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HARMÓNIA VADASZBOLTOK AKTUALIS CIMLISTAJA 
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VÁRDA, SZT. LÁSZLÓ U. 13. TEL.: (45) 415-887 * 4400 NYÍREGYHÁZA, BERCSÉNYI U. 1. TEL.: (42) 310-797 ■ 5600 BÉKÉSCSABA, LUTHER 
U. 12. TEjL.: (66) 449-369 6720 SZEGED, OSKOLA U. 23. TEL: (62) 325-044 ■ 1165 BUDAPEST XVI. KÉR.. MARGIT U. 116. (LŐTÉR) TEL.: (1) 
403-3016 ' 2335 TAKSONY, BAROSS TÉR 1. TEL.: (24) 478-538 2890 TATA, MÁJUS 1. ÚT 38. TEL.: (34) 381-418 8360 KESZTHELY, RÁ
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335-333. 325-204 3300 EGER, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 85. TEL.: (36) 313-904 2400 DUNAÚJVÁROS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 4/C (TOJÁSHÁZ) 
TEL.: (25) 405-701 8200 VESZPRÉM, RÁKÓCZI TÉR 5. TEL.: (88) 325-033 * 7800 SIKLÓS, SZENT ISTVÁN TÉR 8. (KÉK SELLÖ ÜZLETHÁZ)

TEL.: (72) 352-658 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY U. 102. TEL.: (75) 315-687



Öné minden 
energiánk

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

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 tclcfon-
szamon:

P R IM A G A Z
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H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: kollath@mail.digilel2002.hu

1998. ÉVI VADÁSZATOK
V íz ib iv a ly  v a d á s za ta  A u s z trá l iá b a n  m á rc iu s tó l

Ára: 3250 USD.fó (2/1 esetén és 750 USD felár 1/1)
T ró fe á s  a lig á to r  és  o s c e o la  v a d p u ly k a -v a d á s z a t F lo rid á b a n  m á ju s tó l

Ára: 1800 USO.fótól 
N a m íb la i v a d á s za t  

Ötnapos vadászati csomag, öt vad (kudu. o y x ,  springbck. du-ker, steenbok) tró'eadijával, 
te'.es ellátással és reptéri transzferrel együti: 3800 OEM'vadász, 2 vadász ♦ 1 kísérő esetén. 

Mélytengeri horgászat és kirándulás az Etosha Nemzeti Parkba külön kérésre megszervezhető! 
Hétnapos vadászat (2/1) ára: 1700 OEM vadász + tró'eadíjak 

K ína i e rd e i v a d á s z a t Ötnapos vadászat, szeptember 20. és december 15. között 
A vadászat ára: 1990 USDfö (2/1-es vadászat esetén) ♦ tróíeadijak 

K ö s zá li k e c s k e , fa rk a s , s z ib é ria i ő z , s z ir ti v a d p u ly k a  
é s  ó r iá s  v a d k a n o k  v a d á s za ta  K irg íz iá b a n  
10 nap. vadásza! ára: 3090 USD íó repülőjeggyel +• trófeadijak 

A la s zk a i v a d á s z a t m a g y a r k ís é rő v e l Jávorbka. 10 nap: 7200 USD fő. 
Jávorfcka és gnzzfy medve. 14 nap: 12800 USD fő. Grizzly medve. 14 nap: 8800 USD lő 

K a m c s a tk a i v a d á s z a to k  Óriás jávorbka <21), 8 nap: 4950 USDfö 
(barna medve trófeádija: 4400 USD) Barnameze (2-1). 8 nap: 7950 USD. fő 

J a k u tia i v a d á s z a t óriás jávorbika (2/1), 8 nap: 5950 USDfö (bamamedve trófeád^: 3600 USD) 
U rá li v a d á s z a t Szibériai őzbak (21). 5 nap: 2800 USD16 

Egyedi Igények szerinti vadászatok szervezését Is vállaljuk.
Trófeák hazaszállítását díjazás ellenében, garanciával intézzük!
Vadászíjjat vadászók részére különleges program ok!

A vadászat ára i tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a  helyi adókat.
TRÓFEABÍRÁLAT  

a Nem zetközi Szafari Klub m etodikája szerint 
Váftafc* a vadászok és gyü.tó* tufe{óonában lévő, a világ bámvsty országába származó trófeák bírálatát, 

valamint az érmes és rekordméretű trófeád bejegyeztetését az SCI Rekordok Kfin,vébe. 
Vadászatszervezői engedéV száma: 1499.'%37. SCI hivatásos IrOíeaöíráfói engedély száma: COW*1002373
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2440 Százhalom batta , V örösm ach  u. 40. 
Tcl./fax: 06-23/359-158, 06-300X6-231
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MŰD TRAC

+ 12 féle 
mintázat!

VÁd á I
SPECIAL TRACMŰD TRAC

MŰD TERRAIN CROSS SUPER CROSS

ZTOL ^ 
ZOKNAK!

NAGYKER Á R O N  30% KEDVEZMÉNNYEL!

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzöjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!

Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó
jaként örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

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

____ * Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 7. 

; Tel/fax: 260-1122
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Előfizetési tájékoztató
1998-ban -  egész évre -  a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2160 fo
rint, fél évre 1080 forint, amelyet bármely postahivatalban .Belföldi postai utal
ványon" lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
Ha egy vadásztársaság összegyűjti tagjainak név- és címlistáját 

(minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, plussz 5 
százalékos bonuszt adunk a számla végösszegéből.

(A szerkesztőségnek először a pontos név- és címlistát szíveskedjenek megkül
deni. amelynek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befize-
tpc j rc p k k p f kü ldünk  \

A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai -  2000 forintos tagdíjuk 
befizetése után -  automatikusan kapják meg lakcímükre a lapot. 

Szintén nem kell a lapra előfizetniük a hivatásos vadászoknak -  a
részvénytársaságok kivételével számukra ingyenes a Magyar VADÁSZ
LAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és címét.

CÍMLAP: FOTÓMONTÁZS -  BERTA BÉLA FELVÉTELEIBŐL

4 'ADASZIAP
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő:
Csekő Sándor 60 326-731 

Felelős szerkesztő:
Homonnay Zsombor 60/322-998

Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 
Reklámszerkesztö:

Lukácsné Kocsis Marianna 60.322-898 
A szerkesztőség levelezési címe: 

1245 Budapest. Pt. 1209 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 

A szerkesztőség és a kiadó címe:
1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. 
E-mail e lm e: vke.vadaszlao@ matav.hu 

Hompaae: wwvy.vadafizl.ap.hu 
Telefon. 60/327-280 Fax. 331-4368 
A  M agyar VADÁSZLAP előfizethető 

„Belföldi postautalványon" 
a szerkesztőség elmén, átutalással 

a Takarékbank Rt.-nél vezetett 
11500102-10004115 számú számlára, 

vagy a hírfapkézbesítőknél. 
a postahivatalokban.

Terjeszti a  Hírker Rt., az NH Rt. 
és az alternatív terjesztők. 

Előfizetési dij 1998-ra: 2160 forint. 
Nyomdai előkészítés:

Szikra Lapnyomda Rt. 98-3940 
Felelős vezető:

Lendvai Lászlóné vezérigazgató 
Nyomás:

Athenaeum  Nyom da Rt.
' o iolős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 

az igazgatóság  elnöke 
ISSN 1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor -  06-30796-495 

Dr. Czvalinga István -  06-72441-171 
Bács-Kiskun: Oláh József -  06-20 687-096 
Békés: Lovász Sándor -  06-66469-712 

Bakai István -  06-68.433-091 
Borsod:
Csongrád:
Fejér:
Győr
Hajdú:
Heves:
Komárom: dr. Faragó István -

06-34-368-419
Nógrád:
Pest:
Somogy:
Szabolcs:
Szolnok:
Tolna: Bischof Ferenc -  06-74/417̂ 596 
Vas: Ohm Károly -  06-30-360-268 
Veszprém: Baracskai Lajos -  06-88422-298 
Zala: Polster Gabriella -  06-93-391-041 

A hiányzó megyékben 
várjuk a tudósítók jelentkezését!

VIDEKFEJLESZTES
Azt már tudjuk, hogy a Független Kisgazda 
Párt színeiben dr. Torgyán József lett a fö ld
művelésügyi tárca első embere, de azt 
még nem, hogy az új kabinet mit tervez 
mellettünk vagy ellenünk, mi lesz a vadá
szattal, a vadászokkal?

Talán nem kell bizonygatnom, hogy az el
múlt évtizedet -  négy évenkénti tagozódás
ban -  a bizonytalanság, valamint a szaka
datlan változás szellemében éltem/éltük 
meg. Ennek persze van néhány jó és szám
talan rossz  oldala is, amelyek közül csak 
egyetlenegyet emelek ki, m égpedig a rug- 
dosódást. Aki csak tehette/teheti, rendesen 

rúgott a vadászokon egyet-kettőt, ha megérdemeltük, ha nem.
Kíváncsian várom, hogy az új miniszter -  okos és bölcs tanács

adóinak sugalmazására -  milyen történelmi rugdosódásba kezd, 
milyen ideológiához kötődő, milyen érdeket/érdekeket szolgáló 
változásokat fog bevezetni és ez mennyibe kerül majd nekem, a 
vadászoknak ?

Mert -  azt hiszem -  az elmúlt esztendőkben valahol itt, a pénze
ken volt a lényeg! A  rendszer -  vagy ahogy egyesek mondják: a 
„gengszter" -  változás eddig rengeteg pénzembe, pénzünkbe ke
rült. Fizetünk az oktatásunkért, a tanfolyamokért, a vadászvizsgáin
kért, az orvosi vizsgálatokért, a fegyvertartási engedélyünkért, a 
vadászjegyünkért, fizetünk biztosítást, illetéket, krotália-díjat, vad
gazdálkodási hozzájárulást, fizetünk belépési díjat, tagdíjat a va
dásztársaságnak. a szövetségnek, a vadászkamarának, az agrár
kamarának. a Vadászati Kulturális Egyesületnek, fizetünk a tró
feáink bírálatáért, a vadászújságok előfizetéséért..., a felszerelé
sünkért, a töltényekért, a ruháinkért..., a különböző büntetésekről 
most nem is beszélve.

Fizetünk -  amíg van vagy lesz miből..., csak most már hagyja
nak végre vadászni és vadászvilágnézetem szerint élni!

Még a legetikusabb. legtisztességesebb vadászoknak is van
nak „világnézeti" ellenfelei, akik rossz szemmel nézik a vadászok 
bármilyen tevékenységét -  ezt tudjuk... sőt, abban is biztosak le
hetünk. hogy álszent farizeusok m indig is lesznek, de eddig va
lahogy a végén -  m indig találtunk magunknak valamilyen remény
sugarat. ami tartotta bennünk a hitet, hogy nem kell feladni, nem 
kell abbahagyni, hogy nem fogunk teljesen befuccsolni.

Most is kell lenni reménysugárnak, és ezt én -  eddig ugyan ki 
nem mondott, le nem írt, meg nem fogalmazott -  vidékfejlesztési 
koncepcióban látom, mert meggyőződésem, előbb-utóbb a vi
dékfejlesztők észre fogják venni, hogy a vadászok, vadásztársa
ságok nem a pesti aszfalton élők életében, hanem a vidék -  a fal
vak és vidéki kisvárosok -  életében játszanak fontos, közösség- 
formáló szerepet. A vadásztársadalom átalakulása következté
ben a vadászatra jogosultak zöme ma földtulajdonos, olyan föld- 
tulajdonos, aki a vadászterületen él, akit a környéken befolyásos 
embernek ismernek, aki eredményes gazdálkodása-vállalkozásai 
mellett megengedheti magának ezt az olcsónak egyáltalán nem 
mondható hobbit, szabadidő-tevékenységet. A  személyes-, em
beri kapcsolatok mindenhol meghatározóak, de különösen fonto
sak a kisebb közösségekben, ahol az emberek közvetlenül vá
lasztanak maguknak viselkedés-magatartás mintát, kis túlzással 
példaképet, ahol könnyebben válik divattá a sikeres emberek utá- 
nozása. Ezek látszólag nem tartoznak a vadászok-vadászat min
dennapi tevékenységéhez, de nem kell szociológiai felméréseket 
kezdeményezni, hogy egy-egy településen perceken belül kide
rüljön, milyen a vadászok befolyása az önkormányzatnál, az orvo
si rendelők, az iskolák környékén vagy éppen a gazdák körében.

Az emberi környezet, a vidékfejlesztés szempontjából m inden
féleképpen pozitívan értékelhetők a látványos vadászati megmoz
dulások: a megyei, falusi vagy az országos vadásznapokra, a 
majálisokra, a juniálisokra, az idényzáró vadászbálokra, a szak
mai-, fotó-, és képzőművészeti kiállításokra gondolok... amit a va
dászok kezdeményeztek, szerveznek és rendeznek. A vadászok
-  együttműködve az önkormányzatokkal, az idegenforgalommal, 
az iskolákkal, múzeumokkal, a teljes kulturális élettel -  sok olyan 
hagyományt őriznek, ápolnak és karolnak fel. amely nemcsak a 
helyiek számára, hanem a régiók, 
az egész ország megítélése, arcú- *  [ \
lata számára is fontos. /  /  ^

Az én reményem, hogy valamit 
ebből talán észrevesz a miniszter, 
és talán mi is: vadászok ! főszerkesztő

5

mailto:vke.vadaszlao@matav.hu


APRÓHIRDETÉS

CZINEGE LAJOS
1 9 2 4

.De mortius nil nisi bene = holtakról 
vagy jól vagy. semmit* -  ez a mon
dás megkönnyíti annak a dolgát, aki 
Czinege Lajosról. mint vadászról és 
magánemberről akar megemlékezni, 
mert ezen a téren nem sok az elhall- 
gatnivaló.

Vadászati ténykedése többirányú 
volt. A honvédségnek juttatott erdők 
és a bennük élő nagyvad hivatott 
gondozója, s az e téren dolgozók 
legfőbb főnöke volt. Az általa alapí
tott „Zalka Máté" vadásztársaságnak 
elvi irányítója volt. s mint a tagok 
egyike, aktívan vadászott. Mindezen 
tevékenységeit közelről figyelemmel 
kísérhettem.

Nem igényelte, hogy erdészeti és 
vadászati szakértőnek tartsák: erre a 
célra szakembereket tartott és a te
endőket. gondokat velük megbe
szélve döntött. Némely intézkedése 
széles körű ellenzést váltott ki. s en
nek a korabeli vadászati sajtó han
got is adott. Ilyen volt például a vad
kár csökkentésére Kaszópuszta kóré 
emelt kerítés kérdése.

A vadászathoz kétségtelenül ér
tett. bár csak pályája magaslatán 
kezdett vadászni, hiszen szegeny 
parasztgyermekként nem jutott hoz
zá. A vadgazdálkodás a legapróbb 
részletekig érdekelte. Minden tőle 
telhetőt megtett a vadállomány 
mennyiségi és minőségi fejlesztése 
érdekében. Törődött a vadászati 
személyzet életkörülményeivel is. 
Megtörtént egyszer, hogy Ausztriá
ban vadászott a honvédelmi minisz
ter vendégeként. Nagyon megtet
szett neki a kölcsönkapott téli csiz
ma. ezért minden hivatásos vadász
nak vett egy pár csizmát. Nyugodtan 
állíthatom, hogy a hivatásos vadá
szok tisztelték, sőt kedvelték, mert 
közvetlen volt. mindig udvarias és 
odafigyelő.

A Zalka Máté vadásztársaságot 
ugyanazért hozta létre, mint Kádár 
János az Egyetértést: a HM-hez tar
tozó területeken a vadászatot ked
velő. magas rangú tisztek törvényes 
keretek között, szabályszerűen és 
rendezetten vadásszanak a kör
nyező szocialista országoktól el-

1 9 9 8
térően. A társaság életébe közvetle
nül hatalmi szóval nem avatkozott 
be. csak a vezetőséggel konzultált 
időnként és a közgyűléseken ismer
tette véleményét és elképzeléseit. 
Tette ezt mindig alapos indoklással 
és szinte szónoki elokvcnciával.

Elképzeléseink némelyike nem ta
lált meghallgatásra, mint például az 
sem, hogy minden vadásztársasági 
tag vegyen részt évente a fizikai mun
kában. a magasles építésében, vagy 
a cserkeló utak tisztánta/tásában. Va
dász- és tiszttársarval ugyan „három 
lépés távolságot" tartott, de ez nem 
rontotta az együttlétek, vadászvacso
rák hangulatát. Ilyenkor érdekes ado
mákat. történeteket mesélt, szerette a 
jókedvet, a cigányzenét, a danolást. s 
ilyen alkalmakkor poharazgatott is és 
mesélőkedve kiteljesedett.

Kiváló házigazda volt. fontosnak 
tartotta, hogy meghívott vendégei -  
magyarok és külföldiek egyaránt jó! 
érezzék magukat. Mondják, hogy a 
szovjet tábornokokat olyan bőven el
látta vaddal, étellel, itallal és ajándé
kokkal, hogy csak a hazavezető úton 
döbbentek rá. a reánk kirótt katonai 
kötelezettségek, köftségek jórészét 
lealkudta.

A legtöbb ember önző. főként, ha 
vadász. Ha ez az ősi tulajdonság ha
talommal párosul, akkor gyakran 
„szó éri a ház elejét". Őt is megrótták 
olykor vadásztársai, mert többet lőtt. 
mint amennyit illett, vagy ő került a 
legjobb lőállásba. Ebben a hivatáso
sok is ludasak voltak, akik -  termé
szetszerűleg kedvezni akartak a 
„nagyfőnöknek".

Élete utolsó évtizedében megszen
vedett azért is. amit nem követett el. 
Imádott felesége halála végleg meg
törte. végül súlyos betegségtől szen
vedve. magányosan, szinte elhagya
tottan fejezte be életét, május 21-én.

Czinege Lajos nevét nem lehet a 
magyar vadászat történetéből kifelej
teni, mert addig soha nem látott 
szintre emelte területein a vadállo
mányt. civilizált körülményeket te
remtett. becsülte az embereket és 
azok is őt.

Or. Zoltán János

BARKÓCZY ISTVÁN
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Hosszú betegség után távozott az élók 
sorából a csöndes szavú, európai mű
veltségű erdész, a Gyulaji Erdőgazda
ság pári erdészetének vezetője, a tö- 
rökkopányi Íjász Vadásztársaság volt 
elnöke. Az egri cisztercita gimnázium 
eh/égzése után került a Tamási melletti 
Páriba, ahol -  származása miatt -  er
dei munkásként kezdett el dolgozni és 
humanista egyéniségének, a munkájá
nak köszönhetően lett erdészetvezető. 
A hűségére jellemző, hogy 44 éven ke
resztül a nyugdíjazásáig -  bár a cég 
neve időnként megváltozott -  Pista bá
csi soha nem akart máshol tevékeny
kedni. mint az általa ültetett, általa ke
zelt és szeretett erdeiben.

Sokat tudott az erdőről, a fákról-virá- 
gokról, a vadról, a gyulaji tájról, művé
szetről-irodalomról ... és az emberekről, 
a vadászokról. Sose fogom neki elfelej
teni. hogy egy disznóhajtás előtti efiga-
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zításon minden résztvevőt arra kért. ha 
netán előkerülne egy sebzett, páros ti- * 
zenkilences. úgy 9-10 kilós bika. azt 
legyünk szívesek a vadásztársaság ér
dekében meglőni. Természetesen sen
ki nem látott ilyen sebzett bikát, mert 
nem is létezett, viszont s ez már pszi
chológia -  mmden vadász végtgizgulta 
és végigdrukkolta a hajtásokat. Pista 
bácsi ugyanis nemcsak a vadászat- 
hoz-vadgazdálkodáshoz. hanem az 
emberekhez is értett... és m-.nden bi
zonnyal ezért vette őt kórül annyi szere
tet és tisztelet, és ezért mondhatta ma
gáénak kétszer is a Nimród-érmet és a 
Hubertus Kereszt aranyiokozatát.

Egy új. igazi erdész-vadász dinasz
tia megalapozójának tisztessége, em
bersége és bölcsessége még sokáig 
élni fog emlékeinkben, mert tudjuk, 
hogy egy nagy egyéniséget vesztet
tünk el. e s s

A BEFAG RL kükJnbCző nagyságú vadászterOtoeek 
éves lokJvéSí tervének 80-90 %-át vadászati oél'a to- 
$ánlja ked/e/ő totótok# mc'telt. A tonitetek/o kizáró
lagossággal líbbeves szerződés is kötteti, c'- 
dcfclCűrT BEFAG Rt. TflrCk Józsel ordfmúvefesi és 
vadgazda/kodásiosztáiyvezelőnét. Keszthely, Kastefy 
u. 10.. tételen: C6-83312-135. C6-S&314-228.

APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 100 Ft, minden további szó 20-20 Ft 
♦ 25% áfa. A hirdetéseket levélben, faxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-élg szíveskedje
nek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai számára 
és valamennyi állást kereső számára ingyenes az 
apróhirdetés. A vadásztársaságok áltál beküldött 
halálozási értesítések ugyancsak díjmentesek.

Betga 20-as dupla sörétes r.ypuska'  szánj daraba va
lamin cg/ 20‘22-es beíéfcső e b d l Tói: 62/233-167 este

Dupla 20-as sörétesek tfadók: argó! k jlsőkakasos. sí- 
sókutesos. százaoetej ,'esetjog csere 20-as Meikel 
bockrai. valamit párpuska J. darabja, Teteton: 
62/233-167

Céltávcső. 3-:0<46 Hentet Reuss. 5-6x42 Zeiss,) 
kettő rttfiiná-Hűlartd oklalakasos. psztc/ylogási. 16-os. 
hagywrónyos csóelrendezésú sóré’.es puska kefiő da
rab. igónyrenck eíadó. Tételen: 1/3C6-5918

Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és 
Pest Megyei Szervezetének Állami Vadászvizsga 
Bizottsága solymász kiegészítő vizsgát tart az 
alábbi időpontokban:
Sol/mász eirteleti vizsga 1998 júlus 24..
10 Óra. 1061 Budapest. Nádor j .  34.
Sdymász gyakcrtai rnga : 1993 szeptember 11.. 8 
fra. 1938. október 8., 8 óra kósíbbmegnovezeEhet/en. 
Vizsgára jelentkezés: Pomázi Ágostcn 1051 Buda
pest. Nádor u. 34. Telelőn: 311-9S08 W  a* 331-4790 
Vizsgával kapcsolatos iájékoz’.aias Szabó László 
28*94-640

KETTNER Boc* puska Luxus 12/7x64 újszerű állapot
ban eladó 6x42 Schmdt-Bender távcsövei, patent sze
relékkel Akaftii vétő' Telelőn: 30.'66ó«59.23/374-363

Mauser 7 mm 3e*n. Mag., M-225 TITÁN típusú. 8x56-os 
Schmidt és Bender céltávcsővel s/eretee. új állapotban 
(60 lövés) e&Jó. Érdeklődi! a KV37?-999es tddenszá- 
mon lehet.

Vadászvizsga kidolgozott tételei 504 <6tó6s 
megrendelhető Renkecz József vadgazdákodási 
szíri-, hvatáscs vadász Paks. Árok u. 40. címen, 
vagy 75/313-271-es tetefonszámen.

203 E típusú, Morkol puska olda'.aka-.es. kitűnő ál
lapotú. Érdeklődni: 201726-509

Eladó MC félautomata sörétes és TOZ-J7 kispuska 
váamint vadászó szüWCől latxador kskutya Tételen:

FELHÍVÁS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉSRE!
A DATE Me/6ga/daság Ffökólai Kar Hodrrarövó- 
sarhoV. íeWte* hrrdet az 1996 szcptcrriböfóbon 
dűlő VADGADÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK képzésre. 
A képzés levelező rendszerű, i tanulmányi dő 1.5 
év (3 ló év) fé.ívenkér: 3x5 napos konzultációkkal. 
A képzés önköltséges, a feWídi pályázatokat a 
Tü.820.r.sz. nyomtatványon kell benyújtani.
A pályázathoz meltekein kell a főiskolai vagy egye
temi végzettséget tanúsító oklevelet, vagy fénymá
solatát.
Jelentkezési határidő: 1998. augusztus 20.
A továbbkÉpzéssc* kapcsosaiban bővebb (etvilágosl- 
tást a főisketei kar továbbképzési cscpcrt;a ad 
Cím DATE Mezőgadaság* f&skolai Kar 
6803 Hódmezővásárhely. Arorássy Cl 15.
Teletett 62/346-466/159. fax. 62/341-779

Eladó egy cseh gyártmányú, 1997-es évjáratú, ZBK- 
110 típusú 5.6xS0 R Mag kaiberú. bilertícsövű egyedi 
go^'ós fegyver. Faragéit (Blascr irntájú) szívafa ágya
zással. 6x4öes Buschneil céRávcsóvel szereN-e. Telefor 
20692-079

Újszerű állapotban e'adó egy BROWNING 223-as és 
egy Steyer Vanlcher 9.3x62-es puska Swarovsky 
távcsővel, vatemirt régebbi 16-os és 16x16x65 R-es 
Merkd drllng. Teteten: 30/773-700

Drótszőrú magyar vizsla kölyök eladó, szákásszőrú 
tacskó kólyWk ekJjeg^zhelík. Érdeklődni Pcmázi Ágos
ton Pest megyei fővadásznál tehet a 30/465-339-es lete- 
looon

Labrador 20 hónapos foktfe kant. tórzskínywel 15000 
forintért. MC 21-est 3QCOO fóréért eladnám. vagy oteso- 
rélnérr. Tek-for 77/461-036 vagy 2Q’369-930

Vadász terrier kóf>kík kjienbe^ vér.onabö (4 aJcm) 
munka-, és kúfcrvgyírtes s/útöcöS eladók. Éraki5dri Hor
váth Sván. hivatásos vadászna/ k/wt. Tetetoo: 96,'480-3/X)

.A  MAROSMENTt-RUDIFOGÓ aranykoszorús sza- 
kásszőrú tacskó mesterenyíszetbon kóykCk kaphatók, 
előjegyezheíók. 6773 K ia lv a .  Felszabadűás u. 75. 
Telefon: 62# 79-417

Minden típusú terepjárók ;avi!ásd. 4V<Ü Ccntc-r. 
2040 Budaörs. Éprtók u. 2-4. Tefcton 06-23/415-541.

Világgyőztes apától, győztes anyától, rövtíszírű német 
’/izsia kölykök eladók, 'amjs József. Jászfényszaru. 
Bajcsy Zs j  32 T : 57/422-613

A G HÁZI-KÁSZIM <enrvjioől cseh és CSZtrák .érvona’u 
s/úteklöl vadász terr« kólykók eladók Szálkásszőrú 
tacskó köiykíkro e ó^ /zo s t fe>.«szűnk Endre Károly. 
72'496-683

I996^an végzett erdésztechnikus szakmában, vadász- 
társaságinál, remzeti papban ehely'ezketíne föskda 
végzése meíetL Mnden rr.>godas érdekel! Vetési Leven
te. Berettyóújfalu. Hu;k5m u. 2. T(H.: 54/403-966

Fiatal katonaviselt, .hrvatáws vadász, jogosrfzánrr/a1 ál- 
óst keres. Tel.: 95/494-104 t7 óra lián

Fiatal pályakezdő •/ad^z-vadlerr^'észtő. erdészeo és 
vadgazdákodási szakrárr,on végzen agrármérnök ál- 
lást'kefes. Fekete István Kiskunfélegyháza. Bajza u. 30. 
Tel: 20576-722

A Soproni Egyetemen jövőre dplcniázó. ••. ező v>.3-
^izda-mérpók haílgaló. erdfesztochnikusi végzettsóg- 
gd. jogosítvánnyal á:iási keres. Visko'c kCrnyöte és 
Borsod mogytt előnyben. Tel.: 46,1365-266

Korongdobó gépet hobbi és paroours kivíefcen. 
összoosukható magastesoket hordozható, kccsrtetős 
vafemmt farnászós kividben rendol,e:n az INTERMAS 
tfl-nél Szárnyas, szőrmés befogócsapdák mnden 
méretben Teekxr 06-66^321-151. la^ 06^6'441-Ct29.

A Diana Vadász-Horgász anlikvárium :iján'.ía Cso
magküldő szolgálai! Otíl-onábo kedvére válogathat az 
országban egyedüláltóan ragy vadász- és lermészeti- 
kónyv-készlííürkbö Kérésére katalógust kütíürk ós a 
kiválasztcet könyveket utánvéflel postázzuk Le\ék;lm 
69CO Vakó. Zrnyi u. 34. Tel.: 62/211-561,62/213-680

Gemcnci Erdö-és vadgazdaság Rt. :«üelén 7.7 ha 
fókJ egyben vagy parce’.iá/va eladó l  otve gépkocsira 
CSCféhetó. Érdekiódrc: 77/461-C86,2C-369-53Q

A MAVOSZ fennállásának 100. Évfordulóra neves rrd- 
vészek munkáiból (\turay R.. Vrabel S.. s:b.) összeállton 
10 darabos rézkarcscrozat eödó. Irárr>-ar: 66000 férni 
Érdeklődre telefonon az esti órákban. Telefer : 204-3263

ÚJ billenócsövű, 222-Rem kalfcerú. cscb gyártmányú 
gc-Vóspuska. 60.000 torinlért. 6s egy irost múszakizolt 
16-os kalfcerú 1ZS bcck. megkirróí állapotban 35000 fo  
rntört eladók. Érdeklődő: tundervep 18 óra után lehet. 
Tételen: 57/456-281

RóvkJszórú német vizsla kölykök Tdiászó $zOV5Cí'. 
sporttársi arcn etedík. Apa: vílá^yíztes Matemkózi Ta- 
b j. É rdeke li 30^66-373

Cesky fuvsek (cse^ d'ótszónj vizsla) köljkík eladók 
győztes, mpert vadászó szCftSctől. A k ó ^ ík  erős cson
tozató. nagytesíú. kr/áló vadászt lia,dexfságúak. amelye
ket az etező a'om kutyái is bizonyítanak. Ár jelképes: 
lOOCO torait. Csak aktívan vadászó és ki,íyaszereJő 
sportiársak jdenikezését várom. Telctón: 36.'496-234

Vadásztársaság keres szakképzett vadőrt szgetszent- 
miktósi tenltetcre. Jelertkezés írásban, rcnö szakma- 
életrajzzal, a megjelenéstől száttifcott két tótén belül. 
Cím: SzgetszentmkSósi Gazdák Vt; 2310 Szgeüszent- 
rrrfdós, Rákóczi u.73C.

A Budapesti Uagnezitipari Művek Vadásztársaság 'áj- 
dátommai tudatja, hegy Tőrös József vadásztársunk öcs
iének 81. évében hosszantartó súyos betegsége után 
elhunyt 1953. óta vol tagja vadásztársceágunknsk. 
több eklusban az eteöki teendőket látta el és irányilstta 
<jkjcsmcí«osen a vadásztársaság életét. Err/ékét 
megőr izzúk.

JÓ HA TUDJUK ZALÁBAN.
ÚJ BOLT NYÍLOTT BALÁZSBAN!

VADÁSZRtflÁZATIKiEGÉSZÍTŰK. SPORTSZEREK. 
BU'EK. FOTOALBUVO<, FILMELÖHÍVÁS. PAPÍR 

ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nag,kanizsá56l Zalaegerszeg iete a 18-as 

kkxnöerné’ 
ZALASZENTBALÁZSON 

A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

TELEFON: 06-20388-210. POLSTERKFT.

Vadászterütelek vízellátását biztosítom s/ófrxjtofos 
kútjamnai vadászházak árameiaiásat szélnotoros 
generátorommal Szabó György. 3671 Borsodnádasd. 
Belső u. 27. Telefon: 06-48/442-529. tetfax 06-4&'471- 
419 (ft-14 óráig).



INTERJÚ DR. IGNÁCZ M AGDOLNA SZAKÉRTŐ, SZAKTANÁCSADÓVAL

A ZÖLD RUHÁS HÖLGYVENDÉG
NEM MONDHATÓ SEM TIPIKUSNAK,

SEM SZOKVÁNYOSNAK, HA A HAZAI DIANÁK KÉPVISELŐJE 
-  AKIKET CSAK UDVARIASSÁGBÓL NEVEZHETÜNK 

A GYENGÉBB NEMHEZ TARTOZÓKNAK -  A VADÁSZAT 
KÖRÉBEN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST, TUDOMÁNYOS 
FOKOZATOT SZEREZ, ÉS TÖBB MINT MÁSFÉL ÉVTIZEDEN 

ÁT AZ FM-TÁRCA VADÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
DOLGOZOTT. AGILITÁSÁRA TALÁN AZ A LEGJELLEMZŐBB 

MONDÁS, HOGY SZINTE BÁRHOL LEHET ÜZENETET 
HAGYNI, MERT VAGY ÉPPEN OTT VAN,

VAGY NEM SOKÁRA JÖN. SZÉLESKÖRŰ TAPASZTALATAIT 
1996 ÓTA MAGÁNVÁLLALKOZÓKÉNT HASZNOSÍTJA, 

SZAKTANÁCSADÓ CÉGET VEZET.

VADÁSZLAP: -  Tudjuk, manapság nem 
könnyű egyértelmű választ kapni üzleti 
kérdésekre, de talán a mi területünkön ki
vételt tehetünk. Annál is inkább, mert nem 
elsősorban a/, ön vállalkozásának helyze
téről érdeklődünk, hanem inkább a vadá
szatra jogosult szervezetek olyan sokat em
legetett „fogadókészsége" érdekelne.
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Panaszra 
semmi okom. Az átalakulás annyi bizonyta
lanságot hozott, hiányoztak egyértelmű állás- 
foglalások, sőt ellentmondások adódtak, hogy 
senki számára nem volt könnyű az eligazodás. 
Főként az új vadászatra jogosullak részére a 
különböző szabályzatok, hivatalos okmányok 
elkészítése, értékbecslések, a határviták és az 
azt követő bírósági perek adtak annyi felada
tot, hogy sokszor még a késő esti órákban is 
szinte égett a telefonzsinór. Ügyfeleim a leg
különbözőbb feladatok elvégzésével bíztak 
meg. a fentieken kívül éves tervek elkészíté
sével. pályázatok megírásával foglalkoztam. 
Jelenleg munkám javát a vadászterületek ha
lárkialakításával kapcsolatos bírósági sza
kértőként való közreműködés, valamint az 
üzemtervezés jelenti. Ez utóbbiakért meg kell 
mondanom, kifejezetten aggódom. Amennyi
ben a vadászati szakirányítás a körzettervek 
számsora mellé nem biztosít szakmai irányel
veket. illetve kötelező előírásokat a tervezés
hez. akkor az üzemtervek nem érik el céljukat. 
Szakmai irányelvek nélkül ugyanis szubjektív 
lesz a megítélése annak, hogy egyik vagy má
sik vadászterületen mennyi vad tartható. Úgy 
gondolom -  s ezen véleményemmel nem va
gyok egyedül -  a körzettervek és a szakmai 
irányelvek megjelenése után minimum három 
hónapot kell adni a szakmailag megalapozott 
tervek elkészítéséhez.
VADÁSZLAP: -  A törvény igazán nem sok 
teret nyitott a szakterületen a magánvállal
kozások beindulásának. Hogy néz ki ez be
lülről, milyennek látja a szakterületen mű
ködők helyzetét?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Rózsásnak 
korántsem mondható. Az információ mai vilá
gunkban jelentősen felértékelődött, de a szak
ma helyzete korántsem javult. Egyszerre jel
lemző az informáltság hiánya és nem ritkán 
visszatartása is. ezért -  főként az átalakulás 
kezdeti időszakában -  mindezekkel élni. sőt 
jócskán visszaélni is lehetett. Ezek adott ese
tekben ..szabálytalan előzésekhez”  vezettek, 
amelveket később már nehéz volt orvosolni. A 
hivatalos adatok -  ki tudja miért -  nem kerül
nek nyilvánosságra, 1993-óta az értékelt, szö
veges magyarázatokkal ellátott vadászati sta
tisztikai adatok nem jelentek meg. a tematikus 
szakműi mellékletek hiányzanak, a s/akembe- 
rck csak hosszas utánjárással juthatnak ada
tokhoz. Ez még önmagában nem volna baj, a 
gondot inkább az okozza, hogy a szellemi 
szakmai munka olyannyira alulértékelt, hogy 
.1/  ügyek intézése többe kerül, mint az érte já
ró honorárium.
\  VDÁSZLAP: -  Kétségtelen tény -  bár 
í rről minket senki meg nem kérdezett -  a 
s/.tbályozás ma eleve büntetéseken alapszik, 
így aztán valamiért csaknem mindenkit meg 
lehet büntetni, sőt talán már előre „tervez
hető" is az ezekből származó bevétel. így az- 
tan. jók-rosszak" közé vagyunk sorolhatók, 
a hatóságok szempontjából, mondjuk a ha

táridők betartását illetően, pedig csak a mie
ink a kötelezők, fordítva ez nem igaz. Tud-e 
ebben segíteni a szaktanácsadó?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Természete
sen. hiszen az elvállalt munkát -  amely lehet 
eseti megbízás, vagy folyamatos munkavégzés
-  a határidők szigorú betartásával lehet és kell 
felelősséggel vállalni. Egy-cgy mulasztás sú
lyos összegekbe kerülhet, és a vadászatra jogo
sultak tisztségviselői is -  ahogy mondják a pi
acról élnek -  és kenyérkereső, civil foglalko
zásuk sokszor a legjobb szándék ellenére is 
megakadályozza a szigorú határidők betartá
sát. Ilyen esetekben is sokan megkeresnek... 
VADÁSZLAP: Visszautalnék az üzemterve
kért érzett szakmai aggodalmára. Miért 
tartja fontosnak a szakmai irányelveket, hi
vatalos állásfoglalásokat, statisztikákat?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: Úgy gondolom 
egy vadászterület szintjén úgy lehet hosszútá
vú leneket készíteni, ha az része egy ágazat, 
nevezetesen a vadászat hosszú távra kidolgo
zott programjának. Azt nem tartom elégnek, 
hogy vadfajonként kikerül egy számsor. Ah
hoz mellé kell rendelni azt is. hogy miért és

milyen feltételekkel, ugyanis ez az egyik felté
tele a számonkérésnek is. A hivatalos és nyil
vánosságra hozott állásfoglalások, szakmai 
irányelvek statisztikák részét képezik egy ága
zat irányításának. Azt látom, hogy az utóbbi 
időben ezen a téren egyre inkább delYenzív, 
védekező, magyarázó álláspont alakul ki. Pe
dig. ennek pontosan az ellenkezőjét várják 
mindazok, akiktől felelőséggel tennének ele
get a törvény előírásainak.
VADÁSZLAP: -  Ne kontorfalazzunk. Ónt
-  és korántsem természetesen -  pályatársai 
tűzről pattant, agilis, sőt irigyei szerint 
„nyüzsgő”  embernek tartják...
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Jó értelem
ben elfogadom, sőt büszkén vállalom. Sokkal 
jobban bánt azonban, hogy manapság, ha va
laki valós eredményt akar elérni és magát nem 
kímélve törekszik valamire, arra igen hamar 
bélyegei sülnek, igyekeznek különböző mó
don „visszanyesegetni", ellenségképeket fes- 
tegetnek. Végtelenül sajnálom. Ha egyszer 
valaki venné magának a fáradságot és leülne 
egy hűvös sarokba és megpróbálná összeírni a 
szakterület valóban „hadra fogható" szakem
bereit. mindjárt kiderülne, milyen kevesen 
vannak, és azok mennyire értékes emberek. 
Kár. hogy a szakmának ma még nem minden 
esetben erre a szaktudásra van szüksége. 
VADÁSZLAP: -  Úgy hírlik önt története
sen az agrárkamarában vállalt szerepe mi
att marasztalják el. Olyan jól fizet az ag
rárkamara, hogy irigy kedni kell?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Szó nincs 
erről. Beszéljünk róla. legalább végre ez is a 
helyére kerül. Ugyanis az a helyzet, hogy 
más kamarákkal ellentétben közülünk az ag
rárkamaránál senki nem kap egy árva fillért 
sem. A dolog úgy kezdődött, hogy vállalko
zóként választó és választható tagja vagyok 
az agrárkamarának. így az. Országos Agrár
kamara halászati és vadászati osztályának el-*
nökségi tagjává választottak és én megtisz
teltetésnek vettem ezt a megbízatást. Végtére 
is az ország több. mint 8 millió hektáros 
mezőgazdasági területe is otthont nyújt a ma
gyar vadállománynak. így szerepe minden
képpen meghatározó, attól el nem válaszha
tó. Meggyőződésem, hogy az agrárkamara 
vállalt szerepköre eredendően nemes és jó 
célokat szolgál. A közös célokért együtt kel
lene működnie mindenkinek. Ennek érdeké
ben félre kellene végre tenni a személyes 
kötődéseket, az előítéleteket, az esetenként 
hatalmi kérdéseket. Mi kizárólag szakmai ol
dalról kezdtük el tevékenységünket. Abban a

szerencsés helyzetben voltunk, hogy sem 
pénzről sem pozíciójukról nem kellett dönte
nünk. Azt kerestük, hogyan tudnánk segíteni a 
gazdálkodókat, szakmai konferenciákat ren
deztünk és rendezünk ebben az évben is. Sze
retnénk. ha kialakulna egy jó értelemben vett 
vitakultúra. A meggyőzés mindig erdeménye- 
sebb. mint a „legyőzés” . Alapvetően ugyanazt 
akarjuk, mint a vadászok civil szervezetei, 
csak az agrárkamara eszközrendszere egy ki
csit mis. Szeretnénk a gazdálkodókat mindah
hoz az egyéb úton igénybe vehető anyagi tá
mogatáshoz hozzájuttatni, amelynek létezé
séről ez ideig nem is tudlak. Ez talán baj? 
VADÁSZLAP: -  Nekünk semmiképpen, sőt 
mondhatnánk éppen a bábák sorfala között 
jutottunk az apátlan-anyaságra. Tud-e ten
ni valamit az agrárkamara azért, hogy tör
ténetesen a szaktárca szektorsemlegesen, 
gazdálkodói tevékenységnek tekintse a vad- 
gazdálkodást?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Egyebek kö- 
zött ezen munkálkodunk. Például a szakta
nácsadásra kifizetett 50 százalékos visszatérí
tés lehetősége ma vitatott a szaktárca részéről. 
A tavalyi szaktanácsadási díjamat kifizették. 
Az ez évi jogszabály nem fogalmaz egyértel
műen. Nem tartom igazságosnak, hogy egy 
vadászatra jogosult kft. igénybeveheti a szak
tanácsadót. egy vadásztársaság, pedig nem. 
Ezt rendezni kell.
VADÁSZLAP: -  Milyennek látja a vállal
kozói alapon működő szaktanácsadás 
jövőjét a vadászatban?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Más területe
ken ez ma már kiválóan működik, a gazdálko
dók. a befektetők igénylik a szolgáltatási, 
mind a termelésben, mind az értékesítés vona
lán. A jövőben szerintem specialistákra lesz 
szükség és a különböző részterületek magas 
szintű művelői hoznak majd létre vállalkozá
sokat. A mi területünkön sem lesz ez más
képp, mert szükség van a beruházásokra, a va
daskertekre, az ökonomikus gazdálkodási el
képzelésekre. alternatív javaslatokra: Alap
vető a gazdálkodás biztonsága is. Minden 
gazdálkodói tevékenység összefügg ágazati 
kérdésekkel és nem választható el a hazai ag
rárgazdaság egészétől, kezdve az állat-egész- 
ségügyi gondokkal, a takarmányozással, egé
szen az exportig, amely az ágazat pénzügyi 
alapjait adja.
VADÁSZLAP: -  Végezetül, mit jelent az ón 
számára a vadászat?
DR. IGNÁCZ MAGDOLNA: -  Több. mint 
két évtizede vagyok vadásztársasági tag Gyo- 
maendrődön. Számtalan személyes apróvadas 
élmény köt az Alfóldhöz. Szeretek egyedül is 
vadászni. Hérjem Somogy megyében vadász
társasági tag, így adódik lehetőségem nagy 
vadra is vadászni. Sajnos ritkábban, mint sze
relném. Minden hazai nagyvadfajra volt alkal
mam vadászni, mégis a vaddisznó a kedvenc 
vadfajom. A több évtizedes vadászmúltam 
egyik különleges élménye volt a tavalyi, ami 
kor egy lövésre két süldőt hoztam terítékre. 
Különös ajándéka ez a kiszámíthatatlan va- 
dászszercnesenek.

Homonna) Zsombor
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LENYEGES DÖNTESEK...
...születtek az Országos Vadászna
pok június 10-ei országos értekez
letén. amelyen az országos és a 
megyei vadásznapi szervezőbi
zottságok elnökei, titkárai, képvi
selői meghallgatták a tavalyi va
dásznapról szóló beszámolót, a je
lenlegi pénzügyi helyzetről szóló 
tájékoztatót.

Azért, hogy több évre előre le
hessen tervezni, az országos érte
kezlet három évre felhatalmazta 
az új országos szervezőbizottsá
got a munka koordinálására, irányí
tására. Elfogadta a támogatások 
rendszerét szabályozó javaslatot, 
melynek értelmében -  függetlenül, 
hogy melyik megyében vagy orszá
gosan nyújtja a szponzor a támoga
tást -  az Országos Vadásznapok 
hivatalos főszponzora, aki fél mil
lió forintnál nagyobb összeggel, hi
vatalos szponzor, aki 100 és 500 
ezer forint közötti összeggel és tá
mogató, aki 10-100 ezer forint kö
zötti összeggel járul hozzá a va
dásznapok rendezéséhez.

Az országos értekezlet egyhan
gúlag döntött arról, hogy megala
pítják az Országos Vadásznapok 
Közhasznú Egyesülést, amely
nek alapító okiratát legkésőbb az 
idei zárórendezvényen kívánják 
aláírni. A közhasznúság hangsú
lyozása azért fontos, mert a non- 
profit társadalmi szervezetnek a

kormányzat mindenféle adóked
vezményt és mentességet biztosít, 
sőt, azok is élvezik a kedvezmé
nyeket. akik igénybe veszik a köz
hasznú szervezet szolgáltatását. 
Az egyesülés alapszabályának ki
dolgozása folyamatban van. az el
képzelések szerint az alapító tag
ságot felajánlják minden vadászati 
szervezetnek, vadászatra jogosult
nak és mindenkinek, akinek köze 
volt/van/lehet a vadásznapokhoz.

Számos operatív kérdés megvá
laszolása mellett döntött az érte
kezlet arról, hogy ezentúl augusz
tus utolsó hétvégéjén kezdődik 
és szeptember első hétvégéjén 
fejeződik be az Országos Vadász
napok rendezvénysorozata, és el
fogadta az átalakított emblémát, 
amelyből idén matricák és kitűzők 
készülnek.

^ t u s  2 9 - * *

SÜMEGI TALALKOZO
A Vadászati Kulturális Egyesület 
Veszprém Megyei Helyi Csoportja 
május 23-án, Sümegen tartotta ülé
sét. Szabó Ferenc ügyvezető be
számolt a csoport elmúlt időszak
beli tevékenységéről, kiemelve an
nak fontosságát, hogy a vadászati 
kultúra ápolásának, fejlesztésének 
ügye mennyire fontos, különösen 
az új vadászok és az ifjúság köré
ben. Dr. Saáry Gyula és Wentzely 
Dénes vadászírók ismertették 
munkásságukat, könyveiket, ame
lyeket a helyszínen dedikáltak. 
Ugyancsak szeretettel fogadott 
vendég volt Horváth Albin atya, a 
búcsúszentlászlói plébános, aki 
beszédében egyebek között arról

szólt, milyen fontos az ifjúság va
dászattal, természettel és az Úrral 
való kapcsolatának elmélyítése, fi
lozófiája. Ezután a jelenlévők a 
menedzserfeleség jóvoltából is
merkedhettek meg Kovrig Miklós 
vadász-festőművész munkássá
gával és képeivel. Dúcz László, a 
VKE körzetfelelőse átadta az ifjú-, 
illetve a kezdő vadászok esküszö
vegével ellátott avatási emléklapot 
és felhívta a figyelmet az egyes 
térségek életéről, eseményeiről 
történő rövid beszámolók, tudósí
tások fontosságára, amelyektől 
várhatóan egyre gazdagodhat a 
hazai vadászati közéletünk.

KITTENBERGER-NAPOK -  
NAGYMAROSON

Az ember azt gondolná: csak ki 
kellett találni és aztán minden 
megy a maga útján.... ha össze
fognak a nagymarosiak, az önkor
mányzat , az iskola, a művelődési 
ház vezetői és a vadászok. Az idei
-  június 6-7-én megrendezett -  Kit- 
tenberger Kálmán Vadászati és 
Természetvédelmi Napoknak, ahol 
..Kitti'* itthon töltött éveinek többsé
gét töltötte, szinte már csak apro
pója a település neves egyénisége

szobrának megkoszorúzása, a va
dászati kiállítás -  ez a két nap vi
tathatatlanul Nagymaros ünnepe 
lett. ezért pályáznak az általános 
és szakiskolások, emiatt jönnek 
táncolni-énekelni a Pest megyei 
nyugdíjasklubok, ezért versenyez
nek a horgászok, a vízisportok 
kedvelői, a lovasok, kerékpárosok 
...vagyis az ötletből: igazi, jókedvű 
népünnepély lett. Gratulálunk a 
megvalósítóinak.

T U D JU N K  VEGRE 
E G Y Ü T T  ÖRÜLNI IS!

Szép dolog a szerénység, el kell is
merni. de talán semmit nem sza
bad túlzásba vinni, mert egy bizo
nyos szint felett éppoly ártalmas, 
mint annak ellenkezője. Ez jutott 
eszembe, amikor hírt kaptunk Jász- 
Nagykun-Szolnok megye idei 
őzbak vadászati eredményeiről. 
Furcsa módon arra kértek bennün
ket. ne verjük nagydobra, mert ab
ból manapság semmi jó nem szár
mazik. Nem tudjuk elhallgatni, sőt. 
különösen időszerű, mert a sikerek
ben jó ideje módfelett szűköl
ködünk.

Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben idén májusban 526 Őzagan
csot bíráltak el. Ezek közül 44 
arany-, 46 ezüst-, és 58 bronzér
mes minősítést kapott. A soha nem 
látott éremeső Európában és a vilá
gon is egyedülálló!

Minden ellenkező híreszteléssel 
ellentétben korántsem a természet 
ajándéka, mert a terítékre kerültek 
korát tekintve hosszú évek türel

mes. jól átgondolt, és sikeres mun
kájának beérett gyümölcse, ügy 
gondoljuk, a megye minden igaz 
vadászának van ebben nem is kis 
része, hiszen a „felfordulás évé
ben” az országban egyedül itt ve
zettek be már december elsejétől 
teljes vadászati tilalmat az állomány 
fokozott védelmében. Akarták és 
meg tudták óvni. védeni állományu
kat a demagóg mának élőktől, a 
minden mindegy szemléletet ter
jesztőktől. Aki benne volt. az tudja 
csak igazán, mit jelentett ez úgy 
„emberközelből". Példát mutathat 
és újra hitet adhat ez másoknak is, 
mert az eredmények azt bizonyít
ják. hogy érdemes, mert egy kiváló 
törzsállomány csupán lehetőséget 
ad. a többi annak felelős kezelőin 
múlik. A megye vadászati vezetői, 
tisztségviselői és vadászai szakmai 
tisztességből, becsületből, vadá
szetikából jelesre vizsgáztak, amely 
előtt mindannyian csak kalaplevéve 
tiszteleghetünk.

G YU JTO SA R O K
Múltkori felhívásunk eredménye
képpen megérkeztek az első 
„fecskék" -  híradások a vadásztár
sak körében fellelhető rendellenes, 
illetve egyéb oknál fogva speciális 
trófeákról.

Egyelőre csak olyanoktól kap
tam értesítést, akik régóta sze
mélyesen ismernek, ezért biztatok 
minden kedves ismeretlen vadász
kollégát. írjon bátran, becsülettel 
válaszolni fogok.

A mellékelt fotón egy erdészkol
legánk gyűjtéséből mutatok be 
egy igazi „unicornist". Ha FeHoVá-

ra eljutott volna, biztos sikere lett 
volna.

A még ereje teljében lévő bika 
jobb oldali agancsszára csökevé- 
nyesen „gombos" maradt, a bal ol
dali, pedig valamilyen hormonális 
defekt következtében a képen lát
ható formát hozta.

Származása „Somogyország" 
közepére tehető, a *60. '70-es 
évekre.

Tisztelettel várom további hír
adásaikat mindannyiunk okulá-
Sáf3

Kádár József

MEGALAKULTAK 
A FELÜGYELŐSÉGEK

Pályázati úton eldöntve június 1-jétől kinevezték a megyei FM Hiva
talok Halászati és Vadászati Felügyelőségeinek vezetőit. A személyi 
állományt a nyár során fogják alkalmazni.
Falk Konrád -  Baranya megye:
Nyúl Tóth Pál -  Bács-Kiskun megye;
Páskai Sándor -  Békés megye;
Kismartoni Károly -  Borsod-Abaúj-Zemplén megye;
Széli István Csongrád megye;
Pánti László -  Fejér megye;
Pintér Csaba - Győr-Sopron megye;
Nádori József -  Hajdú-Bihar megye;
Kelemen József Heves megye;
Horváth Ferenc -  Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Szabó Zoltán -  Pest megye;
Simon Pál -  Somogy megye;
Kosaras Zoltán -  Tolna megye;
Vajai László -  Veszprém megye;
Sülé Lajos -  Zala megye.

Vas és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a pályázatot megismé
telték. annak eredménye lapzártáig még nem ismert. A kinevezésük
höz tiszta szívből gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk.
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V A D  L E X I K O N
Ü R E G I N Y Ú L

(ORYCTOLAGUS CUNICULUS)
E rágcsáló állatrendszertani helye a 
nyúlfélék (Leporidae) családja, tehát 
hasonló a mezei nyúléhoz. Az üregi 
nyulat a szakirodalom Észak-Afriká- 
ból származónak tartja, de Kr. e. 100. 
körüli föníciai írásos feljegyzések és 
korabeli rajzok bizonyítják e nyúlfaj 
föníciai, mezopotámiai jelenlétét és 
szaporaságát. vadászatát. Az üregi 
nyúl Észak-Nyugat-Afrikában széle
sen elterjedt, az Európai szakiroda- 
lom e sziklás-homokos vidéket tartja 
őshazájának, innen -  telepesek köz
reműködésével került át Gibraltár
ba és az Ibériai-félsziget többi részé
re, ahol elszaporodott. Telepítéssel 
került Észak- és Dél-Amerikába. Új- 
Zélandra és Ausztráliába, ahol egy
szer túlszaporodása gondot okozott.

Az üregi nyulat a rendszertan 6 
alfajba sorolja. Nálunk a Földközi- 
melléki (O.c.c.) él. A történelmi Ma
gyarország területén először 1793- 
ban írtak jelenlétéről Moson várme
gyéből. ahová Ausztriából került. Az 
1880-as évek második felében 
Pusztavacs. majd Gödöllő vidékéről 
jelzik a jelenlétét. A századfordulón 
az akkori Magyarország 63 vár
megyéjéből 52-ben vadásztak üregi 
nyúlra. Nálunk főként a Duna-Tisza 
közén fordul elő nagy számban, így 
például a Kiskunságban, Bugacon.

Az üregi nyúl a házinyúl őse. 
amellyel kereszteződik, de a mezei 
nyúllal nem. Kisebb, tömzsibb, mint 
a mezei nyúl. hossza: 40-45 cm, 
testtömege: 1,5-2 kg közt változik. 
Színe szürkés, nyakán, mellén és a 
hátán rozsdavörös csík húzódik vé
gig. Testének alsó része vilá
gosszürke. Lábai egyformák, így a 
futásban messziről meg lehet külön
böztetni a mezei nyúltól. A kan 
orősebb, súlyosabb a nősténynél. 
Az üregi nyúl fülei rövidek, fölállóak.

Az üregi nyulat annak életmódja 
különbözteti meg a legjobban roko
nától. Szereti a laza talajú dombol
dalakat, azok napos, déli lejtőit, a 
bokros, főként árnyas, borókás 
rdőket, kedveli a homokos talajú 

: ozótosokat. Ilyen helyeken föld alatti 
iratainak egész rendszerét építi 

•neg. Az üregek és az azokat össze- 
-ötő folyosók szélesebbek, ezeket
i s a bennük szőrrel bélelt fekvő- és 
zülőhelyeket bámulatos ügyesség
jel készíti el. A szabadba vezető 
.ílások viszont keskenyebbeknek 
■ szülnek, éppen csak hogy azon a 

•• mőtt állatok beférjenek. Felhasz- 
ilja lakóhelyül az elhagyott borz- 
. rókakotorékokat is.
Tápláléka: fűfélék, kétszikű lágy- 

. -^rúak, gabonafélék, magvak,
érjék, kéreg, amelyben nem válo- 
itós Túlszaporodása esetén a ré- 

; itól a gabonáig mindent elfo- 
iszt, mezőgazdasági, csemete- 

k ■ ti (;í; erdészeti kártevése számot- 
. - lőhet. Óvatos, ügyes, ravasz ál

lat. Rendkívül szapora, ebben a vi
szonylag védett föld alatti szülő- és 
nevelőhelyek is közrejátszanak. A 
nőstény alomnagysága 3-8 darab, s 
évente akár 3-5 (6) alkalommal is fi
al. A vemhesség 28-31 napig tart. 
Az újszülöttek csupaszon, vakon 
jönnek a világra. Szőrzetük a 6-8-ik, 
napon kezd megjelenni, szemük a 
10-ik napon nyílik. Az üregekben 4 
hétig szopnak, ezután fokozatosan 
az önálló táplálékszerzésre térnek 
át. Végleges szőrzetük a 6-7 hetes 
korban alakul ki, 7-8 hónapos kor
ban már ivarérettek, de a teljes 
testnagyságot csak éves ko
rukban érik el. Életkoruk át
lagosan hat év.

Az üregi nyúl főleg al
konyati szürkületben 
mozgó állat. Futása nem 
kitartó, de erre nincs is 
szüksége, mert veszély 
esetén a gyakran kiterjedő 
telephelyén a számtalan üreg
bejárat valamelyikét -  jó terep
ismerő lévén hamarosan megta-

B é íy e g s a rv H

A nádasok, a vízi világ -  káró
katona, kiskócsag, vörösgém, 
nagy kócsag, kanalas gém,

szürkegém, üs
tökös gém, batla 
látható az 1959- 
ben kibocsátott 
„Madarak II.” so
rozat bélyegein.

i i n i'i i w

A Papp Tamás 
tervezte bélyeg
sorozat 640 000 
példányban ke
rült kibocsátásra.

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

lálja. s a kotorékba menekül. Csak a 
görény, a menyét, esetleg az erre a 
célra kitenyészett kis testű tacskó 
tud bejutni. A lyukból kiugorva (vagy 
a kint levő a terepen felugorva), c i
kázva fut, s ezzel próbára teszi a va
dász lőkészségét. A pontos lövés 
fontos, mert néhány apró söréttel 
megsebzett nyúl elviheti a lövést a 
legközelebbi lyukig és elvész. Fon
tos a fegyelmezett, röviden kereső 
vizsla használata.

Vadászata történhet egyéni ke
reső vadászattal, hajtóval vagy pász
tázva, több puskával, a jó „kinglis" 
terület átfésülésével. A hajtők 8-10 
méterre legyenek a vadásztól, és 
botjaikkal alaposan zörgessék meg 
a bokros, bozótos, füves, borókás 
részeket, mert a nyúl sokszor igen 
közeire bevárja a vadászt. A leg
szebb és legeredményesebb mód
szer a hajtás, több puskával és több 
hajtóval. A vadászok a bokros-ga
zos. nyúlás területen nem a szélére, 
hanem attól 20-25 lépéssel beljebb 
állnak fel. A siker eléréséhez csak 
kis területrészeket kell meghajtani 
egyszerre. Ismert az üregi nyúl les
vadászata is. Ez az állat azon szoká
sára alapul, hogy késő délután, alko
nyaikor indul táplálkozni, és kora 
hajnalban tér vissza az üregeihez. A 
terep előzetes megismerésével és 
kellő türelemmel, lesből is sikeres 
az elejtésük. Tanácsos állandóan, 
egész éven át ritkítani az üregi nyu- 
lakat megtelepedési helyeiken, mert 
kártételük jelentős.

Húsa fehér, világos színű puha 
zsírmentes és ízletes, hasonló a ha 
zi nyúléhoz.

Kászoni Zoltán
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grammos agancs az a trófea, ami a szarvasva
dásznak a négy-öt kilós agancs. Annak elle
nére. hogy az őzhívás jóval egyszerűbb és 
szerényebb körülmények között zajlik, mégis 
nagyon alapos felkészültséget, elméleti és 
gyakorlati tudást igényel a vadásztól.

Elsőként arról szólok, milyen ismeretekkel 
kell a siker érdekében rendelkezni, bár ez még 
nem jelenti azt, hogy az első alkalommal, zsák
mánnyal is járunk!

Fontos a terület ismerete, a tél végétől érde
mes figyelemmel kísérni az őzeket és környeze

z őznászról, az őz július-augusztusi hí
vó vadászatáról nem lehet olyan fenn- 
költ hangon szólni, mint teszik azt a 
szarvasbőgésről. a bőgő bika vadásza

táról nyilatkozók. Az őzre vadászónak meg kell 
elégedni a kukoricatáblákkal, az erdősávokkal, 
a búzatarlókkal vagy a száradó levelű, fejüket 
lógató napraforgótáblákkal, mert az őz inkább 
ezt az élőhelyet kedveli, és csak kisebb hánya
da él az erdők sűrűjében. Az egyszerűségével 
és szerénységével más ez az őzvadászat, hi
szen az őzre vadászónak gyakran a kétszáz

tűket. Az élőhely tavaszi és nyári növényzete 
nagymértékben meghatározza az őzek nyári 
tartózkodási helyét. Az április végén, május ele
jén szétszéledt csapatok tagjai a felnövekvő 
növényzetben, az őszi gabonában, őszi lucer
nában. vagy a közeli erdőfoltban szóródnak el. 
A bakok május végétől „eltűnnek" szemünk 
elől. csak ritkán látunk néhányat, zömében éve
seket, kétéveseket. A suták is csak gidázásig 
láthatók, majd néhány hétig óvatosak, keve
set mozognak, csak akkor merészkednek 
hosszabb útra. távolabbi legelőre, ha már gidá-
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jukat vezetni tudják. Ez az idő június közepére, 
végére esik. Ekkor figyeljük meg a suták tartóz
kodási helyét, mert a bak azok közelében van, 
csak pihen, készül a nász időszakára.

Ne essünk abba tévhitbe, hogy a tavasszal 
látott bak nagy távolságra, több kilométerre 
vándorol. Ezt csak akkor teszi, ha megzavarja 
az ember. Ahol bőven van suta -  úgy tapaszta
lom az a gyakoribb terület - , még inkább köze
lében marad a téli csapattársainak és az üze- 
kedés idején szinte .szemmel tartja" azokat. 
Legfeljebb néhány száz méterre üti fel a bak a 
tanyáját, akár ugyanabban a gabonatáblában, 
amelyekben a suták megtelepednek. Amikor 
betakarították a gabonát, a szomszédos kukori
cásba, napraforgóba teszi át a helyét a suta is.

Az erdei őzek jóval kisebb élőhelyet foglal
nak el, mint a mezei társaik. Ott gyakran csak 
egy-egy hektáron élnek a bakok, ahol velük 
együtt marad a suta is. és mindkettőt vagy akár 
többet is jól fedi és védi az erdő.

A szakírók az őzek üzekedésének idejét egy 
hónapra, a július közepétől augusztus közepéig 
tartó időszakra teszik. Ez az esetek többségé
ben így van, de ezen belül vannak olyan napok, 
akár több is, hogy azt hihetnénk, befejeződött a 
párzás. Azután újból fellángol, és akár az előző
nél hevesebben folytatódik. Tapasztalataim sze
rint a hívó vadászatra az augusztus első napjai a 
legalkalmasabbak, ha ebben az időjárás is be
segít. A forró kánikula mérsékli a nász hevessé
gét, így a hívás lehetősége csökkenhet. Téved 
az, aki azt gondolja, hogy minden alkalommal 
behívható az őz. Gyakran olvasható az őzhívás
ról egy-egy történet, és azok többsége sikeres 
vadászatokról szól. Aki próbálkozott őzhívással, 
bizonyára tapasztalta, ritkán fordul elő. hogy egy 
napon minden hívóhelyen ugorjon be bak. Nap
jában két-három sikeres hívás már igencsak jó

eredménynek tekinthető. A sikerekről szívesen 
beszél mindenki. A kudarcot azonban -  mivel él
mény nem társul hozzá -  hamar el is felejtjük.

Ha nincs szándékunkban a vadászat, ne za
varjuk sípolással a területet, mert mások szóra
kozását tesszük tőnkre. Csak akkor hívjuk, ha 
vadásztatunk vagy vadászunk. Inkább figyel
jük a területet, és ha találkozunk a délelőtti és 
kora délutáni órákban .kereső" bakkal, érde
mes próbálkozni a sípokkal.

Hol érdemes bakot hívni? Ott, ahol előzete
sen láttunk, ahol tavasztól kezdődően megfi
gyelhetjük az őzeket. Fontos a hívóhely jó meg
választása. Legjobb a magasles, de jó a szal
ma- vagy szénakazal, egy könnyen megmász
ható fa. de hívtam már magasfeszültségű veze
ték fém oszlopára felkapaszkodva is. A magas
les, vagy az őznél magasabb hívóhely előnyei:
-  kizárt a szél zavaró hatása.
- a  beugró őzbak elbírálására van idő. nem 

kell a lövést elkapkodni,
-k is e b b  a hibázás esélye, a fegyver feltá

masztásának lehetőségével.
-m é g  az óvatosan közeledő bak sem veszi 

észre a vadászt,
-  a kezdő vadásznak van ideje az alapos bírá

latra és a nyugodt döntésre,
-  ha a bak nem lőhető, a sípolást abbahagyva, 

az zavarás nélkül hagyhatja el a terepet.
A hívás helyén csak ritkán van magasles, 

ezért gyakrabban kénytelenek vagyunk a föl
dön megfelelő leshelyet keresni. Ezt úgy vá
lasszuk meg, hogy lehetőleg a várt bak irányá
ba nézzünk. Legyen a fegyver feltámasztására 
alkalmas eszköz, vagy egy bokor ága, kukori
ca- vagy napraforgótő. A sípot vagy sípokat 
spárgára kötve nyakunkba felakasztva tartsuk, 
használatuk után elég csak elengedni, és már
is nyúlhatunk a fegyver után.

Szélcsendes időben 200-300 méter távol
ságból is jól hallható a hívó hang, de kedvező 
hangot szállító szélben akár 400-500 méterről 
is behívható a bak. Ebben az esetben a nagy 
távolság miatt gyakrabban kell hívni, hogy 
megbizonyosodjon a bak a hang irányáról és 
valódiságáról. Természetesen ez csak nyílt te
repen fordulhat elő, ahol látjuk a bakot. A nagy 
iramban közeledő bakot halk füttyentéssel meg 
kell állítani, ha lőhetőnek ítéljük.

Milyen korú bakot lehet behívni, vagy melyik 
ugrik gyakrabban a síp hangjára?

Tapasztalataim szerint a középkorúak előbb 
és hevesebben reagálnak a hívásra, de a fiata
lok. az évesek is gyakran rárontanak a vadász
ra. Az óvatosan hallgatózva közeledő bak nem 
szükségszerű, hogy idős legyen. Volt több 
eset. amikor éves bak lesett rám a bokrok mö
gül, és olyan óvatosan jött a hívásra, mint a ra
finált öregek. Ne lepődjön meg senki, ha netán 
suta rohan be a hívó hangra, bizonyára gidájá- 
nak hangját vélte felfedezni.

A sípok megválasztásában lehet tanácsot 
adni. de úgy tapasztaltam, felesleges váltogat
ni. és több sípot egymást követően használni. 
Beváltnak a suta „hívóhangját" tartom. Ha erre 
a hangra nem jön a bak, a „panaszhangra" 
vagy a „vészsirámra" aligha lesz szerencsénk. 
Ha kedve van a baknak az udvarlásra, nem vá
logat, még papírral vagy egy fűszállal utánzott 
eléggé fals hangra is beugrik. Abádszalókon 
volt egy alkalom -  még a hetvenes évek végén, 
amikor még bővebben volt őz is - , hogy az 
UAZ platóján állva, behívtam öt bakot egy idő
ben. Ezt követően mondta találóan Szabó Feri 
bácsi, a vadásztársaság fővadásza, „ha nincs 
kedve a baknak, fújhatsz bármilyen hangú sí
pot, ha meg van kedve, még az orrfúvásra is 
beugrik”. Farkas Dénes

TANÁCSOK KEZDŐKNEK
Kezdő vadász volt egykor mindenki, és bár 
a legtöbbet a saját tapasztalatok érnek, ér
demes megszívelni másokét is, hiszen min
denki így kezdte. A lőtudást, a kapáslövést a 
kezdőknek nem árt gyakorolni, mert a sötét
ben, világítással is párosítva olykor azonnal 
lőni kell a fölismert disznóalakra. Addig kell 
gyakorolni, amíg jól nem megy. Sajnos, ezt 
kevesen gyakorolják sötétben is, és ezért lő
nek gyakorta a vad mellé, sőt még a va
dászláz is rontja az esélyeket. A találat lehe
tőleg mindig a disznó oldalán, a lapocka 
hátsó szélén, és a test középvonalán he
lyezkedjen el. A fegyver középkaliber 7 mm, 
vagy ennél nagyobb standard kaliber le
gyen pl. .308 Win., .30-06 Spr., 7.62x53R, 
8x57J.R„S", mert ezekhez többnyire minden 
lőszergyártó készít megfelelő töltényt. A lö
vedék súlya 10,0-10,5 gr. feletti és jól gom
básodó típus legyen. Energiája becsapó
dáskor minimum E-cél=2700 Joule, sebes
sége V-cél=650-700 m/sec. Az ilyen teljesít
ményű lövedék hidrodinamikus hatása ki
váló, elcsúszott találat esetén is többnyire a 
vadat helyben marasztalja. Lesvadászatra, 
rossz látási viszonyoknál nagyon előnyös az 
üreges hegyű, expanzív lövedékű lőszer, pl. 
cseh: HPC (DHK), HPBT, RWS: H-Mantel, 
Sako: Hp. rém: Power-Lokt HP, Norma, Dual- 
Core, Win.: Fail Safe, PMC-X-B stb. jelzé- 
sűek. A felsorolt lőszerek lövedéke még ha 
vitális terület mellé csapódik, akkor is na
gyobb az esély a vad birtokbavételéhez, 
mert jó a hidrosztatikus ölőhatásuk. Csak
nem mindenki használ céltávcsövet, de so

kan nem a vadászati módnak megfelelően, 
és sajnos gyenge minőségűt. Ma már a ta
pasztalt disznó a lámpát nem állja, meg sem 
lehet vele lőni, ezért is fontos a nagy teljesít
ményű, kiváló céltávcső használata. Lehető
leg lesre a kézi látcsőtől a céltávcső nagyítá
sa egy-két értékkel mindig nagyobb legyen, 
hogy célzásnál biztosabban lássuk a vadat. 
A legmegfelelőbb nagyítás a 8-10-szeres, 
széles irányzójellel, életkorhoz megfelelő 
tárgylencseátmérővel. Ha engedélyezett a 
területen a lámpa használata, és céltávcső
vel már nem látunk, akkor inkább kisnagyítá- 
sú 1-2-szeres varia a kedvezőbb, mert ezzel 
hamarabb célba tudjuk venni a disznót. A 
kis süldőt nem fogja felnagyítani nagy kan
nak, és így kevésbé tévedünk nagyságát és 
súlyát illetően. Kezdőknek jó megoldás, ha a 
főirányba a dagonyán, szórón túl a háttérbe. 
70-80 cm magasan egy botra felszúrnak 
egy fehér tárgyat, pl. spray kupakot, flakont 
stb.-t. Ez sötétben is jól látható és ehhez 
mérhető, arányosítható a .^bejött" vaddisznó 
termete, súlya és jól látható a lőirány is, aho
vá a vadat várjuk. Vadászat előtt a dago
nyát, szórót soha ne járjuk körül, és ha eltá
vozunk, mindig tegyünk valamilyen jelet az 
iszapba, pocsolyába (vonást, ágat, stb...) 
amit jól megfigyelünk. A szóró környékén a 
talajt előzőleg lazítsuk fel, hogy a nyomokat 
tudjuk értékelni.

A lőtávolságot 25-50 méter között vá
lasszuk meg, hogy a mozgásunkat a vad 
nehezebben érzékelje. Ha földön lesünk, az 
uralkodó szelet, és a várható vadbeváltást

mindig vegyük figyelembe, mert ennek el
lenére is érhet meglepetés, ezért csak a ma
gasles biztonságos. Amikor a disznó közele
dését észleljük, a fegyvert helyezzük tűz- 
kész állapotba, mert ha lövés előtt tesszük, 
a vad meghallja, és azonnal elugrik. A to
vábbiakban tartsuk a fegyvert főirányba, és 
kísérjük figyelemmel a disznó mozgását. 
Amikor a -bejött" figyel, hallgatózik, szimatol 
és ha jól áll, azonnal lőjünk. Többnyire jól 
meghempereg a sárban, majd hirtelen min
den ok nélkül fölpattan, elporoszkál, és távo
labbi fán dörgölődzik. A fiatalabb süldők is 
megteszik ezt. ha van a közelben fa. de a ta
pasztalt disznó mindig takarásban végzi. A 
szórónál is hasonló a helyzet, de itt a kukori
cacsövet kapja fel. és azzal szalad a taka
rásba. Ezért ne szórjunk csöves kukoricát, 
inkább csak szemeset. Egy autógumikö
peny egyik oldalát fedjük be, és ezt töltsük 
fel szemestakarmánnyal, majd fordítsuk le. 
így a madarak, szarvasok nem tudják felen
ni. csak a disznó tud hozzáférni, ha meg- 
bökdösi. Az öreg kan pl. nyáron csak késő 
este indul el (22-23 órakor) táplálékszerző 
körútra, és hajnalhasadtával már többnyire 
pihenőhelyén van. Kultúrterületre pedig a 
sötétség utolsó óráiban egy kevés időre lá
togat ki. nagy óvatossággal, néha pedig 
egyszerűen kikocog, és már eszik is. A 
visszaváltó disznókra a kora hajnali cserke
lés is módfelett eredményes lehet, főként 
esők után. Vigyázni kell a jelt adó szajkókra, 
szarkákra, amelyek az egészet elronthatják.

Molnár Mihály
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I. VADGERLE-KONFERENCIA ’98
Az ország hét megyéjéből több mint 
száz résztvevő gyűlt össze a szolnoki 
megyeháza dísztermébe május 27-én. a 
Vadászati Kulturális Egyesület által 
szervezett konferenciára. A rendezők 
arra tettek kísérletet, hogy minden ren
delkezésre álló anyagot összegyűjtve, 
és minden érintettet összehíva, megvi
tassák a vadgerlékkel kapcsolatban 
évek óta húzódó kérdéseket, javasolva 
megoldásokat is. Úgy gondoltuk, szük
séges újfent áttekinteni, hogy a napra
forgóérés időszakában indokolt-e a vé
delem, annál is inkább, mert a környező 
országokban meghatározott ideig tartó 
vadászati idény a szabályozás módja. A 
tanácskozáson részt vettek az agrárszer
vezetek. termelők, azok szövetségei, ér
dekvédelmi szervei, köztestületei, a ter
méktanácsok képviselői, a természetvé
delem illetékesei, valamint a vadászok 
érdekvédelmi szervezetei. Az elhang
zott előadások a résztvevők többségét 
arról győzte meg, hogy az elmúlt más
fél évtizedben sem történt felmérés, 
vizsgálat a kérdésben és így az érintet

tek szubjektív véleményei a meghatáro
zók. Az is kétségtelen tény. hogy jelen
leg érvényes szabályozás nem oldja 
meg a kérdést, mert a törvényben meg
jelölt határidő kezelhetetlenül hosszú, 
feltételül szabja a gazdálkodó elhárítási 
kötelezettségét, vitás esetben pedig 
csak a bírósági jogorvoslatot teszi le
hetővé. Az egész kísértetiesen hasonló a 
mezőgazdasági vadkárok ..átkosbéli". 
paternalista, az erő pozíciójából történő 
és soha be nem vált ügyintézéshez. 
Anomáliának tekinthető az is, hogy ép
pen a napraforgó esetében, ugyanezen a 
területeken a fácán-, a mezeinyúl-kár és 
nagyvadkár végrehajtási rendeleté pon
tosan szabályozott. A betakarítást meg
előző időszakban -  amit az elbírálók 
nyári szabadsága is nehezít -  parttala
nul lehet vitatkozni, és bírósághoz kell 
fordulni, amely esetben a követelt 
összeg hat százalékának letétbehelyezé
se után jó. ha két-három év alatt végre
hajtható ítélet születik. A mezőgazdaság 
közismerten alacsony nyereséghányada 
miatt módfelett kevesek engedhetik

meg maguknak, hogy a letéti összege
ket előre nem látható ideig nélkülözni 
tudják.

A hazai vadgerle költőállomány vé
delmét senki nem vitatja, azonban a 
napraforgóérés idejére a Kárpát-me
dencébe gyülekező és több. mint egy 
hónapig itt tartózkodó, tömegesen kó
borló-vonuló, a napraforgóérést követő 
vadgerlékről van szó. A védekezés csak 
akkor lehet hatékony, ha az előre ter
vezhető módon beépül a technológiába 
és joggal intézkedhetnek, amikor az 
szükséges, mert jelenleg ilyen esetek
ben csak az engedélyezési eljárás meg
indítására van lehetőség. A kritikus és 
vitatott időszakban a védelem indokai 
nem meggyőzőek a „minden tökéle
tesen rendben van”  című ellentmondást 
nem tűrő hivatalos szemlélet, úgy gon
doljuk a polgári demokráciában idejét 
múlta, és tarthatatlan. A sokat emlege
tett szemléletváltásnak bizonyára két
irányúnak kell lennie. Úgy tűnik, a fő 
baj az, hogy a vadgerle vadászata érté
kesíthető. amely ki tudja miért gond

egyeseknek a piacgazdaságban, amikor 
egyébként semmiféle valós veszélyt 
nem okoz. Ki is veszi mindenki a részét 
tőlünk északra és délre, egyedül a ma
gyar nem teheti meg. hivatkozva ilyen- 
olyan nemzetközi egyezményekre, 
amely úgy látszik csak számunkra köte
lező. Ezek szerint -  és nem nyelvi kü
lönbözőségek miatt -  divatos szóval 
többféle olvasata van. amit az Európai 
Unió ajánlásairól szóló előadásból a 
konferencián is kiderült.

Túlzás volna azl állítani, hogy a vé
lemények közelítettek volna. Azt vi
szont sikerült elérni, hogy megismertük 
az álláspontokat, az indokolt és már eb
ben az évben, egyeztetett módon széles 
körű adatgyűjtés kezdődhetne, amely 
alapján az eddigieknél vitathatatlanul 
tárgyilagosakban, korántsem „vallási*’ 
alapon lehet és kell majd dönteni.

A konferencia minden résztvevője 
az előadások vázlata mellé kapott egy- 
egy zacskó „szotyoláf, amely egy vé
dett vadgerle minimális adagja a napra
forgótáblákon.

ZÁRÓN Yl LATKOZ AT
A konferencia elérte célját: el
kezdődött a párbeszéd a vonuló 
vadgerléről (Streptophelia turtur) 
az agrárium, a természetvédelem 
és a vadászat szakemberei között, 
hogy minél előbb tisztázódjon: 

hogyan állapítható meg a vad
gerlecsapatoknak a napraforgó- 
termésben okozott kártételei.

hogyan érvényesíthetők a vad
gerlék által okozott károk.

melyek a vadgerlék védelmé
nek valódi indokai.

■- ki fedezze a vadgerlék riasztá
sának költségeit.

-  milyen megbízható lehetősége 
van a vadgerlék vadászatának, a 
vadászatok értékesítésének ?

A fölvetett kérdésekre a konfe
rencia nem adott választ, nem is 
ez volt a célja, viszont fórumot 
adott a különböző szakterületeken 
tevékenykedő szakemberek talál
kozásának, az álláspontok előadá
sával elősegítette a vita. a párbe
széd. a kommunikáció kialakulá
s á t... amely magában hordozza a 
közös nevező mielőbbi megtalálá
sát. a mindenki számára elfogad
ható megegyezést.

A KONFERENCIA 
TÉNYKÉNT RÖGZÍTETTE:

-  hogy évszázadok óta a vadgerle 
több ezres csapatokban, nagyjá
ból kiszámítható időpontban és is
mert útvonalon vonul át hazánkon,

- hogy az elmúlt évtizedekben
a napraforgótáblák megszaporo
dásával párhuzamosan -  megnőtt

a vonuló vadgerlék által okozott 
kár nagysága, amelynek mérté
kéről. nagyságáról van csak vita,

-  hogy a vonuló vadgerlecsapa
tok ellen leszámítva a puskás ri
asztást, a folyamatos zaklatást 
nem alakult ki más. hatásos véde
kezési technológia.

A vadgerle Magyarországon 
1982-től védett, eszmei értéke 10 
ezer forint/db. A természetvédelmi 
hatóság különböző szempontok 
alapján az elmúlt években egye
dileg adott ki engedélyt a vonuló 
vadgerlecsapatok riasztására, 
zaklatására, alkalmanként vadkár
elhárító vadászatokra.

A konferencia megállapítja, 
hogy a vadgerle védelméről szóló 
jogi szabályozás, illetőleg a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló tör
vény ellentmond egymásnak, mert 
a vadgerle kártétele ellen a földtu
lajdonosnak, földhasználónak kö
telessége védekezni, de ehhez ál
talában nincsenek meg az eszkö
zei, ráadásul ezt nem is teheti 
meg. ha a vagyonértékű vadászati 
jogát -  eleget téve a jogszabá
lyoknak kötelezően haszonbérbe 
adta a vadászatra jogosultnak. A 
vadászatra jogosult ugyanakkor 
nem vadászhat vadgerlére, mivel 
ez a madár védett, nem tartozik a 
vadászható vadfajok közé.

A KONFERENCIA JAVASLATAI:
1. Viselkedésük és kártételük alap
ján különbséget kell tenni a ha

zánkban költő és az augusztus 
elején-közepén megérkező vad
gerlék között. Ennek megfelelően

igénybe véve a mezőgazdasági 
termelők, a madarászok, a vadá
szok közreműködését a GATE 
Vadbiológiai Tanszéke együtt
működve a KTM Madártani Intéze
tével kidolgoz egy monitoring 
programot, hogy a vonuló vadger
lék állományának nagyságáról 
mindenki számára elfogadható 
számokkal rendelkezzünk.

Jász-Nagykun-Szolnok. Békés. 
Csongrád. Bács-Kiskun és Fejér 
megye vadászati szervezetei, a 
vadászatra jogosultak fölajánlják. 
hogy az egyeztetett program alap
ján elvégzik a vonuló vadgerle vi
selkedésének, létszámának megfi
gyelését. az adatokat tudományos 
értékelésre átadják a GATE Vadbi
ológiai Tanszékének.

2. A konferencia -  az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet ja
vaslatára felhívja a Környezet és 
Területfejlesztési Minisztérium fi
gyelmét arra. hogy minél előbb 
dolgozza ki a természetvédelmi 
törvény végrehajtási rendeletét, 
amelyben szabályozni szükséges 
a védett vadfajok által okozott ká
rok felvételének, valamint a károk 
megtérítésének rendszerét, tech
nikáját.

Ettől függetlenül ki kell dolgozni
és ahol lehetséges már ebben 

az évben alkalmazni kell a vonu
ló vadgerlék által a napraforgóter

mésben okozott kár felvételének 
módszertani útmutatóját, a kárfel
vétel rendszerét, hogy a gazdálko
dók kára megtérüljön.

A konferencia -  elfogadván a 
MOSZ és a Terméktanácsok ja
vaslatát felhatalmazza a ren
dezőket. hogy tegyenek meg min
dent annak érdekében, hogy a 
napraforgót termelők értesüljenek 
a kár felvételének fontosságáról, 
hogy a kárigényüket az illetékes 
nemzeti park igazgatóságához 
kell bejelenteniük.

3. Rendezni szükséges a vonuló 
(!!!) vadgerle védelméről, illetőleg 
.gyérítéséről”, riasztásáról, vala
mint a vadászatáról, elejthetősé- 
géről szóló jogszabályok ellent
mondásait.

4. A természetvédelmi hatóság 
a napraforgótermő-területeken -  
időben állapítson meg a vonuló 
vadgerlére ..vadkárelhárítási'' idő- 
intervallumot. azaz időszakosan 
szüneteltesse a védelmét és helyi, 
eseti mennyiségi korlátozással en
gedélyezze a vadászatát.

A zárónyilatkozat 2.. 3., és 4. 
pontjával kapcsolatban a KTM Ter
mészetvédelmi Hivatala, valamint 
a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület képviselője 
fenntartásának adott hangot, a 
konferencia többi résztvevője lát
ható többséggel fogadta el a ter
vezetet és a kiegészítéseket.



■ ■

MADARTANI EGYESÜLET 
KONTRA VADÁSZKAMARA
A Magyar Madártani és Természetvé
delmi Egyesület és az Országos Va
dászkamara az Állatorvos-tudományi 
Egyetem Ökológiai Tanszékén tartott 
megbeszélést a védett madarak ügyé
ben, május 30-án.

A két meghívott szervezet vezetőin 
kívül a szaktárcák képviselői tartottak 
előadást. Dr. Heltay István, a kamara 
elnöke előadásában a konfliktusok fö l
tárására tett kísérletet, valamint javas
latokat adott, amelyekkel megelőzhe
tők a védett madarak okozta kártétel, 
illetve a nemzetközi egyezményekkel 
szabályozott tranzitforgalom, az ex
port. és a külföldön vadászó magyarok 
trófeabehozatala körüli viták.

Haraszthy László, az M M E alelnö- 
ke táblázatokkal, diafelvételckkel mu
tatta be, milyen kegyetlen irtásokat vé
geztek a „vadászok", vagy azok, aki
ket annak vélt, pedig ma már minden
ki tudja, hogy nem csak a vadászok
nak lehet fegyvere. Pintér István, az 
FM megbízott főosztályvezetője rész
letesen beszámolt az elmúlt évben be
következett 21 / ! /  esetről, amelyben 
védett madarakban kárt okozók sza-

Az Országos Magyar Vadászka
mara és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 1998. 
május 30-án tanácskozást tartott 
az Állatorvostudományi Egyete
men. a védett madárvilág meg
óvása, valamint a természetvé
delem és a vadászat között fel
merülő kérdések rendezése, ke
zelése érdekében.

1. A KTM és az FM illetékesei, 
valamint a Vadgazdálkodási és 
Vadászati Szolgáltatások Ter-

* méktanácsa és a szervezők kö
zösen feltárták a problémák ke
letkezésének legfontosabb okait, 
és a következőket állapították 
meg:

2. Legfontosabb feladat an
nak megelőzése, hogy védett 
madárfaj kerüljön elejtésre:

-  Ennek érdekében minden 
érintett fél további erőfeszítése
ket tesz annak érdekében, hogy 
a hazai és a külföldi vadászok 
pontosan értsék és tudják, miért 
kell elkerülni a védett fajok elejté
sét, valamint azt, hogy Magyaror-

bálysértésének körülményeit vizsgálta 
ki a minisztérium a szeles körű és k í
méletlen sajtókampány nyomán. 4 
esetben önállóan a vadászati hatósá
gok, 9 esetben pedig a természetvédel
mi hatóságokkal közösen szabtak ki 
súlyos büntetéseket, míg 7 esetben 
nem volt bizonyíték. Mintegy félszáz
ezer a vadászjeggyel rendelkezők 
száma, és a „kampányban" fölhasznál
ták a nemzetközi tranzitforgalom sza
bálysértéseit is. amely hatalmas csúsz
tatás. Eddig senkinek nem jutott eszé
be ugyanazon a vonalon, ahol elhang
zott megírni az igazságot, és megkö
vetni azokat, akiket méltánytalanul 
megbántottak. Intelligens emberek kö
zött ez így szokás, ezt várnák el mind
azok, akik számára az illemtan fogal
ma mond még valamit. A  mi vélemé
nyünk szerint erre az eredményre 
azonban inkább joggal lehetnénk 
büszkék, mert semmi m is  szabály-, i l 
letve törvénysértéssel nem vethető 
össze ma Magyarországon, és csak 
őszintén kívánni lehet, hogy az élet 
egyéb területein végre hasonló ered
mények szülessenek. Az előadásokat

szágon milyen feltételekkel va
dászhatnak külföldiek.

- A z  OMVK fontosnak tartja, 
hogy az esetleges felmerülő 
problémák tisztázásakor egyér
telműen derüljön fény arra (és 
szükség esetén így is kerüljön 
nyilvánosságra), hogy hazai 
vagy külföldi vadász által e lkö
vetett cselekményről, illetve kül
földiek tranzitszállítmányáról 
van-e szó.

-  A résztvevők fontosnak tar
tották azt, hogy amennyiben vé
dett faj elejtésével kapcsolatos 
eseményre derül fény, minden 
hivatal, szervezet tegye meg a 
maga területén szükséges intéz
kedéseket. és tájékoztassák a 
médiát.

3. Az OMVK szükségesnek 
tartja, hogy a vadászat és a ter
mészetvédelem között felmerülő 
további problémák (pl. magyarok 
és külföldiek által külföldön jog
szerűen elejtett fajok magyaror
szági behozatala, külföldiek tran
zitszállítmányai, Magyarország
ról külföldre irányuló lőtt apróvad 
szállítmányok ellenőrzése, védett 
és vadászható fajok listája stb.

vita követte az ország különböző ré
szeiről érkezettek részéről. Fölvetették 
egyebek között a solymászok újra- és 
kettős vizsgáztatásának kérdését, érde
mi válasz nélkül. Vártuk, de nem 
hangzott el az alaptalan és általánosító 
vádaskodások határozott visszautasítá
sa az érdekvédelem részéről. Elhang
zott viszont a nevesítés kérdésében a 
joggal elvárható igény, az eddigiekkel 
szemben, úgy általában. Kétségtelen 
tény, hogy a résztvevők többségével 
beszélve nem titkolható a csalódott
ság, mert a párbeszéd ezúttal is kissé 
egyoldalúra sikeredett, amelyet a 
jövőben csak a folyamatosság oldhat. 
Az mindenesetre valószínűnek látszik, 
hogy egy bizottság felállítása még 
nem megoldás, csak esélyt adhat a 
kölcsönös megértésre. És a hangsúly 
az utóbbin van, hiszen az egyik fél 
„hivatalos”  vitakészsége nem nyújt 
egyenlő állampolgári erőviszonyokat, 
még akkor sem, ha az M M E elvileg 
ugyanolyan rendű, rangú társadalmi 
szervezet, mint a vadászok c iv il szer
vezetei.

H.

hogyan és milyen módon ren
dezhető szabályosan) megoldá
sához időről-időre egyeztetésre 
van szükség.

4. A tanácskozás résztvevői 
úgy látják, hogy az MME által lét
rehozott. az FM. KTM és az MME 
képviselőiből álló bizottságban 
az OMVK képviselője is helyet 
kap, és így ez a bizottság alkal
mas fórumnak ígérkezik a felso
rolt és a jövőben jelentkező prob
lémák rendezésére. Ugyanakkor 
az MME képviselője részt vesz 
az OMVK Természetvédelmi 
Szakbizottságának munkájában.

• •
5. A felek szükségesnek tart

ják a megfelelő és hatékony in
formációcsere rendszerének ki
alakítását.

6. Az MME a hiteles tájékozta
tás, valamint a tendenciák helyes 
megítélése érdekében a hazánk
ban vadászók által elkövetett ter
mészetvédelmi szabálysértések
ről és bűncselekményekről egy 
adatbázist hoz létre, amely nyil
vános.

ÖNKÉNT 
ÉS DALOLVA

Ha az ember Európa nyugati tájain (erre 
tartunk!?) meg-megállva utazgat, cso
dálja a pazar utakat, a rendezett bajor, 
holland, dán parasztgazdaságokat, a 
komfortos pihenőket (WC-ket!), a biz
tonságot sugalló .infrastruktúrát’ , ágas
kodni kezd benne némi szelíd irigység. 
Megpihen egy-egy hűs lombú erdőszéli 
autóparkolóban, netán letér, amúgy 
vaktában, egy-egy erdei mellékösvé
nyen. a fenyők, tölgyek és nyárak alá 
friss levegőt szívni és egyszerre vala
mi megmagyarázhatatlan hiányérzete 
támad. Bosszantó érzés, nem jón rá 
könnyen, hegy honnan ered. Bosszan
tó. mert oktalannak látszik, zavaró, mert 
nem indokolt. Azaz, dehogyis nem! Rö- 
videbb-hosszabb találgatás után rájön, 
mi a hiányérzet öka-tárgya: túl nagy a 
csend. Na. nem éppen az autópályák 
padkáján, de egy kicsit beljebb: nem az 
ismert erdei csend ez. amit oly nagyon 
szeretünk. Ez a csend néma, hiányzik 
belőle vaiami. ami valóságossá, olyan 
kívánatossá és kedveltté teszi: nincs 
benne a szívet-lelket gyönyörködtető 
madárhang. nincs halk és harsány csi
csergés. fütty, cserregés. csivitelés. El
kezdi az ember hegyezni a fülét, vizslat
ni a fák koronáját, a tiszta kék eget. és 
meglepetten látja. azaz. nem látja az 
otthon magától értetődő nyüzsgést, 
röpdösést, .madárzajt', az élettel teli le
vegőteret.

Itthon más. van tehát, ami itthon 
jobb Meddig? -  vetődik fel a kérdés 
rögtön, hiszen ma joggal félünk min
dentől. élő környezetünket fenyegető, 
millió veszélyétől a modern világnak. 
Feltehetően igy indult el az az orszá
gossá terebélyesedni látszó kezdemé
nyezés is. amit egy apró. lokális civil 
szerveződés, az Abrahámhegyi Fürdő- 
Egyesület vállalt fel és gondoz nagy 
energiával és lelkesedéssel.

A mozgalom ötlete onnan adódott, 
hogy Csórgey Titusz, a magyar és euró
pai ornitológia kiemelkedő alakja, il
lusztrátor. vadász és gyűjtő, Ábrahám
hegyen élte nyugdíjas éveit. Az egyesü
let mozgósította (mozgósítja ma is) a 
természetet szerető és féltő önkormány
zatokat. iskolákat, termelő- és szolgálta
tóvállalatokat. mindazokat, akik fe
lelősséget éreznek élő környezetük 
megvedésében: megindította a Csör- 
gey Titusz Madárkert-mozgalmat.

Jelen időpontban az ország kb. 15 
helységében működik a mozgalom he
lyi szervezete, elkötelezett amatőr és 
profi ornitológusok, természetvédők, 
pedagógusok irányítása mellett gon
dozzák, figyelik és óvják környezetük 
madárvilágát. A mozgalom szervezői -- 
immár hivatalos kapcsolatot tartanak 
minisztériumokkal, egyéb jelentős álla
mi és civi! szervezetekkel és alapítvá
nyokkal, élvezve azok erkölcsi és sze
rény anyagi támogatását.

Egy-két .rövidlátó természetvédő’ ki
vételével. már legtöbben tudják, hogy a 
vadászok nem azért szeretik a termé
szetet, hogy erőszakot tegyenek rajta, 
kiirtsák, legyilkolják stb. Ezért ajánlom 
az erdőt, mezőt, ligeteket és vizeket já
ró vadász figyelmébe hiszem, hogy 
nyitott kapukat döngetve - a madárvilág 
és madárdal szerető óvását. Teszem 
ezt az említett mozgalomra való figye
lem felhívásával, közös ügyünk munká
sainak segítségére, tevékenységük, 
célkitűzéseik népszerűsítésére.

Megemelhetjük vadászkalapunkat is. 
de inkább próbáljuk útjukat egyengetni 
nemes buzgalmukat tettekkel támogatni 

Dr. Végh András

EMLÉKEZTETŐ SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A territoriális viselkedés
A birtokfoglalás és annak jclöléses védelme 
különösen az énekesmadarak körében gyako
ri, de emlősök között is előfordul. Hazai 
nagyvadjaink közül ilyen az őzbak. a ragado
zóknál pedig a róka. A gímbika is így viselke
dik. a háreme tartózkodási helyét tekinti fél
tett tulajdonának. Az özbak territoriális visel
kedése nem csak az üzekedési időszakra kor
látozódik, hanem kiterjed a megelőző 3-3 és 
1/2 hónapra is, hiszen az agancstisztítással 
kezdődik. Sőt éppen az üzekedés idején nem 
tartják tiszteletben a bakok a birtokhatárokat, 
ilyenkor se lát, se hall a bak, illetve érdemes 
kockáztatni egy-egy ivarzó suta nyomát kö
vetve! No. de nézzük meg. hogyan is műkö
dik a bak tenritorialitása. Amíg az agancsfej
lődésben van a bak, jól érzi magát társaság
ban, de a tisztítás elérkeztével máról holnapra 
magányba vonul, összeférhetetlenné válik. 
Ebben -  akárcsak a többi élettani változásban 
-  kulcsszerepe van a vér megemelkedett tesz- 
toszteron (herehormon) -szintjének. A jó erő
ben lévő középkorú és idősebb bakok általá
ban igyekeznek elfoglalni előző évi territóriu
mukat. A 2-3 évesek elindulnak keresni egy- 
egy szabad területet. Az egyévesek pedig 
rendszerint kénytelenek beérni egy „talpalat
nyi senkiföldjéver. esetleg el is vándorolnak 
nagyobb távolságra, ösztönösen megoldva 
ezzel a természetes vérfrissítést, géncscrét. 
(Ezért nem alakulhat ki beltenyészet szabad 
területen!) Svédországi rádiótclemetriás vizs
gálatok szerint az elvándorlás távolsága igen 
változó volt: átlagosan 3 km. de egyes példá
nyok esetében a 100 km-t is meghaladta.

A bak a saját vagy annak vélt területet 
már az agancstisztításkor elkezdi megjelölni, 
ami többféle módon történik. így a tisztítás, 
majd később az agancslcnések alkalmával a 
bak a mellső lábával ismételten kapar, mint
egy kapálgat. Míg mi. emberek ennek csak a 
látható következményeit észleljük, addig az 
odavetődó másik bak a birtokos egyedi szagát 
is érzi az Cm. feromonmirigyek váladékának 
köszönhetően. Az őzbak több feromonmi- 
riggyel is rendelkezik (lásd az ábrán). A hom
lokmirigy (1) a két agancstó közötti bőrrész
ben helyezkedik el. trófeakészítés közben

mindenki észreveheti az itt lévő barna zsíros 
váladékot: a csülökközi mirigy (3) az elülső, 
és a hátulsó lábakon egyaránt megtalálható 
(érthetetlen, hogy a szakkönyvi rajzokon mi
ért csak a hátulsó lábakon jelzik?). Fölfelé és 
a talp felé is van egy-egy kivezető nyílás. Az 
elülső láb mirigyváladéka a kaparáskor kerül 
a növényzetre, talajra, járás közben viszont az 
elülső és hátulsó lábaké egyaránt. A csánk 
alatti mirigy (2) a hátulsó lábakon a boka 
alatti rész külső oldalán jól látható sötétebb 
szórpamacs. Váladékát főként a fekhelyen 
hagyja az óz névjegyként, bár egyes'megfi
gyelések szerint vészjelző is (ijedtség esetén 
ürül) a levegőben terjedő illatával. Egyik bak 
a másik által otthagyott szagnyomot szimato
lással analizálja. Megfigyelhető azonban a 
szagnyomok nyalogalása is. ami valószínűleg 
a szájpadláson nyíló Jakobson-féle szagló- 
szerv használatával függ össze. Fő szerepe a 
párzás idején van, ennek segítségével deríti

1. HOMIOKMIRIGY

2. CSÁNK
ALATTI
MIRIGY

. UJJKÖZI 
MIRIGY

1. ÁBRA 
AZ ŐZBAK FEROMONMIRIGYEI

1. ANÁLIS MIRIGY

2. VIOLA-MIRIGY 
(Hoffmann nyomán)

N É
2. ÁBRA. A RÓKA FEROMONMIRIGYEI

fel a bak (bika. kos. mén) a nőstény ivarzását. 
Ezt megsejtve, a felső ajkát, orrát felemeli 
(Flchmen-reakció).

Az optikai (látható) jelzéseket a bak alak
ja. főként agancsos feje és nyaka szolgálják. 
Ez fokozottan hatásos, ha daliás tartással, fej- 
bólintással és peckes lépegetéssel társul (im
ponáló bemutatkozás, erőfitogtatás). Nem 
minden vadász tudja azonban, hogy a nyak- 
vastagság nemcsak a kortól, hanem az év
szaktól is függ! Tavasszal az agancsfejlődés 
vége felé a magas herehormonszint hatására 
aktiválódnak a nyakbórben télen ál szunnya
dó faggyúmirigyek, így a bőrvastagság meg
duplázódik. pajzsossá válik (persze nem 
olyan mértékben, mint a vadkané). Emellett a 
nyaki. vagyis az öklelő izmok is megvastag- 
szanak (szintén a herchormon hatására).

Mégis leginkább a riasztás, mint hangjel
zés minősíthető vérszegénynek a szarvasbő- 
gés erejéhez és gazdagságához viszonyítva. 
Nos. olyan amilyen a riasztás, a bak ezzel a 
hőbörgéssel fenyegeti a betolakodót.

A birtok foglalását jelző optikai, hang- és 
szagjelzésnek ..lélektani" szerepük van. Ezek 
segítségével a tulajdonosnak többnyire sike
rül megelőzni a verekedést és az abból szár
mazó esetleges sérüléseket. Ezért a bak nagy 
gondol fordít erre a megelőzésre. Naponta -  
olykor többször is -  bejárja birtoka határ

mezsgyéjét főként szagjelölést végezve. 
Mindez sok időt és energiát igényel, de meg
térülő ..befektetés".

Az őzbakra jellemző territoriális magatar
tásból következik, hogy az ..örökös’T?) köze
pes bakokat fényűzés éveken át kímélni. Ez
zel szemben átgondolatlan pazarlásnak, mel
lékvágánynak tartom a gombnyársasok még 
ma is propagált ..irtását". Ez. nem selejtezés, 
hiszen nincs genetikai alapja. A gyenge táp
lálkozási viszonyok és/vagy a nagy őzsűrűség 
jelei. Kétéves korukban tudják csak megmu
tatni. hogy valójában ők is ózbakok. Ilyen te
rületen sajnos jobb egyéveseket így gyakran 
„selejtezik gyilkosként". Élőben nem ismerik 
fel a korát, amit aztán a kiskoponyán már a 
hozzáértő sem tud bizonyítani!

Leggyakoribb ragadozónk, a róka is terri
toriális viselkedésű. Birtokát elsősorban 
szagnyomokkal jelöli (ezt már mi is megércz- 
zük időnként). Erre szolgál a végbél körüli 
ún. anális mirigy váladéka, ami az ürülékkel 
együtt vagy anélkül is a szabadba kerülhet. 
Általában egy-egy tuskón, kövön vagy va
kondtúráson helyezi el az állat. A róka másik 
feromonmirigye, az ún. viola a farok közepén 
felül (a 7. farokcsigolyánál) található. Ez kos- 
latás idején működik, s a kan rókáé erősebb, 
mint a szukáé.

dr. Sugár László

Kóstolgatom. ízlelgetem az esély- 
egyenlőség. szektorsemlegesség 
unos-untalan. egészen hányinge
rig hangoztatott szavait. Csak
hogy meglehetősen régen tudjuk 

és ez a múltban sem volt más
képp akadnak az egyenlőknél 
még egyenlőbbek is. A Magyar 
Közlöny című lebilincselően izgal
mas és tanulságokban bővelkedő 
„konkrétumban" akadtam rá. hogy 
négy nappal a választások máso
dik fordulója előtt a kormány az 
ÁPV Rt. „reorganizációs" kerete 
terhére a tartós állami tulajdonú, 
és alapjában véve nyereségérde
kelt mezőgazdasági és erdőgaz
dasági rt.-i részére „zártkörű, kész
pénzes tőkeemelést* hajtott végre,

sőt az erdőgazdaságok esetében 
átvállalta még a hitelkamatokat is. 
131,5 millió forint értékben. A me
zőgazdasági részvénytársaságok 
600+3600 millió forint, az erdőgaz
daságok 1365 milliót nyertek, ese
tenként legkevesebb 40, átlag 
100, és egy esetben 200 milliós 
„jackpottal". Az injekció bizonyára 
jól jött. Egyesek szerint ez még ak
kor is csodákra képes, ha nem be
teg az ember, csupán arra kell vi
gyázni, nehogy függőség alakul
jon ki. Akkor ugyanis már nehéz 
nélküle élni... Az elmúlt évtizedek 
alatt sem volt ez másképpen, a 
haldoklókat addig injekciózták, 
amíg az összeomlásig talpra áll
tak. Mi ebben az újdonság? Talán

csak a címkék, a feliratok, a latin 
nevek, mert én biztos nem tudnék 
olyan beteg lenni, hogy ilyen 
összegekre ne tudnék biztos élet
jeleket adni. Bizonyára nálunk a 
piacgazdaságban ez a „szociális" 
rész. Csupán akkor nehéz meg
emészteni. amikor tudjuk, hogy a 
vadgazdálkodásban az egész or
szágban összesen mindössze 30 
milliót lehet fejlesztésre ugyan
csak komplikált módon -  megpá
lyázni. Ráadásul ez nem .reorgani
záció". nem tőkeemelés, hanem a 
miáltalunk, vadászok által befizetett 
pénzeink egy kis töredékének 
visszacsöpögtetése. Nem terheli 
sem az állami költségvetést, sem a 
privatizációs bevételeket...

A százmilliós, milliárdos támo
gatás valódi ösztökélés. Amit mi 
viszont mindenféle komplikált hó
kuszpókusszal a saját befizetett 
és .visszapályázott’  pénzünkből 
kapunk vissza (sok hónappal a 
beadás után) az állam vadjának 
gondozásáért, élőhelyének fej
lesztéséért. az arányait, körülmé
nyeit figyelembe véve. inkább 
össz(népi) tökörészésnek mond
ható. Ha például egy szarvasbiká
val futóversenybe állítok egy tek
nősbékát, utóbbinak akkor sincs 
szinte semmi esélye, ha karikás os
torral ösztökélem a saját többpárti 
(ön)törvényem alapján.

h-y
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A JAGD INTERNATIONAL-ARTEMIS
OSZTRÁK VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA KIZÁRÓLAGOS 

MAGYARORSZÁGI PARTNERE AZ ALÁBBI VADÁSZATOKAT AJÁNLJA:

AUSZTRIA: zerge ■ SZERBIA: vaddisznóhajtás, őz
bak ■ ANGLIA: őzbak » SKÓCIA: gímbika ■ SPA
NYOLORSZÁG: kőszáli kecske, vörös fogoly TÖ
RÖKORSZÁG: vaddisznóhajtás OROSZORSZÁG: 
siketfajd, nyírfajd, medve, szibériai őzbak, túr, ma- 
ral, jávorszarvas, kőszáli kecske MONGÓLIA: kő
száli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávorszar
vas, farkas, karibou, hókecske ALASZKA: jávor- 
szarvas, kodiakmedve, karibou, hegyi kos 
AUSZTRÁLIA: vízibivaly ■ NAMÍBIA: antilopok ■ 
DÉL-AFRIKA: antilopok ZIMBABWE: kafferbivaly 
TANZÁNIA: speciális bivalyszafári, elefánt, orosz
lán, leopárd u KAMERUN: bongó, erdei elefánt

• * >

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

A VONYARCVASHEGYI

egyszerre nyújt kikapcsolódást, pihenést, szórakozást és vadászati lehetőséget vendégednek

1 HETES ÜDÜLÉS, 7 ÉJSZAKA (SZOMBATTÓL SZOMBATIG)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 5500 R/NAP (2 FÓ) 38500 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 7300 R/NAP (2 f=Ö) 51100 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGEU + EBÉD + VACSORA 9100 FT,NAP (2 FÓ) 63700RJHÉT(2FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 6300 FT/NAP (3 FÓ) 44100 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGEU ♦ FÉLPANZIÓ 9000 FT,NAP (3 FŐ) 63000 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 11700 R/NAP (3 FÓ) 81900 R/HÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7500 RNAP (4 FÓ) 52500 R/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 11100 RNAP (4 FÓ) 77 700 R/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI * EBÉD + VACSORA 14 700 R/NAP (4 FÓ) 102900 R/HÉT (4 FÓ)
A a Balaton északi partján. Keszthelytől 6 km-re található. Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda, 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV, telefon van, igény 
szerint hűlőszekrényt biztosítunk. Gépkocsi parkolás az udvarban. A szállodában 
söröző, billiárd és játékterem, valamint kondicionálóterem áll rendelkezésre. A Ba
latontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen kedvelt a 
családok körében. A környék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afrika Mú
zeum -  Sümegi vár -  Badacsony -  Hévízi tófürdő. Sportolási lehetőségek: tenisz -  
szörfözés -  vízimotor -  strandröplabda -  lovaglás -  sportlövészet -  asztalitenisz. 
KEDVEZMÉNYEK: • 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel) • 
4-12 éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből • kéthetes rendelés 
esetén a második hétből további 10% engedményt adunk.
ELLÁTÁS: •  büféasztalos reggeli •  háromfogásos ebéd (leves, főétkezés, süte
mény vagy gyümölcs) • háromfogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy 
gyümölcs)

JELENTKEZNI LEHET:

8314 Vonyarcvashegy 
Arany J. u. 9.
Telefon: 83/348-036,037 
Telefon és fax: 83/349-513 
Mobil: 06-30/470-649



M ir e  s z a b a d  v a d á s z n i?
Az FM 30/1997. (IV. 30.) rendelete értelmében 
júliusban: ó'zbak -  vaddisznó koca -  vetési varjú fé
szektelepen is.

Egész évben: vaddisznó (kan, süldő, malac) -  üregi 
nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakál 
-  mosómedve -  vetési és dolmányos varjú -  szarka -  
szajkó.

JÚ LIU S
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava

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

9. Csütörtök 456 20 42 20 20 450 0 1 8  01
10. Péntek 4 57 20 41 2106 558
11. Szombat 458 2041 21 47 652
12. Vasárnap 4 59 20 40 2223 801
13. Hétfő 500 20 39 22 56 913
14. Kedd 5 01 20 38 23 27 10 25
15. Szerda 5 02 20 38 23 57 1139
16. Csütörtök 5 03 20 37 0 28 1252 C 17 14
17. Péntek 504 20 36 —  — 1405
18. Szombat 505 20 35 1 01 1518
19. Vasárnap 506 20 34 1 38 1629
20. Hétfő 5 07 20 33 2 20 1735
21. Kedd 508 20 32 3 08 1836
22. Szerda 509 2031 4 03 1929
23. Csülörtók 511 20 30 5 02 2015 0 1 5 4 4
24. Péntek 512 20 29 6 05 20 54
25. Szombat 513 20 28 710 2127
26. Vasárnap 514 20 26 814 21 57
27. Hétfő 515 20 25 917 22 23
23. Kedd 516 20 24 11 19 22 48
29. Szerda 518 20 23 11 19 2313
30. Csülörtók 519 20 21 1219 23 39
31. Péniek 520 2020 1319 006 D 14 05

A vadászat a jelenlegi jogszabályok szerint napkelte előtt egy órával 
kezdődik és napszállta után egy órával végződik. Kivétel -  kúJón en
gedélyre -  a vaddisznó éjszakai vadászata.

VADÁSZ
FESTMÉNYEK 

-  MŰALKOTÁSOK -
Eredeti művek, valamint igényes 

reprodukciók állandóan kaphatók vagy 
megrendelhetők:

Budapesten, a XIII.. Balzac utca 1. alatt 
található

T E R M É S Z E T  
STÚDIÓBAN

ÁTMENŐ KÉPÜNK:

MURAY RÓBERT
FESTMÉNYE
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MÁRAI SÁNDOR:
A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK

... -  Mit tudtál meg a vadászaton? -  kérdi 
Konrád.

-  Szép vadászat volt -  mondja, csaknem 
melegen, mint aki egy kedves emlék minden 
részletét átéli gondolatban. -  Az utolsó nagy 
vadászat ebben az erdőben. Akkor még él
tek vadászok... talán ma is élnek, nem tu
dom. Én akkor vadásztam az erdőben utoljá
ra. Azóta csak puskások járnak itt, vendé
gek, kiket az uradalom fogad, s pufogtatják 
az erdőben a fegyvereket. A vadászat, az 
igazi, más volt. Te ezt nem értheted, mert 
nem voltál soha vadász. Számodra ez is 
csak kötelesség volt, úri és mesterségbeli 
kötelesség, mint a lovaglás vagy a társas 
élet. Vadásztál, de csak úgy, mint aki bele
nyugszik egy társadalmi formaságba. Meg
vető arccal vadásztál. S a fegyvert is úgy vit
ted, hanyagon, mint egy sétabotot. Nem is
merted azt a különös szenvedélyt, a férfiélet 
e legtitkosabb szenvedélyét, amely minden 
szerep, ruha és műveltség mögött él minden 
férfi idegeiben, oly mélyen, mint az örök tűz 
a földben. Ez a szenvedély, az ölés vágya. 
Emberek vagyunk, életünk parancsa, hogy 
öljünk. Nem lehet másként... Az ember öl, 
hogy megvédjen valamit, öl. hogy szerezzen 
valamit, öl, hogy megbosszuljon valamit. Mo
solyogsz?... Megvetően mosolyogsz? Mű
vész voltál, elfinomodtak telkedben ezek az 
alacsony rangú, durva ösztönök?... Azt gon-

(RÉSZLET)
dolod, soha nem öltél elevent? Ez nem olyan 
biztos...Talán emlékszel, hogy egyszer, ré
gen, én is utaztam Keleten; nászutamon tör
tént ez. Krisztinával. Arabok között utaztunk, 
Bagdadban egy arabs család vendégei vol
tunk. Ezek a legelőkelőbb emberek, s ezt te, 
az utazó, bizonyosan tudod...

Egy este vendégeket hívtak tiszteletünkre, 
arabs vendégeket. Napszállta után érkeztek 
a vendégek, mind férfiak, urak és cselédek. 
A tűz már lobogott az udvar közepén, maró 
füsttel, a teveganéj szemet csípő füstjével. 
Mindenki némán ült le a tűz köré. Krisztina 
volt az egyetlen nő közöttük. Aztán bárányt 
hoztak, fehér bárányt, a házigazda elővette a 
kést, s olyan mozdulattal, melyet nem lehet 
elfelejteni, leszúrta... Ezt a mozdulatot nem 
lehet tanulni, ez a keleti mozdulat, mikor az 
ölésnek még jelképes, vallásos értelme is 
volt, egyértelmű volt valami lényegessel, az 
áldozattal. így emelte Ábrahám Izsákra a 
kést, mikor áldozni akart, ezzel a mozdulattal 
vágták le a régi templomokban az áldozati 
állatokat az oltár, a bálvány, az istenség jel
képe előtt, s ezzel a mozdulattal ütötték le 
Keresztelő Szent János fejét is... Nagyon ré
gi mozdulat ez. Keleten ott lappang minden 
ember kezében. Talán ezzel a mozdulattal 
kezdődött az ember, mikor elvált attól a kö
zéplénytől. aki volt. állat és ember között... 
az embertudomány szerint az ember azzal a

képességgel kezdődött, hogy hüvelykujját 
keresztbe tudta hajlítani, tehát megmarkolta 
a fegyvert, a szerszámot. De lehet, hogy a 
leikével kezdődött, nem a hüvelykujjával; le
het, nem tudom... Az arabs úr leszúrta a bá
rányt, s ez az idős ember abban a pillanat
ban, fehér burnuszábán, melyre egyetlen 
csepp vér sem hullott, igazán olyan volt, mint 
egy keleti főpap, mikor áldozatot mutat be. 
De szeme csillogott, az ember megfiatalo
dott egy pillanatra, s körös-körül halálos volt 
a csend. Ültek a tűz körül, nézték az ölés 
mozdulatát, a kés villanását, rángatódzó bá
ránytestet, a sugárban csurranó vért. s min
denkinek csillogott a szeme. S akkor megér
tettem, hogy ezek az emberek az ölés tényé
hez egészen közel élnek még, a vér ismerős 
anyag számukra, a kés villanása éppen 
olyan természetes tünemény számukra, mint 
egy nő mosolya vagy az eső. Megértettük -  s 
azt hiszem. Krisztina is megértette, mert kü
lönösen hallgatott e pillanatokban, kipirult, 
aztán elsápadt, nehezen lélegzett, s elfordí
totta fejét, mintha valamilyen szenvedélyes 
és érzéki jelenet akaratlan szemtanúja lenne 

megértettük, hogy Keleten még ismerik az 
ölés szent és jelképes értelmét, s ismerik tit
kos. érzéki értelmét is. Mert mind mosolyog
tak, ezek a sötét, nemes arcok, szájukat csu- 
csorították. elragadtatott vigyorral néztek 
maguk elé, mintha az ölés forró, jó dolog len
ne, olyan, mint a csók. Különös, a magyar 
nyelvben összecseng, és egymásból követ
kezik ez a két szó: ölés és ölelés... Hát ez. Mi 
persze nyugatiak vagyunk -  mondja más 
hangon, kissé értekezően. -  Nyugatiak vagy 
legalábbis idevándoroltak és megtelepedet
tek. A mi számunkra az ölés jogi és erkölcsi 
kérdés, vagy orvosi kérdés, mindenképpen 
engedélyezett vagy tiltott valami, egy nagy 
erkölcsi és jogi rendszer egyik hajszálponto
san körülírt tüneménye. Mi is ölünk, de bo
nyolultabban; ölünk, ahogy a törvény előírja 
és megengedi. Ölünk magasztos eszmé
nyek és becses emberi javak védelmében, 
ölünk, hogy megőrizzük az emberi együtt
élés rendjét. Nem is lehet másképp. Keresz
tények vagyunk, bűntudatunk van, a nyugati 
műveltség neveltjei vagyunk. Történelmünk 
tele van, egészen napjainkig, a tömeggyil
kosságok sorozatával, de az ölésről lesütött 
szemmel és ájtatos, megrovó hangon beszé
lünk; nem tehetünk másképp, ez a szere
pünk. Csak a vadászat -  mondja, mint aki vi
dám lesz. -  Ott is betartunk lovagias és gya
korlati rendszabályokat, kíméljük a vadat, 
amennyire ezt a helyzet azon a vidéken 
megköveteli, de a vadászat még áldozat, 
torz és szertartásos maradéka egy nagyon 
régi, az emberrel egyidős vallásos cseleke
detnek. Mert nem igaz, hogy a vadász a 
zsákmányért öl. Soha nem ölt csak a zsák
mányért, talán még az őskorban sem, mikor 
ez volt számára a táplálékszerzés kevés le
hetőségeinek egyik módja. Mindig szertartás 
volt a vadászat körül, törzsi és vallásos szer
tartás. A jó vadász mindig a törzs elsője volt,



tehát kissé pap is. M indez persze elhalvá
nyodott az időben. De a szertartások bizo
nyos sápadt vonatkozásban megmaradtak. 
Talán semmit nem szerettem úgy életemben, 
mint ezeket a hajnalokat, a vadászat regge
leit. Még sötétben ébred az ember, különö
sen öltözködik, másképp, mint az élet köz
napjain, célszerű és válogatott ruhadarabo
kat ölt fel, másképpen reggelizik, pálinkával 
erősíti szívét a lámpással megvilágított szo
bában, hideg húst harap hozzá. Szerettem a 
vadászruhák szagát, a posztó teleszívta ma
gát az erdő. a lomb, a levegő és a ki
fröccsent vér szagával, mert öveden vitted 
az elejtett madarakat, s vérük beszennyezte 
a vadászzekét. De szenny a vér?... Nem hi
szem. A legnemesebb anyag a világon, s mi
kor az ember valami nagyot, kimondhatatlant 
akart mondani Istennek, minden időkben 
vérrel áldozott neki. S a puska olajos fémsza
ga. S a bőrholm ik avas, nyers szaga. Min
dezt szerettem -  mondja, csaknem szégyen
kezve, öregesen, mint aki egy gyöngeségről 
ad hírt. S aztán kilépsz házadból az udvarra, 
vadásztársaid várnak már, a nap nem kelt 
fel, a kutyákat pórázon tartja a vadász, és 
halkan jelenti az éjszaka eseményeit. Most 
kocsiba ülsz és elindulsz. A táj már ébred, 
az erdő nyújtózik, mintha szemét dörzsölné, 
álmos mozdulatokkal. Mindennek olyan tisz
ta illata van, mintha visszatérnél egy másik 
házba, mely a dolgok és az élet elején volt 
haza. S aztán megáll a kocsi az erdő men
tén, leszállsz, kutyád és vadászod csende
sen kísérnek. Bakancsod talpa alatt a ned
ves lomb alig ad hangot. A  csapások tele 
vannak állatnyomokkal. S most minden é ln i 
kezd körülötted: a fény felnyitja az erdő 
mennyezetét, mintha a titkos szerkezet, a vi
lág színpadának rejtélyes zsinórpadlása mű
ködni kezdene. A  madarak is kezdik már, 
egy őz halad át az erdei úton. messze, há
romszáz lépésnyire, s te behúzódsz a sűrű
be, figyelsz. Kutyával vagy , ma nem mégy 
őzlesre... Az állat megáll, nem lát, nem sza
gol semmit, mert szemközt jár a szél. s még
is tudja, hogy közelben a végzet; fejét emeli, 
gyöngéd nyakát fordítja, teste megfeszül, 
abban a csodálatos kötöttségben áll eléd 
néhány pillanatra, mozdulatlanul, ahogy 
csak a végzet előtt hőköl meg az ember te

hetetlenül. mert tudja, hogy a végzet nem 
véletlen és nem baleset, hanem kiszámítha
tatlan és nehezen érthető összefüggések 
egyik természetes következése. S most már 
bánod, hogy nem hoztál golyós fegyvert. Te 
is meghőkölsz a sűrűben, te is kötve vagy e 
pillanathoz, te , a vadász. S kezedben érzed 
azt a remegést, mely egyidős az emberrel, 
az ölés készségét, ezt a tilalmas vonzást, ezt 
a mindennél erősebb szenvedélyt, ezt az in
gert, mely nem jó és nem rossz, hanem min
den élet egyik titkos ingere: erősebbnek len
ni, mint a másik, ügyesebbnek lenni, mester 
maradni, nem hibázni. Ezt érzi a párduc, m i
kor ugrásra készül, a kígyó, mikor fölegyene
sedik a sziklakövek között, a keselyű, mikor 
lecsap ezer méter magasból, s az ember, 
mikor szemügyre veszi áldozatát. Ezt érez
ted te, talán először életedben, a leshelyen, 
az erdőben, mikor fölemelted fegyvered és 
megcéloztál engem, hogy megöljél. Az asz
talka fölé hajol, mely közöttük áll, a  kandalló 
előtt; egy pohárka édes fehér pálinkát tölt, s 
a bíborszínű, szirupos folyadékot nyelve he
gyével ízleli. Aztán elégedetten visszaállítja a 
pohárkát az asztalra.

-  Még sötét volt -  mondja, mikor a másik 
nem felel. Nem tiltakozik, egyetlen kézmoz
dulattal, szemvillanással nem ad jelt. hogy 
hallotta a vádat. - A pillanat volt ez, m ikor az 
éjszaka elválik a nappaltól, az alvilág a felvi
lágtól. S talán más is kettéválik ilyen pillana
tokban. Az utolsó másodperc ez, mikor a vi
lági és emberi mélység és magasság, fé
nyesség és sötétség még érintkeznek, mikor 
a szunnyadók felriadnak nehéz és gyötrő ál
maikból, a. betegek felnyögnek, mert érzik, 
hogy vége az éjszaka poklának, s következik 
az áttekinthetőbb szenvedés; a nappal rend
szere és világítása feltárja és szétbontja 
mindazt, ami az éjszaka sötét zűrzavarában 
görcsös kívánság volt, titkos vágy, nyavalya- 
törős indulat. Vadászok és vadak szeretik ezt 
a pillanatot. Már nincsen sötét, még nincs vi
lágos. Az erdő illata olyan nyers, vad e pilla
natban, mintha minden szerves élőlény 
ocsúdni kezdene a világ nagy hálószobájá
ban, kilélegezné titkát és gonosz sóhajait, a 
növények, az  állatok, s az emberek is. Szél 
kel e pillanatban, oly óvatosan, mint mikor az

ébredő felsóhajt, mert eszébe jut a világ, 
melybe született. A nedves lomb, a vadpáf
rány, a fák mohos hulladéka, a rothadt toboz
ból, avarból, tűlevelekből puha, síkos 
szőnyeggé összetapadt harmatos erdei csa
pás illata úgy csap föl a föld anyagából, 
mint a szeretők testéből a szenvedély verej
tékének illata. Titokzatos pillanat ez, a régiek, 
a pogányok az erdők mélyén ünnepelték, 
áhítattal és széttárt karokkal, Kelet felé fordí
tott arccal, abban a varázsos várakozásban, 
ahogy örökké várja az anyagokhoz kötött 
ember szívében és a világban a fény, tehát 
az értelem és a belátás pillanatát. A  vadak 
ilyenkor indulnak a forráshoz. Ez a pillanat, 
mikor az éjszakának még nincsen tökélete
sen vége, az erdőben még történik valami, a 
nagy vadászat és készenlét, ami az éjszakai 
állatok életét kitölti, még nem lankadt el, a 
vadmacska még lesben áll, a medve utolsót 
fal a dögből, a szerelmes szarvas még 
visszaemlékezik a holdfényes éjszaka szen
vedélyes pillanataira, megáll a tisztás köze
pén, ahol a szerelem párbaja lezajlott, gőgös 
és csapzott, tusától sebes fejét emeli, s kö
rülnéz, mint aki örQkké emlékezik, izgalomtól 
véraláfutásos, komoly és szomorú állatsze
mekkel a szenvedélyre. Még él az erdő mé
lyén az éjszaka e pillanatban: az éjszaka, s 
m inden , am it ez  a szó  je len t, a  zsákmány, a 
szerelem, a csatangolás, a céltalan életöröm 
és az életért való harc öntudatával. Ez a p il
lanat, mikor nem csak az erdők sűrűjében, 
de az emberi szívek sötétjében is történik va
lami. Mert az emberszívnek is van éjszakája, 
indulatokkal, melyek éppen olyan vadak, 
mint a hím szarvas vagy a farkas szívében 
tomboló vadászindulatok. Az álom, a vágy, a 
hiúság, az önzés, a kéjsóvár kandüh. az 
irigység, a bosszú indulata úgy lappanganak 
az emberi éjszakában, mint a puma, a kese
lyű. a sakál a keleti éjszaka sivatagában. S 
vannak pillanatok, mikor már nincsen éjsza
ka és még nincsen nappal az emberi szív
ben, mikor a fenevadak előmásznak a lélek 
odvas rejtekeiből, mikor megmozdul szí
vünkben és mozdulattá alakul át kezünkben 
egy indulat, melyben hasztalan neveltünk és 
szelídítettünk éveken át, néha nagyon 
hosszú időn át...
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VADÁSZ ÜDVÖZLŐLAPOK, MATYIKÓ TIBOR 
GRAFIKÁIVAL KAPHATÓK ÉS MEGRENDELHETŐK 
A VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN 100,- Ft/db

Budapest V., Honvéd u. 8. IV/3. Telefon: 06-60/327-280

AKCIÓ
10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Válogatás a Duna Televízió Hubertus

vadászati magazinjának műsoraiból 2.000 Ft
Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzen” CD 1.890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4.900 Ft
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3.000 Ft
Gyenes István: Megszálottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 690 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 990 Ft
Arany János versei Miklosovits László rajzaival 1.500 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1.500 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft
Lelovich György: Solymász voltam a Hortobágyon 1.600 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1.000 Ft
Sipos György: Trófeák előkészítése preparáláshoz 600 Ft
Dr. Sterbetz István: Zöld kalapban 1.800 Ft
Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói mocsarakban 1.650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1.750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2.500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3.950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1.850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A hírnév kötelez 1.600 Ft
KÖhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4.200 Ft
Ambrózy Á -  Dr. Fábián Gy.: A vadászíjászat kézikönyve 1.150 Ft 
Hubert G. Wells: A tsavói emberevők

és egyéb oroszlántörténetek 2.600 Ft
Videcz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1.800 Ft
Ezüstözött kiskanál vadász motívumokkal 700 Ft
Ezüstözött sörnyitó vadász motívumokkal 1.000 Ft
Ezüstözött kitűző (fácán, vadliba, muflon, kőszáli kecske) 150 Ft 
Ezüstözött kitűző (szarvas, őzbak) 200 Ft
Ezüstözött papírvágó kés 800 Ft

KÉZI URH-RÁDIÓK
KŐMÉ A M U C I U 'M i n i

2 -5  KM-ES HATÓTÁVOLSÁGÚ KÖNNYŰ, 
MASSZÍV FELÉPÍTÉSŰ, 

4  CSATORNÁS URH-RÁDIÓK. 
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐKKEL, 
S l-2 5  RÁDIÓ ÖVTARTÓVAL, 

AKKUMULÁTORRAL, ANTENNÁVAL, TÖLTŐVEL.

55100 FT + ÁFA
ÁRAINK 2  ÉV GARANCIÁT ÉS A  HATÓSÁGI 

ÜGYINTÉZÉST IS TARTALMAZZÁK.

VADÁSZATSZERVEZŐKNEK AJÁNLJUK AZ 
OGIVAD .

VADÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZERT. 
A  PROGRAM A  SZERVEZÉS ÉS AZ ELSZÁMOLÁS TELJES 

FOLYAMATÁT LEFEDI AZ ELSŐ AJÁNLAT KÉRÉSÉTŐL,
A  SZERZŐDÉSKÖTÉSEN ÉS A  SZÁM IÁZÁSON ÁT, EGÉSZEN 
A  TERÜLETTEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSIG ÉS M ÉG  TOVÁBB...

TETRACOOM KFT.
1033 BUDAPEST, FLÓRIÁN TÉR 1. TE L : 3 8 8 -8 9 0 9  • FAX: 457 -3821

A ‘TerraTrint Kiadó
t e r m é s z e t -  és v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1.
Tel.: 344-2054. Tel./lax: 344-2055. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15, P: 8-12

K apható  k iadványok:

Jel Cím Ar(Fl)
04 Otven vadász emlékeiből 4. (szerk.: Tálosi 1.) (kemény kötésben) 1200
Vé Vadászélmények és kooiafák (dr. Saád Ferenc telies életmúvo) 750
Cs A .Csodaszarvas’  (qr. Széchenyi Ferdinánd. első maqyarorszáqi kiadás) 850
Nv A vadászatról nem csak vadászoknak (Dr. Bencze Lajos) 900
Ut Uira meqtelt tarisznya (Páll Endre) 650
Hu Hamu alatt (Bereqszászi Győrqy) 650
Mi Magaslesen irtam (Tóth Ferenc} 650
Vi A vadászirodalom (dr. Naqy D. 1.), Debrecennek van oqy vize (Zsindely F.) 650
Gy Az iqérel földjén (Kanadai vadászélmények) (Gyímost Győrqy) 850
Sk Szőlőhegyi kalendárium (Cséplő József) 650
St A  solymászat története (dr. Csőre Pál) 850
Ss Sikeres sörétlövés (dr. Montaqh András) 750

'P Isten veled Pekedli (erdészreqény) (Cséplő József) 650
Vp Eoy lövéssel kettő... (eqy qazdaq vadászélet emlékei) (Páll Endre) 850
Al Aranytrófea (Honfi Pál) (szerk.. Zsirai Lászíó) 450
Sl A szabadsáqharc lovaaia (vadászat Cseklészen) (Motesiky Árpád) 350
Mu Maqyar vadászutazók a naqyviláqban (22 fő) (Dr. Krizsán L.) (kemény k.) 1300
0 5 Otven vadász emlékeiből 5. (szerk.: Tálosi István) (kemény kötésben) 1300
Téó A természet és én II. (pályaművekből összeállítva) (szerk.: Naqy K.) 600
Et Vadászatok, emlékek, történetek (Jurán Vidor) (szerk.: Motesiky Árpád) 750

TP Töltényportrék (Kovács László) 550
Vü A vadászat árnyoldalai (Bereqszászi -  dr. Csóré -  Motesiky) 550
Ab Abesszmia a vadászok paradicsoma (Mészáros K.) (szerk.: Dr. Krizsán L.) 900

Balogh Péter albuma (szerk.: dr. Koncz 1. -  dr. Monori 1. -  Tálosi 1.) 1500
Hb Horgászbottal (Kovácsházi Miklós. 1943] 950
Sv Szlovákiai Vadászkalendárium (szerk.: Motesiky A.) (Aqrotár Kiadó) 850

Sj Schell József élete és munkássága (összeáll.: dr. Koncz 1.) 250

E lőkészü le tben  levő  könyvek:

Ve Kis vadászerdő (Sinapius J.. 1678) (fordította: dr. Csőre P.) (kemény k.) *1250
H4 írások a hajdani vadászviláqból -  Höniq I. és Balkay A. (szerk.: Bányai J.) •500
Vo Vadorzók (eredeti dokumentumok alapján) (szerk.: dr. Czvalmqa István) •650
Pa Pallas akcióban -  Bünűqyi történetek eqy nyomozókutyával (Berek S.) •950
Rt Rajasthan tiqrise (anoolból lefordítva) •1200
Pu Vadnyuoati vadászpuskák (Kovács László) *750
Ké Vadász Könyvklub Évkönyv (a klub megalakulásának 5. évfordulójára) •1500

•irányárak

A  Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint 
a viszonteladok kedvezményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk.



t u d ó s í t ó i n k  j e l e n t i k
POLSTER GABRIELLA. ZALA MEGYE:

A Vadászati Kulturális Egyesület Zala 
megyei helyi csoportjának rendezvényét a 
gyenesdilsi lőtéren rendezték június 6-án, 
amely minden résztvevő számára emléke
zetes marad.

Mialatt a gulyás vidáman fortyogott a 
bográcsban, játékos tonnában ménék 
össze tudásukat a résztvevők. Tizennyolc 
kérdésből álló szakmai teszt kitöltése után 
mindenkinek egy rövid humoros történetei 
kellett megírnia, amelynek első mondata 
volt: „Ez elment vadászni..." Ezután két 
nem mindennapos őzagancs súlyának 
becslése következett, majd csúzlival három 
lövést kellett sörösdobozokra tenni, ame
lyet futóvadlövészet követett. Az utolsó 
feladat a vadászfeleségekre várt. Össze 
kellett készíteniük a vadászni induló férjük 
hátizsákját, amely -  természetesen -  sok
sok „kakukktojással" volt megrakva. En
nek ellenére jól megoldották a ..gordiuszi" 
csomót. Egyetlen tárgy volt. amit még a 
férjek sem tudtak, hogy mire való: ez a pi
patisztító készlet volt. Nézetkülönbségek a 
manapság módfelett hasznos fölhúzható 
fölszerelésen törtek ki. amelyet a férfiak 
mindenképpen, a feleségek semmiképpen 
nem voltak hajlandók a hátizsákba tenni...

A verseny után mindenkinek lehetősége 
volt korongra, futóvadra lőni. csúzlizni és 
légpuskával célba lőni, úgyhogy mindenki 
jól szórakozott.

A dr. Nagy Endre Klub színes progra
mokkal vár minden érdeklődőt Balaton- 
edericsen, július 12- 13-án.

Zala megyében 483 darab őzbakot bírál
tak májusban. Ebből három aranyérmes: 
Pacsai Vt., 139.76 IP. Kinizsi Vt.. Sümeg 
139.38 IP. Csigeré Vt.. Devecser 134.13 IP.

Ezenkívül 4 ezüst-. 7 bronzérmes esett. 
Ez az érmes arány Zala megyében igen jó
nak mondható. Jó eredménnyel zárt a Pa
csai Vadásztársaság, a huszonhat őzbakból 
egy arany és két ezüstérmes is volt.

BISCHOFF FERENC. TOLNA MEGYE:

Villáminterjú Kocsner Antallal, a megyei 
vadászszövetség- és vadászkamara elnökével:

-  Tolna megyében marad-e a vadász
szövetség?

-  A szövetség marad. Az áprilisi köz
gyűlésen úgy határoztunk, hogy 32 vadász- 
társaság a tagja marad, és évi 4(XX) forint
ban határoztuk meg a tagdíjat. A tagdíj a 
működési feltételeket biztosítani tudja, a 
tisztségviselők pedig társadalmi munkában 
végzik a feladataikat.

-  Mik a tervei a kamarának? Tud-e se
gíteni a kamara azoknak, akiknek hiányzik 
még a középfokú végzettségük?

-  A kamara foglalkozik ezzel a kérdés
sel. Amennyiben benne marad a törvény
ben, hogy csak középfokú végzettséggel 
lehet valaki hivatásos vadász, akkor már 
előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a 
bólyi szakiskolával, ahol ennek a szellemé
ben Palánkon lehetőség nyílik a középis
kola elvégzésére. Szerepel a terveink kö
zött -  az egyéni érdekképviseleten túl -  a 
továbbképzések szervezése is. Megszer
veztük és szakmailag segítettünk a társasá
goknak az üzemtervek elkészítését és 
egyeztetését, így a regionális vadgazdálko
dási terveket a Megyei Vadgazdálkodási 
Bizottság szinte változtatás nélkül hagyta 
jóvá. Április végén az FM Hivatallal közö
sen tartottunk tájékoztatást a hivatásos va
dászok és a vadászmesterek részére, ahol 
az aktuális dolgokról kaptak tájékoztatást. 
A Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányságtól 
dr. Józsa Csaba, az FM Hivataltól Kosaras

Zoltán tartottak előadást a hivatásos vadá
szok jogairól, lehetőségeiről, intézkedési 
szabályairól. Farkas Dénes, a vadgazdál
kodási bizottság elnöke az őzbakselejte- 
zésről és Kosaras Zoltán az aktuális kérdé
sekről tartott előadást.

-  Hogyan jut el az információ a sport
vadászokhoz?

-  Az összekötőkön, küldötteken keresz
tül és ezen kívül a társaságok elnökeit is 
mindig tájékoztatjuk, eljuttatjuk az infor
mációkat attól függetlenül, hogy a vadász- 
társaság tagja-e a szövetségnek.

-  Gyakorló vadászként hogyan látja a 
hazai vadászat jövőjét? Mi lesz azokkal, 
akik terület nélkül maradtak?

-  Rövid időn belül a kedélyek lecsilla
podnak. a problémás területi viták is bizo
nyára a helyükre fognak kerülni. Egy biz
tos. hogy a vadászat drága sport, azok ma
radnak vadászok, akik ezt meg tudják fi
zetni. Sajnos, azok a hosszú évek óta vadá- 
szók, akiknek nem sikerült bekerülniük va
lamelyik társaságba és nincs is reményük 
arra. hogy a közeljövőben bekerüljenek, a 
továbbiakban vadászati szenvedélyüknek 
bérvadászként tudnak időszakonként hó
dolni. A területes társaságoknál minden
esetre érezhető, hogy szakszerűen kell gaz
dálkodni. Három éve a megyében csak 5- 
6000-es fácánnevelés folyt, míg most ez 
20000 körüli. Többet kell foglalkozni az 
apróvaddal. Nem csak az a vadászat, ahon
nan haza lehet vinni valamit. Fokozottan 
figyelni kell a dúvadgyéntésre, a vadnak 
meg kell teremteni az optimális élőhelyét. 
Sajnos, a trófeás vad nem tud megöreged
ni. a lelövést vissza kell fogni, hogy az ál
lomány elfiatalodását meg lehessen akadá
lyozni. Csak a bevételekből már régen nem 
lehet fenntartani a társaságot, mindenkinek 
a zsebébe kell nyúlni...

A rókák veszettség elleni immunizálása 
a Dunántúlon április közepén kezdődött. 
750 ezer vakcinát szórnak ki csalifalatokba 
ágyazva a területekre repülőgéppel, Paks 
térségében pedig kézi erővel.

A rókaállomány felszaporodásával egyes 
területeken megnövekedett a rühesség. A ve
szettséggel továbbra is számolni kell. a fi
gyelemfelhívó táblák kikerültek a területek
re. de ezenfelül nem ártana előadásokat tar
tani az iskolákban, a gyerekek számára is.

A megnövekedett állományt az amúgy 
is megfogyatkozott apróvad nehezen tudja 
elviselni. A vadászterületeknek ezzel a 
problémával meg kell birkózniuk. Keresni 
kell új módszereket, mert dúvadgyérítést 
csak fegyverrel elvégezni nem lehet.

Szükség van olyan csapdákra is. amit a 
törvény engedélyez, ládacsapdákat például 
csak nagyon kevés területen lehet látni, még 
ott sem. ahol fácánnevelés történik. Szüksé
ges volna a területek kotorékrendszerét fel
térképezni. és azok rendszeres ellenőrzését, 
lakóinak gyérítését időben elvégezni a vé
dett kotoréklakók háborgatása nélkül. A nyu
gati országokban alkalmazzák az ún. mester
séges kotorékot, amit a vadászok készítenek 
a területükön. A róka elfogadja, használja 
ezeket. így a vadászatra jogosult könnyeb
ben kézben tudja tartani az állományt.

Hasznos segítség a dögterek létesítése, 
ahol a leskunyhóból a vadász apaszthatja a 
ragadozókat. Ha a szukák és a rókaköly- 
kök számát erőteljesen apasztás alá fogja a 
vadászatra jogosult, akkor az elviselhető 
létszámra sikerül lecsökkenteni a rókák 
számát. Erre jó módszer a kotorékozás is, 
amit elődeink nagyon nagy hatékonyság
gal tudlak művelni, és remek kutyáik vol
tak hozzá.

Érdekeltté kell tenni a társasági tagok és 
a hivatásos vadászok számára is. hogy 
lőjék a rókát a tavaszi, nyári időszakban is.

ÚJRATÖLTÉS, TOLTENYSZERELES
Napjainkban -  ahogy világszerte -  nálunk 
is terjednek a hagyományok ápolása miatt 
az elöltöltős lőfegyverek, egyre többen vá
sárolnak maguknak korhűen gyártott kész, 
vagy saját maguk által összeszerelhető 
puskákat, pisztolyokat. A kínálat óriási, 
versenyeket rendeznek, sőt bajnokságuk is 
van. Különböző engedélyezési eljárások 
miatt, ezeket Komárom szlovákiai részén 
rendezik. Az itthoni szabályozatlan voltát a 
rendőrhatóság is belátja, s talán előbb- 
utóbb változtatnak merev, elutasító állás
pontjukon. A lövész saját maga tölti fegy
verét a csőtorkolaton keresztül /lőpor, foj
tás, lövedék/, a gyújtást viszont hátulról 
helyezik a gyúlyukra. Innen ered a hatóság 
ellenállása is. mivel a lövész rendelkezik a 
szükséges anyagokkal, mi több, saját maga 
méri ki a megfelelő mennyiséget és tölti be 
a csőbe. A mai. modem töltények is ugyan
ezekből az összetevőkből állnak /lőpor, 
csappantyú, lövedék/ amelyeket gyárilag 
külön hüvelybe szerelnek, és a kész töl
tényt helyezzük hátulról a csőbe. Lövésnél

az ütőszeg ráüt a csappantyúra, ez begyújt
ja a lőport, amelyből nagy mennyiségű gáz 
fejlődik igen rövid idő alatt, az pedig egyre 
gyorsuló sebességgel keresztülhajtja a lö
vedéket a fegyver csövén. Lövés után a 
csőben visszamarad a hüvelv az elhasznált 
csappantyúval együtt, amelyet később el 
kell távolítani ahhoz, hogy ismét lőni le
hessen. Az üres hüvelyt eldobják, ve
szendőbe megy. Átlagos golyós tölténynél 
a hüvely a költségek 60-65%-át teszi ki 
/réz, mint a legmegfelelőbb anyag és a hü
vely kimunkálásának költségei/. Nem le
helne a golyós töltényhüvelyt újra felhasz
nálni? De bizony lehet, sőt ma egyre na
gyobb szerepet kap az anyagok újrahasz
nosítása. köszönhetően a környezetvédel
mi gondolkodás fejlődésének, az egyre szi
gorodó előírásoknak és a rohamosan emel
kedő nyersanyagáraknak. A kilőtt hüvelyi 
sokhelyütt házilag újratöltik. Egyes orszá
gokban ennek sok évtizedes hagyományai, 
és kialakult gyakorlata van, amely széles
körűen elterjedt hobbivá, szórakozássá

fejlődött. Ahhoz, hogy a töltényt a vadász 
maga szerelje össze, a szükséges tudáson 
kívül még megfelelő speciális felszerelések
re is szükség van (prés, matrica. 1/10 grain 
pontosságú mérleg, tolómérő, hogy csak a 
legfontosabbakat említsem). Amikor ezek 
megvannak, akkor már csak lőpor, csappan
tyú és a lövedék szükséges. A szakirodalom 
többnyire angol és német nyelvű.

Az újratöltés menete lerövidítve a kö
vetkező: a hüvely a lövésnél megduzzad, 
megnyúlik, ezért első menetben a kalibráló 
matricába préseljük, ahol visszanyeri ere
deti méreteit és a megfelelő tüske az el
használt csappantyút kitolja. Ezután követ
kezik új csappantyú behelyezése és a hü
velynyak rászorítása. A töltény elkészült. 
Az, hogy valakiből miért lesz újratöltő, ar
ra szinte ahány kérdés, annyi válasz léte
zik. A leggyakoribbak: régi kaliberek újra
éledése. anyagi okok. jobb lövész lesz. ha 
ugyanazért a pénzért többet tud lőni, precí
zebb, a fegyveréhez jobban illő töltényt ké
szít. sokoldalúbb lesz a fegyvere, kisebb a

szóráskép, jobban bízik saját fegyverében, 
töltényében... és nem utolsósorban ez is 
szórakozás, hasznos időtöltés. Minden 
fegyverhez elkészíthető a legideálisabb 
töltény. Mindezekhez az volna szükséges, 
hogy nálunk is hozzá lehessen jutni a 
lőporhoz, a csappantyúhoz, természetesen 
megfelelően szabályozott feltételek, szigo
rú előírások szerint. A fegyverismereti 
vizsgához hasonló vizsgára gondolok, 
amelyet a rendőrhatóság szakemberei előtt 
kellene letenni. Európa országaiban ez így 
működik, és az EU-csatlakozás egyik felté
tele előbb-utóbb a megfelelő jogharmoni
záció. Szabályozni sokkal jobb. mint tilta
ni. Egyébként egy doboz lőpor semmivel 
nem veszélyesebb, mint cgv üveg spiri
tusz, mert az csak lefojtva képes hatását ki
fejteni, korszerű robbanóanyagok birtoká
ban terroristacélokra nem használható.

Szívesen megismerkednénk mások vé
leményével is mind a civilszférából, mind 
a hatóság oldaláról.

Sándor József
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K O N Y V K R I T I K A
STERBETZ ISTVÁN: ZÖLD KALAPBAN (A szerző felvételeivel)

Kiolvastam, mi több, végig élveztem, s végső 
konzekvenciaként arra a következtetésre ju
tottam, hogy le kellene már végre váltanunk 
az ádáz reváns szellemet, s inkább Mózest 
kellene követni, aki egykoron kőtáblába véste 
az emberi együttélés szabályait.

A könyv szerzője egyáltalán nem galamb- 
lelkű alkotó, annál inkább nemes lelkű, igazi 
vadász, akinek vadászati rasszizmusa, életfi
lozófiája az „óvszert" nem a gólya csőrére 
húzza, s mivel a „Füstölgők Társaságának" 
sem tagja, könyvével a vadászatot nem annak 
vesztőhelyére vezeti! Ez a nagyszerű alkotás 
nem fecsegő emlékezés! Annál inkább irgal
matlan eposza, szuggesztív erejű hirdetője, 
kreativitástól duzzadó indikátora azon „zöl
dek" és zöld ruhások közti párbajoknak, me
lyek a jó szándékkal kikövezve is a bibliai kí
gyókra emlékeztetnek. Pontosan ezért, köte
lező olvasmánnyá tenném minden, a „zöld" 
névvel élő és az azzal visszaélő valamennyi 
szervezetnek, társulásnak, csoportosulásnak 
és egyénnek!

„A vadászkalap nem csupán ruházatunk
nak alkalomkor viselt darabja. Annál valami
vel több is!”  S, hogy mennyivel? Erről ad 
számot az öt vadászkalap tulajdonosának 
szürkeállománya.

Tűnt fiatalság mesevilágát idézi a legelső: 
„...az volt az életút. ...vadászként nem csak 
sportot vagy zsákmányt kerestem. Többet 
azoknál." Es a „Nagy Semmiével takarózó 
vásárhelyi puszta ritka alkalmakra épülő őz
vadászata megemlítésekor, már kétes vadász
diadalnak nevezi a pusztán csak mennyiségre 
törő, régebben még itt-ott dívó rekordhajhá- 
szó puskázásokat. És rendkívül élvezetesek

és meghatóak a meghitt, felszabadult gyer- 
mckboldogságot jelentő és idéző, az akkori 
puszta életét viaszmemóriaként visszaadó so
rok. hiszen az volt a világa, ez a szenvedélye!

A harminc éven át szolgáló (második) ka
lapot felnőtté válása alkalmából kapta. Az em
bertelenség ceremóniáját adó parforce vadá
szat és a solymászat „sterbetzi" kérészeidé 
éppen úgy szerepel benne, mint a kondorosi 
kúriát látogató szaktekintélyek vendégjárása 
által adódó és formálódó szenvedély kialaku
lása. S megcmlítendők a vadászatok „még ab
ból a nagyon régen voltból" is. A csodálatos 
nosztalgiázástól az „egyszer volt"-ig, a múló 
idővel való kibékülésig kíséri el olvasóját.

Kackiás, bécsi vadászkalap jelenti a har
madikat. S ezen már a kék mezőben fehér kó
csag tűződött fel! Vagyis a hazai természetvé
delem szép szimbóluma. Bolza Pál gróf ma is 
elevenen érvényesítendő elgondolásaival Szi- 
ráczky Sándor gyakorlatból érzékelt gondjai
val indít. Ez az érdekütközések tudományát is 
jelentette már akkor, ott Halásztelken, ahol 
egykor magánrezervátum létesült! S a könyv 
talán legértékesebb oldalai fogalmazódnak 
meg akkor, amikor hivatásos természetvédő
vé minősülve, vadászat iránt rajongó énjét si
keresen összeegyeztetve a magyar természet
védelemmel (72-74. old.). Utoljára Albert 
Béla professzortól olvastam hasonlóan remek 
fejtegetéseket. Itt szerepel az. egyik szalonká- 
zás során megfogalmazódott vadászati tízpa
rancsolat is, mely a mai vadászetikának alap
ját jelenti (79. old.). A „NAGY IDŐ" (Saséri 
gémtelep vizsgálatai, vásárhelyi őzvadásza
tai) után élvezhetjük a fekete földrész adta, 
teljes egyetértésemmel találkozó vallomásait.

A sivatagi hullámhosszra hangolódott szerző 
eljutott Kardoskútról Tunéziába, s eljutott a 
daruvonulás végcéljához. És ezt követően él
vezhetjük a CWS jóvoltából adódott tundrái 
élményeket Kanadából. A zsebgyűrést viselő, 
keskeny karimájú. és a sok eső formázta ba
jorországi vadászkalap jelenti a két legutol
sót. Szalonkaszektások, szalonkavárás, vadá
szatának jövője, a vaddisznó fölfedezése, a 
támadó vad saját tapasztalatai által adódott is
mertetése. az ÉLETBIKA fogalmának kerül
getése és rókatripla adja a „Minden, ami el
múlt. Ami tovább már nincs... Amit soha 
nem lehet már visszavárni...”  mottóját.

A könyv egyszerűen sokkolt! A szép-ma
gyaros stílusával, a már rég elfelejtődött, szíve
mig ható őseim szavaival, a szakszerűségével 
és a vadászat jövőjét taglaló fejtegetéseivel. És 
pontosan ezek miatt nem mindenáram fogást 
akarok keresni rajta, de kötelességemnek ér
zem pár javítandó észrevételt eszközölni.

A 41-ik oldalon Nadler H. ehelyütt is saj
nos Nádiéiként szerepel! Nyomdai hibának is 
felfogható, éppen úgy. mint a 95. oldalon sze
replő William Gambel. aki egy 1-lel írta a nevét 
Amerikában. A századfordulón a .Zoológiái 
l^pok" rövid o-val íródtak! (41. old.). Her
máim Ottó nagyszerű alkotása helyesen A ma
gyar halászat könyve (72. old.). Egyes madár
nevek nem a mostanság által elfogadott ma
gyar nomenklatúra szerint szerepelnek (pl. üs
tökös gém, réti sas. pajzson cankó stb.). A kö
zépsárszalonka ma egyszerűen csak sárszalon
ka (Gallinago gallinago). s népies nevei közül 
a mórsneff csak az egyik a sok közül (50. old.). 
Az 56-ik oldalon szereplő „paprikasneff' vagy 
paprika sneft vagy paprikasnepf. legalábbis

népiesen, helyesen. Zavaró a „gerinces zooló
gia” , talán inkább a gerincesek zoológiája vol
na jobb (54. old.). A pusztai tyúkok a mai 
rendszertan szerint önálló rendet alkotnak: 
Pieroclidiformes-pusztaityúk-alkatúak-, vagy
is nem tartoznak sem a galambokhoz, sem a 
tyúkfélékhez! A „gerlenagysággal" sem tu
dunk teljesen egyetérteni, hiszen vannak köz
tük nagyobbacskák is (89. old.). A márványos 
réce latin neve: Marmaronetta (90. old.). A sa- 
hin, más néven berbersólyom (a szerző sivata
gi sólyma) tudományos neve elíródott: Falco 
pelcgrinoides helyesen (99. old.). A szarvas- 
grandlit (107. old.) és a caribout én másképpen 
írtam volna, hiszen mindkettőnek jó magyar 
elnevezése van! A magyar vadásznyelven min
den kifejezhető! Vigyázzunk erre a kincsre, és 
óvjuk értékeinket! Magyartalan és zavaró a 74. 
oldal 10 parancsolat előtti bekezdése. És saj
nos hazánkban is előfordul, mi több a baranyai 
Drávamentén egy időben mindennapivá vált a 
végtelenített magnetofonról visszajátszott hí
vóhangokkal történő tiltott vadászat gyakorla
ta! (60. old.) Számomra szokatlanoknak bizo
nyultak a helyenként használt aposztrófok al
kalmazása. hiszen oly régen találkoztam ehhez 
hasonlókkal. Bizonyára a nyomda hibája ismé
telten a 31. oldalon olvasható „kukoricaszék", 
kukoricaszél helyett!

A szerző rendkívüli, és egyébként mesés 
alkotása minden, viaszmemóriával rendelke
ző olvasó számára ajánlott! Legnagyobb gon
dom az, hogyan is lehetne ilyen viaszmemó- 
riákat manapság akár „klónozás" útján is lét
rehozni!

I)r. Czvalinga István

VADASZOK A  SAJTÓBAN
Május közepétől a hatósági, valamint 
igazgatási feladatokat a megyei vadá
szati és halászati felügyelőségeknek kel
lene ellátniuk. A szakemberek -  akik sze
rint az ellenőrzés szigorítása nem jelent 
korlátozást is -  az új intézményrend
szertől az orwadászat és más, a vadgaz
dálkodásban előforduló szabálytalansá
goknak, például védett állatok lelövésé- 
nek megakadályozását várják. Az utóbbi 
hetek sajtójából azt is megtudtuk: az el
múlt négy-öt évben több mint tízmillió 
forint kárt okoztak az orwadászok az 
Északerdő Rt.-nek. A vadhúsforgalma
zók pedig arról panaszkodnak, hogy 
évente több ezer tonna vadhús tűnik el a 
fekete*, illetve szürkegazdaságban.

„A vadászterületek számának emelkedé
sével különösen fontossá vált a szakmai 
munka megerősítése. Megyénként eddig 
egy ember felügyelte a vadászatot, aki 
képtelen volt rengeteg adminisztrációs 
tennivalója mellett megfelelően ellenőrizni a 
vadászok tevékenységét" hangsúlyozta 
Pintér István, a földművelésügyi tárca vad
gazdálkodási főosztályának megbízott ve
zetője a Magyar Hírlap Szigorúbban fel
ügyelik az állatok kilövését című cikké
ben. „Az elsőfokú vadászati hatósági fel

adatokat ellátó felügyelőségek a megyei 
földművelésügyi hivatalokon belül, külön 
osztályként működnek a jövőben. Illeté
kességük az adott megyehatárig terjed. 
Létrehozásukat -  amelyet a két éve hatály
ba lépett vadászati törvény már előirt -  az 
indokolja, hogy a vadgazdálkodásban vál
tozatlanul előfordulnak szabálytalanságok. 
Különösen az orwadászat terjedése okoz 
országszerte komoly gondot. A most meg
alakuló. megyénként általában négy-öt fős 
felügyelőségek a tervek szerint sokrétű fel
adatot látnak el. A legfontosabb tennivaló
ik közé tartozik a vadászati jogszabályok 
betartásának ellenőrzése, vitás esetekben 
közreműködnek a vadászterületek határai
nak a kialakításában, és rájuk vár az éves, 
valamint a hosszú távú. tíz évre szóló vad
gazdálkodási tervek jóváhagyása is. Jo
gukban áll vadászati idényben korlátozá
sokat elrendelni, így például megtilthatják 
bizonyos fajba tartozó állatok kilövését, 
vagy fordítva, indokolt esetben mentessé
get is adhatnak.’

A Répáshuta melletti Ballavölgyben talál
ható víznyelőből többtucatnyi vad marad
ványa került elő. s a tetemzsigereket fel
színre hozó barlangászok valószínűleg 
súlyosabb környezetszennyezést előztek

meg. A Napi Magyarország tollasodó 
rapsicok, megkopasztott vadászok cí
mű riportjából megtudhatjuk, hogy 
Kisgyőr térségében egy vadőr a gyanús 
nyomokat követve akadt rapsicok nyomá
ra, s ezúttal sikerült a tetteseket elfogni. 
Répáshután székel az Északerdő Rt. Tíz 
területi igazgatóságának egyike, a Bükki 
Nemzeti Park bejáratának közelében. Itt 
vár ránk Kadlicsek János vadászati fel
ügyelő, aki fáradhatatlanul járja az rt.-hez 
tartozó 73000 hektárnyi kincstári vadász- 
területet. Közel 30 éve ez az élete. Azt 
mondja: az utóbbi időben egyre több a 
vadorzó. Az itt megtalált mennyiség azt is 
kétségessé teszi, hogy megélhetési bű
nözés húzódik meg a jogosulatlan vadá
szatok mögött. A köziredelem szerint 
egy-egy nyúl, fogoly, valamilyen apróvad 
kerül csak ilyenkor terítékre, amit aztán a 
család jóízűen elfogyaszt vacsorára. A 
víznyelőben talált zsigerekből arra lehet 
következtetni, hogy csak az elszállított 
hús mennyisége több mint kétezer kilo
gramm. De az állatok trófeájáért, kikészí
tett bőréért is szép pénzt adnak. Itt öt 
szarvasbika, hat szarvastehén, két muf
lonkos, három muflonjerke, nyolc vad
disznó, tíz őz esett áldozatul. Az együttes 
értékük 4 750 000 forint."

Az osztrák-magyar kft. 1997. évi forgalmá
ból 180 millió forintot osztrák, szlovén és 
horvát exportból realizált -  tájékoztatta a 
Napi Magyarországot a zalaegerszegi 
Vadhűtőház Kft. ügyvezető igazgatója. A 
talpon maradásért küzd a Vadhűtőház 
Kft. című beszámoló szerint tavaly a vad
hús világpiaci ára 40 százalékkal csök
kent, s ez a cégnél is éreztette hatását. Fo
kozza a gondokat az állat-egészségügyi 
költségek nagymértékű emelkedése: egy 
vaddisznó vizsgálata a tavalyi 600 forinttal 
szemben idén már 3500 forintba kerül. Az 
ügyvezető igazgató szerint égető problé
ma, hogy Magyarországon évente több 
száz tonna vadnús tűnik el a fekete-, illetve 
a szürkegazdaság csatornáiban, s így 
tisztességtelen versenyhelyzet áll elő. Ez
zel kapcsolatosan egyébként a Vadgaz
dálkodási Termékek és Szolgáltatók Ter
méktanácsa javaslattal kíván élni a szak
tárca felé. Míg tavaly nőttek, idén 30-40 
százalékkal csökkentek a felvásárlási 
árak. Az export esetleges kiesését nehe
zen pótolja a hazai piac, hiszen a magyar- 
országi vadhúsfogyasztás rendkívül ala
csony, nagyobb arányú fellendülésre leg
feljebb az idegenforgalmi szezonban lehet 
számítani.’

Összeállította: K. E.
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e g y  k iá l l ít á s  k é p e i

KOVRIG MIKLÓS

szolnoki őzes kiállítás története tu
la jdonképpen Győrött, a szalonka
fesztiválon. pontosabban a feszti

keretében először m egrende
zett „Szalonka a képzőm űvészetben” c. 
gyűjteményes kiállításon kezdődött. Csak 
a vadászati képzőművészet -  szervezők 
és művészek -  engedhet meg magának 
akkora luxust, hogy egy néhány órás kon
ferenciának m egrendez egy fantasztiku
san szép. m űvészileg is rendkívül értékes 
kiállítást -  m ondta Szekeres István, aki 
Szolnokról érkezett és ma már a VKE m e

TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS

gyei ügyvivője. Azonnal elkezdett intéz
kedni. hogy a kiállítás teljes anyaga átke
rülhessen Szolnokra és legalább egy hé
tig láthassa a nagyérdemű közönség, ne
tán néhány vadász is, aki betéved a szö
vetséghez.

A  konferencia szüneteiben felizzott né
hány mobiltelefon, mire Szekeres úr min
dent elintézett, ám a végére mégis nemet 
kellett mondania, mert a teljes kiállítás át
költöztetésének nem volt esélye. Nem baj, 
majd kitalálunk valamit -  vigasztaltuk Sze
keres urat - ,  úgyis szervezzük a szolnoki

vadgerle-konferenciát. Miért ne lehetne ez
zel párhuzamosan egy őzes kiállítást ren
dezni? -  tettük fel a kérdést először önma
gunknak, azután a művészeknek. A  válasz 
egyértelmű volt: miért ne!?

Már csak össze kellett a képeket gyű j
teni, leszállítani Szolnokra és a Vadász
szövetség tanácsterm ében a falra rakni. 
(Köszönet a segítségért a szolnokiaknak 
és a kalapácsot, fogót forgató Kovrig 
családnak.)

Akik látták a szolnoki őzes kiállítást -  
gondolom  -  osztják a nézetemet, a Va

MESZLÉNYI ATTILA
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KONCZ SÁNDOR

dászati Kulturális Egyesület megismételte 
győri bravúrját, ismét sikerült mozgósíta
nia azokat a művészeket, akik a vadász
festészetben, -grafikában ma az élvonal
hoz tartoznak, akik -  sportnyelven szólva -  
számítanak.

Németh János csontfaragó például 
Győrött tíz, úgynevezett „keretes képben"
-  gímszarvas agancsrózsába faragva -  a 
szalonka költését, húzását, a cvikkek já 
tékosságát ábrázolta, most az Európa- 
szerte ismert művész ismét kitett m agá
ért, ú jabb tíz „keretes képben” tette lát
hatóvá az őzek életét, vadászatát. (A VKE 
tematikus kiállításainak igazán Németh 
János felesége örül a legjobban, ugyanis 
a keretes szalonkás-őzes képeket a csa-

BENE JÁNOS

Iád döntése értelmében a művész nem 
adhatja el, ezek -  ha minden igaz -  a 
családi ház szobáit díszítik majd.)

Török András Mátyás -  annak ellené
re, hogy az előző számunkból kimaradt 
nevének említése, amelyért elnézést ké
rünk a szalonkakiállításon az akvarelljei- 
vel aratott sikert, hangulatos, igazi va
dászjeleneteivel most is -  ha lett volna 
ilyesmi -  a  díjazottak között szerepel. 
(Nem ártana a jövőben valamilyen elis
merést is kitalálni a művészeknek.)

Hogy egy-egy tematikus kiállításnak mi
lyen és mekkora vonzereje van, arra a va
dászfestők egyre inkább „nagy öregjének" 
számító Muray Róbert a ragyogó példa, 
aki már -  saját bevallása szerint -  ritkán

vesz a kezébe tollat, ceruzát, ecsetet, de 
most kimondottan erre a kiállításra készí
tett egy képet. (Lásd átmenő képünk.)

És a többiek: Antal László, Bene Já
nos, Boros Zoltán, Fülemen Erhard, 
Koncz Sándor, Kovrig Miklós, Meszlé- 
nyi Attila, Matyikó Tibor, Mráz János, 
Nagy Judit, dr. Egyedné Papp Mária, 
Pócz Dániel, Prihoda Judit, Szarvas 
Pongrác, Valaczkai Erzsébet és dr.Végh 
Endre. Már a névsor is jelzi, hogy nemzet
közi összehasonlításban a vadászfesté
szetben ugyancsak előkelő helyen végez
nénk, ha lenne ilyen „verseny” .

(Apropó, nem kellene egy kicsit a v i
lágban is körülnézni?)

csekő

NÉMETH JÁNOS FÜLEMEN ERHARD

DR. EGYEDNÉ PAPP MÁRIA DR. VÉGH ENDRE
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H U M O R
ANTI-VADASZATTANIAGYTUMOROLOGIA
KORÁNTSE HIGGYE SENKI, HOGY CSAK AZ IDEGEN AJKÚAK ÉS A TÁVOLBA SZAKADT HAZÁNKFIAI KÉPESEK 
NYELVI MERÉNYLETEKRE, NYELVTÖRŐ JÁTÉKOKRA. EGÉSZEN JÓL MEGY EZ NÁLUNK ANYANYELVI SZINTEN 

IS, KÜLÖNÖSEN „HIVATALOS” FORMÁBAN. NEMZETÜNK ÁLLÍTÓLAG MAGAS FOKON MŰVELT ŐSI 
MESTERSÉGÉRŐL, A VADÁSZATRÓL VAN SZÓ ÉS EHELYÜTT SENKI NE GONDOLJON HOLMI ATTERNÁLÓ 

TESTI ÖRÖMÖK ÁRUBA BOCSÁTÁSÁRÓL, BÁRMENNYIRE IS RENESZÁNSZÁT ÉLI MANAPSÁG.

A vadászat ősi szavától való idegenkedés nem 
új keletű, hiszen visszaköszön az „átkosból" is, 
amikor bizonyos szamárfüleknek jobban tet
szett a vadászat helyett a „hasznosítás", vagy a 
„letermelés" nyakatekert szakszavai, nyelvi 
torzszüleményei. Túléltük, mint megannyi mást, 
és előbb tűntek el a kiagyalók, mint az agyal- 
mányok.

Most újabb „őrület" terjed szinte járvány- 
szerűen. Hivatalos természetvédő körök
ben a .vadászat" szó újfent szalonkép
telenné vált. Kerülgetik, mint a macska 
a forró kását, körös-körül írják, hol így, 
hol úgy nevezik, újabb és újabb nyel
vi torzókat hozva létre. Vadászhat a 
légykapó vagy a rétihéja, az em
ber nem. A dolog tudathasadásos 
állapotát mi sem jellemzi jobban, 
mint az. hogy közben a természet- 
védelmi területeken 130 ezer 
hektáron, saját jogon, és 50 ezer 
hektáron társult vadászati jogot 
gyakorolnak. Ehhez képest a 
vadászatot „szükséges 
rossznak’  tartják. Szenvedve 
élvezik, mint a mazohisták.
Vadászati felügyelőket, hivatá
sos vadászokat alkalmaznak, bérvadászatot 
folytatnak... a törvény értelmében éves és tíz
éves vadászati üzemterveket készítenek. Az ál
talunk olyan sokat hangoztatott mondásunkat, 
amely szerint: a vadászat aktív természetvéde
lem. egy az egyben elutasítják. A fentiek szerint 
mára már viszont a természetvédelem aktív 
vadászat. Ennek ellenére, ahogy mondják 
nem vadásznak, hanem -  és ez az új jelszó -  
állományszabályozó gyérítést hajtanak vég
re. Hogy mi a különbség, azon nem szabad túl 
mélyen gondolkodóba esni, mert több mint egy 
évszázada a vadászat is éppen erről szól. úgy
hogy most a meleg víz föltalálásának meglehe
tősen bonyolult folyamatát érhetjük tetten. Ez 
inkább az őzeket, szarvasokat, vaddisznókat 
érdekelhetné közelebbről, holott végtére is szá
mukra tök mindegy, milyen ideológiai alapon és 
szempontok alapján nyújtózkodnak el a teríté
ken. Legfeljebb elmarad az utolsó falat, a ha
gyományos végtisztesség, hiszen történetesen 
nem az erdők királya fekszik a ravatalon, ha
nem egy létszám feletti gyérítmény. A kulcs
szó a „gyérítés", tehát a vadászat arrafelé nem 
ildomos. Próbáljunk hát egyoldalúan megbarát
kozni, ha nehezen is megy. Úgyis azt mondják 
rólunk, hogy konzervatív, hagyományőrző, újat 
nehezen befogadók vagyunk.

Talán nincs messze az idő -  főként, ha ez a 
marhaság átmegy a köztudatba -, amikor majd 
a vadászirodalom helyett gyérítő irodalomról 
beszélhetünk, de az sincs kizárva, hogy a kép
zőművészeket is megihleti a gyérítésnek, mint 
olyannak az elvitathatatlan szépsége, embert

formáló ereje. Lesz majd külön állami gyérítő- 
tanfolyam és vizsga, társas és egyéni gyérítés, 
sőt a megnövekedett gyérítési feladatok okán 
gyérkilövő gyérész társaságok is alakulnak. A 
szervezett „feladatmegoldásokat" nem főva
dász, hanem főgyérítő vezeti, természetesen a 
hivatásos gyérítők segítségével. A szükséges 

fölszereléseket országos gyérítő 
bolthálózatban szerezhe

tik be a rászorultak, 
amelyben egyaránt kap
hatók állat- és ember- 
gyérítő eszközök. Lelki 
szemeimmel már látom, 

hogy előbb-utóbb ér
dekvédelem is dukál már 

az országos járvány eseté
re és megalakulnak sorra a 

civilszervezetek. Először 
az Országos Magyar 
Gyérítési Védegylet 
(OMGYV), majd leány- 

vállalataként az Országos 
Gyérítő Kamara /OGYK/. A 

tisztségviselők kérdése tisz
ta. ugyanazok lesznek, akik

nek eddig is parttalan gyakor
latuk volt a csereszabatosságban, egyre több 
fejük nő ki, és kanaluk van minden léhez. 
Egyenruhaként viselendő köpönyegüket már 
nemcsak kifelé és befelé lehet fordítani, hanem 
gombnyomásra a kívánt színre is változik.

A csúcsminisztériumban Gyérítési Főosztály 
veri gyökerét, élén az Országos Főgyérítővel. 
Utóbbi egy személyben felelős például az ököri- 
tófülpösi vetési varjak tájszólásmentes károgá- 
sáért, amely az EU-csatlakozás előfeltétele. Ha 
netán a nemzetközi előírásoknak nem megfele
lően kárognak, a személyi konzekvenciákat 
azonnal le lehet vonni, és ezért mindjárt hármat 
neveznek ki, hogy legyen cserejátékosa a pün
kösdi királyságnak. A széttagoltság elkerülése 
végett az egész ország egyetlen Nemzeti Park
ká fejlődik, ahol a mezőgazdák csak faekével 
szánthatnak, kötelezően örülve minden kártevő
nek. amelyek megjelenését kalaplevéve kell üd
vözölni. Nemzeti ünnepeinken égő mezőgazda- 
sági gépek mellett járjuk a körmagyart. Még a 
kártevők ijesztgetése is tilos. Az erdészek pedig 
csak őshonos fafajok elszáradását élvezhetik. 
Telepítésre különösen ajánlott a családfa és a 
tősgyökér... És az engedély kérését is külön en
gedélyeztetni kell, minden létező hatóságtárs
sal, a tűzoltóságtól a NATO-ig. A gyérítési ár
jegyzéket a vadászatival összevetve föltűnik, 
hogy lényegesen drágábbak, mert ötszörös 
szorzót alkalmaznak, hiszen ez a büntetéseknél 
is jól bevált. A szállás, ellátás gyérítőházakban 
történik, ahol vegetáriánus étkezés lesz. Akinek 
nem ízlik, annak hatóságilag nyomják le a torkán 
az erre a célra kitenyészett őrző-védők. Az osz

tályba sorolás csillagait a kihalóban lévő magyar 
nyelvészek látják, és ezek alapján állapítják 
meg. Az eredményt a gyérítési naplóból lehet 
megtudni, amely -  természetesen -  nem mentes 
a szubjektív benyomásoktól sem. Például:

Életem legszebb gyérítőnapjait itt töltöt
tem. Feleségem nercbundájának ára ment rá. 
de erre a tiszavirágéletre úgysem illendő hor
dani, úgyis fölrobbantanak. Szokjon rá a mű
szőrmére. Szőke Olaj, danubit kiskereskedő"

.... Jövőre ugyanide jövök gyéríteni, mert a 
gyérítő szerencse rám mosolygott, és ettől rö
högőgörcsöt kaptam. Remek a természetgyó
gyászuk. Kihajtott egy rekultivált aknamezőre, 
ahol fél napig legelészhettem a gyógyfüveket. 
Ex Rákos Rendező, eukomformra magyarosí
tott olasz gyérvadász."

Külsőleg vadásznak tűnő egyének, fegyver
nek látszó tárgyakkal vadállománynak értékel
hető állatok létszámát gyérítik. Az állami gyérí- 
tőjegy leporellós oldalaira pedig kötelező beje
gyezni, melyik gyérítőterületen, mire gyérítet- 
tünk, milyen eredménnyel. Amennyiben a gyé
rítmény fején is volt valami a kullancson és a 
szarvaslégyen kívül, akkor a krotáliaszámok 
beírása után a trófeabírálatot is igazolni kell. 
megfelelő díjazásért. Itt a szorzó tizenhá- 
rom+1-es. Automata, öntöltő puskák a berni 
egyezmény szerint csak emberre használha
tók. Az apróvadnál a kétcsövű gyérítőfegyve- 
rekből azonosító mikrochippekkel töltött sőréte
ket kötelező kilőni, amelyeket később az erre a 
célra rendszeresített gyérítési főfelügyelők ellen
őrzik. Védett madaraknál a sörétraj azt mond
ja: chip-chip. és a sörétszemek visszafordulnak 
a puska elsütőjének irányába. így a büntetés 
már hatszorossá és kézzelfoghatóvá válik. A 
halál beálltát ezentúl már nem elég mondjuk a 
nyúlnak átérezni. Ezt hatósági állatorvossal kell 
igazoltatni, áfás számla ellenében. Viszont fio
lában vért lehet venni az orvostól. Ez nyolc na
pon belül gyógyul.

Nem lehet már messze az a boldog nap 
sem. amikor megjelenik az orgánum: a Magyar 
Gyérítőlap. megátalkodott konkurensünk. Ab
ban aztán hemzsegnek a jobbnál jobb, köröm- 
rághatóan izgalmas gyérítőcikkek, riportok, 
glosszák, tárcák, novellák. A tények közlésére 
gyérítő újságírók, felsőfokú gyérészek vállal
koznak majd. A gyérítő fotósok klubja pedig 
önfeledten örökíti meg és archiválja a magyar 
gyérítés nemzetközileg elismert eredményeit. 
Ahogy mi gyérítünk -  mondhatják, majd Euró
pában -  nem gyérít úgy senki...

És. ha mindennek vége -  mert egyszer en
nek is az lesz -  nem az örök vadászmezőkre 
fogunk megtérni, amint erre eddig gondoltunk, 
hanem ezen túl az (természetvédelmi) ŐRÖK 
VADÁSZMEZEJÉRE vágyakozhatunk. Ott min
denki azt lő amit akar. és még ezért fizetnek is

Ho. Zso.

25



HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

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

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

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

A M EGRENDELÉSEKET POSTAFORDULTÁVAL, 
UTÁNVÉTTEL TELJESÍTJÜK!

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

I I  ••

ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Október 13-ától új telefonszámaink: 320-4314 *  320-4315

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9400 SOPRON, NEMESKÚTI U. 1.

Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 
síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 

legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 
szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., 

félpanzió: 2700 Ft/fő/éjszaka 
SZOBA- ÉS ASZTALFOGLALÁS Tel./fax: 06-99/323-566

Kereskedelmi és
. Szolgáltató Szövetkezet
v ____________________________________ y

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK  
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA  

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

A vadász
szeme

A term észet bőkezűbb vo lt a ragadozó vadakhoz, m int 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerü lt in te lligenciá

val és ta lálékonysággal behozni. M indenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek b izonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, term észethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

m ellett is, széles látóm ező, csekély súly, kom pakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A k ivá ló  m inőségű fegyvertávcsöveink 

fe lveszik a versenyt a leopárd szemével is.

I

1,5-6x42

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



Farkast láttak a főváros XIII. kerüle
tében június 11-én. A bejelentésre 
nagy erőkkel vonultak föl és sikerült 
is „becserkelni" a közveszélyes ra
gadozót. £z  történt ugyanis, hogy az 
altató lövedék viszonylag közelről 
célt tévesztett és a „farkas' nem tud
ta kivárni a következő injekciót. Nem 
sokkal később vagy húsz kilométer
rel odébb látták. Végül június 17-én 
sikerült kábítva elfogni az illegálisan 
háznál nevelt szukát.

A Szeri Expo Pusztaszeren ad ott
hont a Csöng rád Megyei Agrárka
mara rendezésében a Nemzetközi 
Fácánkonferencia részére augusz
tus 23-án. A résztvevők átfogó képet 
kaphatnak a hazai fácántenyésztés 
időszerű kérdéseiről, és gyakorlati 
bemutatókon ismerkedhetnek meg a 
különböző technológiákkal, a takar
mánygyártók termékeivel, a vadföld- 
gazdálkodással.

Tisztújító közgyűlést tartott június 
4-én. a Vadász Könyvklub Egyesület 
a Vám és Pénzügyőrség klubjában. 
A közgyűlés szervezeti módosítást is 
megszavazott, elnökhelyettessé vá
lasztották dr. Csőre Pált, titkárnak 
Boros Zoltánt, valamint újraválasz
tották Tálosi István elnököt. Hat új ta
gozat alakult: kutatás-oktatás, iroda
lom. művészet, ifjúság, kegyelet és 
fegyver-töltény szekcióban. A köz
gyűlés végén Nimród-éremmel, Bár

sony István éremmel, oklevéllel és 
tárgyjutalmakkal ismerték el a klub 
tagjainak kiemelkedő munkáját.

Újabb hagyományőrző egyesület
alakul, ezúttal az elöltöltős fegyverek 
hazai kedvelői körében. A fekete, 
füstös lőporral „működő" fegyverek 
sportja világszerte reneszánszát éli. 
hasonlóan az íjászathoz. A Magyar 
Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szö
vetsége keretében alakuló vadász
szakosztály szervezése meg
kezdődött. A jelenlegi jogszabályok 
módosítására volna szükség az en
gedélyezéshez és a hivatalos műkö
déshez. Mindezek hiánya miatt az 
elöltöltős puskákkal az elmúlt évek
ben, Szlovákiában, Komáromban 
rendeztek versenyeket, lévén ott, és 
Európa más országaiban ez a sport 
támogatott, engedélyezett.

•

A VKE Pest megyei szervezete, a
Városvédő Egyesület, a Cegléd kör
nyéki három vadásztársaság május 
20-án rendezett majálist a Rákóczi 
Vadásztárság festői vadászházá
ban. A hagyományőrző vadászati 
módok látványos bemutatóját lóver
seny és önvédelmisport-bemutató 
követte, majd a város közép- és álta
lános iskoláinak tanulói mérték 
össze tudásukat a természetvéde
lemről. a vadászatról, vadgazdálko
dásról. A felkészítő tanárok együtt 
szurkolták végig az eredményhirde

tést és a legjobb eredményeket el
érő gyerekek boldogan vehették át a 
tárgy- és könyvjutalmaikat. A Város
védő Egyesület a vadásztársasá
gokkal közösen részletes leltárt állít 
össze a környék természeti kin
cseiről. amelynek megtartása, meg
védése feladatokat ad mind az ifjú
ságnak. mind a felnőtteknek, de a 
házigazda tisztet betöltő vadászok
nak is. A helyi vendéglátó iskola ta
nulói bemutatták bográcsfőzési tu
dományukat. és bár szakmai zsűri is 
értékelte ínycsiklandó munkájukat, 
mindennél jobban az bizonyította a 
rátermettségüket, hogy minden étel 
az utolsó cseppig elfogyott.

Első fokon, még nem jogerősen föl
mentették Barabás Attila volt hivatá
sos vadászt a Kecskeméti Megyei 
Bíróságon június 17-én. Mint arról 
lapunkban több ízben beszámoltunk, 
a szolgálati feladatainak teljesítése 
közben Barabás Attila halálos kime
netelű konfliktusba keveredett két 
fegyveres vadorzóval, akik közül az 
egyik a helyszínen életét vesztette. A 
tanácsvezető bíró. minden részletre 
kiterjedő körülményt és szakértői vé
leményt figyelembe véve a gondat
lanságból elkövetett emberöléssel 
vádolt Barabást jogos védelmi hely
zetűnek. a fegyverhasználatot jogos
nak ítélte. A jogerőre emelkedés 
után a levonható tanulságokban 
bővelkedő ügyre visszatérünk.

Egésznapos, látványos vadászün
nepséget és találkozót szervez a Ko- 
márom-Esztergom Megyei Vadász
szövetség a bakonyszombathelyi 
parkban július 19.-én. A széles körű- 
program egyik látványossága Török 
András Mátyás vadász-festőművész 
kiállítása, amelyre minden kedves 
vendéget szeretettel várnak.

Gímszarvas gazdálkodói konfe
renciát rendez a Somogy Megyei 
Agrárkamara, a SEFAG Rt., a Va
dászkamara és a Siótur Rt. Szántó
don augusztus 21 22-én. A kéthóna
pos rendezvényen áttekintik a gazdál
kodás, kutatás időszerű kérdéseit, a 
fejlesztés lehetőségeit, az ágazat 
jövőképét. Részletes felvilágosítás 
dr. Springár Ferenctől kérhető a 
20/609-380-as mobil telefonszámon.

Helyreigazítás

A múlt havi számunk 19. oldalán 
megjelent májusi őzbakok 
időszaki ranglistájának 2. helye
zettjének elejtési helyéül neve
zett Tiszasziget Csongrád me
gyében van, s nem Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megyében, ahogy 
megjelent. Hibásan jelent meg 
továbbá a hatóság új elnevezé
se is, amely helyesen: .Fővárosi 
és Pest megyei". Az érintettektől 
elnézést kérünk.

M IÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabály és az 
Etikai Szabályzat előírásait, írásban kéri az Egyesületbe a felvételét. A tagfelvé
telről a Központi Ügyvivői Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 
1998-ra elfogadott 2000 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfi
zetését és a VKE igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmé
nyek vehetők igénybe:

20%-os árengedményt aó a St. Hubertus étterem és vendégház tulajdonosa. Szíj- 
jártó Csaba a VKE tagoknak. 8313 Ba!atongyörök. Mogyorós út 41/B. TelVfax: 
83/346-630. mobil: 30/463-626.

ARCUS-PROMT KFT (1043 Budapest. Nyár u. 36., telefon/fax: 189-5768) épületgé
pészeti. kivitelezés' munkáiból 10 % engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.

A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád közölt, a 11-es úton, a 38-as km-kőnél) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.

Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10 % árengedményt ad nyomdai terméke- 
ibö’ a VKE tagoknak (1027 Budapest, Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8366).

10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektrcwka. izzítógyer
tyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók. törrrtések. fékbetétek, ablaktóflőlapátok, le- 
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak, 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák. bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft., 
1149 Budapest. Egressy u. 15. Te!efon/fax: 252-2279. 251-2226.

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 283- 
4432. vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.

Subaru, Mitsubishi, Toyota, stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál és beépítésénél 10 % kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende, Dó
zsa Gy. u. 201., telefon: 06-29/438-841).

Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba. Mednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441-029) 
által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és 
szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát 
felmutató vásárlóinaik.

Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12. . telefon: 212-2803. 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10 % kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 61.. 
telefon: 137-2902. tel./fax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
cse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 százalék kedvezményt ad.

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lőrinc Boltnak (1056 Buda
pest, Fövám tér 6.. telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.

Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A.. telefon/fax: 06-26/311-342. üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.

Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged. Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak.

A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32.. telefon/fax: 06-74/309-609)
5 % kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.

Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129., telefon: 175-2951) 10 szá
zalék kedvezményi ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kiké
szítéséből.

Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videó-filmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár, Rákóczi u. 13.)

Dr. Tinics András ügyvéd (1051 Budapest. Nádor u. 8. IV. em. 6., tel.: 117-4840.117- 
7173) 10 % kedvezményt ad ügyvédi honoráriumából.

Terraprint Kft által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10 % 
engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a 
megrendelőlapon feltűntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest, Tüzér u. 
43. fszt. 1.. telefon: 344-2054).

A Zerge Bt. (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 20 % kedvezményt ad Ádám Jenó 
könyveire.
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©  FEGYVERATIIETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 

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

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

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-átvétel: 

KEDD -  CSÜTÖRTÖK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges:

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Tel/fax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu httpyAvww.netcall36.hu/Iofegyv/legyver.htm

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

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

Ízelítőül a ConCorde aktuális repülőjegyáraiból:
LONDON 32 580,- (KL) NEW YORK 70 100,-(MA)
PÁRIZS 34 2 5 0 - (KL) HONG KONG 121 000,- (AF)

SYDNEY 147 0 0 0 - (OA)
Fenti repülőjegyek oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaságok által előírt teltételekkel!

A repülőtéri illeték külön fizetendő!

EZEN A NYÁRON VÁLASSZON VALAMI ÚJAT!
SZARDÍNIA

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

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

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

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

/ /

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL.: 218-0293 
Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak. 

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés. 
NIKE SPORTCIPŐK ÉS SPORTRUHÁZAT

TAXUS GmbH

VADÁSZAT A BAKONYBAN
Gímszarvasvadászatra az őszi bőgési időszakra jelentkezéseket várunk.

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

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

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

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

Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállító rács kapható

f X

Import-Export Kereskedelm i Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGM AGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A K uu* IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELM I KFT.

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

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

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és odóbevcllós-készifés, APEH-ögyintézés) egyszeres és kettős könyvviteli 

szoftverek forgalmozóso BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is
vadászatban jártos szakember közreműködésével

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

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

• FILMELÓHÍVÁS •  PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nagykanizsától Zalaegerszeg télé a 18-as fotométernél

ZALASZENTBALÁZSON, A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! TELEFON: 06-20388-210

POLSTER KFT.

Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
T R A D E ,

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

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

%

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

mailto:mkh@mkh.hu
mailto:taxus@mail.datanet.hu


Franchi Franchi Franchi Franchi

Franchi

Franchi

Franchi SZENT HUBERTUS

GREAT TOURS ®  UTAZASI IRODA
1062 Budapest, Andrássy út 53. Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

VÉGRE ITT A NYÁR!

Tel.: 1/353-1726 Tel.: 06-20/370-881

1065 Budapest,
Podmaniczky u. 2.

7400 Kaposvár, 7500 Nagyatád,
Fő u. 12. Piactér

Franchi Tel.: 82/352-899

Franchi

KORFU apartman + repülő, június 29. 3 9 .900 ,- Ft/fő/hét + rept.
KRÉTA apartman t  repülő, július 2. 4 6 .900 ,- Ft/fő/hét + rept.
SPANYOLORSZÁG 2 cs. szálloda + teljes ellátás + busz, június 27. 5 5 .900 ,- Ft/fő/hét
A NG O L-SK Ó T KÖRÚT 8 nap, repülő + autóbusz +

+ 3 cs. szálloda, június 23. 194 .900 ,- Ft/fő + rept. ill.
LONDON 5 nap, repülő + szállás, július 2, július 22. 9 3 .500 ,- Ft/fő-től + rept. i
OLASZORSZÁG apartman önellátással 8 2 .800 ,- Ft/apt./hét-től
A U SZTR IA  panzió reggelivel 4 .600 ,- Ft/fő/éj-től
SZLO VÁKIA  szálloda, félpanzióval 19 .900 ,- Ft/fő/hét-től

FANTASZTIKUS KEDVEZMÉNYEK A CSODÁLATOS HORVÁT ADRIÁN! 
GARANTÁLT AUTÓBUSZJÁRAT EGÉSZ NYÁRON!

HVAR-SZIGET 3 cs. szálloda + félpanzió, július 11. 35 .000 ,- Ft/fő/hét
DALMÁT KÖRUTAZÁS 5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 39 .000 ,- Ft/fő
ALPOK-ADRIA KÖRÚT 5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 39 .900 ,- Ft/fő

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 10-14 ÓRÁIG!
1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ü. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8146, FAX: 318-8846



VADÁSZT ÉS VADKERESKEDŐT EGYARÁNT SÚJTOTTA A VADHÚS TAVALY BEKÖVETKEZETT ÉS TA
LÁN SOHASEM TAPASZTALT ÁRZUHANÁSA. A TERMELŐI OLDAL UGYANÚGY KÁRVALLOTTJA EN
NEK, MINT A VADHÚSFŐLVÁSÁRLÓ, AZ EXPORTŐR. SAJNOS, A PIACI KILÁTÁSOK BELÁTHATÓ 
IDŐN BELÜL NEMIGEN KECSEGTETNEK FÉNYES REMÉNYEKKEL, ÚGY TŰNIK, A KEDVEZŐTLEN

PIACI LEHETŐSÉGEKKEL TARTÓSAN EGYÜTT KELL ÉLNÜNK.

M I T U N K / O N O K E R T ?
A ZALAEGERSZEGI VADHŰTŐHÁZ KFT. A M Ú L T Á É N  MINTEGY NEGYEDMILLIÁRD FORINT ÁR
BEVÉTELT REALIZÁLT. AZ ÁRAK MÉLVREPÜLÉSE&GYAN CSÖKKENTETTE A JÖVEDELMEZŐSÉ
GET, MÉGIS LIKVIDITÁSUNK KIVÁLÓ, K ?  ERRŐlX k EDVES BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK MEGGYŐ
ZŐDHETNEK. A KIHÍVÁSOKRA VÁLASZKÉNT ÜZEMBE HELYEZTÜK A SPECIÁLIS GYÁRTÓ RÉSZLE
GÜNKET, AMELY A KONYHAKÉSZ ÁLLAPOTÚ VADHÚS FORGALMAZÁSÁT, EXPORTÁLÁSÁT TESZI

LEHETŐVÉ.
JELENTŐS ÉS TARTÓS IGÉNY VAN A MAGASABB FELDOLGOZOTTSÁGI FOKON ÁRULT TERMÉ
KEKRE, ENNEK JELENTŐS ÖSSZEGŰ BERUHÁZÁSSAL IGYEKSZÜNK MEGFELELNI. MINDEZ8K 
HASZNÁT BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK IS ÉREZHETIK, MERT CÉLUNK A PIACI BIZONYTALAN! 
GOK MEGSZÜNTETÉSE, A STABILITÁS KIALAKÍTÁSA, A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE. ÉS Ei 
TÁL PEDIG A PIACI RÉSZESEDÉSÜNK FOLYAMATOS NÖVELÉSE. ÉPPEN EZÉRT BIZTOÍ 
DEN KEDVES MAI ÉS LEENDŐ ÜZLETI PARTNERÜNKET ARRÓL, HOGY VÁLT OZAT LAN ÜL ES AZ EL
ÉRHETŐ LEGKEDVEZŐBB ÁRON FÖLVÁSÁROLUNK MINDEN LŐTT VADAT, ÉS A VADÁSZOK RÉSZÉRE

TÖREKSZÜNK MAXIMÁLIS PIACI BIZTONSÁGOT NYÚJTANI.

8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX: 06-92/311-333

M Y V H t f Z I S f
ÖNVEDEIMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LÓSZEREK TEIJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

VÁLLALJUK MINDENFÉLE FEGYVER JAVÍTÁSÁT, FEGYVERVIZSGÁRA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT B IZO M ÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

C ÍM Ü N K : G E M E N C  VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 12 0 3  BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 5 7 . (ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN) 

TELEFON: (36-1) 2 8 3 -4 4 3 2 , MOBIL: 0 6 -3 0 /4 2 1 -8 3 9 . 
NYITVA TARTÁS: H -P: 1 0 .0 0 -1 8 .0 0 , SZOMBAT: 9 .0 0 -1 3 .0 0



K özpont, nagykereskedelem , csoma g kü ldö szol gá lá t:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r  V ad ás z -h o rg ás z  s z a k ü z l e te k :

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

Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898, Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058. Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.

A SWAROVSKI egyike a v i
lág ve ze tő  o p tik a g y á rtó i
nak. Évtizedes tap as zta la 
tok, a legújabb anyagok és 
a leg m o d e rn eb b  gyártás - 
techno lóg iák  a lka lm azásá
val m értékadóak a céltáv- 
cső- és látcső gyártásban.

HABICHT PF/PV céltávcsövek
Nagy látómező, brilliáns kép
minőség, te ljes kiszolgálási 
kom fort, karcolásmentes ano- 
d izá lt könnyűfém  fe lü le t, cse
kély súly és a legújabb techno
lógia alkalmazása csak néhány 
azokból a tu la jdonságokbó l, 
amelyek a legú jabb 
SWAROVSKI céltávcső gene
rációt je llem zik.
-  nagy ütésállóság
-  vízállóság
-  nemesgáz-töltés
-  precíz szálkereszt á llíth a tó 
ság
-  nagy fényáteresztő képesség

1 . HABICHT PF 6x42 könnyű
fém  céltávcső
Sínes kivitel
Cikkszám: 21312 168.900.-
Sín nélküli kivite l
Cikkszám: 21311 152.900.-

2. HABICHT PF 8x56 könnyű
fém  céltávcső
Sínes kivite l.
Cikkszám: 21318 182.900.-
Sín nélküli kivite l
Cikkszám: 21317 174.900.-

3. HABICHT PV 3-12x50  
könnyűfém  céltávcsö
Sínes kivite l
Cikkszám: 21302 253.900.-
Sín né lkü li kivite l
Cikkszám: 21308 252.900.-

A karcsú fo rm a te rve ze tt
SWAROVSKI látcsöveket már
több nemzetközi díjjal k itü n 
te tték . A  nagyszerűen dim enzi
o n á lt lencserendszer te ljes 
használati kom fo rto t, széles lá
tóm ezőt biztosít.
-  középá llítóva l és közpon ti 
d iop tria  kiegyenlítővel
-  süllyeszhető szemkagylóvé- 
dővel -  ideális szemüvegesek 
számára is
-  fáz isko rrig á lt, ütésállóan 
szerelt Dachkantprizma rend
szer ga ran tá lja  a töké le tes 
kontrasztgazdag képet,
-  belső fókuszállítás következ
tében garantá ltan por- és pára
mentes
-  kézben jó l illeszkedő, ütés- 
és karcmentes, habosíto tt po- 
lyuretán fedésű házban

4. SWAROVSKI SLC 7x42 B 
látcső
GA zöld
Cikkszám: 20320 218.900.-

5. SWAROVSKI SLC 8x50 B 
látcső
GA zöld
Cikkszám: 20388 246.900.-
GA fekete
Cikkszám: 20389 246.900.-

6 .  SWAROVSKI SLC 10x50 B 
látcső
GA zöld
Cikkszám: 20398 269.900.-
GA fekete
Cikkszám: 20399 269.900.-

5-6.
246.900.-tó l

UEöuQtö

Kettnec
A SWAROVSKI céltávcsövek 
és látcsövek megrendelhetők 
szaküzleteinkben.

4.
218.900.-



/o é /tm m e s
ENOCK

szandál,
amelyben jó l levegőzik a láb, 
mégis biztos tartása van. Széles, 
lyukaszto tt pántokkal, tépőzár
ral. Súlya: 450 g.

40-46, b a rn a ^
66146 6 . 9 0 0 . -

K ö z p o n t, n a g y k e re s k e d e le m , c s o m a g k ü ld ő  s z o lg á la t:

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

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

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

É rő g j /lö n n if'ú .
GREENOCK
könnyű túra félcipő
ve lú rbőr és kordura kom bináció
jábó l. Bélelt nyelvrésszel és dup
la tépőzárral, szellős, kivehető 
te x til ta lp be té tte l. Talpa elaszti
kus gum ibó l. Súlya: kb. 300 g. 
M éret: 40-46, olív ^
Cikkszám: 66124 6 .900 .-


