi ez, ha nem diszkriminá
ció? Ezt a helyzetet ahhoz tudnám hasonlítani, 
mint amikor egy autótulajdonos felvesz egy 
stopost. a stoposbeül a kocsiba, utána pedig azt 
mondja a kocsi tulajdonosának, hogy ettől 
kezdve a kocsit ő használja és ebbe többet 
nincs beleszólása a tulajdonosnak. A  lapban ol
vasottakkal kapcsolatban a FKgP-nek kezdettől 
fogva az az álláspontja, hogy a törvényesen 
megszerezhető tulajdon mértékének határában,

azaz 300 hektárban kell a minimum vadászte
rület nagyságát megállapítani, és ha a tulajdo
nosok önszántukból összeállnak, akkor ezen fe
lül bármekkora is lehet a vadászterület. A  szar
vas most is, akár egy éjszaka átjár egy-két va
dászterületet. ezért semmi sem indokolja, hogy 
továbbra is a 3000 hektár legyen a vadászterü
letek minimumhatára, és újabb kompromisszu
mokra kényszerüljenek a földtulajdonosok. Az 
állam pedig, ha állami tulajdonnal nem avatko
zik be a területek kialakításába, hanem licitre 
tennék az állami tulajdonú területek hasznosí
tását. akkor úgy látom, a vadászatban is bekö
vetkezne a rendszerváltás. Azzal, hogy a vad 
tulajdonjogát a res nullis - senkié és mindenkié
- elv alapján rendezték, ezzel is egyet kell érte
ni, mert így az állam megszabadul az esetleges 
felelősség alól is. Önök állítják, hogy egy toll
vonással érvényteleníteni lehet a tízéves szer
ződéseket, mert nincsenek az országban elfoga
dott üzemtervek. Nekem erre az a vélemé
nyem. hogy ha a vadászok nem felejtettek el az 
elmúlt másfél évben kimenni vadászni és a va
dászatra jogosultak pedig vadásztaim, akkor 
jobban oda kellett volna figyelni az üzemtervek

elkészítésére és súlyának megfelelő komoly
sággal kezelni e/t. A  vadászati törvény 44.§-a 
alapján a tízéves ü/emterv jóváhagyásával le
het gyakorolni a vadászati jogot. Ennek alapján 
valóban törvénytelen a vadászatra jogosultak 
működése, ha nincs elfogadott tízéves üzemter
vük. Ha ezért a kormány a szerződéseket hatá
lyon kívül helyezné, én azt mondom, hogy he
lyesen tenné. Nem kell attól Önöknek tartani
uk, hogy a tulajdonosok a vad irtásába kezde
nének. Nem mi. földtulajdonosok irtottuk ki a 
vadat az 1996-os év második felétől az 1997-es 
év február közepéig, erről remélem nem feled
keztek meg a régi vadászok sem. Az én sze
memben ekkor ők állították ki a bizonyítványu
kat a vad védelméről, a vadgazdálkodásai! és a 
vadászati etikájukról.

A  jelenlegi kormányunkra azért szavaztunk, 
hogy megoldja a problémáinkat és jól teszi, ha 
most az LV. törvényt (ha már mindenképp elő
írta az Alkotmánybíróság), az ígéretüknek 
megfelelően módosítják, és messzemenőkig fi
gyelembe veszik a földtulajdonosok és a ma
gyar állam érdekeit.

Androsovits Jenő
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
VADÁSZISKOLA  
(Ár: 4500 Ft áfával)

AMIT A NAGYVADRÓL TUDNI ILLIK  
(Videokazettán) (Ár: 1875 Ft áfával)

AMIT A FEGYVERISM ERETI VIZSGÁN TUDNI KELL  
(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)

A M EGRENDELÉSEKET POSTAFORDULTÁVAL, 
UTÁNVÉTTEL TELJESÍTJÜK!

Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0469,316-0470. Tel./fax: 316-0471

M i M

Ö N N E K  w  IS Ü Z L E T
E Z  A  S Z Á K Ü Z L E T

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, svájci- német SIG SAUER és az osztrák 

Glock pisztolyok, SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 
Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

- OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Telefonszámaink: 320-4314 * 320-4315

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9 4 0 0  S O P R O N , N E M E S K Ú T I U. 1.
Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 

síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 
legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 

szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., 
félpanzió: 2700 Ft/fő/éjszaka 

SZOBA- ÉS ASZTALFOGLALÁS Tel./fax: 06-99/323-566

^ O a s v .^

í  "N

Kereskedelmi és
Szolgáltató SzövetkezetV _______________________________ y

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, 
vadász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy 
választékban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belővését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk cinné: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2586.

s z e m e

A vadász

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

,5-6x42

H u n g á r i a

Schmidt & Bender Hungária Kft. ■ H-l 106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 - Telefax: 263-2937



TELITALALAT VOLT
AZ IDEI FEHOVA

A Budapesti Vásárközpontban az Utazás, a 
Sport, és a Budapest Boát Show mellett az 
idén először került a .kiállítási csokorba' a 
FeHoVa. A rendezvényeket március 26-29. 
között 110 ezer látogató tekintette meg.

A Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetkö
zi kiállítási először szervezte meg a HUNGEX- 
PO Fit. Mintegy 2000 négyzetméternyi terüle
ten 89 horgász, vadász felszerelést, fegyvere
ket gyártó vagy forgalmazó cég mutatta be kí
nálatát. VDít is kinek: a Budapesti Vásárközpont 
sem addig, sem azóta nem látott annyi va
dászkalapos főt, mint a néhány nap alatt a 
szakma bemutatkozásának otthcrt adó f  pa
vilon. A FeHoVa vonzotta a horgászat, vadá
szat és a fegyverek iránt érdeklődő közönsé
get. Sokszor hogy stlszerűek legyünk - egy 
sórétet sem lehetett volna leejteni a standok 
előtt araszoló emberek között. Nagy sikert ara
tott az FM támogatásával megvalósult erdő
gazdasági bemutató, a vadászkutya, sofy- 
mász, íjász bemutató.

A kiállítók .nem hivatalos véleménye’ már 
a rendezvényen érezhető volt: a vásárló ked
vű tömeg, a gördülékeny szervezés, a válto
zás és színvonalas kísérőrendezvény jó han
gulatot teremtettek. Az üzleti tárgyalások 
konkrét eredményeit persze mindenki diszk
réten kezeli, de sokat elárul az eredményes
ségről, a Szonda Ipsos felmérése, amelyet a 
kiállításon megjelent cégek körében végez
tek. Eszerint 10 idei kiállóból 9-re legköze
lebbi alkalommal is bizton számíthatnak a 
szemzők. Sőt. a 10. Is még gondolkodik raj
ta, Az idei FeHoVa mindenesetre visszhang
ra talált szakmai körökben is. s ez remélhető
en további szakmai szervezeteknek és to
vábbi kiállítóknak ad kedvet a részvételhez. 
Van méa némi gondolkodási idő. hiszen a je
lentkezés határideje 1998, november 30., s a 
kiállítás legközelebb 1999. március 25-én 
nyitja meg kapuit.
Bővebb információ: HUNGEXPO RT.
FeHoVa '99 project
Tihanyi Ágnes kiállítás-szervező • Tel: 263- 
6884,263-6113 • Fax: 263-6104

KIÁLLÍTÁS
.Barátom a természet’ címmel nyftk Matyikó Tibor 
első önálló kiáStása az egri megyei könyvtár galéri
ájában október 15-én 16 órakor. A kiállítás novem
ber 7-éig tart nyitva, megtekinthet naponta 10-től 
18 óráig.

ŐZHÍVÁS *98
A Derecskei Barátság Vadásztársaság adott otthont 
az őzhívó tanfolyamnak, amelyet Bertát) István, a 
neves szakírónk fia tartott augusztus 8-án Reggel 8 
órától Békési Károly, a vadásztársaság vadászmes
tere ismertette a társaság vadgazdálkodását, terü
leti adottságait Ezután Bertóti úr rövid elméleti elő
adást tartott az őzttvást befolyásoló tényezőkről, 
majd következett, a sípok .behangolása’. amely 
kőztixtottan igen nagy szakmai ismeretet követel.

Ebéd utána került sor a legfontosabb napirendre 
a hívás gyakorlati próbájára, kinn a vadászterüle
ten. A rekkeoő hőség fenére sikerült több bakot és 
sutákat a bakjaikká együtt behívni. Ha a gida és su- 
taharg nem járt eredménnyel, a panaszhang. vész
sirám legtöbbször megtette hatását.

Jó hangulatban fctytatti* az özWvást a lerüet 
különböző részein egészen az esti órákig. A 32 
résztvevő sok értékes új ismerettel és tapasztalattal 
gazdagodva térhetett haza Hajdú-Bnar megye va
dászterületem.

Fele Tibor
szakmérnök. Derecske

EGYSÉGES SZEMPONTOK 
SZERINT

A területi szervezetek észrevételeit, javaslatait föl
használva egészült az Országos Magyar Vadász
kamara gazdasági, pénzügyi, számviteli és ügyvite
li szabályzata. A szabályzatot minden megyei szer
vezet számára megküldték, munkájukat a további
akban ennek megfelelően végzik

NAGYJAINK EMLÉKÉRE
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Zerge-Vadász 
Bt. ünnepélyes külsőségekkel avatja Maderspach 
Viktor (1875-1941 ) a legendás vadásziró, huszár- 
kapitány sírkeresztjét a cinkotai temető 11-es pa'- 
celiá:ában október 8-án, 15 órakor. Az avatásra 
szeretettel várjuk írói munkásságának tisztelőit, a 
vadászokat a természetbarátokat. A temető meg
közelíthető: a Kerepes1 úton Gödöllő felé. a csö

mör elágazás után néhány száz méternyire jobb
ra (régi nevén: Ilona telepi temető).

A TRÓFEABÍRÁLAT.
GYAKORLATA ES JOVOJE

A trófeabírálat múltjáról, titkairól tartott eJóadást 
Szidnai László Zalaszentbalázson. a Vadászati Kul
turális Egyesület Zala megyei helyi csoportja szer
vezésében. augusztus 14-én.

A lefces hallgatóság szépszámú huioO 
aganccsal várta a neves előadót, aki diavetítő segít
ségévei tartotta meg előadását, amely bízvást egy
fajta továbbképzésnek mondható. A bemutatott 
anyagban mind a különlegességek, mind a világre
kordok szerepeitek, majd konzultáció jelleggel, kö
tetlen beszélgetéssé alakúit az előadás és közben 
vitatták meg a huíajtctt agancsok jellegzetességeit, 
a mérési, bírálati gyakorlatot. Aki ott volt, sok érté
kes tudnivalóvá! gazdagodhatott. P. G.

ERDEI EMLÉKKŐ
Tisztelőinek egy csoportja a híres vadászíró. 
Széchenyi Zságmond születésének századk évfor
dulóra. valamnt az 1940 január 7-ei híres táborhe
ly vaddsznóha'ás emlékére emlékkövet kíván állíta
ni a BEFAG Rt vadászterületén. A szervezők a köza
dakozás mellett döntöttek, és keresték meg levélben 
a vadászatra jogosutakat. Az adományokat a múlt 
hónap 15-éig lehetett eljuttatni a Széchenyi Alapít
vány számlájára.

HAGYOMÁNYÁPOLÁS
A Magyar Elöltöltő-fegyveres Lövészek Szövetsége 
ónálló vadász és vadászlövész szakbizottságot ala
pított szeptember 16-án. Célji* az eddgi már elis
mert íjászat, sotymászat. agarászat - hagyomá
nyos vadászati módokon kívül a képzeletbeli paletta 
színesebbé tétele, a régi vadász és vadász lóvész 
tradíciók fejlesztése, versenyek, ba/iokságok szer
vezése. valamnt az ehhez szükséges jogszabályi 
hattér kiáakfcasának segítése A szakosztály elnö
kéül Cziglényi Alpári, tagjainak Mészáros Györgyöt 
és Sándor Józsefet választották.

TOLNAI ŐZBAKOK
Tolna megyében 845 darab őzbakot birátak eí, amit 
főleg kültölö vadászok zsákmányoltak. Ezek kózü! 
29 db érmes volt. és ami nagyon biztató, hogy az 
összteríték arányához képest csak 1.2% (10 db)

volt az a bak. amit a bíráló bizottság m'nusz pornál 
büntetett. A legnehezebb agancssúlyú bak Decsen 
esett. 468 gramm volt. Dicséri a területet és a rajta 
lévő munkál a faddi négy bak - 443,440.439.418 
gramm. Tamási 440, Sióagárd 427, Medina pe<íg 
438 gramm.

-béef-

VIZSLAVIZSGA BARANYÁBAN
Az új vadászati törvény szerint csak az ara akal- 
mas, vagyis alkalmassági vizsgával rendelkező ku
tyák vehetnek részt a vadászatokon. Ennek elősegí
tése céljából ez év augusztus 1-jén vizslák vizsgáz
tatására adódott nagyszerű, ingyenes lehetőség a 
majsi halastavaknál és erdészháznáJ. Az OMVK Ba
ranya Megyei Területi Szervezetének és Kyrtíógiai 
Bizottságának kezdeményezésére a Bóyi Rt. anyagi 
támogatásával 3 megyéből jött 6 tagú búrói testület 
bírája az intelligens kutyák teljesítményeit. A csodás 
környezet és a jó szervezés ellenére mindössze 20 
vizsla jelent meg gazdáival a .Zöld könyv’ vala
mennyi, a vizsák/a vonatkozó vzsgaszabályzatai- 
nak. a koruktól és a képzettségüktől függő teljesítése 
céljából, a programban éppen úgy szerepel a ké- 
pességi, a vadászati alkalmassági, és a kibővített al- 
kámassági feladatok teljesítésének a lehetősége, 
mint az őszi tenyészvizsga komplikáltabb feladata s.

Kutyát, bírót, gazdát, nézőt pusztán a nagy káni
kula: Wség vsete meg. amelyet a vizsgázóknál (és 
csakis azoknál!) nagyban enyhítette a vízmunka 
adta húsölési lehetőség.

Nagyszerű volt ez az alkalom, ám a vadászház 
hűvös termeiben fogyasztón fincm ebéd sem tufla 
csiFapílani azcn aggátyámat, miért és hol is maradt 
el megyém tóbbi nélkülözhetetlen négylábúja? A sck 
eínók és vadászmester úr netán nem merte elhozni a 
sajátját, s ezéri tagtársaik figyelmét sem hívták fel er- 
rer! Netán az ő kutyáik a törvényben fogattak eíerv 
ére továbbra is .pap'r’ nélkül vihetők a vadászatok
ra? Nem tuöom! Azt viszont igen, hogy a felkínál 
.magas labda’ lehetőségének az elfogadását egy
szerűen kihagyták.

A vizsgán induló 20 vizsla közül mrdössze 4 
szorult .pótvizsgára’, vagyis nem felelt meg a sza-

Jr. Herger László szervezte. Kányítocta és tette 
jóvá, fe'ejtfetetienné az egész rendezvényt. Hogy a 
szomszéd országból négy horvát vadász is elhozta 
kedvencét e próbatétele, az egyértelműen bizo
nyítja a kezdeményezés helyességét. C.L

MIÉRT J O  A  V K E  T A G J A N A K  LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabály és az Eti
kai Szabályzat előírásait, frásban kéri az Egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a 
Központi ügyvivői Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 1998-ra elfoga
dott 2000 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE 
igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:
20%-os árengedményt ad a Szt. Hubertus étterem és vendégház tulajdonosa. Szíj- 
jártó Csaba a VKE-tagoknak. 8313 Balatongyörök. Mogyorósi u. 41/B. Tel./fax: 06- 
83/346-630, mobil: 06-30/9463-626.
ARCUS-PROMT KFT. (1043 Budapest, Nyár u. 36., telefon/fax: 189-5768) épületgé
pészeti. kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között, a 11-es úton, a 38-as km-kőnél) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékei
ből a VKE-tagoknak (1027 Budapest, Horváth u. 2-12. II. em. 15., telefon: 201-8366). 
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzítógyer
tyák. porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktórlőlapátok, le
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak. 
ékszíjak, vezérműgarnitürák, bowdertek, lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft., 
1149 Budapest. Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279,251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 283- 
4432, vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.
Subaru. Mitsubishi. Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende, Dó
zsa Gy. u. 201.. telefon: 06-29/438-841).
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17.. telefon: 06-66/441-029) 
által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és 
szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát 
felmutató vásárlóinak.
Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12.. telefon: 212-2803, 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 61.. 
telefon: 137-2902. tel./fax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
cse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 százalék kedvezményt ad.
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lőrinc Boltnak (1056 Buda
pest. Fővám tér 6., telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A.. telefon/fax: 06-26/311-342. üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.
Mráz János festö-grafikus művész (6725 Szeged, Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak.
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32.. telefon/fax: 06-74/309-609) 
5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest. Attila u. 129., telefon: 175-2951) 10 szá
zalék kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kiké
szítéséből.
Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet cimű videófilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár, Rákóczi u. 13.)
Dr. Tinics András ügyvéd (1051 Budapest, Nádor u. 8. IV. em. 6., tel.: 117-4840.117- 
7173) 10% kedvezményt ad ügyvédi honoráriumából.
Terraprint Kft. által gyártolt és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% 
engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a 
megrendelőlapon feltüntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest. Tüzér u. 
43 fszt. 1.. telefon: 344-2054).
A Zerge Bt (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 20% kedvezményt ad Ádám Jenó 
könyveire.
A Printer nyomda (1088 Budapest. Vas u. 7. tel./fax: 338-4861) 10%-os enged
ményt ad Esztergomi Ernő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vadász és egyéb 
nyomdaipari termékek árából.
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H  FE6YVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 

HÉTFŰ -  SZERDA -  PÉNTEK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 

KEDD -  CSÜTÖRTÖK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyverátvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 éra között
Szükséges:

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 
irányítószámát.

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pt. 15. 
Telefon: (06-1) 280*6782, (06*1) 281-1860. TelTlax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http^/www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm

TRAVEL
1062 Budapest, Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 153-0935,269-5447,269-5448 

Fax: (06-1) 153-0417. E-mail: concorde@mail. datanet.hu

Ízelítőül a ConCorde aktuális repülőjegyáraiból:
LONDON 32 580- (KL) NEW YORK 70 100,-(MA)
PÁRIZS 34 250- (KL) HONG KONG 121 000- (AF)

SYDNEY 147 000- (OA)
Fenti repülőjegyek oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaságok által előírt feltételekkel!

A repülőtéri iUeték külön fizetendő!

EZEN A NYÁRON VÁLASSZON VALAMI ÚJAT!
SZARDÍNIA

A felfedezésre váró sziget...
Egyéni nyaralás tetszőleges időpontban folyamatosan, egész nyáron menetrend szerinti re
pülőjárattal. 1900 km hosszú gyönyörű tengerpart mentén változatos szálláshelyajánlatok a 
sziget egész területén. Csoportos és családi kedvezmények! Kirándulási lehetőségek gazdag 
választéka: Korzika, Maddalena, Garibaldi sírja, Neptun barlang, Nurágok, Smaragd-part.

Irányárak (7 éjszaka, repülővel) 
Apartmanban 84 000 Ft/főtol • Szállodában 129 000 Ft/főtől

További felvilágosítás és jelentkezés:
ConCorde Travel, 1062 Budapest, Andrássy út 56.

Tel.: 153-0935.269-5447,269-5448. E-mail: concorde@mail. datanet.hu 
valamint az ország összes IBUSZ-irodájában

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
B U D A P E S T  IX., V Á M H Á Z  KRT. 7. TE L.: 218-0293 
V adászfegyverek, önvéde lm i fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbe lik , ke llékek, a jándéktárgyak. 

Fegyverek jav ítása , b izom ányos i á rusítása , cé ltávcsőszere lés. 
N IKE  S P O R TC IP Ő K  ÉS SP O R TR U H Á ZA T

TAXUS GmbH

V AD ÁSZAT A  B A K O N Y B A N
Gímszarvasvadászatra az őszi bőgési időszakra jelentkezéseket várunk.

Vaddisznó-, őz-, apróvadvadászati lehetőségek!
Szállás I. osztályú panzióban

Terepjárót, lovas fogatot vagy lovas szánt biztosítunk. Róka elejtése ingyenes.
Kérésre árkatalógust küldünk 

Jelentkezés: TAXUS GmbH H-8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 
Levélcím: 8411 Veszprém-Kádárta, Pf. 4. Telefon: 06-88/458-439, fax: 06-88/458-440 

Internet E-mail cím: taxus@mail.datanet.hu

Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállító rács kapható

Import-Export Kereskedelmi Kft. 

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGM AGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKED ELM I KFT.

1181 BUDAPEST, BA RO SS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 

AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és adóbevallás-készítés, APEH-ügyinfézés) egyszeres és kettős könyvviteli 

szoftverek forgalmazása BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is
vadászatban jártas szakember közreműködésével

E C O F A R M  K f t .
1033 Budapest, Kazal u. 55. Tel.: 06-30/525-524

JÓ HA TUDJUK ZALÁBAN, ÚJ BOLT NYÍLOTT BALÁZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK •  SPORTSZEREK •  FILMEK •  FOTÓALBUMOK 

•  FILMELÓHÍVÁS •  PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nagykanizsától Zalaegerszeg felé a 18-as kilométernél

ZALASZENTBALÁZSON, A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! TELEFON: 06-20/388-210

POLSTER KFT.

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
y .  TRADE.-----------̂ __________

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövö pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban. 

Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek. Flóbert-pisztolyok. 
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések,

^eredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

ere

■mt- %

1077 BUDAPEST. W ESSELÉNYI U. 74. TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14.30

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm
mailto:taxus@mail.datanet.hu


Baja Hiezl és Térsa Kft 7SY32W81. Békéscsaba KflrteQI Kft 66/449-934. Budapest Nissan Rapid III. kar. 1/3886075, Nissan Autó Néró Kft. XJI. kér. 1/202-3456. Nissan Rapid XIV. 
kér. 1/2206080, Nissan Koko Kft XX. kér. 1/2866078. Nissan Défcest IX. kér. 1/216-1190. Nissan Autó Néró Kft XI. kér. 1/3090909. Tóth Frigyes Autóház Kft XVIII. kér. 
1/2904610, ESG Kft III. kér. 1/2504477, NISSAN-KOH+NOOR Kft IV kér. 1/ 3703860. Debrecen OMP Autóház Kft 52/321027. Dombóvár Sbcki Autóház Kft 74/463687, 
Esztergom Nissan ABB Kft. 33/411-840. Gödöllő Áfész-Elszer Kft 28<416-203. Gyöngyös Mátra Nissan Kft 37/507010, Győr Vektor-Autó Kft. 96/314857. Hódmezővásárhely 
NISS-CAR Kft 62/346668. Kaposvár Nssyi Kaposvár Kft. 82/311-600, Kecskemét Efit Motors Kft 7&'480692. Keszthely Nissan Keszthely 83/314099, M iskolc Váradi és Orosz 
GMK 46/412-435. Nagykanizsa Autómobí Center 93/310339. Nagykáta Káta Nissan 29/440-297, Nyíregyháza Nfc-Sun Bt. 42/402-348, Pécs SouttvCar Kft 72/215-970, Szeged 
Genvnax-Autó Kft 62/474433. Szekszárd Stickl Autóház 74/412-623, Székesfehérvár Korr̂ rex-C Kft 22/310-208. Szigetszentm iklós EuroNiss Kft 24/452-439. Szolnok Omtec 
Kft 56/423630, Szombathely Bonus Kft 94/313-983. Tata Sfcssan ABB Kft 34/487-960. Veszprém Autó Pataki Kft. 88/400004. Zalaegerszeg P^monex Autóház Kft. 92/316-945

NISSAN

M IN D EN  RENDBEN



GREAT TOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

UTAZASI IRODA
Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

SZILVESZTEREZZEN 
A GREAT TOURS-szal!

RAB-SZIGET

HVAR-SZIGET

DUBROVNIK

LONDON

SZLOVÁKIA

AUSZTRIA

12. 2 9 .-0 1 . 02. 3 cs ili, szá ll. + a u tó b u s z

12. 2 8 .-0 1 . 02. 4 cs ili, szá ll. + a u tó b u s z

12. 2 9 .-0 1 . 03. 4  cs ili, szá ll. +  a u tó b u s z

12. 2 9 .-0 1 . 03. 

12. 2 7 .-0 1 . 02. 

12. 2 7 .-0 1 . 02.

5  n a p  rep ü lő ve l 

s z á llo d a  +  fé lp a n z ió  

s z á llo d a  +  fé lp a n z ió

42 000,- Ft

43 900,- Ft 

69 900,- Ft

102 500,- Ft-tól + 

16 800,- Ft-tól 

37 400,- Ft-tól

1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY U. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8146, FAX: 318-8846

SZENT HUBERTUS
1065 Budapest,
Podmaniczky u. 2. 
Tel.: 1/353-1726

OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár, 7500 Nagyatád,

Fő u. 12. Piactér
Tel.: 06-20/370-881 Tel.: 06-82/352-899

Sllivr Piacon

A 301 ( M ii  Ix trk -B k tc k



BUSH-LINE elsőosztályú csiz
mák natúr kaucsukból. V a 
dászathoz és szabadidőhöz 
k ivá ló  m inőségben, m égis 
kedvező áron, lábhoz jó l 
illeszkedik, alacsony hőm ér
sékleten is puha marad.

1. BUSH-LINE Oranje gum icsiz
ma, vízálló  nyelvvel és csattal. 
M éret: 40-48
Cikkszám: 66111 6.900.-

2 . BUSH-LINE Vaal gum icsiz
m a, bővebb szárral és ■fűzövei. 
M éret: 40-48
Cikkszám: 66112 6.900.-

3 . BUSH-LINE Sam besi
gum icsizm a, cippes, csattos 
záródással.
M éret: 40-48
Cikkszám: 66113 8.900.-

4 . BUSH-LINE Karanga
gum icsizm a. M űszőrm e béléssel, 
cippes, csattos záródással.
M éret: 40-48
Cikkszám: 66116 9.900.-

K ö zp o n t. n a g y ke re sk e d e le m , c so m a g k ü ld ő  s zo lg á la t:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest, (Csepel) R á k ó a i Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r  V a d á s z - h o r g á s z  s z a k ü z l e t e k :

Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898, 

Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.



KLEPPER esőruházat. Minden 
varrása lehegesztve, ezért a 
vizet nem ereszti át. 
Kitűnően szellőzik az anyaga, 
a funkcionális kialakítása 
következtében. Strapabíró, 
100 %-os speciális polyamid- 
nylon.

1. Esőponcsó
Rátett kapucnival, am ely lecsa
to lható.
M éret: 4=50/52

5=54/56
Cikkszám: 60605 6.900.-

2. Esőkabát
Paten tokka l rövid  kabáttá  
alakítható , gallérjában kapucni
val.
Cikkszám: 60118 
M éret: 50-54 7.900.-

56-58 8.900.-

3. Esődzseki, kapucnival
Szellőző - lyukacsos megoldással, 
kapucnija lecsatolható.
Cikkszám: 60120 
M éret: 50-54 6.900.-

56-58 7.900.-

4 . Esővédő nadrág, o ld a lt 
cippes megoldással 
Cikkszám: 60121
M éret: 50-54 4.900.-

56-58 5.400.-

Közpon t. n agyke reskede lem , csom agkü ldő  szo lgá la t:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
Kettner  Vadász-horgász szaküzletek:

Budapest VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340040, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898, 

Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.
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