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V E T E L K E D JU N K !
Több negyében végzett APEH-vizsgálat a kompetenciaként kiosztott fá
cánokat. nyulakat természetbeni jut
tatásnak tekintette, és a selejt trófeák
után is - hiszen a magyar vadász igen
ritka eset kivételével csak ilyeneket
lőhet - követelte az áfát. a személyi
jövedelemadót. Magyarán: szerintük
mindenki bérkilövő. és a borsos be
ugró. a tagdíj, a végzett térítésmentes
közösségi munka, a vadászjegy már
csak a hibázásra elegendő. Mondhat
nánk megint, a hülyék, az ügyetle
nek, a lógósok járnak jól: a mellélö
vés áfa-tartalma ugyanis már benne
foglaltatik a puskában, töltényben,
fölszerelésben. Ez a kincstári hozzá
járulás azonban több helyütt kevés.
Gondolják, vannak még végső tarta
lékok. újabb és újabb, vadászoknak
szánt meglepetések. Nem fizet vi
szont egymilliós nettó árbevételig a
kistermelő, a szamócaszcdő. a
gyógynövény-, az agancs- és csigagyűjtő. a gombász, a horgász stb.
Mondja meg már valaki, hogy mi
ben különbözik a lácánnevelés a ba
romfitól? Ott ugyanis senki meg nem
kérdezi, hogy végül hányat ettek
n>eg. ajándékoztak el a társulás
tagjai.
A törvényt azonban illene mindkét
félnek, az adószedőnek és adózónak
is, szó szerint betartani. Anélkül,
hogy bármit belemagyaráznának
bármibe, a személyi jövelemadó-törvény idevonatkozó része szó szerint:
„ Mentes az adó alól, ha a tör
vény másként nem rendelkezik... a

társadalmi szervezettől, az egyház
tól évente egy alkalommal kapott,
valamint a vetélkedő és a verseny
díjaként kapott tárgyjutalom érté
kéből 5000 forintot meg nem hala
dó összeg, továbbá összeghatártól

függetlenül a versenyeken és vetél
kedőkön nyert érmek és trófeák
értéke...** (7. paragrafus, 11.
pont).
Nos. a vadászat végül is testet-lelket edző sport (akárcsak a vitorlázás.

Eddig a legsúlyosabb. A Mezőhegyes Dolgozók Vt területén, május Vjén Befndt Obentheur
eitette el az idei legsCil>csabti 9 éves, 26.15 cm srirtiossaiságú. 11,5 cm terpesztésú ő/bakot.

vagy a sakk). Ha nem is vagyunk
„egyház” , a hivatalos besorolásunk
szerint: a vadásztársaság vadászat,
vadgazdálkodás céljából alakult non
profit egyesület, társadalmi szerve
zet. A tradíciók mélységes tisztelete
ellenére a „kompetencia” szót ezek
szerint végleg cl kell felejteni. M i
után a vadászat eredménye egyéni
vagy társas vadászaton a vadász lőtudásán. felkészültségén és nem kis
mértékben a szerencséjén múlik,
ajánlatos a háziszabályzatot tételesen
eszerint módosítani: a vadászatot
vetélkedővé kell nyilvánítani, ahol
Ls a résztvevők nem kompetenciát,
hanem tárgyjutalmat kapnak. Ha
sonló megfontolásból nagyvadnál
vadkárelhárító, selejtezési, trófeásvadlövő-vetélkedő kiírásával rög
vest kivédhető az a föltételezés,
hogy bárki ezen fog jogtalanul
meggazdagodni. Miután az APEH
újabban a feketegazdaságnak üzen
hadat, és ehhez nyomozati jogkört is
szeretne kapni, már most sincs aka
dálya annak, hogy ha nem hiszik, az
ellenőrök személyesen részt vehesse
nek egy-egy ilyen vetélkedőn.
Tárgyjutalmat azonban szigorúan
csak akkor kaphatnak, ha valami
eredményt is el tudnak érni. Ehhez
egyébként minden előírt feltételnek
meg kell felelniük. Egy adótanácsot
azonban ehelyütt ingyen is adhatunk:
az adócsalók könyörtelen leleplezé
sét talán nem itt kellene elkezdeni.
Már csak azért sem. mert verébre
nem szokás ágyúval lőni. - Hyhy -

VÉGE AZ „ÖNÁLLÓSÁGNAK"?!

BAKLÖVÉSEK GYORSMÉRLEGE

Úgy hírlett a Földművelésügyi Minisztériumban, hogy az Erdészeti Hivatalhoz
csatolják a vadászati és halászati önálló osztályt. Részleteket lapzártánkig hi
vatalosan nem sikerült az átszervezésről megtudnunk. A hírt az illetékesek sem
cáfolni, sem megerősíteni nem kívánták. Lapzárta után: a miniszter döntése
szarint önálló maradt, sőt közvetlenül a miniszter alá tartozik ezentúl
a vadászati főosztály. Részleteket következő lapszámunkban.

A MÁJUSI ŐZBAKIDÉNY GYORSMÉRLEGE A BÍRÁLATI PONTSZÁMOK
RANGSORRENDJÉBEN:
1. Dalerd Rt.. Sarkadremete
600 gr
176,70 IP 7 óves
2. Mozőhegyosi Dolgozók V t.
650 gr
171,88 IP 9 óves
3. Kondorost Dolgozók V t.
630 gr
169,70 IP 9 éves
4. Mezöberényi V t.
604 gr
168.01 IP 8 éves
5. Nagyszénás. Petőfi V t.
636 gr
160.44 IP 8 éves

Mire szabad vadászni
a környező országokban és itthon?

SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

AUSZTRIA
Júniusban: szarvas bikabofjú és meddő tehén - őz bak - gkía nélküli suta bő**.
SZLOVÁKIA
Júniusban: ő z b a k .
Egész évban: nyostkutya - róka - görény - szarka - szajkó - vetési és dóimé
nyos varjú.

BORZALMAS
A m inap a kezem be került
Veszprém M egyei N aplóban ta 
láltam eg y cikket „Borzkalan d az
O rm ánságban" cím alatt.
A m agát m eg nem nevező tu 
dósító arról ír, hogy egy. Vajszló
község közelében élő „va d á sz 
n a k " m ilyen „kü lö n ö s kaland"ban volt része éjszaka, am ikor
eg y borz tám adta m eg a kukori
catáb la m ellett: „H irte le n külö
nös - a liba sziszegésére em lé
keztető - hangot hallott, s va la 
m iféle á lla t tört feléje a kukoricá
ból. R álő tt, de a sötétben cé lt té
vesztett. Ekkor a puska tu sával
próbálta leütni, az állat azonban
gyorsabb volt és ráugrott. L. B.nek sikerült elhajolni a tám adás
elől, így csak a vállát súrolta a
rávetődő á lla t..." Eközben a
„va d á sz " felism erte tám adóját,
am ely egy borz volt. M ásnap fel
kutatta „re jte k h e lyé t", és kutyá
ja segítségével m egfogta a 1520 kg-os, nagy erejű kanbor
zot. A tám adás indítékát a cikk
író abban látta, hogy a „b orz
ilyen tájt p árzik ", a párja valószí
nűleg a kukoricásban lehetett,
és annak védelm ében követte el
a tám adást.
A kaland különös jelzőjével
egyetértek, m ert tényleg külö

nös az. hogy a vadászó em ber
„v a la m ifé le " állatra a sötétben
csak úgy odadurrantott. m ajd tá 
m adóját puskatussal próbálta
agyonütni (szándékosan nem va 
dászt írtam , m ert vadászem ber
ilyet nem tesz).
A következő sorban m ár azt
olvasom , hogy sikerült kivédenie
a tám adást, am ely nagy lélekje
lenlétre. ügyességre és bátor
ságra utal. Gondolom , hogy fek
vő helyzetben érte a tám adás,
m ert ugyebár a borz legfeljebb
csak térdm agasságig képes fe l
ugrani, főleg m ár szeptem 
berben!
íme, a sztori, am ely a v a 
dászetika m egcsúfolásának pél
dája! Nem beszélve arról, hogy a
borz m ár 1981-ben is véd ett állat
volt és m áig is az!
H iányosak a biológiai ism ere
tek is, m ert a hozzáértők szerint
a borz párzási ideje nem a szar
vaséval, hanem az őzével esik
egybe. Ám bár lehet, hogy Bara
nyában a kanborz szeptem ber
ben a szarvasokkal eg yü tt pár
zik. csak éppen nem bőg. hanem
sziszeg.

ROMÁNIA
Júniusban: őzbak.
Egész évben: farkas - róka - vadmacska - nyestkitya - görény - hermelin menyét - pézsmapocok - ürge - szarka - szürke és dolmányos varjú.
SZLOVÉNIA
Júniusban: őzbak - nyírfajd (15 éigl.
MAGYARORSZÁG
Júniusban: selejt őzbak.
Egész évben: vaddisznó - róka - üregi nyúl - nyestkutye - pézsmapocok mosómedve - kormorén - ezüst sirály szarka szajkó - dolmányos és vetési
varjú.
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J ó állapotban lévő századfordulós. belga <éru
1997* dupla. 1*o s k kasasos sórétes fegyverem
C•♦félném é l alább-. valamely dopia torétesra: 20-M
belga. 20*% kkakasos. 2 8 es. 4 1 0 **. Érdeklődne
0 *6 2 /3 4 1 295. 1 8 -2 0 óra között.
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12-—. m Kiváltóé FÉGbock véltócsdvel. dkrfa
egyezéssel eladó vagy elceerétietó 0.22 esnél na
gyobb kaliberO golyós fegyverre é'tékegveztetéseel
Érdeklődni 0 *6 0 ^ 3 8 3 -8 9 2 ._____________________

Széikásszóró tacskókölykók kitűnő szülőktől éladók. Némát vérvonakMertagyóztes kan fedez Érdek
ttdo. 2 9 2 *6 7 6 . 17 20 óráig.___________________

Vennék 7 m 64 ü . vagy 3 0 0 6 o * Síeyr Mennkcher
végigagyazott fegyvert. Érdeklődni: 0 6 60/362 996

Fedeztetésre ajánlom többszörösen kitűnő «HPJ.
5xCAC. 3xCAC«B) rówdszórO magyar vizsla kano
mat ítdaklódm Kertész Sándor 9900 Körmend. Né
math M. g. 5. 1/4,. taM on 0 * 9 4 * 1 1 416.________

243 cM pvmoék^i puska
22 m a*só emelókeros MtfUn eUdó vM y a
kettót egy boci buChs <*
író+kUiór*
184 1780.

M C 21 tfpueó 12-as félautomata,
o* sórétes vadászfegyverek
0 *7 2 /3 2 3 -0 9 0 e*t. órákban.

l2 S 0 ock 1*

Érdeklődni:

KKOnó állapotban lévő 20 a * V etőn*. 5 év m ósz*
ktval. pácolt tussal igényesnek eladó valemmt
7.62 a * Toáa^av ÍTT) önvédelmi (Mztoty d>ófa mar
kolattal.
szánventflácíóvel
e*edó
Érdeklőd*
0 * 5 6 /3 7 * 4 5 6 . 18 é ri után.____________________
Cladó 7 mm -es Remkvgton M agnóm 1 éves. úf á*epótban. Sako végigagyazott. távcsővel felszeretve. velemmt agy B o*n*>g BU* 81-ee 3 V 0 *o * kakberú. va
donatúj aHóamelökero* golyós legw er. Vásárolnék
Mafkai vadászpuskát. ú»szerO. |ö állapotban, ha lehat.
Bocksórétast. Érdeklőd* 0 *3 0 *4 5 7 140.________
Dupteceóvü 12-ae M arkel éa 7 62 os FÉG 4 x 4 0 a *
távcsővel eladó. Érdeklődni: 0 * 2 0 /3 5 7 4 6 3 V*de«.
Vadászfegyver Autopotnt irányzók eladó. 3300
Ft/db Érdeklődre; 0 *8 8 .3 6 5 -1 0 6 . 0 * 6 0 ^ 3 9 * 340
3 * 0 * o e ÚJ SAKCM 4UNTE* balos zévérzatú nagy.
gotyóe vadászfegyver. máirokapcsolóval szeretve
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*e e t megyei apróvada* vadá*ztér*a*ég Daba* vonzé*kór/etében keres független. tw *tá *o * vadászt.
Szolgálati lakáé megoldható Fizeté* megegyezé* szá
nni Jréencfcazm lehat Karsza Jáno* vadészme*car
n é i 2366 Kakuce. Mérciu* 21. M S z. talpon:
0 * 2 9 /3 7 6 370._______________________________

Etodó »a r*f
2 0 M dupla. véM tt. M k lo ro *.
* 090! •goval,
. . ú,
0) étopo'ban
éllapot bt <85 #ft» Cr't'klOdm. R. Colt v. bi 0 & 662/34V
2 /3 4 V 700
Küszhegyi szétkée SZÓrO
metország kgfogösabó k*n*a fedez német francia
munkachampaon. Munka é* kuftemgyóztes
wtők. É rdekem MAÓ
szülőktől kölykök elóiegyezhetők.
Ferenc. 8 6 00 Siófok. Küszhegyi u. Xm
. telefon:
0*84^312-418.

30 nap

JUIMIUS

Jó anyagiak k a l randalkaző bérkrfóvő vadészoknak
vadászati lebatóaéget t^rskjnk fel apróvadas vadásztenüeten Érdeklődni 0 * 3 4 /3 5 6 567/12 matték.
napközben
A D iana Vadéaz Horgász Antikvárium továbbra «t
vedászkónyvkadvelók szdgéietára á«. Nagy kónyv
készletünkből kedvére válogathat Cimfcstát küldünk.
Előjegyzés, kereső szolgálat Érdeklődné 6 9 0 0 Makói
Zrínyi y. 34.. telefon 0 *6 2 /4 1 1 561.
H e rfá i
►dási paradicsom ban, közvetlen e Sabea-Kóró* partién lévő 230 négyszögöl telek eladó
Apróvadban és hefcan gazdag terület. A tefcen vü
és v^eny la van. Mányér 220 c ft. Érdeklődné:
0 *2 0 /3 4 1 -1 7 4 . 0 * 2 7 /3 4 2 294

Kfr* mOnatariandl gyóxtaa, impon kan fadaz Kó^y
kók időnként kaphatók 6^eklődn« G '***e * Baéta.
4032 Oabracan. M anyt^ft tér 8.. taWfon0 6 6 2 /4 1 *0 4 7 .

hogy HiRCZíG JUOTT va
dásztársunk 44 éves körében, véretlanul etíwnyt. £rrv
lékét kegyelettel megőrizzük. Hódmezővásárhelyi
Szakszervezeti Vt. tagsága

M atty-éri kenn elből azemla- é * munkagyőzta* őeóktől magyarvtnla kő^rkók fúmu* végi étadét*al alő»e
gyezhetók. Érdeklődni: Salánki KtvAn. 6 7 2 8 Szeged.
Patai u. 12/b tt4afon: 0 *6 2 /3 1 9 7 7 7 ____________

■ evedéázott 4 évee rowkzórú németw s la kan éa
egy
4
hónapos
hónai
szuka
eiadó
Érdeklődni:
0 *3 0 /4 1 5 1 9 2 . Balogh József. 2053 Herceghalom.
Gesztenyés a 11.

G yózta* ftzűlÓktői hannoveri véreb kiskutyák eladók.
Érdeklődni: f e * * * Gyórgy. 84 2 0 Zirc. Pf. 52. telefon:
0 *3 0 ^ 4 6 1 9 0 7 ._______________________________
A lapidorm tott, n ls M I ÍM I, f M É M b ím tlO lM
*pncca#t német vizsla tzuka 10 0 0 0 Fi-ért eladó
Érdeklődni: 3014 Mórt. Béka u. 2 5 . taM on:
0 6 3 7 /3 7 *2 3 7 . eati órákban._________________

»OF G Ö O Ó ltO ” kannából pointer és simaszőrO fos
ternei kölykök e*edók Érdekkódm Jdfy Séra. 2100
Gödöllői K^ztérsaség u 11 lel.: 2 6 /3 2 *7 1 8 .
Vedéextéreeeégl tagaégom at átadom . Ugyanitt 1
db 2KK 6 0 0 as 7 x 64 es. faragott golyós fegyver ta f
les feHzereléseel OpzerO áiapotbon eladó Érdeklődni:
a dék és az esti órákban a 0 *6 7 /4 1 2 5 6 *a a tele
fonon.

F iatal, caalédoa. vedgezdélkodá*i szakmérnök áOá*t
kara*, lehetőleg Dél Dunántúlon. Auraiatokat .lerm é*zet * lengére a *zerka*ziőaég c W re <8p. 1245 Pl.
1209) kérem.

2

G yakorlattal rendelkező vwlgazdélkodásl szakméf
nók ákást változtatna N agy vagy vagy** vadas tani
letek előnyben. Érdeklődne ..Sürgő*'* jcfagére a szer
kaaztőeégben.
NATO-ban rendezel eehett hasznéH. de kiváló á ia
potú Land Roverek eiadók A 0 * 2 7 /3 5 * 4 6 5 é*
0 * 2 7 /3 5 * 4 9 * e * telefonon történő e*ózete* egyez
tété* és ba*e*entkazéa után magtakvxhetók a fé ti la
lepan_________________________________ _______
» U le 61. fe l la ú t. a Mercadw ünémoggsl soha nincs
gyalogút.- ünéverzéisan hasznáttotó lefap»áfó tebe*
autó Irányár 1 4 0 0 0 0 0 F t Igény esetén gázüzemre is
átalakítható Érdeklődné lehat: 0 * 2 7 /3 5 * 1 6 5 V *
hésné HATÓ zárolt készletből. 2 db van raktáron.
S lw a a iórO fo *te rrie r kölykök vadásztatott szülőé
Káttérrel eladók. Érdeklődni 2344 Dómsód. Bercaé
ny^a 24 Irérryér 12 0 0 0 R
Kla mOneterfendl kölykök győztes, német vérvona
10 szülőktől eladók. Érdeklődni: 6 4 /4 5 1 6 6 7 . du. 17

Cladó 3 0 0 6 . Frenkónia goNós fegyver. 6 x 4 2 es Ze
«ss tévcaóvel szerefve Érdeklődni; 27/311063
Egyedi gyártm ényú. vadáwic*cnetekkal dúsan giaW
rozott 30 06-os kafcbarű mauser rendszerű, vég^
ágyazott, gyorsítóval ettátott. beépített ptilanatkap
cadóval é* lámpacsatlakozóval. Ze-ss céltávcaővel és
patentot tévesószerelék tel szeren golyós vadászfegyver. a hozzá való vezeték néftüli KA CSA lámpá
val igényesnek eiadó Érdeklődni. 18 óra ötén a
0 6 5 6 /4 2 1 6 6 3
Vadászoknak, horgáezoknak krvé*en elkel
más. terepeztnfl téé nyári öltönyök eladók A r
8 000 Ft/1 db téknyértöhöny Tel.: 160 6 8 9 2

■

A „végrehajtás” folyamatban van
Az FM földművelésügyi hivatalai a
vadászati idény kezdete előtt az utol
só percben levelet kaptak az FM va
dászati és halászati osztályától, mely
szerint „A hivatkozott törvény alkal
mazásának rendeleti kidolgozása fo
lyamatban van. Tekintettel a hivatal
szervezetében működő vadászati ha
tóság és megyei trófeabíráló bizott
ság érintettségére, a végrehajtási ren
delet megjelenéséig követendő eljá
rás rendjére vonatkozóan az alábbi
akról tájékoztatom: Az Evt. 34. pár.
(3) bekezdése szerint vadvédelmi
bírság szankciója csak az ide kapcso
lódó rendelet hatálybalépését köve
tően alkalmazható. A vadvédelmi
bírságot kiszabó határozat a rende
letben részletezett tényállásokra és a
rendelet
hatálybalépését
követő
ügyekre hozható.”
Lapzárta előtt telefonon megkér
deztük Vajai László főosztályvezetőt,
történt-e valami az április 28-án ki
adott levél óta ez ügyben. - A rende
let kidolgozása folyamatban van válaszolta.
A májusi őzbakvadászatnak tehát
még semmiféle anyagi következmé
nye nem volt a mínuszpontos trófeák
miatt. Ám ami késik, nem múlik,
előbb-utóbb megszületik majd a vég
rehajtási utasítás, amelynek sok kér
désre kellene választ adnia.

különböző szakmai ós ér
dekegyoztető vitákon a
vadászoknak cím zett fő
vádpont, hogy szinte in
gyen vadásztak, jogaikat egyfajta
privilégium ként gyakorolták. Akad
tak ilyenek pár százan a „nom en
klatú ra" tagjai közül, akik képletes
tagdíj fejében az „E g ye té rté s" va 
dásztársaságba tömörülve, ingyen
ós szabadon lövöldözhettek a lég
kiválóbb állam i vadászterületeken.
Csakhogy a vadászok 99 százaléka
ezekre a helyekre a lábát sem te
hette be Számukra egész m ást je
lentett minden, és akkor is így van
ez, ha napjainkban senki nem akar
ja elhinni. A tények azonban m a
kacs dolgok, lehet így, úgy magya
rázni, különböző oldalakról megkö
zelíteni, de nem lehet m egváltoztat
ni. A cseppentett egyéni jogok mel
lé akkor bőségesen és igen
szigorúan megkövetelt kötelezett
ségek tartoztak, am elyek ma már
kihullanak az emlékezet rostáján.
A hatvanas években hivatásos
vadászként is csak akkor vehettem
saját puskát, ha beléptem egy bórkilövő vadászegyesületbe. Lehető
leg „n ag yvad asb a", m ert akkor
néhány év m últán kérhettem a go
lyóst is. Sokévi hajtóskodás után arra alkalm as helyen és időben aztán szóvá tehettem esetleg a
tagfelvételi kérelmet. A hetvenes
évek első felére végre területes va
dásztag lettem egy Dél-Pest m e
gyei apróvadas társaságnál. Ezer
forint volt a beugró, havonta száz
forint tagdíjat kellett fizetni. Állam i
fizetésem akkor 2300 forint volt.

A

A törvény rendelkezésével kapcso
latban már ízelítőt kaptak olvasóink
a lap májusi számában két alföldi
„őzes” megye szakembereinek tollá
ból, s a legtöbb vadász véleménye
nem tér cl azoktól lényegesen. A
külföldi vendégek még semmit sem
vettek észre vadásztatóik legújabb
gondjából, de hát nem is rájuk tarto
zik (még) a kérdés. Ókét akkor érin
tené közvetlenül, ha az a szóbeszéd
fogalmazódna meg a végrehajtási
rendeletben, hogy a külföldi vadász
csak a bírság kifizetése után vihetné
el majd a trófeát. Ha viszont nem vi
heti el. nyilván esze ágában sem lesz
fizetni azért, a vadászatra jogosult
nak viszont ez esetben is fizetnie
kell. Végeérhetetlen viták sora kö
vetkezhet ezek után vendégvadász és
vadásztató között, illetve vadászatra
jogosult és a vadászati hatóság kö
zött. Most még csak találgatni lehet,
hogyan alakulhat a fellebbezés? Ha a
helyi T B B döntését a vadászatra jo 
gosult megfellebbezi, az O TBB
szakértői véleményt adhat. M ivel
azonban az O TBB szakmai felügye
leti szerv, nem pedig hatóság, ki lesz
másodfokon a döntésre jogosult ha
tóság? Ráadásul jogászi vélemény
szerint polgári perben újabb két le
hetőség van a mínuszpontos határo
zat megfellebbezésére. ha a vadá

szatra jogosult nem ért egyet a dön
téssel. így akár 2-3 évig is elhúzód
hat, míg jogerős döntésre kerül sor
és a mínuszpontos trófea után be kell
fizetni a bírságot.
Vajon az a külföldi vadász, aki
nem vihette el a trófeát, amelyért ha
zánkba jött vadászni, mikor fog újra
kedvet érezni egy kis magyarországi
bosszankodásra?
Elképzelhető, hogy a végrehajtási
rendelet megengedi a kérdéses trófea
elvitelét, és a komputerben tárolt
adatokra, valamint a minden TBBnál megtalálható fotófelszereléssel
készült fényképfelvételekre támasz
kodva rendeli cl a döntést vitás, meg
fellebbezett esetekben: esetleg arra
kötelezi a vadászatra jogosultat,
hogy szükség esetén gondoskodjon a
kérdéses trófea ismételt bemutatásá
nak lehetőségéről (tehát esetenként
hozzák vissza a külföldre került tró
feát).
Közismert, hogy sok vad válik
közlekedési baleset áldozatává. Va
jon hogyan rendelkezik majd a vég
rehajtási utasítás például az autó el
ütötte őzbak. szarvasbika mínusz
pontos trófeájáról? A vadászatra jo 
gosultnak fizetnie kell az autóban
esett kárért és a mínuszpontos trófeá
ért is. miközben egyikről sem tehet?!
Azt már nem a rendelet alkotóinak.

ÁTVILÁGÍTÁS
ós ebből két apró gyereket kellett
nevelni.
Ha valaki három hónapig nem fi
zette a tagdíjat, kapott nyoic napot
a tartozás rendezésére, és ha erre
sem mozdította a füle botját, töröl
ték a tagok sorából. Ha hiszik, ha
nem. akadt ilyen, nem is kevés. A
területbér akkoriban hektáronként
m ásfél fo rin to t kóstált, ez egy
fél kiló kenyér ára volt. Ma 25 fo
rint. ós nem lehet ugyanennyiért,
ugyanannyi kenyeret kapni. Forint
volt hektáronként a vad-gépjárm ű
ütközési biztosítás. írták is alá a
papírosokat boldognak, boldogta
lannak. Isszuk a levét, m ert most
egyetlen őzgázolás is fejreálllthat
akár egy egész társaságot. -Ma
ugyanitt a területbér duplája sem
elegendő egyetlen biztosító társa
ságnak sem. M ost a beugró ötven
ezer, a havi tagdíj 800 forint, de a
mai vadászatokat össze sem lehet
hasonlítani az akkoriakkal. Nem
csak nosztalgia ez. Szépen volt fo
goly, két hálóállítással m egfoghat
tunk akár 250 300 nyulat is. ő z
bakot - de csak a selejtet 300
grammos agancssúlyig - a végzett
munka jutalm aként kaptunk 2-3
évenként. Fácánőrzés, nyúlhálózás,
külföldiek vadásztatása és egyebek
m iatt a kötelező és szómon kért
munkanapok száma 12-14 volt. A
M adarasi tavon rezsgett a sok ré
ce. M ost a kiszáradt tófenéken az

egykor felejthetetlen augusztusi
húzások idejére már a birkák sem
találnak maguknak harapnivaló
zöldet. Fácán jószerint már csak
akkor kerül az aggatóra, ha neve
lünk. Mindössze már csupán ezer
re futja, am elyből a terltók jó vol
na, ha elérné a húsz százalékot. A
többi a term észet táplálékláncának
szemeiként eltűnik. Nincs egy fél
évtizede, amikor itt még két tur
nusban hat-nyolcezer madár futko
sott a nevelőházban. Az egykor tár
sadalmi munkában épült nevelőt
azért kellett közösen, dalolva lebon
tani, mert untalan feltörték, kirabol
ták és végül ellopták a tetejéről a
palát. A tetteseket elfogták, de a T.
Bíróság úgy látszik madárnak nézte
a társaságot, mert minden „kötele
zés" ellenére sem tudták elérni,
hogy a lopott holmi visszakerüljön
a helyóra Volt viszont a tolvajok
nak hivatalból kirendelt és köz
pénzből fizetett ügyvédjük.
Mondjuk, mondjuk a magunkét,
de senki nem hiszi el, m ert m anap
ság ez a módi. Ugyanakkor minden
illetékes - ha megkérdik, ha nem m ódfelett aggódik a m agyar va
dórt. Gyanús ez az össznemzeti
körömrágás, m ert eközben semmi
olyan intézkedés nem történik,
am itől valam i is javulna. Sőt...
M ost éppen azon folyik a késhe
gyig menő vita, hogy a maradékot
ki fogja agyonlőni. A jogokhoz

hanem a vadászatra jogosultaknak
kell végiggondolniuk, hogyan alakul
a vadásztatás, ki vállalja a kísérő szorcpét, kinek miben és mekkora fele
lőssége lesz. A bírságot ugyan a jogi
személy fizeti, de nyilván megkísérli
majd továbbhárítani. Ahol csak a hi
vatásos vadász kíséretében vadászhat
még a vadásztársaság tagja is, ott
nyilván a hivatásos vadász hozza a
döntést, ő vonható felelősségre. A
külföldieket gyakran kísérik a tára
ság sportvadászai, vezetőségi tagok
is. tehát ők is felelősek lesznek a tró
feabírálat következményeiért. Felte
hetően a házi szabályzatok sorát fog
ják majd módosítani e célból, s egyre
kevesebben vállalják majd a vadászta
tás felelősségét. '
Valószínűleg kevesebb megoldat
lan kérdésre kellene választ találni,
ha a törvényelőkészítők figyelembe
vették volna a Magyar Vadászati Kol
légium tavaly novemberi ajánlását,
amelyet az FM jogszabály-előkészítő
osztályának küldött. Ebben a mínusz
I pontos lelövés esetén a bírság befi
zetésének eltörlését javasolta a kollé
gium , valamint azt. hogy a vadászat
ra jogosult akkor fizessen bírságot,
ha szakszerűtlen lelövések következ
tében az éves teríték 109fc-át haladja
meg a mínuszpontos trófeák aránya.
K. M.

azonban pénzzel nem m egváltható
kötelezettségek tartoznak, ós ezek
a vadállom ány túlélése, a vadvéde
lem szempontjából nagyságren
dekkel fontosabbak az előzőeknél.
Am it pedig 8 vadászok m onda
nak. az senkit nem érdekel. Am o
lyan nyúlsirás az egész. Úgy tűnik,
nem tudják elfogadni a „m ássá
gunkat", pedig egyébről sem pa
polnak úton útfélen. Itt van példá
ul a hasonszőrűek házassága... ma
ez a fontos, ez a tolerálnivaló. Érre
is már nyugati példák vannak mondják. M ég jó. hogy nem teszik
kötelezővé. Vagy csak éppen a mi
esetünkben nem számít a kisebb
ségi vélem ény? Nem kell példákkal
bizonyítani, hová vezet ez. mert itt
már sikerült elidegonlteni a parasz
tot a földtől, a munkást a munka
helyétől, az értelm iséget a szakér
telem től, ahogy m ost a vadászt a
vadtól.
Megtanultuk, hogy mindent és
mindenkit le lehet küldeni a padló
ra, de manapság az onnan hallatszó
koppanást is többféleképpen lehet
értelmezni, attól függően, ki mit
akar ebből kihallani. Ahhoz sem kell
különösebb ész. hogyha valaki nem
tud aludni a kuruttyolástól, a védett
békák darabonkénti agyoncsapkodására nincs szükség. Le kell en
gedni a vizet, ós megdöglenek m a
guktól. Nekünk Mohács kell mondta egykor Ady Endra
Sajnos a m agyar csak úgy tud
építkezni, ha először mindent ledó
zerol. Ennek nálunk gazdag törté
nelmi hagyományai vannak.
H om onnay Zsom bor

KELL A PROPAGANDA!
Magyarországon a vadról, a vadgazdálkodásról,
a
vadászatról
sehol nem készül teljes körű saj
tófigyelő. A vadászlap egyik ál
landó rovata (Vadászok a sajtó
ban) így hézagpótló szerepet lát
el, tallózva a napilapok témába
vágó írásai között. Ebből is meg
erősítve látom személyes tapaszta
lataimat (a helyzet eléggé elszomo
rító), hogy a szemelvények szin
te kizárólag megyei vagy vidéki
városi lapokból valók, csak az
utóbbi időben találhatók írások az
országos napilapokból. A televízió
és a rádió műsorai pedig nem
szerepelnek ebben a rovatban, és
hiányoznak továbbá a réteglapok
is.
A Vadászlap havonta jelenik
meg, alkalmanként négy-négy írást
ismertet különböző lapokból. Le
het, hogy ennél több jelenik meg nem valószínű, hogy nagyságrend
del több
de nem biztos, hiszen
semmi nem szól amellett, hogy
egy cikk ne kerüljön be a tájékoz
tatóba. Vagyis kimondható, hogy a

Helyreigazítás
A Pesti Központi Kerületi Bíróság íté
lete alapján, lapunk januári számában
megjelent „A z igazság kedvóért” cí
mű írással kapcsolatban, helyreigazí
tást teszünk közzé:
„A z t a valós tényt, hogy Szabó
Zoltán, Pest megye vadászati főfel
ügyelője a lap részére azt nyilatkozta,
hogy Rajnik Ferenc vadászjegyét
csak azért nem vonta be. m ert a rá
vonatkozó büntető határozatot nem
kapta meg. abban a hamis színben
tü n te ttü k fel, hogy az szükségszerű
lett volna. A valós helyzet az, hogy a
határozat kézbesítése esetén sem lett
volna jogalap a vadászjegy bevonásá
ra.”
Ezt meghaladóan a bíróság elutasí
totta Rajnik Ferenc keresetét. Az íté
let indoklása szerint, idézzük:
„ A személyiségi jogok védelme ob
jektív jellegű. Ez azt is /elönti, hogy a
jogsértő fél szubjektív szándékától
függetlenül, ha a közlés objektivo va
lótlan. a jogsértést meg kell állapíta
ni. Szabó Zoltán által készített fel
jegyzésből kitűnik, hogy jogszabályi
rendelkezésnél fogva a vadászjegy
bevonására egyébként sem lett volna
lehetőség. A megjelent közlésben
foglalt állítás objektíve nem valós
még akkor sem, ha pontosan idézték
a Pest megyei vadászati főfelügyelő
ekkori nyilatkozatét."
Szivünk szerint mindehhez annyit
tennénk hozzá: az ügyet részünkről
ezzel lezártnak tekintjük, ha nem áll
nánk további perben Rajnik Ferenc
cel. amelynek végeredményéről te r
mészetesen tájékoztatjuk majd Olva
sóinkat.

vadgazdálkodás-vadvédelem-vadászat a jelentőségénél kisebb helyet
foglal el a tömegkommunikáció
ban, amit tovább ront, hogy még
ma is előfordul az írások között
rosszindulatú, sanda megközelíté
sű, szándékosan eltorzított értéke
lés, cikk, sőt arra is akadt példa,
hogy egy pimasz hangú interjúra
adott választ a lap szerkesztősége
nem engedi megjelentetni.
A vadászsajtó persze jobbnál
jobb érveket, meggyőzőbbnél meg
győzőbb véleményeket sorakoztat
fel - a magunk beállítódásának a
megerősítésére! Nem mondom, er
re is szükség van, különösen egy
ilyen forrongó, átalakuló időszak
ban, de ha mindig csak magunkat
győzködjük, ha állandóan csupán
befelé fordulunk, akkor önként
visszavonulunk - az egyébként is
törékeny, könnyen megsérülő - csi
gaházunkba, és így a magunk sor
sának eldöntését kívülálló erőknek
engedjük át. Ezek pedig - a leg
jobb szándékot is feltételezve ró
luk, ami ugye, a mai világban.

enyhén szólva is túlzás - akarva
sem tudják kivonni magukat a kör
nyezet más szereplőinek befolyása
alól, a különböző lobbyk hatókö
réből.
A teendő kézenfekvő. A vad, a
vadgazdálkodás, a vadászat ér
dekében tudatos, országos mére
tekben kiterjedt és többszintű központi és helyi - propagandát
kell kifejteni! Alapjai lehetnek a
Magyar Vadászati Kollégium ál
lásfoglalásai. Ne köldöknéző mó
don befelé, önmagunkra hassunk,
hanem a környezetünkre. Hatá
rozottan irányítsuk a figyelmet a
kiemelten fontos csoportokra - a
törvényhozókra, az államigazga
tás befolyásos vezetőire, a médiák
kulcsfontosságú szakembereire, a
pedagógusokra, a fiatalokra és
nem utolsósorban az egyesek által
„kinevezett ellenségeinkre” , az
erdészekre. Példát mutat ehhez
dr. Yvcs Lecocq, a FA CE főtitkára,
aki az idei FcHoVá-n tartott szak
mai tanácskozáson kijelentette,
hogy ők most Európa-szerte a va

dászat jogi rendszerének reform
ján munkálkodnak. A tapasztalatok
egyértelműen azt igazolták a
számukra, hogy a vadászati jo 
got hiba, kudarc, nagy károkat
okózó döntés volt a magántulaj
donhoz kötni. Kijelentette, hogy az
emberiség jövőjét tekintve csak az
a megnyugtató megoldás, ha a vad
és a vadászat hasznosításának joga
az állam kezébe kerül.
Ez a törekvés már meg is je 
lent az új olasz vadászati törvény
ben. A főtitkár azt is megígérte,
hogy tapasztalataikat, állásfogla
lásaikat eljuttatja a parlamentbe, a
magyar képviselőknek. És ez a
fontos!
Adoptáljuk és adaptáljuk ajánla
tát. Lépjünk ki a magunk köreiből
(pénzt, eszközt, energiát kell erre
fordítani), szerezzünk pártfogókat
a befolyásos helyeken, lobbyzzunk
a pártoknál, teremtsünk kedvező
közvéleményt, hogy Európa felé
haladva megtartassuk azt, amit ők
most akarnak visszaszerezni.
Fáczányi Ödön

Kik ezek a vadászok?
Nem látok a „p ip á tó l", amikor
tisztelt és tanult kollégáim a
sajtó hasábjain, a rádióban
vagy a televízióban egy kalap
alá vesznek az alaszkai fókabó
bik lebunkózóival; am ikor a va
dászokat teszik felelőssé a vá 
rosban elviselhetetlenül elsza
porodott varjakért, majd a helyi
önkorm ányzat felkérésére, a
környék lakóinak esdeklésére a
varjak gyérítéséért szintén a
vadászok a felelősek; amikor a
fővárosból kiszabadult kutyatu
lajdonos - ölebének ném i m e
zei rohangálása utón - a kutyus
elpusztulásáért ki m ást. mint a
vadászokat okolja; am ikor a
Föld m inden kipusztult vagy
erősen védelem re szoruló vad
fajának „V ö rö s K önyvb e" kerü
léséért egyes-egyedül a vadá
szokat hibáztatják. És a vadá
szok lövik-lőtték géppuskával
halom ra az afrikai elefántokat,
orrszarvúakat, a vadászok ke
reskednek a prém ekkel, agya
rakkal, a vadászok... nem is ér
dem es folytatni. Am i rossz
csak elképzelhető az élővilág
átalakulásában, azért csakis a
vadászok a felelősek.
így, általánosítva, m ert aki
nek puskája volt vagy van gondolják - az mór vadász, leg
alábbis az újságírók, riporterek
ós a közvélem ény szem ében.

Hogy ez m ennyire nem így
van, sajnos úgy tűnik, csak mi
vadászok tudjuk, akik betartjuk
a hazai és nemzetközi előíróso
kat, szabólyokat, akik m eggyő
ződéssel valljók és hiszik, hogy
szerte a vilógon létezik a vadószetika. Hiába védekezünk,
magyarózkodunk,
hirdetjük,
hogy a term észet védői va
gyunk, próbólkozunk hiteles
szakm ai vélem ényt kialakítani,
ha szavunk sem eddig nem h8llik el.
Varga Béla „vadószati szak
értő " rendületlenül m ondhatja,
hogy Magyarorszógon sok a
szarvas, az állatkerti vidraápoló
és egyben Fidesz-szakórtő a
szalonkózós betiltósót szorgal
mazza, a zöldek egyes csoport
jai a szelíd őzike bónatos szem evilógóért aggódnak... ós a
hatpárti egyeztetésen komoly
esélyei vannak, hogy közel két
m illió földtulajdonosra bízzák a
m agyar vad sorsót.
Nem kellene végre stratégiót
vóltoztatnunk. nemzetközi öszszefogóst kezdeményeznünk,
hogy a vilóg m egtanuljon kü
lönbséget tenni vadósz és vad
ölő, vadósz és orvvadósz kö
zött?
Ez sose lehet késői

-dór
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Az idény első vadásznapján került terítékre
az abádszalóki Huber
tus Vadásztársaság te
rületén a képen látható
2 éves parókás bak. A
„süveg" 2 0 0 0 gram 
m ot nyomott, magassá
ga 2 0 , teljes körmérete
4 5 centim éter volt. He
réjének súlya 4 gram m ,
darabonként. (A nor
mális herék átlagosan
2 0 gram m körüliek.)
FOTO: SIMON KÁROLY

A M AGYAR VADÉRT!
Mint arról lapunk hasábjain már
hírt adtunk, folyamatban van „A
Magyar VA D ÉRT! Természet- és
Környezetvédelmi Alapítvány szer
vezése. A felhívásra - az igazat
megvallva - nem nagyon mozdult
meg a vadászok tábora, mindössze
két vadász - Kótai Sándor (G yőr)
és dr. Solymosi József (Budapest)
- küldte el a szervezőknek szán
déknyilatkozatát, hogy alapító tag
ként részt kívánnak venni az A la
pítvány munkájában.
Az érdektelenséget nem is iga
zán lehet magyarázni, legfeljebb
csak feltételezésekbe bocsátkozha
tunk. Lehet, hogy sokan nem o l
vasták el a felhívást, lehet, hogy
sokan a részletekre is kíváncsiak
voltak, amelyek - természetesen nem lehettek részei a felhívásnak,
lehet, hogy sokan azért nem jelent
keztek. mert egyszerűen nincs pén
zük az Alapítvány támogatására,
sok minden más is lehetséges... de
azt az egyet még feltételezni sem
akarjuk, hogy nem értenek egyet
az' Alapítvány
célkitűzéseivel,
amely a magyar vadállomány és
élőhelyének megóvását, fejleszté
sét. vadászati kultúránk, hagyomá
nyaink ápolását és nem utolsó sor
ban a vadászok és vadásztársasá
gok érdekeinek védelmét tűzte
zászlójára.
Csak emlékeztetőül: az Országgyűlés márciusi döntése alapján

megszűnt a Földművelésügyi M i
nisztérium által kezelt, önálló Vad
gazdálkodási Alap. amelyet mi, va
dászok fizettünk be minden eszten
dőben, és a vadászjegyek, vadásza
ti engedélyek díjai, a trófeabírála
tok bevételei ezentúl a ..nagy
kalapba’* kerülnek. Abba a ..nagy
kalapba” , amelyből a magyar me
zőgazdaság és élelmiszeripar vala
mennyi projektjét kell támogatnia
az FM-nek. Illúzió lenne azt felté
telezni, hogy a magyar vadra, vad
gazdálkodásra, vadászati kultú
ránkra. a vadásznapokra ezentúl is
ugyanannyi támogatást fogunk kap
ni, mint amennyit eddig sikerült
kiharcolni. M i következik ebből?
Ha valóban vadászni akarunk függetlenül a jelenlegi vagy a vár
ható jogszabályoktól - mindenek
előtt vadra van szükségünk, és
minden más csak ezután következ
het. Aki ezt nem érti, semmit nem
ért. Ezért kell/kellene mindent el
követnünk annak érdekében, hogy
megmenthessük a magyar vadállo
mány minden vadfaját, gondos
kodhassunk élőhelyükről és azután
- a legvégén - vadászhassunk. És
ezért van szükség egy olyan - saj
nos szintén a saját zsebünkből
létrehozott, viszont minden vadá
szatban érdekelt által támogatott pénzalapra, amelytől a vadásztársaságok, szakmai és érdekvé
delmi szervezeteik, valamennyi

vadászati intézmény eséllyel pá
lyázhat - ha szükség van rá - anya
gi segítségre.
A FcHoVa - és általában a ha
sonló jellegű országos rendezvé
nyek - némiképpen kimozdítják el
szigetelt „magányukból” a vadá
szokat, legalábbis azokat, akik
még mulatnak érdeklődést a vadá
szat ügyes-bajos dolgai iránt. Ez
adta a szervezőknek az ötletet,
hogy néhány - a szakmában vala
milyen módon nevesebb vadásznak
- személyesen is feltegye a kér
dést: tudja-e vállalni az egységesen
tízezer forintban meghatározott
alapítói
támogatás
befizetését,
alapítóként részt kíván-e venni az
Alapítvány munkájában?
A megkérdezettek - 20 százalék
kivételével - aláírták a szándéknyilatkozatot és így hacmi ne ter
mészetes személy részvételével a
szervezők május 23-ára összehív
hatták az alakuló gyűlést, benyújt
hatták a bíróságra az Alapítvány
alapító okiratát, és megnyithatták
az Alapítvány számláját.
A Magyar V A D Á SZLA P szer
kesztőségének munkatársai úgy
gondolják, hogy néhány év/évtized
elteltével a lapban megjelent cikkek-írások napjaink vadászati kordokumentumai lesznek, ezért a ne
mes célokért anyagi áldozatokra is
képes alapítók - és később az
Alapítványt támogatók - névsorát

{hozzájárulásuk esetén) rendszere
sen közzé teszi. Álljon hát itt elő
ször az alapítók névsora:
Balogh János (Budapest). Cser
laki László (M iskolc), Csonka T i
bor (Gödöllő). Csuha Pál (Buda
pest), Dobó István (Visegrád), dr.
Egyed István (Budapest), dr.
Erent G ábor (Budapest), Faller
István (Budapest), H ajas Tamás
(Budapest), H irsch László (Buda
pest), Homonnay Zsombor (B u 
dapest), G aál Tamás (Budapest).
Kótai Sándor (G yőr), Kovách
Sándor (Budapest), Lip ták Péter
(Balatonfenyves), dr. Motorcza
G yula (Budapest), Nagy István
(Budapest), dr. Palkovics György
(Budapest), Pásztor Zsolt (Sirok),
Pin tér M iklós (É rd ), Folster
G ab riella (Budapest), Sípos Ist
ván (Szeged-Szőreg), dr. Solym o
si József (Budapest), Szabó Péter
(Fűzfőgyártelep), Szabó Zoltán
(Gödöllő), dr. Szebellédi István
(Budapest), Széli József (Balatonm ária), Rakk Tamás (Veszprém).
Török Antal (Solym ár), dr. Zol
tán A ttila (Budapest).
A munka tehát elkezdődött. Az
új rendcletek szerint az Alapít
ványnak nyújtott támogatás levon
ható az adóalapból, amelyre az
igazolást az alapítvány kuratóriu
ma adja ki. Az Alapítvány - tevé
kenységének függvényében válik
közcélúvá.

A REFERENCIATERÜLET HÍREI
Több mint egy éve, hogy az akkori
miniszter utasítására megkaptuk a
haszonbérleti szerződés azonnali
hatályú felmondását. Az ennek ér
vényessége ügyében indított kere
seten azóta is tépelődik a bíróság.
A vadlétszámbecslési adatok, vala
mint az egy év tapasztalatai alapján
jelentősen csökkenteni kellett a lelövési tervet. Tél végére elkészült
és azóta „beüzemelt” a hét. rekesztőrácsos malacetető, amelynek
fedett teteje alá önctctők kerültek.
A malacok hamar rákaptak az új
csodára, orrukkal előszeretettel
dögönyözik, forgatják a fémből ké
szült csúszós önetetőt, amelyből a
takarmány a betontálcára folyik.
Az élőhelyfejlesztési program
keretén belül több helyütt próbál
tunk kutat fúratni, de a profi „vízkereső” holtbiztos tippjei ellenére
még ott sem volt víz ötven méte
ren, ahol már 15 méterre bő vizű

víznyerőhelyre esküdözött. így az
új rendszerű, kísérleti szélkerckes
kutat egy régi, ásott kútra építet
tük. Bár vízszintje vagy másfél mé
tert esett a folyamatos üzemelés
miatt, egyelőre gond nélkül mű
ködik, és friss vízzel látja cl a
közeli árkot, amely hosszú kilomé
tereken át folyik végig a területen,
így, mire az aszályosabb időszak
beköszönt, rájárhat, odaszokhat a
vad.
Az idén a hagyományos vadföl
di növények mellett újfajta, évelő
gycpkevcrékkel
kísérletezünk,
amelynek ára ugyan magas, de a
későbbi művelési költségek megta
karításával hosszabb távon megté
rülhet. A tavalyi 32 hektárnyi vad
föld területet csaknem háromszo
rosára emeltük. Sajnos, az idei ve
tésszerkezet a területen általában
nem túl kedvező a vadkár szem
pontjából. Növekedett a kukorica.

a búza vetésterülete. A tavaly leg
erősebben károsított magángazda
kukoricaföldjét bérbe vettük. A
legszélesebb körű kutatás alapján
sem sikerült a Dunántúlon és az.
Alföldön csicsóka-vetőgumót sze
rezni az ismert és ajánlott helyek
ről. Mintha ez a növény eltűnt vol
na a piacról. Végül, szinte az utol
só napokban vásároltunk 50 zsák
kal az ózdi Nadler Herbcrt
vadásztársaságtól, és még időben
bekerülhetett a földbe. A pár száz
négyszögöles saját csicsókás vad
földünk is adott vagy tíz zsákkal,
hála a tavalyi műtrágyázásnak, így
a továbbtelcpítésnek elhárult mind
en akadálya.
A vadföldterülctck jelentős bőví
tése főfoglalkozású traktoros mun
kába állítását követelte meg. Ezen
kívül egy fővel bővült a hivatásos
vadászok létszáma is. így jelen
leg a területen négy kerületvezető
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hivatásos vadász teljesít szolgá
latot.
Az őzbakvadászat során az enge
délyezett 25 őzbakból 18 került te
rítékre. amelyet bérvadászok ejtet
tek el. Az eredmények a tavalyinál
jobbak voltak, de az agancssúlyok
a várakozás alatt maradtak, a leg
jobb sem érte el a 380 grammot.
Miután elsősorban a selejtezés volt
a cél, hibás lelövést az O T BB nem
állapított meg.
Május 12-én az erdészettel közö
sen vettük fel a téli vadkárt, amely
alapján megállapítható volt, hogy a
makkvetések őrzése összességében
eredményesnek mondható, de a
tervezett kerítések fölépítésétől az
erdőgazdaság nem tud eltekinteni.
Tovább kell telepíteni a villany
pásztort is, amelyek együttese sok
m illiós, előre nem tervezett költ
ségemelkedést jelent.
(Folyt, köv.)

Júliusban újra megyek!
Valószínűleg az elsők között vol
tam, aki komolyan vette a Vadásza
ti Kulturális Egyesület felhívását,
és jelentkeztem vadászatra. (Em lé
keznek rá, az egyesület tagjai ked
vezménnyel vadászhatnak gyakor
latilag minden vadfajra az ország
legkülönbözőbb területén.) Nos,
május 10-én hajnalban - a Con
corde Travel segítségével megbe
szélt randevú színhelyére - a tábor
falvi benzinkúthoz autóztam, hogy
találkozzam vadásztatóimmal.
Mindenki pontosan érkezett. Fa
ragó Ferenc, a táborfalvi Béke Vt.
hivatásos vadásza és a terepjárót
vezető vadász. Németh István már
várt. Átültem a terepjáróba és el
kezdődött a két. 250 gramm körüli
selejt őzbakra a vadászat.
A lig mentünk néhány kilomé
tert, amikor megpillantottunk egy
szűk állású, kb. négyéves, hatos
bakot, amelyik legelgctve csipeget
te a zsenge füvet és lassan távolo
dott tőlünk. Lőhető - kaptam a je l
zést, és most már rajtam volt a sor.
Nem vagyok egy gyors kapáslövő,
szép nyugodtan kivártam, amíg ke
resztbe fordult, majd elengedtem a
223-as Remington Fox apró löve
dékét. Éreztem a dörrenés pillana
tában, hogy tökéletes az ólom irá
nya. A bak tűzbe rogyott, még egy
pillanatra felemelte koronás fejét,
mielőtt végleg lehanyatlott volna.
M ire odaértünk, már az örök me
zőkön pákosztoskodott. Vizsgálga-

tás, a végtisztesség megadása után
a fotózás, majd a zsigerelés követ
kezett. A bakot megmutattuk a va
dászmesternek, utána megreggeliz

dolná. hogy az M 5-ös autóút mel
lett ilyen csodálatos környezetbe
kerül, a dombok tarkította terepen,
a mezőgazdasági kultúrákat ősbo

tünk, majd ismét a terepjáróba ül
tünk. Bejártuk a területet, sok őzet
láttunk, de vagy suta, vagy nem lő
hető bak került a kereső távcső lá
tómezejébe. Az ember nem is gon

rókások, rudas, szálas erdők, faso
rok, gondozott fenyvesek váltogat
ják. Ebédig nem volt szerencsénk.
Annak ellenére, hogy kísérőimmel
most találkoztam először, megle

pett közvetlenségük, családias ba
rátságuk, és nagyon jó l esett a fi
nom ebéd, amivel István édesanyja
várt bennünket.
Délután hatkor mentünk ki újra
a területre, de nem nagyon mozog
tak az őzek. M ár fél nyolc is el
múlt, egyre jobban sötétedett,
ezért hazafelé vettük az irányt,
amikor a bokrok között két őzet
vettünk észre. Láttunkra az. egyik
azonnal elfutott, a másik a bokrok
mögé húzódott. Addig ügyesked
tünk. míg mintegy 15 méterre meg
közelítettük, és jó l láttuk, hogy az
agancsa a bal száron ághiányos, a
jobb száron alig 5-6 milliméteres
ágacskák vannak. Egyértelműen
selejt bak, lőhető. Igen ám, de
amikor a bak meglátta az emel
kedő fegyvert, befutott a sűrű
be és keresztbe fordulva újra meg
állt. Két fatörzs között látszott a
lapockája, ha nem biztatnak,
magamtól sosem lövök. A csöndes,
de határozott noszogatásra mégis
megpróbálkoztam a lövéssel, várni
nem lehetett, mert vészesen fogyott
a lővilág. Dörrent a fegyver, és te
rítékre került a reggeli bak „ik er
testvére” , amelyről fotót már a sö
tét miatt nem is lehetett készíteni.
Egy számomra gyönyörű vadász
nap végén büszkén viseltem a reg
geli töret mellett az újabbat, és el
határoztam, üzekedéskor ismét ott
a helyem.
M enüs István

ÚJRA A VEGYSZEREZÉSRŐL
A m últ évi rág csáló irtás ta 
pasztalatairól és a veg yszeres
növényvédelem ak tu ális kér
déseiről ta rto tt sajtótájékoz
ta tó t a KTM . A tém ának az
ad o tt ak tu alitást, hogy je len 
tő s darupusztulást észleltek
az ország d élkeleti részén a
vonulás időszakában, am ely
nek okait széleskörűen viz s
gálják. Dr. K alo tás Z so lt sze
rint a veszélyh elyzetet növeli,
hogy a ren d szerváltást köve
tően felszám olták a n övén y
egészségügyi és talajvédelm i
előrejelző csop ortokat, és ez
zel m egszüntették az Európá
ban k ivételes szakm ai elism e
rést k ivívo tt, m ajd évszáza
dos m últra visszatekin tő nö
vén yvéd elm i hálózatot. N öveli
a gondokat, h ogy a p rivatizá
ció és a kárpótlások hatására
sok ezerszeresére növekedett

a gazdálkodók szám a, de dön
tő hányaduk sem m iféle n ö
vén yvéd elm i ism erettel nem
rendelkezik. A m últ év őszén
új gazdák kellő körültekintés
nélkül, kam pányszerűen kezd
ték m eg a m ezei pocok irtá
sát, ós a tech n o ló g iai hibák,
szab álytalan ságo k so rát kö
vették el. A z eredm ények
nagy része ism ert, vadpusz
tu lások és ennek nyom án
bírósági perek sora v á lt is
m ertté.
Je le n le g két eljárás ism ert a
pocokirtásra. A z endoszulfán
hatóanyagú perm etezőszere
ket (Thiodan, Thionex), csak
zöld növényzetre k iju ttatva
enged élyezett. 3-5 cen tim é
teres
növénym agasságig
m érsékelten veszélyesek a
vadállom ányra. Sz ab álytalan
felh aszn álás és tú lad ag o lás

esetén azonban a m ezei nyúl,
az őz és a kérődző háziállatok
is veszélyb e kerülnek. A véral
vad ásg átló hatóanyagú Red en tin 75 csa létk e s pocokirtó
szer elsősorb an a m ezei nyulakra veszélyes, de bizonyított
tény,
hogy
a
szakszerű
ós az előírásoknak m inden
ben m egfelelő felh aszn álás
esetén , a n yú lp u sztítás elke
rülhető.
A z ú g yn evezett „KGST-pia co k o n " jó cskán a h ivatalo s
áron alul kaphatók különbö
ző, ellen őrizetlen növényvédő
szerek, am elyek a hatóságok
kijátszásával kerülnek az or
szágba. Rend kívü li veszélyt
jelen th et ezek elterjed ése, a
dozírozási problém ák, az eg y
m ássá! való összekeveréseik
m iatt. A jelenlévők, a sajtó
m unkatársai, a szakem berek
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eg yarán t fontosnak tartan ák
az egész országot lefedő, ész
lelő (m onitoring) rendszor ki
ép ítését. Ezzel elejét lehetne
venni a term észetben bekö
vetkező veszélyes m érgezé
seknek, különösen akkor, ha
a p iacfelü gyelősógek, h ató sá
gok is b etiltan ák, szigorúan
büntetnék az ellenőrizetlen,
en g ed ély nélküli növényvédő
szerek áru sításó t. Külön kell
hangsúlyozni, h ogy nem csak
a vad ászható vad fajo k a v e 
szélyeztettek, hanem a véd e tt
állato k, a le g e lte tett h áziálla
tok, de vég ső soron az em ber
is. M érgezési tü n etek észlelé- •
se esetén h alad éktalan u l a te 
rü letileg illetékes term észetvédelm i hatóságokhoz kell se 
g ítség ért fordulni.

-H -

FEKETE ISTVÁNRÓL

EMLÉKEZÉS
NAGY MAGYAR VADÁSZAINKRA
Kegyeletteljes esem ény részesei vol
tunk a Farkasréti temetőben, amikor
gróf Széchenyi Zsigmond, Fekete
István és Kittenberger Kálmán sírjai
nál visszaemlékeztünk életútjukra.
munkásságukra ós a Vadász Könyv
klub kezdeményezésére - ünnepé
lyes külsőségek között, a Magyar
Vadászok és a Pest M egyei Vadászszövetség zászlója jelenlétében felavattuk Széchenyi Zsigmond új
fejfáját ós megkoszorúztuk a neves
vadászok sírhalmát.
Korunkban, amikor a vadgazdálko
dás és vadászat reformjának idejét
éljük, különös hangsúllyal van jelen
tősége nagy magyar vadászaink ma
is érvényes elgondolásainak. A teme

FEKETE ISTVÁN EBBEN AZ ESZTENDŐBEN
ÜNNEPELNÉ 95. SZÜLETÉSNAPJÁT, ÉS IDÉN
VAN HALÁLÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA.
A SOMOGY MEGYEI GÖLLE KÖZSÉG FEKETE
ISTVÁN SZÜLŐFALUJA, AHOL - AMENNYIBEN
SIKERÜL - FELÁLLÍTANÁK LABORCZ MÓNIKA
KERAMIKUS SZOBRÁSZ BRONZBÓL
ÉS SAMOTTBÓL KÉSZÜLT MUNKÁJÁT,
FEKETE ISTVÁN PORTRÉJÁT.
A MŰVÉSZ LEVÉLBEN KERESTE MEG
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLETET,
HOGY SEGÍTSÜNK A SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉBEN.
A VKE, AMELLETT, HOGY ELVI ÉS ANYAGI
TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA A MŰVÉSZT,
FELKÉRI A VADÁSZTÁRSASÁGOKAT,
ŐK IS JÁRULJANAK HOZZÁ FEKETE ISTVÁN
PORTRÉJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. (LEGALÁBB
AZOKNAK A VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK
A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK
ÉVSZÁZADUNK EGYIK LEGJELENTŐSEBB
VADÁSZÍRÓJÁNAK A NEVÉT VISELIK.)
-
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tő csendes kertjében elgondolkodva
és visszaidézve munkásságukat,
örökségüket, meggyőződésem, hogy
számunkra több megszívlelendő kö
vetkeztetést lehet levonni. A legfon
tosabb talán az. hogy a vadászoknak
ós minden vadászatban érdekeltnek
- függetlenül párthovatartozásától,
politikai nézetétől - az ország vadál
lományának megóvása ós fenntartá
sa érdekében - nagy elődeink nyom
dokain haladva, példáikból merítve sürgősen közös nevezőre kell jutni.
Mi, a vadászutódok, akkor állítunk
igazi emléket elődeinknek, ha valóra
váltjuk, alkalmazzuk ós m egvalósít
juk ésszerű elgondolásaikat.
Kem enes M ikló s

FÉRFIBESZÉLGETÉSEK EMLÉKEI
„

Hullám völgyek és hullámhegyek
követték egymást, de újra és újra
talpra állt. Az első hullámvölgy
ről a Ballagó idő végén még be
számolt. M ár az ott olvashatókból is kiderül, hogy ezek az élmé
nyek nemhogy a serdületlen, de a
serdültebb ifjúságnak sem valók,
még csak olvasásra sem. Katona
társa és gyerekkori barátja öngyilkossága állította meg az
„utolsó előtti” lépés előtt, de
hogy ki is tudott innen jutni, ah
hoz sohasem melldöngető, de
mindig meglévő mély vallásossá
ga is kellett.
Talpra állt. Gazdatiszti pályáját
Bakócán kezdte gyakornokként,
ahol egymásba szerettek messze
környék legcsinosabb (és legaka
ratosabb) úrilányával. Makacs
volt mind a kettő és szavatartó;
amint önálló állásba került A jká
ra: elvette.
A nagy irodalmi ihlető Ajka
volt, ahol minden problémájával
a természetbe menekülhetett. S
hogy volt m iért, azt elbeszélései
nek figyelmes olvasói megérez
ték. De remekművek születtek,
és Kittenbei^er néha durvaságig
kegyetlen, de jó szerkesztői isko
lájában igazán íróvá érett Fekete
István. Azonban Ajkáról, külön
böző okok együttes hatása követ
keztében el kellett menniök. Bu 
dapestet felesége, Edit asszony
erőltette. S míg egyrészt, jó férj
lévén minden összeköttetést meg
mozgatott ennek érdekében, pl.
Zsindely Ferencet is megkérte,
aki akkor már állam titkár volt,
magában iszonyodott tőle. M ikor
rákérdeztem, hogy szíve szerint
mit tett volna, valósággal rám
mordult:
- Megírtam a Tüskevárban!...
De hát mindig is szavatartó
volt, és különben is két gyerek
apja. Viszont elbeszéléseinek
száma csökkent, színvonala gyen
gült. A z erdőre alig jutott ki, pe
dig valósággal könyörgött még a
Nimródnál is egy kis lehetősé
gért. Nem kapott, mindössze Kittenbei^er Kálmán és Csathó K ál
mán hívták meg nagy ritkán
Nagymarosra, illetve Zebegénybe. Erdély északi részének akkori
visszatérte, nagybátyja szamosudvarhelyi vadászterülete jelen
tette számára a menedéket, s né
hány más meghívás. Azonban pár

év múlva összcdűlt számára a v i
lág. 1944 elején nagybátyja halt
meg szívrohamban, majd augusz
tus végén hivatásos tiszt öccse az
elsők között esett el az ojtozi szo
rosban. S ekkor ahhoz a megol
dáshoz fordult, ami sajnos, je l

timistább befejezést adva neki
(p l. a Három csóka). Úgy tűnt,
újra sínen van.
Azonban ez a hatalom egyes
birtokosainak sok volt. Újra cl
akarták tüntetni a süllyesztőben.
M int magyarszakos egyetemi

lemző a magyar férfiakra. Akik
ekkor ismerték - családom több
közeli tagja is! - rossz emlékeket
őriznek. A végzetes úton az a tra
gédia állította meg. hogy két nem is pálinkától, de kölnivíztől
- bűzlő „felszabadító harcos" a
bal szemétől is „felszabadítot
ta "... Ettől kezdve egy korty al
kohol nem ment le a torkán. V i
szont annyi feketét ivott, hogy
csodálom: addig is bírta a szíve.
Lelkesen kapcsolódott be a va
dászújság feltámasztásába, hogy
aztán tilalm i listára kerüljön
1948-ban, majd száműzetésbe
Kunszcntmártonba a halászmester-iskolába tanítani. Az Orszá
gos Természetvédelmi Tanács
nyúlt érte először a kisbalatoni
meghívással. Ekkor tért vissza al
kotókedve. A Lutraban ugyan
még nem egiSszen sikerült a szépés szakirodalom ötvözése, azon
ban a Kcle - Bogáncs - Tüskevár
hármassal valami rendkívülit
produkált. S nem egy régebbi el
beszéléséhez visszanyúlt, új, op

hallgató, ott voltam azon a tájé
koztatón, melyet aktuális iroda
lom politikai kérdésekről tartott
számunkra dr. Tolnay Gábor tan
székvezető egyetemi tanár, akadé
mikus, stb... S ott elhangzott egy
mondat, amely igazi veszélyeket
rejtett magában. Ugyanis arról
volt szó, hogy azok a polgári
írók. akiktől 1956 után cgy-két
könyv megjelent - s név szerint
emlékszem Fekete Istvánra, Csat
hó Kálm ánra és nagyanyámra,
Kosáryné Réz Lolára - „az ilye
nek örüljenek, hogy élhetnek"...
Egy hét tűnődés után elmond
tam Pista bácsinak. Ezúttal Edit
néni adta a jó tippet: „K ád ár ke
zébe cl kell juttatni néhány köny
vet. Hiszen vadászember.”
A manőver sikerült. Kádár el
olvasta, és kijelentette: „Ne-kem
tet-szik” . Elhallgattatni nem le
hetett, csak fél reál lítani. így csi
náltak belőle ifjúsági írót. írha
tott, amennyit csak akart, csak
hogy bizonyos témákat nem érint
hetett. Nem írhatott két ember ki
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teljesedő kapcsolatáról (nevén
nevezte a dolgokat...), s arról,
hogy a vadász-szenvedély és a
szexuális ösztön közös gyökerűek. S arról sem, hogy az állatok
kal kapcsolatban mennyi „m iszti
kus" dolog van. Különösen a
baglyot és a macskát érezte kihí
vásnak. De erre már nem került
sor. Illetve a Hu három variáció
jában, főleg az önálló regényként
megjelent harmadikban érződik a
reménytelen
kompromisszum
keresés...
Utolsó munkája „ A vadászat a
festészetben" c. könyvem lekto
rálása volt. Am ikor 1970 májusá
ban erre felkértem, beszéltem ve
le utoljára. Még soha annyi örö
möt nem éreztem a hangjában,
mint am ikor elvállalta.
A kézirat elolvasása után tele
fonon keresett. Én akkor Vesz
prémben dolgoztam, nagyanyám
beszélt vele. Először dicsérte
kéziratom, közölte lektori véle
ményét, majd - hiába, régi volt
az ismeretség, még a Singer és
W olfner cég idejéből - a halálról
beszélt. Hogy úgy érzi: nemsoká
ra... Nagyanyám megpróbálta
tréfára fordítani a dolgot:
- Ugyan Pista, én vagyok az
idősebb, előbb majd én...
- Igen, de... - csönd, majd
egészen halkan - magának Lola.
ott vannak az unokái a közelben.
És vannak...
Pár napot élt csak...
*

A kiválasztott elbeszélésnek van
egy érdekessége: ez volt ismeret
lenül is az első találkozás a két
család között. Azt a bizonyos ap
róhirdetést ugyanis nagyanyám
legfiatalabb öccse. Réz Endre erdőmémök adta egykoron fel. És
az élet követte az irodalmat,
mert:
- Olyan kiváló erdőőrt kaptam
- mondta volt nagybátyám, ami
kor rákérdeztem - hogy amikor
máshova mentem, magammal
vittem. Ha jó l emlékszem. Tatár
vagy Tatarek volt a neve...
*

Úgy érzem, Pista bácsi emléke
előtt úgy tisztelgck a legillőbben,
ha
szándékának
megfelelően
megírom, amit nem írhatott meg.
D r. Nagy Domokos Im re

lolvassa az ember a Nimró
dot előírói hátra, hátulról
előre, és amikor már beté
ve tudja a Csa/NVastól a
Samuka haláléig: nekiesik
az apróhirdetéseknek. Talán nem aka
runk venni vagy eladni semmit, mégis ér
dekes olvasmány ez: beszédes doku
mentuma a mai állapotoknak, és sok
minden húzódik meg a sorok között. Sok
gond, küzdelem, vágy, remény, életkedv,
jólét, élelmesség, panasz, vagyoni rom
lás és anyagi fellendülés.
Egy kis történelemparány az apróhir
detések összevisszasága, melyből vilá
gosan látszik, hogy az Úr 1936. évének
november havában, hányán akarják elad
ni puskájukat és hányán szeretnének
venni.
Azon aztán törhetjük a fejünket, hogy
egyik másik hirdető azért adja-e el fegy
verét. mert el kell adnia, vagy azért, mert
megunta és szebbet, jobbat akar.
A fegyverek mellett félig a kutyák töl
tik meg a hirdetési rovatot. Innét tudjuk
meg, hogy a „Fellegvári kennel" szukája,
A kis levél hiába esküszik az összes le
az öreg és örökös vándordijas Szotyka
véltitokra. hogy őbenne csak egy árkus
tizenkét csemetét hozott a világra (de
papír van, és hírét sem látta semmiféle
nem bánta meg!), és előjegyzések elfo
bacilusnak, a nagy. előkelő boríték elhú
gadtatnak. Ugyancsak innen értesülünk,
zódik tőle
hogy valaki keres egy kutyát, melynek
A vonat lerázza a zsák fenekére.
azonban annyit kell tudni, mint két em
A kis levél mellé most egy másik csú
bernek. ezenkívül - természetesen - szá szik. Hivatalos, nagy pecsét is van rajta.
razon. vízen és levegőben legyen „beve
A kis levél már megjárta a másikkal, hát
zetve".
csak hallgat. A hivatalos azonban beszé
A kutyák mellett monoklik, binoklik.
des természetű.
triéderek. fegyverállványok, agancsok
- Szintén Pestre?

E

- Minden tétel idejében bevezetve Hi
ány egy szál se...
- Vadorzók vannak?
- Csak voltak. A gazdám egy hónapig
feküdt kórházban...
- Vadállomány?

- Inkább csak nagyvad. Két nyolckilós
bika esett az idén...
- Család?
- Hát az bizony nagy van, uram, de
hát mit csináljon a szegény ember?
Hosszú téli esték... hát nem igaz?

a kenyéradó tízezerszer mondja, hogy:
„Erdőőrt keresünk..."
És szétszaladnak az országban.
Bekopogtatnak címeres ősi kastélyok
ba. papírszagú irodákba, falusi kúriákba,
tölgyfagerendás erdészlakokba és elbújt
kis vadőrházakba, hol pipafüst úszkál a
levegőben, és kerek fényt vet a lámpa a
fényesre kopott öreg tölgyfa asztalra.
így jutottak el hozzám is. Amikor aztán
elolvastam már mindent, utoljára elővet
tem az apróhirdetéseket. Ezeknek azon
ban nem jutottam a végére Megakadtam
közben. Ott akadtam meg. hogy a Diósjenői Uradalmi Erdőhivatal erdőőrt keres. A
régi talán nem felelt meg vagy máshová
hívták el. vagy meghalt - ez esetben isten
nyugtassa -, és most új erdőőr keltene
Ez eddig rendben van. Hanem ami
most jön: „ Protekcióval ellátott kérvé
nyek figyelembe nem vétetnek!" Csak
így! Egyszerűen és bolondító világosság
gal, hogy „figyelembe nem vétetnek"...
Mi ez? Hogy mer a Diósjenői Erdőhiva
tal minden bevett szokással, törvénnyel,
joggal, közvéleménnyel, polgárokkal, ka
tonákkal. zenészekkel, diákokkal (tizen
két évtől felfelé) és az egész országgal
szembeszállni?
Hogyan gondolja, hogy a Szent Pro
tekció nélkül egyáltalán lehet állást be
tölteni (ós elveszteni) hazánkban? Hát
hol vagyunk, uram? Az erdőben? Hogy
mindenféle idegen fráter csak úgy beadja
a kérvényét, melyben se öcsi. se bácsi, se
sógor, se koma. se főispán, se alispán, se
képviselő, se miniszter, se követ, se kon
*

EGY APROHIRDETES
(nőtlenek kizárva) keresnek gazdát. Utá
nuk néha átadó területek kelletik magu
kat bűbájos szóval. (Átvonuló vad: nyúl.
fácán, fogoly, őz, szarvas, vaddisznó.
Vasútállomás, posta, telefon - és aki ki
veszi a területet - helyben.)
És legvégül - hiszen erről akarok be
szélni - az álláshirdetések. Nagy kínálat
és kicsiny kereslet. Sok kinyújtott kéz és
kevés felkínált kenyér.
Szinte látom, amint elindulnak ezek a
hirdetések innen-onnan. Megtilódnak fa
lusi kis postákon, hol a pecsótnyomóval
kéményen csap rájuk a pipás postames-.
tér, aztán zsákba kerülnek, mely hajnal
ban leballag az állomásra. A vasúton már
elkeverednek az előkelő, nagy társaság
ban. mely Pestre igyekszik. A fökJszagú
kis levél szerényen lapul egy nagy, pecsé
tes boríték mellett, melyen gólyalábú,
dólyfös betűk dülleszkednek, és megszó
lítják a kis gómböcírású levelet:
- Pestre, fiam. Pestre?
- Igenis, kérem. Oda küld a gazdám. És a kis betűk összevágják bokájukat.
Az előkelő levél orrát fintorgatja.
- Micsoda lehetetlen szaga van magá
nak, fiam?... Ájulás környékez!
- Bocsánatot kérek... - pirul el a kis le
vél. - Tetszik tudni, a boltban majoránna
volt az egyik oldalamon, a másikon meg
gyömbér... magába veszi az ember...
- Akkor ne jöjjön, fiam. társaságba...
Különben is. magán nincs bélyeg, úgy
látom...
- Van, instállom, van; csak a hátamra
ragasztotta a gazdám. Tetszik tudni,
nemigen ragadt már a födelem, hiába
nyálaztak... és oda kellett a bélyeg...
- Ah! Magát nyálazták, fiam? Hiszen
akkor tele van bacilussall Távozzék!

- Igenis, kérem, ós bocsánatot kérek,
hogy olyan különös szagom van...
- Ugyan, barátom, ne mentegesse
magát! Olyan becsületes vidéki szaga
van. Talán disznóölés volt? Majoránna,
ha nem csalódom...
- Igen, de még a boltban... Gazdámék
az idén aligha ölnek... hiszen éppen eb
ben az ügyben küldött Pestre.. Állás
után járok - súgta a kis levél. - De csak
uraságodnak mondom... tetszik tudni, az
ilyesmit nem kiabálja el az ember. Lehet
itt a tömegben más is. aki erdőőri állást
keres, és mindenki tele van protekció
val... bennem bizony nincs semmi, de
azért én is segíteni akarok a gazdámon.
A hivatalos körülnézett. Mellettük csu
pa idegen. A sarokban egy gyászjelentés
szipogott, jobbról egy nyitott lap erkölcstelenkedett. ezer csókot víve valahova,
balról meg egy társaslap vigyorgott értel
metlenül.
- Húzódjék barátom mellém! Nézze
meg a pecsétem! Tud olvasni? Hát olvas
sa el!
A kis levél nehezen sMabizálta:
- U-ra-dal-mi Er-dő-hi-va tál, Di ós
je nő.. Mindjárt gondoltam, hogy nagy
ságod is faluról jön. Olyan barátságos
volt első pillanatra...
- Ne nagyságozzon barátom! - húzta
össze a hivatalos a két tlzfilléres Széchenyi-bélyeaen szemeit. - Az nem használ
semmit. Es ha kegyelmesnek titulál: az
se. Csak azt mondja meg, mit tud a maga
gazdája. Oe őszintén!
- Kérem, tessék rám nézni: nem ha
zudtam én életemben, ós tud az én gaz
dám mindent, amit egy erdőőrnek illik
tudni.
- Hogy állunk a faraktárral? - vallatott
a hivatalos.

- És mért jön el a maga gazdája a he
lyéről, ha megfelelő ember*
- Ebből csak annyit tudok uram, hogy
eladták az erdőt, és az új gazda új erdő
őrt fogadott fel. Valami Ráspoly urat...
azt mondják, nyugdíjas vincellér... de
szép új vadászkalapja van...
- Elég - mondta a hivatalos. - Most
már elárulhatom, hogy mi van bennem.
Én éppen erdőőrt keresek. Éspedig olyan
erdőőrt. akinek nincs protekciója...
A kis levél szomorúan mosolygott.
- Tréfálni tetszik?
- Nem, barátom! Erre büszke vagyok!
Én vagyok az első levél, mióta a világ vi
lág. aki bátran ki meri mondani, hogy fü
tyül minden protekcióra... Milyen jó len
ne ha velem jöhetne barátom... de hát ki
tudja, hová viszik? Nem látom a cím
zését.
- Megmondhatom, kérem. A Nimród
vadászújságba megyek... ha méltóztatik
ismerni... A gazdám bátyja is így szerzett
állást...
- Hát magának ördögo van barátom!
Maradjon csak mellettem, én is oda
megyek!
És a vonat zakatolva viszi Pest felé a
leveleket.
Az álmos őszi tájakon csattogva szá
guld a vaskerekű sok batár, és füstöt lök
a levegőbe, melyben már varjak utaznak
távoli disznótorokra.
És a szerkesztőségben is egymás mel
lett fekszik a két levél. A kenyérkérő és a
kenyéradói Együtt mennek a nyom
dába is, ahol aztán egyforma betűruhát
kapnak a messziről jött vágyak, gondo
latok.
Kattog a gép, zizeg a papír, és az állás
talan erdőőr ezerszer kiáltja el kérését, és
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zul, se kormánytanácsos (kérlek alássan.
viszontszolgálatra bármikor készséges hí
ved) ne írjon egy árva sort se?
Nem uram, ez olyan megbocsáthatatla
nul tájékozatlanság és egyúttal olyan for
radalmi szeltem, mely csak rosszra vezet
het. Vigyázzanak, uraim, ós ne feledjék el.
hogy: „Opasno je van se nagnutiV
Ami annyit jelent, hogy ne hajoljanak
ki a protekciós úton protekciós lovak által
vont öreg protekciós omnibuszból, mert
a protekcióerdóben - puff! - beleütik va
lami protekciós kinövésbe a fejüket. Mert
miféle erdőőrt kaphatnak így az urak?
Mindenféle gyanús alakot, aki ugyan hű
séges. fáradhatatlan, pontos, katonásan
szolgálatkész, ismeri a vadat, mint a test
véreit, de - uram, bocsáss! - nincs egy
sor ajánlása se valamelyik hazai „nagy
ságtól", és sem a káposztataposáshoz,
sem a hurkatöltéshez nem ért, és a gaz
dája szakácsnőjének - te jó isten! - úgy
köszönne, hogy „jó napot", holott azt
minden béresgyerek tudja, hogy annak
harsány „kezét csókolom" jár...
Mondom, nagyon féltem a Diósjenői
Erdőhivatalt.
Féltem, hogy egyedül marad ebben a
protekciódzsungelben, és a Iámp8. me
lyet fellobbantott, elalszik a protekciók
szinte örökösnek látszó éjszakájában.
Éppen ezért kérem a kedves szerkesztő
urat. hogy ismételje meg ezt az apróhir
detést a protekció nélküli, igazi erdő- és
vadőrök nagy lelki gyönyörűségére és elhagyatottságuk vigasztalására. De ne
csak úgy egyszerűen, hanem, hogy meg
akadjon mindenkinek a szeme rajta: vastagbetüsen. Esetleg pirosbetűsen, mint a
naptárak a tiszta levegőjű, harangos sza
vú vasárnapokat.
(1936)
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MEGYEI KULDOTTERTEKEZLETEK
Kis megye, nagy akarattal
Az első igazi nyári napon. Hódmező
vásárhelyen tartották vezetőségválasz
tó közgyűlésüket a Csongrád megyei
vadászok küldöttei, május 27-én. A le
köszönő intézőbizottság részletesen
beszámolt az elmúlt öt év örömeiről és
bánatairól, az apróvad-gazdáikodás
helyzetéről és jövőjéről. Ezután került
sor az új vezetőség megválasztására. A
megye küldöttei Szenté Lászlót elnök

ké. Karikó Józsefet titkárrá. Török Im
rét gazdasági felelőssé. Komoly Ta
mást vadászmesterré, ifj. Zsibók And
rást oktatási és természetvédelmi fele
lőssé és Pintér Lászlót az ellenőrző bi
zottság elnökévé választották. Az új
vezetőség haladéktalanul nekilátott a
munkaterv kidolgozásának és az Or
szágos Vadásznap megyei rendezvé
nyének szervezéséhez.

a régi módszerekkel nem lehet tovább
rentábilis gazdálkodást folytatni.
A szarvasállomány kezelésének leg
főbb problémája Zalában, hogy az el
múlt években jelentősen eltolódon a
kilövések aránya az idős és a középko
rú bikák javára, ami komoly veszélyt
jelent, amennyiben most nem tesznek
ellene a vadásztársaságok. Nyilvánva
lóvá vált. hogy csak a szarvasból már
nem lehet megélni.
1993-ban a kiadások meghaladták a
bevételeket. 1994-ben kilenc vadász

Hozzáértők nélkül nem megy
Az elmúlt öt év munkájáról, a megvál
tozott gazdasági tényezők nyomán kia
lakult megpróbáltatásokról adott szá
mot a Fejér Megyei VWászszővetség
küldöttértekezlete május 26-án. Egy
hangú volt t vélemény abban, hogy a
nagyságrenddel megnövekedett kiadá
sokkal szemben a bevételt számottevő
en növelni már nem lehet. így óhatat
lanul bekövetkezett a tartalékok felélé
sének kedvezőtlen folyamata. A társa
ságok mindinkább igyekeznek a komp
romisszumokra. sajnos mind ez ideig
inkább az egyoldalú lépések a tapasz

talhatók. Egy re inkább jellemzővé vá
lik mind vadgazdálkodási, mind pénz
ügyi vonalon a szakemberek megnö
vekedett szerepe, mert csak így sikerül
megfelelniük a kihívásoknak. A te
nyésztés egyre inkább igényli a „tőkeinjckciót’*, egyfelől a vadászatszerve
ző irodák, másfelől magánszemélyek
részéről. A megválasztott új vezérkar:
Fűrész Attila elnök, Pechtol Lajos tit
kár, dr. Magyar Béla. dr. Csizmadia
László, Szabó János, Kis Pál és Dávid
Lajos elnökségi tagok.

„Nyugaton a helyzet változatlan”
Legalábbis a Zala Megyei Vadásztár
saságok és Vadgazdálkodók Szövetsé
gének tisztségviselőit illetően. A vá
lasztmányi ülésen - május 26-án -

O M VV választmányi küldöttek: dr.
Fatalin Gyula, Feiszt Ottó, Hajdú Ti
bor. Nagy László, szakbizottságok el
nökei: vadgazdálkodási bizottság: Haj-

társaság zárta veszteséggel az évet. A
vadásztársaságok eszközállománya le
hetővé teszi a korszerű vadgazdálkodás
folytatását.
Dr. Fatalin Gyula elnök megköszön
ve a további bizalmat, elmondta, hogy
fel kell készülni arra az időre, amikor
a földtulajdonhoz kötik a vadászati
jogot, már holnap, közös erővel cl
kell kezdeni az átrendezést, megterem
teni a vállalkozói vadgazdálkodás alap
jait.
P. G .

A jövő útja az egyéni tagság
A második, írásban előre jelzett idő
pontban kezdődön a Fest megyei vadá
szok küldöttgyűlése május 27-én. Rácz
Gábor, a szövetség elnöke a küldöttek
részére előre kiküldött színvonalas be
számolóhoz fűzött szóbeli kiegészíté
seket. Felvetődött, hogy megvásárlás
ra ajánlották fel a megyei szövetség
irodáját. A kívánt összeggel a szövet
ség nem rendelkezik, ezért kérte a kül
dötteket, hogy a vadászonként befize
tendő ezer forint felajánlását támogas
sák. illetve kérjék ugyanerre vadász
társaikat is. A szövetség alapszabály
módosítással bevezeti az egyéni tagsá
got. vagy is nem csak a jogi személyi
séggel rendelkező vadásztársaságok a
szövetség tagjai, hanem - tekintettel a
szövetségi tagdíj fizetési módjára - a
társaságok egyéni tagjai is a V T K M SZ
tagjai. Szólt továbbá a kompetencia
és a trófeák személyijövcdelemadó-,
illetve áfa-kötelezettségéről, a meg
oldási módokról. Bánffy György, az
O M V V elnöke beszélt az európai va
dászszövetség. a FACE-tagságunkról.
valamint a szövetség véleményéről,
amely rövidesen a törvényalkotók asz
talára kerül. Szólt továbbá arról - küldötti kérdésre válaszolva, hogy az or
szágos elnökség javaslatára az O M VV

két telepe. Bugyi és Hcncida rövidesen
eladásra kerül. Ennek a bevételnek a
tagszövetségek részére történő felosz
tásáról a megyei elnökök értekezlete
dönt a későbbiek során. Az O M V V el
nöke leszögezte: a különböző érdekvé
delmi szervezetek között egységre, a
vadászok között széles körű összefo
gásra van szükség a jelenleg tapasztal
ható közöny és fásultság helyett. Az
O M V V elnöke Nimród-éremmel tün
tette ki: Boér Jenőt. Balázs Mihályt.
Bognár Istvánt. Bihari Józsefet. Emst
Jánost és Kállay Gyulát. Ezek után
nyílt szavazással választották meg a
V T K M SZ vezetőségét. Az új vezér
kar: Rácz Gábor elnök. dr. Székely
István titkár. Kemenes Miklós termé
szetvédelmi és propagandafelelős. Ró
zsa G. Róbert gazdasági vezető. Nagy
István vadászmester. Szilágyi Lajos a
vizsgálóbizottság elnöke. Füzesi Ta
más. Kállay József. Tógy ika József és
Németh László a bizottság tagjai. Ta
lán jelzésértékű lehet, hogy először fo
galmazódtak meg a küldőnek felszóla
lásai alapján a határozati javaslatok a
helyszínen, amelyeket dr. Bosánszky
Lajos levezető elnök fogalmazott meg.
és fogadtatta cl a megyei küldötteivel.
-h-y-

Szolnokon rend van

egyhangú szavazás eredményeképpen
maradtak a posztjukon a már korábban
is bizalmat kapott megyei elnökség
tagjai: elnök: dr. Fatalin Gyula, titkár:
dr. Nádor I.ászló, vadászmester: Haj
dú Tibor, gazdasági vezető: Balatoni
István, természetvédelmi és közműve
lődési felelős: Varga Gellért, megyei
ellenőrző bizottság tagjai: elnök: Nagy
László, tagok: Baki László. Sebestyén
Ferenc. Gál Zsolt, Badies László.

dú Tibor, sportlövő biz.: Gróf András,
vadászkutya biz.: dr. Miké János, jogi
és etikai biz.: dr. Nádor László, szer
vezési, kulturális, oktatási biz.: Varga
Gellért.
Az elmúlt öt év beszámolójából ki
tűnik, hogy a fokozódó terhek, vala
mint az egyre csökkenő létszámú
vadállomány következtében a zalai va
dásztársaságoknál is megkezdődött a
tőkefelélés. Ez arra figyelmeztet, hogy

Az elmúlt fél évtizedes ciklus eredmé
nyéről adott számot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászszövetség
leköszönő vezérkara május 20-án. Az
őzállomány mennyiségi és minőségi
viszonyai őrzik a kivívott rangot. Bár a
fácánállomány jelentősen csökkent,
nem mondható cl ugyanez a mezei
nyúlról. amely vadfaj esetében csupán
az állat-egészségügyi problémák okoz
tak fennalcadást az élő befogásban. Ez
azonban a lőttvad-tcrftéket és a törzs
állományt számottevően nem befolyá
solta. Kiváló az együttműködésük a
társszervekkel, a megyei agrárkamara
erdészeti és vadászati tagozatának tagja
a társaságok döntő része. A vadászok
helyzete rendezett, jónak mondható az
egyesületi élet. bár a vadászetika álta
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lában lazult és ez ellen az eddigieknél
határozottabb fellépésre van több he
lyütt is szükség. Az új megválasztott
vezérkar: Benedek Fülöp elnök. dr.
Kovács Sándor titkár-alclnök. dr. Gyuricza Béla alelnök-gazdasági vezető.
Fehér József szakmai alelnök. Elnök
ségi tagok: Bugán Géza (Kunság). Ru
bint Imre (Jászság), dr. Végh Endre
(Tiszazug).
Pechtol János, az O M VV mb. főtit
kára Nimród-éremmel tüntette ki: Vblner Jánost, a Zagyvarékasi Vadásztár
saság elnökét, Pá\\ Lászlót, a Jászfény szarui Vt. függetlenített vadászmeste
rét. Bolyhos Istvánt, a tiszagyendai
Dózsa Vt. vadászmesterét és Tóth A l
bertét. a Tószegi Dózsa Vt. gazdasági
vezetőjét.

H
VÁNDORSÓLYOM
KUTATÁS
Sok vándorsólymot szerel
nek fel apró rádióadóval
azért, hogy információkat
szerezzenek vonulásukról. A
vándorsólyom képes napon
ta több száz kilométert is
megtenni. Az állomány zö
me Alaszkában, Kanadában,
Grönlandon fészkel, majd
Argentínába költöznek a
zord hónapokra, miközben a
Texasi-öbölben és KözépAmerika erdőségeiben meg
pihennek. A részben a Pen
tagon kezdeményezte akció
eredményeképpen a jövőben
jobban követhető, hol élnek
vándorsólymok,
mennyire
fenyegeti őket a civilizáció
fejlődése, a környezetszenynyezés. Vérpróbákat vesz
nek a sólymoktól, hogy
megállapítsák, hol fertőzött
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a tápláléklánc. Észak-Amerikában a vándorsólyom a
70-es években csaknem ki
pusztult, akkor döbbentek
rá az emberek, mennyire ve
szélyes a DDT-t tartalmazó
rovarirtók használata.
P la isirs d a la C hassa - F ra n d o ru é g

ÚJ VADHÚS
ÉRTÉKESÍTÉSI
SZABÁLYOK
Ausztria belépett az Európai
Unióba, következésképpen
az osztrák vadászoknak
együtt kell élniük annak sza
bályaival, ha el akarják adni
a lőtt vad húsát. A magánszemélyeknek adotton kívül
minden eladandó vadhúst
különlegesen képzett hús
szakértőknek kell ellenőriz
niük. A szakértők oktatása
már tavaly megkezdődött. A

Z
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gondot az okozza, hogy a la
kott helyektől messze, pl. a
hegyekben folytatott vadá
szat résztvevői számára az
új szabályok túlságosan bo
nyolultak, s a nagy távolság
miatt nem tudják maradék
talanul betartani a húsvizs
gálati határidőket.
ö s te rre tc h s W e id w e rk - A u s rtria

ERDEI SÖRÉT
Dániában 1996 április else
jétől tilos az ólomsörét hasz
nálata vadászaton és lövé
szeten egyaránt. A tilalom
már ma is részben érvény
ben van az országban az er
dőségek és erdős vidékek
kivételével, mivel oda még
nem találták meg a megfele
lő sörétet. A kemény acélsö
rét ugyanis károkat okoz a
fakitermelésben
használt
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szerszámokban, felszerelé
sekben.
A dán kormány 1,7 millió
dán koronát irányzott elő a
kutatási programra, hogy ki
kísérletezzék a megfelelő
anyagot az acél helyett. A
fejlesztési programon a Dán
Műszaki Intézetnek és a Dán
Vadászok
Szövetségének
kutatócsoportja
dolgozik.
Laboratóriumukban már 17
különböző összetételű anya
got készítettek el, ezekből 6
alkalmas a további kísérle
tekre. A projektet 1995 kö
zepére szeretnék befejezni,
s a puskások rendelkezé
sére bocsátani az új, az er
dőket nem károsító sörétet.
Azt is remélik, hogy az új
sörét helyettesítheti majd
a jelenleg sok helyütt hasz
nált acélsörétet.
Jaegor - Dánia
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AZ ALAPKIKÉPZÉS
Régi szabály kutyás berkekben,
hogy a kutyát lehetőleg a gazdája
tanítsa. Természetesen hivatásos
kiképzők is tanítják a kutyákat,
főleg speciális feladatokra, de a
gazda-kutya kapcsolatát nem pó
tolhatja semmi. Ez a jó kapcsolat
az eredményesség szempontjából
nagyon fontos. A kutyák tanítását
két csoportra kell osztani, az első
az alapkiképzés, amely fegyelme
ző feladatokból áll. A második a
munkakiképzés, ez magába fog
lalja a kutya fajtájának megfelelő
vadásztevékenységek összességét.
A vadászkutya akkor válik kelle
mes társsá, ha magatartása kultu
rált, a rábízott feladatokat mara
déktalanul végrehajtja és ha felté
tel nélkül engedelmes. A fegye
lem mindennek az alapja, ezért
erre nagy súlyt kell helyezni. Az
alapkiképzés feladatai a tanítás
sorrendjében: névismeret, hely
hez szoktatás, szobatisztaság, hí
vásra bejővés, pórázon vezetés,
tiltás, ültetés, fektetés, láb mellett
■

követés, helyben maradás. Ezeket
a feladatokat minden kiképzett
kutyának tudnia kell.
Sokan vitatkoznak azon, hogy
mikor kell kezdeni a kutya tanítá
sát. A fegyelmező gyakorlat igen
is kölyök korban már indokolt.
Dyenkor a legfogékonyabb a ku
tya, szíwcl-lélekkel tanul, türel
metlenül várja, hogy foglalkozza
nak vele. Ezt az időszakot ki
szoktam használni, és játszva ta
nítom meg mindenre, 7-8 hóna
pos koráig el is sajátítja az isme
reteket.
A névismeret tanítása nem ne
héz feladat, csupán sokat kell
mondogatni a hívó nevet, amit
választottunk. Ennek nem kell
megegyeznie a törzskönyvi név
vel. A kiskutya etetésekor mellet
te kell maradni, amíg eszik,
nyugtatva, simogatva, a nevét is
mételgetve. A gazdi keze az anya
féltő, gondoskodó, cirógató nyaldosásának emlékét idézi fel. A
dicsérő szónak is komoly jelentő

sége lesz a későbbiek folyamán.
Mindegy, milyen szót mondok:
okos, ügyes, vagy jó l van. A lé
nyeg, hogy mindig ugyanazt hall
ja kis tanítványunk. Néhány nap
vagy hét alatt megtanulja, és neve
hallatára már felkapja fejét, fi
gyel és örömmel hozzánk szalad.
Ezért már dicséret, simogatás jár.
Ha többször ismételjük ezt a játé
kot, lágyan csapjunk a combunk
ra két karunkkal, nyújtott kézzel
jobbról-balról és közben hívhat
juk „id e hozzám” , vagy „gyere”
szó kíséretében. Természetesen
néhány méter távolságból is kell
alkalmazni a jeleket, ennek hasz
nát vesszük a későbbiek folya
mán. Soha ne felejtsük el a hoz
zánk szaladó kiskutyát megdi
csérni, megsimogatni. Ha nem
jön, az sem baj, még esetleg a já 
téka jobban lefoglalja. Türelme
sen, később újra próbálva gyako
roljunk, de dicséretet és ciróga
tást csak akkor kapjon, ha eleget
tett felszólításunknak. A jutalom 

falatnak nagy jelentősége van. Ez
lehet pici darab keksz, kolbász
vagy táp, amelyet szeret, de ezt is
csak akkor adjuk, ha szépen hoz
zánk jön neve hallatára, illetve a
hívó jeleket felismerte. Ezzel a
gyakorlattal már alapozgatjuk a
hívásra bejövés feladatot is. Né
hány kiképző azon van, hogy
egy-egy feladatot addig kell gya
korolni, amíg tökéletesen nem
megy. Magam ezzel a kijelentés
sel így nem értek egyet, mert az
egyik feladat kapcsolódik a má
sikhoz, tehát kézenfekvőbb, ha
együtt tanítok több feladatot,
mert a későbbiek folyamán is erre
lesz szükség. Például a kutya ne
vét nem mondom, ha nem adok
más parancsot.
Tisztelt Olvasó, ha figyelem
mel kíséri az egyes munkafáziso
kat az írásaimban, egyet fog ab
ban érteni velem, hogy mennyire
kapcsolódnak össze a kis részfel
adatok a munka folyamán.
M ikola Géza

T R Ó F E A K F T . A JA N L A T A :
Görög, zöld PVC csizma (4 0 -4 6 )
Görög, zöld összehúzható szárú PVC csizma (4 0 -4 6 )
Francia, terepszínű PVC csizma (3 9 -4 6 )

1 6 6 0 , - Ft
1 9 6 0 ,- Ft
1 2 4 0 ,- Ft

Cseh, zöld félig fűzős gumicsizma (3 9 -4 6 )
Cseh, zöld végig fűzős gumicsizma (3 9 -4 6 )
Cseh, zöld csatos gumicsizma (3 9 -4 7 )

3 1 5 0 , - Ft
3 1 5 0 ,- Ft
2 9 9 5 ,- Ft

REKLÁMÁRON: olasz, zöld PVC csizma 29 cm-es szárhosszal
41-es és 46-os méretekben 1 0 2 0 - Ft.

VISZONTELADÓINKNAK NAGYKERESKEDELMI ÁRAT ALKALMAZUNK.
Várjuk Tisztelt Vásárlóink jelentkezését a Gödöllő, Isaszegi úton lévő nagykereskedelmi raktárunkban.
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 7-15 óráig, pénteken: 7-12 óráig.
Telefon és fax: (28) 330-291.
Az általunk forgalmazott termékek az alábbi kiskereskedelmi egységekben megvásárolhatók:
Doublé Vadászbolt, 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175. Tel.: (52) 416-916.
Haramia íjász- és Vadászbolt, 4026 Debrecen, Széchenyi u. 6. Tel.: (52) 432-780.

SZAKARUHAZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent,
am ire a VADÁSZATHO Z szüksége van.

MI MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI VADÁSZATAIT...
Fantasztikus lehetőség nyalavadászatra

M Á R K Á S VADÁSZ- É S M A RO KLŐ FEG YVEREK
Steyr-M annlicher, Voere. svájci-ném et SIG SA U ER
és az osztrák Glock pisztolyok.
Hirtenberger lőszerek
Új típusú SW A R O V SK I távcsövek szálkereszt m egvilágítással.

DÉL-AFRIKA
egyik vadban leggazdagabb területén 6 vadásznap. szállás,
ellátás. 2 vadász 1 vadászkísérővel, 2 transzfer. 1 nyala.
1 im pala. 1 szürke ducker, 1 varacskos kan.
Vadászati lehetőség novemberig.

Fegyverjavítás a boltunkban:
A RA N YFÁ C Á N VA D Á SZ-H O RG Á SZ Á RU H Á Z
Budapest X III., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

A T S 3 5 0 0 0 ,-

N A M ÍB IA
7 nap antilopvadászat Nam íbiában.
5 teljes vadásznap. szállás, ellátás. 2 vadász 1 vadászkísérővel.
1 oryx. 1 springbock. 1 varacskos kan vadászonként,
2 transzfer, engedélyek.
A TS 3 4 8 7 5 ,-

BOTSWANA/OKAVANGO DELTA
Speciális ajánlat bivalyra.
7 nap (5 teljes vadásznap). 2 vadász 1 vadászkísérővel,
1 bivaly kilövése.
U S D 4 9 5 0 ,REPÜLÖJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRONÜI
KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
tW9 BUDAPEST. KÖVÉR LAJOS U. 23. Il/C
Tel.: 267-6570. 267 6571. 163 7233. Fai: 163-1499.

SZARVASAGANCSOT
VÁSÁROLNÁNK
Ár: a minőségtől függően,
leszállíts Lovászpatonára
Metraco International Rt./Pleszinger István
Telefon; 06 (60) 326-782

—

R ettitec
N IM R Ó D
K E R E S K E D E L M I Kft

UJ!
CSAK SZAKÜZLETEINKBEN KAPHATÓK A NÉMET GYÁRTMÁNYÚ. POR- ÉS VÍZÁLLÓ, KÖNNYÚFÉMHÁZAS,
ÜVEGLENCSÉS, SZUPER MINŐSÉGŰ

K E T T N E R E X K L U Z ÍV CÉLTÁVCSÖVEK!
ABSZOLÚT LŐBIZTONSÁG NAGY KALIBEREKNÉL IS, NAGY FÉNYÁTERESZTÓ KÉPESSÉG ÉS KÉPÉLESSÉG A KÉP
SZÉLEKNÉL IS. HŐHATÁSRA ÉRZÉKETLEN. CENTRÁLIS BERENDEZÉS, AMELLYEL A SZÁLKERESZT ÁLLANDÓAN
A LÁTÓMEZŐ KÖZÉPPONTJÁBAN MARAD. 1-ES VAGY 4-ES SZÁLKERESZTTEL.
2 1 1 2 3 REND. SZ. 1 , 5 - 6 x 4 2 0 3 0
10 7 3 0 0 , - FT
2 1 1 2 0 REND. SZ. 6 x 4 2
0 2 5 ,4 8 4 0 0 0 , - FT
2 1 1 2 4 REND. SZ. 2 ,5 - 1 0 x 4 8 0 3 0
1 1 4 9 0 0 ,-F T
21121 REND. SZ. 8 x 56
0 2 5 ,4 9 5 0 0 0 , - FT
2 1 1 2 5 REND. SZ. 3 - 1 2 x 5 6
030
13 3 3 0 0 ,- * T
KAPHATÓK AZ ALÁBBI SZAKÜZLETEINKBEN:
BUDAPEST VI., ANDRÁSSY ÚT 12. TEL.: 132-3180. PÉCS. BAJCSY-ZS. U. 3. TEL.: 06 (72) 313-904
ZALAEGERSZEG, TOMPA U. 1. TEL.: 06 (92) 313-523. GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TEL.: 06 (37) 311-898
SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TEL.: 06 (62) 313-782
VALAMINT NAGYKERESKEDELMI TELEPÜNKÖN ÉS CSOMAGKÜLDÉSBEN:
1149 BUDAPEST, KÖVÉR LAJOS U. 23. TEL.: 163-3004.

H U BERTU S
Vadkereskedelmi Kft.
E R E D M É N Y E S V A D Á S Z V IZ S G Á T A K A R T E N N I?

•

Szánja tanulásra azt a három hónapot, am elyet mindenképpen
ki kellene várnia a jelentkezéstől a vizsga időpontjáig!

•

Célorientáltan, a felkészültsége folyam atos ellenőrzésével
szervezzük vadászjelölt-tanfolyam ainkat.

A SIKERES VADÁSZATOK SZERVEZÉSE U TÁ N „SZOLGÁLTATÁSAINKAT* AZ ÖZBAK,
VíZIVAO ÉS ŐSZI APRÚVAO VAOÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL FOLYTATJUK. A VADÁSZATI
KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS A CONCORDE TRAVEl IRODA A 13T4368. ILLETVE
153 0417 TELEFON- ÉS FAXSZÁMÁN VÁRJA AZOKNAK A VADÁSZATRA JOGOSULTAKNAK
A FELAJÁNLÁSAIT. AKIK TERÜLETÜKÖN SZÍVESEN FOGAONÁNAK HAZAI BÉRKILÖVŰ
VAOÁSZOKAT. UGYANEZEKEN A TELEFONSZÁMOKON JELENTKEZHETNEK VAOÁSZATRA
IS AZ EGYESÜLET RÉGI ÉS Ú JO N N AN BELÉPŐ TAGJAI M INDEN RÉSZLETKÉRDÉS8EN
SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!

•

A felkészüléshez minden tananyagot biztosítunk!
A tananyag m egértését dia- ós videofilm ek segítik.
Fegyverism ereti vizsgára is felkészítjük.
•
Annak a hallgatónak, aki a tanfolyam on minden
kötelezettségét teljesítette, mégis eredm énytelen volt
a vadászvizsgája, a tandíjának harm adát visszatérítjük.

v Diana

FEGYVERÜZLET

T R A D E -------

—

---------

•
Az alábbi cím en kérjen inform ációt:

1051 Budapest, Nádor u. 34. T.: 111-9608 T./F.: 131-4790

SO fX TfS GOLYÓS

is H A «0 «a O * G Y V fR ÍK . CillÖVÖ USZTOtVO* K lX O m tO tS KALIM HM N IS

*
l£ C M G W lt t < . O A Z . RIASZTÖftSZTOtvO* NAGY vA lA S /Tf KBAN

*
f N Q ÍO ÍIV N ílX O U . HATÁSTALANÍTOTT fCOYVtW K

*
Rt PUCA K (S COYtB VADÁSZATI KICGtSZfTÖ FlLSZCRUtSCK IruM lM . Uvctfrrtfc.

*
FtOYVtRJAVtTÖ MÚMtlV

♦
KIS ÉS NAGYKtRf SKIOf IM I AROSlTAS

A R G O SZ Biztosító Rt.
M i biztosítjuk mindazt, ami fontos Önnek

1077 B U O A I* S T W € S S € ll * V I U

74 T C U f O W

322 4 0 0 2

N Y IT V A TARTAS Héif*-Cftu10«16k 8 3 0 -1 7 .0 0 . pénttk 8 30 14 30

%

-

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

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A parlament elé kerülő vadá
szati törvény, a vadkár megtérí
tése, a vadvédelmi bírság egy
aránt szerepelt az utóbbi hetek
ben megrendezett szakmai ta
nácskozásokon, amelyekről a
sajtó is részletesen beszámolt.
A hatpárti egyeztetés után nem le
het kérdéses: a vadászati jogot a
földtulajdonhoz kötik - derül ki a

2 4 Óra Földtulajdonhoz kötött
vadászati jogot! cfmű tudósításá
ból. A lap Vajai Lászlót, a Föld
m űvelésügyi Minisztérium halá
szati. vadászati főosztályvezetőjét
idézi, aki a FeHoVa, azaz fegyver,
horgász és vadász szakmai ta
nácskozáson bejelentette: „M in 
den parlamenti párt képviselőjének
az a vélem ényei hogy a vadászati
jogot a földtulajdonhoz kell kötni.
A készülő vadászati törvény egyik
legfontosabb kérdése így megol
dódott. Ebben nagy szerepe volt a
Bérkilövő és Független Vadásztár
saságok Országos Szövetségének.
Elnöke, dr. Kovács Árpád szerint
az első lépcsőben sikert könyvel
het el az országos szövetség. Az
még nem egyértelm ű, hogy a vad
tulajdonjoga kit illessen meg, és
egy egy vadászterület mekkora le
gyen. »A legkisebb területet 3000
hektárban szeretnék meghatároz
ni, am it nem tudunk elfogadni mondta dr. Kovács Árpád. - Ha a
földtulajdon nagyságát a földtör
vényben 300 hektárban határoz
zák meg, akkor a vadászterület
nem lehet 3000 hektár, mert ez
sérti a tulajdon szentségét. (...)
Nem értjük, miért ragaszkodnak

ahhoz, hogy a vad maradjon az ál
lám tulajdona, amikor m ost is csak
név szerint az övé Érthetetlen előt
tünk, hogy a statisztikai adatok
szerint is veszteséges vadgazdál
kodás és vadászat költségeit miért
kívánják az állam nyakába varm i
egyesek. A vad csak addig az álla
mé, amíg él. Bárm i történik vele, a
vadásztársaságnak kell m egtéríte
nie a kárt, az értéket. Ha magántu
lajdonba kerülne; akkor annak, aki
nek a földjén ól a vad, vállalnia kel
lene a vadkárt s term észetesen őt
illetné a bevétel is. A parlam ent elé
csak akkor kerülhet az új vadászati
törvény, ha a vad tulajdonjogában
és a vadászterület nagyságában is
meg tudunk egyezni.*"

mű riportjában. „Legutóbb tizenöt
éve készültek a vadgazdálkodásról
üzemi tervek. Ebben meghatároz
ták, m ely vadászati területeken,
mennyi szarvas tartható úgy, hogy
túlzottan ne károsodjon sem az er
dőt sem a környező vetések. Az er
dő vadeltartó képességét »szarvas
egységekben* adták meg. (...) A
vadeltartó képesség megállapításá
nak módján lehet vitatkozni, egy
dologban azonban mindenki egyet
é rt több vad él erdeinkben, mint a
szarvasegységben kifejezett érték.
Ennek oka, hogy a nyolcvanas
évek elején m esterségesen alacso
nyan tartották a kilövési terveket, a
vad ezután nagyon elszaporodott"
- vélekedik a cikkíró

„Évrő l évre nagyobb az a kár. amit
az erdei vad okoz az erdősítések
ben, mezőgazdasági területeken,
és a gépkocsikban. Ennek több
oka is van. A kárpótlás után a
szántók legnagyobb része magántulajdonba került az új tulajdono
sok pedig szigorúan behajtják a
vadásztársaságokon az erdei vad
- főleg a szarvas, vaddisznó okozta kárt. Korábban ezek a terü
letek a termelőszövetkezetek tulaj
donában voltak, a téeszek nem
voltak ráutalva arra. hogy 8 vad
kárt az utolsó fillérig bevasalják a
vadásztársaságokon (a rossz nyel
vek szerint azért sem, mert a szö
vetkezetek vezetői sokszor tagjai
voltak a vadásztársaságoknak). De
legfőbb oka az egyre nagyobb
vadkárnak, hogy túlságosan elsza
porodott erdőinkben a nagyvad" olvasható a Vas Népe Vadkár cí

Ú j fogalom: vadvédelmi birság
címmel a vadgazdálkodási szer
vezetek vezetői, szakirányftók és
hivatásos vadászok tanácskozásá
ról tudósított a Zalai Hírlap,
am elyből kiderül: „N agyon nehéz
ma a vadászok helyzete, ugyanis a
területek nagy részén tulajdonosi
változás m egy végbe; ugyanakkor
a vadásztársaságok anyagi helyze
te megrendült. Az eddigi együtt
működés folytatására van szük
ség. hogy az ország legértékesebb
vadállom ányának m inőségét meg
lehessen őrizni Zalában. (...) Benczédi Ferenc, az FM főtanácsosa
arra hívta fel a figyelm et, hogy a
decentralizált földm űvelési alapok
ról szóló törvényben új fogalom
szerepel, a vadvédelm i bírság,
am elyre fel kell készülni. Javaslat
ként hangzott el. hogy legyen tü
relmi idő a felkészülés m egszerve

zésére, és hangsúlyozták: nagyon
várják az új vadászati törvényt. Az
is elhangzott, hogy megkezdődött
az őzbakvadászat. célszerű nagy
figyelm et fordítani a hibás lövések
elkerülésére. A múlt évi összes hi
bás lövést tekintve ugyanis meg
haladná a 11 millió forintot a vadivédelm i bírság."

M i legyen a vadkárral, ha tilos a
kilövés? - teszi fel a kérdést cím é
ben is ugyancsak a Zalai Hírlap
„A
mezőgazdasági kultúrákban
okozott vadkárok rendezésének
hosszú vajúdás után már kialakult
a módja. Megyénkben azonban,
am ely köztudottan az ország első
számú nagyvadas területe sok az
olyan térség, amelyekre az általá
nos szabályok nem alkalmazhatók.
A lakott települések közelében lévő
szőlőhegyekről, hétvégi hobbiker
tekről van szói ahová a nagy szám
ban tenyésző vad már nemcsak
bemerészkedik, de otthonosan
flangál és persze rágcsál, pusztít.
Kilőni viszont nem lehet mert
nincs meg a településtől előírt 300
méteres távolság. (...) Fatalin G yu 
la, a Zala Megyei Vadász Szövet
ség elnöke szerint a kárrendezés
nek többféle módja van, a legegy
szerűbb és a leggyorsabb a két fél
kölcsönös m egegyezése S ha már
megvan a kapcsolat, ez jótékonyan
hat a megelőzésre is. Hiszen a tu
lajdonos, aki sűrűn megfordul a tel
kén, hasznos információval szolgál
hat a vadjárás helyére; időpontjára,
s ezt a tapasztalatát megosztja a
vadásszal."

Összeállította: K. E.

A TerraPrint Kiadó vadászati és természeti könyv ajánlata
A LumI .VkJ/ az eddig mryjeieia ét az r id tf tz/innÁban fr tu r v k
m nirm U O uiA é t meguí^iínJhakik

idto© a b n u i

Ott, ahoJ a Koppány p jta k kanyarog (Tóth Féronc), (2. kiadás)
Természetbarát zsebkalauz '9 5 (dr. Ruz*cska TátosO
Vidám vadászok, humoros horgászok *95 (Tálosi Zsirai)
ötven vadász emlékeiből (50 vadász könyvkkibtag kása)
Apám 6s én száz óven át vadásztunk (Szabolcs József)
Kodos tájak, kodos vadászatok (Adám Jenó)
Vadász#mónyek és kopjafák (dr. Saád Ferenc teljes életműve)
Fehér hajnal (Szóiádt Sz. József), (regény egy erdész szerelmeiről)

390
99
99
750
650
550
650
550

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

750
850
155
800
750

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Kereskedelmi és
Szolgáltató Szövetkezet
V_____________________________________________ /
Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választók
ban kaphatók.

Előkészületben lévő kónyvek

Csodaszarvas (gróf Széchenyi Ferdinánd). (1. magyar kiadás)
Újra megtelt a tarisznya (RM Endre)
Szól a puska (Bársony István)
Újabb ótven vadász emlékeiből (Táiosi I.)
Hamu alatt™ (Beregszászi György)
A vadászirodalom elméleti összefoglalása (dr. Nagy Domokos Imre) és
Debrecennek van egy vize (Zsindely Ferenc) egy kötetben

A Z OLASZ RC ÉS N O R M A LŐSZEREK
KIZÁRÓLAGOS FO R G ALM AZÁSA
Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel /fax: 260.9262. tel.: 261 2537.
Fegyverjavltó műhelyünkben vállaljuk vadászfogyverek szakszerű javítását,
belövésót. bevizsgáztatását. cóltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavltó műhelyünk elme: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74.
Telefon: 321 1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

650 Ft

A Utdász K frn tih ib urjytn 1040% d'rrrfpJm /m ivn r tty s ú tn e i'
A íflrn-tri mrjtrentiefhetA a HJ25 Bp . Cw+uLm u VB . . Hl- mrffvrfídnWfcairlA az IU2 Bp . Tengerszem
u 40>A. r im ie n . egyet vaddizM uÁhan é t a VE-JÓ iflnyietM tjabait (!U 7 B p . tszt& e t um tyne w/a
41H ).

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél

MÁJUSI KELÉSŰ ELŐNEVELT
FÁCÁNCSIBE
GARANTÁLTAN ELSŐ OSZTÁLYÚ MINŐSÉGBEN.
HELYSZÍNRE SZÁLÜTVA, LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI
FELTÉTELEKKEL MEGRENDELHETŐ.
TELEFON: 73/352-034, 73/352-044

SZEKSZÁRDONI 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32.
Telefon: (74) 319-609
Vadászboft: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyverek
bizom ányi árusítása.
Trófeabírálat
fegyverjavítás, belóvés - vizsgáztatás - távcsőszerelés fedett lőpálya.
N yitva tartás: hétköznap 8 -1 7 óráig, szom baton 9 -1 2 óráig.
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Az Országos Idegenforgalmi Hivatal által bejegyzett
és engedélyezett vadászatszervező irodák, megyék szerint
A VADÁSZATSZERVEZŐ IRODÁKNAK - ÉPPÚGY. MINT BÁRMELY M ÁS
IDEGENFORGALOMMAL FOGLALKOZÓ CÉGNEK - SZIGORÚ ELŐÍRÁSOKNAK
KELL M EGFELELNIÜK. A JO GSZABÁLY NEM TESZ KÜLÖNBSÉGET ABBAN.
HOGY AZ IDE ÉRKEZŐ VENDÉG MILYEN SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGET
FOLYTAT. HORGÁSZIK. VADÁSZIK. TEN ISZEZIK. VAGY ÉPPEN LOVAGOL. VA-

D ÁSZJEGYET AZONBAN CSAK AZOK A CÉGEK KAPNAK A M EGYEI VADÁSZA
TI FELÜGYELŐKTŐL, AMELYEK RENDELKEZNEK AZ OIH EN G ED ÉLYÉVEL A
LISTÁT AZ FM VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI ÖNÁLLÓ OSZTÁLYÁTÓL M Á JU S
16-ÁN KAPTUK, EZEN 94 IRODA SZ ER EP EL (SZEM BEN A „KÖZTUDATTAL
AMELY SZERINT AZ ILYEN IRODÁK SZÁM A TÖBB SZÁZ)

BARANYA M EG YE:

7. Dóm Kft., 1037 Bp , Üde u. 4.. Nyitrai István
8. Diana Hunts Kft., 1016 Bp.. Piroska u. 12. (1016 Bp . Ringló u. 83.) Simonides Ágnes
9. EXPO CACC IA Kft., 1193 Bp.. Klapka u. 28., dr. Del Ponté Cesare
10. Dr. Fejér Aktív Utazésok Kft., 1221 Bp , Ringló u. 83., dr. Fejér László
11. Fagus Kft., 2600 Vác. Ady sót. 2., Bakos Tibor
12. FLY Export-Import Iroda, Egyéni Vállalkozás. 1025 Bp . Verecke u. 100.,
dr. Rajnik Ferenc
13. Foresta Kft., 1080 Bp , Népszínház u. 14., Seregi Gyula
14. GREEN BU LLET Kft., 1021 B p . Ö tvös J. u. 2-4., Kovács László
15. Horwild Bt., 2376 Hernád, Ságvári Itp., D/4., Csepregi Györgynó
16. HM Budapesti Erdőgazdaság Rt., 1033 Bp . Hóvizi u. 2/A, dr. Adorján
Ákos
17. Hungárián Vip Service Kft., 1014 Bp . Úri u. 35.. Pesti András
18. Hungarojagd Kft., 1027 Bp., M edve u. 34-40.. F>echtol Ján o s
19. HUN TURIST Rt.. 1024 Bp . Fjetek u. 34., megbízott igazgató: Pechtol
Ján o s
20. Huntours Kft. (C O M BIC K), 1052 Bp . Városház u. 14., dr. Todorovic Da
nik)
21. Kettner Kft., 1149 Bp . Kövér L. u. 23., Lázár F*éka
22. MAVAD Rt., 1014 Bp , Úri u. 39., Streit Ferencné
23. M istra Hungaria Kft., 1026 Bp., Endrődi S. u. 47., dr. Adorján Ákos
24. M ÜSZI-M IX Utazási Iroda, 1027 Bp.. Fazokas u. 29-31., Balogh Bodor
25. Nouva Diana Kft., 1126 Bp , Nárcisz u. 24., Hantos Tibornó
26. Pannonvad Kft., 1012 Bp., Várfok u. 15/B, Tőrök Antal
27. PH A SIA N U S UTAZÁSI IRODA (FEX Bt.). 1137 Bp.. Radnóti u. 14/A. Fe
hér Zoltán
28. Planéta Tours Kft.. 1065 B p , F’odm aniczky u. 4., Lakos Dóra
29. Publicitás Print Kft.. 1021 Bp , Tárogató u. 26., Nagy Ibolya
30. SILVANA Hung. Kft., 1136 Bp.. Tátra u. 4., Aranyosi Zsuzsanna
31. ST ELLA Kft., 1061 Bp.. Liszt F. u. 5., Laczóné Rácz Mária
32. T.W.C. Hunting Center, 1118 Bp , Villányi út 95., Kántás Gábor
33. UNICAR Kft., 1131 Bp . Gyöngyösi u. 15., Kocsis Imre
34. Vadőr Kft., 1125 Bp., Karvaly u. 10/0, László Gabriella

1. Bata és Társa. Aranyszarvas Utazási Iroda, 7900 Szigetvár. Bika A. u. 2.
2. Dráva Kft. Bonus Tourist. 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 5-7.
3. Bóly Rt. Vadászatszervező Utazási Irodája. 7754 Bóly Bókáspusztamajor
4. Pannónia Revier Kft. ós M ecseki Erdészeti Rt. hiánypótlással kapott enge
délyt.

B Á C S -K IS K U N M EG YE:
1. Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rí. Vadászati iroda. Kecskem ét. József A.
u. 2.
2. Kalocsai IB U SZ Utazási Iroda, Kalocsa. I. István u. 28.
3. Dr. Márin Vadászati és Utazási Kft., Császártöltés, Rózsa u. 25.

BÉKÉS M EG YE:
1. Gold Fácán Vadászatszervező Iroda, 5700 Gyula. Városház u. 22.
2. Orchape H Idegenforgalm i Szolgáltató Bt., 5600 Békéscsaba. Becsey u.
71.
3. Bravó Turist Utazási Iroda. 5515 Ecsegfalva, Fő u. 32-34.
4. Quattra Cervi Export Import Vadászati Szolgáltató Kft., 5700 Gyula. F>art
u. 15.
5. Kőrősladányi Vadásztársaság. 5516 Kőrősladány, Kossuth u. 17.

B O R S O D -A B A Ú J-Z E M P L É N M EG YE:
1. Ventico Hungarica Vadászati ós Kereskedelmi Kft.. Miskolc. F^erczel Mór u.
9.
2. Diana Vadásziroda. Szerencs. Sallay u. 16.

C S O N G R Á D M EGYE:
1. Trófea Vadászati és Kereskedelmi Bt., Szentes
2. Hódiana Vadászati ós Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely
3. H M B Kereskedelmi és Vállalkozási Kft., Szeged

FE JÉ R M EGYE:
1. Target Vadászatszervező Iroda, 6000 Székesfehérvár, Rác u. 15.
2. Vad és Vadászat Utazási Iroda, 3000 Eger. Szálloda u. 5.
3. HM Budapesti Erdőgazdaság Rt., 1033 Budapest. Hévízi u. 4/A.
4. VADEX Utazási Irodája, 8001 Székesfehérvár, Tolna u. 1.

S O M O G Y M EG YE:
1. Hunnia, 8640 Fonyód. Vitorlás u. 34.
2. Venator. 8648 Balatonfenyves, Fenyves u. 23.
3. Hubertus fit., 8646 Balatonfegyves 1.
4. SEFAG. 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 21.
5. Hannker Kft., 8646 Balatonfenyves, Pf. 16
6. CASIO Rt., 7563 Som ogyszot* Kaszópuszta
7. Heliantus Kft.. 8710 Balatonszentgyörgy, Pí. 6
8. Columba Jag d Utazási Iroda, 8840 Csurgó, Eötvös u. 4.
9. Kolombus Tours Bt. (Artem is), 7400 Kaposvár. Kossuth L. u. 1- 9.

G Y Ö R -M O SO N -S O P R O N M EGYE:
1. Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., 9400 Sopron, Honvéd u. 1.
2. Akácos Vadászati ós Kereskedelmi Bt., 9400 Sopron, Bécsi Domb, Er
dészház
3. M A RKÉT Kereskedelmi, Technológiai és Vadászati Kft.. 9400 Sopron.
Vasvári P. u. 14.
4. NE.GA.CO. Kereskedelmi. Ügynöki és Vadászati Kft.. 9400 Sopron. Páz
mány P. u. 3.
5. IN TERJA G D Vadászatszervező Bt., 9400 Sopron. Mikes K. u. 8.
6. Lajta-Hanság Rt., 9200 Mosonmagyaróvár. Jánossom orjai u. 1.
7. „IB G " Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.. 9026 Győr. Dózsa rkp. 137.
8. Bacchus Utazási ós Vadászatszervoző Iroda. Sopron. Juh arfa u. 19.

S Z A B O LC S -S ZA TM Á R -B E R E G M EG YE:
1. O CULI Vadászatszervező Kereskedelmi ós Termeltető Kft.. Mátészalka, A l
máskert u. 11.

H A JD Ú -B IH A R M EG YE:
TO L N A M EG YE:
1. JU-H É Center Kft., 7159 Kisdorog. Ju h é puszta
2. SATO Vadószetszervező ós Elszámoló Iroda, 7100 Szekszárd, Kisbödő u.
38.
3. Tamás Lajos Vadászatszervező, Szóig. V., 7080 Tamási. Árpád u. 10.
4. Trófea Vadászatszervező és V. Kft., 7100 Szekszárd. Arany J. u. 3.

1. Hungarov8d Vadászatszervező Iroda. 4024 Debrecen, Blaháné u. 5.
2. Hubertus 200 Utazási Iroda. 4090 Polgár. Dózsa Gy. u. 46.
3. Elán Tours Utazási Iroda, 4024 Debrecen, Kossuth u. 29.

JÁ S Z -N A G Y K U N -S Z O L N O K M E G Y E:
1. Pelikán Tours Utazási Iroda, Szolnok, JászkO rt u. 1.

H EV ES M EG YE:

VAS M EGYE:
1. Jag d Savaria Kft.. Szom bathely. Thököly u. 33.

1. Eger Vadászati Utazások Kft.. 3300 Eger, Kossuth L u. 18.
2. MEFAG Rt., 3300 Eger. Kossuth L u. 18.

V E S Z P R É M M EG YE:
1. HADAX Vadászat- ós Horgászatszervező Iroda. 8400 Ajka. Csingeri u.
4-6.
2. SZI-VA Vadászati Iroda, 8360 Keszthely, Pipacs u. 11.
3. SEVACO Vadészatközvetltő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. 8500 F’ópa.
Szabó E. u. 83.

K O M Á R O M M E G Y E:
1. Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.. 2800 Tatabánya. Dózsákért u. 63.
2. Interjagd Utazási Iroda. 2521 Csolnok. Erdősor u. 7.
3. Sam u Tours. Tata. Fasor 19.

P E S T M EGYE:
1. A N A S Kft., 1105 Bp , Vaspálya u. 22., Jan o vics Tibor
2. A R T EM IS Bt., 1107 Bp.. Szállás u. 11/B, Jo v a Tünde
3. Börzsöny Bt., 2626 Nagymaros. Visegrádi u. 9., Sukerek Ján o s
4. Bridge-Tours, 1074 Bp., Dob u. 33.. Baumann Irén
5. Concorde Travel Kft.. 1062 Bp., Andrássy út 56., Sárdi Gyula
6. Crystal Tours Kft., 1142 B p , Kacsóh P. u. 123., Gebe Zoltán
^

Z A L A M EG YE:
1. ZALA-MAVAD Kft., 8900 Zalaegerszeg, Tompa u. 1.
2. BEFAG Rt.. 8360 Keszthely, Kastély u. 10.
3. Zalaerdő Rt., 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
4. Zalavad Kft., 8900 Zalaegerszeg, Göcsej-pat8ki u. 27.

—
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LEZAJLOTT A VADÁSZTÁRSASÁGI TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA TAPASZTA
LATUNK SZERINT ERŐTELJESEN FELFRISSÜLT A VADÁSZTÁRSASÁGI VEZE
TÉS. MUNKÁJUK MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A FŐVÁROSI ÉS A PEST
MEGYEI FM HIVATAL. VALAMINT A VADÁSZOK ÉS TERMÉSZETVÉDŐK KÖ
ZÉP-MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE TÁMOGATÁSÁVAL A HUBERTUS VADKERESKEOELMf KFT VADÁSZTÁRSASÁGI TISZTSÉGVISELŐK RÉSZÉRE TO 
VÁBBKÉPZŐ KURZUST SZERVEZ
TÉMÁK:

EZT A Z Ü R E S H ELYET
A H ÍR LA P É S PO STA IG A ZG A TÓ SÁ G
K É R É S É R E H A G YTU K.
H O G Y ELŐ FIZET Ő IN K N EK

1 - 2 . TISZTSÉGVISELŐK FELADATA ÉS TEENDŐI
A VADÁSZTÁRSASÁG VEZETŐSÉGÉBEN

ID E R A G A SZ T H A SSÁ K

3. TISZTSÉGVISELŐK KAPCSOLATA A SZAKMAI FELÜGYELETTEL

A C ÍM Z ÉS T TARTALM AZÓ

4 . ÁLLOMÁNYHASZNOSlTÁS ALAPJAI ÉS TERVEZÉSE

ETIK ET TET.

5. AKTUÁLIS VADGAZDÁLKODÁSI ÉS EGYESÜLETI PROBLÉMÁK
6.

v a d á s z U A s z -. s o l y m á s z b e m u t a t ó .

VADÁSZLÖVÉSZET

A TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSAI HAT ALKALOMMAL. SZOMBATI NAPOKON (9-14
ÓRA KÖZÖTT) KERÜLNEK MEGSZERVEZÉSRE A KURZUS RÉSZTVEVŐI
VIZSGÁT TESZNEK. AMELYRŐL OKLEVELET KAPNAK A PROGRAM A JELENTKEZŐK SZÁMÁTÓL FÜGGŐEN - INDUL
CÉLSZERŰ, HA A KÖLTSÉGET A KÜLDŐ VADÁSZTÁRSASÁG VISELI.
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ HUBERTUS VADKERESKEDELMI

L
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H ÍR EK

Krimibe illő körülmények között fog
tak bérkilövöket a tatabányai rend
őrök Tardos környékén április 14-én.
A közúti ellenőrzést végző járőr arra
lett figyelmes, hogy egy közelodő
Wartburgból fegyverlámpával pász
tázzák az erdőt. Az igazoltatás során
K. László. J. Ferenc, T. János és M.
Zoltán próbálta magyarázni 8 Z ülé
sen fekvő 12 es puska „polgárőrsóg i" használatát. A puskára nőm volt
tartási engedély, amint kiderült, kül
földről csempészték.
Az előállítás után a rendőrök ház
kutatásra indultak vissza Tardosra,
amikor szinte ugyanazt látták, mint
annak előtte. Egy Samarából fény
csóva pásztázta az erdőt és lövés is
dördült. Eszeveszett üldözési ver
seny kozdődött. A rendőrök figyel
meztető lövései után sem álltak meg
a rabsicok, végül a rendőrségi kocsi
nak padlógázzal sikerült megelőzni a
menekülőket ós megállásra kényszerltették az ámokfutó vezetőt. Z. Nor
bert, M. József és N. Roland közelről
megszagolták az édes anyaföldet,
ós kattant is a bilincs. Már menekü
lés közben a kínai kispuskát a kocsi
ból kidobták, de később megkerült
ez a bűnjel is. A házkutatás során a
nyomozók dúskálhattak a legkülön
bözőbb bűnjelekben: trófeák, bőrök,
fagyasztott vadhús és szalámi egy
aránt bizonyította a veszélyes társa
ság eredményes működését. A dí
szes kompánia bérkilövő tagjait Juhász Ferencet, Kovács Lászlót,

H ÍR EK

KFT., 1051 BUDAPEST. NÁDOR U. 3 4 . T.: 111-9608. J.íP.: 1 3 1 -4 7 9 0
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Tolnai Jánost, Mészáros Zoltánt és
Józsefet - kizárták a tagság sorai
ból. Az ügyben a nyomozás még
nem fejeződött be.

280 forintot is. áfa nélkül. A benn
fentesek véleménye szerint az ár
emelkedésnek egyfelől a forintleér
tékelés, másfelől a kínálat jelentős
visszaesése az oka.

•

•

LÖVÉSZVERSENYEK
Június 9 . Erdőgazdaságok közötti
vadászverseny. Keszthely KELE
Június 1 7 -1 8 . Ropoly Kupa va
dászverseny, Kaposvár SELE
Június 2 4 - 2 6 . Szent László napi
határvadász ós vadász emlékver
seny. Kisalföldi Vadászszövetség,
Győr.
Június 2 4 . őhm László emlékver
seny (Országos, skeet, torony és 20
korongos trap)
Július 10. Göcsej Kupa nyílt korong
vadász verseny. Zala Erdő Rt. Zalabaksai Erdészet, Pusztaalpári lőtér.

Betörők jártak a Vadászok és Ter
mészetvédők
Közép-magyaror
szági Szövetsége és a Hubertus
Kft. közös irodahelyiségében m á
jus 16-án. A Pest megyei vadá
szok 2 5 ezer, a k ft. tagjai 3 6 0
ezer forinttal és 3 0 0 márkával
szegényedtek. Az ügyben folyik a
nyomozás.

Soha nem látott mértékben emel
kedtek a lőtt vad fölvásárlási árak. A
cégek között akadnak olykor jelen
tős eltérések is, de az első osztályú
őzhús eléri az 550, a vaddisznó a

M EGJELENIK HAVONKÉNT
A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

Egyesületté
alakult
a Vadász
Könyvklub a május 5-én megtartott
éves közgyűlésén. Az egyesület elnöko Tálosi István, titkárok Nagy Á r
pád és Ádám Jenő, gazdasági veze
tő dr. Czvalinga István, vezetőségi
jogtanácsos dr. Csőre Pál, a vezető
ség tagja dr. Ádámfi Tamás lett. Tá
losi István bejelentette, hogy az
„ö tven vadász emlékeiből" című ki
advány sikerén fölbuzdulva újabb
hasonló
kötetet terveznek.
A
könyvklub tagjai és az érdeklődők
minden hónap első csütörtökén ta
lálkoznak a Vám- ós Pénzügyőrség
kultúrtermében. (Budapest IX. kér.,
Mátyás u. 16.) A délután 3-tól 6-ig
tartó klubdélutánon találkozhatnak
a gyűjtők, dedikáltathatják könyvei
ket. Tervezik továbbá egy klubhíradó
kiadását, amelyből a tagság értesül
het az aktuális eseményekről.
Az éjszakai reflektorozás sajátos
jeleire lettek figyelmesek a dabasi rendőrkapitányság járőrei ápri
lis 5-én, az 6-ös főúton. Rövide
sen el is kapták a tettest és tár
sát, L. M . fuvaros vállalkozót, az
egyik szomszédos vadásztársa
ság tagját, akinek a kocsijából
két háncsos őzbak került elő. Az
elkövető - a következmények
enyhítésére több m int nyolcvanezer forintot m egtérített az

H ÍR EK
Inércs-kakucsi
Természetvédő
vadásztársaságnak. M indezek el
lenére - természetesen - a ren
dőrség az ügyet vádemelési ja 
vaslattal
átadta
az
ügyész
ségnek.

Csodálatos környezetben. a festői szép
ségű hegyvidéken. Donsbergben május
20 én rendezték meg sz idei Bajor Baj
nokságot. Az élmezőnyhöz tartozó né
met korongvadászokon kívül neves oszt
rák, belga és magyar versenyzők, 75 en
álltak rajthoz.
Korongvadászat volt 120 korongra, ami
12 rendkívül nehéz, automata gépekkel
jói felszerelt pályán zajlott. Büszkék leho
tünk a mieink eredményére, különösen a
ceglédi Dobos József a NEFAG R t támo
gatottja, a Somogyi Erdész SE. verseny
zöje rendkívüli teljesítményére. Magyar
vadász ilyen sikert jelentős nemzetközi
versenyen eddig még nem ért el.

A z összes kategóriót
eg yb e vetve:
I. Friderich Gehri
II. Dobos József
III. Norbert Placheika

A vendégek kategóriájában a magyarok
kiváló eredményeket értek el, valame
nnyien kivívták a rendezők és a sport
társak elismerését.

Eredm ények:
1. Dobos József
4. Üss László
7. Zsuffa Béla
11. Herczeg Lajos

108
95
89
72

Mindannyian a Somogyi Erdész SE ver
senyzői.
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