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FREELANDER
Minden úton, minden időben

m m

A FREELANDER ötleté az Ö n  álmain alapul. Azon beszélgetések alapján készítettük, m elyeket hétköz

napi autóvezetőkkel folytattunk, ö n n e l ,  aki éiti és elismeri a Land R over által képviselt értékeket

és többet vár el kocsijától, m in t amit egy személyautó nyújtani tud, de eddig úgy érezte, hogy

a Land R over nem  az O n  autója

A FREELANDER Ö nnek  készült. M egajándékozza ö n t  a szabadsággal, hogy saját útját járhassa

ne kelljen szabályokhoz igazodnia, és az lehessen, aki m indig is szeretett volna lenni

Az álom  valóra vált. A Land R over, am ire m indig  is vágyott, m ost m egérkezett

LAN D *
ROVER

Th e  Best 4x4xFar

DHLÁSZ KFI ., 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89. Tel.: 06 62/476-576



Öné minden

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 k isz o l

g á ln i 6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztóját, m int az ország legm egbízhatóbb 
PB-gáz szolgáltatója.

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

p r ím a g a z
p r í m a g á z  energ ia  <§)



Információ: HUNGEXPO Rt. H-I44I Bp. Pf. 44. • Tel.: 263-6884. 263-6113 
Fax: 263-6104 • Tihanyi Klára mb.project igazgató. Storch Ágnes szervező

A potenciális vásárlók mind ide jönnek.
I T T  Z S Á K M Á N Y R A  L E L H E T .

Jelentkezési határidő: 1998.november 30.

L esben  á ll a  vevő kre v á r v a ?

Felesleges időtöltés. Állítson ki a FeHoVa’99
6. Fegyver, Horgászat, Vadászat kiállításon

a Budapesti Vásárközpontban, 
1999. március 25-28. között.

VADASZTOL ^  
VADÁSZOKNAK!

M Ű D  TRAC SPECIAL TRAC

M Ű D  T E R R A IN C R O S S SU PER  C R O S S

NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!
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?

Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dekar 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 forgalmazójaként 
örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle méretű 
gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

Jelszavunk:
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122
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Kedvezm ényes lapelőfizetés
1999-ben -  egész évre -  a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2640 fo
rint, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon” lehet 
befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Bud apest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül vá
laszthatnak előfizetőink:
-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy 

ismerőseinek név- és címlistáját (minimum 15 előfizetőt) és egy 
összegben fizet elő a lapra, 10 százalékos bonust adunk a szám
la végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és 
címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvez
ményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)

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

- Kérjük a Vadászati Kulturális Egyesület tagjait, hogy ne a szeptem
beri lapban található csekken fizessék elő a lapunkat, részükre 
névre szóló csekket küld a VKE, amelynek befizetése után auto
matikusan küldjük meg a lapot.

CÍMLAPON: TALALJAK KI: MELYIK A HIVATASOS VADASZ?
POLSTER GABRIELLA FELVÉTELE

',’ANAMIAP
M EG JELEN IK  HAVONKÉNT
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FESZKELODJUNK
Úgy hírlik rövidesen újra szerveződnünk, 
szervezkednünk kell, mert a kérészéletű
nek bizonyult és meglehetősen széttagolt 
érdekérvényesítő, érdekképviselő, vala
mint érdekvédő szervezetek számos hát
ránya közül az egyetlen előnyük, hogy
sokba kerültek. Azt mondják, egy „Erős
Szervezetre" van múlhatatlan szükség. 
Nem mintha eddig ezt nem tudtuk volna, 
főként ami az erősségét illeti. Rajtunk, 
egyszerű, simaparolis, mezei vadászokon 
ez eddig sem múlhatott, hiszen végül is 
mi biztosítottuk a kísérletekhez, a meg

annyi füstbe ment tervhez a szükséges anyagi hátteret. Ez to
vábbra is így lesz, hiszen nincs annyi pénz, amennyit valamire
el ne lehetne költeni. A költés pedig - mint tudjuk - csak akkor
mondható sikeresnek, ha a fészekből később egészséges fió- 
kák röppenhetnek ki, amelyeket nem kell vastüdővel mestersé
gesen életben tartani. Maradva a példánál miután most éppen 
a fészkelődés és költés folyamataiban gyönyörködhetünk, érde
mes volna talán hangosan - és főként mélyen - elgondolkodni 
a szervezkedés időszakában.

Először is mondjuk ki: - akár kezdőrúgásként - hogy minden 
elnök mondjon le!

A vadászatban az elmúlt időszak alatt a választásokat il
letően nem sikerült semmiféle változást elérni. A rendszerváltás 
után csaknem egy évtizeddel azért már joggal elvárható volna, 
hogy minden valamire való tisztségviselő jelöltnek legyen szá
munkra megismerhető - és főként számon kérhető - programja. 
Mondja el mit akar tenni, mit kíván elérni a ciklus alatt. A válasz
tók csak így képesek felelősséggel választani, a jelölőbizottsá
gokkal együtt. A választókat felnőttként kezelő polgári demok
ráciában kevés a „hármas követelmény", kevés az is. hogy 
„rendes ember", akivel nincs baj. aki elképzeléseivel, ötleteivel 
nem bombázott még soha senkit, és nem zavarja az állóvizet. 
Igaz, hogy eddig nem csinált semmit - mondják - de ebből 
még soha semmi baj nem származott. El lehetett így nálunk da
gonyázni, akár hosszú éveken át. Bírálni, számon kérni eddig 
senkit nem volt szabad, mert aki netán megtette, azonnal rásü
tötték az .... ellenes bélyegét. (A kipontozott helyre bármit be 
lehet helyettesíteni, például MAVOSZ, OMW-, kamara, sőt ami 
pedig nonszensz „vadászatellenes".) És ez nem vicc, hanem 
megtapasztalt módon véresen komoly. Mindezek ellenére tud
juk: érdemes működtetni az „apparátust", mert cikkünk nyomán 
végre lett az egyszemélyes kulturális bizottságnak is tagsága. 
Ennél már csak az lett volna szebb, ha az évek óta speciálisan 
ezzel foglalkozók közül a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
közül is netán bekerült volna még valaki. Végül is nem rossz így 
sem, mert legalább lehet versenyezni, és ezzel csak a vadá
szok járnak jól. Már többször leírtuk, de most talán minden más
nál aktuálisabb volna, ha a főfoglalkozású „harcosok" állásai 
egyenlő esélyeket biztosító pályázatokon dőlhetnének el, ame
lyek tisztaságán még bőségesen van idő elgondolkodni. Érde
mes volna újragondolni az összeférhetetlenség kérdéseit is, 
mert amint az elmúlt évek alatt kiderült - nem csak a vérrokoni - 
kapcsolatok lehetnek a tisztességgel összeegyeztethetetlenek.

Apropó. Tisztelt Jelölő Bizottságok! Nem tudom ki, hogy volt 
vele, de én ezeket a csupa nagyon rendes emberekből álló bi
zottságokat valójában „önműködőknek" ismertem meg. A több, 
mint három évtizedes vadászmúltam alatt egyetlenegyszer 
sem kérdezték meg a véleményemet másokat illetően. Legfel
jebb, hogy vállalnám-e azt, amit ők elképzeltek számomra. Az
óta sok víz lefolyt a fejekben, és talán éppen ezért összehason
líthatatlanul nagyobbak a kihívások. Ehelyütt ígérjük meg, hogy 
örömmel adunk - adnánk - lapunkban helyet minden leendő or
szágos tisztségviselőnek arra, 
hogy rövid programját, elkép
zeléseit a választóival meg
ossza, és ezzel azok bizal
mát megszerezze. Rajtunk ne 
múljon! felelős szerkesztő
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APRÓHIRDETÉS

Beregszászi György, Főt: .A természet 
diszkrimínál’ címmel olvastam, amint dr. 
Torday László orvos-kutató hideg logiká
val - kvázi, mint egy tárgyról ír, az idős
öreg vadászoknak a vadászatból való ki
eséséről. amelyről a .természeti törvé
nyek tehetnek*.

Amit Torday doktor leír. orvosilag ride
gen igaz lehet. De... s itt leírom az én 
időbeni - fentiekkel szembeni - vadász- 
társaságunk viselt dolgait, abból az idő
ből. amit ma divat .átkos"-nak titulálni. 
Csak a száraz adatokra szorítkozom, ér
zelmek nélkül.

1953-1963-ig, egy év kihagyással (ak
koriban évenként volt IB-választás a tár
saságnak voltam elnöke a Nemzeti Bank 
Vadásztársaságának. A 10 év alatt három 
vadászmester váltotta egymást: labancz 
István, Vernicz Ignác és Kosaras Ferenc. 
Labancz Pistának egyik lába térdtől lefe
lé fából volt. mert a .dicsőséges' II. világ
háborúban valahol elvesztette az igazit. 
Lampart 16-os puskával vadászott és 
bottal járt. Vernicz Ignácz ugyanilyen ap
ropóból tőből elvesztette a bal kezét, fél
karú volt. de a 20-as puskájával igen jól 
lőtt. Kosaras Feri hála istennek ép ember, 
de olyan sovány, hogy a bordái kilátszot
tak, mert négy gyereket nevelt, felesége 
sem tudott evégből dolgozni, családi 
pótlékot sem osztogattak még, gyest 
sem. így mindig övé volt a kisebbik falat. 
Í2-es Browninggal vadászott, eredmé
nyesen. Kolozsvőlgyí Pál vadásztársamat 
süketnéma létére vettük fel társaságunk
ba. gyenge lövő volt. de lelkes vadász.

Fegyvertartási engedélyt azokban az 
időkben a vt. elnök javaslatára adtak 
csak ki. Vadásztársaságom tagsága min- 
dőjüket - függetlenül testi fogyatékossá
guktól és koruktól 2-2 vadásztársam sze
mélyi felelősségvállalása mellett (tehát a 
testi fogyatékosokért két fiatalabb egész
séges vadász vállalt a fegyverhasznála
tukért kezességet) egyhangúlag vettük 
tagnak magunk közé. Soha semmilyen 
szabálytalanságot, fegyverrel való. sem 
véletlen, sem valós veszélyeztetést egyi
kőjük sem követett el.

Most szólnék az érzelmek oldaláról. 
Látni kellett volna azt, hogy a természeti 
törvények ellenére vadászó idős embe
rek. milyen határtalan őrömmel élték meg 
azt, amit mi. egészséges, akkor fiatal és 
öreg vadászok is megélünk a vadászat 
során. A Nemzeti Bank Vadásztársaság
nak, tagságának nem a rideg-hideg logi
ka volt a hajtóereje, hanem az EMBER 
szeretete. Kirekeszteni-diszkriminálni nem 
műveszet, de nem is erény. E kérlelhetet
len természeti törvényt kötelező magun
kévá tenni? Embernek lenni, örömet, sze- 
retetet osztani-adni úgy tűnik ma egyre 
nehezebb. Ha szarkasztikus akarok lenni 
azt mondom: ez képtelenség!

Reméljük az egészségügyi vizsga .nor
malizálódik A világ minden részén testi 
fogyatékosoknak is joguk van a teljes 
emberi élethez. Ne higgye senki a pályán 
kívül, hogy olyan emberfeletti dolog a bil
lentyűt elhúzni, mert azt még az intenzív 
osztályon is meg lehet tenni. A testi fo
gyatékosok sora jár külföldről hozzánk 
vadászni, láttam tolókocsival magaslesre 
felhúzott vadászt kapitális bikát ejteni, 
féloldali bénultat parádésan toronykakast 
lőni sorozatban. Külföldről jött. Európá
ból. ahová mi menetelünk csaknem egy 
évtizede. Ha odaérünk és befogadnak az 
ottani jogszabályok rendezik a diszkrimi
nációt. amelyet furton fúrt magunk csiná

lunk, magunknak. Olyan ez. mintha valaki 
nem tud hárommétereseket örömében 
ugrándozni, kezdjen gyűjteni a koporsó
jára. És még időben szóltak, mert jövőre 
úgyis drágább lesz.

Reményfy László, Eger: .... Mindenkit 
érhet baleset, még a vadászokat is, de 
most inkább olyan, .szerencsésebb" 
esetre gondolok, hogy valaki kénytelen 
valami oknál fogva egy-egy évet kihagyni 
a vadászatból. Anyagi nehézségek, kato
naság. betegség, külföldi munkavállalás, 
és még sok egyéb oka lehet, hogy nem 
tud valaki egy évben vadászni, tehát va
dászjegyet sem vált arra az évre. Különö
sen azért, mert annak illetéke a tizenkét
szeresére emelkedett.

Nem kis megrázkódtatás e kényszerű 
szünet a vadásznak, de még ennél is na
gyobb megrázkódtatás vár rá, ha a rend
őrhatóság bevonja a fegyverét, és tete
mes tárolási dijat vet ki rá.

Ez utóbbi .megrázkódtatás’ enyhíté
sére szabadjon előterjesztenem a kővet
kező javaslatomat.

Legyen lehetősége az ilyen kényszer- 
szünetet tartó vadásznak, hogy bevigye 
a fegyverét a hatósághoz, és ott egy zsi
nórt áthúzva a csövén plombálják azt le. 
így a fegyver használhatatlanná van té
ve. és az ólomzár csak akkor legyen eltá
volítható. ha a vadász ismét vadászje
gyet váltott.

Ezt a kizárolási aktust a hatóság irodá
jában is le lehet bonyolítani. Természete
sen ennek az illetékét állnia kell a va
dásznak. de az remélhetőleg alatta ma
rad az egyébként kiszabható tárolási díj
nak. Ez is egyszerűsíti a hatóság munká
ját. így több ideje marad a bűnözők üldö
zésére.

Tegyük lehetővé továbbá, hogy akinek 
kedve van hozzá, a tényleges katonaide
je alatt levizsgázhasson a polgári lőfegy
verek használatából.

A vadászjegy árát ne emeljék már a 
csillagos égig. Ezenkívül érthetetlen mi a 
magyarázata annak, hogy február után 
már nem lehet kiváltani.

Ésszerűsítem kellene a tilalmi időket is. 
A muflonkosra például ne legyen tilalom. 
Talán azt gondolta eddig a hatóság, hogy 
az is leveti a fejdíszét, mint az őz és a 
szarvas?

Valóban engedni kell a fegyver műsza
ki vizsga .szigorán". Puskaműves vegye 
szemügyre időnként, és csak akkor utalja 
szigorúbb vizsgára, ha azon rongálást, 
átalakítást, elhasználódást észlel.

Vegyük sorba. a ..plombálás" azért aggá
lyos. mert tulajdonosa bizonyára tartósan 
távol van, s ez a biztonságos tárolás elő
írásait sérti. Ha pedig ugyanolyan fegy
ver tartására engedéllyel rendelkező ko
mánál. vadásztársnál helyezi el az előírá
sok szerint, annak nincs akadálya jelen
leg sem. (Külföldi tartózkodás, betegség, 
kórház stb.). A vadászjegy árát nem mi 
emeljük, együtt nő minden mással. A 
márciusi vadászjegy kiváltásának tilalma- 
zását mi sem értjük, hiszen a külföldi 
akikkel állítólag egyenrangúak vagyunk 
válthat éves, három- és egyhavi vadász- 
engedélyt is. Nem hisszük, hogy a vadfa
jok tilalmi idejének az egyedüli szem
pontja a trófea volta. Az elsődleges, a 
nyugalom biztosítása, amely minden 
vadra igaz. A fegyver műszaki vizsga 
ügyében véleményünk egyezik, és nem 
kell újat kitalálni, csak átvenni az európai 
módszert.

»

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

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai szá
mára és valamennyi állást kereső számára 
ingyenes az apróhirdetés. A vadásztársasá
gok által beküldött halálozási értesítések 
ugyancsak díjmentesek.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 06-60327-280-as szerkesztőségi 
telefonszámunkat.

FEGYVER

Luxus kivitelű 7.62-es eladó. Irányár: 
50 000 Ft. Telefon: 06/79/381-289.

Eredeti .300 Weatherby Magnum go
lyós fegyver, eredeti Weatherby vario 
céltávcsővel, 66 cm-es csővel, cső- 
szájfékkel. finom erezetű luxus diófával 
eladó. Telefon: 343-4040.
Egyéves Remington 870 Express 
20/76-os, 71 cm variachok, valamint 
kétéves Benelli Montefeltro 20/76-os 
68 cm variachok. kiváló állapotú va
dászfegyverek eladók. Telefon: 
06/30/967-3454.

Eladó 1 db .30-06 kai. MAUSER M-98 
Parker-hale angol prec. sport csővel 
és elsütőszerkezettel, 8x56 S  and B ki
fordítható szerelékkel, golyós vadász- 
fegyver, a távcsőre 28 év gar., 1 db 
12/70 kai. BRAZIL M-305E bock. 5 db 
csere chok, ejektor, 1 db bili. sörétes 
vadászfegyver. Telefon: 06/20/961- 
2669.

K U T Y A

Keresem a 2 és fél éves fekete Labra
dor retriever kan vadászkutyámat. Bo- 
bi névre hallgat, fültetoválási száma 
471. Magas jutalmat kínálok. Telefon: 
00/421/905/494-085 Pintér József.
Pointer kölykök aktívan vadászó 
ÖTV-I. díjas. HCH. BKHCH. ICH szü
lőktől március végi elvitellel - a Pós- 
teleki-Fürkész Kennelből eladók. Tele
fon: 06/30/928-3583, 06/60/452-430.
Tacskókopó kölykök eladók, import 
kannal fedeztetek. 3 éves bevadá
szott, munkavizsgás, fajtagyőztes 
welsh-terrier szuka eladó. Telefon: 
06/60/366-203. 06/60/365-606.
Nyugat-Szibériai Lajka. Aktívan vadá
szó, világgyőztes szülőpártól kiskutyák 
kaphatók. Elvihető december 20-tól. 
Cim: Ceglédbercel. Petőfi u. 3/A. Tele
fon: 06/20/953-9285. 06/53/378-086.
Aktívan vadászó, kiváló vérvonalú 
gyönyörű szép rövid szőrű magyar 
vizsla kutyapártól (Dorozsmai-Vitéz 
Adu: tenyésztésre javasolt, 3xHFGY, 
3xHPJ. 6xCAC. 2xR CACIB. 1xCA- 
CIB: Solymász Kitti: tenyésztésre ja
vasolt, Karcag Fiatal Szépe. Püspök
ladány Szépe. Bajnoka. R.CAC) janu
ári születésű kölykök kaphatók. Tele
fon: 06/59/311-751. hétköznap 18 
óra után, hétvegén egész nap, vagy 
06/20/931-5954 Szabó Miklós és 
Zsuzsa.

EGYÉB

„Vadászkönyvet az újévben is! A Di
ana Vadász-Horgász Antikvárium Va
dászkönyv készletéből kedvére válo
gathat. Kérésére ajánlójegyzéket kül
dünk. Levélcím: Makó, Zrínyi u. 34. 
6900. Tel: 06/62/211-561 és
06/62/213-680.

Vezeték nélküli fegyverlámpát kere
sek. Telefon: 06/25/490-657.

SWAROVSKI Spektív Habicht 30x75 
GA/NZ eladó. Érdeklődni 18 óra után. 
Telefon:06/82/311-743

Fe-Ho-Va-ra kiállító partnert vá
runk, cégképviseletet vállalunk. 
Telefon/fax: 222-4539. 06/20/964- 
0083.

Vadászat Namíbiában Az ASKARI 
TOURS-szal! Vadászható afrikai 
trófeás vadak az ország különböző 
területein. Két vadász esetén a ki- 
sérőszemély ingyenes. Egyéni tú
rák Namíbiában és a szomszédos 
országokba. P.O. Boksz 80894 
Windhoek NAMÍBIA Telefon: 00264 
62549001 Fax: 00264 62 549140. 
Magyar nyelvű információ: 06- 
60/364-911.

Minden típusú terepjáró javítása 
4WD Center. 2040 Budaörs. Építők 
u. 2-4. Telefon: 06/23/415-541.

A vadászvizsga kidolgozott tételei 
504 kérdés megrendelhető Ren- 
kecz József vadgazdálkodási 
szmk, hivatásos vadásznál. Paks. 
Árok u. 40.. vagy 06/75/313-271-es 
telefonszámon.

A BEFAG Rt. különböző nagyságú 
vadászterületek éves lelövési ter
vének 80-90%-át vadászati célra 
felajánlja kedvező feltételek mellett. 
A területekre kizárólagossággal 
többéves szerződés is köthető. Ér
deklődni BEFAG Rt. Török József 
erdőművelési és vadgazdálkodási 
osztályvezetőnél. Keszthely, Kas
tély u. 10. Telefon: 06/83/312-135. 
06/83/314-228.

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours kivitelben, összecsukható 
magasleseket hordozható, kocsite
tős. valamint famászós kivitelben 
rendeljen az INTERMAS Kft.-nél. 
Szárnyas, szőrmés befogócsap
dák minden méretben. Telefon: 
06/66/321 -151. fax: 06/66/441 -029.

Vadászterületek vízellátását bizto
sítom szélmotoros kútjaimmal. va
dászházak áramellátását szélmoto
ros generátorommal. Szabó 
György. 3671 Borsodnádasd. Bel
ső u. 27. Telefon: 06/48/442-529. 
Tel/fax: 06/48/471-419 (8-14 óráig).

6



INTERJÚ PINTÉR ISTVÁNNAL AZ FVM FŐOSZTÁLYVEZETŐJÉVEL

MI VÁLTOZIK?
A  43 éve s főosztályvezetőnek, a m agya r vadászat  

é s  v a d ga zd á lk o d á s  e lső  szám ú  köztisztviselőjének, 
a So p ro n i Erdészeti Egye tem  e lvégzése  után (1980) 

edd ig  m in d ö ssze  két m unkahelye  volt: 1988-ig 
a Budav idék i E rdő  é s  V ad gazd a ság , majd azóta  

a Fö ldm ű ve lé sü gy i M in isztérium  ranglétráját járja. 
Volt m űszak i ügyintéző, erdőm űve lési m űszak i vezető -  
Valkón, erdészetvezető -  G öd ö llőn  é s  Telkiben, e lőadó, 

helyettes majd osztályvezető  a vadászatná l -  
a M e z ő ga z d a sá g i é s  É le lm ezésü gy i M in isztérium ban, 

a Fö ldm ű ve lé sü gy i M in isztérium ban  ... é s  m ost  
főosztályvezető  a F ö ldm ű ve lé sü gy i é s  V idékfejlesztési 

M in isztérium ban. Ha jól szám o lom , a K o ssu th  L a jo s téri 
épületben m o st az ötöd ik  íróasztal m ögött fog la l helyet, 
dr. R ácz  Antal, dr. Tóth Sándor, dr. Heltay István  é s  Vajai 

L á sz ló  voltak a fő n ö k e i... m iközben ö tször is  változott
a  m in iszter szem élye.

VADÁSZLAP: - Az ön kinevezésével 
mi változik a magvar vadászat-vad- 
gazdálkodás irányításában?
Pintér István: - A munkastílus. M ivel 
a teamek, azaz a csapatmunka elkötele
zett híve vagyok, abban bízom, hogy 
közösen, együttműködve a szakembe
rekkel rendet teremthetünk a magyar 
vadászat sok éve bizonytalan helyzeté
ben és a megváltozott körülményekhez 
igazodóan, eredményesek lehetünk. 
Nyolc éve nem kapott státust a főosz
tály, most két új munkatárssal egészül
tünk ki és ezzel a létszámbővítéssel el 
tudjuk látni a másodfokú igazgatási fel
adatokat.
VA D Á SZLA P: - A teammunka egy
aránt feltételezi a diktatúrát és a de
mokráciát. Hol húzza meg a határt? 
Pintér István: - A döntések előkészíté
se során minden munkatársamtól elvá
rom. hogy nyíltan és őszintén elmondja 
a véleményét, kifejtse álláspontját... és 
ez nem csak a főosztály munkatársaira, 
hanem a megyei vadászati felügyelősé
gek munkatársaira is igaz. Viszont, ha a 
dolgokat megvitatva meghozunk egy 
döntést, innen kezdve nem fogok lelke
sedni az újabb és újabb vitákért, vitat
kozókért.
VADÁSZLAP: - A  kinevezése óta 
meglehetősen érdekes helyzet alakult 
ki a vadgazdálkodási és halászati fő
osztályon, hiszen a volt főnöke, az 
előző miniszter által csúfosan levál
tott Vajai László, most vadászati osz
tályvezetőként a beosztottja lett. Úgy 
is fogalmazhatnék, hogy helyet cse
réltek, Jó  ez önöknek ... és nekünk 
vadászoknak?
Pintér István: - Remélem, hogy igen. 
Sokan csodálkoztak, amikor Vajai 
Lászlóra tettem javaslatot, sokan óvtak 
ettől a lépéstől. Én viszont úgy érzem, 
egyrészt szakmailag, másrészt emberi
leg nem tehettem mást. Vajai László 
elégtételként is megérdemelte, hogy 
ismét jelentős szerepet játsszon a ma
gyar vadászat és vadgazdálkodás irá
nyításában.

Béke volt és van közöttünk, azono
sak az érdekeink ... és remélem, hogy 
ez még hosszú ideig így is lesz. Ha a 
vadászat irányítása kiegyensúlyozott, 
kisugárzik a megyékre ott is béke lesz 
az emberek között. Ha a vadászati fel
ügyelőségeken a felügyelők a munká
jukkal lesznek majd elfoglalva, s nem 
kell tartaniuk mások áskálódásaitól, a 
fúrásoktól, akkor meggyőződésem 
mindannyian - beleértve a sport- és hi
vatásos vadászokat - jól fogunk járni, 
tisztességgel és becsületesen tehetjük a 
dolgunkat. Ez azt hiszem, a mai világ

ban. akár egy életre szóló program is le
hetne.
VADÁSZ LAP: - Az már kiderült az 
elmondottakból, hogy ön szívesen 
hallgatja meg mások véleményét és 
aztán, mérlegelve, hogy ki és mit 
mondott, dönt. Ez így volt akkor is, 
amikor a vadászható vadfajok mini
mális és maximális létszámát kellett 
megállapítania?
Pintér István: - Az üzemtervek mini
mális és maximális vadlétszámának 
megállapítása nem az én döntésem és 
nem is az FVM  vadgazdálkodási és ha
lászati főosztályának a döntése. Ez egy 
meglehetősen hosszú, sok-sok tárgya
lás, egyezkedés - azt is hozzátcheteni. 
kemény vita - után kialakult, kompro
misszumos eredmény. De eredmény, és 
a főosztályunk eredménye, mert végre 
megindulhat az üzemtervezés, végre 
helyére kerülhet a vadgazdálkodás sok, 
eddig bizonytalanságot eredményező 
kérdése. Ha abból indulok ki. hogy a 
korábbi - 1980-as - üzemterv csak 37

ezres szarvasegység tartását tette lehe
tővé. akkor a mostani - 58 ezres - el
tartható maximális szanaslétszám min
denképpen előrelépésnek számít. A ter
mészetvédelmi. és az erdészeti ható
sággal az egyeztetések során sokat vi
tatkoztunk azon. hogy miből induljunk 
ki. mennyi lehet vajon a jelenlegi állo
mány nagysága, amelyhez képest meg 
kell állapítani a minimális és a maximá
lis létszámot. Nem volt könnyű a fel
adat. hiszen a migrációt, az élőhelyek 
változását, a termelési struktúrák átala
kulását és még számos szempontot illett 
figyelembe vennünk. A számok meg
születtek, amelytől 7-8 év múlva, az 
üzemtervi periódus végére nagyságren
dileg nem lehet eltérni. Ha ehhez azt is 
hozzáteszem, hogy öt év múlva felül
vizsgáljuk a most kialakított számokat 
és a tendenciák ismeretében módosí
tunk rajtuk, akkor visszautasítható min
den olyan vádaskodás, amely azt sugal
mazta. hogy ezzel - a hatóságok között 
jelenleg alapvetően egyetértést eredmé
nyező - intézkedéssel tönkretesszük a 
magyar vadállományt, elsősorban . a 
gímszarvast.
VAD ÁSZLAP: - A hatóságok „kita
láltak" két számot. Ha a minimum
létszám alá csökken egy vadászható 
vadfaj létszáma, akkor védelem alá 
helyezik, ha a maximum fölé emelke
dik - ahogy a természetvédők szok
ták volt mondani - szigorú állomány
szabályozást fognak végrehajtani... és 
ezzel máris átpasszolták a labdát a 
vadászatra jogosultnak, aki - így 
vagy úgy, de mindenképpen - felelős
sé tehető a vadlétszám alakulásáért. 
Mi lesz a szerepük a most megalakí
tott területi vadgazdálkodási taná
csoknak?

Pintér István: - Tavaly december ele
jén kértük fel ezeket a tanácsokat és 
már meg is kezdték a munkájukat. Ket
tős a feladatuk, most a körzetterveknek 
megfelelően kell kialakítaniuk a regio
nális és az adóit vadászterületre vonat
kozó üzemtervi sarokszámokat. A  ké
sőbbiekben a vadászati hatóság munká
jának segítése, a vadászatra jogosultak 
véleményének, a különböző, de mégis 
jellemző tendenciák összegyűjtése és 
helyi értékelése lesz a feladatuk. Ezért 
alakítottuk ki úgy ezt a szervezetet, 
hogy a megyei vadászati felügyelősé
gen kívül az erdészeti és természetvé
delmi hatóság, valamint a megyei va
dászszövetség. a Vadászkamara, az ag
rárkamara. egy-egy nagyobb vadgaz
dálkodó és az oktatás-kutatás képvise
lője kapott helyet a tanácsban. 
VADÁSZLAP: - A hivatal dolgain kí
vül, váltsunk szót önről, a vadászról. 
Miért éppen erdész, aztán vadász lett 
önből?
Pintér István: - Gödöllőn születtem és 
közel volt hozzánk az erdő. Ehhez felte
hetően az is társult, hogy az Édesapám 
szeretett volna erdész lenni, de neki 
nem sikerült. Én tudatosan készültem 
arra. hogy felvegyenek a soproni egye
temre, ezért érettségiztem biológiai ta
gozaton. ezért törekedtem jó eredmény
re. Egyetemi hallgatóként lettem vadász 
és vadászati-vadgazdálkodási témákban 
kezdtem el publikálni, sőt a diploma- 
munkámat is a vaddisznó agyarfejlődé
séről írtam. Feltehetően ezért fogadott 
és alkalmazott - másik két végzős kol
légámmal együtt - a Budavidéki Erdő 
és Vadgazdaság igazgatója Tollner 
György. Minden állásomban szeren
csés voltam, mert a hobbim egybeesett 
a munkámmal - vadászhattam, elsősor
ban nagyvadra, amely közül ma is a 
vaddisznó társasvadászatát kedvelem a 
legjobban.
VADÁSZLAP: - Nem inkább múlt 
időt kellene használnia, ugyanis önre 
is vonatkozik az a furcsa, és számom
ra nem teljesen érthető szabály, ahol 
intézkedik, ott nem vadászhat. Pintér 
István az egész országban intézkedik, 
tehát Magyarországon nem vadász
hat!?
Pintér István: - Vadásztársasági tag 
vagyok, de nem mondom meg melyik 
börzsönyi egyesületben, nehogy emiatt 
hátrányos helyzetbe hozzam a vadász
társaimat. A vadásztársaságomban ter
mészetesen szabadon vadászhatok, de 
nem vagyok eltiltva a fizető bérvadá
szattól az ország többi vadászterületén 
sem.

Csekő Sándor
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KÖZÉLETI HÍREK
M ENNYI A KÉTSZER KETTŐ? TOVÁBBKÉPZÉS 

VESZPRÉM 
MEGYÉBEN

Közismert, hogy a hivatá
sos vadászi munkakör 
betöltéséhez középfokú 
szakirányú képesítés szük
séges, amelyet 2000. 
szeptember 1-ig kell meg
szerezniük a vadőröknek.

A Veszprém Megyei Va
dász Kamara Pápán, a 
Batthyány Lajos Mezőgaz
dasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézet se
gítségével nyújt lehetősé
get arra, hogy két év alatt 
érettségi bizonyítványt 
kapjanak, majd egyéves 
technikusi oklevelet adó 
oktatáson szerezzék meg 
az előírt szakképesítést. 
Az iskola minden hónap
ban egyhetes, hétfőtől 
péntekig tartó konzultációt 
tart, napi 8-10 órás tanu
lással. A kollégiumi elhe
lyezésről, étkezésről is 
gondoskodnak. Féléven
ként tartják az osztályvizs
gákat. A tantárgyak között 
csak az érettségihez szük
séges stúdiumok szere
pelnek, amelyek félévente 
egészülnek ki egy-egy 
szakmai tárggyal.

Az első tanítási hét de
cember 14-én kezdődött, 
több. mint húszán jelent
keztek a tanfolyamra.

A vadászatra jogosultak 
szerződést kötnek a hiva
tásos vadászokkal, és a 
képzés költségeit vállalják.

Baracskay  Lajos 
megyei titkár

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK DECEMBER 8-ÁN HOZOTT HATÁROZATAI

Szegeden, a megyei önkormányzat üveg
palotájában gyülekeztek a vadásztársasá
gok vezetői, fővadászai november 19-én.
A meghívók a megyei Földművelésügyi 
Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelő
ségének munkatársai voltak. A megjelen
teket Tasnádi Gábor, a Megyei Földműve
lésügyi Hivatal osztályvezetője köszön
tötte. Ennek során elmondta, hogy az új 
felügyelőséget közelebb szeretnék vinni a 
vadászokhoz. Nem adminisztrálni akar
nak, hanem a területen végzett ellenőrzé
sek során, felelősséggel segítségei nyújta
nak a legkülönfélébb gondok megoldásá
hoz, így a vadkárok, természetvédelmi vi
ták ügyeiben.

Szél István, a vadászati felügyelőség 
vezetője bemutatta munkatársait: Pappné 
Nagypál Juditot és Soós Zoltánt, akik 
szintén pályázat útján kerültek a felügye
lőséghez.

Pappné Nagypál Judit szólt az eddigi 
területi ellenőrzések tapasztalatairól. Saj
nálattal említette, hogy már volt egy va
dászbaleset a megyénkben. Hangsúlyozta, 
hogy sajnos sokszor a 2x2-t is újra és újra 
el kell sorolni. Fölhívta a figyelmet a bér
vadászatok előtti 72 órás bejelentési köte
lezettségre. és bejelentette, hogy a társas 
vadászatok rendjét is folyamatosan ellen
őrzik. Az éves vadgazdálkodási tervek so
rán a vad zárttéri tartását és kibocsátását is 
külön engedélyeztetni kell, mert utóbbi
hoz a természetvédelmi hatóság engedé
lye is szükséges. Kötelező és fontos a va
dászati naplók, teríték-nyilvántartók nap
rakész vezetése is.

Soós Zoltán a vadászat rendjéről szólt, 
és a vadászatok előtti eligazítások fontos
ságát hangsúlyozta.

Többször elhangzott a „veszélyes 
üzem" kifejezés, amely jogilag bizonyo
san igaz, de számomra mégis rettenetesen 
hangzik, legalábbis így. vadászok között.
A terítékkészítés szép hagyományai mel
lett többet kellene törődnünk a vadász
nyelvünk. kifejezéseink ápolásával, 
nyelvújításával.

Ezt követően Szél István konkrétabb 
kérdések „kezelésére" hívta föl a fővadá-

AZ OMVK ORSZÁGOS
25/1998. Az Elnökség a továbbiakban is 
szükségesnek tartja a „Cserkelő" megje
lentetését és terjesztését. A kiadás gyako
riságát az érdemi infomációktól teszi füg
gővé. Felkéri a megyéket, hogy január vé
géig írásban nyilatkozzanak arról, hogy a 
központi vagy a helyi terjesztést kíván
ják-e megyéjükben alkalmazni. (Egy da
rab Cserkelő központi terjesztése kb. 36 
Ft-ba kerülne).

Az Elnökség a megyei lapok kiadását 
és terjesztését nem akadályozza, de ezt 
plusz forrásokból kell megoldaniuk.

26/1998. Az Elnökség megtárgyalta a ka
mara és a védegylet esetleges egyesülésé-

szok figyelmét. így a fertőző vadbetegsé
gek állategészségügyi bejelentésére, és 
arra, hogy a kóbor kutyák, macskák elej
tése is szinte napi gondokat okoz. Ez a 
kérdés nemcsak a vadászokat érinti, ha
nem sokszor a médián keresztül szinte a 
teljes lakossággal állnak szemben.

Vadkáifcérdésben a földtulajdonosokkal 
való szorosabb együttműködésre biztatott. 
Néha egy-egy ajándéknyúllal. -fácánnal 
nem árt erősíteni a kapcsolatokat. Gsongrád 
megyében 44 vadásztársaság közül csupán 
14 földtulajdonosi kör gazdálkodik és vadá
szik saját területén, a többi bérbeadással 
gyakorolja a vadászati jogot.

A komiorán. a törvényben nem szabá
lyozott. nem vadászható faj. de nem is áll 
védelem alatt. így „státusa" sajnálatos jog
hézag. így azután vita is bőséggel akad.

Az önkormányzatokkal összefogva, 
érdemes volna a vadászoknak a határban 
lomtalanítási akciókat, társadalmi mun
kanapokat szervezni. A vadászok érdeke, 
hogy ne csúfítsák a vad élőhelyét a fólia
halmok. a rozsdás autóroncsok és a sze
métdombok seregei.

Jelezte, hogy a körzeti vadgazdálko
dási tervek még nem készültek el, de a 
keretszámokat már megkapták. Apróvad
ból hektáronként minimálisan négynek 
kell lenni a megyében. Gímszarvasból a 
minimum 0. a maximális 50 egyed, dám- 
ból a minimális 0. a maximális 250, a 
vaddisznó esetében mindkettő 0 (!).

A megye erdősültsége alacsony (6%). 
Az új erdősítéseknél a vadászok figyelje
nek oda, hogy ne monokultúrák alakulja
nak ki. hanem lehetőleg a vadgazdálko
dásnak kedvező elegyes, és vadfóldekkel 
mozaikosan telepített erdőtagokat hozza
nak létre.

A vadgazdálkodási pályázati lehetősé
geket a jövőben jobban ki kell használni, 
mert az elmúlt évben 12 társaság 2,3 mil
lió forinttal tudta fejleszteni az élóhelyi 
viszonyokat. Tolmácsolta továbbá a mi
nisztérium főosztályának üzenetét, amely 
szerint az apróvad esetében visszafogott 
hasznosítást végezzenek és nagy figyel
met fordítsanak a vad etetésére és a rókák

vei kapcsolatos elképzeléseket. Felhatal
mazza a kamara elnökét, főtitkárát és jogi 
bizottság elnökét, hogy az egyesülés le
hetséges módozatait dolgozzák ki és írás
ban terjesszék elő.

27/1988. Az Elnökség a „Vadászati Sza
bályzat" kiadásától eláll, az előkészületi 
munkákat felfüggeszti.

28/1988. Az Elnökség felhatalmazza 
Feiszt Ottó urat. hogy a megyei hivatásos 
vadász alelnökökkel közösen tárgyalják 
meg a hivatásos vadászokról készült fel
mérést és tegyenek írásos javaslatot a hi
vatásos vadászok helyzetére vonatkozó

számának gyérítésére. A vaddisznó és a 
róka fényszórós vadászata a megyében év 
végéig engedélyezett.

A  hivatásos vadászok előírt létszáma 
megyénkben 101-122 között van előírva. 
Ténylegesen azonban csak 81 fő dolgo
zik. A felügyelőség vezetője lehetséges
nek tartja a végzettség előírásánál a tole- 
ránsabb megoldást, például az alapfokú 
végzettség elfogadását, de legalább tíz
éves szakmai gyakorlat mellett.

Molnár Attila rendőrszázados előadá
sában az orwadászattal kapcsolatos ható
sági lehetőségekre tért ki. Leszögezte, 
hogy a bűncselekmény jelentése állampol
gári kötelesség. A tettenérést, bizonyítást a 
körzeti rendőri megbízottakkal való állan
dó kapcsolattartás segítheti.

A tanácskozás konzultációval zárult. 
Többen tették szóvá, hogy ki védi az in
tézkedő vadőröket? A vadorzást ugyanis 
nem szankcionálja kellő visszatartó hatá
sú büntetésekkel. Ha viszont a vadorzó
kat esetleg lecsukják, nagyobb lesz a koc
kázat. könnyebben elsül a kezükben a 
puska. Most kell cselekedni, nem akkor, 
amikor már a vadőrt agyonlövik. Mire jo
gosult a vadőr, és mire nem?! Kérték, 
hogy a szaklapokban írják le. tételesen 
mire jogosultiá a vadőrök. A légpuskák
kal kapcsolatban is sok kérdés volt. A 
gazda saját földjén jogosult-e a célba- 
lövésre. s ha netán fácán esik le. mi a 
helyzet? Egységes, és pontos állásfogla-

- lást igényelnek. Sok kérdést tettek föl a 
mezőőrök, és a vadőrök státusáról, eset
leg a másodállásban végzett közös tevé
kenységről. Sok gondot jelent a megyé
ben a területbérekkel kapcsolatos rende
zetlenség. Kinek utalják át a pénzt? A 
földtulajdonosok képviselője ossza szét? 
Ha a pénz több. mint a tulajdonlapi iga
zolások összege, mire fordíthatják?

A területi vadgazdálkodási tanács 
képviselője ígéretet tett arra, hogy a tár
saságok elnökeit és a földtulajdonosok 
képviselőit összehívják, és az APEH va
lamint a kamara képviselőivel együtt 
megvitatják az égetően fontos kérdéseket.

I)r. Csi/mazia György

érdemi intézkedésekre. Határidő: 1999 
február vége.

29/1998. Az elnökség elfogadta a javasla
tot a Vadászati Hagyományokat Ápoló és 
Kulturális Bizottság tagjaira, valamint az 
Oktatási Bizottság elnökére és tagjaira az 
alábbiak szerint:

Vadászati Hagyományokat Ápoló és 
Kulturális Bizottság:
Tagok: Muray Róbert (1213 Budapest.

Fenyvesül 31.)
Balázsovits Lajos (1015 Budapest. Szabó 

Ilonka u. 47.)
Győrffy Villám András (8297 Diszel)

Pomázi Ágoston (1171 Budapest. Szabad
ság sugárút 159.)

Oktatási Bizottság:
Elnök: Dr. Palotás Gábor (DATE Debrecen) 
Tagok: Dr. Sugár László 
Szendrci László 
Dr. Mátrai Gábomé 
Szente László (Szeged)
Dr. Náhlik András (Sopron EFH )
Dr. Hagymási László (Hódmezővásárhely)

30/1998. december 11. Az Elnökség tá
mogatja a Magyar Vadász Könyvklub ál
tal létrehozandó Alapítványt, annak tagja 
kíván lenni, és a lehetőségekhez mérten 
anyagi támogatást is biztosít.
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V A D L E X I K O N
NUTRIA

(MYOCASTOR COYPUS)

A rágcsálók (Rodentia) rend
jébe tartozik, amelyet a szak- 
irodalomban gyakran hódpat- 
kánynak is neveznek. A nutria 
a hetvenes években divatos 
volt Európában, mert háztáji 
tenyésztése jól jövedelme
zett. A műszőrmék terjedésé
vel - és egyes országokban 
pedig a „zöldek" tiltakozása 
miatt - ma a nutria tenyészté
se csökkent.

A nutriát Dél-Amerikából 
telepítették kontinensünkre, 
őshazája Brazília déli részé
től és Bolíviától Chiléig, vala
mint Argentína délvidékéig 
terjed. Patakok és folyók 
menti területeken, tehát vi
zes élőhelyeken él, azok 
gazdag, változékony és dús 
növényzetében. Őshazájá
ban a növények és azok 
gyökerei, gumói képezik a 
természetes táplálékát.

A nutria testhossza 38-60, 
farokhossza 30-40 centimé
ter. Testtömege általában 7-9 
kilogramm, de tenyészetek
ben egyes példányok ennél 
súlyosabbak is lehetnek. A 
hímek mindig erőteljesebbek 
a nőstényeknél. Az állat 
nagysága a hód és a pézs
mapocok közötti. A feje kissé 
szögletes, szárazföldön 
mozgása kissé esetlen, de 
annál ügyesebb úszó. Hátsó 
lábainak ujjai közt úszóhár
tyák terülnek, ezért úszás
ban a fürge mozgását ezek 
biztosítják. Első látásra 
szembetűnőek erőteljesen 
nagy, narancsszínű metsző
fogai. Szájüregét a fogak 
mögött le tudja zárni. 
Hosszú farka hengeres, nem 
lapátszerű, így testének víz 
alatti kormányzására nem al
kalmas.

Testét alul puha aljszőrzet, 
felül hosszú koronaszőrök 
borítják, amelyek szálkásak, 
durvák. Utóbbit bundakészí
téskor a szűcsök egyenlete
sen rövidre szokták nyírni. 
Őshazájában, a természet
ben alapszíne sötét, feketés 
vagy sötétbarna, hasi része 
világosabb. Európában az 
idők folyamán számtalan

színváltozatot tenyésztettek 
ki, a fekete és sötétbarnától 
a mogyorószínen át, az egé
szen hófehérig, a divat ke
reslete szerint.

A nutriák a szabad termé
szetben párosán élnek és 
rendszerint kisebb-na- 
gyobb kolóniákat al- 
kotnak, amely által J/M  
erősebb a védettség 
érzése. Nappal /  f  
többnyire pihennek, t  v 
főleg szürkületkor és 
hajnalban mozognak, 
élelem után kutatva. Eu
rópában a természetben az 
állat tápláléka a nád- és a 
sásfélék fiatal hajtásai, a vízi 
és vízparti növények. Mező- 
gazdasági területeken a cu
korrépát kedveli, víz közeli 
konyhakertekben a sárgaré
pát is megvámolja. Megeszi 
a burgonyát, kukoricát és 
esetenként más-ipari növé
nyeket is. A nutria sok időt

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

tölt a vízben, amely életele
me. Könnyen és gyorsan bu
kik a víz alá, és ott négy-öt 
percig is kibírja. Föld alatti já
ratokat épít a vízparton, vízi 
kötött vagy úszó szigeteken, 
esetleg sekély vízben is. Épí
tőanyaga a növények szárai, 
azok levelei és gyökerei, vé
konyabb ágak, mohák. Eze

ket kupacokba hordja össze, 
és ebből készíti lakóhelyét, 
ahol megellik. Európában az 
enyhébb teleket kibírja, de a 
fagyos, bő hóeséses vidéke
ken a hideg és táplálékhiány 
következtében elpusztul.

Szaporodása, főleg te
nyészetekben közismert, a 
nőstények évente két-három 
alkalommal ellenek. Egy 
alomban 4-6, de ritkábban 
ennél is több kölyök lehet. A 
szabad természetben febru
ár-április közt ellenek. A 
kölykeik nyitott szemmel 
születnek és két-három hé
tig szopnak, utána lassan 
áttérnek az önálló életre. A 
szabadban nyolc évig is el
él, a tenyészetekben a tíz 
évnél idősebbeket már nem 
tartják. A nutriatenyésztők 
az állat bundáján kívül an
nak húsát is értékesítik, ezt 
hústermékekké is feldolgoz
zák. Húsa ízletes, egyes eu
rópai országokban keresett 
cikk. Közép- és Kelet-Ma- 
gyarország mocsaras vidé
keiről több helyről is jelezték 
nem kívánatos megtelepe
dését. Egyes populációi 
megtelepedettnek mondha
tók. Nem esik a vadászati 
jog hatálya alá, de nem is 
védett faj. Bizonyára ez az 
oka annak, hogy hiányoz
nak a megbízható adatok az 
előfordulásáról, és az egyes 
élőhelyeken megtelepedet
tek számáról is.

K ászon i Zoltán

w l ± i í f I f ' f i k te 1 9 6 4 ~e s  Vadász-
g ^ g ^ íA S B É l Í É É Í Í Í i ^ r ! i É K & 4  bélyegsorozaton a

magyar táj - a jel
legzetes magyar vadvilág jelenik meg. Érdekessége, hogy 
az egyes értékeken a fácánkakas, vadkan, fogoly, mezei 
nyúl, dám. muflon, szarvasbika, túzok, őzpár latin néven sze
repel. különböző vadászlőfegyverek kíséretében. A sorozat 
záróértékén a Magyar Vadászok Országos Szövetsége (MA- 
VOSZ) emblémája látható.
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A SZŐRMÉS RAGADOZÓINK SZAPORODÁSA
A ragadozókra szinte kivétel nélkül jellemző a szigorú
an szezonális szaporodási ciklus. Ezt a korábbiakban 
már ismertetett természetes fényperiódus (cirkannuális 
ritmus) szabályozza az állat neuro-hormonális rendsze
rén keresztül. A rendszer lényege a „helyes időzítés” , 
vagyis a legkedvezőbb tavaszi fialási időpont, amely 
persze fajonként némileg változó lehet. Az. éjszaka (sö
tét órák) hosszának változása működteti a belső órát a 
visszaszámlálásnál - a fajra jellemző vemhességi időt 
számítva - s ennek megfelelően alakul a párzási idény 
(pl. a róka januárvégi koslatása). Hacsak valami külö
nös. rejtélyes okból eredően nem másképp taktikázik a 
sokszínű élet! Ez a különös taktika pedig az ún. késlel
tetett (csíra) beágyazódás (embrionális diapauza), más
képpen a megnyújtott vemhesség. vagy késleltetett Há
lás. Márpedig ez általánosan jellemző a menyétfélék 
sokszínű családjára. így a nyestre, nyuszira, kanadai 
nyércre, borzra, (és mint tudjuk, az óz is ilyen). Emiatt 
az egyébként várhatóan 6-8 hetes vemhességi idő akár
10 hónapra is megnyúlhat.

A vörös rókák (Vulpes vulpes) egyedi magányos 
vadászok, territóriumot tartanak, ennek határait (faj- és 
egyedspecifikus) számjelekkel (anális mirigy, violami
rigy. ujjközti mirigyek váladékával), vizelettel, ürülék
kel. valamint hangjelekkel jelzik. Legjellegzetesebb a 
jelölés a párzási időszakban (a rókaszagot az ember is 
megérzi). A domináns nőstény szaporodik, míg territó
riumuk határain belül maradó - a rangsorban ala
csonyabban álló -. rendszerint előző évi lányutódjuk 
nem. Ebből segítő lesz, a domináns szülőpár utódainak 
felnevelésében vesz részt. Ez az ún. alloparentális 
utódgondozás, ami a kutyafélék családjában jellemző 
(legki!ejezettebb a farkasnál és az aranysakálnál, vi
szonylag ritkán fordul elő a rókánál). így a szülőpár 
utódainak felnevelése eredményesebb, ugyanis az alá
rendelt szuka nemcsak a kölykök őrzéséin, melegen 
tartásában, hanem táplálékellátásukban is részt vesz. A 
fiatal nőivarú egyedek „eldönthetik", hogy új territóri
umot keresnek és szaporodnak, vagy - időlegesen - 
maradnak szüleik territóriumán belül. Ebben a válasz
tásban meghatározó tényezők a rendelkezésre álló táp
lálék mennyisége, a populáció idő- és térbeli változása 
és a társas kapcsolatok.

A kan rókákban a herék méreie és az ivarsejtképző
dés. a nappalok hosszához igazodva éves periodicitást 
mutat. A herék tömege és térfogata a téli napfordulótól
- decembertől - az egyre hosszabbodó nappalok hatá
sára gyorsan növekszik. Maximális méretét a párzási

időszakban, január végétől március közepéig terjedő 
időszakban éri el. A herék ezt követően visszafejlődnek 
és ivarsejtet nem is termelnek a következő párzási idé
nyig. A róka szukáknál (mint általában a kutyaféléknél) 
spontán ovuláció figyelhető meg, a párzás időpontja te
hát az ivarzástól függ. Petcscjttermelés a kanokhoz ha
sonlóan csak tél végén, tavasz elején van. A rókák a 
párzási idényben fokozott mértékű aktivitást mutatnak, 
gyakran nappal is megfigyelhetők, a kanok „koslatnak" 
az. éppen ivarzó szukák után. Ugatásszenj hangjuk (va- 
kogásuk) messzire elhallatszik. Nem ritka eset, hogy a 
párzásra még nem kész szukával a kan összeverekedik, 
sajnos éppen ezzel függ össze a veszettségi esetek tél 
végi-tavasz elejei nagyobb száma is. A megtermékenyí
tett petesejt beágyazódása a méhbe (tulajdonképp a ket
tős méh méhszarvába) kb. 10 nappal a párzás után tör
ténik, ekkor a zigóta 1 milliméter átmérőjű. A vemhes
ség alatti összes mortalitás 25-28%. A 20 napos magzat 
kb. 5 milliméter, a 15 napos 10 milliméter, a 30 napos 
29-32 milliméter, a 48 napos 7-8 centiméter hosszúsá
gú. A vörösróka vemhességi ideje 52-53 nap. a fialások 
jobbára márciustól május elejéig terjednek. Az átlagos 
alomnagyság 4-5, de nagysága függ a szukák életkorá
tól, a felnevelt utódok száma pedig a táplálékbőségtől 
és más tényezőktől. A róka a születését követő évben. 
8-10 hónapos korában már ivarérett.

A nyest (Martos foina) elterjedőben levő faj. kiváló 
alkalmazkodóképességgel rendelkezik, a legváratlanabb 
helyeken is megjelenhet. Elsősorban szürkületben és éj
szaka aktív, nappal pihenő/fcszck helyen tartózkodik. 
Magányosan vadászik, de közös territóriumot használ
hat több egyed is, a hím territóriumán belül akár kettő 
nőstény is élhet, de ezeké csak minimális átfedést mutat. 
A nyestek éjszakai vadászúljukon akár 4-5 kilométert is 
képesek megtenni, nagyobb távolságot csak az önállóvá 
vált és elűzött fiatalok tesznek meg a vándorlásuk során. 
Ezek amint olyan területre érnek, ahol a velük azonos 
ivarú territórium ,.gazdája" elpusztult (a territórium ha
tárait jelölő szagjclck hiányoznak), megtelepednek, ha 
pedig a területet birtokló egyeddel összetalálkoznak (bár 
a szagjelck. hallásuk és a vizuális jelek alapján ezt az 
idegen igyekszik elkerülni) akkor rövid marakodás után 
általában az idegen (a gyengébb) távozik. Párzási idő
szaka a nyári hónapokra - főleg július-augusztusra - 
esik. Ekkor lehet a hangjukat hallani, hangosan visonga- 
nak. „kerregnek" és kergetőznek. az ember közelségével 
alig törődnek. Hangoskodásuk oka. hogy a még nem 
ivarzó, párosodásra nem kész nőstény a hímet elutasítja.

Az ivarzás első jeleitől a párosodási készségig akár több 
hét is eltelhet. így a zajok sem szűnnek meg napok alatt. 
Ha párzás nincs, akkor a tüszők visszafejlődnek, majd 
6-8 nap múlva, újabb tüszők érnek. Ez a ciklikusság 24 
alkalommal ismétlődik meg a szezonon belül. A nyestre 
indukált ovuláció jellemző, azaz a petesejtek leválását 
csak a párzás vallja ki (mint a nyulaknál és a macskák
nál). A megtermékenyült petesejtek a méhszarvakig jut
nak, ahol hónapokig nyugvó, ún. embrionális diapauza 
állapotba kerülnek. Ennek során fejlődésük leáll, a zigó
ta arra „vár", hogy fejlődése akkor folytatódjon és a fia- 
lás arra az időszakra essen, amikor a táplálék bőséggel 
áll rendelkezésre a kölyökneveléshez. A kölykezés már
ciustól májusig zajlik, az alom leggyakrabban 34 fióká- 
ból áll. A kölykök zsákmány ál lat-fogyasztásra kb. 3 he
tes korukban kezdenek átszokni, de az. anya 6-8 hétig 
szoptat. A fiatalok 4-5 hetes korukban a fészekhelyük 
környékét felderítik, de csak 2 hónapos korukban kez
denek anyjukkal vadászni járni. 4-5 hónapos korukra 
önálló zsákmányszerzésre képesek, ekkor űzik el a szü
lők őket. A hím egyébként nem segít a kölykök nevelé
sében.

A közönséges görény (Mustcla putorius) szaporodá
sának főbb jellegzetességei az indukált ovuláció, a vi
szonylag rövid 4142 napos vemhességi idő (embrioná
lis diapauza a közeli rokonára, a mezei görényre jellem
ző). az alom 6-7 fiókából áll. A leglöbb ragadozó emlős
sel szemben a közönséges görény az év folyamán több
ször ivarzik a márciustól augusztus vége közötti idő
szakban. Egy évben kél almol is képes világra hozni, ez 
azonban akkor fordul elő. ha az első alom valamilyen 
ok miatt elpusztul, ekkor a kiesett szaporulatot „sarjú 
alommal" pótolja. A ragadozó emlősök szaporodási 
stratégiájának része a hosszú kopulációs (párosodási) 
időtartam, a görénynél különösen hosszú: akár több óra 
is lehet. További jellegzetesség a fiókák kis születési sú
lya (róka: 80-100 gramm, nyest 10-15 gramm és a gö
rény: 5-12 gramm) és a gyors kölyökkori növekedés.

Tekintve, hogy a ragadozó emlősök territoriális ál
latok. szaporodásuk ciklikussága, a társas kapcsolatok 
jellege, illetve a táplálékforrások éven belüli változása 
nem teszi lehetővé korlátlan mértékű elszaporodásu
kat. Állományuk gyarapodása nemcsak a veszettségi 
esetek (pl. róka) számának csökkenésével - azaz a sza
porulat nagyobb arányú felnevelésével hanem rend
kívül jó alkalmazkodóképességükkel, urbanizálódá- 
sukkal is magyarázható.

Lanszki József és dr. Sugár László
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A legstabilabb civil vadászati szervezet
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

1998. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS IDEI TERVEI
Ismét eltelt egy esztendő, elbúcsúztattuk az 
óévet és várjuk, mit hoz számunkra az előt
tünk álló év. Tervezgetünk, számolgatunk, 
kigondoljuk, mit énünk el és mit szeretnénk 
jövőre elemi... ez a számvetés és a terv készí
tés ideje.

Nem könnyű a feladat, ha össze kell fog
lalni. mit tett a Vadászati Kulturális Egyesü
let a magyar vadászati kultúra érdekében. 
Azért, mert sok mindenről kellene/lehetne 
beszélni, s mert röviden nagyon nehéz el
mondani a mindennapok jelentős, ám még
sem ..említésre" méltó munkáit. Mivel a fel
adataim közé tartozik a beszámoló elkészíté
se. megpróbálok rövid tájlékozlalást adni a 
legfontosabbakról.

Megítélésem szerint a VKE legfontosabb 
tevékenysége még mindig a VADÁSZLAP 
kiadása, az előfizetők gyűjtése, a lap pél
dányszámának növelése ... hiszen a VA
DÁSZLAP kiadásából származik bevétele
ink nagyrészt', a vadászújság az a kapocs, 
amely havonként összeköt bennünket a va
dászokkal. tagjainkkal. Bízom benne, hogy 
nem árulok el üzleti titkot, amikor hírül 
adom: a lap előfizetőinek száma folyamato
san emelkedik, vadásztársaságok és egyéni 
vadászok fizetnek elő lapunkra. És ami né
miképpen ezzel összefügg, azt is elmondhat
juk. hogy az egyesület tagjainak a száma is 
hónapról-hónapra növekszik, már kiadtuk a 
három ezredik igazolványt, ami azt is kell. 
hogy jelentse: a Vadászati Kulturális Egye
sület létével, működésével, úgy is. mint tag
jai érdekvédelmi szervezetével a hatóságok
nak és minden vadászati szervezetnek szá
molnia kell.

Nem vagyunk még erősek csak stabilak, 
töretlen fejlődésünk ellenére ritkán hallattuk 
eddig a szavunkat, a véleményünket azért 
mindenki megismerhette a Magyar VA
DÁSZLAP hasábjairól... meg akkor is. ha ez 
egyáltalán nem igazodott a kincstári állás
pontokhoz.

Tisztában vagyunk azzal, hogy határozot
tabban. tagjaink és a magyar vadászati kul
túra érdekében harcosabban kell a jövőben 
sok kérdésben véleményt alkotni, tagjainkat 
és a VADÁS/.LAP olvasóit tájékoztatni, in
formálni ... és egyben képviselni.

Ezért kezdtük el kialakítani regionális 
szervezeteinket, ezért szervezzük a VA
DÁSZLAP tudósítói hálózatát, mert ott aka- 
mnk lenni az ország minden részén, minden 
vadásztársaságában ... minden becsületes és 
tisztességes vadász fejében, tudatában.

És tettünk még „néhány" dolgot, amivel 
akár dicsekedhetnénk is: Például megren
deztük Győrött az I. Szalonka fesztivál kísé- 
ró rendezvényeként a ..Szalonka a képzőmű
vészetben'* című kiállítást. Sajnos ezt a cso
dálatosan szép és páratlan anyagot, amit ed
dig így együtt soha sehol senki nem mutatott 
be. a mi hibánkból csupán egyetlen napig 
láthatta a közönség.

Tanultunk belőle, mert a későbbi, egy
mást követő szakmai konferenciákat már

több hétig nyitva tartó képzőművészeti kiál
lításokkal együtt szerveztük meg. így került 
sor májusban Szolnokon a Vadgerle konfe
renciára. vele együtt az „őz a természetben" 
című kiállításra, majd ősszel Tatán a Vadliba 
konferenciára, s mellette a ..Vízivad a termé
szetben" című tárlatra.

A Vadászati Kulturális Egyesület nevé
ben valamennyi rendezvényünk helyi szer
vezőjének, rendezőjének köszönjük a segít
ségét. akik sokat tettek annak érdekében, 
hogy a rendezvényeink sikeresek lehettek.

Mit csináltunk még? Csak távirati stílus
ban:

Tavasszal részt vettünk a Fc-Ho-Ván, 
ahol az. Országos Trófeabíráló Bizottság 
munkatársainak segítségével - a Földműve
lésügyi Minisztérium és a Hungexpo támo
gatásával - megrendeztük a nagysikerű és a 
látogatókat Igencsak vonzó Rendellenes 
Trófeakiállítást és Rókakoponya versenyt, 
amelynek dokumentumértékű elegáns kata
lógusát is elkészítettük.

(Ehelyütt okyelenül meg kell említenem 
a Magyar VADÁSZLAP felelős szerkesztő
jének. Homonnay Zsombornak a’ nevét, aki 
nélkül nehezen tudtuk volna létre hozni ezt a 
kiállítást.) Itt mutattuk be azoknak a gyer
mekrajzoknak - nyugodtan nevezhetjük al
kotásoknak - egy részét, amelyet Matula 
programunk keretében a tragikus sorsú mű
vész. Balogh Péter emlékére kiírt pályáza
tunkra küldtek be a gyerekek. Kellemes 
meglepetés volt. hogy több száz rajz érkezett 
szerkesztőségünkhöz, sajnos a hely szűkös
sége miatt csak egy részét tudtuk bemutatni. 
(Ehelyütt ismét meg kell említenem Kovrig 
Miklós fetőművész és Mészáros Iván VKE 
ügyvivő nevét, akik munkájukkal ugyancsak 
hozzájárultak ennek a kiállításnak a megren
dezéséhez.)

S bár a Matula-programunk személyi 
okok miatt tavaly kicsit gyengélkedett, a 
nyáron is voltak táboraink, amelyekről a 
VADÁSZLAP-ban bővebben olvashattak.

Látszólag nem jelentős, mi mégis igen 
nagyra értékeljük, hogy részt vehettünk a 
nagyatádi Fák és Vad kiállításon, valamint a 
vásárosnaményi I. Bereg-expón.

Ebben az évben a 7. Országos Vadászna
pok szervezőbizottságának munkájából is 
jócskán, de örömmel vettük ki a részünket. 
Mivel sem a megszűnését fontolgató Véd
egylet. sem a helyét még mindig nem találó 
Országos Magyar Vadászkamara, sem más 
vadászati civil szervezet nem vállalta a tava
lyi. 1998-as Országos Vadásznap megszer
vezését. főleg nem a pénzügyeinek intézé
sét. a vadásznapot eredetileg útjára indító 
egyesületünket kérték fel erre a nem mindig 
hálás feladatra. A kedvezőtlen előjelekkel el
lentétben. a szervezőbizottság határozott és 
aktív fellépésére (gyakorlatilag személyesen 
kerestünk fel minden megyét és vadásznapi 
szervezőit) - végre valamiben - összefog
tak a vadászok és tavaly minden megyében 
megrendezték a vadásznapokat, sőt volt, 
ahol több helyszínen is. Mivel ennek az or

szágosan is egyre jelentősebb rendezvény
nek a támogatói bevételeit, valamint a költ
ségeit át kellett futattni a könyvelésünkön, 
ezért átléptük pénzforgalmunkban a bűvös 
ötvenmillió forintos határt, ami miatt egye
sületünknél jelenleg hivatalos könyvvizsgá
lói ellenőrzés folyik, hiszen a 98-as mérle
günket csak a könyvvizsgáló által auditálva 
adhatjuk be az APEH-nek.

Már csak ezért se mondhatja azt senki, 
hogy a VKE jelentéktelen szervezet!

tegyük ehhez még azt is hozzá, hogy a 
Vadászati Kulturális Egyesület az Országos 
Vadásznapok hivatalos főtámogatója. hiszen 
a szervezőbizottságban közreműködő elnök 
és kincstárnok 100-100 ezer forintnak szá
mító munkáján és a húsz darab (egyenként 
25 ezer Ft értékű) Hubertus Kereszt arany fo
kozat kitüntetésen kívül, plusz 100 ezer fo
rint anyagi támogatást is adtunk a veszpré
mi nyitó rendezvényre... a Nemzeti Vadász- 
rendhez, illetőleg a Széchenyi emlékkiállí
táshoz nyújtott újabb 100 ezer forintot nem 
is számolva.

Csaknem két éve foglalkozunk a hivatá- \ ' 
sós vadászok egyenruhájának elkészítésével. 
Tavaly a prototípus elkészült, nagy sikerrel 
be is mutattuk a veszprémi vadásznapi nyi
tórendezvényen. szembeállítva az elmúlt 50 
év változó vadászruházatával... a sorozat- 
gyártása mégsem kezdődött el. mert még . 
vámunk kell a döntésre, az egyenruha hiva-MT 
talos elismertetésére.

Regionális szervezeteink kiépítésére eb
ben az évben kevesebb erőt fordítottunk, így 
az meglehetősen lassan halad. Azokban a 
megyékben, ahol már vannak helyi csoport
jaink. folyik a munka. Kiállításokat, vadász
találkozókat szerveznek.

A tavalyi évet az előzőekhez képest kicsit 
jobb gazdasági háttérrel kezdtük, törlesztet
tük a hiteleinket, kilábaltunk a betörések 
okozta károkból, a korábbi szegénység alól 
tehát némiképpen fellélegeztünk, és ennek 
megfelelően igen jelentős technikai előrelé
péseket sikerült megtennünk. Az már termé
szetes. hogy a lapszerkesztéshez, az adatbá
zisok nyilvántartásához szükséges számító
gépeink a legmodernebb operációs rendszer 
hálózatán működnek és örömmel jelentjük, 
hogy tavaly bekapcsolódtunk a világháló
zatba is. van saját Internet honlapunk, a 
wAvw.vadaszlap.hu hívásával nem csak a ta
valyi VADAS/LAP számaiból válogathat
nak az érdeklődők, hanem egyre több vadá
szati információval is fogunk szolgálni. És 
ami néhány évvel ezelőtt még szinte elkép
zelhetetlen volt. ma már valóság: a hat(!) te
lefonvonalunkon utolérhetők vagyunk.

Most röviden néhány mondatot a jövő évi 
terveinkről.

A VKE - úgy túnik - 1999-ben is a leg
stabilabb civil vadászati szervezet lesz. amely 
képes célkitűzéseinek megvalósítására. Nem 
fenyeget bennünket sem a „kötelező tagság” 
megszüntetése, sem pedig a tagdíjak elmara
dásának következménye. Ezt a stabilitást

erősíti a közhasznúság megpályázása, a ha
tóságokkal kialakított kapcsolat-rendszer, 
valamint a többi vadászati és a vadászati 
kultúrához kötődő szervezettel megkötött 
együttműködés.

A magyar vadászati hagyományok sorát 
erősíti a pilisi szalonkanyitány megrendezé
se. a Szalonka Dublé Díj átadása. Matula 
programunk valamennyi gyermek-tábora, és 
még nem hagyomány, de szeretnénk, ha az 
lenne: a decemberi vad-karácsony napja.

Újdonság az idei terveinkben, hogy a Va
dászati Kulturális Egyesület tagjainak az or
szág négy régiójában hangulatos majálisokat 
szervezünk, hogy egy kicsit jobban megis
merjük egymást és együtt ünnepeljünk.

Á konferencia-sorozatunkat - amelyet 
ugyan még nem ismer el a Tudományos 
Akadémia - idén is folytatjuk, a vadászku
tyákról, az íjászatról, sportlövészetről és 
solymászatról tervezünk konferenciát ren
dezni.

Ahogy eddig, továbbra is támogatni kí
vánjuk „A magyar vadért!" és a „Cscrgezán 
Pál" Alapítványt, a „Magyar Vadászrend" 
kiadását, valamint a mostanában alakuló dr. 
Egyed István nevével fémjelzett ösztöndíjat. 
Reméljük, hogy nem csak erkölcsileg, anya
gilag is tudunk támogatni jónéhány ifjúsági-, 
és művész-tábort, valamint képzőművészeti 
kiállítást.

Bevételeink növelése érdekében néhány 
a VADÁSZLAP-hoz és anyagaihoz, a ma
gyar vadászati kultúrához és a magyar vadá
szat-vadgazdálkodás. stb. információkhoz 
kapcsolódó CD kiadását is tervezzük, és na
gyon reméljük, hogy a több fórumhoz, szer
vezethez benyújtott pályázatainknak is lesz 
némi kézzel fogható eredménye.

Itt kívánom köszönetéinél kifejezni azok
nak a vadászoknak és családtagjaiknak, akik 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át nekünk 
ajánlották fel. összesen 610.000 forintot. A 
szigorú előírásoknak megfelelve ezt az 
összeget már bankszámlánkon tudhatjuk.

Természetes, hogy az idén átutalt, a sze
mélyi jövedelemadók 1 százalékából szár
mazó bevételünket a regionális szervezetek 
működésére kívánjuk fordítani, és bízunk 
benne - egyben kérjük is -. hogy a VKE tag
jai személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 
ismét egyesületünknek adományozzák.

Ezek a terveink. Nem tudjuk, hogy mit sike
rül majd megvalósítani belőle és mi minden 
lesz még. amit a mindennapok tűznek elénk 
megoldandó feladatnak. Az 1998-as mun
kánk lezárult. A számvetést elkészítettük és 
remélem, hogy nem kell szégyenkeznünk. 
Nem tudom, hogy amit eddig teltünk, az 
Önök és tagságunk szemében sok vagy ke
vés, csak azt tudom, hogy mind az egyesü
letben. mind a VADÁSZLAP-nál az elmúlt 
évben is tisztességesen dolgoztunk és mi is, 
önök is számíthatnak rá: idén sem vállal
tunk/vállalunk kevesebbel.

Lukácsné Kocsis Marianna 
a VKE ügyvezető igazgatója
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VADMENTESI NAPLÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Tószegi „Dózsa” Vadász- 
társaság adottságaiban tipikusan alföldi, 9000 hektáros apró
vaddal. Természetes határvonala mintegy 12 km hosszan a 
Tisza-ártér, szé lessége 500 és 3000 méter között változik, 
nagysága  3000 hektár. Ezen területrészen a hosszú  évek gya 
korlata alapján -  vadászni csak  a fagyok é s  a hó beállta után 
lehet, a jellegzetesen dú s ártéri vegetáció miatt. Az árhullám
ról érkező első hírek után, elterelési szándékkal fokozott vad
etetést folytattunk a mentett, felső részhez közelebb eső  ete
tőhelyeken. Ez azonban nem hozott eredményt a tavaszt idé
ző növényzet és a betakarítatlan kukoricatáblák miatt.
Az ártér feltöltődése november 14-én kezdődött, amikor az 
önkormányzati határozatra megnyitották a nyári gátakat. 
Ekkor még a víz terjedésének iránya, mértéke követhetően 

kiszámítható é s  v iszonylag lassú  volt.

November 15. AGerje-Perje főcsatorná
tól északra eső szolnoki rétet 3 db. kb. 
100 hektár nagyságú sziget kivételével 
egyöntetűen 30 centiméteres víz fedi. A 
szigeteken vagy 60 őz van. viselkedésük 
nyugodt. Távcsővel nyúl is szép szám
mal látszik. A főcsatorna déli oldalán, a 
tószegi réten a víz egyelőre még csak né
hány kisebb laposon látszik, jelentős víz
felület nincs. A mentésre vonatkozó szer
vezés megkezdődött, indulásnak reggel 7 
órát beszéltünk meg.

November 16. Gyülekező és az eligazí
tás után minden csónakba került mobil- 
telefonos vadász, a kapcsolattartás ér
dekében. Megdöbbenve hallgattuk a víz- 
ügyesek tájékoztatóját, amely szerint az 
addig kevésbé veszélyesnek hitt tószegi 
réten az éjszaka folyamán gátszakadás 
történt, és így a teljes feltöltódés meg
történt. Ezek után a tervezett kétirányú

mentés helyett ide indult minden csó
nak. A látvány és a érzés elkeserítő és 
félelmetes volt. Azokon a helyeken, 
ahol előző nap nyoma sem volt a víz
nek. most 3 méter körüli az ár. A regge

li fagyos időben a víz hőfoka is csupán 
4 fok.

Ezen az első napon az élve kifogott 
őzeket a mentett részhez közel, bokrok 
kiálló részeire felkapaszkodva, felakad

va. vagy az ár szélén a gát tövében, ki
merültén találtuk. Volt olyan, amelyik - 
felismerve bennünk az embert - a száraz 
oldal helyett a nyílt víznek menekült. Az 
ágakról a csónakba beemeltek közül is 
néhány a partra érés előtt végkimerült
ségben elpusztult. A szél által összehor
dott uszadékokban és a sűrűbb bozóto
soknál sok tetemet találtunk. A zsigere- 
lés során megfigyeltük, hogy szinte va
lamennyi tüdeje vízmentes volt. azonban 
a szívben feltűnően nagy mennyiségű al
vadt vér volt, valószínűleg a jéghideg 
víz okozta vérbesűrűsödés miatt. 13 óra 
után a nagy szél okozta méteres hullá
mok miatt a kézi evezős csónakokkal a 
további mentés életveszélyessé vált, s 
ezért befejeztük. 17 óra körül kaptuk a 
hírt. hogy a szolnoki rét felől is átsza
kadt a gát. ezért 18 órakor rövid megbe
szélés után reflektorokkal felszerelve új
ra vízre szálltunk. A  nem csituló szél, az



ár sodorta fatörzsek és a borús idő miatt 
22 órakor azonban be kellett látnunk, 
hogy az éjszakában tehetetlenek va
gyunk és már csak holnap lesz esély a 
mentésre.

November 17. Sajnos ugyanez lett a 
gátszakadás eredménye. Suta- és gida- 
tetemeket találtunk mindenfelé. Egyér
telművé vált az is. hogy a suták pusztu
lását nem kis mértékben az is okozza, 
hogy a kimerült, hívás hangját hallató 
gidáját még 5-6 méteres vízben sem 
hagyja el, sőt volt eset, hogy a kihaj
tott, kiúszott suta a gida vészsírámjá- 
nak hangjára visszaúszott a partról a 
gidáját kimentő csónak felé. A nyári 
gátak kivételével mindent elöntött a 
víz. de már azok tetején is átfolyások 
alakultak ki. Az ide felmenekült őzek 
ezeket még megtalálták. Megpróbáltuk 
lehajtani őket, de néhány a folyónak 
menekült és ott elveszett a sebes sod
rásban. Csónakkal a sűrű bozótos és az 
örvények miatt nem ^vethető. A  mai 
napi mentést sötétedéskor fejeztük be. 
A gátakon maradt őzek számát hetven
re becsültük.

November 18. A vízszint tovább emel
kedik, a gátak tetején is már 50-60 centi
méter a víz. Az őzek hasig állnak a jeges 
vízben. Az összetorlódott csapatokban 
már bakokat is látni, gidát azonban 
szinte egyet sem. A kimentett őzek csül
ke teljesen kiázott, guniiszerűen puha. 
Az elhullottak minden esetben magá
nyos őzek, fiatal, középkorú bakok, su
ták most már gida nélkül. Először talál
tunk elhullott fácánokat is. Érdekes és 
szomorú, hogy a két napja riasztólövé-

sekkcl kizavart fácánok szinte ugyanab
ban a számban, ugyanoda - valószínűleg 
a megszokott gallyazó helyekre vissza
térnek. Folyamatosan elgémberednek az 
alacsonyabban élők, az ágakról végül 
belebuknak a jéghideg vízbe.

November 19. További áradás. Nincs 
hely, ahol két méternél kisebb lenne a 
víz. az átlagmélység öt méter körüli. A 
szél már korán reggel élesen vág. mint a 
penge, a motorral felszerelt ladikkal is 
nagyon nehéz a haladás. Az utolsó élő 
őzeket hozzuk ki, ezek első lábukkal 
görcsösen fák törzsét fogták. Kimentet
tünk egy 3 éves 450 gramm körülit és 
egy idős, már tarfejű bakot is, amelynek 
35 milliméter körüli volt a levetési síkjá
nak átmérője. Az első bakok, amelyeket 
szinte név szerint ismertünk. Láttunk 
egy rétisast, amint egy elhullott őzgidát 
vitt. Valószínűleg valamelyik uszadék-

ból emelte ki. Sajnos ezeket a „padlóve- 
réseket” , amelyek már közel 150-200 
méter szélesek, tegnap óta csak körüljár
ni tudjuk.

November 20. Lassan, de tovább árad a 
folyó. Minden bozótost, fiatalost ellepett 
már a víz, helyeiket csak sejtjük a víz 
alatt. Elhullott nyulakat először láttunk, 
az uszadék közül kiszedve tépték őket a 
sirályok. Egész nap csak két sutát talál
tunk, mindkettőt sikerült kihozni a nyílt 
vízből.

November 21. Nincs több menthető 
élet... Az egyik uszadékszigetet is szét
verték a hullámok. Ebben egy régebbi 
őztetemet találtunk...

r
November 22. Viharos, dermesztő szél 
süvített. A homokzsákokkal végsőkig 
megerősített gáthoz újabb négy őztete

met sodort ki a szél. Ezek is több napo
sak voltak. Ma tetőzött az ár 897 centi
méterre. Amit tudtunk megtettük, meg
próbáltuk a lehetetlent. Vége. Holnaptól 
lassú apadás várható, mely talán hetekig, 
hónapokig is eltarthat. Napok óta első 
alkalom összegezni a számok alapján a 
történteket. Köszönetét mondani min
denkinek, aki részt vett a mentésben, aki 
eszközökkel segített, ajtaját szalmázta 
be a kimentett őzek melegedőjének, 
munkahelyi vezetőknek, akik első szóra 
engedték el a munkából segíteni akaró 
vadásztársainkat. Köszönet Tószeg köz
ség lakóinak, akik saját gondjaik elle
nére is előbb érdeklődve, később együtt- 
érezve, aggódva fogadták az árból érke
ző csónakokat, meleg teával, kávéval 
várva, kínálva a benne ülőket. Egyikük 
úgy fogalmazott, hogy az án'íz során lá
tottak örökre ..lemosták a vért a vadá
szok kezeiről” .

Megjegyzendő: vadjaink úgynevezett 
..tiszta kezű”  védelmezőinek most sem 
lett piszkos a keze, még az evezőlapáttól 
sem!

Odaveszett vagy másfélszáz őz. há
romszáz nyúl és legalább kétszáz fácán. 
Kimentettünk 38 őzet. tíz nyulat.

Utóirat. December 1. A falu alatt, egy 
drótkerítéssel bekerített portán a kutyák 
lefojtottak és szétszedtek két halálosan 
kimerült őzsutát, amelyek valószínűleg a 
víztől 3 kilométerre lévő elengedési 
helyről térhettek vissza megszokott kör
zetükbe, az első között.

Sokára, nagyon sokára lesz errefelé 
minden a régi.

Kiss Barnabás
vadászmester. Tószeg

A mentésben kiemelkedő és embert próbáló munkát végzett vadászokat a tószegi 
..Dózsa" Vadásztársaság Hubertus-kereszt kitüntetésekre terjesztette fel a Vadá
szati Kulturális Egyesület elnökségének. Tekintettel a vadállományért végzett 
rendkívüli és példamutató teljesítményükre a Magvar Vadért Alapítvány a ki
tüntetések teljes költségét átvállalta, és a Vadászati Kulturális Egyesület februá
ri ünnepélyes közgyűlésén adják át. méltó keretet adva a rendkívüli áldozatkész
ségükért.

Arany fokozat: Tóth (iábor és
Kiss Barnabás vadászmester 

Ezüst fokozat: Pocsai Imre 
Bronz fokozat: Varga József titkár és 

Drappa István

A kitüntetetteknek tiszta szívből gratulálunk.
Szerkesztőség

Megkaphatja-e a mezei nyúl a myxomatosist?
A tankönyvek egyértelműen leírják, hogy az európai me
zei nyúl (Lepus curopaeus) ezen betegség vírusfertőzésé
re nem fogékony. Megfigyeléseim szerint a mezei nyúl 
speciális körülmények között - igen fertőzött környezet
ben - megbetegedhet ebben is.

A betegséget 1896-1898 óta ismerjük. Dél-Ameriká- 
ban (Lmguayban) írták le. házinyulakon. Az ott élő tró
pusi erdei nyúlban elterjedt betegség, enyhén zajlik, de a 
fertőzött cgyedek vírushordozók. Ismert a betegség a 
gyapotfarkú nyúlban is. Ausztráliába az elvadult házinyu- 
lak. Franciaországba a túlszaporodott üregi nyulak kiirtá
sa céljából tudatosan hurcolták be a betegséget. A beteg
séget vírus idézi elő, amelynek különböző virulenciájú 
törzsei vannak. A myxomatosis vírusát különböző bolhák, 
atkák, kullancsok, legyek terjesztik. A vírusfertőződés ge
neralizálódik és a predilekciós helyeken - fúl. ajak. orr
ház. szemhéj, lábvég. végbélnyílás környéke - savós. 
szövetszaporulattal járó gyulladás alakul ki. Az állomá
nyok megbetegedése akár százalékos is lehet. Az elhullá- 
si veszteségek a 20-30-50$-ot is elérhetik. A vírus fő 
hordozójának az üregi nyulat tartják. A betegség lappan- 
gási ideje általában 7 nap és hosszú hetekig, hónapokig is 
eltarthat. A bőrben myxomatosisos duzzanatok alakulnak 
ki: cseresznyemag-cseresznyeszem nagyságúak, kiemel
kedők - szürkésfehérek, nedves metszéslapúak, daganat- 
szerű csomók. Később ezek a daganatok elhalnak és 
pörkképződéssel gyógyulnak. Napjainkban hazánkban 
súlyos járv ányok zajlanak a házinyulak között, az említett

daganatokon túl nagyon gyakori a súlyos kötőhártya- és 
orrgyulladás. A betegség ún. Noduláris formája enyhébb, 
a veszteségek is alacsonyabbak.

A házinyulak közt - az állományokat fel kell számol
ni. Ezért házinyúlállományoknál kora tavasztól kezdődő
en elengedhetetlen az aktív immunizálás (Myxovac - 
vakcinával.)

Egy saját esel leírása kapcsán szeretném bemutatni, 
hogy egy rendkívül súlyosan fertőzött környezetben az eu
rópai mezei nyúl is elkaphatja a betegséget. V. János ceg
lédi lakos házinyúlállományában évek óta jelen van a 
myxomatosis vírusa, az egyedeket rendszeresen vakciná- 
zásban kell részesíteni. Tavaly májusban a nevezett állat
tartó a lucemakaszálón kettő tíznapos mezei nyúlfit talált. 
A két kis mezeit hazavitték és a kb. azonos korú kis házi
nyulak közé helyezték el. csecstestvérnek. Az egyik kis 
mezei a dajkaságban kapott csecset nem fogadta el - ha
marosan elpusztult. A másik nyúlfi a csecset elfogadta és 
szépen fejlődésnek is indult. Még a kicsik leválasztása 
előtt - kb. 6 hetes életkorban az öt szopós házinyúl és az 
egy mezei nyúl egy időben betegedett meg. A házinyulak - 
nál a betegség ún. Noduláris alakja jelentkezett igen inten
zív formában, a mezei nyúlfinál az orrháton jelentkezett a 
myxomatosis - esetében a betegség enyhe lefolyású volt.

Az eset leírásával azt szeretném érzékeltetni, hogy 
különleges körülmények közt, rendkívül fertőzött kör
nyezetben még az ellenállónak hitt mezei nyúl is megbe
tegedhet. dr. Csapó István
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TELL VILMOS UTÓDAI
*

A z Őrség, a vendvidék az ország 

nyugati csücskének szépségekben 

gazdag vidéke. Errefelé talán még 

ma is csak karnyújtásnyira szakad

tak el az ott élők az erdő világától.

A  felsőszölnöki, nemrég lesze
relt. húszéves F. András és barátja 

G. Tamás (18), szinte minden sza
badidejüket az erdőn töltötték, hol 

motorral, hol gyalog. Ennek ugyan 

nem igazán örültek a helyi Hármas

határ Vadásztársaság vadászai, vad
őrei, mert a legváratlanabb helyeken 

és időpontokban, hol itt, hol ott buk

kantak föl. A  bőgés idején állítólag 

meg bőgőkürttel is bolondították a 
bikákat. A z  elmondások szerint már 

régóta figyelték a két fiút. Erre min
den okuk megvolt. A  falu feletti Já- 

nos-hegyen volt F. Andrásoknak egy 

kis földjük, ahová a Fiúk szabályos 

leskunyhót és egy különálló magas
lest is eszkábáltak. Eléje, -  amint ké
sőbb kiderült -  rendszeresen szórtak 

is. Magánterület volt, még ha nem is 

zártkert. A z  etetést pedig jogszabály 
senkinek nem tiltja. Ezen a terület

részen rendszeresen, jószerivel csak 

őzek tanyáztak. Késő ősszel ezért 
sem a vadászok, sem a vadőrök nem 

jártak ki annyit, mint máshová, a 

szarvas és a disznójárta részekre. 
Szokás egyébként errefelé, hogy a 

vadkárok elhárítására sokan kint töl

tik az éjszakát, ezért a parcellák vé
gébe a gyakori kinn éjszakázások 

miatt kunyhókat építenek.
A  november utolsó szombatjá

nak délutánján is kiült a saját lesére

a két Fiú, a Renegade tipusú, terep

mintázatúra festett, csigás számszer
íjjal, amelynek vesszeje háromélű 

vadászheggyel volt szerelve. Már 

állítólag indultak volna hazafelé, 

amikor a felajzott számszeríj elsült, 

és belefúródott F. András felső

combjába. M ire megrémült társa a 
mentőkkel az úttalan utakon, nagy 

nehezen a helyszínre ért, a szeren

csétlenül járt Fiatalember elvérzett. 

A  mentősök szerint, ha előbb érkez
nek, akkor sem tudták volna meg

menteni, mert a lehető legrosszabb 
helyre fúródott a halálos vessző. A  

háromélű vadász-nyílhegy -  szak

emberek szerint -  ugyanis éppen 
azért fejt ki borzalmas hatást, mert 

a behatolás során minden eret azon

nal elvág és a halál beálltát az el

vérzés okozza, sokkhatás nélkül. A  

számszeríj erejéről legendákat me
sélnek. Tény, hogy mintegy száz 

méterig lehet vele hozzávetőleges 

pontossággal lőni, és könnyen átüt 
akár egy kőműves pallót is. A z  egy

szerű reflex, vagy csigás íj vadá
szatra alkalmazhatóságának alsó 

határa a jogszabályban a 60 fontos 

húzóerő. A  számszeríjak ennek akár 

több, mint a háromszorosát is „tud
ják”. A  gyilkos eszköz -  amely en

nek ellenére „hivatalosan" nem mi

nősül fegyvernek, „csak" veszélyes 

eszköz -  szabadon kapható. Ara 

meglehetősen borsos, 40-100000 
forint, amely azért talán nem ki

mondottan munkanélküliek részére *
ajánlott. Így azután -  ki kell valaki

nek mondani -  nehezen képzelhető 

el a megvásárlása, használata a csa

lád anyagi segítsége nélkül, bár
mennyire is állítják utólag ennek az 

ellenkezőjét.
Egy Fiatal élet elvesztése önma

gában feldolgozhatatlan tragédia, rá

adásul a szülők második Fiukat te

mették. F. András testvére 16 éve

sen, halálos betegségben halt meg...
A  vendvidéki embereket nem le

het szószátyársággal vádolni. Ha ne

tán mégis mondanak valamit erről az 

esetről, kérik nevük elhallgatását. 
Ők tudják miért. A z  erdő nagy és 

rejtelmes...
WeidI Ferenc vadászmester min

denesetre azonnal elzáratta a beíró 
könyveket, hogy csak és kizárólag a 
vadászok férhessenek ezután hozzá. 

Szigorítják az ellenőrzéseket, de 
sokkal többet nem tehetnek. A z  éj

szakai tevékenységet a vadkárokkal 

magyarázzák, de csak a tettenérés 

esetén lehetne valamit tenni.

Csakhogy...
M a  bárki építhet magaslest a sa

ját földjén és létesíthet szórót. A  ha

szonbérleti szerződésekben azonban 

egyoldalúan csak a bérlőnek kell va
dászati-vadgazdálkodási berende

zéshez a tulajdonos hozzájárulását 

beszerezni. Fordított helyzetre nem 

gondolt senki. Nyíltan hordhat va

dászterületen íjat, számszeríjat, 
„sportolás" céljából. Vadász nyíl

hegyet is az vesz a vadászboltban, 

aki akar. A  200 fontos húzóerejű, 
csigás számszeríjak közül kedvére

válogathat. Szétszedve elrejteni nem 

nehéz. Feltűnés nélkül szállítható 

motoron, autóban, de még hátizsák

ban, kabát alatt is. Ha valaki -  er

dész, vadőr -  szól érte, csak Figyel

meztetheti. Jó esetben a „tettenérf 
becsomagolja, aztán ott folytatja, 

ahol az előbb abbahagyta. Minden 
ellenkező híreszteléssel szemben a 

számszeríj egyre népszerűbb, 
amelynek a kereskedők volnának 

igazán a megmondhatói. Ha pedig a 

vadfajok rendeletben meghatározott 

vadgazdálkodási értékét vesszük Fi
gyelembe, a számszeríj egyáltalán 

nem drága, sőt gyakorlott kézben 
igen hamar megtérülő „beruházás” 

lehet. Am i még fontosabb, nincs 

annyi macera \*Ie, mint az orvosi 
alkalmassággal, fegyvertartással, a 
vadászvizsgával és még hosszan so

rolhatnám. Sem hangja, sem nyoma 

nincsen ugyanis a rálövés helyén, a 
szórón, nincs vér, csak az elugrás 

után 10-15 méterre kezdődik. M int
egy 30-50 méteres halálvágta után 

esik csak össze a vad. Ha kihúzzák a 

vesszőt, nincs nyom. Alattomos 
hangtalansága miatt a szóróra akár 

percek múlva is visszajönnek az 

őzek. Szabad a vásár (?) A z  őzek 
egy-egy területrészről akár mind 

egy szálig kiirthatok, egyetlen tél. 

alatt. Önveszélyessége immár bizo
nyított, közveszélyességét pedig ed

dig is tudtuk. Sajnos azonban, csak 

mi. A  jogszabálykészítő hatóságok 

le vannak....maradva.
- h-y -

HIVATÁSOSOK EGYMÁS KÖZÖTT
Egyfajta továbbképzés jelleggel kez

dődött a Pest megyei hivatásos vadá

szok kamarai osztálygyűlése novem

ber 18-án. Amint leszögezte: együtt

működő felügyeletet képzel el Szabó 
Zoltán osztályvezető, aki az ellenőr

zésekről, a jogszabályi változásokról 

beszélt, dr. Lehoczky Pál az állat- 

egészségügyi kérdéseket. Dobos An
tal a természetvédelemmel kapcsola

tos feladatokat ismertette. Ezután 

került sor az osztály első hivatalos 

ülésére. Szabó László részletesen be

számolt a hivatásos vadászok helyze

tét felmérő munkáról, amely érthetet

len okokból csak részben teljesült, 

mert a kiküldött csaknem 300 kérdő

ívből mindössze 87 értékelhetőt 

küldtek vissza. Mindezek ellenére a

felmérés reprezentatívnak mondható, 

bár cseppet sem szívderítő. Anélkül, 

hogy a terjedelmes anyagot részle

teznénk. nézzük a közölt fontosabb 

adatokat. Közép- és felsőfokú iskolai 

végzettséggel (utóbbi a jelenlegi jog

szabályok szerint az alkalmazás fel

tétele volna) csupán a munkavállalók 

fele rendelkezik. Minimál bért kap 

21 % , 20-30 ezer forint között 28 % , 

30 ezer forint felett keres 51 %. A lig 

több, mint a felük kap egyenruha jel

legű ruházatot, illetve munkaruhát. 

27 százalékuk nem kap szolgálati lő

fegyvert, 80 c/c vadászkést, 76 °k tás

kát, 61 százalék távcsövet és ugyan

ennyi térképet sem. Saját gépkocsit 

üzemeltet 70 % (átlag 17500 Ft/hó 

térítéssel) 7 % motorkerékpározik

(átlag 6000 Ft/hó díjjal) szolgálati 

gépkocsival jár 6 % ,  a többiek -  17 %
- az apostolok lován űzhetik a vador

zókat. Bizonyára azért is csak az 53 

százalékuk tart kutyát, de csak tizen

egy százalékuk kap térítést a kutya

tartásáért, átlag 1750 Ft/hó „erejéig". 

Nem kap lőszertérítést 40 százalé

kuk. Mobil telefonnal fele létszámuk 

sem rendelkezik. A  hírek szerint a 

megyék fölmérésének eredményét 

az országos elnökség rövidesen 

megtárgyalja és bizonyára igyekszik 

is tenni majd valamit a javulásért. 

Ezek után Szabó László tisztségéről 

lemondott, mert a vadászati felügye- 

lőségi beosztása nem egyeztethető 

össze a köztestületben betöltött tiszt

ségével. A  hozzászólások és a vita

során számos, fontos kérdésben 

kértek segítséget a megye hivatásos 

vadászai. Mindezeket az eredmé
nyes munka érdekében halaszthatat

lanul orvosolni kellene. Miután az 

információk áramlása meglehetősen 

akadozó, kérték a hivatásos vadá

szokat. jelentsék a kamarának, hogy 

indult-e eljárás valaki ellen. Röv i

desen -  ígérték -  a kamara elkészíti 

az új Szolgálati Szabályzatot. A  kö- • 

zeljövőben a köztestület -  az 

O M V V -he z  hasonlóan -  együttmű

ködési szerződést köt a rendőrható

sággal és ez lehet majd az alapja a 

helyi együttműködés kialakításá

nak, a vadorzás elleni eredményes 

fellépésnek.
- H -
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Mire szabad vadászni?
Novemberben: selejt szarvasbika. tehén, borjú - selejt dám- 
bika. tehén, borjú - őzsuta és gida - muflonkos, jerke, bárány
- házi görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés, böjti, 
csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle. (A 
vaddisznó koca - 50 kilogrammos zsigerelt súlyt meghaladó 
nőivarú vaddisznó -  január 31 -éig lőhető.)
Februárban: gímszarvas borjú - dám borjú - házi görény 
(15-éig) - nyest (15-é»g) - balkáni gerle (15-éig) - vetési var
jú fészektelepeken.
Egész évben lőhető: vaddisznó kan. süldő, malac - üregi 
nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál - mo
sómedve - dolmányos varjú - szarka - szajkó.

JAN U AR
Télhó, avagy Boldogasszony hava

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

6. Szerda 7 32 16 08 2116 1009
7. Csütörtök 731 16 09 22 20 1037
8. Péntek 731 1611 23 22 1102
9. Szombat 731 1612 — 1126 C 15 22

10. Vasárnap 7 30 1613 0 23 1151
11. Hétfő 7 30 1614 123 1217
12. Kedd 7 29 1616 2 23 1245
13. Szerda 7 29 1617 3 23 1317
14. Csütörtök 7 28 1618 4 22 1354
15. Péntek 7 28 16 20 519 1438
16. Szombat 7 27 16 21 612 15 28
17. Vasárnap 726 16 22 701 1625 016 46
18. Hétfő 726 16 24 7 45 17 27
19. Kedd 7 25 16 25 8 24 1834
20. Szerda 7 24 16 27 8 58 1944
21. Csütörtök 723 16 28 929 20 55
22. Péntek 722 1629 9 59 22 07
23. Szombat 7 21 1631 10 28 2319
24. Vasárnap 720 1632 10 57 ---------- D 20 15
25. Hétfő 719 16 34 1130 033
26. Kedd 718 16 35 12 06 146
27. Szerda 717 1637 12 47 258
28. Csütörtök 716 16 38 13 36 4 07
29. Péntek 715 1640 14 32 510
30. Szombat 714 1642 1535 606
31. Vasárnap 712 1643 1641 653 017 07

FEBRUÁR
Télutó, avagy böjtelő hava

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

1. Héttő 711 16 45 1749 733
2. Kedd 710 1646 18 56 8 07
3. Szerda 709 16 48 20 02 836
4. Csütörtök 707 16 49 2106 903
5. Péntek 706 16 51 22 09 9 28
6. Szombat 704 16 53 2310 953
7. Vasárnap 7 03 1654 — 1018
8. Hétfő 7 02 16 56 0 10 1046 C 12 58
9. Kedd 700 16 57 110 11 16

10. Szerda 659 16 59 209 11 50
11. Csütörtök 6 57 1700 3 06 1230
12. Péntek 6 55 1702 4 01 1317
13. Szombat 654 1704 4 52 14 11
14. Vasárnap 6 52 17 05 538 1512
15. Hétfő 6 51 1707 620 1618
16. Kedd 6 49 1708 657 1728 O 7 39
17. Szerda 6 47 1710 730 18 40
18. Csütörtök 6 46 1711 801 1954
19. Péntek 6 44 1713 831 21 08
20. Szombat 6 42 1714 9 01 22 23
21. Vasárnap 6 40 1716 9 32 23 37
22. Hétfő 6 39 1718 10 07 —  —

23. Kedd 6 37 1719 10 47 0 49 D 3 43
24. Szerda 6 35 17 21 1132 1 58
25. Csütörtök 6 33 1722 12 24 3 02
26. Péntek 6 31 17 24 1323 3 59
27. Szombat 629 17 25 14 27 4 48
28. Vasárnap 6 28 17 27 1533 530

PÁLYÁZAT
A Vadászati Kulturális Egyesület - más vadá
szati szervezetektől eltérően - nyílt pályázatot 
hirdet az egyesület társadalmi elnöke címére. A 
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önélet
rajzát és a vadászati kultúra terén végzett mun
kásságán kívül a jelölt programját, elképzeléseit, 
terveit. A pályázat beküldési határideje: január 31. 
Cím: VKE 1245 Budapest, pf., 1209.

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: BENE JÁNOS FESTMÉNYE L
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TIRÓ, TIRÓ...
Sajnos minden rimánkodás ellenére 
terjed a háló alatt hizlalt „dobozos fá
cán" mindenfelé, akárcsak egy fertőző 
betegség. Hivatkoznak a nagyobb ará
nyú „hasznosításra", visszatérülésre, 
egyebekre, amelyek talán egyesek 
számára jól hangzanak, de felmérhe
tetlen az a kár, amellyel a magyar fá
cán renoméját rontják. Tudomásul kel
lene végre venni, hogy a jövőben is 
csak a minőséget lehet eladni. Minden 
ellenkező híreszteléssel szemben a hi
bátlan tollazatú, kiválóan repülő fácán
ra - de csak arra - mindig is igény 
lesz, amely az árakban is megnyilvá
nul. Lehet és divatos hivatkozni élőhe

lyi romlásra, a tenyészanyag gondjai
ra, egyebekre, de vitathatatlanul alap
vető és bízvást a legfontosabb a hoz
záértés, a sokat emlegetett emberi té
nyezők. Minden mesénél meggyőzőbb 
a személyes tapasztalat, amelyet sze
rezhettünk december 8-án, Heréd ha
tárában, a földtulajdonosi alapon műkö
dő Herköver Vadásztársaságnál. Hat 
külhonból érkezett puskás 978 hajtott 
fácánt ejtett. A vendégek - akik rend
szeresen vadásznak a hajtott fácán ha
zájában, Angliában is - elismeréssel 
szóltak a tapasztaltakról és januárban 
újra jönnek. Sokan kérdezhetnék, hogy 
egy új társaság 'Vezérkara és személy
zete honnan tudja, hogyan kell ezt csi
nálni? Nos, együttműködnek a szakértői 
hátteret adó, Fehér József nevével fém
jelzett Anas vadászatszervező irodával.

zetes behajtások - amely háttérmunkát 
a vendégek talán észre sem veszik 
kisebbfajta hadművelet, átgondolt elő
zetes stratégiával és taktikával, amely 

J^pnulatos vadismeretet feltételez. A 
^ a r  hajtásból csupán egyben, ebéd 

után, több, mint háromszáz madár 
esett. A vadőrök munkáját a lőállások 
mögött profi kutyák segítették, kiváló 
munkájuk meglátszott a terítéken is. 
Magyar Ferenc képriportja mindezek
ből csak ízelítőt adhat, mert a résztve
vők összehangolt munkájának együt
tes élményét semmi nem pótdlnatja. Jó  
volt látni....

- H -

A terület kialakítása, a berendezése, a 
vadföldek elhelyezése, a sajátos helyi 
adottságok optimális kihasználását és 
a vadászatok eredményességét szol
gálják. A nevelt fácánok kibocsájtása 
igen gondos utópeveléssel folytatódik. 
Az ötven hajtó szakszerű irányításai 
„ s t r á z ^ ” pontos elhelyezés^ az e\&
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Két tartózkodással az Országgyűlés 
módosította a vadászati törvényt

Az O rszággyű lé s eleget tett az A lkotm ánybíróság határozatának, m ég tavaly decem berben 99,3 százalékos „igen” 
szavazattal -  a jelenlévő 302 képviselőből 300-an szavaztak igennel é s  két képviselő tartózkodott, ellenszavazat nem volt
-  módosította a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valam int a vadászatról szó ló  1996.évi LV. törvény 27. paragrafusát, 
amely a vadászterület kényszerhasznosításáról szólt, valamint a 6. paragrafus 2. bekezdését, amelynek kiegészítésével 

ezentúl a földtulajdonosok közös képviselője jogokat szerezhet é s  kötelezettségeket vállalhat a földtulajdonosok nevében 
és képviselheti a fö ldtu lajdonosok közösségét a b íróság, illetőleg harmadik személlyel szemben. A  törvénym ódosítás 

értelmében ezentúl a vadászjegyet az illetékes területi vadászkam ara fogja visszavonni, továbbá a vadveszélyt jelző táblák  
elhelyezését -  a vadászok költségére -  az út é s  vasút tulajdonosa köteles lesz engedélyezni é s  végül a vadaskertek

m űködését ezentúl évente több hatóság engedélyezi é s  ellenőrzi.
Az e gy sé ge s  szerkezetbe rendezett törvénym ódosítás szövege  a következő:

i . §

A vad védelméről a vadgazdálkodásról, vala
mint a vadászatról szóló - többször módosí
tott - 19%. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 6.§-a (2) bekezdésének helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„(2) Társult vadászati jog esetén vadászatra 
jogosultnak a vadászterület tulajdonosainak 
közössegét kell tekinteni. A vadászterület 
határát megállapító határozat alapján az 
érintett földtulajdonosok vadászati közössé
get alkotnak."

2.§
A Vtv. 12. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel 
egészül ki, és a jelenlegi szövege (1) bekez
désre módosul:

„(2) A tulajdonosok (1) bekezdés szerint meg
választott és a vadászati hatóságnál nyilván
tartásba vett - hatósági igazolással rendelkező
- képviselője külön meghatalmazás nélkül a 
vadászati közösség ügyeiben eljárva a tulajdo
nosok nevében jogokat szerezhet és kötele
zettségeket vállalhat, képviseli a vadászati kö
zösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasz
nosításával összefüggő hatósági, illetve bíró
sági eljárásban és más szervek előtt, valamint 
harmadik személyekkel szemben. A képvise
let megszűnése esetén a tulajdonosok a 14. §- 
bán foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan na
pon belül új képviselőt választani.

(3) A földtulajdonosok vadászati közössége - 
az (1) bekezdés szerinti módon - köteles mű
ködési szabályzatot készíteni a vadászati jog 
gyakorlásának, hasznosításának módjáról, fel
tételeiről. ideértve a vadászati jog haszonbér
be adása esetén a haszonbérleti díj elszámolá
sának rendjét is. A működési szabályzat elké
szítésének részletes szabályait a miniszter ren
deletben állapítja meg."

3.§
A Vtv. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

..(6) A (3) bekezdésben foglalt feltételek telje
sítését a minisztérium - a vadászati, az erdé
szeti. valamint az állat-egészségügyi hatóság 
útján - évente felülvizsgálja és szükség sze
rint határoz az engedély visszavonásáról."

4.§
(1) A Vtv. 27. §-a helyébe a következő rendel
kezés lép:

(„A  vadászati jog kényszerhasznosítása")

„21. § (1) Amennyiben a vadászterületnek 
minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a vadá
szatra jogosult a 10., 12.. és 13. §-okban előírt 
önálló vagy társult vadászati jog gyakorlási 
vagy hasznosítási kötelezettségének a vadá
szati hatóság felszólítását követően sem tesz 
eleget, vagy a 28.-30.§-okban a vad- és élőhe
lyének védelmére előírt kötelezettségeit meg
szegi és ezáltal az adott vadászterület vadlét
számának. nem vadászható állatfaj egyedének 
és más élő szervezetnek - beleértve a termé
szetvédelmi oltalom alatt álló élő szervezete
ket is - a fennmaradását közvetlenül vagy sú
lyosan sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati 
hatóság védett természeti terület vonatkozásá
ban a természetvédelmi hatóság előzetes szak- 
hatósági hozzájárulásával - a vad- és élőhe
lyének védelme, valamint a vadkárok megelő
zése érdekében - az érintett tulajdonos költsé
gére határozatában:

a) megállapítja a vadászterület határát:

b) a (3) bekezdésben foglallak figyelembevéte
lével elrendeli, hogy a vadászterületnek minő
sülő földterület tulajdonosa, illetve - társult va
dászati jog esetén - tulajdonosainak közössége 
a vadászati jog haszonbérbeadásáról a vadászati 
hatóság által nyilvánosan meghirdetett pályázat 
alapján kiválasztott haszonbérlővel a vadászati 
hátság által megállapított határidőig kössön 
szerződést, amely határidő elmulasztása esetén 
a haszonbérleti szerződést a vadászati hatóság 
képviselője az érintett tulajdonos, illetve - tár
sult vadászati jog esetén - a tulajdonosok kö
zössége törvényes képviselőjeként köti meg:

cl megállapítja a vadászterület vadgazdálko
dási üzemtervét:

</) megállapítja a -vadászterület éves vadgaz
dálkodási tervét:

el gondoskodik az időszerű vadgazdálkodási, 
illetőleg vadvédelmi munkálatok elvégzéséről:

/; hatósági vadászatot rendel el:

g) korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja a 
vadászatra jogosult vadgazdálkodási és vadá
szati tevékenységének részét vagy egészét.

(az a)-g) pontokban foglaltak a továbbiakban 
együtt: a vadászati jog kényszerhasznosítása).

(2) Ha az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti 
kérdésekben a vadgazdálkodási üzemterv ér

vényességének lejáratát megelőző hatvanadik 
napig az érintett tulajdonosok érvényes hatá
rozatot nem hoznak, a vadászati hatóság bár
melyik tulajdonos kérelmére elrendelheti a 
vadászati jog kényszerhasznosítását. A vadá
szati hatóság a vadászati jog kényszerhaszno
sításáról szóló határozatát tizenöt napon belül 
hozza meg.

(3) A vadászati jog (1) bekezdés b) pontja sze
rinti haszonbérbeadása esetén:

a) a haszonbérleti szerződést határozott időre, 
a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási 
üzemterv érvényességének időtartamáig kell 
megkötni.

b) az a vadászati hatóság, amelynek képvise
lője az érintett tulajdonos, illetve tulajdonosok 
közössége törvényes képviselőjeként a ha
szonbérleti szerződést megkötötte, az általa 
kiválasztott haszonbérlő, illetve vadászatra jo
gosult ügyében nem gyakorolhat hatósági jog
kört. mely utóbbira a - haszonbérleti szerző
dés érvényességének idejéig - a minisztérium 
állal kijelölt vadászati hatóság az illetékes.

c) a haszonbérleti szerződés megkötésében el
járó vadászati hatóság mindaddig gyakorolja a 
törvényes képviseletből adódó jogait, amed
dig a föld tulajdonosa, illetve a tulajdonosok 
közössége eleget nem tesz a 10. § (2) bekez
désében. illetve a 13. § (3) bekezdésében fog
lalt kötelezettségének.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 
kijelölt vadászati hatóság határozatában ren
delkezik az eljáró vadászati hatóság törvényes 
képviseletének megszűnéséről. A törvényes 
képviselet megszűnésével egyidejűleg e vadá
szati hatóság köteles a föld tulajdonosa, illet
ve a tulajdonosok közössége felé elszámolni.

(5) A vadászati jog kényszerhasznosítása so
rán az eljáró hatóságnak biztosítania kell. 
hogy a vadállomány, valamint a vadkárral 
érintett vagyon védelme a földtulajdonos ren
delkezési jogát csak az intézkedés mértékével 
arányosan korlátozza.

(6) A vadászati jog gyakorlására vagy haszno
sítására felszólító, valamint a vadászati jog 
kényszerhasznosítását elrendelő hatósági ha
tározat

a) közszemlére tétel útján is közölhető:

hl fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal 
végrehajtandó.

(7) A hatósági vadászat során az elejtett vad, 
illetve annak trófeája értékesítéséről a vadá
szati hatóság gondoskodik, a föld tulajdonosa, 
illetve a jogosult csak a felmerült költségeket
- ideértve a vadgazdálkodás költségeit - meg
haladó részére tarthat igényt."

5.§
A Vtv. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki, és a jelenlegi (3M4) bekezdésének 
számozása (4)-(5) bekezdésre módosul:

„(3) A vadászati hatóság ( l)-(2) bekezdésben 
foglaltak alapján hozott - vadászjegy vissza
vonásáról rendelkező - határozata végrehajtá
sáról kamarai tag esetén az Országos Magyar 
Vadászkamara területi szervezete intézkedik."

6.§
A Vtv. 78. §-a (4) bekezdésének helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(4) A jogosult a mezőgazdálkodáson, illető
leg az erdőgazdálkodáson kívül okozott ká
rok megelőzése érdekében - vadveszély ese
tén - az út létesítőjénél, illetőleg fenntartójá
nál. továbbá a vasút létesítőjénél, fenntartójá
nál. valamint üzemeltetőjénél megfelelő vé
delmi berendezések létesítését, illetőleg köz
úti, vasúti jelzések elhelyezését kezdemé
nyezheti. Az út, illetve a vasút létesítője, 
fenntartója, valamint üzemeltetője - 
amennyiben a jogosult a létesítés, vagy az el
helyezés. továbbá a fenntartás, valamint az 
üzemeltetés költségeit vállalja - köteles a 
kezdeményezésnek helyt adni.”

7. §

A Vtv. 21. §-a (2) bekezdésében, a 22. §-a
(3) bekezdésében, a 24. §-a (2) és (3) bekez
désében. a 33. §-a (2) bekezdésében vala
mint a 74. §-a (6) bekezdésében a ..minisz
ter" szövegrész helyébe „minisztérium", a 
..természetvédelemért felelős miniszter" 
szövegrész helyébe „Környezetvédelmi M i
nisztérium”, a ..honvédelmi miniszter" szö
vegrész helyébe pedig „Honvédelmi Minisz
térium" szövegrész lép. ebből következően a 
22. §-a (3) bekezdése a következő rendelke
zéssel egészül ki: „A  minisztériumnak az en
gedélyi a 24. § (2) bekezdésének a)-e) pont
jában felsorolt feltételek meghatározásával 
kell kiadni."

8.§
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon 
lép hatályba."



■ ■ F f

MÚLTÚNK, JELENÜNK, JOVONK
A készülő „vadgazdálkodási üzemter
vek”  kiindulási pontjai valamennyi va
dásztársaság és vadgazdálkodó vadvé
delmi-tenyésztői, és vadászati tevé
kenységének.

Elöljáróban mindjárt leszögezem, 
hogy a természet nyújtotta eszközök 
okos. ésszerű felhasználása, a szakma 
feladatainak pontosítása, a vadásztársa
ság tagjainak mindent legyőző tenni 
akarása és lelkesedése, a gazdának, mint 
a föld és a vadászati jog tulajdonosának 
bevonása a feladatok végrehajtásához 
adja (adná) a szilárd alapokat. Erre épül
het az egyetemes magyar vadgazdálko
dás és vadászat, a vadállomány mennyi
ségi és minőségi javulása, az előbbre lé
pés immár fojtogató szükségessége.

Természetesen azokra a földtulajdo
nosokra gondolok, akik földjük közelé
ben élnek, szinte együtt lélegeznek föld- 
anvánkkal. akikőszintén tudnak sími és 
nevetni a szeszélyes természet adta 
„pofonoktól, de simogatásától is” . A  va
dászoknak mindent meg kell tenniük az 
egymáshoz közelítés, az egymásra talá
lás érdekében.

Ez volna az első. és legfontosabb 
lépés.

Vagy talán ezen a téren minden 
rendben van? Ez a munka már el lett 
végezve? Kötve hiszem, inkább csak 
most kezdődik igazán! Minden összejö
vetelt, és minden találkozás lehetőségét 
ki kell használni. Meggyőzni és 
meggyőződtetni a vadászigazunkról 
mindenkit, legyen az rokon, jóbarát, is
merős.

A közelmúltban jártam a Lajtán túli 
vidéken. Tanulmányutam egyik sarkala
tos pontja ez volt: hogyan élik meg a 
vadászok és földtulajdonosok kapcsola

tukban a .johanó időt”? Szoros, igaz 
barátságot találtam jelképező kapcsola
tokkal, a rendszeres összejöveteleket 
mindkét oldalról, valós igényeket a gaz
dasági életben, és az egymást segítő 
készséget. Ezt mi is meg tudjuk tenni. 
A minden erőt, energiát felőrlő munka, 
a családi életben és a maradék pihenés
re szánt időbe is beletelik már. nem 
csak szomszédok között, hanem csalá
don belüli szeretet - féltés - megbecsü
lés érzését is kikezdi, olykor elsilányítja.

Minek, kinek jó ez?
Nem máról holnapra élésről van szó. 

de arról igen. hogy az emberfeletti, ön
magát sanyargató munkából kikerülő 
ember beteg roncsként nem nagyon él
vezheti munkája gyümölcsét, szabad
idejét. hobbiját.

Egy másik nagy kihívással is szem
be kell néznünk... Az elsőnek ugye az 
volt a jelszava: ..Kapa helyett vegysze- 
rezz. termésed így tízszerezd!" Kegyet
len következményei voltak mindezek
nek a vad és a vadász szempontjából is.

A mezőgazdák joggal büszkélkedtek 
egeket ostromló terméseredményeikkel. 
De ahogyan elérték, és ez mennyibe ke
rült. úgy istenigazából csak a környe
zet- és természetvédők, a közgazdászok 
és mi vadászok tudtuk.

Akkor sem estünk kétségbe! Kiváló 
szakemberek bevonásával kerestük a 
megoldást, a vadon élő vadállomány és 
az élőhelyek megmentésére. Akkor is 
legfontosabb feladatunknak tekintettük 
az együttműködést a mezőgazdasági 
üzemekkel, a föld használóival. Próbál
tuk - lehetőségeinkhez mérten - több. 
kevesebb sikerrel érdekeltté tenni őket. 
elsősorban a vadvédelem, ezt követően 
a vadászat terén is.

Mottó: 
Vadászmúltad megbecsülése: 

jelened talpköve, és a kettő együtt 
a jövendő vadászsikereid záloga.

A vadászok bevételeik túlnyomó ré
szét visszaforgatták a vadvédelemre, az 
élőhelyek javítására, vadföldek művelé
sére. mezővédő erdősávok, vadlegelők, 
vadrétek javítására, víznyerő helyek ki
alakítására, a mezőgazdaság számára 
értéktelen földdarabok erdősítésére, 
mindig a mező- és erdőgazda egyetérté
sével igyekeztünk tehát szeretett vadja
ink beszűkült élőhelyének javításával 
nyugalmukat, védelmüket és búvóhe
lyüket megteremteni.

Ma a nadrágszíjparcellák reneszán
szát éljük. Örülnöm kellene, hogy a vad 
többféle táplálékhoz juthat. Őrülnöm 
kellene a gyomos ugarok láttán, vagy 
azon. hogy a kapa váltsa ki a növényvé
dő és rovarirtó szerek alkalmazását? 
Nem tudok felhőtlenül örülni, sem va
dászként sem polgárként, mert a szélső
ségek mindig bukáshoz vezetnek. Éle
tünk mozgásterületén mindig meg kell 
találnunk a helyes arányokat valahol 
középen. Hogyan tudunk szót érteni a 
308 ezer földtulajdonossal, hogyan te
hetjük anyagilag érdekeltté, hogy segít
sen nekünk a hasznos vad védelmében, 
gondozásában. Szerte a világon törvé
nyek szabályozzák, és rögzítik a meg
engedett legmagasabb vadászlétszámot. 
Az élet ezt a problémát többnyire ter
mészetes úton megoldja, és mintegy 
nyolc év alatt zömében lecserélődik a 
vadásztársadalom. Az anyagi érdekelt
ség állandóan visszatérő gond, mert 
megoldatlan. Vegyünk egy példát: egy 
3000 hektáros vadászterület átlagos 
bérleti díja 300 000 Ft. Ha 30 hektáros 
átlagot veszek alapul, ez száz föld- 
tulajdonost jelent, amely szerint évente 
3000 Ft bérleti díj illeti meg a földtu
lajdonost.

A példa érzékelteti az anyagi érde
keltség széttagoltságát, mert az 5 hek
táros tulajdonnak már csak hatod ré
sze, azaz 500 Ft jut. Ezért állítják meg 
a közös képviselőt az utcán, és mond
ják: „majd karácsonyra adsz egy nyu
lat és a dolog el van intézve". A földtu
lajdonosok képviselője nem tud mit 
mondani, mert természetes személy
ként. akinek a vadászatra jogosult, át
adta a bérleti díjat, fogta magát és saját 
nevére betette a takarékba. Az egyik 
ilyen közös képviselővel beszéltem. 
Majd egy milliót adott át a vadásztár
saság bérleti díj fejében. Csakhogy a 
vadászterületükön 807 földtulajdonos 
van. Hogyan, miképpen oldja meg ezt 
a feladatot? Az önkormányzat tanács
talan. nem tud érdemleges segítséget 
adni. Pedig volna megoldás. Tisztelt 
törvényhozó honatyák! Kérem segítse
nek az alig másfélezer közös képvise
lőnek! Például, kezelhetné az önkor
mányzat is a vadászterületek ráeső bér
leti díját. Az egyes földtulajdonosok
nak járó összeget vonja le annak helyi 
adójából és máris rendeződhetne a bér
leti díjak sorsa. Az állam helyi képvi
selőinek ennyit vállaniuk kellene, hi
szen a vad az állam tulajdona és a tör
vény szerint megőrzendő nemzeti ér
ték. Az ilyen és hasonló gondok elodá
zása csak nehezíti, és egyre bonyolul
tabbá teszi a megoldást -és erkölcsileg 
kikezdheti mind a közös képviselőket, 
mind a bérlő társaságokat. Kérjük en
nek a rendkívül fontos, és sok más dol
got befolyásoló tényezőnek gyors, 
okos és a gyakorlatias megoldását. K i
bernetikus világunkban ez nem jelent
het akadályt.

Mátvás Ferenc

VADÁSZATI KULTÚRA, SZÖVEGBEN
A Krisztus előtt 360 évvel el
hunyt Xenophon mai hívőivel telt 
meg a Magyar Televízió Pécsi 
Körzeti Stúdiójának tanácster
me, október 16-án. Közérthető
vé tolmácsolva sok. fáradhatat
lan „igehirdető" találkozott itt, 
akik presztízse a mai vadászati 
kultúra ápolása, kutatása, dicső
ítése és egyben továbbvitele. A 
Vadász Könyv Klub Egyesület 
kihelyezett klubülésként Pécsett 
tartotta összejövetelét. Vendég
látója az Országos Magyar Va
dászkamara Baranya megyei te
rületi szervezete, annak is B é 
kés Sándor alelnök által meg

szervezett és sikeresen működő 
„Baranyai alkotó vadászok klub
ja* volt.

Az egyesület képviselői talál
koztak a megye vadászatát és 
vadgazdálkodását, vadászati 
kultúráját fémjelző és azt ápoló, 
művelő tagjaikkal.

A  „teríték" sokoldalú gyógy
módot ígér a vadászati kultúra 
nagy horderejű feladatainak 
üdvözlendő m egvalósításában. 
A szomorú jelen általános vál
sághangulata ellenére vala
mennyi résztvevő tám ogatásá
ról biztosította a vadászati kul
túra hagyományainak megőr

zését célzó terveket, „A vadá
szati irodalomért" alapítvány tá
mogatását. az ifjúság bekap
csolódását elősegítő „A termé
szet és én” című harmadik pá
lyázat elősegítését.

Új. a  vadász és vadászat 
eleganciáját jelentő művek 
megjelentetéséről - dr. Mess 
Béla „Szikével, tollal és puská
val" című és a dr. Bőd Lajos 
birtokában lévő, vadásznyel
vünket őrző és ápoló, üzenet 
értékű, vitathatatlanul szüksé
ges kézirat - kiadásáról döntöt
tek a  szakmai komolysággal bí
ró összejövetelen.

Kegyeleti témában Nozdro- 
viczky Lajos sírjának megtalálá
sa. sírhelyének újbóli megváltá
sa és a sír rendbehozása jelen
tette a legfontosabb döntését az 
összejövetelnek. A  jeles vadá
szunkról újabban megtudott is
meretek az életrajzának újraírá
sához nyújtanak lehetőséget.

A jó kedélyű és tartalmas 
összejövetelen barátságok szö
vődtek, vadászatra szóló meghí
vások születtek, és szakmai ko
molysága mellett a „tőke labdá
ba rúgása" is vadásznyelven fo
galmazódott.

Dr. Czvalinga István
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RÓKALES
(RÉSZLET)

November óta tartó hóra várásomat az egyik 
polgármesteri hivatal mind gyakoribb és türel
metlenebb sürgetése szakította meg. miszerint 
az egyik udvarból már nappal is hordja a róka a 
tyúkokat. A hó nem jött. nem lehetett tovább ha
logatni a dolgot, mert a tízéves bérleti szerződés 
lejártával újra mi szeretnénk megszerezni a  va
dászterületet és nem árt már most gyűjteni a jó 
pontokat. így hát egyik délután felkerestem a 
gazdát, akinek hátsó udvara egy cserjés rétre 
nyílott. A több helyen szétszórt fehér, vörös, ken
dermagos tollak tárgyszerű pontossággal mu
tatták a sikeres fogások számát. No meg a he
lyét is és ez mentő körülmény a róka számára, 
mert nem az udvarban, hanem kint a cserjésben, 
a szabad vadászterületen történt a zsákmányo
lás. Mivel ez az én vadászterületem is. így 
hosszas töprengés után két. általam alkalmas
nak ítélt helyet választottam ki. ahol néhány csir
kenyakat kapartam el a földbe. Gondoltam, 
hogy két-három nap múlva fogja úgyis csak fel
venni és majd aszerint, az éjszakai fényviszo
nyokat kitapasztalva készítem el a leshelyet. Té
vedtem. Már azon az éjszakán eltűntek a csirke
nyakak. A kaparás és a nyomok egyértelműen 
rókára utaltak. Még két napig folytattuk a beete
tést. teljes sikerrel, de már csak az egyik helyen. 
Közben kialakítottam a körülményekhez képest 
legjobb leshelyet, akkor még nem is sejtve, 
hogy hány órát fogok mozdulatlanul ülve vára
kozni.

Az első este. még jóval sötétedés előtt érkez
tem a helyszínre, hogy legyen időm berendez
kedni, és hogy a nappal már jól ismert terep sö
tétedés során bekövetkező változásait megfi
gyelhessem. Ami a világítást illeti, nem sok jóra 
számítottam, mert csak az utolsó negyedbe for
duló holdtól kaphattam volna némi segítséget, 
ha nem felhős az éjszaka. De az volt. Átláthatat
lan sötétségre számítva, a tőlem húsz-huszonkét 
méterre levő, már megszokott etetési helyre éle
sítettem be a 12x40-es Made in U SSR  feliratú 
távcsövemet. A sötétség megállíthatatlanul 
ereszkedett lefelé. Először a lövés lehetőségéről 
kellett lemondanom, később már arról is. hogy 
legalább láthassam az ellenfelet. Nem is sejtet
tem, hogy adom én még ennél alább is. Nem 
láttam értelmét tovább maradni. A következő fel
hőtlen éjszaka reményében indultam haza. Reg
gel arasznyi mélyen kikapart gödör jelezte az éj
szakai vendéget. A  második éjszaka nem volt 
felhős, csak vastag, egyenletesen eloszlott, 
szürke páraréteg borította az eget, amelyen a 
gyengülő holdsugár nem tudott áthatolni. Nem 
részletezem. Először a lővilág fogyott el, majd a 
távcsövem is mind kevesebbet tudott össze
gyűjteni az éjszaka fényeiből. A vágy. hogy leg
alább láthassam, arra sarkallt, hogy folyamato
san szememen legyen a távcső és azzal egy 
pontra figyeljek. A távcsövet tartó fáradó kéz re
meg. a fűcsomók elindulnak, a bokrok arrébb 
állnak, és egy-egy ilyen félrepillantás után egyre 
nehezebben találok vissza arra a pontra, ahova 
az egyre csak késő vacsoravendéget várom. 
Valamivel éjfél előtt szédülő fáradság fog el. Ma 
már nem bírom tovább.

Csak ..legalább hallhatnám" célkitűzéssel kez
dem a harmadik éjszakai lest. A felhős ég ko
romfekete éjszakát ígér. A puska mintha csak 
megszokásból lenne velem, hiszen a távcsövet 
sem tudom sokáig használni. Félreteszem és 
csak füleimmel kutatok az éjszakába. Ha jól vá
lasztjuk meg vágyainkat, akkor azok könnyeb
ben teljesülhetnek - gondoltam, amikor kövek 
puha koccanását hallottam a figyelt irányból. Ek
kor villantak be emlékezetembe azok a tojás

nagyságú mészkődarabok, amelyeket a kika
part földdel együtt temettünk vissza az egyre 
mélyebben kikapart gödörbe a csirkenyakak ki
helyezésekor. Tovább hallgatózva világosan hal
lottam a kaparás közben visszáguruló és össze
koccanó kövek hangját. Megszabadultam a táv
csövén való folyamatos, szinte haszontalan fi
gyeléstől. Ezek után elég a kövek koccanásának 
hangjaira várni. A hangok elhalta után még vá
rakoztam egy kicsit. Ezalatt kigondoltam, hogy 
holnap több követ temetünk vissza a gödörbe 
és a felszín alatt teljes réteget rakunk ki. hogy 
időben jöjjenek a hangjelzések. Boldogan sze- 
delözködve vetettem véget áz aznapi lesnek.

Negyedik napon az előző este kigondoltak 
szerint mészkő körettel helyeztük ki a csirkenya
kat. Tíz óra körül a kövek zörgése jól jelezte az 
éjszakai kosztos megérkezését. A sötétség miatt 
pihent szemeim ellenére sem tudtam megpillan
tani, amit az előző napok során a gödör kőre ki
kapart föld sötét tónusa még tovább nehezített. 
Lövésre még mindig csak. mint a szerencse ad
ta nagy lehetőségre gondoltam.

Az ötödik nap stratégiája azon alapult, hogy a 
kikapart föld okozta sötét tónust beleolvasszam 
a körülötte lévő füves gyepbe. Ezt az összege
reblyézett száraz fűvel való takarással olyan jól 
sikerült teljesíteni, hogy a sötétbe hajló éjszaká
ban már távcsővel sem tudtam pontosan meg
határozni a helyét. Abban reménykedtem, hogy 
az egynemű háttér előtt vacsorája után kaparó 
rókának a körvonalait vagy legalább egy sötét 
foltját megláthatom. De nem! A haldokló hold és 
a távcsövem adottságai ezt nem tették lehetővé. 
Ez az éjszakai lakoma is meghitt láthatatlanság
ban telt el. Szedelőzködés előtt elhatároztam, 
hogy kerül amibe kerül, de holnapra megve
szem a régóta óhajtott, az éjszakai vadászato
kon is jól használható távcsövet.

A hatodik este. ülve a leshelyen, ölemben az 
új szerzeménnyel, a 7x50-es Zeiss távcsővel 
nem is a rókát várom, hanem az éjszakát. A  sö
tétséget kell először legyőzni. Várom az idős op
tikus ígéretének valóra válását, miszerint ezzel a 
távcsővel más világot fogok látni. így is lett! Be 
lemerültem az éjszakába. Szabad szemmel alig 
láttam valamit, de a lencséken keresztül még a 
fűszálakon is ezüstös fények csillantak a sze
membe. Nem volt már szemet meresztgető kín 
a távcsövezés. Megnyugtató bizakodás kapott 
el. és bár számítottam a látványra, de mint min
dig most is elakadt a lélegzetem, amikor megpil
lantottam a koccanó köveket kaparó kan rókát. 
Pompás méretei voltak. Gyorsan, határozottan 
dolgozva tiszta munkát végzett, majd távozott.

A  hallani, látni, lőni kívánság sorozatomból már 
kettő teljesült. Az éjszaka fénytelensége leckét 
adott az apró örömök megbecsüléséhez, a han
gok türelmes kivárásához. Az ingerlő látvány vi
szont újra türelmetlenné tett. Már lőni is akartam. 
Az éjszakai vendég távozása után, tovább ülve 
a lesen, a lövés esélyét latolgatom. A puskát pró
bálgatva a csővég tanácstalanul meredezett a 
sötétségbe. Én sem voltam magabiztosabb a 
cső innenső végén. Újra a szanaszét heverő, 
szürkésfehér mészkőrögök adták az ötletet. A 
leshelytől a kikapart gödörig kétlépésnyi távol
ságra egymástól, egyenes vonalat raktam ki be
lőlük szamárvezetőnek. Az ötlet mindaddig jó
nak tűnt, amíg újra nem próbáltam célozni. A kő
sor vége a láthatatlanságba süllyedt. Ilyen körül
mények között lövésről szó sem lehetett. A táv- 
csövön keresztül történő észlelés, sörétes pus
kával való célzás és lövés cselekvéssorozat 
megoldása volt a házi feladat a következő nap
ra. Mindez persze mélysótét éjszakában.

Másnap reggel léc, deszka, fűrész, szög, ka
lapács az autóba és irány a helyszín. Az elkép
zelés megvolt, csak a vadásztisztesség dolgá
ban kellett még egyezkednem magammal, de 
úgy gondoltam, hogy mire elkészülök, addigra 
az engedélyezést is megszerzem magamtól. 
Kedvemet a  gazda, „meddig hizlaljuk még a ró
kát?" kérdése sem tudta elrontani. Munkához 
fogtam. Mindenfelől kitámasztott és andráske- 
resztekkel megerősített földbe vert karókból 
igen masszív belógóállványt csináltam a 12-es 
kaliberű bock puskámnak. Az állvány és a puska 
feltámaszkodásának farészei közé ruhadarabo
kat szorítottam be a sérülés es a  rugalmatlan üt
közés elkerülése végett. A finomállítás faékekkel 
történt. Ezek után mondanom sem kell. hogy el
gondolásom lényege az volt, hogy a távcsöves 
észlelést megelőzően, már délután négy órakor 
célzok, vagyis beállítom a puskát egy adott 
pontra, de a lövés csak az észlelés után történik. 
Csak a sorrend eltérő a megszokottól. E  megol
dás mellett szóló utolsó érvem az volt. hogy 
könnyebb a rókára ráfogni a puskát, mint a rókát 
a puska elé állítani. A  ..hová is fog állni a róka?” 
kérdésre keresve a választ feltűnt, hogy a földet 
mindig egyfelé, a leshelytől jobbra kaparja ki. 
Ide kell tehát célozni. Már az első próbalövés jól 
sikerült. Ennek ellenére óvatosságra intettem 
magamat. A visszafogottság ellenére ösztöneim
ben m égiscsak megvillant a nyúzás gondolata.

Korán délután érkeztem a helyszínre és a csal
étket a szokott módon helyeztük el. A gödör kör
nyéke már olyan rókaszagú volt, mint egy koto
rék. A  holdciklus utolsó napjának fénytelensége 
mellett a hetedik este terhével vállamon ültem le a 
lesre és erősítettem puskámat az állványra. Gyor
san sötétedett. Közben már azon gondolkodtam, 
hogy vajon most milyen nem várt esemény követ
kezik be. Az éjszakai vendég érkezését eddig so
sem láttam, mindig csak a  kövek koccanása je
lezte jelenlétét. Most is így történt. Felgyorsult 
szívveréssel tettem jobb kezemet a puskára, míg 
a ballal a távcsövet emeltem szemeimhez. Majd
nem felszisszentem. A róka nem a gödör jobb, 
hanem a bal oldalán, teljes oldalát felém fordítva 
kapart vacsorája után. Megint én vesztettem. Az
azhogy mégsem, mert újra gyönyörködhettem fe
szes, határozott mozdulataiban.

A nyolcadik estén az újhold első napján ma
gamat megadva a sorsnak, tétlenül ültem a le
sen és vártam a fejleményeket. Nem volt új el
képzelésem. mindent úgy csináltam, mint az 
előző este. A vendég megérkezését most is kö
vek összekoccanása jelezte. Jobb  kéz a puská
ra. a  másikkal lassan emelem szemeimhez a 
távcsövet. Mire alakja körvonalazódott előttem, 
feje már mélyen a gödörben volt. amit a vissza
hulló kövek zaja is megerősített, de most jó he
lyen, a jobb oldalról közelítette meg a gödröt. 
Már most hasznát tudtam venni a tegnap éjsza
kai tétlen szemlélődésemnek. Feltűnt, hogy há
rom-négy másodperces kaparás után, felemelt 
fejjel rövid figyelés következik. Erre vártam. Mi
kor felvillant szürke nyaki része, lőttem. A lövés 
után már képtelen voltam távcsövem táncoló lá
tómezejében megállapítani a történteket. Kap
kodva rángattam le magamról az egyre inkább 
rám gabalyodó pokrócaimat és elgémberedett 
lábaim botladozva vittek a gödör felé. melynek 

t helyét a kikapart föld sötét (oltja jelezte. Ekkor ju- 
’ tott eszembe, hogy zseblámpám is van. A  gö

dörhöz érve egy termetes kan róka mozdulatlan
ságba merevedő szemei verték vissza zseblám
pám fényét...

Szarka János
Kamaraerdei „Diana'’ Vt.
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K Ü R T ISKOLA
A  „halla li" kürtjele a  vadnak 
adott vég tisztességet jelenti. 
H agyom ánya hosszú évszáza
dok ködébe vész. A  szó eredete 
ófrancia, „ha Iá lit” , am elynek 
szabad  fordítású jelentése: „Óh, 
itt fekszik". Egykoron a  parforce

vadászatok során, am ikor a  fal
ka m egállította a  szarvasbikát 
é s  a  hagyom ányos szarvasgyi- 
lokkal (h irsch fanger) m egadva 
a  kegyelem döfést a  vad  a  terí
tékre került, ezeket a  dallam o
kat énekelték, illetve fújták kürt

tel. A  vad  terítékre kerülése után 
adott vég tisztesség  a  mai idő
kig fennm aradt, m egőrzendő 
európai hagyom ányunk. A  v a 
dászok az elejtett vad at az an 
nak rendje m ódja szerint e lké
szített terítékhelyre viszik. A

nagyvadnak jár a  sebtöret és az 
utolsó falat. A  vadászat résztve
vői. segítői ka lap levéve  állnak a 
teríték két oldalán, am ikor fel- 
hangzanak a  vég ső  tisztessé
get adó  é s  szívet dobogtató 
„halla li" szólam ai.

HALLALI 1 KURTRE

p n n

VADASZOK A SAJTÓBAN
Rájár a rúd a hazai vadgazdál
kodási ágazatra. Eddig jórészt 
az orvvadászok, m ajd a védett 
m adarakat kilövök ritkították a 
vadállom ányt, idén az árvíz is 
m egtizedelte  -  főként -  a Tisza  
környékén a víz fogságában re
kedt vadakat. A vadásztársasá
goknak többm illiós kára kelet
kezett. A lapok a je lentős vesz
teségeken kívül beszám oltak  
arról is, hogy még nem  készült 
el az ágazat hosszú távú szabá
lyozása.

„Legalább 4200 hektár került víz 
alá és több száz vad pusztu lha
tott el T iszaalpár térségében, 
m iután m egnyitották a nyári gá
ta t” -  o lvasható a Népszavában, 
am ely Kevés őz élte tú l a jeges  
fürdőt címmel tudósít a vadászok
nak a  víz fogságába került állatok 
mentéséért folytatott küzdelméről. 
.A  vadásztársaságnak többmilliós 
kára keletkezett, s félő. hogy a  
könnyű prédára éhes rapsicok el
pusztítják a  magas partra húzó
dott 120-130 őzet is. A tiszaalpári 
vadászok attól tartanak, hogy a 
rapsicok kihasználják a helyzetet, 
ezért a  szárazra ért állatok körül 
folyamatosan járőröznek. A  kár fel
mérhetetlen - állítják a szakértők.

A veszteséget csupán öt-tíz év 
múlva pótolja majd a természet.”

Jól érzik m agukat a hódok Ge- 
m encen derül ki a  N épszabad
ság riportjából, amely a  180 
négyzetkilométer kiterjedésű nem
zeti parkba kalauzol el. „Orwadá- 
szat volt. van és lesz - állítja Bu- 
zetzky Győző, a  tájegység vezető
je, aki szerint a  mindenkori vador
zómódszereket befolyásolja, hogy 
milyen az ország gazdasági és 
morális helyzete. Olyan világ 
azonban nem  jöhet, hogy egy 
szarvast kizárólag az agancsáért 
puffantsanak le. Azt viszont már 
elképzelhetőnek tartja, hogy a va 
dászatok során meglőtt példányok 
közül néhány elvonszolja magát, 
és a lövés helyszínétől kilométe
rekre pusztul el. Olyan helyen, 
ahol a  puskások nem bukkannak 
rájuk. Napokkal később a favágók 
vagy az egyéb erdőjárók megta
lálhatják az oszladozó tetemet. 
Nyilvánvaló, hogy levágják a  fejét, 
mert az agancsot jó pénzért meg
veszi a  késes. A bomló húst meg 
otthagyják. Buzetzky Győző sze
rint ez állhat a  lefejezett szarvasok 
esetének hátterében, amely oly 
nagy visszhangot váltott ki az or
szágban. Valakik persze csak

megkívánhatták a trófeákat, mert 
a  Tolna megyei rendőrök nyolc, or
vul kilőtt szarvas ügyében folytat
nak nyomozást. „Hülye az az em
ber, aki orvul csak a  trófeájáért 
puffantja le a  szarvast, mivel a  hú
sa értékesebb, mint a koronája. 
Az engedély nélkül kilőtt szarvas 
trófeája mellesleg nem is trófea. 
Ez csak akkor lesz érték, ha a  kilö
vési engedély birtokában az 
agancsot felértékelik és minősítik. 
Ha valaki engedély nélkül lövi ki a 
szarvast, a trófeát nem tudja lega
lizálni - mondta a  nemzeti park ve
zetője."

„Még mindig nem készültek el a 
hazai vadgazdálkodás következő 
tíz évre szóló hosszú távú tervei. 
Az ajánlott vadlétszámok végle
ges meghatározása körül koráb
ban a vadászati és a környezetvé
delmi hatóságok között folyt, ma 
pedig az erdészekkel zajlik szak
mai vita" derül ki a  M agyar 
Nem zet A vadállom ány a felére  
esett vissza cím ű írásából. „Az 
elmúlt szezonban olyannyira le
csökkent a hazai vadállomány, 
hogy a  szaktárcának egyes régi
ókban átmeneti kilövési korlátozá
sokat kellett elrendelnie. Tavaly az 
ágazat 8,7 milliárd forint árbevételt

könyvelhetett el. aminek növelését 
és a  hazai vadászat minőségi 
színvonalának emelését a  Föld
művelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban nemrégiben el
készült vidékfejlesztési stratégia is 
célul tűzte ki. A  hatvanas évek kö
zepétől a  nyolcvanas évek végéig 
folyamatosan növekedett hazánk
ban a nagyvadlétszám - jelentette 
ki Öcsödi Gyula, a  tárca helyettes 
államtitkára. A  túlszaporodott állo
mány azonban károkat okozott a 
mezőgazdasági területeken, ezért 
a kilencvenes évek elejétől a vad 
létszám csökkenésnek indult. B e 
lejátszott ebbe a  vadászterületek 
tulajdonváltozása okozta bizonyta
lanság is. Az elmúlt hét-nyolc év
ben a  honi vadlétszám a  korábbi 
felére esett vissza. A tárca jelen
leg azon dolgozik, hogy a  Környe
zetvédelmi Minisztérium szakértői
vel közösen meghatározzák a kü
lönböző vadfajokból minimálisan 
és maximálisan fenntartható lét
számot. Ez alapján hamarosan tel
jes körű. körzetekre lebontott sza
bályozást vezetnek be. Ha túlsza
porodik a vad. a tárca hatósági 
vadászatot rendel el. ha pedig vé
szesen lecsökken, életbe lép a ki
lövési tilalom."

Ö sszeállíto tta: K. E.

HALLALI 4 KÜRTRE
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M U V ESZ PO R T R E

B E N E J Á N O S
Ha jól emlékszem, a Vadászati 

Kulturális Egyesület közgyűlé
sén, majdnem öt évvel ezelőtt, ami
kor első alkalommal - a Nagy G ene 
ráció tíz tagjának - adták át a Huber- 
tusz Kereszt aranyíokozatát a Föld
művelésügyi Minisztérium első em e
leti tanácstermében, akkor állította ki 
először a természethez kötődő mun
káit Bene Ján o s  ... aki valamilyen el
foglaltsága miatt nem volt jelen a ki
állítás megnyitóján, erdész-vadász 
édesapja képviselte őt. Aztán eltelt 
néhány év és több kiállításon sikerült 
látnom a festményeit, de még mindig 
nem volt alkalmunk a szem élyes ta
lálkozásra. Aztán az élet úgy hozta, 
hogy a  Duna Televízió Hubertus va 
dászati magazinjának forgatásán 
két ízben is találkoztunk, először a 
műtermében - Kaposvárott, majd a 
Gem enci Vadgazdaság Rt. által 
szervezett művészeti alkotótáborban
- Karapancsán.

M indezek ellenére nem állítom, 
hogy ismerem B en e  Já n o s t és

m unkásságát, hiszen a kapcso la 
tunk m eglehetősen felületes, s bár 
a lkotásainak nagy részét láttam, 
értékítéletem  sok szempontból bi
zonytalan. Am iben biztos vagyok, 
hogy igénye van az önkifejezésre, 
elhivatott képzőm űvész és p ed a 
gógus. Egyik  kiállítási k iadványá 
ban önm agáról így vall:

,1957.
decem ber 10-én szü- 

j , i  . .lettem Kaposváron. A 
középiskolai tanulmányaim mellett 
művészeti ismereteimet a Balázs J á 
nos Képzőművészeti Szakkörben 
gyarapítottam olyan tanároknál, mint 
Gerő  Kázmér, Ruisz György. Ők ad 
ták azt a szakmai alapot, amelyre a 
további tanulmányok során tám asz
kodni lehetett.

1982-ben kaptam földrajz-rajz 
szakos diplomát Pécsen , a Jan u s  
Pannonius Tudományegyetem Ta
nárképző Karán. Azóta rendszere
sen részt veszek a hazai és eseten
ként a külföldi művészeti életben.
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...Elsősorban a festészet érdekel, 
de hajlok a plasztikus megjelenítés 
irányába is. Az utóbbi időben a 
természet megfigyelése került szá
momra előtérbe és talán a gyermek
kori élményeknek is engedve, vadá
szati témájú képek is kerülnek ki 
műtermemből.”

Bene Ján o s  azok közé a művé
szek közé tartozik, akik hosszan ér
lelik magukban a témájukat, nehe
zen kezdik el a munkát, de aztán 
nehezen is hagyják abba, szinte 
addig dolgoznak, amíg a mű el

nem készül. A saját szememmel 
győződtem meg róla, hogy milyen 
gyorsan fest, szinte a kamera előtt

készült el egy őzes képével, amit a 
szolnoki kiállításon viszont is lát
tam. A műtemében forgolódva nyil
vánvaló a kísérletező kedve, amit 
az is bizonyít, hogy egy-egy témát, 
motívumot többször is megfest, fel
használ.

Úgy hírlik, a kaposvári Kinizsi Ál
talános Iskola tanára igen lelkes, jó 
tanár is, számos nyári művészeti tá
bor szervezője, vezetője, aki büszke 
arra, hogy egyre több művészpa
lánta kerül ki a keze alól.

cse k ő
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VADÁSZlfHUMOR
..............  ......  .......

ÉVVÉGI M ÉREG
, EGY MÉREGKÉPES KÖNYVELŐ)(KESZITETTE

A tavalyi év is úgy végződött, mint általában a 
többi. A  kormánypárti szakértők szerint jókedv
vel, az ellenzék szerint túlzott bőséggel. Min
denki kitett magáért. Egyesek magukat tették ki 
másoknak, mások ugyancsak betettek egyesek
nek. Ha általánosságban kellene jellemezni az 
elmúlt évet, akkor a Nagy Megalakulások és 
ígérgetések Évének is nevezhetnénk, hiszen új 
hatóságok, szervezetek, bizottságok első botla
dozó lépegetéseinek lehettünk vétlen, de jól fi
zető szemtanúi. Jogszabályokkal alaposan kö
rülbástyázott rácsos ágyacskáikban teszeto- 
százták végig az évet. Viszont nekünk kellett cu
miznunk. lévén a vadászat igazán szabadidő- 
sport. Könnyezve tapasztaltuk, hogy az új szer
vezetek - egysejtűek, többsejtűek, gerincesek 
és gerinctelenek - egyre nehezebben állnak fel. 
Ezért a tervek szerint korunk csodáját, a kék szí
nű Viagra tablettákat a kötelező olvasmányok
kal. vadászjeggyel, biztosítással együtt adják, 
ezerforintos igazgatási-szolgáltatási díj lerovása 
m ellett.'a régen várt közérzetjavító intézkedés 
csomagban. A vonatkozó jogszabályok értelmé
ben rendszeres, és mértéktelen fogyasztása 
nem kötelező, csak ajánlott. A korántsem mellé
kes hatásairól mindenki kérdezze meg nőivarú 
ismerőseit, barátait. Egy biztos: igazgatni talán 
nem feltétlenül fog. de szolgáltatni, még a leg
szélsőségesebb időjárási körülmények között is 
garantáltan képes.

Mit kaptunk a múlt évben? (kvázi leltár)
Először is emberarcú kamarát, névvel, cimmel. 

telefonszámmal, iméllel. Bármiért oda fordulha
tunk. főként a vadászjegyért, és még hosszan 
sorolhatnám, ha valami is eszembe jutna.

Kérés nélkül kaptuk a kötelező olvasmányo
kat. amelynek tartalmas bősége okán érdemes 
már olvasmánynaplót is vezetni. A  tapasztalta
kat építő jelleggel lehet megvitatni a Mókus őrs 
naggyűlésén. Tőlünk már ki is halhatna a mani
kűrös szakma, mert a féléves kincstári híreken 
mindenki tövig rágja a körmeit izgalmában. 
Igaz. hogy a  jogszabályok olvasgatása egyszer 
már kötelező volt a Magyar Közöny című lebilin
cselő trillerben. de amint tudjuk, a  többszöri is
métlés és önmagunkba való beszugerálás a tel
jes behülyülés édesapja.’A jó édes anyukájáról, 
már nem is szólva...

Igazi bestseller lett a vadászkönyvek piacán a 
„Beíró Könyv1*, amelynek példányszáma önma
gában lenyűgöző. Időszakonkénti olvasgatása 
egyfelől meglepő, másfelől mulatságos. Azt 
mondják értelemszerűen kell kitölteni. A  kitöltés 
többnyire már megy. az értelemre még várni 
kell. A fogós kérdések már előre ki vannak cif
rázva. mint a  kutyák szerelmi élete. A  földtulaj
donosok például úgy tűnik soha nem fogják már 
megérteni a jogszabályalkotók titkait, amely sze
rint ha kimegy a földjére - amely a vadászterület 
elválaszthatatlan része - miért kell beírni a falu 
másik végén lévő beírókönyvbe, merre jár? Tud
ják ezt az asszonyok is. akik az új felügyelőket 
lepipáló szorgalommal fürkésznek uruk után. Ér
dekli a haragosokat is. akik megnézik egyedül 
ment-e ki. mert akkor jövet-menet alaposan el 
lehet püfölni. Újabban a táppénzellenőrök ked
venc olvasmánya, mert, aki vadászik, az nem le
het .járóbeteg. legfeljebb agyalágyult.

Mesébe illik maga az illetékes főosztály is. 
Ahogy a vadlétszám csökken, úgy szaporodnak 
a felügyelők minden szinten és még a másod
fokra is begyűrűzött a  gradáció. Már heten van
nak, akárcsak a törpék. A telefont Hófehérke ve

szi föl, és kapcsolhat minden bent lévő törpöt. 
Az idejét múlt Tudorról. Szundiról. Hapciról és 
Kukáról pedig köztisztviselői címekre magyaro
sítottak. Ahelyett, hogy dolgoznának a bányá
ban, mert a nemzeti kincs manapság ott van 
lent. mélyen a bányászbéka segge alatt, elásva, 
első és másodfokra...

Tanúi lehettünk a  hozzáértő szakértővé válás 
újszerű módozatainak is. Mondjuk, ha ma szüle
tik egy bárány, és közvetlenül az ellés után elha
tározza.. hogy vadászati szakértő lesz. főként, 
ha a pártok is úgy akarják, elég. ha helyesen bé-

getni megtanul. Természetesen csak nyugati táj
szólásban. eukonform módon teheti. Nem felté
tel, de jó. ha rétügyi dinasztiából származik, és 
angol eredetiből tud legelni, németül. Nem kell 
hozzá ismert vadász múlt. Gyakorlat pláne, sőt 
kamarai tagság sem. mert aki melegen ajánlja, 
többnyire arról sem fog kiderülni ilyesmi.

Elég. ha bennfentes. Az átkosban a mi ku
tyánk kőikének mondták, ma elegendőnek tűnik, 
az akol melegségének szakadatlan bizonygatá- 
sa is. Az egyre homályosabb vadgazdálkodási 
koncepciók miniszterenként változnak, anélkül, 
hogy a jövőkép jottányit is tisztulna.

Volt elég részünk benne. Még jobb. ha azt 
mondanánk, hogy egyszerűen elég volt. Ha 
ugyanis valamit csaknem egy évtized alatt nem 
lehet megnyugtató módon kitalálni, akkor két 
eset lehetséges: vagy a szürkeállományt halad
ta meg a feladat, vagy hiányzik maga az állo
mány is. Feladat ugyanis ezernyi akadna, ezt 
mindenki tudja.

A farkát ugyan behúzó, de mégis a közösülé
sen gondolkodóba bizonytalanodott kamara idei 
ajándéka volt a súlyos mazochizmust sejtető Eti
kai Szabályzat. Ez persze nem az. aminek hív
ják. Nem az igaz vadásszá válást segíti, hanem 
fegyelmi erőszakszerv, amely alapján akár pilla
natok alatt ki lehet rúgni az egyéni tagságon ala
puló alulról építkezőket. Főként akkor, ha volna 
idő arra, hogy megmelegedjen alattuk a 
szék(let). Egyre többet fizethettünk tavaly is a 
harsány és semmit mondó parancsszavakért, 
ostorpattogtatásért. miközben élvezkedhettünk 
is. ha senki nem figyelt oda. Ki tudja, hogy tízéves 
üzemterv erre még lehetőséget adhat-e? Aki 
nem lép egyszerre, nem kap fácánt estére...

Vadgazdára -« egyébként - már semmi szük
ség. Mindent eldöntenek a felügyelők, a társha
tóságok, az ellenőrök, az irányítók, központi di- 
rektrivák alapján fönnmaradt kőkemény tervuta
sításos rendszerben. Az viszont igaz. hogy ez 
páratlan bravúr a  maga nemében, különösen az 
eukonformnak tervezgetett piacgazdaságban. 
Nem tudom észrevette-e valaki, hogy manapság 
sokkal többen lettek azok. akiknek jár valami, de 
nem jut, mint azok akiknek egyetlen normális he

lyen sem járna, ezzel szemben, mindig jut Kap
tunk még szép színes krotáliákat. amelyek jól 
mutatnak egy földíszített karácsonyfán is. Akad 
példa már eredményesen megmentett vadász
lázas betegekre, akik ebbéli izgalmukban elfe
lejtették, melyik vad. milyen testrészére, milyen 
színű karácsonyfadíszt kell akasztani az ünnep
napokon. Egyes szakértők szerint ezért jobb és 
a végső megoldás, ott helyben konyhakészre 
földarabolni, mert az azonosító jelet szállítás 
esetére találták föl. Gyakorlati szakemberek pe
dig azt ajánlják, hogy a jól eleresztett figyelmez
tető lövés után a vadat el kell autóval ütni két 
veszélyes üzem találkozását demonstrálva, és 
gázolt vadként szállítani a legközelebbi krotáliá- 
zóba. Mindenki tudja, hogy a  sérült, beteg vadat
- akár idényen kívül is - a vadász, kutyaköteles
sége megváltani minden stresszhatástól.

Könyörögve kérjük, esetleg javasoljuk, hogy 
az apróvadra műanyagból készült hupizöld tör- 
pikéket legyen kötelező a  birtokbavétel után 
azonnali hatállyal fölakasztani. Amiért apró. 
azért még vad ez is. és aki a  kicsit nem becsüli
- legalább egy azonosító jel erejéig - az a na
gyot sem érdemli. És. hogy ennek mi a haszna? 
A válasz egyszerű: igencsak busás. Állandó 
munkát ad a hupizöldeknek, a törpikekészítők- 
nek, főként a forgalmazását végző ..Szent Törpi- 
ke" Kft-nek. Csak legyen jogszabályba rögzítet
ten kötelező és előrefizetendő. A  fácánra mind
járt kettő is kellene, mert ha valaki nem tudná az 
nálunk trófeás vad. A csokorba kötött farktollait 
szokás exportálni, amelynél nagyobb marhasá
got a világon még sehol nem találtak ki. Aki kivi
szi. rögvest el is dobja nagyívben. Vissza lehet 
élni már a farkammal is - mondhatná joggal a fá
cánkakas, ha nem csak kakatolni tudna.

Kaptunk még törvénymódosítást is, amely alap
ján a földtulajdonosi képviselők örömükben már 
madarat is foghatnak, ha kérnek erre külön en
gedélyt. Konkrétabban: továbbra sem tudják mit 
kell tenniük az összegyűjtött pénzzel, főként azzal, 
amelyiknek nincs gazdája. Őrizhetik, mint a  ki
esés törpék. Unalmukban vehetnek részvényeket 
a  tőzsdén. Sokan kérdezték levélben és telefo
non, hogy meddig őrizhetik a  beszedett díjakat?

Válaszunk: amíg meg nem BUX, b.... meg (Ér
dekes az utóbbit megértették). A  hatósági kijelö
lés - amelyben újfent döntöttek a bölcsek - pe
dig nem ránk vonatkozik, hanem azokra, akik 
hatóságilag élnek vissza. Teljesen mindegy, 
mert a bíróságok úgyis képtelenek dönteni a 
röpke tízéves üzemtervi ciklus alatt. Addigra a 
jelenlegiek zöme úgyis leteszi a fegyvert. Csak 
okafogyottság nyomán lehetnek ügyefogyottak.

Lehetne még hosszan sorolni, továbbragozni, 
de minek, kinek, a vonal végén már rég nem ül 
senki. Isteni szerencse, hogy zseniális gazdál
kodási módszereinket, metodikánkat, fékeve- 
szett bürokráciánkat nem akarják ingyen sem át
venni a marhatenyésztők, birkaelletők, a halá
szok. de még a méhészek sem. A kutyát meg 
nem érdekli, mibe őrültünk bele. a tárca alá még 
annyi ágazat tartozik, amelynek a bombáit sorra 
hatástalanították az agrártűzszerészek.

Az utóbbi években úgyis megtanultuk, hogy 
ha már szívnunk kell. mindenhová lehet, csak 
éppen mellre nem. Ha a gyerekbetegségekből 
kigyógyultunk a káros mellékhatások még jócs
kán árthatnak.

HoZso
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZ Á K Ü Z L E T

V AD Á SZ- É S  M A R O K L Ő F E G Y V E R E K

Steyr-Mannlicher, svájci-német SIG  SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.
Minden kedves vásárlónknak boldog ú j  évet kívánunk!

-  O L C SÓ  B IZ O M Á N Y O S  F E G Y V E R E K  -

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

Kereskedelm i és
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS  NORMA LŐ SZEREK 
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, 
belövését, vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2566.

Í X
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLA JTO TT AG A N C S FÖ LVÁSÁ RLÁSA  
A LEG M A G A SA BB  NAPI ÁRON!

AZ ÖN PA R T N ER E  A Kuu. IM PORT-EXPORT 
K E R E S K E D E L M I KFT.

1181 BU D A PEST , B A R O S S  U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 
AU TÓ TELEFO N : 00-36-30/484-316 

NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A  LEG JO BB  ÁRAT KAPJA!

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

Sórétes, golyós maroklőfegyverek, céllövö pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- ós riasztópisztolyok nagy választékban. 

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEG YVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

ÉS  SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

A  v a d á s z
s z e m e

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.

1,5-6x42

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

A XVI. Vadászati Téli Egyetemet Keszt
helyen rendezik e hónap 17-től 24-ig. A 
rangos rendezvényen a hagyományos 
témák mellett különös hangsúlyt kapott a 
vadászati turizmus és a gasztronómia.

K iá llítás
Valaczkai Erzsébet műveiből nyílt kiállí
tás a tiszaszentimrei Ady Művelődési 
Házban.

S zem ély i h írek
Felmondott vezérigazgatójának. Tóth 
Gézának a Mavad Rt. A megbízott ve
zérigazgatói teendőket Pálvölgyi Zol
tán, az eddigi vadászati igazgató látja 
el. Hírt kaptunk a Lábod Mavad Rt. háza 
tájáról is. amely szerint felmondtak 
Böhm István fővadásznak, akit nemré
giben tüntettek ki a Nemzeti Vadász
renddel. és országszerte, sőt azon túl is. 
neves véreb-szakértőként tart számon a 
szakterület.

Em lékkő a m agasles helyén
Szikrázó napsütés fogadta a Széchenyi 
emlékhely avatására érkező vadászokat, 
barátokat, és családtagokat. Huszárok- 
előpusztán. a valamikor táborhelyi hajtás 
színhelyén november 6-án. amelyen tu
lajdonképpen három vadásznak állítottak 
emléket.

Az 1940. január 7-én megtartott vad
disznó hajtás három főszereplőjének, gróf 
Eszterházy Tamás neves vadgazdának 
és területtulajdonosnak. Id. Fuchs Antal 
fővadásznak az akkori hajtás vezetőjének, 
valamint gróf Széchenyi Zsigmondnak.

Az egykori fiatalos helyén ma gyönyö
rű bükkerdő őrzi a kékes kódbe vesző 
emlékeket. Széchenyi Zsigmond akkori 
bravúrját.

A magasles már régen elkorhadt, he
lyén most a szentendrei kőfaragó. Papp 
Lajos által készített emlékkő vigyázza 
őrök emlékként a hajtók kopogását, a ku
tyák csaholását és a nagy vadász fegy
verének dörejét.

A megnyitón Viharos Zsolt, a Befag 
Rt. vezérigazgatója köszöntötte a mint
egy 100 főnyi egybegyűlt tisztelőt. Felidéz
te az egykori hajtás menetét az előkészí
téstől. a hajtás lefújásáig. Majd Széche
nyi Zsigmondné, Mangi asszony lelep
lezte az emlékművet, amely pontosan a 
régi magasles helyén áll.

Ezután Fuchs Antal emlékezett rég
múlt időkről és vadászemberekről. Majd 
megszólaltak a kürtők és az erdő áhítat
tal hallgatta a hallaíit, tisztelegve a három 
igaz vadász emléke előtt.

A szerény, ám színvonalas ünnepség 
végén, az egybegyűltek még sokáig áll
tak az emlékkő előtt, és hallgatták azt a 
csendet, amit csak egy öreg bükkerdő 
tud árasztani magából, ha lefújják a haj
tás. Köszönet a szervezőknek.

A garászat
Agarászatot rendezett, az Országos 
Agarász Egyesület, Szolnok mellett, de
cember 6-án. A mezei nyúlra történő 
agarászatot a vadászati törvény végre
hajtási rendelete tette újra lehetővé ma
gyar agarak számára. Bérvadászat for
májában történt agarászatot szerveztek, 
amelyen csak alkalmassági vizsgával 
rendelkező magyar agarak szám sze
rint kilenc vehetett részt. Szépen volt 
nyúl a behavazott földeken, a párba sor
solt agarak a hét hajszából három nyúlfo- 
gással ért véget.

Tudósító ink
Első alkalommal - december 10-én - ta
lálkoztunk a Magyar VADÁSZLAP tudó
sítóival. Tolna megyében - Fácánkerten

az ökotoxikológiai Laboratórium kas
télyában. hogy megismerkedjünk és 
megbeszéljük a tennivalókat. A VA
DÁSZLAP szerkesztőségének az a cél
kitűzése. hogy a megyei tudósítók segít
ségével a lehető legközvetlenebb kap
csolatot alakítsa ki a vadászokkal, olva
sóival .... amelyet a helyi hírek, informá
ciók. vadászportrék, stb. közlésével kí
vánunk megvalósítani. Az érdemi mun
kát megelőzően a tudósítók a Tolna-Fá- 
cánkert Vadásztársaság jóvoltából - 
csodálatos napsütéses téli időben - né
hány órás fácánvadászaton vehettek 
részt és a Fadd Új élet Vt. ebédmeghí
vásának tettek eleget.

A szerkesztőség januártól fényképes 
tudósítói igazolványt bocsájt tudósítói 
rendelkezésére és azt kéri a vadászatra 
jogosultaktól, hogy támogassák, segít
sék a megyei tudósítók munkáját.

B alese t Füzesgyarm aton
öt osztrák vadász részére rendeztek fá
cán hajtóvadászatot negyven hajtó se
gítségével Füzesgyarmaton. A vadászat 
vége előtt H. K. (63) osztrák üzletember 
éppen a puskáját akarta üríteni, amikor 
az elsült. A tőle 25 méterre álló Fegyver 
Gyula (24) hajtó arcul találva rogyott 
össze. A súlyos sérültet a mentők elő
ször a karcagi, majd a szolnoki kórházba 
vitték, de végül a SOTE szemklinikáján 
kezdték meg a küzdelmet a fiatalember 
egyik szemének a megmentéséért. 
Több. mint félszáz sörét fúródott a sze
rencsétlenül járt fiatalember arcába, és 
lapzártáig - bár már műtötték - még nem 
lehetett tudni sikerül-e megmenteni a 
szeme világát. Az osztrák vadász útleve
lét a rendőrhatóság bevonta és mara
dandó fogyatékosságot okozó, foglal
kozás körében elkövetett gondatlan ve
szélyeztetés-vétsége miatt indult ellene 
eljárás.

H írleve lek
Amennyire feleslegesnek és kidobott 
pénznek tűnik egy országosan semmit
mondó .Cserkelő' -nek a megjelentetése, 
annyira ésszerűnek és valódi hírforrás
nak értékelhetjük az Országos Magyar 
Vadászkamara területi szervezeteinek 
hírleveleit. Tóbb megyében - Nógrád- 
ban. Borsod-Abaüj-Zemplénben. Bara
nyában - adott ki a megyei elnökség jól 
szerkesztett, a kamarai tagoknak helyi és 
országos híreket továbbító, reklámoktól 
szinte mentes. 4 vagy 8 oldalas terjedel
mű. olcsón előállított hírlevelet. Különö
sen a Baranya megyei zöld papírra 
nyomtatott - hírlevél nyerte el tetszésün
ket. amelynek rövid információi, a .Hírek. 
tények, adatok" valamint a .Döntések, 
határozatok* rovata, a köszönetek és ki
tüntetések közlése, valamint a vadászati 
kultúra alakulásáról szóló beszámolói 
minden hírlevél, de még vadászújságok 
szerkesztői számára is példaértékű. Gra
tulálunk.

S zékelyfö ld i N im ród
Októberben - 24 oldalon, színes borító
val Székelyudvarhelyen jelent meg a 
székelyföldi Nimród, amelyhez a lap ké
szítőinek tiszta szívből és őszintén gratu
lálunk. Kívánjuk, hogy sikerüljön vala
mennyi elképzelését megvalósítani a 
kéthavonként megjelenő lap főszerkesz
tőjének, amit az első évfolyam első szá
mában a szerkesztőség célul tűzött ki: 

.Lapunk hasábjain... teret adunk az 
erdővel, az állat- és növényvilággal, a 
vadgazdálkodással, vadaszaital. a hor
gászattal, a természetvédelemmel kap
csolatos írásoknak, információknak, ér
dekességeknek. Helyet kapnak továbbá 
a turizmussal kapcsolatos írások is. hi
szen a vendegfogadás lehet Székelyföld 
jövendőbeli fellendülésének egyik re
ménysége. '

M IÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabály és az Eti
kai Szabályzat előírásait, írásban kéri az Egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a 
Központi Ügyvivői Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 1999-re elfoga
dott 2500 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.
Czíglényi 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, ablaktörlőlapátok, le
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak. 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák. bowdenek. 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 ós 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, telVfax: 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 festő-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 című videófilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)
Dr. Tinics András jgyvéd (1051 Budapest. Nádor u. 8. IV. em. 6.. tel.: 117-4840.117- 
7173) 10% kedvezményt ad ügyvédi honoráriumából.
Terraprint Kft. által gyártott 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 Jenő 
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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10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAKM K H  i  f  ,

9  F E G Y V E R Z E TE I VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, 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 óra 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!

BUDA PEST, IX. kér., Soroksári út 1 5 8 .1 4 5 3  Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (0 6 -1 )  280 -6 7 8 2 , (0 6 -1 )  281 -1 8 6 0 . T e lJ la x :  (0 6 -1 ) 281-1856 
E -m a il :  m k h @ m k h .h u  http://www.netcall36.hu/lofegyv/tegyver.htm

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Válogatás a  Duna Televízió Hubertus

vadászati magazinjának 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  somogyi szarvas 3000 Ft
Gyenes István: Megszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: A  közöttünk élő turulmadár 990 Ft
Dúcz László: Harm atcseppek • 690 Ft
Arany Jáno s versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
J .  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Ju rán  Vidor: Szepességi 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 elvács 340 Ft
Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek 1800 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói mocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam  1850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A  hírnév kötelez 1600 Ft
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

és egyéb oroszlántörténetek 2600 Ft
Videcz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1800 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász ka landok M ongó liában  1850 Ft 
Szidnai-Bognár-Huszár: Magyarország

aranyérmes trófeái 1500 Ft
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft

A T&T VIDEOSTÚDIÓ
AJÁNLATA

Megrendelésre készítünk: 
reklám-, és referenciafilmet • vadászat- 

és utazásszervező irodák • vadásztársaságok 
• részvénytársaságok részére 

vadászatról filmet • belföldi és külföldi vadászoknak 
Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat 

• oktatási intézményeknek • kamaráknak
• vadászvizsgára felkészítő vállalkozásoknak

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET
Takács Viktor, hivatásos vadász 

9600 Sárvár, Rákóczi utca 13/E. Tel.: (95] 321-198, (30) 9370-747

dámszarvasra

A DALERD RT. GYULAI ERDÉSZETÉNÉL,
1999. január 1-jétől február 28-ig.

1. p rogram : január 1-jétől január 31-ig. 1db 1,00-2,00 kg 
közötti dámbika és 2 db tarvad lelövése másfél napi

teljes ellátással, I. oszt. vadászházban.
A P R O G R A M  D ÍJA  Á F Á V A L  EGYÜTT: 90000 Ft.

2. p rogram : január 1-jétől február 28-ig. 3 db dám tarvad 
lelövése, másfél napi teljes ellátás, I. oszt. vadászházban.

A  P R O G R A M  D ÍJA  Á F Á V A L  EGYÜTT: 55000 Ft.

TELEPÍTÉSRE, VÉRFELFRISSÍTÉSRE ÉLŐ DÁMVAD MEGRENDELHETŐ!
Részletes felvilágosítás az alábbi cím en: D A LERD  Rt. 

Gyulai Erdészete 5700 Gyula. Kárpát u. 4. Tel./fax: (66) 463-511

Átalánydíjas vadászati lehetőség

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és adóbevallás-készítés, APEH-ügyintézés} 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, Kaial u. 55. Tel.: 06-30/525-524

TRAVEL
1062 Budapest, Andrássy út 56. Tel.: (06-t) 153-0935,269-5447,269-5446 

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

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai

MÜNCHEN 27500- ISZTANBUL 36860,-
AMSZTERDAM 34000,- NEW YORK 64 500
ATHÉN 34000- MIAMI 87400-
KÖLN 34000- LOS ANGELES 106400-
ZÜRICH 34000- TORONTO 79 800,-
FRANKFURT 36860- SYDNEY 189900-
KOPPENHÁGA 34 000- WINDHOEK 133000-
STOCKHOLM 36860- JOHANNESBURG ' 128000-
LONDON 39 700- BANGKOK 122000-
MADRID 39 700,-
Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.

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

Tel.: 153-0935,269-5447,269-5448. E-mail: concorde<8>mail. datanet.hu 
valamint az ország összes IBUSZ-irodájában

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/tegyver.htm


Budapest XI., Bartók Béla út 87. Telefon: 385-4963

Vadászfegyverek ■  Maroklőfegyverek ■ Gáz
riasztópisztolyok ■  Lőszerek ■  Távcsövek ■  Kiegé
szítők ■  Flóbert pisztolyok ■  Amerikai félautomata 
és egyéb légfegyverek ■  Bizományos adás-vétel

Nyitva tartás: hétfö-péntek: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig

H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: koflatb@fliail.digitel2002.hu

1999. ÉVI VADÁSZATOK 
V ízib iva ly vadásza ta  A u sztrá liában  m árciustó l

Ára: 3250.- USD/fő (2'1 esetén és 750,- USD felár 1/1)
Alaszkai vadászat magyar kísérővel ■ Jávorbika. 10 nap. 7200.- USD/fő 
■ Jávorbika és grizzlymedve, 14 nap. 12800 - USD/fő ■ Grizzlymedve. 14 

nap. 8800 - ŰSD/fő (Tavasszal is!) ■ Feketemedve. 3500.- USD/fő ■ 
Farkasvadászat. 4800.- USD/fö 

Namíbiai vadászat • 5 napos vadászati csomag, öt vad (kudu. oryx. 
sprinabok, duiker. steenbok) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri 

transzferrel együtt: 3800.- DEM/vadász. 2 vadász + 1 kísérő esetén. • 
Mélytengeri horgászat és kirándulás az Etosha Nemzeti Parkba 

külön kérésre megszervezhető! • 7 napos vadászat (2/1), 
ára: 1700,- DEM,Vadász + trófeadíjak.

Uráli síketfajdvadászat Ötnapos vadászat, várható időpont április közepe. 
Ara repülőjeggyel együtt: USD 1990,-/fő.

-  Egyedi igények szerinti vadászatok szervezését is vállaljuk.
-  Trófeák hazaszállíttatását díjazás ellenében, garanciával intézzük! 

Vadászíjjal vadászók részére különleges programok!
A vadászat árai tartalmazzák 

a szükséges engedélyeket (QITJES) és a helyi adókat. 
T RÓ FEA B IRA LA T  

A  Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.
Vállaljuk a vadászok és gyűjtök 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 hivatásos trófeabírálói

engedély száma: COM#1002373

FELHÍVÁS
A .Magyar Vadért"' Természet és Környezetvédelmi Alapítványt 

harminc -  a magyar vedért, vadgazdálkodásért, természetvédelemért 
elkötelezett magánember hívta életre, hogy lehetőséget teremtsen 
áldozatkész támogatások összegyűjtésére és azt az alapítvány 

céljainak, programjainak megvalósítására fordítsa'. Az alapítvány 
célkitűzéseit az alapszabály így fogalmazza meg:

„Pályázati úton folyamatos támogatást nyújt a vadon élő állatvilág, 
a magyar vad élőhelyének megóvása és fe|lesztése érdekében, elősegíti 

a természet védelmét, támogatja a vadásztársaságok, a vadászok szakmai 
érdekvédelmét és a magyar vadászati kultúrát."

A jogszabály értelmében az alapítvány közcélú, erről minden támoga
tás után igazolást ad a befizetőnek, tnnek az igazolásnak a birtoká
ban - az 1995. évi CXVII. törvény VII. fejezet 41. paragrafusa értel
mében - a magánszemélyek a befizetés összegének 30 százalékát le
vonhatják az összevont adóalapjukból, az egyéni és társas vállalkozá
sok peaig a befizetés teljes összegét költségként számolhatják el.

Az aTapítványra szánt támogatást az OTP Bank Rt.-nél vezetett

11705008-20443281
számlánkra lehet átutalni, csekken vagy készpénzben befizetni.

Levelezési címünk: 1245 Budapest, rf. 12090

mailto:koflatb@fliail.digitel2002.hu


A nagyvadfajok fenntartandó legkisebb (minimum) és a fenntartható legnagyobb (maximum) létszáma vadgazdálkodási körzetenként
(A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM EGYETÉRTÉSÉVEL TERVEZÉSRE KIADOTT ÉRTÉKEK)

Körzet Gím szarvas Dám szarvas
_  ^ ---------------

Muflon Vadd sznó
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

1/1 Szolnok és dél-hevesi apróvadas körzet AV 200 0 50 11000 32 000 .. " 0 0 400
1/2 Dél-pest megyei apróvadas körzet 100 200 0 900 4 000 ‘ 2 00C 0 AV 0 400
1/3 Hajdú-bihari apróvadas körzet 0 100 200 400 r\r\r\ K MMII 20 000 0 0 0 500
1/4 Csonqrádi apróvadas körzet 0 50 0 250 5000 15000 0 0 0 0
1/5 Szabolcs-szatmár-bereqi apróvadas körzet 400 800 200 400 7 AAA / UUU 21 000 0 0 0 1000
1/6 Eszakkelet-bács-kiskuni apróvadas körzet 0 100 0 50 2000 5000 0 0 Aw 0
i n

11/1
- • -K • . ' 0

ocnrj
50

CAM
300

f\
500 8000

O AAA
24 000

7 AAA
AU n 0

1 Q AA
200

OAAAIV 1 
11/2

DUI AoUliy-!IvAJi aU'lJUUu IUI IldCJVvdUab KO Zcl
Mátra-bükk-cserháti naqyvadas körzet 4000

OUUVJ
8000

u
0

£UU
100

O UUU
3500

/ UUU 
11 000

0
0

500
1500

loUU
1300

v5U\JU
3000

11/3 Zempléni naqyvadas körzet 1000 2000 0 0 1000 2000 0 500 500 1000
m Tiszamenti átmeneti körzet 0 300 0 100 3500 8000 0 0 200 400

MAGYARORSZAG 
VADGAZDÁLKODÁSI 

KÖRZETEI



11/3

11/2
1 1 / 4 1/5

1/3

1/1

1/6
1/7

1/4

VaddisznóGímszarvas Dámszarvas
MaximumMaximum Minimum Maximum M in im umMaximum Minimum Maximum MinimumMinimum

'2000
18000

i-kiskuni körzet
12 000

6200

/ Im ) 4UU

13000
6000
9000

40000290 000 1800025 000 58 000 100000

Körzet
Dél-baranyai nagyvadas 
Dél-bács-kiskuni körzet

I Totna-dél-mezólóldi körzet 
Hl/4 Dunamenti-mezöföldi körzet

HLKi
; körzet —

zet

Bakony-vértesi körzet
Dunazupi nagyvadas körzet
Vas-soproni naqyvadas körzet
Hansági apróvadas körzet
Bakonyalja-komáromi körzet 
Összesen:

2000
C Cí*\AO DUU



A TASCO PORRO COMPACT 
8x56 GA látcső középső 
dioptriaállítóval, szemüvegesek
nek előnyös gumi védőkagyló- 
val. A  kitűnő p o rro p n zm a re n d -

szer brilliáns és plasztikus képet a RUBY-Coating lencsekivitel,
biztosit, mégis csaknem olyan am ely 14 rétegben szűri ki a
könnyű, karcsú és elegáns, mint napfény infravörös részeit. Tok-
a hagyományos felépítésű lát- kai és
csövek. Különösen kiemelkedő

Központ, nagykereskedeíem. csomagküldo szolgálat:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r__Vadás z - h o r g á sz 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)426-480.


