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M in d e n  jó b a n  van v a la m i rossz. így van ez a m e leg g e l is. M e le g  nélkül nem  
otthonos az otthon, de a meleg vagy drága (villanyfűtés), vagy büdös (olajfűtés), 
vagy kosszal jár (fa- és széntüzelés). Pedig mennyire jó volna mindezen hátulütők nél
kül, egyszerűen csak élvezni a meleg minden egyes celsius fokát...

Közismert tény, hogy a PB-gáz a legjobb hatásfokú, legkényelm esebb, és egyben
árban is versenyképes energ iahordozó . Váltson erre a tiszta, környezetbarát, és

0 §
különösen gazdaságos fűtési m ódra a nagy kapacitású PRIMAGAZ-tartállyal!
Az 5 m 3 befogadóképességű P R ÍM A G Á Z-tartá ly t -  átlagos otthoni gázfogyasztás  
mellett -  egy átlagos fűtési szezon alatt mindössze 1-2 a lkalom m al kell feltölteni. 
A  feltöltést a PR ÍM A G Á Z tartálykocsijai végzik az Ön által m egadott időpontban. 
És innentől kezdve csak egy mozdulat a termosztáton, és árad a meleg...

A  PRÍMAGÁZ-tartály telepítése a járulékos költségekkel együtt (telepítés, engedélyez
tetés) körülbelül 190.000,-Ft+ÁFA -ba kerül. A PRÍMAGÁZ munkatársai személyesen  
is felkeresik Önt, m inden  részletre kiterjedő fe lv ilágosítást adnak a PR ÍM A G Á Z-  
tartályról, elhelyezéséről, használatáról és költségeiről. Gondolja m eg és döntsön  
gyorsan! C ím : 1300 B udap est, Pf.: 225.

PRÍMAGÁZ
P R ÍM A G Á Z  EN E R G IA @



M I S T R A L - H U N G A R I A

m ú m m t m i i )  n$ p p R «  p l$ |i kft.
1122 Budapest, Moszkva tér 21. Telefon/fax: 156-30-35 

Rádiótelefon: (30) 404-298
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Elsőrangú vadászatok, verhetetlen árakon. Ausztriai irodánk többéves 
tapasztalata garancia a kiváló szervezésre

K Í N Á L A T U N K B Ó L
AFRIKA
Namíbia: 1 vadász + 1  női kísérő 
6 nap: 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tehénantilop, 1 varacskos disznó 
1 vadász
6 nap: 5 szabadon választott vadfaj!
Dél-Afrika: 1 vadász + 1  női kísérő 
6 nap: 1 nyala. 1 csíkos gnú, 1 impala. 1 varacskos disznó 
Zimbabwe: 6 nap: 1 nagykudu, 1 impala, 1 kőantilop.
1 varacskos disznó
14 nap: 1 leopárd vagy 1 fekete lóantilop 
SPECIÁLIS BIVALYSZAFÁRIK:
Zimbabwe: 5 nap: 1 kafferbivaly 
Időpontok: 1997. május 30-június 8. és június 7-16.
Tanzánia: 7 nap: 1 kafferbrvaiy 
Időpontok: 1997. aug. 13-24. ésaug. 23-szept. 3.
ALASZKA: 10 vadészmp: 1997. szeptember 
1 grizfy, 1 jávorszarvas
9 vadásznap: 1997. augusztus-szeptember 
1 fehér hegyikos és 1 karibu vagy 1 hegyikecske 
OROSZORSZÁG: 4-5 nap: 1 siketfajd, t i  1 stfcetfa#
1 nyírfajd, 1 mogyoróstyúk + erdei szalonka korlátozás nélkül
10 nap: Szibéria; kőszáli kecske 
10 nap: 1 tengerparti bamamedve 
(kisért út -  korlátozott résztvevószám)
Jakutiai jávofszarvasvadászat garanciával! 8 nap: 1 jávorszarvas

Színes, ném et nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes 
felvilágosítással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

4430,-DEM

4950,- DEM

4850,- DEM

3700,-DEM 
8680,-DEM

5600,-USD 

6100,-USD

9500,-USD 

8500,- USD

1780- 2380,-DEM 
4500,-USD

4550-5250,-DEM 
6000,- USD

\ W J   ̂* * * *
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SPORT AMMUNITION LTD. SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.
8184 Fűzfőgyártelcp, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091

■  Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe
rekben. különböző sörétsúllyal, 2-4,5 mm 
sörétmérettel.
■  Sportlőszerek speciális és extra kiv i
telben.
■  Különleges lőszerek: fényjelző, 
nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi ri
asztó, ólomlövedékes.
■  22-es kispuskalőszerek.

■  Polgári felhasználású pirotechnikai 
termékek (fáklyák, füstök, csillagszórók 
stb.)
■  Nagy, közepes és kerti tűzijátékok ter
vezése, gyártása, szerelése és lejátszása.
■  FIOCCHI gyártmányú sörétes vadász- 
és sportlőszerek.
■  FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és rc- 
volverlőszerek.

Telephely: 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091. 
Kereskedelmi Iroda: 1015 Budapest. Donáti u. 5/B. Telefon: 201-1655. fax: 201-1881

A Z  ÉRTÉKESÍTÉS N AG YKER ESKED Ő IN KEN  KERESZTÜL TÖ R TÉN IK :

1. Harmónia and Material Kft., Debrecen. Telefon/fax: 52/430468
2. H U N O  2000 Kft., Fűzfőgyártelcp. Telefon/fax: 88/351-584
3. H Ü N G A R O -A R M S Kft.. Győr. Telefon/fax: 96/313-040
4. Kátai-Pál László, Orosháza. Telefon/fax: 68/311-612
5. Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft., Kaposvár. Telefon/fax: 82/351-252

- N I K E s ö r é t e s  lőszer H s H

-  HS 3 8  B U F F A L O C O M B O  r e v o lv e r  .3 8  S P L  kaliberben 
+ váltócső és váltódob .2 2  L R .  kaliberben

9022 Győr, Apáca u. 14., tel./fax: 36-96/313-040 
1045 Budapest, Chinoin u. 20., telefon: 379-4339

KISKERESKEDELMI BOLTOK:
Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok:

9022 Győr, Apáca u. 14., telefon: 96/328-876 
9700 Szombathely, Széchenyi u. 13., telefon: 94/339-336 

9200 Mosonmagyaróvár, Győri Kapu u. 10., telefon: 96/395-394
Seprő Colt Fegyverbolt:

1076 Budapest, Thököly út 2., telefon: 351 -7535

a r m s
Kínálatunk ZASTAVA golyós vadászfegyverekből: 

M 70 típusból: .243 Rém. 22-250, .300 Win. mag., 
7 mm Rém. mag., 7x64 30-06 kaliberekben 

M 85 típusból: .222 Rém., és .223 Rém. kaliberekben

T0ÚB6I KÍNÁLAT:
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A TARTALOMBÓL:
Braun úr többet akar... 8
Új rovatunk: a vadlexikon 9
Módosulnak a fegyverrendeletek 11
Ólommérgezés 13
Nagy magyar vadászok: Vay Sarolta 14
Esszé: Hit és vadászat 18-19
Újra kiosztották a Hubertus Kereszt díjait 21
Hubertus Kereszt kitüntetettek ’96 22
Művészportré: Meszlényi Attila 23-24
Humor: A vizsgák derűs oldala 25

T Á J É K O Z T A T Ó
A  V a d á s z a ti K u ltu rá lis  E g y e s ü le t ta g ja in a k , amennyi
ben beküldik belépési nyilatkozatukat és befizetik az 1997. 
évre szóló tagdíjukat - e z  az összeg 1500 forint - automati
kusan, té r íté s  n é lk ü l já r  a V A D Á S Z L A P  és igénybe vehe
tik az egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit.

1 9 9 7 -b e n  -  e g é s z  é v re  -  a M a g y a r V A D Á S Z L A P  e lő fi
ze té s e  180 0  fo rin t, amelyet bármely postahivatalban „Bel
földi postai utalványon” lehet befizetni a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére: 124 5  B u d a p e s t, P f. 1209 .

Ha e g y  v a d á s z tá rs a s á g  v a g y  b á rk i (!!!) ö s s z e g y ű jt i  
ta g ja in a k  v a g y  is m e rő s e in e k  n é v - és  c ím lis tá já t (m in i
m u m  15 e lő fize tő t) é s  e g y  ö s s ze g b e n  fiz e t e lő  a lap ra , 
to v á b b i 5 s z á za lé k o s  b ó n u s z t kap  a s zá m la  v é g ö s s z e 
g é b ő l. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és cím
listát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a ked
vezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési 
csekket megküldjük.)

A h iv a tá s o s  v a d á s z o k n a k , v a d ő rö k n e k  - a részvény- 
társaságok kivételével - in g y e n e s  a  M a g y a r V A D Á S Z L A P  
199 7  á p r il is á tó l, ha megküldik munkaadójuk nevét és 
címét.

CÍMLAP: FÁCÁNVADÁSZ RÓKA/MAGYAR FERENC FELVÉTELE

tfflim m p
M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN

Kiadó-főszerkesztő: Csekő Sándor • Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor - Szerkesztőségi titkár: Lukácsná Kocsis Marianna ■ 

A szerkesztőség levelezési címe 1245 Budapest Pf. 1209 ■

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •
A szerkesztőség és a kiadó elme: 1054 Budapest V., Honvád u. 8. IV. 3. •

Telefon/fax: 131-43-68 •
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon" a szerkesztőség 

levelozésí címén, átutaiással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 11500102- 
. 10004115 számú számlára, vagy a hlrlapkézbesítőknél. a postahivatalokban.

Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Előfizetési díj 1997-re: 1800 forint.

ISSN 1215-6159

Athenaeum Nyomda Rt. 97.0059 
Felelős vezető: Hupján József vezérigazgató
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TARTSON VELÜNK!
Nem tudom, mi lenne az eredményesebb, ha 
kérem Önöket vagy ha könyörgöm Önöknek:, 
adják a Vadászati Kulturális Egyesületnek a 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Én 
biztos, ami biztos: kérem is Önöket... és nem 
szégyellem, könyörgöm is azért, hogy töltsék ki 
e lapszámunk közepében megtalálható nyilat
kozatot, amelyet középen értelemszerűen ketté 
kell vágni, és az így kitöltött „Nyilatkozatot" te
gyék be az APEH-nek beküldendő borítékba, 
adóbevallásuk mellé. Talán, ha mellettünk nyi
latkoznak, ha mi leszünk az Önök, barátaik, 

családtagjaik kedvezményezettjei, a törvény értelmében októberben a tá
mogatásukat megkapjuk.

A félreértések elkerülése érdekében, ez az 1 százalék Önöknek nem je
lent semmiféle többletfizetést, a személyi jövedelemadójuk 100 százalékát 
mindenféleképpen be kell fizetniük, de ebből 1 százalékot a Vadászati Kul
turális Egyesületnek adhatnak... 99 százalék így is bekerül a költségvetés
be. Ha nem rendelkeznek, ha nem nyilatkoznak, ha „rosszul" töltik ki a nyi
latkozatot, ha olyan kedvezményezettet jelölnek meg, aki nem felel meg a 
törvény előírásainak... az 1 százalékuk automatikusan szintén az állam- 
háztartást gazdagítja.

Most először rendelkezhetünk közvetlenül a személyi jövedelemadónk 
felhasználásáról, igaz csak az 1 százalékáról.

Most Önök közül néhányan jogosan teszik fel a kérdést: miért pont a Va
dászati Kulturális Egyesületnek adjam az 1 százalékomat?

Megválaszolom.
Azért adják az 1991-ben alapított, budapesti székhelyű, de országos 

működésű, a politikai pártoktól független, országgyűlési képviselőt soha
sem állító és támogató, kimondottan a vadászok érdekében létrehozott - 
az 1996. évi CXXVI. törvény előírásának mindenben megfelelő - Vadásza
ti Kulturális Egyesületnek, .mert ezzel hozzájárulnak a magyar vadászati 
kultúra céljainak megvalósulásához, hozzájárulnak a vadászati kultúra iga
zi mecenatúrájának megalapozásához. Ez az 1 százalék a Vadászati Kul
turális Egyesület életében az első olyan lehetőség, amely kristálytisztán 
megmutatja, mennyire ismerik és mennyire ismerik el a vadászok a tevé
kenységét, mindazt, amit az elmúlt hat esztendőben a vadászatért, a vadá
szokért, a vadászati kultúráért tett.

Segítek.
A Vadászati Kulturális Egyesület már az indulásakor arra a merész elha

tározásra jutott, hogy kiadja a Magyar VADÁSZLAP-ot, egy olyan újságfor
mátumú újságot, amely független a hivatalos szervezetektől, ugyanakkor 
hitelesen tájékoztatja Olvasóit a vadászokat érintő és érdeklő témákról. 
Lett is nagy lótás-futás a hivatalos szervezeteknél, be-bezárult előttünk jó 
néhány ajtó... mert ki szereti, ha netán kiteregetik a „szennyesét". Erkölcsi
leg megígérték a lap és az egyesület támogatását, de csak az elmúlt évben 
értük el, hogy a pályázatokon elnyert támogatás meg is érkezett a szám
lánkra.

Aztán kitaláltuk és az első években - a megyei vadászszövetségek se
gítségével - megszerveztük az Országos Vadásznapot, amely mára élő 
hagyomány, s nagy kár lenne a rendezvénysorozatot abbahagyni.

Megalapítottuk a Magyar Vadászok Zászlóját, a Hubertus Kereszt kitün
tetést és megszerveztük a megyei disputákat, majd ezt követően az I. Or
szágos Vadászati Kulturális Konferenciát.

A Vadászati Kulturális Egyesület mindennapi tevékenységéhez tartozik 
a kiállítások, kulturális rendezvények, pályázatok megrendezésének-meg- 
szervezésének segítése, a vadászmúvészek, -írók, -fotósok felkutatása és 
támogatása... már amennyire ezt anyagi lehetőségei megengedik.

Hát ennyi röviden, de vállaljuk az összehasonlítást a többi vadászati 
szervezettel, mert pontosan tudjuk, mit tettünk le a vadászat, a vadászati 
kultúra asztalára.

Mint már annyiszor, évről évre fejlődő, változó lapunk hasábjain leírtuk: 
Önök döntenek abban, hogy támogat
nak vagy sem bennünket. Talán nem i
táplálunk hiú reményeket, ha feltételez* f  ’
zük, az igaz vadászok, ismerős és is* *
meretlen barátaink nekünk adják az 1 
százalékukat... amit előre is köszö
nünk. a VKE alelnóke
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Bp. 1245 Mire szabad vadászni itthon
P f .  1 2 0 9  és a környező országokban?

D é n e s  A n d rá s , B u d a p e s t: „...a 
28/1996. (X. 10.) FM-rendelet lehe
tőséget ad a területes vadásztársa
ságoknak az 1996. LV. törvény ha
tálybalépéséig. 1997. március 1-jé- 
ig a vadászat lehetőségére. Milyen 
vadelejtési lehetőséget kapnak a 
vadászok a hátralévő időszakra? A 
jelenlegi jogszabályok alapján is az 
FM-hivatal által jóváhagyott tervek 
10%-os túlteljesítésére van lehető
ség. Konkrétan a kérdés az. hogy a 
10%-os túlteljesítésen kívül, ki ha
tározza meg az 1997. évi első két 
hónapi keretszámot? Ez azért is 
fontos kérdés, mert a területbérleti 
díjat is időarányosan fizetni kell, 
minden vadgazdálkodással kap
csolatos feladatot el kell látni, és 
vállalni kell minden más kötelezett
séget..."

Reméljük, azóta m egkapta  a m e 
gye i FM -h ivata! tárgyra vonatkozó  
körlevelét. M iután a  lap február ele
jén  je lenik meg, csak a szarvasbor
jú , a  vaddisznó, valam int az egész 
évben elejthető kártékony fajok va
dászhatók. A körlevél értelmében a 
ké t hónapban  az éves teríték 10 
százalékának megfelelő mennyiség 
e jthe tő  e l szarvasborjúból és vad 
disznóból. Am ennyiben m indezek
ke l nem  értenek egyet, két do lgo t 
tehe tnek: vagy m egfe llebbezik az 
e lső fokú  határozatot, vagy kü lön  
kérelm et adnak be, külön elbírálás
ra, term észetesen okm ánybélyeg
g e l ellátva. Ez a  h ivata los út. M a 
gánvélem ényünk szerin t viszont 
jo b b a n  járnak, ha ilyen kegyetlen  
idő já rás m ia tt inkább az e te tők  
rendszeres föltöltögetésével m ú la t
já k  az  am úgyis illékony időt. 
H iggyék el, jo b b a n  meghálálja a 
vad, m in t az ólom galuskat! Kü lönö
sen akkor igaz ez, ha m ár a  m ú lt évi 
te rve t am ugyis túlszárnyalták, ha 
csa k  10 százalékkal is. A  je len lea i 
helyzetben ugyanis az igazi érték  
az, am i m ég megmaradt...

J a k a b  A lad ár, B u d a p e s t:
„...Több mint negyedszázada va
gyok vadásztársaságom tagja. 
Most, társaimmal együtt, arra a 
sorsra jutottunk, hogy a területün
kön alakult új, földtulajdonosi bérki
lövő társaság kihagyott... Hátra van 
ugyan még egy undorító procedú
ra, de arra igazán nem vagyok kí
váncsi. Soha egyetlen fillért nem 
kaptam munkámért, pedig a va
dászházépítés. fácánnevelés, őr
zés munkáiból a helyieket megszé
gyenítő módon részt vettem. Min
den élőnyúlfogáson ott voltam, 
amikor még volt nyúl. Végtére is 
egykoron ez alapozta meg a tár
saság gazdálkodását. Ma már volt 
mit elveszíteni. Érdekes, akkor sen
ki nem akart a helyünkre mászni, 
pedig síppal-dobbal kerestük a se
gítséget a hálózáshoz. Amikor ón 
itt vadász lettem, jó volt, ha egy va
dászaton meglőttünk három-négy

nyulat, és csak a szezon végére ju
tott minden vadásznak egy kis kós
toló. Évtizedes munkával sokszo
roztuk meg a terítéket, és mára 
már a megye jobbjai közé tartoz
tunk. Mennyi lemondás, munka 
kellett mindezekhez. Ezt csak azok 
hiszik el, akik benne voltak. Évtize
deken át nem lőttünk egyetlen va
lamirevaló őzbakot, csak a leasat- 
nyábbakat, a többit a külföldiek vit
tek. Nem is akármilyeneket, mert 
minden fillérre szükség volt. Minde
zek gyümölcseit most már mások 
fogják élvezni. De tudja-e igazán 
méltányolni valaki mindezeket? 
Nem vártam ilyen embertelen, sze
mét viselkedést. Legalább valaki 
vagy valakik megköszönnék, ha 
már ingyen az ölükbe hullott. El kel
lene hinnem, hogy jobban fogják 
csinálni. Nem hiszem el. Ugyanis a 
vadászati fegyelem alapja az etika. 
Ehhez viszont nem kevés idő kell. 
és ami még ennél is fontosabb, va
lamitől tartani kell. Ma egyetlen rab- 
sicnak nem lehet bevonni a puská
ját. ha van vadászjegye, a nagy 
„jogállamiság" miatt. Sorolhatnám 
az eseteket, de már a sajtóban is 
lerágott csont. Ha netán a felügye
lő bevonná is a vadászjegyet, az el
len fellebbezhet, annak halasztó 
hatálya van. Ha a II. fok helyben 
hagyja, bírósághoz fordulhat, és 
annak is halasztó hatálya van. Jön 
egy tárgyalás, kettő, és ha jól meg 
tudja fizetni az ügyvédjét, röhög a 
markába. Sőt, az lesz támadások
nak kitéve, aki följelentette. Intri- 
kussá nyilvánítják és kihagyják min
denből, mint ahogy velem is tör
tént. Hosszú ideig ugyanis FB-el- 
nök voltam, és kellő szigorral jár
tam el mindenki ellen válogatás 
nélkül, aki vétett a vadászat írott és 
íratlan szabályai ellen. Na, úgy lá
tom, ilyen emberre nincs szükség 
többé, csak olyanokra, akik csak 
összekacsintgatni tudnak, és sze
retik a nyulat petrezselymes új
krumplival. Mi lesz ebből?..."

Egyelőre nem  tudjuk. Az azonban  
bizonyos, hogy az á tm eneti időszak 
nem  kedvez az igazságnak az élet 
m ás területein sem. M a m ár szinte 
bizonyos, hogy e lőb b -u tó b b  
visszahívják azokat, akiket m a m él
ta tlanu l mellőztek, m e rt vannak 
olyan a lapvető szabályok, amelyek 
nélkü l vadászni, vadgazdálkodn i 
nem  lehet. Ehhez tudás, tapaszta
la t kell, m e rt o lyan v ilágot élünk, 
h o g y  senk i nem  h isz senkinek. 
Csak belülről,, saját élmények a lap
ján  hiszi m a jd  e l a közeli jö vő  vadá
sza is, hogy anyagi és egyéb á ldo
zatok né lkü l nem  lesz m ire puská t 
emelnie, és ha jó l akar szórakozni, 
b e  kell állnia abba a sorba, am ely
nek szakm ai tudásanyagát m egfe
le lő  szakm ai a lázatta l ad ták  egy
m ásnak az  egym ást köve tő  gene
rációk. Ez m ost, zöm m el tő lünk  
független okok miatt, nem  sikerült.

A U S Z T R IA  
F e b ru á rb a n :  nyest - nyuszt - erdei szalonka.

S Z L O V Á K IA
F e b ru á rb a n :  farkas - vadmacska - pézsmapocok - fácán
kakas - héja.
E g é s z  é v b e n  v a d á s z h a tó :  vetési varjú - dolmányos varjú
- szarka - szajkó.

U K R A J N A  
F e b ru á rb a n :  róka - farkas.

R O M Á N IA
F e b ru á rb a n :  szarvastehén és borjú (20-áig) - dámtehén és 
borjú (20-áig) - őzsuta, gida - vaddisznó (15-éig) - hiúz - sa
kál - borz - nyuszt - nyest - vidra - nyérc - fácán - vadger
le - örvös és odúgalamb - balkáni gerle - fenyőrigó - sere
gély - vadlibák - vadrécék - szárcsa - kormorán és egyéb 
vízivad - erdei szalonka - sárszalonka - bíbic.
E g é s z  é v b e n  v a d á s z h a tó :  farkas - róka - vadmacska - 
nyestkutya - görény - hermelin - menyét - pézsmapocok
- ürge - szarka - szajkó - szürke és vetési varjú.

S Z L O V É N IA  
F e b ru á rb a n :  vaddisznó (15-éig) - farkas.

M A G Y A R O R S Z Á G  
F e b r u á r b a n :  gímszarvas borjú - dámborjú - házi görény 
(15-éig) - nyest (15-éig) - balkáni gerle (15-éig) - vetési var
jú fészektelepeken. (Mindezek az érvényes rendelet sze
rint, és elvileg. A  gyakorlatban csaknem minden megyei 
vadászati felügyelő kiadott valamiféle vadvédelmi célzattal
I. fokú határozatot. A  kellemetlenségek elkerülése érdeké
ben, ha vadászni szándékozik, érdeklődjön a terület illeté
kes vezetőinél.)
E g é s z  é v b e n  lő h e tő :  vaddisznó kan, süldő, malac - üregi 
nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál - 
mosómedve - dolmányos varjú - szarka - szajkó - nagy ká
rókatona - sárgalábú sirály.

F E B R U Á R
Közép-európai zónaidőben Budapesten

A hó A hét 
napja nap;a

Ünnepnap
Névnap

A Nap 
keite nyugta 
h m  hm

kelte
hm

A Hold 
nyugta 

hm
fázisa

hm

6 Csütörtök Dorottya, Dóra 704 1653
•
547 1546

7 Péntek Tódo-, Rómeó 7 02 16 55 633 17 02 •1 6 0 6
8 Szombat Aranka 7 01 16 56 713 1821
9 Vasárnap Abigél, Alex 659 16 58 7 49 1939

10 Hétfő Elvira 658 1700 822 20 55
11 Kedd Beadd, Marietta 656 17 01 855 22 09
12 Szerda Lívia. Lídia 6 55 1703 927 23 20
13 Csütörtök E»a. Ucda 653 1704 1001 --
14 Péntek Bálint. Valentin 6 51 1706 1038 027 D958
15 Szombat Kolos. Georgma 650 17 07 1119 130
16 Vasárnap Julianna. Liüa 648 1709 12 03 2 27

17 Hétfő Donát 646 1711 1251 319
13 Kedd Bernadett 645 1712 1344 406
19 Szerda Zsuzsanna 643 1714 1439 4 47
20 Csütörtök Aladár, A'mos 641 1715 1536 523
21 Péntek Eleonóra 640 1717 1635 5 55
22 Szombat Gerzson 638 1718 1734 6 24 0  1127
23 Vasárnap Alfréd 636 17 20 1834 651

24 Hétfő Mátyás 634 17 21 1934 716
25 Kedd Géza 6 32 17 23 2035 7 42
26 Szerda Edina 630 17 24 2136 809
27 Csütörtök Ákos, Bátor 629 17 26 22 38 837
28 Péntek Elemér 627 17 27 23 41 909
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BRAUN UR TÖBBET AKAR, 
DE BELEBOTLOTT BERÉNYI DOKTORBA

Talán emlékeznek még rá, lapunk 
hasábjain (1996/július „Hogyan 
lehet ingyen vadászni?” ) foglal
koztunk már Braun úr zseniális 
üzletével, amellyel elérte, hogy 
hektáronként 10 forintért 99 évre 
hozzájutott a volt Balatonnagybe- 
reki Állami Gazdaság 14 ezer hek
táros területéhez, s mint földhasz
náló. jogosulttá vált a vadászati 
jog hasznosítására. Nem volt két
séges, hogy a ma Hubertus Bt.-re 
keresztelt nagybirtok latba veti 
minden erejét újabb vadászterüle
tek megszerzéséért. Fonyódtól 
Balatonszentgyörgyig meghívtak 
egy beszélgetésre minden vadász- 
társaságot és földtulajdonosi kép
viselőt, hogy fölvázolják elképze
lésüket a Braun Holdingról. Az 
ajánlat lényege az volt, közösen, 
együttműködve alakítsák ki a ma
mutterületet. hogy azon egységes 
vadgazdálkodás, a vadállomány 
egységes kezelése alakulhasson 
ki. A Hubertus Bt. ehhez fölaján
lotta a vadgazdálkodásban szer
zett szakmai tudását, vadászati 
szervező irodáját, amely egysége
sen gondoskodhatna az értékesí
tésről és természetesen nemzetkö
zi befolyását, kapcsolatait. Bizto
sította a résztvevőket, hogy egy 
belső megállapodás alapján, a köl
csönös érdekek figyelembevételé
vel, lehetővé teszi a magyar vadá
szok szórakozását. Cserébe csu
pán azt kérte, a térség földtulajdo
nosai és vadászai bízzák meg a 
Hubertus Bt.-t a vadászat-vadgaz
dálkodás szervezési és irányítási 
feladatainak ellátásával.

Tagadhatatlanul szimpatikus
nak tűnik az ajánlat mindaddig, 
amíg végig nem gondoljuk: ele
gendő garancia-e az ígéret egy 
belső megállapodásra, amely 
majd a helyi vadászok érdekeit 
rögzíti. Egyébként ismerős és 
egyáltalán nem új a képlet: ezt a 
területrészt, meg azt a területrészt 
is le kell zárni a helyi vadászok 
elől a külföldiek eredményes va
dásztatása miatt... és a magyar va
dászok mehetnek oda vadászni, 
mert oda mehetnének, ahol egyál
talán nincs vad.

A holding kialakításának ter
mészetesen akadtak hívei, de a 
somogyi Hunor Vadásztársaság 
és a Somogyszentpál és környéke 
földtulajdonosainak közös képvi

selője dr. Berényi Sándor ellen
állt az ajánlatnak, mondván:

- Meggyőződésem, hogy a hol
ding nem a magyar vadászok ér
dekeit kívánja képviselni, hanem 
kenyéradó gazdáját Braun urat, 
aki a maga stílusában mindenki
nek diktálni akar és előbb-utóbb 
mindenkit lenyelt volna, ezért az 
ötletet nem tudtam támogatni.

Berényi doktor egyébként is 
„csatázik” a szomszédos nagybe- 
rekiekkel a vadászterület határai
nak kialakítása miatt, mert a Hu
bertus Bt. olyan területrészt pró
bál megszerezni, amelynek tulaj
donosai elsőnek és 100 százalé
kosan a somogyszentpáliak mel
lett voksoltak. Mint ismeretes, a 
földtulajdonosok csak egy terület 
mellett voksolhatnak érvényesen. 
A Hubertus Bt. területbővítési 
módszere nem teljesen ismeret
len. Megvárták a somogyszentpá
liak földtulajdonosi közgyűlését, 
amelyet az elsők között tartottak 
meg Somogy megyében, aztán rá
rajzoltak a térképre és újabb köz
gyűlést hívtak össze, ahol 
könnyűszerrel megszerezték az 
50+1 százalékos többséget.

Némi kis bibi azért volt ebben 
a rárajzolásban, mert a Hubertus 
Bt. határidőn túl juttatta el hirdet
ményét az önkormányzatokhoz, s 
bár megpróbálták kimagyarázni a 
késést, rájuk nézve ugyanúgy ér
vényes és jogvesztő a határidők 
elmulasztása, mint bárki másra.

Ebben a „felállásban" nem le
het csodálkozni azon, hogy nem 
sikerül az egyezkedés a nagybere-

kiek és a somogyszentpáliak kö
zött, mindketten várják a vadá
szati hatóság döntését... és az élet 
fintora lenne, ha a kizárólag ma
gántulajdonú földterületet az 
éhes, a magyar vadászokra egyál
talán nem építő, tulajdonképpen 
legálisan külföldi kézben lévő 
„nagybirtokhoz” csatolnák.

A Braun Holding törekvései-. 
nek ellenálló, 56 éves Berényi 
doktor nem könnyű eset. határo
zott. szimpatikus egyéniség, a 
mintegy ezres lélekszámú So
mogyszentpál község polgármes
tere. Kemény embernek látszik, 
karaktere olyan, mint vasmarkú 
kézfogása. Független jelöltként 
indult a választáson és már máso
dik ciklusban áll a falu élén. Az 
eredeti foglalkozása állatorvos, 
állatszeretetét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy kisebb mé
nese van kisbéri és magyar telivé
rekből, és az anya nélkül maradt 
kismalacok, őzgidák, szarvasbor
júk mindig otthonra, gondosko
dásra találnak nála.

1964 óta vadászik, akkor vet
ték fel a somogyi Hunor Vadász- 
társaságba, később két évig volt 
az egyesület titkára, majd erről a 
tisztségéről lemondott. Amikor 
felfüggesztették a vadásztársaság 
működését, nem a véletlen műve 
volt, hogy őt kérték fel felügyelő 
biztosnak, és a társaság újjászer
vezését követően 1977-ben vá
lasztották meg elnöknek. A jelen
leg 80 tagú vadásztársaság a 14 
ezer hektáros vegyes vadas, de in
kább nagyvadas területen évente 
80-100 szarvast, ebből 30 körül 
bikát. 80-100 őzet, 150-200 vad
disznót ejtett el. és egyike a leg
jobb Somogy megyei vadásztár
saságnak.

Berényi doktor sikereit hihe
tetlen szívósságának, kitartásának 
és munkabírásának köszönheti, 
amolyan jó értelemben vett „meg
szállott’*... akármiről is van szó. 
Tavaly július óta munkálkodik a 
vadászterület megtartásán, hatá
rainak ésszerűsítésén a vadásztár
saság érdekében. Arra a kérdésre, 
hogy miért? - nem keresi a vá
laszt:

- Pontosan tudtam, mit vállal
tam, és azt is, hogy miért. Féltet
tem azt a munkát, azt az ered
ményt, amit az elmúlt húsz évben

a vadásztársaság működésébe, 
vadgazdálkodásába belefektettem 
és amit elértünk. Erről nem 
könnyű egy vállrándítással le
mondani. Nincsenek világra szóló 
eredményeink, de amit kitalál
tunk. amit célul tűztünk magunk 
elé, azt megvalósítottuk, elértük. 
Nálunk mindig korrekt volt a vad
dal való törődés, olyan etetőrend- 
szert építettünk ki. amely képes a 
területen tartani a vadat. Ez a 
rendszer 12 darab fedett, egyszer
re szálas és szemes takarmány 
etetésére és tárolására alkalmas 
nagyvadetetőből áll. így a legna
gyobb hófúvások idején, amely
ben gyakran van részünk, sem 
okoz gondot a vad etetése.

Amikor arról kezdtünk el be
szélgetni, hogy a területen földtu
lajdonos. a somogyszentpáli föld- 
tulajdonosok közös képviselője, 
ugyanakkor a jelenlegi vadásztár
saság elnöke... az összeférhetetlen
ség említésén elbizonytalanodik.

- Bevallom, ezen még túl so
kat nem gondolkodtam, de remé
lem. hogy találunk rá jogilag és 
emberileg is elfogadható megol
dást. Tudom és tapasztalom, hogy 
bíznak bennem az emberek, én 
egyetlen földtulajdonosnak sem 
ígértem konkrétan semmit, csu
pán azt, hogy ha meglesz a terü
let, korrektül kiszámolom és 
megmondom mennyit fog a va
dásztársaság fizetni. Annak elle
nére, hogy a környéken mások is 
szervezkedtek és ezer forintokat 
meg vadhúst ígértek a földtulaj
donosoknak, mégis nekem sza
vaztak bizalmat, amellyel sem 
közös képviselőként, sem vadász
ként nem fogok visszaélni. Úgy 
tűnik, a vadászterület határainak 
kialakításán lassanként túljutunk, 
itt nálunk kialakul egy vadgazdál
kodásra alkalmas terület, amely
nek most ki kell dolgozni a terve
it, hogy minden költséget és 
bevételt számba vehessünk. A 
vadásztársaság eddig is kötött a 
nagyobb földtulajdonosokkal 
együttműködési szerződést a köl
csönös előnyök alapján, s ha ed
dig megtaláltuk a közös nyelvet, a 
közös utat, miért pont most lép
nénk le róla. Nem adjuk fel, én 
még soha nem adtam fel egyetlen 
mérkőzést sem!
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Mennyibe kerül egy új vadásztársaság?
Mint a gombák zivatar után, 
úgy bújtak ki sorra a földtulaj
doniból az új, egyelőre terület
nélküli, bérkilövő vadásztársa
ságok. Ezzel megint a jogászok 
jártak jól, mert a bíróságokhoz 
benyújtott alapító iratok ügyvé
di ellenjegyzése kapásból 
20-80 ezer forintot taksált. 
Ezeknek a társaságoknak jósze- 
rint az volt a ki nem mondott 
célja, hogy a nem helyi lakosok
tól valahogyan megszabadulja
nak. Tették ezt a szervezők an
nak ellenére, hogy megkérdez
ték volna: ki az, aki vállalja a 
később összeadandó költsége
ket. Az új társaság alapítása 
ugyanis a lehető legdrágább 
megoldás, hiszen az ún. anya
társaság feloszlatását követően 
az utolsó közgyűlés úgy dönthet
- és ha csepp eszük van, úgy is 
döntenek -, hogy a végelszámo
lás után a társaság vagyonát 
egymás között felosztják. Ter
mészetesen ez csupán akkor 
„gond” , ha van egyáltalán el
osztható ingó és ingatlan va
gyon. Felszámoló bizottságot 
kell tehát választani, akik inté
zik a végelszámolással kapcso
latos ügyeket. Ha elúszott a te
rület, nem kis fejtörést okoznak 
mindezek, hiszen előbb be kel
lene szedni az új bérlő által a 
törvény alapján kötelezően 
megtérítendő vadgazdálkodási 
berendezések értékét is. Ehhez 
pedig nem kevés idő kell, hisz a 
berendezéseket föl kell értékel
tetni, az értékelést el kell fogad
tatni a másik féllel..., az eladó 
pedig minél magasabb, a vevő 
minél alacsonyabb érték meg
állapításában érdekelt. Nem kell 
tenyérjósnak lenni ahhoz, hogy 
a térítések ügyének zömében 
csak a bíróságok tudnak majd 
mindkét fél számára elfogadha
tó döntést hozni. Ez azonban 
akár évekig húzódhat, és addig 
nincs mit elosztani. A  másik és 
ugyancsak meggondolandó do
log, hogy az úgynevezett anya
társaság feloszlásával megszű
nik az előhaszonbérleti jog in
tézménye, amellyel igen sok 
esetben a törvényadta lehetősé
gek szerint élni lehetne. Ennek 
alapfeltétele az, hogy a földtu
lajdonosok gyűlése annak ide
jén a haszonbérbe adás mellett 
döntött. Ilyen esetben ugyanis a 
bérleti lehetőséget a földtulaj

donosi közösségnek föl kell 
ajánlani az előző bérlőnek. Ha 
az vállalja a feltételeket, azonos 
ajánlat esetén élhet az előha
szonbérleti jogával, amint arról 
már lapunkban írtunk. Az újon-

dás. Nem lesznek kevesen azok 
sem, akik éppen a taglétszám 
alapján leosztott összeg hallatán 
fogják megzabolázni vadász
szenvedélyüket, mert ilyen drá
gán madárfüttyöt hallgatni

nan alakult társaság azonban 
nulláról indul, és össze kell ad
niuk a működéshez szükséges 
összeget. Sokan nincsenek tisz
tában még a kapuszámokkal 
sem, és bízvást ki lehet jelente
ni, hogy ez a legdrágább megol

„normális”  ésszel már nem is 
lehet.

A teljesség igénye nélkül és a 
könnyebb számolás érdekében 
egy 10 000 hektáros apróvadas 
(vegyesvadas) vadászterület 
előre számítható költségei:

FELHÍVÁS!
A Vadászok és Természetvédők Közép-Magyarorszá
gi Szövetsége, az új vadászati törvény - A vad védel
méről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény - által a területtel rendelke
ző egyes vadászt érintő kérdésekkel részletesen fog
lalkozott.

Várható, hogy a törvény végrehajtása és az annak 
alapján folytatott területes sportvadászi tevékenység a 
vadásztól nagyságrenddel nagyobb anyagi áldozatot 
igényel.

Szövetségünk területnélküli vadásztársaság létre
hozására szervezőbizottságot hozott létre azzal a cél
lal, hogy vadásztársainkat, illetve azokat a kezdő va
dászokat, akiknek vadásztársasági tagságra lehetősé
gük nincsen, segítsük a teljes ellehetetlenüléssel 
szemben.

Amennyiben átmeneti, vagy végleges megoldást kí
ván találni a fentiekben vázoltak alapján, név és lakcím 
adataival 1997. március 25-éig jelentkezzen szövetsé
günknél alapítótagként, annak érdekében, hogy az 
alakuló közgyűlést minél előbb megtarthassa a szö
vetség szervezőbizottsága.

V ad ászo k  é s  T e rm é s ze tv é d ő k  
K ö zé p -M a g y a ro rs zá g i S zö v e ts é g e

1051 Budapest, Nádor u. 34.
Telefon: 111-9608. Tel ./fax: 131-4790

Területbér: 50 Ft/ha
(20-100 Ft-ig) 500 000 Ft
3 hivatásos vadász
(min. 25 000 Ft bruttóval
számolva közterhekkel
együtt) 1 260 000 Ft
TB-hozzájárulás 64 800 Ft
Kilométer-térítés
(átlag 12 000 Ft/hó) 432 000 Ft
Vadvédelmi hozzájárulás 
(átlagos terítékhez fácán
nevelés nélkül) 200 000 Ft
Egyéb költségek 
(anyag, eszköz,
posta, egyebek) 200 000 Ft
Vadtakarmányozás, 
vadföldművelés 1 000 000 Ft
Közúti gépjármű
ütközési biztosítás
(96. évi, 52 Ft/ha áron) 520 000 Ft
Vadkártérítés
(minimális értéken
számolva) 100 000 Ft
Egyéb előre nem látható
kiadások 100 000 Ft

4 376 800 Ft
Felfelé kerekítve 4,5 millió fo
rint (más szakemberek szerint 
ennél csak több lehet, a becslé
seik szerint 5-8 millió Ft).

Átlagos 50 fős tagság esetén 
egy tagra 87 536 Ft esik. Az új 
társaság esetén üres a kassza, 
ezért a működési költségeket a 
belépési hozzájárulásból és a 
tagdíjból kell fedezni mindad
dig, amíg esetleg a bérvadászta
tásból bevételhez jutnak. Termé
szetesen az átlagtól lefelé és föl
felé jócskán adódhatnak eltéré
sek, mert a helyi sajátosságok 
nem hagyhatók figyelmen kívül, 
különösen a bevételi oldal hem
zseg a sok feltételes módtól: ha 
akad még érett, eladható őzbak, 
ha az elejtés után nem lesz mí
nuszpontos, ha sikerül apróvad 
vadászatot értékesíteni, ha...

Az azonban már most bizo
nyos, hogy ha netán akad olyan 
terület is, ahol az elmúlt időszak 
létbizonytalansága nem sodorta 
végveszélybe a vadállományt, 
az elmúlt két rendkívül zord idő
járású tél, mindenütt és látvá
nyosan csökkentette az őz- és 
apróvadállományt, és ezzel 
együtt a vadgazda lehetőségeit 
is. Ezért korántsem vigasz, hogy 
a fölfordulások nélkül is taka
rékra kellett volna állítani a va
dászszenvedély lángját minda
zoknak, akiknek nem mindegy, 
mit hoz a jövő. H. Zs.
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V A D LE X IK O N
A FARKAS
(CANIS LUPUS)
Rendkívüli ravaszságát, óvatossá
gát, vadászó-taktikai készségét, 
az ebbéli kitartóságát - mondjuk 
így: a győzelembe vetett hitét 
ügyességét, gyorsaságát, nem 
utolsósorban erejét és szinte ki
fogyhatatlan energiáját már több 
ezer évvel ezelőtt megfigyelték, 
szájról szájra adták, leírták, említett 
tulajdonságainál fogva mondák
ban, néphitben, állatmesékben is 
gyakran szerepel.

A székelyföldi havasok pásztorai 
szerint a farkas „eszes állat'*. A 
nyáron egyenként kalandozó far
kasok télen falkákba verődnek, s 
ilyenkor bámulatos vakmerőséggel 
és taktikai érzékkel támadják meg 
az erdei vadat, falu vagy tanyakö
zeiben a háziállatokat, elcsámbor- 
gó kutyákat (ez a kedvenc falatja). 
A zsákmányra egyedül is ráront és 
kitűnő üldözőként el is ejti, a far
kascsapat pedig gyakran szaka
dékba vagy sziklafalhoz szorítja a 
menekülő gím- vagy jávorszarvast.

J J

W 1
E vérbeli ragadozó a kutyafélék 

(Canidae) családjába tartozik, 
rendszertanig legközelebbi roko
na a róka. A vadászat, és főleg a 
civilizációs stressz Európában 
számtalan országból kiszorította. 
Közép-Európában, a Balkáni

éi

V -

hegységben, az Orosz Föderáció
ban található szép számmal. 
Svédországba nemrég visszatele
pítették a vadgazdálkodók kérésé
re, selejtező, szelektáló szerepéért. 
A Kárpátok vonulatában és azok 
nyúlványaiban őshonos ragadozó, 
itt számuk két és fél ezerre tehető. 
Évente kétszáz kerül puskavégre, 
de számuk újrapótlódik, néha sza
porodik, főleg Bukovinából, a 
Moldvai Köztársaságból, az orosz 
és ukrán erdőkből és sztyeppékról. 
Az elejtőiket a vadásztársaságok

5»
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JÁRÓ  FARKAS

jutalmazzák. Hiteles adatok szerint 
a cári Oroszországban évente tíz
ezer farkast lőttek.

Az európa i farkas színezete: 
Lappföldön fehéres egész évben, 
délebbre a barnás vagy „ordas” 
szürkés, a Balkánon sötétbarnás- 
szürkés. Alakja a német juhász
kutyáéra hasonlít, de annál 
hosszabb, horpasza soványodot- 
tabb, teste csontosabb, nyaka 
izmosabb és merev tartásü. 
Könnyű felismerni hegyes füléről, 
ravaszságot sejtető, vágott sze
méről, csapott farkáról, amelyet 
feltűnően és mindig lógat. Izmos 
lábai viszonylag vékonyak. Nyo
ma hosszabb a hasonló nagysá
gú kutyáénál, az első ujjpárna 
zártabb annál, karmai nem 
visszahúzhatók. A mellső végta
gon 5, a hátsón 4 ujja van. Menés 
közben ugyanazon oldalon lévő 
lábaival egymás nyomába lép, a 
kutya sohasem. A kullogó vagy 
ügető farkas nyomvonala mindig 
egyenes. A falka rendszerint liba
sorban halad egyirányba. Megri
asztva, vagy táplálékért napi 50 
km-t is megtesz. Súlya 40-50 kg, 
de egy 1990-ben a Keleti-Kárpá
tokban (Otjoz) lőtt ordas zsigerel- 
ve 71 kilót nyomott. Ez ritkaság. 
Decembertől februárig párosodik, 
a nőstény 12 napig koslat. A szu
káért olykor kemény harc folyik, s 
a sebzett kant a fa lka széttépi. A 
vemhesség 60-62 napig tart. Az 
újszülöttek száma 4-8, ritkán 10. 
Ezek 10-14 napig nem látnak, 
nem hallanak, és 6 hétig szopnak. 
Éhesen vinnyogva elárulják fész

küket, gyakran vesztükre. A szop
tató anyát a kan táplálja, de a fél
ig emésztett, visszaöklendezett 
eleségből a kölyköknek is jut. A 
hatodik héttől az anya hússal 
szoktatja kicsinyeit, s ekkor kez
dik fészküket elhagyni. A farkas
párok tiszteletben tartják egymás 
jelzett területét. A fagyos hópán
célon nem süpped be, így 
könnyen elfogja az őzet, szarvast, 
juhot. Betegsége a veszettség, 
ilyenkor jámbor, s házközeiben 
könnyen megharap állatot, em
bert. Életkora 12-15 év, ritkán 18 
év. Fogságban könnyen tartható.

Vadászata golyós puskával 
lesből, hajtásból, rémzsinórral 
(rongyzászlócskákkal terelve) tör
ténik. Legsikeresebb vadászata 
leskunyhóból, fára épített les- 
helyről történik. Csaliként friss dö
göt, vágóhídi hulladékot, csontot 
tesznek ki 30-40 méter távolság
ra. Fagyos éjjelen a leshelyet órák
kal előtte kell elfoglalni, mert óva
tos, jó a hallása és a szaglása. Ha 
neszét veszi a vadásznak, napo
kig nem tér vissza (meleg bunda, 
lábzsák, tea szükséges, és 
hosszas várakozás, türelem). Hív
ják hangutánzással, földbe ásott 
csapdákkal és leshelyre kikötött 
háziállatcsalival is vadásszák 
(Oroszország). Kisöbű fegyver far
kas esetében nem használható, 
még kis távolságra sem. Medve- 
és szarvas-hajtóvadászatokon - a 
hiúz, róka, vadmacska és vad
disznó társaságában - gyakran 
megjelenik a farkas, de ilyenkor el
ejtése nehezebb, de vadászia-

M ,
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FUTÓ FARKAS

sabb. A találkozás véletlenszerű is 
lehet utak mentén, árokban, víz
mosás mellett.

A mesékkel és közhiedelemmel 
ellentétben soha nem támad meg 
élő embert. Erdélyi vadászok ma 
is tartanak fogságban farkast, né
ha hosszú évekig. Hasznosítása: 
farkasbunda, más bunda bélése
ként, kabátprémként. A 41 
(C.I.C.) pont feletti koponya, a 
120 pont feletti farkasbőr aranyér
mes trófea. Az évenkénti londoni 
szőrmevilágbörzén keresett cikk. 
Főleg Kanadából és Oroszföldről 
kerülnek bőrök hivatásos vadá
szok zsákmányaiként.

K ás zo n i Z o ltán
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A legjobb árú pick-up Magyarországon:

i

A legtöbbek által vásárolt pick-up 
Magyarországon:

A LEHETŐ LEGJOBB REKLÁM: AZ ELMÚLT ÉVBEN 2 9 3 -A N  VÁLASZTOTTÁK A Mazda B 2500-t, AMELY ÍGY AZ 

EGYIK LEGTÖBBEK ÁLTAL VÁSÁROLT PICK-UP KISTEHERAUTÓVÁ VÁLT M AGYARORSZÁGON. E Z  ÖNMAGÁÉRT 

BESZÉL, AKÁRCSAK A B 2 5 0 0 -A S  TÍPUS ÁRA, AMELY NETTÓ 1999 000 Ft-tól 
KEZDŐDIK, ÍGY A B 2 5 0 0 -A S  A LEGJOBB ÁRÚ PICK-UP KISTEHERAUTÓ IS EGYBEN.

É S  H O G Y  M IT  SZ Ó LN A K  M IN D E H H E Z  A T Ö B B IE K ? ! C SU PÁ N  N ÉG Y  SZÓ T : H A ÉN M AZDA LEN N ÉK

K e d v e z ő , 1997-es haszongépjármű-hitelkonstrukció v á lla lk o z ó k n a k !
Bővebb felvilágosítás a modellekről a M AZDA MOTOR H U N G A RY e-mail címén: mazda@mazda.hu

Budapest: MAZDA MOTOR HUNGARY, 1194 Hofherr A. u. 38-40.. Tel.: 282-6566 Fax: 282-9767 AUTÓ FOCUS GM. XV., M3 autóp. 
12. km. Tcl./Fax: 307-3358 AUTÓ-ÓBUDA Kt'l., 1037 Vörösvári u. 123., Tel./Fax: 168-9620 PROFI BT. 1131 Reitter F. u. 164., 
Tel.: 129-1604, Fax: 129-6087 SZABÓ GÉZA. 1163 Batsányi J. u. 47., Tel./Fax: 403-0212 1106 Kerepesi út 121. Tel.: 30/506-126 Ajka: 
EYKO  Kft., 8400 Hársfa u. 7., Tel.: 88/311-637 Balassagyarmat: GÁL és F IA I Kft. 2660 Kővári u. 6/A., Tel./Fax: 35/314-355 Békéscsaba: 
AUTÓ-EXPANZIÓ Kft., 5600 Dobozi u. 108.. Tel.: 20/262-223 Fax: 66/323-155/30 Cegléd: ZAKAR és TÁRSA. 2700 4. sz. Főút 69. km., 
Tel./Fax: 53/313-133 Debrecen: AUTO-TOLDY CENTER 4030 Mikepércsi u. 160-162., Tcl./Fax: 52/314-162 Gyöngyös: AUTÓ 
BALÁZS 3200 Róbert Károly út 2/3. Tel.: 37/315-015, Fax: 37/315-777 Győr: S ILV ER  MOTOR Kft., 9028 Fehérvári u. 75., Tel./Fax: 
96/419-087 Rakasd: HILCZ és FIA  Kft., 7122 Kossuth u. 8/0., Tel./Fax: 74/431-825 Kaposvár: TÓTH és Tsa Kft.. 7400 Damjanich u. 98., 
Tel./Fax: 82/421-421 Kecskemét: Dakó Tibor, 6000 Mindszenti u. 2. Tel.: 76/485-715 Fax:76/487-810 Nyíregyháza: EURO-GATE Kft., 
4400 Debreceni u. 318/A., Tel.: 42/490-026 Pécs: SCHNEIDER és SOÓS AUTÓS Kft., 7630 Buzsáki u. 1-3. (a Budai Vámnál) Tel.: 
72/239-890. Fax: 72/239-190 Szeged: MAZ-DU BT, 6727 Bajai u. 2/A., Bemutatóterem: 6720 Feketesas u. 28., Tcl./Fax: 62/326-555 
Székesfehérvár: AUTÓ-FODOR Kft., 8000 Balatoni út 19., Tcl./Fax: 22/340-150 Szolnok: ZAKAR és TÁRSA Kft., 5000 Magyar u. 7. 
Tel./Fax: 56/422-557 Szombathely: QUADROTA Kft.. 9700 Vörösmarty u. 9., Tel./Fax: 94/325-678 Vác-Sződliget: AUTÓ HORÁNYI 
Kft., 2133 Horgászlói út Tel.: 27/311-186. Fax: 27/311-203 Zalaegerszeg: AUTÓ PÉTER Kft.. 8900 Balatoni u. 3/A. Tcl./Fax: 92/325-339

mailto:mazda@mazda.hu


FEGYVERRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
Több mint egy éve terjedt el a híre 
annak, hogy módosul a meglehe
tősen sok vihart kavart 115/1991. 
(IX. 10.) Korm. sz. rendelet a ké
zilőfegyverekről, a gáz- és riasz
tófegyverekről, valamint a lég
fegyverekről és a lőterekről. A 
módosítások, illetve kiegészítések 
a 242/1996. (X II. 27.) Korm. sz. 
rendeletben, a Magyar Közlöny 
1996/121. számában jelentek 
meg. A vadászok között elsősor
ban azoknak okozott nem kevés 
bosszúságot a várakozási időszak, 
akiknek éppen ezen idő alatt járt 
le a fegyvertartási engedélyük. A 
hatóság ugyanis - ki tudja miért - 
éppen a hosszas vajúdás alatt álló 
rendeletre hivatkozással engedé
lyüket csak ideiglenes jelleggel 
hosszabbította meg. Végre meg
szűnt a bizonytalanság és napvilá
got látott a rendeletmódosítás, de 
többszöri olvasatra sem sikerült 
értelmes magyarázatot találniuk 
arra, hogy vajon miért is kellett 
létbizonytalanságban tartani a sok 
ezer érintettet. Ugyanis nem sok 
lényeges változást tartalmaz, leg
alábbis számunkra, vadászokra 
vonatkozóan. A teljességre való 
törekvés nélkül, tallózva a fonto
sabb változásokban, összességé

A
Éves rendes és tisztújító közgyűlését janu
ár 14-én tartotta az Országos Vadvédelmi 
és Vadgazdálkodási Társaság a Központi 
Statisztikai Hivatal tanácstermében.

Nagy István bevezetője után dr. Há
zas József országgyűlési képviselő adott 
tájékoztatást a vadászkamarákról szóló 
törvényről. A törvény tárgyalását az el
lenzéki pártok is támogatják, így várható
an az első félévben sikerül napirendre 
tűzni.

Ezt követően Vajai László, az FM vad
gazdálkodási főosztályának vezetője be

ben elmondható, hogy szigorította 
a rendelet az engedély kiadásá
nak, megtagadásának, a tartás, tá
rolás kérdéseit. Be kell szolgáltat
ni az illetékes rendőri szervnek a 
lőfegyvert, lőszert, a gáz- és riasz
tófegyvert az engedély visszavo
násával egyidejűleg, az engedé
lyes halála - jogi személy eseté
ben annak megszűnése -  esetén, 
az engedéllyel együtt haladéktala
nul, de legkésőbb az esemény be
következésétől számított 8  napon 
belül. így - ebből következően - 
nincs arra lehetőség, hogy megőr
zésre átadja valaki olyannak, aki 
fegyvertartással rendelkezik. Ha
csak... nem készítenek egy szabá
lyos „kvázi”  adásvételi szerző
dést. Ehhez azonban a megőrző
nek vásárlási engedéllyel kell ren
delkeznie, de még ez is olcsóbb, 
mint a tárolási díj. Újdonság to
vábbá, hogy tilos polgári haszná
latra gyártani, belföldi kereskede
lembe hozni és tartani olyan lő
fegyvert, amely a vadászati és 
sportcél mértékén túlmenően al
kalmas az összehajtásra, össze to
lásra, megrövidítésre, a gyorsított 
szétszedésre. Bizonyára nem téve
dünk, ha ezt a tiltást az úgyneve
zett „csavaros” kínai kispuskákra

is értjük, annál is inkább, mert a 
rabsicok között módfelett népsze
rűvé vált, de sportvadászok is 
szép számmal vásároltak belőlük. 
Sokat vártunk a .22-es kispuskák 
ügyében, de az FM rendelethez 
képest nincs újdonság. Vadászati 
célra csak hivatásos vadászok 
használhatják, egyébként csak lö
vészeti oktatásra, sportlövészetre, 
lőfegyver kipróbálásra, vizsgázta
tásra és lőtéren használható, és 
szállítására a sportfegyverekre 
vonatkozó szabályokat kell betar
tani. Vadászat céljára így vásárlási 
kérelem nem adható ki. Akinek 
ilyen fegyvere van, attól - a ren
delet szerint - nem vonják be. 
Kérdés, hogy ilyen körülmények 
között el tudja-e adni? Vagyis két
féle sportvadász van: akinek van 
kispuskája és akinek nem is lehet. 
Vonatkozik a rendelet, illetve kie
gészült a számszeríjjal, amelyről 
az elődje nem tett említést, de vá
sárlási engedély ehhez a „fegyver
hez” sem kell, hasonlóan a csigás 
íjhoz, légpuskához, és egyéb fegy
verhez hasonló (kis öbű) piszto
lyokhoz, puskákhoz, amelyeket 
engedély nélkülinek hirdetnek a 
boltok, de erről a gyalogfácánok
nak bizonyára más a véleményük.

A fegyvertartási engedély öt év
re szól, újravizsgázni csak abban 
az esetben kell, ha a fegyvertartási 
engedélyt a jogosulttól megfelelő 
indokok alapján bevonták. Nem 
módosultak - még az azóta bekö
vetkezett inflációt követve sem - a 
rendelet megszegőinek büntetési 
tarifái. Pedig azóta sok víz(fej) le
folyt a Dunán.

A közlönyben a 65/1996. (X II.
27.) IKIM  rendelet a Magyar Kézi
lőfegyver Vizsgáló Hivatal meg
szüntetéséről és a Polgári Kézilő
fegyver és Lőszervizsgáló Korlá
tolt Felelősségű Társaság alapítá
sáról rendelkezett. A kft. 100%-os 
állami tulajdonú, egyszemélyes 
gazdasági társaság a megszüntetett 
hivatal jogutódja, azonos hatáskör
rel. így immár egy profit érdekű 
gazdasági társaságnál vizsgáztat
hatjuk időszakonként puskáinkat.

A fegyverek és lőszerek bevizs
gálásáról szintén ugyanitt az ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi 
miniszter a 64/1997. (X II. 27.) 
IK IM  sz. rendeletben rendelkezett. 
A vadászok részére érdemes meg
ismerkedni a jelenleg érvényes és 
elfogadott próbajelekkel, amelyek 
a rendeletben szerepelnek.

H.

MÉRNÖKÖK SZINTJÉN
szélt az átalakulások körüli gondokról, az 
üzemtervezésről, amely számít a társa
ság munkájára. A közgyűlésen résztvevő 
szakemberek ezek után kérdésekkel 
bombázták az előadókat, amely önma
gában is jó mutatója az információs hiá
nyosságoknak. Egyhangú volt ezek alap
ján a vélemény abban, hogy az értelme
zési kérdésekben a jövőben várhatóan 
megnövekedhet a felsőfokú végzettség
gel rendelkező társasági tagok szerepe, 
mert az állami felügyelet elsődleges fel
adata az ellenőrzés, számonkérés lesz. A

szakma gyakorlásának a megváltozott 
körülmények közötti gyakorlatát, a sokat 
emlegetett .mikéntjét és hogyanját’ a 
szakmának kell megmondania. Ehhez 
nyújthat nagy segítséget a tervezett ka
mara, amely szakmai alapokon működő 
önkormányzatot, az államtól átvett fel
adatokat jelentene, és ez egyfajta garan
ciát is nyújtana a vadászati kultúra, szo
kások, etikett megőrzésében is.

A vitát követően került sor a pénzügyi 
és vezetőségi beszámoló elfogadására 
és a nyílt szavazással történő új vezető

ség megválasztására. A jelölő bizottság 
javaslatát ismertetve, Kristó László leve
zető elnök sorban megszavaztatta a jelöl
teket, és egyhangú szavazás alapján a 
társaság újra választotta a vezetőséget. 
Csonka Tibor tisztségéről megnöveke
dett elfoglaltsága miatt lemondott, helyé
re Szenek Zoltánt választotta a tagság. 
Nagy István elnök megköszönte a bizal
mat, és a társaság tagságát arra kérte 
fel, hogy az éves munkatervhez mielőbb 
írásban küldjék be a javaslataikat.

- y -
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V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

Z a g yva vö lg ye  VT. M átranovák (N ó g rá d -m e g ye ) 
Minden vadászati idény szerint lőhető tarvad vadá
szata: 1997. február hónapban, minden péntek estétől, 
vasárnap reggelig. Szállás, ellátás a VT. vadászházában, 
kedvezményes árakkal. Jelentkezés a Vadcoop VT. köz
ponti irodájában, tel.: 185-5543

m M m m m

Z a g y v a vö lg ye  VT. M átra n o v ák  (N ó g rád -m eg ye ) 
Minden vadászati idény szerint lőhető trófeás vad va
dászata: 1997. február hónapban, m inden  p é n te k  estétől, 
vasárnap reggelig . Szállás, e llá tás a VT. vadászházában, 
kedvezm ényes  árakka l. Je len tkezés a Vadcoop VT. kö z 
p o n ti irodá jában, te l.: 185-5543

Minden meghirdetett vadászaton csak VADCOOP-tagok  
vehetnek részt, a vadászati ütemtervben meghatározott 
feltételek mellett. Bejelentkezések és találkozások, önkölt
séges vadászatoknál térítési dijak stb. az ütemtervünkben 
leírtak szerint, de a központi iroda is készséggel ad felvilá
gosítást a felmerült kérdésekre. Nem VADCOOP-os olva
sóink figyelmébe ajánljuk, hogy társaságunk szívesen lát 
minden hozzánk belépni szándékozó vadászt, sőt a nem 
vadászoknak vadászvizsga tanfolyamot is szervezünk. 
Mindenkinek balesetmentes, eredményes vadászatot 
kíván az Intézőbizottság.

E m l é k e z t e t ő ü l . . .

B iz o n y á ra  m in d e n  ta g u n k  m e g k a p ta  m á r  a  '96. 
n o v . H . é n  k i k ü ld ö t t "t á jé k o z ta tó n k a t ”, í g y  c s u p á n  
e m lé k e z te tő ü l s z e re tn é n k  fe lh ív n i a  f ig y e lm e t a z  a b 
b a n  le ír ta k ra . A  t a g d í jb e f i z e t é s  h a t á r id e je :  
1 9 9 7 . fe b r u á r  2Ő .-a . (a z  e g é s z  é v  ta g d íja  ! )  
A  f iz e té s i h á tra lé k k a l re n d e lk e z ő k  k ü lö n  é r te s í té s t  is  
k a p ta k , k é r jü k  s z ív e s k e d je n e k  re n d e z n i a  le m a ra d á 
s u k a t  é s  s z ü k s é g  e s e té n  e g y e z te s s e n e k  a  k ö z p o n t i  
i r o d á v a l.  M in d e n  ta g u n k a t  k é r ü n k ,  h o g y  ta r ts á k  
a  k a p c s o la to t  a  m e g y e i v e z e tő s é g g e l,  a  m e g y e i  
ö s s z e k ö tő v e l,  a  VT. k ö z p o n t i  i r o d á já v a l,  e b b e n  is  
s e g í t  a  tá jé k o z ta tó  c ím lis tá ja , ( is . )

Igaz, csak jövőre lesz tíz éves vadásztársa
ságunk, de mivel tudjuk, hogy a jó munkához 
idő kell...., no meg méreteinket tekintve igen 
komoly feladat, egy ilyen születésnapra felké
szülni, elkezdjük hát, időben. Intézőbizottsá
gunk elfogadta azt a javaslatot, hogy méltó 
rendezvénysorozattal emlékezzünk meg e 
kerek évfordulóról. Az indítványozóé tehát 
a feladat, hogy változatokat tegyen az IB.
asztalára arról, hogy miként és hogyan.....
Az ideális és kívánatos az lenne, ha tagjaink 
küldenének javaslatokat arról, hogy mit és 
hogyan szeretnének cselekedni ez alkalom
ból. Vetélkedőket, versenyeket, helyszíneket, 
költségtervezeteket, díjazási ötleteket várunk 
tehát, hogy ne az legyen amit “föntről” megter
veznek, hanem az valósulhasson meg, amit a 
tagságunk szeretne. A rendezvénysorozat 
lehet több fordulós, minden megyében lehet
nek -kellene, hogy legyenek- “elődöntői” és a 
“döntő” lenne az egész eseménysorozat csúcs
pontja, melynek rendezési jogát szintén beküldött 
pályázat útján lehetne elnyerni, /a legjobb feltéte
leket biztosítani tudó megye nyeri/ Körültekintő, 
minden részletre kiterjedő javaslatokat kell 
tehát készíteni és akkor minden résztvevő 
érezheti majd, hogy értünk, miénk van min
daz ami meg fog valósulni. Tisztelettel várom 
az ötleteket, felajánlásokat, pályázatokat, 
névvel, címmel -ha van- telefon és telefax
számmal, hogy konzultálni lehessen. Induljon 
a “T íz  é v e s  a  V a d c o o p ” című vetélkedő 
(megye) határok nélkül. (ks . ib . Prop. fe le lős)



NINCS ÚJ A NAP ALATT
A vadászterületek határainak 
megállapítása, illetve az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések során 
egyre inkább az derül ki, hogy az 
új vadászati törvény ahelyett, 
hogy egyértelmű és tiszta helyze
tet teremtett volna ezen a téren, 
a vitás esetek lavináit indította el.

Galgamácsai Diana néven már 
1921 -ben alakítottak községi va
dásztársaságot a helyi lelkes va
dászok és természetbarátok. 
1945 után az akkori új viszonyok 
között próbáltak újraszerveződni, 
ami a régi határokat többé-ke- 
vésbé megtartva sikerült is. A va
dászterület határa ekkor is, ko
rábban is a községi földek és az 
állami erdőterület határán húzó
dott. Egészen a hatvanas évek 
elejéig, amikor is a kommunista 
rendszer a 4 Állami Erdő- és Vad
gazdaság megalakításával az or
szág legjobb nagyvadas terüle
teiből kormányrezervátumokat 
jelölt ki, ahol a kormány proto- 
kollvendégein kívül évtizedeken 
át a kiváltságairól már akkor elhí- 
resült Egyetértés Vadásztársa
ság tagjai vadászhattak.

Mondanom sem kell, hogy a 
területek kialakítása, a terület
határok kijelölése hatalmi szóval 
történt, ami ellen akkor nem volt 
apelláta.

így csatolták akkor a Diana Va
dásztársaság kb. 10C0 hektáros 
részét az állami erdőtömbhöz, a 
megmaradt területrészek pedig 
nem érve el a szükséges minimá
lis területnagyságot, a környező 
vadásztársaságokhoz kerültek.

Reménykedve és az új vadá
szati törvény megjelenésekor jo
gosan bizakodva láttak hozzá a 
hajdani Diana Vt. tagjainak ma élő 
leszármazottai a régi határokkal 
az új Vadásztársaság szervezé
séhez. Sokan közülük a kárpótlás 
során, ill. a részarány tulajdonok 
visszaigénylésénél nem a föld ter
mőértékét, hanem vadászati 
hasznosságát, elhelyezkedését 
tartották szem előtt, lemondva in
kább a művelhetőség és a bérbe
adás várható hasznáról.

Az előírások és határidők be
tartásával 1996. november 22- 
én tartotta meg közgyűlését az 
érintett községek földtulajdonosi 
közössége, amelynek során a tu
lajdonosokat 70%-ban képviselő 
jegyzők, ill. közös képviselő egy
hangúlag a vadászati jog társult 
hasznosításáról döntöttek. A 
szomszédokkal egyeztetve meg
állapították a leendő vadászterü
let határait, amelyet a tényleges 
tulajdonviszonyoknak megfelelő
en jelöltek ki. Az állami területtel

előzetes egyeztetést nem folyta- 
tak, hiszen a tulajdoni határok itt 
egyértelműek voltak.

Ismeretes, hogy Pest megyé
ben az FM Hivatal a vadászterü
letek 1997. március 1-jétől érvé
nyes határait, az idő rövidsége 
miatt a korábbiakhoz képest vál
tozatlan formában állapította 
meg. A földtulajdonosok közös
sége tehát betartva a vadászte
rületek kialakítására, ill. módosí
tására előírt november 30-i ha
táridőt, a közgyűlés határozatát 
benyújtva kérte az illetékes FM 
Hivatalt, mint elsőfokú vadászati 
hatóságot döntésük elfogadásá
ra és a vadászterület kijelölésére.

Nem maradtak tétlen azonban 
a hatalom képviselői sem. No
vember 27-én tulajdonosi gyűlést 
hívott össze ugyancsak a galga
mácsai kultúrházban a Pilisi 
Parkerdő Rt. is, az állami erdőte
rület jelenlegi kezelője. Ezen a 
közgyűlésen az rt. - bár tudatá
ban volt a galgamácsai földtulaj
donosi közgyűlés 5 nappal ko
rábbi döntésének - a vadászte
rületének határait oly módon je
lölte ki határozatában, hogy az 
állami tulajdonú területek mellett, 
jelentős nagyságú, magántulaj
donú részt rajzolt hozzá. Ez a 
galgamácsai földtulajdonosok 
vadászterületéből valamivel több

mint 1000 hektáros összefüggő 
területet érintett, gyakorlatilag a 
60-as években hatalmi szóval ki
alakított határok változatlan to
vábbélését biztosítva ezzel. Két 
másik - a Pilisi Parkerdő Rt. gal
gamácsai üzemi területével szin
tén határos - vadásztársaság is 
hasonló sorsra jutott; a kisebb
ségben maradt földtulajdonosok 
nemleges szavazata mit sem vál
toztatott ezen.

Az rt. érezve, hogy a kissé 
sántító döntés további erősítésre 
szorul, kérte a minisztertől az 
adott vadászterület különleges 
rendeltetésű besorolását, hivat
kozva az itt élő szarvasállomány 
génkészletének védelmére.

A dolog persze ettől még vál
tozatlanul sántít, hiszen a minisz
ter ilyen döntést csak a jogosult 
kérelmére hozhat, a tényleges tu
lajdonviszonyok szerint tehát az 
rt. a vitatott magántulajdonú te
rületrészek esetében nem nyújt
hat be ilyen kérelmet, mert ott 
nem ő a jogosult.

Az eset sajnos egyáltalán nem 
egyedi jelenség, vadászberkek
ben járva az ember manapság 
lépten-nyomon hasonlókba üt
közik: az állami területek kezelői 
nagy, viszonylagos területi több
ségi részarányukat kihasználva, 
hasonló trükkökkel próbálják úgy 
megrajzolni vadászterületük ha
tárait, hogy a kisebbségbe szorí
tott magántulajdonosok minél 
nagyobb földterületét bekebelez
hessék. Úgy hírlik ráadásul, hogy 
ehhez az APV Rt.-tői minden tá
mogatást, sőt ilyen irányú kifeje
zett utasítást is kaptak.

Innentől kezdve már az első, ill. 
a különleges rendeltetés trükkjé- 
vel megfejelt esetekben a má
sodfokú vadászati hatóság fele
lősségén és törvényértelmezé
sén múlik a döntés. Kérdés per
sze, hogy rájuk milyen nyomás 
nehezedik, tudnak-e függetlenül, 
a vadgazdálkodás és a tulajdo
nosi érdekek kizárólagos szem
pontjait mérlegelve dönteni.

A konkrét eseteket látva, az 
embernek egyre inkább az a be
nyomása, hogy ha egy törvény 
ilyen mértékben ad teret a gátlás
talan újraállamosításnak, a tör
vényalkotó egy újabb antiprivati- 
zációs öngóllal tett tanúbizony
ságot rátermettségéről.

Vagy talán mégsem?
A galgamácsai földtulajdono

sok ebben bízva minden esetre a 
bíróságra fordultak jogorvosla
tért.

D r. A d o r já n  Á k o s

Magyar Vadásziap 
szerkesztőségében kapható
Concerto-Boldog kürtegyüttes 
„Vadászzene” CD 1890,-
Merán Fülöp: Elindultam Csákberényből 1600-
dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950-
Rakk Tamás: Tűzözön és hóvihar 1200-
Velünk élő természet c. videokazetta 1900,-
dr. Bán István: Vadászetika 2500-
Rakk Tamás:
Telihold a Kilimandzsáró felett 1200,-
A vadászati ismeretek kézikönyve 4900-
Rakk Tamás: A vadász is ember 250-
Gombászkönyv 850-
Vadászati Enciklopédia
(szerkesztette: Kőhalmy Tamás) 4200-
Id. és ifj. Fuchs Antal:
Dicsértessék a Bakony 580-
Kovács Gy., Heltay I.: A mezei nyúl 430-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340,- 
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000-
Nagygyörgy Sándor:
Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum 1500,-
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 295-
FuchsAntal: Mindörökké 850-

SEVAKO
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

Ismerje meg Afrika vadvilágát és természeti csodáit!
KENYA

február 19. 249 000 Ft / március 5., 19. 254 900 Ft
Az ár tartalmazza:

Szafarit 4 nemzeti parkban, teljes ellátást, ill. félpanziót
és a repülőjegyet.

Jelentkezés: SEVAKO KFT. 8500 Pápa, Rákóczi u. 17.
Tel.: 89/312-061
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NAGY MAGYAR VADASZOK
„Gyönyörű állatok szabadon, minden félelem  nélkül éltek ott. Kigyóssy grófnak csak élve telt bennünk 

passziója: fegyverhez sohasem  nyúlt, és vajm i ritkán esett lövés az ő dédelgetett kedvencei közt. 
M ikor már a vadak túlságosan elszaporodtak, úgyhogy a vadaskert kicsinynek bizonyult, akkor eljött a gróf 

testvérének két fia, és ezeknek meg volt engedve, hogy néhány órát cserkésszenek a pagonyban. 
Erőtől, egészségtől duzzadó, életvidám  ifjú volt a két gróf, kissé túlpajzán is - m ert hiszen az a tudat, hogy 

egykor ők lesznek a dúsgazdag agglegény örökösei, sok úgynevezett stikli elkövetésére jogosította föl 
őket, am inőket szegény, munkájukra utalt ifjak nemigen szoktak elkövetni."

G RÓ F V A Y  SÁ N D O R : A  FEHÉR FÁCÁN

VAY SAROLTA grófnő
(1859- 1919)

Nem tévedés, korának népsze
rű írója, gróf Vay Sándor hölgy 
volt, különcként mindig férfi
ruhában járt és férfi módjára 
élt, és soha nem vetette meg a 
férfiakat megillető szórakozá
sokat: a lovaglást, a kártyát, a 
szivarozást, de még a vadásza
tot sem. Állítólag még a lányo
kat is férfi módjára szerette, de 
abban az időben még nem volt 
ildomos ilyenekről beszélni, 
sőt, nagy teher és bűn volt az, 
mert mély megvetés és átok 
sújtotta.

Sarolta grófnő korának jeles 
toliforgatója volt, tárcáit szíve
sen olvasták az olvasók. D ’Ar- 
tagnan álnév alatt is írt remek 
sziporkákat, anekdotikus em
lékezéseket rég eltűnt időkről, 
amelyek remekül ábrázolták a 
vidéki nemesi kúriák életét. 
Különösen intimitása, és köz
vetlen hangja írásainak, sok
sok olvasót szerzett...

A  fenti idézetünk is érdekes 
módon folytatódik: a házigaz
da, Kigyóssy gróf két gyönyö
rű fehér fácánt hozatott vadas
kertjébe, amelyeket nagy sze
retettel etetett kukoricával, és 
hívogatott. Ám a két rossz
csont, mármint az ifjú gróf 
urak gondoltak egyet, és egy 
gyönyörű nyári délutánon: „A  
lövés eldördült, és a fehér fá
cán élettelenül terült el a fű
ben, míg puha tollai közül 
csergedező érként folydogált 
lassan friss, meleg, párolgó 
vére.”

No, erre aztán az öreg gróf, 
a koros agglegény gondolt 
egyet, és mélységes dühében 
megkérte a bajor származású

juhászné leányának kezét, 
hogy az örökségre váró nemes 
úrfiakon bosszút álljon. E  
frigyből született a gyönyörű, 
szépséges leánykájuk is, aki 
aztán, hogy atyja bosszúját 
helyrehozza, Fridrik unokafi
vérét, a fácánvadászt válasz
totta, akivel éltek boldogan, 
amíg meg nem haltak...

Gróf Vay Sándor íróról, il
letve a férfiruhába bújt Sarolta 
grófnőről nagyon keveset je 
gyeztek fel a magyar irodalom 
kutatói. Babits M ihály a Nyu
gat egyik számában csak 
annyit írt róla, hogy irigyli a 
szép, selyemkötésben megje
lenő könyveit, mert neki so
sem lesz rá lehetősége, hogy 
műveit hasonló, ünnepélyes 
kötésben megjelentesse. Ezek
ből a selyemkötésű kötetekből
- talán húsz is van belőlük 
ugyan kissé már megkopott ál
lapotban, találkozhatunk némi 
szerencsével antikváriumaink

polcain. És ha netán még ked
vünk is szottyan beleolvasni, 
akkor itt-ott némi intimitást is 
megtudhatunk az írónő életé
ből.

Kossuth Lajos családjáról 
írott fejezetben az alábbiakat 
olvashatjuk: „Legnagyobb ne
vezetessége az én szűkebb ha
zámnak a Kossuth László sír
ja, aki élete utolsó éveiben Al- 
só-Dabason lakott, és ott is 
van eltemetve a kálvinista öreg 
temetőben.

Gyerekkoromban sokszor 
kijártam oda apró játszópajtá
sokkal. A  néhai Vághegyi bá
csi, aki valahonnan Körmöc
bányáról szakadt az Alföldre, 
rengeteget mesélt nekünk ’48- 
ról.”

Az Ősökről -  unokáknak cí
mű kötetéből megtudhatjuk, 
hogy a grófnő nagy utazó volt: 
„Hollandiából átmentem Né
metországba, első stációmat 
Düsseldorfban tartottam”  -  ír
ja. Megtudhatjuk, hogy a Bol- 
kerstrasse 53. alatt megláto
gatta a „Dalok Könyve”  írójá
nak, Heinének szülőházát. „A  
ház kertjében ott áll még a sár
gult levelű agácafa, az, ame
lyet a kis Harry ültetett. Ott 
van a tyúkketrec is, ahol ját
szott apró pajtásaival, s álmo
kat szőtt... így vagyok én ép
pen a buckával, ahol gyermek- 
játékaimat játszottam, első ál
maimat álmodtam. Kivált, mi
kor így őszre válik az idő s a 
szomorú, nyirkos szálú eső 
hulló csöppje kopogtatja az 
ablakot. Es minden szomorú 
és szürke körülöttem.”  - ol
vashatjuk a mélységes, a ta

gadhatatlanul asszonyszív em
lékezéseit.

Amikor Sarolta grófnő fér
fias manírjairól írtunk, a cigá
nyozás majdnem kimaradt. De 
szóljon maga a szerző: „Leve
les még az akác - ez a legkitar
tóbb fa. Az állomásház előtt 
egy szál cigány húzza. Ócska 
cigány, ócska, kopott a hege
dűje. Réges-régi nótákon kez
di, a Cserebogáron... Azután 
rákerül a sor másokra. Az én 
ifjúságom nótái csendülnek föl 
a mélázó, borongó őszi dél
utánban. Az, hogy: Nincsen 
annyi tenger csillag az égen... 
Pedig bizony, akkor nemigen 
gondoltam én sokszor, se so
káig egyre.”

Édesanyjáról imigyen em
lékezik: „M ikor édesanyám, 
mint fiatal menyecske, két hé
tig maga főzött, maga takarí
tott a tarcali hegyben. Édes
apám egyik testvérének szőlő
jébe mentek megpróbálni, mi
lyen lenne a boldogság, ha 
szegény kapások volnának. 
Menyecskére kötötte be a fejét 
az édesanyám, pipi kendővel, 
így ment le a tokaji piacra, ga- 
rabóval a karján. Gyönyörű 
asszony volt. Utánafordult a 
fél város. Mondogatták is ta
pasztalt öreg urak: - Ejnye, 
láncos lobogós, de fáin vincel
lérnél szerzett Vay Danyi.”

A  letűnt magyar élet sok
sok titkát mélységes homály 
fedi. Bizony kellemes érzés a 
fátylat fellibbenteni. Példa rá 
gróf Vay Sándor író, azaz Sa
rolta grófnő története.

Felvidéky Mátyás
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ba n  Reggeli. Belépő a kiáirrtásra.)
Az utazás U ő p e ^ ic  199 7. fe k m á r 1 & -1 8 .
A  részvételi í j :  14  9 0 0  ta rta t a r a e ly t i  A VKE T A G JA I ÉS C S A LÁ D TA G JA IK  10 SZÁZALÉKOS KED VEZM ÉN YT V E 
H E T N E  IGÉNYBE.

A VAD ÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET T A G JA  LEHET AZ A  TERM ÉSZETES VAG Y JO G I SZEMÉLY, AKI ELFOGAD
J A  AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁT ÉS ÍRÁSBAN KÉRI A FE1 VÉTELÉT. AZ EGYESÜLETI TA G D ÍJ  199 7 BEN 150 0 
F T , JO G I SZEM ÉLYEKNEK 15 0 0 0  F T ... AM ELY  -  A  TÖ B B I KÖZÖTT -  TAR TALM A ZZA A M AGYAR VADÁSZLAP

15



/

Árverés
Átmenő képünk - 
KOVRIG MIKLÓS 
60X80 centiméter 
nagyságú, keretezett 
olajfestményének 
reprodukciója, 
amelynek eredetijére 
a Vadászati 
Kulturális Egyesület 
ebben a hónapban is 
nyilvános árverést 
hirdet.
Az árverést 
megelőzően 
1997. FEBRUÁR 
13-15-E KÖZÖTT 
A 131-4368-AS 
TELEFONON 
VAGY FAXON 
VÁRJUK
AZ AJÁNLATOKAT. 
Az ajánlattevőkkel 
közöljük az utolsó 
legmagasabb árat, 
megjegyezvén, 
hogy minimum ezer 
forinttal lehet 
emelni a téteket.
Az utolsó öt 
legmagasabb árat 
ajánlót meghívjuk 
a szerkesztőségbe 
FEBRUÁR 17-ÉN 
15 ÓRÁRA, 
ahol személyesen 
licitálhatnak 
a festmény 
tulajdonlására.

A FESTMÉNY 
KIKIÁLLTÁSI ÁRA: 

50 000 FORINT.





HIT ÉS VADÁSZAT
mozás furcsasága, hogy nem racio
nális úton halad, nem félelmetes logi
kájú Serlock Holmesként bogozgat- 
juk a szálakat, hanem: tapasztalunk. 
Akárhová is nézünk - József Attila 
szép szavával -, istendarabkákat le
lünk, s ha összeáll a kép, az sem tu
datunk diadala, hanem kegyelem.

Nagyon nehéz olyan dolgokról be
szélni, amelyek csak a lélek csendjé
ben szólalnak meg igazán, melyek
nek az emberi szó „csak halvány föl
di mása”. Beszélek hát a vadászat
ról.

2 Vadász vagyok. De mit is je- 
. lent ez számomra? Elsősor

ban szabadságot. Kicsiségemet és 
nagyságomat egyszerre élem meg. 
Szolga vagyok és porszem, aki el- 
ámul a tökéletességen és a tiszta 
törvényen. Ha megállók egy hegyol
dalon, s körülnézek, lenyűgöz a 
rend: kő, fa, bokor: bár látszólag a 
legnagyobb összevisszaságban, 
mégis minden a helyén. Csírázik a 
mag, fű, virág lesz belőle, aztán el
pusztul, majd újjáéled. Évszakok vál
takoznak időtlen tökéletességben, s 
az élet - ugyanaz az élet, mely ben
nem remeg - pulzál mindenhol, aho
vá csak nézek. Csodálat tölt el egy 
virág szirmait nézve ugyanúgy, mint 
egy szarvas izmai
nak játékát fi
gyelve.

1 Talán a cím valamiféle, a pan- 
. teizmussal kapcsolatos fejte

getést ígér, azonban ígérem, nem így 
lesz. Sajnos mind teológiai, mind filo
zófiai műveltségem sekélyes ahhoz, 
hogy a keresztény vallás és a termé
szetszeretet kapcsolatait elemez
zem. Itt arról lesz szó, amit a cím 
ígér: azaz nem vallásról, hanem hit
ről. Ez sem könnyű vállalkozás, de 
legalább az utóbbi - bizonyos szem
pontból - „egyszemélyes dolog”.

Tizennyolc éves koromban Szerb 
Antal irodalomtörténetét olvasva, volt 
egy lehetetlen vágyam: szerettem 
volna tudni, mi állt azon a lapon, 
amelyet Pascal híres balesete - és 
megtérése - után a köpönyege bélé
sébe varrva haláláig magával hor
dott. Nagyon szerettem volna tudni, 
mit vetett papírra azokban a sors
döntő pillanatokban a kiérdemesült 
janzenista. Az idő teltével azután rá
jöttem, hogy mit sem segített volna 
rajtam tudásom, mert az üzenet min
dig személyre szóló. Az út, a hívás 
mindenkinek a sajátja, s a veríték, a 
tévelygés nem takarítható meg.

Talán induljunk ki abból, hogy Isten 
itt rejtőzködik körülöttünk a világban. 
Életünk, akár egy hosszú nyomozás, 
mert akarva-akaratlan, nap mint nap 
belebotlunk a transzcendencia nyo
maiba, s ezek a nyomok nagyon is 
földi dolgokon fedezhetők fel! A nyo

ILLUSZTRÁCIÓ : M IKLOSO VITS LÁSZLÓ

És mindez nélkülem is működik. 
Alig-alig változik valami: csak a víz 
vájja kitartóan nyomát a sziklákba, 
százévenként talán egy centimétert 
is halad. Egy cserfa göcsörtös tör
zsének vetve hátam nézem a hegy
oldalt, és érzem, hogy kiválasztott 
vagyok. Mert az időtlenség pillantá
somtól más értelmet nyer: mintha a 
kilehelt levegőben én is itt maradnék 
örökké. Tudom, hogy mindezt ne
kem adta valaki. Az idő egy szeleté
be csomagolva megkapom ezt a 
hegyoldalt, s úgy tekinthetek szét, 
mint a birodalma fölött szemlét tartó 
király - de ezt Fekete István nálam 
sokkal jobban tudta, és szebben ön
tötte szavakba.

Igen, ura és parancsolója is va
gyok mindennek: elrabolom gyümöl
cseit, tiprom füvét, kivágom fáit és 
igen: lelövöm vadjait. Itélkezhetem 
mindenek fölött, tudva és nem feled
ve, hogy fölöttem is ítélkeznek. Király 
vagyok és szolga: legfontosabb és 
leglényegtelenebb teremtmény.

3 Mit is jelent még, hogy vadász 
. vagyok? Az otthonosság érzé

sét is, a biztonságot.
Korán elkerültem otthonról, és ne

hezen szoktam meg a kollégiumot. 
Szédített, kivetett magából a nagyvá

ros, s mi, magunkat és egymást 
kereső alig kamasz fiúk na

gyon kegyetlenek tud-



tünk lenni... Éjszakánként sokáig a 
heggyel, a mezővel, az ismerős ös
vényekkel álmodtam, s ha hazautaz
tam, már szombat reggel kimentem 
az erdőbe: egyedül és otthon akar
tam lenni. Mert ami hét közben nem 
sikerült, itt megadatott: biztos voltam 
magamban és mindenben, határo
zott, pontosan kiismertem magam a 
kanyargós ösvények útvesztőiben, 
minden madár, virág és kő ismerős
ként köszöntött. Elfogadott és befo
gadott a táj, ismertem itt mindent - s 
talán engem is ismert minden. A fia
tal erdeifenyves simogatva fogadott 
magába, s bokám nem bicsaklott a 
sziklák között sem. Hazataláltam ide, 
a párás bükkösök és tikkadt legelők 
világába az emberek közül. S  aztán 
eljött a nap, mikor hazafelé bandu
kolva feltettem magamnak a kérdést: 
miért nem lehet ez így ott is, abban a 
másik világban?

így vezetett haza az erdő az embe
rek, az enyéim közé, de mindig 
visszavár, nem tagad meg, míg én 
sem tagadom meg őt.

Szép lassan megtanultam szeret
ni...

4 Szeretek egyedül lenni és ne- 
. hezen viselem a magányt. Ez 

csak látszólag ellentmondás. Csön
des barangolások, leskelődések pus
kával a vállon vagy anélkül. Egyedül 
meglesett titkok, melyekről sokszor 
az jut az ember eszébe, hogy milyen 
jó volna mindezt megosztani valaki
vel! Mert elmondani nem lehet...

Itt kinn súlyosabb a magány és 
melengetőbb a barátság áldott fénye 
is. Néha kibírhatatlan az egyedüllét, 
máskor - az ember talán még magá
nak sem meri bevallani - jobb lenne, 
ha nem lenne itt senki más.

5 Itt a tiszta, világos törvény 
. uralkodik. Ez rendezi kötegbe 

az erős izomrostokat, ez érleli a gyü
mölcsöt, ez hozza a születést és el
múlást is. Nincs jó és rossz, nincs fö
lösleges és főleg nincs hamis.

6 Talán nincs erősebb törekvése 
. a léleknek, mint részévé válni 

valaminek. Részt venni a világ óriási 
örökmozgójának működésében, 
még ha a legkisebb fogaskerékként 
is, hogy a létezés értelmet nyerjen 
ezáltal.

Lenni és megmaradni: ez a két leg
főbb cél. És ha szétszórt madártollat 
talál az ember, vagy ha az elejtett vad

homályosuló szemében meglátni vé
li önmagát, összerezzen.

Mindez tovább működik majd ak
kor is, ha én már nem járom ezeket 
az ösvényeket - gondolja, s torka 
összeszorul. Csak az élet az örök, az 
egyed nem - tudja ezt jól. Igen, csak 
az élet marad itt, melyet a nemzedé
kek mindenen keresztül törekednek 
továbbadni. A vén tölgyet kivágják, 
de a makkból már sarjat nevelt, s bár 
az a fa eltűnik, a tölgy marad. Igen, a 
fajta: továbbadni az életet, megma
radni; ez az örök, megfellebbezhetet
len parancs.

Idejut az ember a gondolat fo
nalán, de tovább is halad. Mert jó, az 
öreg tölgyből szekrény lett vagy asz
tal, ledarabolt ágaiból humusz, aztán 
talán virág - és így tovább, a végte
lenségig, az örök, megállíthatatlan 
körforgás szabályai szerint. Talán 
nem vész el semmi, csak átalakul - 
de... Az nem lehet, hogy csak ennyi!

Mi lesz a lélekkel? Lám, lám, hogy 
rájött, hogy nem csak matéria...

7 Vadász vagyok. Erdők, mezők 
. titkainak fáradhatatlan kutató

ja és áhítattal telt csodálója. A táj 
számomra nem idegen közeg, az ál
latok, a növények nem dolgok, ha
nem az élet csodái, tiszteletre méltó 
távoli testvéreim. Az elejtett vad nem 
dög, hanem valaki által nekem jutta
tott másik élet, mely miattam hunyt 
ki, s magamat alázom meg, ha nem 
adom meg neki a végtisztességet. 
Igaz, én ítélkezhettem fölötte, de 
nem feledem, hogy ezt a jogot csak 
átengedte valaki nekem. Tehát aján
dék, melyet meg kell köszönnöm, s 
nem magamat kell dicsőítenem, ha
nem azt, aki nekem adta.

Ha nem merül föl bennem egy 
sebzett fácán, egy letarkózott nyúl 
kapcsán, hogy amit csinálok, vég
eredményben életek kioltása, ha oly
kor nem rebben meg a szívem, ha 
nem támad meg a kétely, jól van-e 
így, nem vagyok igazvadász. Ha tisz
ta szívvel várom, válasz jön-e kérdé
semre, s tovább tudom járni utamat. 
Tudom, az ajándékot elfogadni sem 
egyszerű.

Nem fog el viszolygás, ha a rénfán 
lógó, megnyúzott szarvasról szede
getem a faggyút, inkább csodálattal 
tölt el az izmok pontos rendszere, a 
test, a teremtés eme tökéletes műve. 
És ha a terítékre hozott nyúlból tejfö

lös, fokhagymás sült lesz, nincsenek 
aggályaim, hogy bűnt követek el. 
Nem tartom, nem is tarthatom go
nosznak a feketerigóra lecsapó héját 
vagy karvalyt - igaz ugyan, hogy a ri
gónak szurkolok.

Nem ölök fölöslegesen, és ha 
ügyetlenségemben sebzek, a seb
zettel együtt szenvedek.

Nem falra aggatható csontokat, 
lajstromozható számokat, nem kilo
grammokat és centimétereket aka
rok gyűjteni. Mit is keresek valójá
ban?

8 Kerestem a cserszagú erdőt, 
■ a nádast - és megtaláltam a 

hazámat - írja Fekete István.
Egy talpalatnyi földet keresek, ahol 

gyökeret ereszthetek. Hazát a hazát- 
lanságban, biztos pontot a bizonyta
lanságban. És keresem a tiszta forrá
sok fölé hajolva a vízben tükröződő 
képben, a holdfényben óriásivá növő 
árnyékomban, igen, keresem a dol
gok között bujkáló önmagamat.

És keresem a fehér virágban álló 
kökénybokrok alatt nyíló ibolyákban, 
májusi hajnalok hamvas gerlebúgá- 
sában, kenyérillatú tarlók közt szerel
mes őzbakot lesve és érces levegőjű, 
csikorgós téli reggelek magányos 
barangolása során azt, akit valójában 
már megtaláltam.

9 Tavasszal történt. A lompos 
■ esőfelhőket szétkergette a 

szél, az ég valószerűtlen színekben 
játszott, a narancssárgától a püs
pökliláig. A bomló avar illata kevere
dett az éledő föld fűszeres kipárolgá
sával. Egy girbegurba cserfa mellett 
álltunk, melyre, ki tudja mikor, valaki 
egy fakeretbe foglalt Mária-képet 
tett. A megfakult, olcsó szentkép 
előtt néhány színevesztett művirág. A 
cser tavalyi levelei zörögtek, előt- 
tünk-mögöttünk nyögdécselt az er
dő, ha a szél végigvágott rajta osto
rával. Ketten fáztunk, toporogtunk 
ott kedvesemmel, vártuk a tavasz 
szerelmes vándorát: első közös sza- 
lonkázásunk volt az. Egy libbenő 
röptű hosszúcsőrűt el is hibáztam 
akkor. De nem bántam, mert sokkal 
nagyobb dolog történt: szemünk lát
tára született meg a tavasz.

Emlékszem, pontosan éreztem, 
hogy nem érdem, hanem kegyelem, 
hogy itt lehetek; és akkor hálát ad
tam mindezért.

F a ra g ó  Is tv á n
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K Ö N Y V K R I T I K A
VADÁSZETIKA I. SZERKESZTETTE: DR. BÁN ISTVÁN

Ma Magyarországon olyan idők járnak, hogy 
nem egy vadász és vadásztársaság szabadjára 
bocsátotta szenvedélye és fennmaradása fékjét, 
vagyis a vadászetikát és a morált úgy forgatják, 
mint mások a köpenyt.

Fantasztikusan jól megírt „A vadászat általá
nos etikai normái” című fejezet. .Dögrekorder”- 
től a Kádár-hívő ágazati vezetőig minden meg
található benne. Sajnos a szerzője által a vadász
etika sötét évtizedeinek (37. old.) elkeresztelt 
időszak után etika terén nem hogy javulás kö
vetkézén volna be. hanem a szerző véleményé
vel és óhajával ellentétben mostanára már a ,Ri
csik" is -  sokszor kényszerből -  a „dökrekorde- 
rek” és a „vadőrön kívül mindent kilőni” jelsza
vat hangoztatók sorába kerültek. Nem vagyok 
benne biztos, egyedül csakis a „ma még vadá
szok" tehetnek-e erről!?

A gondolatok, javaslatok mind helyesek és 
szépek, ám manapság sokkalta fontosabb dol
gokra kellene koncentrálni, s ez pedig a M A 
GYAR VAD megmentése, mert bizony erről a 
szerző és szerkesztő akarata ellenére (41. old.) a 
„tudatlan botcsinálta politikusok" már döntöttek.

A ..Fegyver és lóismeret” fejezete „íjjal, nyíl
lal” vadászokat is említ. Tudomásom szerint a 
nyíl a2 íj lövedéke, egymás nélkül nem használ
hatók (49. old.). A nagy teljesítményű maroklő
fegyverek már hazánkban is használatosak vadá
szatoknál, de hivatalosan csak a sebzett vad hely
ben marasztalását szolgálják. E rész egyes szak- 
kifejezéseit, a fegyverek osztályozását, tárolását 
stb. célszerű lett volna egyeztetni a „Vadászisko
la" és a fegyverismereti vizsga anyagaiban talál- 
hatóakkal. ezáltal megkönnyítve vadászaink egy
séges szemléletének és tudásának kialakítását.

Rendkívül jól „szerkesztett" a könyv kutyás 
része, hiszen a legkiválóbb vadászkutyásaink ta
pasztalatait adja közre. A szalonkázás illemtanát 
olvasván egyértelművé vált számomra, hogy an
nak szerzője is „gentleman vadász". Élvezetes 
stílus, fair-play tartalom.

Ellentmondásos, és nem igazán jó a szárnyas 
kártevők vadászatáról készült fejezet. Pongyola 
fogalmazásai, etikusnak vélt, fészkeikről leug- 
rasztott madarak lelövései, a „galambász héjá
nak" titulált héja szárnyas vadtenyésztő helye
ken való apasztásának hirdetése (ehhez ma kü
lön engedély szükségeltetik, amely egyben ma
gában foglalja a lelőhető ragadozók számát!), a 
szajkó és szarka csalsíppal való behívása (saját 
hangjukat utánozva), sok kételyt ébresztett ben
nem.

Nemcsak magyartalan mondatai, több szak
mai bakija miatt is az előzőektől eltérő stílusban 
és tartalommal íródott „Az őz és vadászata” 
egyszerűen fogalmazva nem mindenben felel 
meg a 38/1995. FM rendeletnek. Élvezetes és 
korrekt .j\  vízivad és vadászata”. Mindössze 
annyit fűznék hozzá, hogy a 133. oldalon emle
getett tavak ma is védettek, a vadliba fajok 
hosszú életkora nem játszik szerepet sérülékeny
ségükben. Téli vadászatuknál kimarad a hólepel 
használatának megemlítése.

Nem okozott csalódást a szarvasról készült 
rész sem. ámbár fel sem tudom fogni, hogyan 
lesz a szívkoszorúérből tőrpenge tok (netán az 
aortával tévesztődik össze?), mi is az a ,Jábi" s 
bár erős dohányos vagyok, sohasem lesz do
hánytartóm a bika herezacskójából (1% . old.). 
Ám nemi szerveinek afrodiziákumként való fel- 
használását ismerem.

Rendkívül rövidre fogott „A vaddisznó vadá
szata”. Éjjel ma csak külön engedéllyel vadász
ható (191. old.)! Ezen kívül szerzője mondatai
val maximálisan egyetértve, feltétlenül ide kí
vánkozna a mái több helyen is emlegetett 7 mm- 
re minimalizált kaliber revideálása. netán az 
ennél alacsonyabb külső átmérőjű lövedékek és 
fegyverek tulajdonságainak részletezése, hiszen 
ma a modem 6.5 mm-es és ennél kisebb kalibe
rű puskák rendkívüli módon divatba jöttek őz, 
vaddisznó stb. vadászatainál. Nem vagyok ben
ne biztos, helyes-e a fenti fegyverekkel történő 
vadászatot etikátlannak minősíteni, hiszen cső- 
torkolati energiájuk a megfelelően megválasz
tott lőszer esetében jócskán eléri a megkövetelt 
minimumot (190. old.). A  fácánozást illetően a 
neveltek között gyakran csak futó, felemelkedni 
nem igen óhajtó madarak „futóvadként" történő 
kilövéseinek etikátlannak való minősítése éppen 
úgy kimaradt, mint a félautomata fegyverekből 
mai törvényeink szerinti 3 patronos betöltésére 
való figyelmeztetés. j \  szőrmés kártevők vadá
szatáénál bár idéződik az új FM. rendelet, még
is szerepelnek benne az éjszakai órák „nagy le
hetőségei”. Téves fogalmazások, helytelen no
menklatúra, írásjelek hiánya és némi magyarta
lanság észlelhető soraiban. Vajon mit szólna az 
ÁNTSZ a szerző által favorizált dögtérhez?! S 
mi legyen az élve fogócsapdába került védett ra
gadozóval? Mikor is lőhető a kóbor kutya? 
Ezekre a kérdésekre hiába kerestem a megfelelő 
választ, pedig sok vadász járt már pórul jóakara- 
tú lövéseivel.

A MOK (Magyar Omitológiai Központ) 
1893 végén valósult meg. 1894-ben már az 
Aquila első kötetét adta ki (215. old.)! Az amúgy

pontatlanul idézett Kán könyv előtt is bőven je
lent meg természetvédelmi tárgyú munka (216. 
old.). A sok szép, példamutató törvényünk a va
lóságban nem igen érvényesült, s ez elsősorban 
nem a vadászokon múlott!

Mindenben egyetértve a vadvédelem szerző
jével. nem találtam magyarázatot arra, hogyan is 
valósíthatók meg a tudományos szintű szavai, 
tanácsai, intelmei a privatizáció és az elszegé
nyedés következtében egvre csökkenő vadföl
dek esetében. Az anyagilag padlószintre került 
vadásztársaságok a megmaradottakat sem tud
ják művelni, s a korábban jónak bizonyult társa
dalmi munka becsületét vesztette. A fejezet ak
tualitását az ezen kérdésekre választ kereső és 
adó kommentárok biztosították volna igazából.

, j \  vadászat és művészet" cím nem egészen 
helytálló, hiszen több oldalán az irodalommal is 
foglalkozik, de szerzőjének neve garancia au
tentikus voltára, s csak sajnálni lehet, hogy a je
len kort mindössze 4 mondatban intézte el (225. 
old.).

Amikor az utolsó oldalnak is a végére értem 
és a könyvet összecsukva, aranyos díszítésű fe
dőlapjára néztem, szomorúan konstatáltam, hogy 
plágium. E rendkívüli értékű munka igazán meg
érdemelt volna egyedi tervezésű bekötőtáblát 
(borítót), s nem illő hozzá klasszikusaink máso
lása. Véleményem szerint a könyv 15 szerzője 
közül nem mindegyik értette meg egyformán a 
VKE és a szerkesztő eredeti szándékát és elkép
zeléseit. mégis az olvasóhoz eljutva, ismereta
nyaga nagy hasznára válik embernek, vadásznak, 
vadnak, természetnek egyaránt.

dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A  SAJTÓBAN
A lko tm án yo s  ag g á lyo kat is fe l
ve t a ta va ly  n yáro n  e lfo g a d o tt, 
új vadászati tö rvény -  derül ki a 
kö ze lm ú ltb an  m eg je len t ú jság 
c ik k e k b ő l, a m e lyek  h írt adnak  
eg yeb ek  közö tt arró l is, hogy a 
csaknem  50 ezer vadász egy ré
szé n e k  ö rv en d e te s , m áso kn ak  
nem  k íván t h a táso kka l já r  
e g y ü tt a vad g azd á lk o d á s  és a 
vadászat átalakulása.

Alkotmánybírósághoz fordult egy 
ügyvéd a Kisalföldi Földtulajdono
sok Vadászati Érdekvédelmi 
Egyesületének megbízásából - 
derül ki a K isalfö ld  Vadászok a l
ko tm án yo s  ag g á lya i című tudó
sításából. „Az érintettek a földtulaj
donhoz kötött vadászati jog sérel
mét látják a törvénynek abban a 
paragrafusában, amely szerint hi
vataliból lehet kényszerhasznosí
tást megállapítani, ha az érdekel
tek nem tudnak megegyezni az 
egymással határos területek kije
lölésében. A vadászok arra hivat
koznak: az alkotmány biztosítja a 
tulajdonhoz való jogot, és ezert a 
hatoság nem állapíthatja meg egy
oldalúan a vadászterület határait."

„Január közepéig várhatóan 1200- 
1300 új vadászterület határát kell 
kijelölniük a földtulajdonosoknak. 
Ha január 15-ig az érintettek nem 
tudnak egyezségre jutni, a ható
ság dönt helyettük" - olvasható a 
N ép szab ad ság  Tö b b  száz v a 
d á sz te rü le t határa  v ita to tt című 
írásában. „V ajai László , a Föld
művelésügyi Minisztérium főosz
tályvezetője szerint még nem le
het pontosan tudni, hogy hány 
olyan vadászterület lesz az or
szágban, ahol a földtulajdonosok
- élve jogaikkal - maguk vadász
nak, és hány kerül bérlők kezébe. 
(...) A változásokhoz tartozik az is, 
hogy egyre drágább hobbi lesz a 
vadászat, sokan kénytelenek lesz
nek felhagyni vele. A drágulás 
egyik tényezője a vadászterüle
tekhez kötődő vadászati jog bérle
ti díja. Az előzetes alkukról érkező 
információk szerint egy hektár 
nagyvadas terület bérleti díja hek
táronként 400-500, apróvadasnál 
száz forintig terjed. Ez azt jelenti, 
hogy háromezer hektáros terület 
után évente 0,3-1,5 millió forint kö
zött változhat a bérleti díj. A díjat 
egyébként piaci alapon határozza

meg a bérlő és bérbe adó. Az is 
igaz azonban, hogy a kész bérleti 
szerződéseket - mivel a csillagá
szati összegek veszélyeztethetik a 
vadállományt - az FM-hivatalok 
vizsgálják, egyik szempont éppen 
a bérleti díj nagysága lesz. Vajai 
szerint még mélyebben kell a zse
bébe nyúlnia annak, aki egy terü
letet bérlő vadásztársaság tagja 
akar lenni: évi 30-200 ezer forint 
közötti összeget kell majd fizetnie. 
(...) Gondot jelenthet, ha egy új va
dászterületen nem a régi vadász- 
társaság szerzi meg a bérleti jo
got. Az elmúlt évtizedekben 
ugyanis több millió forint értékű 
vadgazdálkodási berendezést - 
magaslest, sózót, dagonyát - épí
tettek az elődök. E vagyon ellenér
tékét az új bérlőnek meg kell fizet
nie. Más a helyzet a vadászházak
kal: az a régi egyesület tulajdoná
ban marad, és vagyonát csak az 
egyesület felosztásakor oszthatja 
szét tagjai között."

„Jelentős veszteségeket okozott 
az ország vadállományában az el
múlt év időjárása. A tavalyi zord te
let követően a nagyon csapadé

kos-hűvös tavasz és nyár alatt a 
szaporulat nagy része elpusztult"
- állapítja meg a N épszavában A 
té li g o n d o zás  e llen ére  csökken  
a vadá llom ány címmel megjelent 
körkép. „A Délalföldi Erdőgazda
sági Rt. területén az időjárás miatt 
fokozni kellett az etetést, mivel az 
apróvadak nem tudják a hó- és 
jégréteg alól felkaparni az élelmet. 
(...) A Pest megyei területeken az 
elmúlt év során mintegy felére 
csökkent a vadállomány, fezért je
lentős vadászati korlátozások vár
hatóak: a nagyvadak közül a ter
vezettnek csak a 10 százalékát lő- 
hetik ki. Nagy István, Pest megye 
vadászmestere szerint itt is az ele
iem átlagos mennyiségének a 
duplája szükséges. De a muflono
kat így is erősen megviseli a szo
katlan hideg, valószínűleg az átla
gosnál nagyobb lesz a pusztulás. 
Az apróvadaknak a jeges szél 
okoz problémát, mivel az utóbbi 
évek fakivágásai és a menedék
helyek megszüntetése miatt a 
nyulak, fácánok, foglyok könnyen 
megfagyhatnak.”

Ö sszeállíto tta: K. E.
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Bajor József (Tamási Széchenyi 
Vt.)
Balatoni Pál (Turul Vt.) 
dr. Bán István (VKE)
Bárdosi Sándor (Kaposmenti Vt.) 
dr. Barkóczi István (Füzesgyarma
ti Vt.)
Béres József (Kaposmenti Vt.) 
Bodrogi Gyula (VKE)
Bojtor Sándor 
(Füzesgyarmati Vt.)
Bősz József (Őcsényi Sárköz Vt.)

Csák István (Füzesgyarmati Vt.) 
dr. Csányi Sándor (VKE)
Czicze Lajos (Május 1. Vt. Nézsa)

Dallmöller, Kari (Tolna Megyei Va
dászszövetség)
dr. Danszky István (Erdész-Ter
mészetbarát BKVt.)

Gellért Zoltán (VKE) 
id. Gönczi Imre (Május 1. Vt. Né
zsa)
ifj. Gönczi Imre (Május 1. Vt. Né
zsa)

Hofer, Franz (Vajszlói Gyöngyszi
get Vt.)
Hofi Géza (VKE)
Homonnay Zsombor (VKE) 
Horváth János (Kaposmenti Vt.)

Jávor Károly (Kossuth Vt.)
Juhász Tibor (Mátra MgTSz Vt.)

Kanizsai József (Bauxitbányász 
Vt.)
Kiss Lajos (Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.)

Laczkó Gyula (Petőfi Vt.) 
Lindenbaum, Alfréd (Pécsváradi 
„Karatica" Vt.)
dr. Lipovszky György (Dél-Nógrádi 
Vt.)

Acsádi István (Faddi Újélet Vt.) 
Árvái István (Nitrokémia Vt.)
Bogdán Imre (Füzesgyarmati Vt.) 
Berkes Imre (Bauxitbányász Vt.) 
Bolyhos Lajos (Turul Vt.)
Eckmair, Franz (Pécsi Jószeren
cse Vt.)
Fehér Tamás (Füzesgyarmati Vt.) 
Fekecs Lajos (Balaton Vt.)
Fekete Győri András (Május 1. Vt.) 
Fritschi János (Bonyhádi Nimród 
Vt.)

id. Gólyán László (Hollókői Petőfi 
Vt.)
Gyarmati Lajosné (VADCOOP 
BKVt.)
Halász Sándor (Füzesgyarmati 
Vt.)

Lutz, Kurt Fr. (Tolna Megyei Va
dászszövetség)

Meszlényi János (Hódmezővásár
helyi Előre Vt.)

Nagy Csaba (Szakszervezeti Vt.) 
Nagy Illés (Turul Vt.)
Nemes Pál (Balaton Vt.)
Nichaus, Klaus Dieter (Pécsváradi 
„Karatica" Vt.)

Oravecz Zoltán (Fekete István Vt.)

Pálfi Antal (Királyházi Vt.)
dr. Pálos Lászlóné Nagy Rózsa
(VKE)
Poll, Dieter (Vajszlói Gyöngysziget 
Vt.)
Rakk Tamás (VKE)
Rácz Gábor (VKE)
Rideg Ferenc (Turul Vt.)

Sallai János (Bársony István Vt.) 
Sas János (Május 1. Vt.) 
dr. Sáry Gyula (Nimród Vt.)
Sipos Béla (Rábcavölgyi Vt.)
B. Szabó Ernő (VADCOOP BKVt.) 
Szabó János (Nádudvari Vt.) 
Széchenyi Zsigmondné (VKE) 
Szekeres István (Szegedi Széche
nyi Vt.)
Szemmelveisz Zoltán (VKE)
Tolnai István (Kaposmenti Vt.)
Üvegesné Hirsch Aliz (Tolna Me
gyei Vadászszövetség)
dr. Varga Ervin (VKE)
Varga János (Sárszentlőrinci Vt.) 
Vég Róbert (Május 1. Vt.)
Wiens, Winfried (Pécsváradi „Zen
gő" Vt.)
Wiens, Karin (Pécsváradi „Zengő” 
Vt.)
Zsebő István (Nagydorogi Vt.)

Horváth Károly (Nagycsepelyi Ba
laton Vt.)

Járfás János (Nagycsepelyi Bala
ton Vt.)

Kaposi László (Nagycsepelyi Ba
laton Vt.)
Kischinski, Horst (Vajszló Vt.) 
Kovács Péter (Gyertyánkúti Vt.) 
dr. Könyves Géza (Hódmezővá
sárhelyi Szakszervezeti Vt.)
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Lampert László (Ajkai Molnár Gá
bor Vt.)
Letovai Zoltán (Mátra MgTSz Vt.)

Mikula Kálmán (Hollókői Petőfi 
Vt.)
K. Molnár Lajos (Hódmezővásár

helyi Szakszervezeti Vt.

Naderer, Johann (Siklósi Magyar- 
mecske V t)
Nagy Miklós (MHD Gellavölgyi Vt.) 
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Vt.)
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lyi Balaton Vt.)
Pobori Ferenc (Kámor BkVt.)
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Vt.)
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Balázs Imre (Turul Vt.)
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Károly Vt.)
dr. Jordanics József (Marcali Dia
na Vt.)
Kiss János (Füzesgyarmati Vt.) 
Kiss József (Nádler Herbert Vt.) 
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BKVt.)
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Vt.)

Lázas Gyula (Füzesgyarmati Vt.) 
Lovász Zoltán (Bonyhádi Nimród 
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Sipka József (Mátra MgTSz Vt.) 
Skerlecz László (Nagycsepelyi 
Balaton Vt.)
Soós Géza (Szent Gellért Vt.) 
Soós László (Május 1. Vt.)
B. Szabó Ernő (VADCOOP BKVt.) 
Szajkó István (Nitrokémia Vt.)
Szili János (Petőfi Vt.)
Szokolszky István (Mátra MgTSz 
Vt.)
Szombati József (Délbakonyi Vt.) 
Szuróczki Mihály (Pótharaszti 
Széchenyi Zs. Vt.)

Tauber István (Turul Vt.)

Ungi Mihály (Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.)

Varga András (VADCOOP BKVt.)

Makrai Béla (Hőgyészi Vt.)
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Vt.)
Molnár Imre (Bonyhádi Nimród 
Vt.)

Nagy Aladár (Hollókői Petőfi Vt.) 
Nagy Ferenc (Hollókői Petőfi Vt.) 
Németh Dezső (Kapuvári Sólyom 
Vt.)

Pavlik Károly (Kámor VKVt.)
Péti Lajos (Sárszentlőrinci Vt.)

Rácz László (Harkakötönyi Tán
csics Vt.)

Sarf Józsefné (Zirci József A. Vt.) 
Sárvári Antal (Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.)
Simon László (B a la to n fü re d  és 
Környéke Vt.)
Sipócz Jenő (Kapuvári Sólyom 
Vt.)
Soós Lajos (Nitrokémia Vt.)
Sopf Imre (Bogyiszlói Dunavölgye 
Vt.)
Sütő István (Káli Medence Vt.)

B. Szabó Ernő (VADCOOP BKVt.) 
Szabó Lajos (Füzesgyarmati Vt.) 
ifj. Szabó László (Hollókői Petőfi 
Vt.)
Száraz Rezső (Bonyhádi Nimród 
Vt.)

Takács János (Nitrokémia Vt.) 
Tarczal István (Madocsai Vt.) 
Terjéki Nándor (Hollókői Petőfi Vt.) 
Tolnai Zoltán (Május 1. Vt.)
Torbó Lajos (Bauxitbányász Vt.) 
id. Tóth Sándor (Hódmezővásár
helyi Szakszervezeti Vt.)

Várszegi Józsefné (Pótharaszti 
Széchenyi Zs. Vt.)
Virág József (Karancsmente Vt.)

EZÜST FOKOZAT

BRONZ FOKOZAT
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KÉRDÉSEK, AMIRE Á JOGÁSZ VÁLASZOL
DR. MIKÓ ZOLTÁN ROVATA

1. Kezdetben az önkormányzatok 
jegyzői nem értették a szerepüket, 
feladatukat az új vadászati tör
vénnyel kapcsolatban... aztán sok 
helyen átvették a hatalmat és nyi
latkoztak a földtulajdonosok nevé
ben, függetlenül a földtulajdono
sok akaratától. Hogyan lehet az 
ilyen nyilatkozatokat megváltoz
tatni?
A törvény 14. § (4) bekezdése szerin
ti jogorvoslattal azok a tulajdonosok 
is élhetnek, akik a határozathozata- 
lon bármilyen okból nem vettek részt 
[lásd 14. § (4) bekezdés bevezető 
szövegét J.
2. A tulajdonosok által megválasz
tott képviselő - elvileg - más kö
zösségi döntés hiányában csak azt 
a javaslatot képviselheti, amellyel 
a tulajdonosi közösség megbízta. 
Ennek ellenére egyeztetésre hívtak 
a „rárajzolók” . Jogában áll-e a tu
lajdonosi akarattal szemben le
mondani területrészekről? 
Szerintem a felvetett kérdésre a Ptk. 
221. § (1) bekezdése alkalmazható. 
Ezek szerint:

„Aki képviseleti jogkörét jóhisze
műen túllépi, vagy anélkül, hogy 
képviseleti joga volna, más nevében 
szerződést köt és eljárását az. akinek 
nevében eljárt, nem hagyja jóvá, kö
teles a vele szerződő félnek a szerző
dés megkötéséből eredő kárát megté
ríteni."

Egyébként véleményem szerint 
ha a területről való „lemondás”  an
nak érdekében történt, hogy egy va
dászterület kialakítása során a határt 
egyezséggel, kölcsönös megálla
podással lehessen rendezni, ez a 
képviseleti jog olyan jóhiszemű túl
lépésének minősülhet, ami a tulajdo
nos feltehető akaratával is meg
egyezhet.
3. Hogyan tudja magát, illetve ál- 
lásponiját megvédeni megbízóival 
szemben, akik esetleg azt állítják, 
hogy anyagi ellenszolgáltatás fejé
ben mondott le a vitatott terület
részről?
Rágalmazási. illetve becsületsértési 
ügyekbe nem szeretnék belekevered
ni... Ez már a büntetőjog területe.

4. A jegyzői nyilatkozat esetében - 
ha a jegyző több helyre is nyilatko
zott - melyik érvényes?
Praktikus megközelítésben a választ 
kétfelé kell bontani.

Először ha jegyzői „összevissza” 
nyilatkozatok egyik helyen sem 
veszélyeztetik a szótöbbséggel meg
hozott határozat érvényességét, úgy 
vita esetén azokat a kisebbségi állás
pontot képviselő szavazatok terhére 
kell figyelembe venni.

Abban az esetben viszont, ha ép
pen ezek a jegyzői szavazatok dönte
nék el, hogy melyik álláspont mellett 
hoznak szótöbbséges határozatot, 
úgy ha ügyvéd lennék, felvállalnék 
egy olyan képviseletet, amit a jegyző 
elleni kártérítési perben kellene ellát
nom. Emlékeztetem a kérdezőt a 
28/1996. (X . 10.) FM rendelet 2. § 
(7) bekezdésére, amely kimondja, 
hogy ugyanazon vadászterületnek 
minősülő ingatlan esetében akár tu
lajdonosként. akár képviselőként 
csak egy személy, és csak egy va
dászterülethez tartozásról tehet jog- 
nyilatkozatot.
5. Az előhaszonbérletről adott vá
laszában az áll, hogy ha haszon
bérbe adásról döntött a tulajdono
si gyűlés, akkor köteles a tulajdo
nosi képviselő az előhaszonbérlet 
lehetőségét felajánlani a régi bérlő
nek. Milyen jogszabály írja ezt elő 
és hogyan élhet jogaival az, akinél 
ezt a lehetőséget a tulajdonosi kép
viselő elmulasztotta?
A törvény 99. § (3) bekezdése bizto
sítja az átmenet időszakában a vadá
szati jog korábbi haszonbérlőjének 
előhaszonbérleti jogát. Egyébként az 
előhaszonbérleti jog alapján a koráb
bi haszonbérlő egyoldalú nyilatkoza
tával a haszonbérleti szerződés létre
jön. Ha pedig ezt bárki vitatni kíván
ja. a korábbi haszonbérlő a bíróságtól 
is kérheti előhaszonbérleti jogosult
ságának a megállapítását.
6. Mit kell tennie annak a tulajdo
nosi közösségnek, amelyik a kény
szerhasznosítással nem ért egyet? 
Ha a kényszerhasznosítás a vadászte
rület határának első alkalommal tör
ténő megállapítására vonatkozik, ak

kor a bíróságtól a határozat közlésé
től számított 30 napon belül kereset
tel kérheti a határozat felülvizsgála
tát.

Minden egyéb más esetben a 
kényszerhasznosítási határozat az ál
lamigazgatási eljárás szabályai sze
rint megfellebbezhető.
7. Milyen módon kártalanítják 
azokat a földtulajdonosokat, akik
nek a területét az FM  miniszter 
„különleges rendeltetésűnek”  mi
nősítette?
Ha a kérdező az 1996. november hó
napban kiadott miniszteri szándék- 
nyilatkozatokra gondol, akkor fel kell 
hívnom a figyelmet arra, miszerint a 
szándéknyilatkozat tartalmazott egy 
olyan kitételt, hogy a miniszter a va
dászatra jogosult jövőbeni kérelme 
esetén egyet fog érteni azzal, hogy az 
adott terület különleges rendeltetésű 
vadászterület legyen. Ez viszont egy
ben azt is jelenti, hogy a törvény 21. § 
(2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alap
ján fogják a kérelmet elbírálni. Ebben 
az esetben, miután a különleges ren
deltetés megállapítását a vadászatra 
jogosult kérte, az ebből eredő többlet
költség-térítések megfizetésére az ál
lam nem kötelezhető. Megint más a 
helyzet akkor, ha a különleges rendel
tetés megállapítását közérdekből - 
akár a vadászatra jogosult akarata el
lenére is - a földművelésügyi minisz
ter, a természetvédelemért felelős mi
niszter, vagy az oktatásért felelős mi
niszter kezdeményezi. Ebben az eset
ben a vadászterület különleges ren
deltetését a földművelésügyi minisz
ter állapítja meg, és a többletköltség 
megfizetéséről pedig az a szerv gon
doskodik, amely a különleges rendel
tetés közérdekből történő megállapí
tását kezdeményezte.
8. A különleges rendeltetési terület 
esetében lehet-e bírósághoz fordul
ni?
A vadászterület különleges rendelte
tését a földművelésügyi miniszter 
állapítja meg. így határozata közvet
lenül a bíróság előtt támadható meg.
9. Egy túlnyomó többségű - 80-90 
százalékos - tulajdonosi akarattal 
szemben milyen érvek szólhatnak,

ha a törvény a földtulajdonhoz kö
tötte a vadászati jogot?
Ha a túlnyomó többség olyan határo
zatot hoz, amely megfelel a törvény 
rendelkezéseinek, úgy a vadászati 
hatóság köteles a Tv. 20. § (3) bekez
dése alapján a kérelmet jóváhagyni. 
Ha vadászati hatóság a kérelmet nem 
kívánja jóváhagyni, ebben az esetben 
neki kell bizonyítania, hogy a kére
lemben foglaltak nem felelnek meg a 
törvény előírásainak. Személyes vé
leményem szerint a vadászati ható
ság akkor jár el bölcsen, ha a vitatott 
területek vonatkozásában is megpró
bálja kideríteni, hogy az adottt terület 
földtulajdonosai a vadászterület-ha
tár kérdésében milyen álláspontot 
foglaltak el, és azt - a szakmailag 
még indokolható mértékig - messze
menően figyelembe veszi.
10. Többségi állami tulajdonú er
dőgazdasági részvénytársaságnak 
mivel kell igazolnia a tulajdonjo
gát? Bírósági per esetén lehet-e új
ra kérni a tulajdonjog igazolását, 
valamint az állam nevében eljáró 
személy jogosultságát?
Ha megengedik pontosítanám a kér
dést. Az erdőgazdasági részvénytár
saságok kizárólagos állami tulajdon
ban vannak és e részvénytársaságok 
erdőtulajdonnal nem rendelkeznek, 
hanem a Magyar Állam tulajdonában 
levő erdőkben látják el szerződés 
alapján a vagyonkezelői feladatokat. 
Tudomásom szerint a vagyonkezelői 
szerződések is tartalmaznak olyan ki
tételt. amelyek alapján beazonosítha
tó, hogy az konkrétan mely földrész
letekre terjed ki. Az állam - mint er
dőtulajdonos - képviseletét pedig 
többnyire a vagyonkezelői szerződés, 
vagy külön meghatalmazás alapján az 
erdőgazdasági részvénytársaságok 
látják el. Az pedig természetes, hogy 
egy tulajdonosi közösség bármely 
tagja kérheti a másik tulajdonost vagy 
képviselőt arra, hogy akár tulajdonjo
gát, akár képviseleti jogosultságát 
igazolja. Ebben az összefüggésben az 
állami tulajdon sem nem több, sem 
nem kevesebb, mint az összes többi 
tulajdon. így ez a kötelezettség min
den képviselőre kiterjed.

LAPZARTA UTÁN...
.. .kértünk választ Vajai Lászlótól, az 
FM Vadgazdálkodási Főosztályá
nak vezetőjétől a területkijelölések 
állásáról.

A határozathozatalok során hoz
závetőleg 1300 vadászterület kijelö
lésére irányuló tulajdonosi kérelem
nek lehet eleget tenni, így mintegy 
félezerrel több. vadászterület lesz 
mint eddig volt. Az eddigi tapaszta
latok szerint az esetek mintegy 70 
százalékában nem történt egyezség 
az úgynevezett „egymásra rajzoló" 
tulajdonosi közössegek között, így a 
vártnál lényegesen több kényszer
hasznosításra kerül majd sor, hiszen

a törvényalkotók bíztak az egyezsé
gekben. A megyei FM hivatalok ille
tékesei elsősorban szakmai szem
pontok szerint megfogalmazott 
döntéseket hoznak, de ezenkívül fi
gyelembe kell venniük az átfedett 
területeken a tulajdonosi akaratot is, 
a területnagyság alapján számított 
arányban. A vadászterületek hatá
rainak eldöntésében a törvény csak 
az FM-hivataloknak adott hatáskört, 
ezeknek túlnyomórészt egyezség 
alapján kellett volna létrejönniük. 
Más kérdés azonban, ha ez - vagy 
az erre irányuló törekvés hiányzik. 
Végtére is - bár hivatalos ellenőrzés

nincsen - a nyilvános tulajdonosi 
közgyűlések egyfajta „önkontrollaT 
működtek, amelynek határozatait 
30 napon belül bíróságon meg lehe
tett támadni, a határidő elmulasztá
sa jogvesztő hatályú. Mindezekből 
az is következik, hogy esetleges bí
rósági perek esetében csak akkor 
van esélye valakinek a nyerésre, ha 
eljárási szabályokat sértettek meg. 
A területbérek kérdésében rövide
sen megjelenik egy FM tájékoztatás, 
amely ajánlás jellegű, és segítséget 
jelent a szerződő feleknek a szerző
déskötéshez, természetesen kü
lönbséget téve a területek élőhelyi

adottságai között. Mindezeken kívül 
számíthatnak a vadászok - még a 
törvény hatálybalépéséig - a végre
hajtási rendeletre is, amely nagyban 
segíteni fogja az átalakulás folyama
tát. Miután a lap megjelenését köve
tően kerül sor a haszonbérleti szer
ződések megkötésére, felhívnám a 
figyelmét az új bérlőknek arra, hogy 
a szerződést követően 60 nap alatt 
el kell készíteni a vadászterület 
üzemtervét, amelyet be kell nyújtani 
a felügyeletnek jóváhagyásra ugyan- 

mint a haszonbérleti szerzé
st!

-b-

22



M Ű V É S Z P O R T R É

MESZLENYI ATTILA
„Sokan hiszik, hogy a természetfestő a 
szabadban dolgozik. A tájképfestő ta
lán igen, a táj türelmes modell. Aki álla
tokat fest, a szabadban csak élményt 
gyűjt. Olyan szintű megismeréshez, 
amire a természetfestőnek szüksége 
van, órákon, heteken és éveken át kell 
közvetlen közelről tanulmányozni a va
dat. Erre csak a fogságban tartott állat 
nyújt alkalmat, állatkertben, vadas
parkban...” vallja Meszlényi Attila festő
művész.
1 Q P Z A  május2-ánszületettBu- 
I . dapesten. Gyermekéveit

Sashalmon töltötte, ahol az ottani bom- 
batölcsértavak környékén töltötte ideje 
java részét. A szitakötőlárvától a madár
fiókáig mindenre „vadászott”, ami csak 
mozgott. Miután alsóbb iskoláit kijárta, 
1972-ben elvégezte a Képző- és Ipar- 
művészeti Szakközépiskola alkalma
zott grafika szakát. Kitűnő rajztehetsé
ge révén könnyedén bekerülhetett vol
na a főiskolára, ő azonban másként ha
tározott. Dolgozni ment. 1977-78-ban 
animációs filmeket - többek között a 
„Frakk” mesesorozatból hat epizódot - 
rendezett a Pannónia Filmstúdióban. 
78-tól - művészi pályájának kezdetén - 
főként könyveket illusztrált, köztük va-
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dászati szakkönyveket is, elindulva ez
zel egy olyan ösvényen, melyen előtte 
már olyan híres művészek jártak, mint 
Csergezán Pál vagy Muray Róbert. Ké
sőbb alkalmazott grafikusként a Pega
zus Tours Vadászatszervező Irodánál, 
az Econ Safari Irodánál és a Hunor 
Nemzetközi Vadászklubnál dolgozott. 
1980 óta tagja a Művészeti Alapnak, il
letve jogutódjának a MAOE-nek.

Az utóbbi időkben jobbára akvarell- 
ben „utazik” - bár továbbra is szereti az 
olajat de számára az akvarell a festő
technikák királya, mert a művész sze
rint „...hatalmas koncentrációt igénylő 
szigorú technika. Hibázni nem szabad: 
minden ecsetvonás végleges. Pillana
tonként tucatnyi helyes döntést kell 
hozni: versenyfutás a gyorsan párolgó 
őselemmel, amely kicsiben éppoly za
bolátlan, mint nagyban. Egy-egy nehéz 
részlet megfestése olyan kimerítő, mint 
a zenész számára egy koncert. Kárpó
tol minden nehézségért, ha úrrá le
szünk fölötte, oly friss és tiszta képet 
ad, mintha a teremtés első óráiban lát
hatnánk a világot.”

Meszlényi Attila számára minden 
vadfaj egyformán kedves, s minél job
ban ismeri, annál jobban szereti őket. 
Mégis a hazai vadfajok iránt kissé elfo
gult, dacára annak, hogy néhány meg
bízása folytán más földrészek vadfajait 
is megismerte.

Viszonylag kevés önálló kiállítást 
tudhat maga mögött, főleg azért, mert 
mindig kevés az eladatlan képe, nincs 
belőlük teljes kiállításra való. Ha vevő 
jelentkezik, oda kell adnia képeit, bár
mennyire is fáj a szíve értük. Néhány
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eddigi fontosabb, önálló és csoportos 
kiállítása: 1985 Körmend, Batthyány 
kastély; 1988 Budapest, Hotel Buda 
Penta; 1994 Budapest, Csók István 
Galéria; 1995 Budapest, „Kék iskola”; 
1996 Budapest, Kempinsky Galéria, 
Magyar Természettudományi Múze
um, Hotel Mercure Buda. Képei egye
sével szóródnak szét az országban és 
külföldön. Legnagyobb sikerének azt 
tekinti, hogy bár tudomása szerint ma 
még csak egyetlen hazai gyűjtő vásá
rol Meszlényi-képeket, de az Muray 
Róbert.

A művész egy-egy képén sokáig, 
néha hetekig dolgozik, szemben má
sokkal, akik képesek naponta megfes
teni egy képet. A művész vágyait is 
megfogalmazó gondolatával búcsúz
tunk ... a tökéletesség reménytelen
szerelmese vagyok. Vég nélkül kere
sem egy-egy állat számára a legmeg
felelőbb nézetet, mozdulatot, s ha 
megtalálni vélem, gyakran újra és újra 
megfestem, némelyik vonalat egy fél 
milliméterrel arrébbtolva, a színeket fi
nomabban összehangolva, vagy ép
pen élénkítve. Ha nem lenne annyi a

csábító téma, legszívesebben egész 
életemben „ugyanazt" a képet feste
ném meg ezerszer, míg úgy nem érez- 
ném, hogy ennél jobban már lehetet
len megfesteni.

B. J.

(Meszlényi Attila a Buda Penta Szállo
dában kiállított képei közül egyet a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeumnak ado
mányozott az alakuló kortárs festő
művészek gyűjteményének gyarapítá
sára. A vadászok nevében is köszön
jük. A szerk. megj.)
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YADASZ HUMOR
A VIZSG Á K  DERŰS OLDALA

Amióta a tanár és diák kapcso
latrendszer létezik és működik, 
a felkészültség, a tudás felmé
résének (egyik) megbízható - 
de nem mindig csalhatatlan - 
formája, módja a kérdezés.

A dolog természetéből adó
dóan mindig könnyebb, előnyö
sebb a helyzete a „vadásznak" 
(tanárnak), mint a „nyúlnak", a 
kérdezettnek, már csak azon 
egyszerű oknál fogva, hogy az 
egyiknek a fegyver van a kezé
ben, a másik pedig kiszolgáltat
va helyzetének, csupán rejtőzé-

szültség, a „vizsgadrukk" ter
mészetes, olykor emlékezete
sen humoros helyzeteket, 
hogy ne mondjam, „frappáns" 
válaszokat szül. A következők
ben néhány ilyen örökzöld, im
már évek óta szájról szájra szál
ló feleletet szeretnék feleleve
níteni.

A soproni Erdészeti Szakkö
zépiskolában a szakmai tovább
képzés keretein belül vadász 
(vadgazda) technikusi minősí
tés megszerzése volt a tétje 
egy levelező évfolyam záróvizs-

-  DRAGA FÓVADASZ UR!
NEM VO LN A JO B B . HA IN KÁ BB BÉKÉT KÖ TNÉNK?

s í képességeire (mimikri) és 
gyors lábaira hagyatkozhat - 
még természetes ellenségei
vel szemben is. Bezzeg, ha 
csak alkalmasint csúzli (pa
rittya) lenne a bozótban, vagy a 
barázdában lapuló nyuszik ke- 
ze-lába ügyében... Mivel ilyen 
„jogosítvánnyal" - fegyvertar
tási engedéllyel - a „nyuszik" 
nem rendelkeznek, mégis ma
rad a mindenkori kérdezettek, 
diákok számára az évszázados 
hagyományokra visszatekintő 
„puska", egykoron kemény fe
hér kézelőre bolhabetűkkel ír
va, napjainkban pedig annak a 
műszaki forradalom vívmányai 
felhasználásával összeállított, 
rangrejtve viselt változatai. És 
adja az ég. hogy ez a tanár-diák, 
vadász-nyuszi kapcsolat még 
soká virágozzék, bizonyítva a 
mindenkori ifjúság kifogyhatat
lan leleményességét és a ta
nárok kifinomult vadászetikai 
készségét, érzékenységét, 
melynek mindenkori „csatta
nója": házi nyúlra nem lövünk! 
Ezt az intelmet azért érdemes 
megszívlelni minden helyzet
ben...

A vizsgázással együtt járó fe

gájának. A már tő mellett dol
gozó erdészemberek immár 
gyakorlati és bővített elméleti 
ismeretek birtokában néztek 
elébe a megmérettetésnek, 
amitől persze egy kissé elszok
tak. Ezért a szorítás, a feszült
ség nagyobb volt bennük, mint 
a vizsgázó „tényleges" és fia
talabb diákokban, ez érthető, 
és ezt a körülményt a tanárok 
és a vizsgabizottság is figye
lembe vette, méltányolta.

Az egyik vizsgázó éppen va
dászati gyakorlati ismereteiről 
adott számot vadászatszervezé
si, -lebonyolítási tárgykörből. 
Minden ment a maga rendjén, 
mígnem az egyik vizsgabizottsá- 
gi tag (a minisztérium kiküldöt
te) még megkérdezte a jelöltet: 
hogyan kell a lőtt apróvadat a te
rítéken elrendezni. Mondja is 
szép sorjában, ahogy ez a szak
könyvekben írva van és a gya
korlatban folyik, mondván: a 
nyulakat kivizeltessük, egymás 
mellé sorban (-rokban) lefektes
sük. minden tizediket egy fejjel 
előbbre húzzuk stb., és ugyan
így csináljuk a fácánokkal is. A 
végtisztesség megadása után, 
ha a vad már kihűlt, a nyulakat.

fácánokat párjával össze
kössük ", rudakra fölag- 
ga„ssuk"... A „suk-sük" halla
tán fölborzolódott a pesti vizsga- 
biztos szép magyar beszéd irán
ti érzékenysége és halkan meg
jegyezte: „Tyuk-tyuk!" Mire a 
vizsgázó: „Hát, ha tyúk, azt is 
fölaggassuk." Derültség és per
sze, sikeres vizsga.

Más esetben is született 
ilyen „talpraesett" felelet, ne
vezetesen a vaddisznók között 
előforduló betegségekkel kap
csolatban. A kérdés úgy szólt, 
hogy melyik betegség veszé
lyezteti legjobban a vaddisznó
állományt? „Hát, kérem - szólt 
a vizsgázó -, a vaddisznók leg
veszedelmesebb betegsége
a... a sertéstokány..." Osztat
lan siker és egyetértés: ennél 
bizony nagyobb vész aligha fe
nyegetheti a vaddisznókat! (A 
két esetet néhai Tuskó László 
kollégánk, az erdésztechnikum 
korábbi igazgatója baráti társa
ságban gyakran elmesélte, 
mint emlékezetes vizsgaélmé
nyét...)

További csattanó válasz, szin
te ledöbbentő és megfellebbez
hetetlen felelet, más kategóriá
ban és más helyszínen: Győrött 
történt, még a negyvenes/ötve
nes évek mezsgyéjén.

Az erdőbirtokok államosítá
sával egyidejűleg állami szolgá
latba kerültek az átvett ingatla
nokkal együtt olyan erdész-va

ILLEGALITÁSBAN

dász alkalmazottak is, akiknek 
nem volt sem erdőőri, sem 
vadőri szakképesítésük, ami fi
zetési osztályokba való besoro
láskor meghatározó körül
mény, illetve feltétel volt. Ilyen 
esetekben rövidebb tanfolya
mokat szerveztek, amit vizsga 
zárt le és amivel a „belépőt" az 
érdekeltek megszerezhették. 
Érthető, hogy az Isten szabad 
ege alatt megedződött és gyak
ran már meglett korú „jágerek- 
nek" az ilyesmi nem nagyon 
volt ínyére, de hát más megol
dás nem volt.

Az egyik ilyen tanfolyamot 
lezáró vizsga alkalmával sor ke
rült egy, már ugyancsak meg
lett korú vadőrre, aki a gyakor
lati életben kitűnően megállta a 
helyét. A vizsgázást bízvást fel
cserélte volna tíz rókakotorék 
kiásásával, de most más vá
lasztása nem volt.

A bizottság mindenképpen 
át akarta segíteni a derék öreg 
kartársat - minek érdekében 
mindent elkövettek. Mentő 
kérdésnek az erdőgazdaság ak
kori főmérnöke bedobta a kö
vetkezőt: „János bácsi, maga 
kitűnő kotorékvadász hírnév
nek örvend, mondjon már ne
künk valamit a rókáról!" „Halla, 
főmérnök kartárs", - az Isten 
így meg úgy, meg mi mindent 
csináljon... a rókával, folytatta - 
„hát a róka, halla, az kurva egy 
állat" - summázta véleményét 
tömören János bácsi. A bizott
ság mit tehetett? Akkor és ab
ban a helyzetben: megerősítet
te vadőri mivoltában. (Az ese
tet Vida Lajos, a győri erdőgaz
daság egykori vadászati fel
ügyelője mesélte el, mindnyá
junk derülésére.)

Dr. Bencze Lajos
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H U B E R T U S  Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
V A D Á S Z IS K O L A  
(Ár: 4500 Ft áfával)
A  M E Z E I N Y Ú L  

(Ö kológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával) 
FELKÉSZÜLÉS A Z  Á L L A M I V A D Á S Z V IZ S G Á R A  

(Ár: 600 Ft áfával)
A M IT  A FE G Y V E R IS M E R E TI V IZ S G Á N  T U D N I KELL 

(Javíto tt, bővíte tt kiadás) (Ár: 600 Ft áfával)
A  m egrendeléseket postafordultával, u tánvé tte l te ljes ítjük!

Címünk: 1051 Budapest, Nádor utca 34. Telefon: 111-9608. Te l./fax : 131-4790

',°HCtöHÁ7>V

VADHUTOHAZ KFT.

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

EZ A SZAKÜZLET
V A D Á S Z - ÉS M A R O K L Ő F E G Y V E R E K

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

SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 
Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  O LC SÓ  B IZ O M Á N Y O S  FEG Y VER EK  -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

f  ------------------------------------------------------------ “N

Kereskedelmi és  
Szolgáltató Szövetkezet

\_______________________________________ y
V adászfegyverek, gáz- és riasztóp iszto lyok , lég fegyverek, légp isz to lyok, va
dász só ré te s  és go lyós lőszerek, va lam in t vadászfe lszere lések nagy válasz
tékban  kaphatók.

A Z O LASZ RC ÉS N O R M A  LŐSZEREK
KIZÁRÓ LAG O S FO R G A LM A ZÁ SA

V ásárlóink figye lm ébe  a ján ljuk nagykereskede lm i részlegünket:
B udapest X.. Szacsvay u. 44. T e l./fax : 260-9262, te l.: 261-2537. 
Fegyverjavító  m űhe lyünkben  vá lla lju k  vadászfegyverek szakszerű  javításá t, 
be lövésé t, vizsgáztatását, cé ltávcső  szere lésé t, va la m in t fegyve rek hatásta la
n ításá t. F egyverjavító  m űhe lyünk c ím e : 1077 B udapest, W e sse lé n y i u. 74. 
Te le fon : 121-1607. U gyan itt DISZKONT-árusítás. Központi te le fon : 342-2586.

s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint a 

vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciával 

és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás terén. 

A  Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. Kiváló 

képminőség, természethii színvisszaadás, rendkívül jó 

képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is, 

széles látómező, csekély súly, kompakt méretek azok a 

tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik a vadászo

kat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink felveszik a ver

senyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

Schmidt & Bender Hungária Kft. • H-1106 Budapest Fehér út 10 
Telefon 260-7641 • Telefax 263-2937
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h í r e k : h í r e k :
FARKAS ISTVÁN 

EMLÉKÉRE
A Kardoskúti Természetvédelmi Terület nemcsak a nemzetközi természetvédetem számára fogatom. 
Legendás vízimadár-bóségét épp úgy méltányosak vadászkörckben is. \fedkamra az a javából. bő
kezűen látja el őszi vándorokkal a délkelet-alföldi réce-iibasportot.

Épp olyan fogalom volt a tó szélén éldegélő Farkas Pista bácsi, aki elhivatott gondozója volt e cso
dálatos területnek mindhalálig:

Ott született, s annak idején senki se oktatta természetszeretetre. A gyönyörködés örömét, iste
nadta értékeinek megbecsülését ösztönösen ismerte fel. 1966-ban védetté nyivárrtották szeretett 
Fehértavát, s azóta természetvédelmi őrként szolgálta azt. Az orosházi Dózsa Vadásztársaság tagja
ként, sokat tett azért is, hogy ott a vadászat meg a természetvédelem viszonya példásan alakulhas
son.

Jórészt neki köszönhető, hogy Karctoskút környékén mindkét részről nem puszta szólamként, ha
nem kölcsönösen megértő együttműködéssel szolgálják azt az annyit hangoztatott érdekközössé
get. Munkásságát a magyar természetvédelem legmagasabb kitüntetésével, életműnek kijáró Pro 
Nalura aranyéremmel ismerték el a kenyéradói. de számára az általa kezelt terület természeti állapo
tának gazdagsága maradt a legtöbbre becsűit jutatom azután is. Hatalmas természetismerete maga 
volt az étet. Olyan tapasztalatok tárháza, amelyeket könyvből nem lehet tanulni. Szakmai rajongás, 
derű, a pusztai emberek időtlen nagy bölcsessége sugárzott az egyéniségéből. Szerette, tisztelte 
mindenki.

P/sta bácsi a múlt év végén itthagyott bennünket.
Majd fél évszázadra nyúlt a barátságunk. Gondolatban egy foszlott zászlói, karikába hajó, szür

ke darutoltat tűzök most öreg tanítómesterem fejíájára...
dr. Sterbetz István

„Négy évszak erdón-mezőn” címmel 
március 17-én 17 órakor nyitja meg Muray 
Róbert Török András vadászfestőművész 
kiállítását a soroksári Táncsics Művelődési 
Házban (Budapest XXIII. kér., Grassalko- 
vich u. 122-124.). Megtekinthető március 
27-ig naponta 10-18 óráig.

•
Horgász- és Vadásznapok keretében is
merkedhettek az érdeklődők január 10. és 
19. között Kecskeméten, az Erdei Ferenc 
Művelődési Házban a hazai és távoli föld
részek állatvilágával. A megye vadállomá
nyát, vadgazdálkodását, valamint termé
szetvédelmi értékeit bemutató anyagon kí
vül hazai vadászok külföldön elejtett trófe
áit is megcsodálhatták a látogatók. Afrika, 
Ázsia, Amerika trófeás vadjai, páratlan 
szépségű ritkaságok. Ehelyütt mutatták 
be Földes Lászlónak a kiskunhalasi II. Rá
kóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközép- 
iskolának egykor adományozott gyűjte
ményének egy részét is. A látogatók meg
csodálhatták Walaczkay Erzsébet és Kun 
Rezső festőművész hangulatos természe
ti képeit, bronzszobrokat és a Kiskunsági 
Nemzeti Park diorámában bemutatott ter
mészeti kincseit. A vadászok számára iga
zi kuriózumként látható volt a világrekord
várományos gímszarvas műkoponyára 
szerelt hullajtott agancsa, amely nem ke
vesebb, mint 14 kilót nyomott, és Kunfe- 
hértón találták. A torz, rendellenes óz- 
agancsgyűjtemény a kívülállók, de a kez
dő vadászok részére is ízelítőt adott az őz- 
bakselejtezés „művészetéből’. Amint Mik

lós Károly megyei fővadász elmondta, az 
iskolák rendhagyó biológiai órákat tartot
tak, és lehetőség nyílt arra is. hogy a föld
tulajdonosok képet kaphassanak szúkebb 
pátriájuk vadgazdálkodásáról, az elért 
eredményekről, gondokról. Minden tiszte
letet és megbecsülést megérdemel a 
szervezők, rendezők szorgos igyekezete. 
Manapság, amikor a vadászok az új tör
vény hatására így egymás ellen hangoltat- 
tak (vagy sajnos hagyták magukat), a kiál
lítással talán sikerütt felhívniuk a józanab
bak figyelmét arra, hogy csakis közös erő
vel és akarattal lehet megőrizni a hazai föld 
felmérhetetlen kulturális értékeit.

Ha nem is drámaiak, de a várakozáso
kat mélyen alulmúlok voltak a januári nyúl- 
hálózások tapasztalatai. Akadt olyan terü
let, ahol azelőtt százon felOJ fogtak napon
ta, ott most be kellett érniük egy tucattal, 
így több helyütt a tervezett töredékét sike
rült befogni, amely tragikus bevételkiesést 
jelentett a társaságoknak. Miután a fácán
nevelésnek végtére is legtöbb helyen ez 
adja az anyagi alapjait, így a baj nem jár 
majd egyedül. Nem jött be tehát a sokat 
emlegetett privatizációs „áldás", amelyet 
sokan megjósoltak, mert a tavalyi év bizo
nyára fekete betűkkel kerül a hazai nyúlva* 
dászatok képzeletbeli évkönyvébe.

Alkotmánybírósághoz fordult a tavaly 
alakult Kisalföldi Földtulajdonosok Vadá
szati Érdekvédelmi Egyesülete. Beadvá
nyukban annak a véleményüknek adtak

hangot, hogy a kényszerhasznosítás sérti 
a földtulajdonhoz kötődő jogaikat. Egyút
tal azzal a kéréssel fordultak a földműve
lésügyi miniszterhez, hogy rendeljen el tel
jes vadászati tilalmat mindaddig, amíg a 
döntés megszületik, mert csak így akadá
lyozható meg a vadállomány pusztítása.

Lapunk novemberi számában részlete
sen beszámoltunk Barabás Attila hivatá
sos vadász tragikus esetéről. A Magyar 
Vadért Alapítvány felhívással fordult az

együttérző vadászokhoz a bátor, hivatását 
mindenek felett szerető vadőr és családja 
megsegítésére. Lapzártáig az alábbi ado
mányokat továbbítottuk a bajba jutott ré
szére: Magyar Vadászlap munkatársai: 
50 000 Ft; Bács-Kiskun Megyei Vadász
szövetség: 50 000 Ft; Takács József, Lo- 
vasberény: 5000 Ft; Pomicsán János, 
Szokotya: 1000 Ft; Páner Mihály, Györ- 
köny: 1000 Ft. Az adományokat és az 
együttérzést a címzett ezúton is hálásan 
köszöni!

APROHIRDETES
7x64-es Zastava, 6x40-es céltávcsóvel. kifogás
talan állapotban eladó. Érdeklődni: Orbán Péter, 
telefon: 06-60/491-163.____________________

FÉG-1276-os Bock 30-06-os duplagolyós vál- 
tócsóvel szerelten, sürgősen eladó. Érd.: 16 óra 
után 56/431-591.

Merkel 12-es. hagyományos csőelrendezésű sö
rétes fegyver eladó, vagy FÉG bockra cserélgető. 
Telefon: 06-78/401-356.

Törzskönyvezett, 3 hónapos, erdélyi kopó köly
kök eiadók. Érdeklődni Jetet 251 -5214-es telefo
non. este 18 órától.

6 hónapos, vadászni tanítható, fekete-fehér poin
terek eladók (angol vizsla), tórzskőnywel, egész
ségügyi könyvvel, 3 dtás. féregtetenítve. kitűnő 
szülőktől. Érdekődnt: Panyfc István. 3000 Hatvan, 
Rózsa U.2/A.

Cseh drótszörű vizsla 'Cesky Fősek) kőíykök 
kaphatók, aktvan vadászó szülőktől. Rendkívül jó 
adottságú, szép ktflemű kölykök. Főleg aktívan 
vadászó sporttársak jelentkezését várom. Ár: 8-10 
E R. Érdeklődni: Sípos, Erdőtelek. Rétfóto u. 34., 
tetefon: 06-36/496-294.

Jagdterrier kölykök eladók! Apa: Pincedombi 
Lobó CACIT. CACT te .. CAC. 2xRes.CAC. Anya: 
Anda (jugoszláv) német vérvonalú. Res.CAC, 
apróvadra <s dolgozik! Kimagasló munkateljesít
mény melett. kimagasló küllem! Vadászatra is 
cserélhetők. Csemeiházi Kennel. Érd.: 06-60^383- 
892.

Vásárolnék Suzuki LJ 80-as terepjárót, üzem- 
eptetent is. Tetefon: 06-66/482-237.__________

Hivatásos vadászi állást keresek Szeged kör
nyékén vadgazdálkodó és állattenyésztő üzem
mérnöki diplomával, felsőfokú angol nyelvtudás

sal. gépkcesiva). Az ajánlatokat AfozatváRalás' 
jefigére a szerkesztősedbe kérem.____________

Vadóri vagy természetvédelmi őri álást keresek. 
Fejér megye előnyben. Cím: Páfl Csaba. 2454 
Iváncs, Vörösmarty u. 47.

Somogy megyei ragyvadas terület^ keresünk fi
atal hivatásos vadászt, lakáslehetőséggel. Telefon: 

>30366-066.___________________________

Dabas melletti apróvadas vadásztársaság keres 
független, kaíonavtselt hivatásos vadászt. Szállás
lehetőséget biztosítani tudunk a vadászházunk
ban. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezési 
cím: Karsza János vm.. 2373 Dabas. Kun u. 2.

Vadászati szakértő: vadásztársasági, társdási. 
bérbeadási ügyek, értékbecslés: 15-21 h, 222- 
4539.

Vadászkönyvvel váóa a tavaszt! -  A Diana Va- 
dász-Horgász Antkváriumban klasszikus vadász- 
irók könyvefcól válogathat. Bég. ha levelet ír. vagy 
telefonál. Postacím: 6900 Makó. Zrínyi u. 34., tete- 
fon: 06-62/211-561 és 62/213-680.___________

Tringli Szilveszter, a sümegi Kisfaludy Sándor 
Vt. tagja, az Ötvös Vt. alapító tagja és vadászmes
tere türelemmel viselt súlyos betegségben 1997. 
január 8-án. életének 46. évében elhunyt. Szemé
lyében olyan vadásztársat vesztettünk el. aki igaz 
vadászként tesztelte a vadászat írott és íratlan tör
vényeit. A csúzlifa ágától jutott el a vadászpuskáig. 
E szenvedését hivatásos vadász édesapjától örö
költe. melyet az utolsó pllanatig megőrzött. Utolsó 
útjára január 10-én kísértük a sümegi temetőben.

Életének 63. évében, 1997. január 4-én elhunyt 
Sashegyi /Vitai vadásztársunk. Több mint egy év
tizedig a vadásztársaság efnöki tisztjét töltötte be. 
Temetése 1997. január 13-án nagy részvét meftett

az újhartyáni temetőben vadász tiszteletadással és 
vadászsortűz kíséretével történt. Emlékét kegye
lettel és tisztelettel megőrizzük. Március 15. Vt. 
Hemád ntézőbizottsága és tagsága.__________

Eladók: Mauser 66 .stuccní’  7x6-es kaliberű 
gyárilag szerelt 8x56-os Zeiss távcsővel, faragott 
aggyal, 1 dó Savage 22-es Hornét. 20/76-os vál
tócsővel, vagy anélkül. Érdeklődni: 06-96/471- 
146, vagy 20/463-806_____________________

9,3x74R duplagolyós, 20x76os váltócsóvel. Va
ria céltávcsővel igényesnek eladó. Érde<!ődni: 
06-3ÍV560022.

6,5x68-as Voere Mauser golyós puska, 6x42-es 
távcsővel és lőszerrel eladó. Érdek'ódni: 06- 
3/453-941.06-20/566-300._________________

Eladó kikészített pézsmapocok bőr 40 db, 700 
Ft/db áron. Érdeklődni: 06-60/341-295, 18 óra 
után.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy id. Misányi Jó
zsef vadásztársunk életének 65. évében, 1996. 
december 11-én elhunyt. Alapító tagunk emlékét 
kegye ette l és ’Jszteíettel megőrizzük a Monon 
Fácán Vadásztársaság Intézőbizottsága és tagsá
ga.

Id. és ifj. Jilly Bertalan: A  vadászku
tyák idom ítása cím ű szakkönyve  
megvásárolható, m egrendelhető k i
zárólag az alábbi cím en: Kotlám é  
Jilly  Sára, 2100 G ödöllő, K öztársa
ság u. 11., telefon: 06-28.320-718,06- 
28/416-868. A könyv ára 2100 Ft + 
postaköltség, utánvéttel. Ugyanitt 
vadászkutyák idom ítását vállaljuk: 
Kollár János és Jilly Sára.

VA D -G A ZD A  M érnöki Iroda v á lla l
ja : vad ászte rü le tek  haszo n b érle ti 
szerződése in ek  e lő kész ítését, fe l- 
értéke lésé t, rö v id  és  ho sszú  távú  
üzem tervezésé t, b e jeg yze tt s za k 
értőkke l, re fe ren c iákka l. Te le fon : 
60 /314 -547 , 30 /314-597 , 118-9226, 
fax: 153-0417.

Megjelent a m agyar vadgazdálkodás 
fénykorát számokban m egörökítő  
VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR  
1960-1995 című gyűjtemény. A kiad
vány bruttó 2200 Ft + postaköltség  
áron, postai utánvétellel a következő  
címen rendelhető meg: GATE Vadbi
ológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, 
2100 G ödöllő , Páter K. u. 1., fax: 
28 320-189.

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours koronghoz 21 800 Ft-tól, fam á
szó és állványos összehajtható m a-, 
gasleseket 12 500 Ft-tól (+posta- 
díj+áfa) szállít az INTERM AS Kft. 
Szárnyas, szőrm és befogócsapdák  
minden méretben. Tel.: (66) 321-151, 
fax: (66) 441-029.

Tavaszi m edvevadászat Kanadában  
május 20-ától június 1-jéig. Garantált
2 db feketem edve. Érdeklődni: 
tel. fax: 06-88 457-080.
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KSÍnec
ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?

NAMÍBIA-OKUJE FARM
KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:

KUDU. ORYX, SPRINGBOCK, HARTEBEEST 
ÉS VARACSKOS DISZNÓ 

NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 150.-/VADÁSZ, 2x1 DM 200-/VADÁSZ 
A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST. ELLÁTÁST. 

TRANSZFERT. VALAMINT A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRETET.
CSOMAGPROGRAM DÉL-AFRIKÁBAN

ZULULAND:
8 NAP. BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA.
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS. 1 IMPALA. 1 BLESSBOCK,

1 VARACSKOS KAN, DM 3300,- 
THAMBAZIMBI 

SPECIÁLIS PROGRAM VARACSKOS KANRA
7 NAP. BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA, 
SZÁLLÁS, ELLÁTÁS, VADÁSZKÍSÉRET 2x1, 2 VARACSKOS KAN.

1 VARACSKOS KOCA.
FIGYELEM!

EGY ZEBRAKILÖVÉS UTÁN 6 VARACSKOS DISZNÓ LŐHETŐ 
(ÁRLISTA SZERINT)! DM 3300,-

TANZÁNIA
MÁR MOST FOGLALJA LE VADÁSZATÁT 1997-RE! 

VADÁSZATI LEHETŐSÉG NAGYVADRA ÉS ANTILOPRA 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 USD 750-/VADÁSZ, 2x2 USD 650.-/VADÁSZ,

2x1 USD 600,-/VADÁSZ 
50% ELŐLEG BEFIZETÉSE ESETÉN A NAPI KÖLTSÉGEKBŐL 

USD 100 - KEDVEZMÉNYT KAP! 
KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1214 BUDAPEST II.. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-197. 
TELEFON: 420-5281, 420-5283. FAX: 420-4466

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

S ö ré tes , g o lyó s  m a ro k lő fe g yv e re k , cé llö vő  p isz to lyo k  kü lö n le g es 
ka lib e rbe n  is. L é g fe g yve re k , gáz- é s  ria sz tó p is z to ly o k  nagy vá lasz tékban . 

E ng edé ly  n é lkü li, h a tá s ta la n íto tt fe g y ve re k , F ló b e rt-p isz to lyo k .
V adászati és tu ris z tik a i k ie g é sz ítő  fe lsze re lé se k , 

e re d e ti U SA  M ILITA R Y - é s  e g yé b  ruháza t, tá vcsö ve k , lősze rek. 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A  D ISZKO N T Á R N Á L IS O LC S Ó B B A K  VAG YU N K!

CSAK N Á LU N K  AZ O LAS Z M IR A G E  SÖ RÉTES LŐSZEREK 
(12. 16, 20  ka libe rben ) 30  -  F t/db

reK.

K ^ l

//

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

C O h ^ O R D C  T R A V E L

A ConCorde Travd örömmel értesít a ke(h«s olvasókat hogy tevékenységi köre repülőjegy-eladással bővült, 
így; ezentúl komptett szo'gátsíássa1 áV utasa1 rendelkezésére. Vadásza!, egyéni és társasutazások. vaSarrint üz
leti és ircert'rve utak szervezése mellett igény szemt kedvező árú tursta-, illetve kényelmes utazást biztosító 
business Gsztáfyu repülőjegyeket tiztostonk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságéra.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repOlőfegyárainkból:
AMSTERDAM 290CÜ,- MADRID 29000,-
AUCKLAND 217 800.- MEXICO 87 300 -
BANGKOK 115000.- MIAMI 68600,-
BARCELONA 29000.- MÜNCHEN 21 000-
BRUSSELS 2 9 0 0 0 - NEWYORK 5 9 0 0 0 -
BUENOS AIRES 120000- NAIROBI 95 000-
CAPETOY.N 109800.- 0RLAND0 68 600 -
EDINBURGH 44 200.- PARIS 29000-
FRANKFURT 24 000 - PRÁGA 19000.-
HARARE 109800.- RIO DE JANEIRO 114200,-
ISTANBUL 2 9 0 0 0 - STOCKHOLM 3 6 0 0 0 -
JOHANNESBURG 109800,- SYDNEY 163500.-
LARNACA 29000.- TOKYO 130000.-
LONDON 26000,- TORONTO 61 500.-
LOS ANGELES 82400,- ZÜRICH 24000.-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 5% KEDVEZMÉNYT ADUNK! 

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRA!
Irodánk nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök: 9.00-17.00. péntek: 9.00-16.00 

Címünk: ConCorde Travel, 1062 Budapest. Andrássy út 56.
Tel.: 136-1) 1530935.269-5448. Fax (36-1) 1 5 3 M 7

1077 BU D APr.ST. W ESSELEN YI U . 74. T E L liF O N . 322 4002 
N YITVA  TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00, pentek 8  30 -14  30

í \

Import-Export Kereskedelmi Kft.

H U LLA JTO T T A G A N C S  FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI 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!

VADÁSZTÁRSASÁGOK, 
VADÁSZTATOK FIGYELEM!

A TATAI MEZŐGAZDASÁGI RT.
AZ IDEI ÉVBEN IS KÍNÁL ÖNÖKNEK 

NAGY GENETIKAI ÉRTÉKŰ KELTETŐTOJÁST, 
JÓ RÖPKÉSZSÉGŰ NAPOS 

ÉS ELŐNEVELT VADKACSÁT.
INFORMÁCIÓ:

FILIPSZ ATTILA ÁGAZATVEZETŐ 34/380-299, 
34/381 -335, 30/578-889 

JUHÁSZ GYULA KELTETÉSVEZETŐ 34/380-299

28



'l * 
K V

'97-BEH IS EGY LÉPÉSSEL ELŐRÉBB!
ÜZLETEINK:
1065 Budapest, 
Podmaniczky u. 2.
Telefon és fax: 153-1726

7400 Kaposvár, Fő u. 40. 
Telefon és fax: 82/318-954

7500 Nagyatád, Piac tér 
Telefon: 82/352-899

KÖZPONT:
7400 Kaposvár, Fő u. 2. 
Telefon és fax: 153-1726 flBenelli

GEMENC VADÁSZBOLT 
PESTERZSÉBET
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK,
LŐSZEREK TEUES VÁLASZTÉKÁVAL,
VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL ÉS 
VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

VÁLLAIJUK MINDENFÉLE FEGYVER JAVÍTÁSÁT, FEGYVERVIZSGÁ- 
RA VALÓ FELKÉSZÍTÉST, VALAMINT BIZOM ÁNYI ÉRTÉKESÍTÉST.

Gemenc Vadász-Horgászbolt
1 2 0 3  Budapest, Kossuth Lajos utca 5 7 .

(Erzsébeti p ia c  közelében) 
Telefon: (36-1) 2 8 3 -4 4 3 2 , m obil: 0 6 -3 0 /4 2 1 -8 3 9  

N yitva  tarlós: H -P : 1 0 .0 0 -1  8 .0 0 , Szó: 9 .0 0 - 1 3 .0 0
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t-uveg-
korláto

2 7 0 0 .-F t

3 8  9 0 0 .-F Í
f i

2  9 0 0 .-F t

1 9 0 0 .-F t

4
17 9 0 0 .-F t

3  9 0 0 .-F t

Sportlövőknek kínálja 
a Kettner Nimród és Hajas Kft.

Megrendelhető utánvét + postaköltséggel 
telefonon, 420-4940, 7-13 óráig, 

vagy a 1751 Budapest. Pf. 97. címen levélben.
1. MTM sörétes lőszerbox 
100 db sörétes lőszerhez, ki
vehető betéttel, stabil fogan
tyúval.
Rendelési szám:
39180 3 900.-Ft

2. ST IGA korongdobógép
A csavarható dobókar igen 
csekély e rő rá fo rd ítá s s a l fel
húzható. Kioldás forgó eme
lővel a repülés iránya dobás
ról dobásra változtatható két 
tengely egyszerű elforgatá
sával. A STIGA korongdobó
gép használható guruló-nyúl 
rendszerű korong dobására 
is. Komplett a gépállvánnyal 
együtt.
Rendelési szám:
35003 38 900.-Ft

3. MTM kézi korongdobó, tör
hetetlen műanyagból.
A rugalmas dobókar nagy
szerű dobási távolságot tesz 
lehetővé.

Rendelési szám:
35013

1900.-Ft

4. JE T  korongdo
bógép 
Egy talajfúróval az
ék alakú tartódeszka min
denütt gyorsan rögzíthető. 
Magassága könnyen változ
tatható, sőt duplázásra is al
kalmas.
Rendelési szám:
35008 17 900.-FÍ

5. KETTNER fülvédő 
Komfortos használhatóság 
mellett igen kedvező áron! 
Rendelési szám:
35040 2 700.-Ft

6. PELTO R F6001 fülvédő 
Kifejezetten sörétlövőknek 
fejlesztették ki ezt a típust. 
Könnyen kezelhető, kicsire 
összehajtható. A beépített 
nyomáskiegyenlítő megaka

dályozza a túlnyomást. A 
védőkagylók laposak és 
nagyon jól tömítenek. A szé 
les fejpánt állítható és ké 
nyelmes viselést biztosít. 
Rendelési szám:
35006 4 900.-Ft

7. Beretta sporttáska 
Alsó része stabil mű
anyagból a nehéz és ter
jedelmes tárgyak kényel
mes elhelyezésére, 
megerősített fogan
tyúkkal.
Mérete: 48x24x37 
Rendelési szám:
42404 9 900.-Ft

3  9 0 0 .-F t
8 . TASCO sportszemüveg 
Napszemüvegként és lőszemüveg- 
ként egyaránt praktikus a fényre sö
tétedő lencsékkel. Tokban és ápoló
kendővel szállítjuk.
Rendelési szám:
zöld lencsével 35032
barna - “ - 35031
polar - “ - 35033 2 900.-Ft

9. TASCO lőszemüveg 
Lencséje átmenő, karc- és tö
résmentes r . 
bői készült. A l. 
zás nélküli. Az orr és l 
szén puha anyaggal van szeg
ve, amely megakadályozza a 
forró töltényhüvelytől származó 
esetleges sérülést. Fejpántja ál
lítható.

Rendelési szám: 
polar lencsével 35053 
sárga - “ - 35051

3 900.-Ft

10. Beretta fegyvertok 
Könnyű, bélelt, kiváló a 
helytakarékos szállítás
hoz. Átmenő zippel, 
csőtorkolatvédővel, ál
lítható hordszíjjal. Hi 
deg napokon össze
hajtva ülőpárnaként is 
használható.
Rendelési szám:
42403 4900.-Ft
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Sport28patronén

Az általunk kínált sörétes lő
szereket Európa egyik legkor
szerűbb gyártási módszerével, 
többszörösen ellenőrzött mi
nőségben kizárólag a Kettner 
cég részére készítik.

A Kettner vadászlőszereket ki
váló minőségű műanyaghü
velybe töltik, csillagpereme- 
zéssel és magas rézkupakkal, 
műanyag sörétkosárral.

25 db/doboz 
Kaliber: 12, 16, 20 
Sörétsúly grammban:
28, 32, 35
Sörétméretek: 3,5: 3; 3,5: 4 
Hüvelyhossz: 70, ill. 76 mm

Az általunk kínált S K E E T  és 
PTAP lőszerek 12/67,5 kalibe
rnek.
Sörétsúly grammban:
24,28,32
Sörétméretek: 2; 2,2; 2,41

Kettner Nimród és Haias Kereskedelmi Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195*197. Tel./fax: 420-4940.
Kapható a Kettner üzlethálózatban: Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. 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, Bala 
ton u. 4. 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 KETTNER CAMPIONE modellsoro- 
zatból most a megbízható lőteljesít- 
ményű, precíz kidolgozású, váltó- 
chokos kivitelt kínáljuk Önöknek.
A váltóchokok használata 1/1, 3/4, 
1/2, 1/4 és 0 szűkítést tesz lehetővé.
A cső belül keménykrómozott, felül 6 
mrn széles ventilációs csősínnel ellá
tott. Agyfája diófából készült a hagyo

mányos pisztolyfogásos formában, 
szíjkengyellel. A fegyvert egy szelektív 
elsütőbillentyűvel, finom vadászmotí- 
vumos gravírozással szállítjuk.
Minden Campione modellre 5 év ga
ranciát adunk.
Rendelési szám:
11339 98 OOO.-Ft

K e t tn e r  N im ró d  é s  H a ja s  K e re s k e d e lm i K ft.
K ö zp o n t é s  N a g y k e re s k e d é s  

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4940.
A  fegyver kapható a K ettner üzlethálózatban: Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. Pécs, Bajcsy-Zsi- 
linszky u. 3. Tel.: (72) 313-904. Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Zalaeger
szeg, Balaton u. 4. 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.


