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Minden jóban van valami rossz. így van ez a meleggel is. Meleg 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, legkényelmesebb, és egyben 
árban is versenyképes energiahordozó. Váltson erre a tiszta, környezetbarát, és
különösen gazdaságos fűtési módra a nagy kapacitású PRÍMAGÁZ-tartállyal!

/  »

Az 5 m3 befogadóképességű PRIMAGAZ-tartályt - átlagos otthoni gázfogyasztás 
mellett - egy átlagos fűtési szezon alatt mindössze 1-2 alkalommal kell feltölteni. 
A feltöltést a PRIMAGAZ tartálykocsijai végzik az On által megadott időpontban. 
És innentől kezdve csak egy mozdulat a termosztáton, és árad a meleg...

0  0 ____

A PRIMAGAZ-tartály telepítése a járulékos költségekkel együtt (telepítés, engedélyez
tetés) körülbelül 190.000,-Ft+ÁFA-ba kerül. A PRÍMAGÁZ munkatársai személyesen 
is felkeresik Önt, minden részletre kiterjedő felvilágosítást adnak a PRÍMAGÁZ- 
tartályról, elhelyezéséről, használatáról és költségeiről. Gondolja meg és döntsön 
gyorsan! Cím: 1300 Budapest, Pf.: 225.

PRIMAGAZ
prím agáz energia <§)
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1122 Budapest, Moszkva tér 21. Telefon/fax: 156-30-35
Rádiótelefon: (30) 404-298

V / \ w r  \ U f c . r 4  i I v P - i í ' / b  ¥
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 va'acskos disznó 
1 vadász
6 nap: 5 szabadon választott vadfaj!
Dél-Afrika: 1 vadász +1 női kísérő 
6 nap: 1 nya!a, 1.csíkos gnú, 1 impala, 1 va'acskos disznó 
Zimbabwe: 5 nap: 1 nagykuój, 1 impaia, 1 kőantilop,
1 varacskos disznó
14 nap: 1 leopárd vagy 1 fekete lóantilop 
SPECIÁLIS BIVALYSZAFÁRIK:
Zimbabwe: 5 nap: 1 kafferbivaty 
Időpontok: 1997. május 30-június 8. és júnrus 7-16.
Tanzánia: 7 nap: 1 kafferbrvaíy 
Időpontok: 1997. aug. 13-24. és aug. 23-szept. 3.
ALASZKA: 10 vadásznap: 1997. szeptember 
1 grizly, 1 jávorszarvas
9 vadásznap: 1997. augusztus-szeptember 
1 fehér hegyikos és 1 karibu vagy 1 hegyikecske 
OROSZORSZÁG: 4-5 nap: 1 S;ketfajd. ill. 1 siketfajd,
1 nyirfajd. 1 mogycfóstyúk + erdei szafcnka korlátozás nélkül
10 nap: szíöériai kószál; kecske 
10 nap: 1 tengerparti barnamedve 
(kisért út - korlátozott résztvevőszám)
Jakutiai jávorszarvasvadászat garanciával! 8 nap: 1 jávorsanos

Színes, n é m e t nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokró l részletes  
felvilágosítással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

4 4 3 0 ,-DEM

4 9 5 0 ,-DEM

4 8 5 0 ,-DEM

3 7 0 0 ,-DEM 
8 6 8 0 ,-DEM

5 6 0 0 ,-USD 

6100,- USD

9 5 0 0 ,-USD 

8500,- USD

1780- 2380,-D E M  
4 5 0 0 ,-USD

4 5 5 0 -5 2 5 0 ,-DEM 
6 0 0 0 ,-USD
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SPORT AMMUNITION LTD. SPORTLÓSZERGYÁRTÓ KFT.
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310. fax: 88/351-091

■  Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe
rekben. különböző sörétsúllyal, 2-4.5 mm 
sörétmércttel.
■  Sportlőszerek speciális és extra kivi
telben.
■  Különleges lőszerek: fényjelző, 
nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi ri
asztó. ólomlövedékei
■  22-es kispuskalőszerek.

■  Polgári felhasználású pirotechnikai 
termékek (fáklyák, füstök, csillagszórók 
stb.)
■  Nagy, közepes és kerti tűzijátékok ter
vezése. gyártása, szerelése és lejátszása. 
■ FIO CCH I gyártmányú sörétes vadász- 
és sportlőszerek.
■  FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és re- 
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  É R T É K E S ÍT É S  N A G Y K E R E S K E D Ő IN K E N  K E R E S Z T Ü L  T Ö R T É N IK :

1. Harmónia and Material Kft., Debrecen. Telefon/fax: 52/430-468
2. HUNO 2000 Kft.. Fűzfőgyártelep. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARMS 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

Uj szállítmány erkezett PMC 
golyós vadászpisztoly/revolver lőszerekből

valamint MERO-kesekbol! . S/r/r

CZ 99 önvédelmi pisztoly 
Kaliber: 9 mm ParabeJlum 

HW 38 revolver. Kaliber: .38 Spl 
HS 38 Buffalo Combo revolver 

Kaliber: .38 Spl+.22 I. r. váltódob és váltócső

Továbbra is kínálunk NIKE-FIOCCHI sörétes lőszereket, UMAREX gáz-, riasztófegyvereket, PUMA-késeket, 
Nikko Stirling távcsöveket és engedély nélkül vásárolható flóbertfegyvereket.

ARMS
FEGYVER NAGYKERESKEDÉS 

H u n g a ro  A rm s  K ft. 9 0 2 2  G yőr, A p áca  u. 14. T e l./fax : 96 /3 1 3 -0 4 0 . F e g y v e r N a g yk e re s k e d é s , 1045 B u d ap e s t, C h in o in  u. 20 . T e le fo n : 379 -43 39

K IS K E R E S K E D E L M I B O LTO K :

Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok:
9022 Győr, Apáca u. 14. Tel.: 96/328-876 
9700 Szombathely, Széchenyi u. 13. Tel.: 94/339-336 
9200 Mosonmagyaróvár, Győr kapu u. 10. Tel.: 60/395-394

Seprő Colt Fegyverbolt: Zastava M70 és M85 vadászpuskák 30-06, 7x64,7 mm
1076 Budapest, Thököly út 2. Tel.: 351-7535 Rém. Mag., 243 Win., .222 Rém., .223 Rém. kaliberben
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T Á J É K O Z T A T Ó
1997-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 
1800 forint, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utal
ványon” lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére: 
1245 Budapest, Pf. 1209.

A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, automatikusan, 
térítés nélkül jár a VADÁSZLAP, és igazolványuk birtokában 
igénybe vehetik az Egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit. A Va
dászati Kulturális Egyesületnek bárki a tagja lehet, aki elfogadja az 
egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzéseket, beküldi 
a belépési nyilatkozatát és befizeti az 1997. évre szóló tagdíját. Ez 
az összeg 1997-ben 1500 forint.

Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjai
nak vagy ismerőseinek név- és címlistáját (minimum 15 elő
fizetőt), és egy összegben fizet elő a lapra, a személyenként 
1800 forintos előfizetési díjból 5 százalékos bónust adunk a 
számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos 
névés címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a 
kedvezményt figyelembevevő áfás számlát vagy befizetési csekket 
küldünk.)

A hivatásos vadászoknak, vadőröknek - a részvénytársasá
gok kivételével - ingyenes a Magyar VADÁSZLAP 1997 áprili
sától, ha megküldik munkaadójuk nevét és pontos levelezési címét.

CÍMLAP: MAGYAR FERENC FELVÉTELE

^ m s im
M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ  CSÜTÖRTÖKÉN

Kiadó-f őszerkesztő: Csekő Sándor • Felelős szerkesztő: Hom onnay Zsombor • 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor • Szerkesztőségi titkár: Lukácsné Kocsis Marianna • 

A szerkesztőség levelezési címe: 1245 Budapest Pf. 1209 •
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •

A szerkesztőség és a kiadó címe: 1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. •
Telefon/fax: 131-43-68- 

A  Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföldi postautalványon' a szerkesztőség 
levelezési címén, átutalással a Takarékbank Rt.-néi vezetett 11500102- 

10004115 számú számlára, vagy a hírlapkézbesítőknél, a postahivatalokban. 
Terjeszti a Hlrker Rt., az NH Rt és az alternatív terjesztők.

Előfizetési díj 1997-re: 1800 forint.
ISSN 1215-6159 

®
Athenaeum  Nyom da Rt. 97.0061 

Felelős vezető: Hupján József vezérigazgató

DEM0NSTRACI0
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Mostanában egyre többször hallom ezt 
a latin szót, aminek „tüntetés” az egyik 
magyar megfelelője, és demokratikus or
szágunkban mind gyakrabban ismerke
dem a jelentőségével. Nem tudom, 
Önök hogy vannak vele, de én mintha azt 
tapasztalnám, hogy amolyan utolsó 
fegyver azok számára, akiket sérelem 
ért, akik nem látnak kiutat gondjaik, 
problémáik megnyugtató megoldására.

Az országot járván mind többször 
buggyan ki elkeseredett, területüktől 

megfosztott vadászok és vadászni akaró, de vadászati lehető
séghez nem jutott földtulajdonosok szájából, hogy szervezzünk 
demonstrációt, mert kisemmiztek bennünket, megfosztottak 
törvény adta jogainktól, sérelmeink megoldására nincs más 
megoldás. Ha kivonulnánk a Parlament elé, talán a hatalom 
észbe kapna és szóba állna, tárgyalna velünk, esetleg arra is 
lenne remény, hogy megpróbálná orvosolni - a még pontosan 
meg sem fogalmazott - követeléseinket.

Úgy érzem, az ország lakosságához mérten mindenképpen 
„kisebbségnek" számító vadászok között, ma még a tüntetés 
mellett voksolók vannak kevesebben, a többség legfeljebb 
csöndesen morgolódik a „határvitákban” elszenvedett „veresé
gén", de az elégedetlenség, a tehetetlenség fokról fokra nő... 
ahogy bebizonyosodik, hogy a 40-45 ezer vadászból legalább 
8 ezer magyar (!) vadász kénytelen lesz lemondani vadászati le
hetőségéről.

Vigyázat! Ha az összevissza szaladgálók, a mindenhová tele
fonálók, a segítségkérő leveleket gyártók, a bizonytalan peres
kedők, a megalázott kilincselők vagy a befolyásos lobbyzók ta
lálnak valakit, aki felvállalja, hogy megfogalmazza, pontokba 
gyűjti a földtulajdonosokat és a vadászokat ért sérelmeket, aki 
élére áll egy demonstráció megszervezésének... nincs kizárva, 
hogy a mindig is az érzelmeikre hallgató, szenvedélyükért min
denre képes vadászok egy szép napon a Parlament előtt adnak 
egymásnak - és a hatalomnak - randevút.

Jó  lenne ezt elkerülni! Jó  lenne, ha a vadászok érdekvédelmi 
szervezetei és fizetett vagy megválasztott tisztségviselői föléb
rednének langyos „Csipkerózsika”-álmukból, és megpróbálnák 
fölmérni a valóságos gondokat, országosan és helyileg is érté
kelnék a pozitív és negatív jelenségeket, összegyűjtenék a 
problémákat, amelyeket az új vadászati törvény életbelépése 
kiváltott. Mint ahogy az is jó lenne, ha a hatalom országos és 
megyei képviselői is belátnák, nem bújhatnak mindig és min
denkor a törvény rosszul megfogalmazott vagy szándékosan 
félreértelmezett szövege mögé.

Mi fáj a földtulajdonosoknak? Kaptak az Országgyűléstől egy 
vagyonértékű jogot, amellyel sok esetben, ha belekékülnek 
sem tudnak élni. Ma már kezdik látni, hogy a vadászati joguk 
még akkor sem ér „vagyont”, ha fűvel-fával társulnak... mert a 
vadászat-vadgazdálkodás ráfordításai nem feltétlenül hoznak 
nyereséget. Ha pedig kisebbségbe kerülnek, az 50+1 százalé
kukkal a nagy „kutyák" döntenek helyettük.

Mi fáj a vadászoknak? Talán a legjobban az, hogy elvesztet
ték a kötődésüket egy-egy tájhoz, vadászterülethez, és fáj - a 
sok megyére jellemző - vadászati „államosítás", amely mögött
- nem minden alap nélkül - vadászterületek külföldi kézbe jut
tatását sejdítik.

Mindezt már tavaly nyáron a vad védelméről, a vadgazdálko
dásról, valamint a vadászatról szóló törvény elfogadásakor is 
lehetett látni, azóta semmit nem javult, inkább romlott a hely
zet... ráadásul azóta elszabadultak az érzelmek, szétesett egy 
kívülről és belülről lebontásra ítélt 
rendszer, és a bizonytalanságot - [ \
az elkeseredés kezdi felváltani. /  , u

A düh, a harag - rossz tanács
adó! Próbáljuk meg elkerülni a 
demonstrációt! főszerkesztő
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Dr. Koncz István, Kecskemét:
„...Februári számukban olvastam 
dr. Faragó István -Hit és Vadászat- 
című cikkét. Úgy gondolom, ezeket 
a sorokat minden vadásznak el kel
lene olvasnia. Különösen ma, ami
kor a vadászathoz szükséges jogot 
gyanúsan szerzett földbirtokokkal 
meg lehet vásárolni. Ma, amikor a 
hatalmukkal visszaélő erdészek túl
kapásai jellemzik a területszerzést, 
utóbbiak közül számtalanról hallani, 
hogy a fától nem látja a vadat. A va
dászat sohasem volt tömegsport, 
és az igazi vadászat nem is lesz, 
mert nem lehet azzá, akárhányan 
vásárolnak is vadászpuskát. Ha a 
cikk paraméterei szerint rostálhat
nánk, gyorsan kialakulna az egész
séges létszám. Vadászni nem lehet 
a mai vállalkozók tempója, lelkülete, 
íratlan törvényei szerint. Vadászni 
csak úgy lehet, ha az ember életfor
májává válik ez a szenvedély, 
egészségesen kitölti egész életét, 
minden gondolatát. Bérvadászni, 
évente egyszer-kétszer kiugrani az 
erdőre, vagy 3-4 napot »afrika-va- 
dászni« csomagterv alapján, ele
gendő néhány trófea begyűjtésé
hez, de nem a vadászathoz. Ahhoz 
valóban lelkűnkkel kell belesimulni a

Természetbe, ebbe a nagy miszti
kumba, ahonnan érkeztünk, és 
ahová egyszer visszatérünk, hiszen 
ahogyan Áprily Lajos írta: »A viseg
rádi hegységben lakom. S  ha itt ha
lok meg, az mi változást hoz? Ó 
nem sokat, csak ennyit: egy napon 
szorosabban ölel a hegy magá
hoz.-

Letisztult lélek, becsület, józan 
mértékletesség, az erdő-mező tör
vényeinek alázatos elfogadása nél
kül nem lehet vadász senki, és a 
beilleszkedést ebbe a rendbe már 
gyerekkorban el kell kezdeni, mert a 
csillogó szemű gyerekkor élményei 
pótolhatatlanok. Már zsenge lélek
kel meg kell szoknunk, amikor va
dászunk, a Természet részévé vá
lunk. Nagyon jó volt olvasni a fent 
említett sorokat, és jó tudni, hogy 
van még igazgyöngy a sok "te
nyésztett- között. Amíg így tud 
gondolkodni csak egy is közülünk, 
addig nem lehet olyan rossz ősi 
szenvedélyünk jövőképe. Ha a 
cikkben említett Mária-kép a Vér
tesben van, akkor már én is meg
emeltem előtte a kalapomat, úgy 
ahogy most teszem Faragó István 
tartalmas és gondolatgazdag sorai 
előtt..."

A Vadász Könyvklub „Természet és én” című 
irodalmi pályázatának eredménye:

I. kategória (10-14 év)
1. Bene Attila (2400 Dunaújváros, Eötvös u. 2.)
2. Császár Zoltán (3529 Miskolc, Aulich u. 28.)
3. Somorácz Áron (2400 Dunaújváros, Kohász u. 6.)
4. Tötős Miklós (7095 Iregszemcse. Rákóczi u. 73.)
4. Kovács Attila (3300 Eger. Sertekapu u. 27.)
5. Pozsonyi Renáta (8658 Bábonymegyer, Hunyadi u. 27.)

II. kategória (14-18 év)
1. Markovics Adrienn (2400 Dunaújváros, Október 23. tér 12.) 47 pont
2. Vörös Attila (94612 Zlatná na Ostrove, ul. slepá 341, Szlovákia) 40 pont
2. Vida Veronika (7400 Kaposvár, Betlen G. u. 5.) 40 pont
4. Kapalíó Gergely (3529 Miskolc, Felsőruzsín krt. 26.) 38 pont
5. Kotroczó Balázs (2657 Rétság, Mező u. 2.) 37 pont
6. Handa Gergely (3433 Nyékládháza, Zrínyi u. 12.) 35 pont
7. Bokor Zoltán (2424 Nagyvenyim, Attila u. 1.) 34 pont
8. Horváth Zoltán (9952 Gasztony, őrház 105.) 29 pont

III. kategória (18-24 év)
1. Urák István (Kinizsi str. 235., Capeni 4022, Covasna, Románia) 38 pont
1. Récsey Gábor (2509 Esztergom-kertváros, Hőtáv u. 25.) 38 pont
3. Sallai R. Benedek (5421 Túrkeve, Attila u. 3.) 36 pont
4. Kádár Orsolya (4050 Secuisc, 1 Decembrie 1918,6 bl. 22.) 30 pont
5. Kurucz Zsolt (2194 Túra, Bajcsy Zs. u. 23.) 29 pont
6. Szőke Tamás (iskolája: 6640 Csongrád, Szentesi u. 2/A) 28 pont

47 pont 
46 pont 
37 pont 
29 pont 
29 pont 
28 pont

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

MAGYARORSZÁG 
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac - 
üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál
- mosómedve - dolmányos és vetési varjú - szarka - szaj
kó - nagy kárókatona - sárgalábú sirály.
Figyelem! Új vadászterületeken csak nyilvántartásba vételt 
követően lehet vadászni. Az éves vadgazdálkodási terv jó
váhagyásáig csak a megyei vadászati felügyelő külön en
gedélyével szabad vadászni.

AUSZTRIA
Áprilisban: erdei szalonka (15-éig)

SZLOVÁKIA
Áprilisban: siketfajdkakas - erdei szalonka - vadpulyka - 
pézsmapocok (15-ig)
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény, ür
ge, hörcsög.

UKRAJNA 
Áprilisban: siketfajd (csak Rahó területén)

ROMÁNIA
Áprilisban: medve - hiúz - sakál - borz - siketfajd - erdei 
szalonka - sárszalonka - bíbic.
Egész évben vadászható: farkas - róka - vadmacska - 
nyestkutya - görény - hermelin - menyét - pézsmapocok
- ürge - szarka - szajkó, szürke és vetési varjú.

SZLOVÉNIA
Áprilisban: vaddisznó.

Á PR IL IS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

A hó A hét 
napja napja

Ünnepnap
Névnap

A Nap 
kelte nyugta 
hm hm

kelte
hm

A Hoki
nyugta fázisa 

hm hm

1 Kedd Hugó 523 1814 | 127 1107
2 Szerda Áron 521 1815 214 1214
3 Csütöaök Buda. Richárd 519 1817 2 57 1326
4 Péntek Izidor 517 1818 335 1441
5- Szombat Vince 515 1819 410 1558
6 Vasárnap Vilmos, Bítorka 513 1821 444 1715
7 Hétfő Hermán 511 1822 517 1831 •  12 02
8 Kedd Dénes 509 1824 551 1945
9 Szerda Erhard 507 1825 6 28 20 56

10 Csütörtök Zsolt 505 17 26 707 22 02
11 Péntek Leó, Szaniszló 504 1828 750 2302
12 Szombat Gyula 5 02 18 29 838 23 56
13 Vasárnap Ida 500 18 31 929 -

14 Hétfő Tibor 458 1832 10 24 042 D 18 00
15 Kedd Anasztázia, Tas 456 1833 1120 122
16 Szerda Csongor 454 1835 1218 157
17 Csütörtök Rudolf 4 52 1836 1317 2 28
18 Péntek Andrea, Ilma 450 18 38 1416 2 57
19 Szombat Emma 448 1839 1516 323
20 Vasárnap Tivadar 4 47 1840 1617 349
21 Hétfő Konrád 445 1842 1719 415
22 Kedd Csilla, Noémi 443 1843 1822 443 02133
23 Szerda Béla 441 1845 1926 513
24 Csütörtök György 4 39 1846 2029 546
25 Péntek Márk 4 38 1847 2131 625
26 Szombat Ervin 4 36 1849 22 30 710
27 Vasárnap Zita, Mariann 434 18 50 23 25 801
28 Hétfő Valéria 433 1852 - 9 00 ■
29 Kedd Péter 4 31 18 53 013 1004
30 Szerda Katalin, Kitti 429 18 54 0 57 11 13 C 337



INTERJÚ JANISCH MIKLÓSSAL, A SZALONKAVADÁSZOK „DOYENJÉVEL”

SZALONKASZERELEM...
MÁRCIUS ELEJÉN A PILIS HEGYSÉGBEN, AZ ISPÁN-HEGYEN GYÜLEKEZNEK A SZALONKAVADÁSZOK, 
HOGY HAGYOMÁNYOS, BENSŐSÉGES ÜNNEPSÉG KERETÉBEN ÜDVÖZÖLJÉK A SZALONKAÉVADOT.

A JELES NAPON - MEGLEPETÉSKÉNT - ADTÁK KI A 75. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLŐ DR. JANISCH MIKLÓSNAK
A HUBERTUSZ KERESZT KITÜNTETÉS ARANY FOKOZATÁT.

1922. március 5-én születtem a 
(iaram-parti Kémént községben. 
Párkánytól 13 km-re, az akkori 
Csehszlovákiában, ahol édes
apám körzeti orvosként dolgo
zott. A falunkban csak a négy 
csendőr volt szlovák, így színtisz
ta magyar környezetben nőt
tem fel. Elemi iskoláimat szülőfa
lumban végeztem, majd az 
Kszak-Komáromba, a Szent-Be- 
nedek rendi főgimnáziumba já r
tam. Érettségi után 1941-ben az 
akkori helyzetből adódóan

•

könnyű út vezetett a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegye
tem orvosi karára. Sajnos, a há
ború tanulmányaimat félbeszakí-

*

totta. A sors úgy hozta, hogy or
vosi tanulmányaimat nem foly- 
tathattam, így zoológus-biológus 
lettem. Az egyetem után az Állat* 
orvos-tudományi Egyetemre ke
rültem, ahol mindmáig dolgo
zom, fegyvertant, vadegészség
tant és vadgazdálkodást tanítok 
hallgatóimnak.

VADÁSZLAP: Az otthonról ho
zott érdeklődés az orvostudomá
nyok iránt, több évtizedes okta
tói-kutatói pályafutás után ho
gyan került szorosabb kapcsolat
ba az állatvilággal, a vadászat
tal?
JANISCH MIKLÓS: Már négy
éves koromtól érdeklődtem a vadá
szat iránt, amikor az első dugós 
puskámat kaptam. Ezután sok don
gó és légy esett áldozatul ébredező 
vadászszenvedélyemnek. Légpus
kás, Flóbert-puskás időszak követ
kezett. amelyet az első egycsövű. 
32-es sörétes követett, amellyel 
már körvadászaton is részt vehet
tem. Három első nyulamon keresz
tülfektetve, szülőfalumban avattak 
igazi vadásszá. Örökre bennem él, 
ahogy drága emlékezetű édesapám 
húzott végig először az ülepemen. 
Gyönyörű szavait - no meg a hur
kákat - a hátsó felemen, sohasem 
feledem. Később a sportlövészet 
vonzott. Szép eredményeket értem 
el kispuskalövészetben. 1955-ben

az egyetem jóvoltából kaptam lehe
tőséget. hogy akkor szokatlan mó
don a sörétes mellé, a golyós pus
kát is megkaphattam. Oktatási cél
ból, a következő években sok apró- 
és nagyvadat lőttem. Több mint 40 
éve vagyok ugyanannak a közös
ségnek, az újszászi „Szabadság" 
Vadásztársaságnak a tagja. Hosszú 
vadászéletem során több ezer apró
vadat. 74 őzbakot, kevés szarvast, 
annál több vaddisznót ejtettem el. 
De igazi szerelmem az erdei sza- 
lonka.y
VADÁSZLAP: Mindezek mellett 
a másik nagy szenvedélye a hül
lők tanulmányozása...
JA N ISC H  M IK LÓ S: Kétéves ko
romban találkoztam először igazi 
hüllővel. Mai napig visszaemléke
zem a több mint 70 évvel ezelőtti 
eseményre, amikor egy erdei sikló
val találkoztam, amelyet összeteke- 
redve kalácsnak véltem. Felcsepe
redvén - orvosi pályafutásom meg
hiúsulása után - érdeklődésem 
mindjobban a hüllők felé fordult. 
Diplomamunkám is a hüllők élős
ködőiről szólt. Pályafutásom során 
több száz hüllőt gyűjtöttem és vizs
gáltam meg, különösen azok élős
ködőit. Munkámat végezve attól 
sem riadtam vissza, hogy az álta
lam gyűjtött mérgeskígyóktól a 
mérget is lefejtsem. Érdeklődési 
körömbe tartozik a hazai kullan

csok tanulmányaozása is. Ki gon
dolná, hogy 22 fajta kullancs él 
Magyarországon, és ebből csak 4 
az. ami az emberre is veszélyes. A 
madárvilág megismerésének szin
tén azok élősködőinek tanulmá
nyozásán keresztül jutottam... 
VADÁSZLAP: A széles körű ál
lattani tudásanyag összegyűjtése 
után miért éppen a szalonka a 
legkedvesebb?
JA N ISC H  M IK LÓ S: Köztudott, 
hogy a szalonka - mint költöző ma
dár - tavasszal vonulása közben 
néhány hétig nálunk tartózkodik. 
Meggyőződéssel vallom, hogy má
ra hazánkban csak a megszokott 
módon, húzáson szabad vadászni. 
Nemcsak vadászom rájuk, de beha
tóan tanulmányozom is őket. Érde
kes megfigyelni, ahogy figyelme
sen félrefordított fejével hallgatja a 
giliszta mozgását, hogy utána 
hosszú csőrével odavágva, az avart 
felfordítva kapja fel azt. A legna
gyobb élmény az. amikor a tavaszt 
várva meghallom a húzó szalonka 
korrogását, ami kihallatszik az egy
re több szólamává váló madárkon
certből. Ma is beleborzongok. 
Olyan ez, mint a szerelem, amikor 
libabőrösen - belepirulva várja az 
ember a kedvesét. Bizony, ilyen ez. 
Ez is szerelem, szalonkaszerelem... 
Legérdekesebb esetem 1958-ban a 
Pilisben történt, amikor is egyetlen 
lövéssel a kergetőző evikket sike
rült meglőnöm. Többször volt, 
hogy dublét is lőttem. Ez idáig éle
tem során kereken 760 szalonkát 
ejtettem el. Volt olyan idény, ami
kor 23-at sikerült terítékre hoznom. 
Pedig hol van ez attól, amit Nozd- 
roviczky Lajos lőtt, aki ismeretem 
szerint 110 egyedet is lőtt egy 
idény alatt. Nos, ehhez végigkísérte 
őket a Görög Szigetektől egészen a 
Magas-Tátráig. Bár nekem ilyen 
szerencsém soha nem volt, de én is 
sokat tudok a vonulásukról. Ha a 
környezetünkben márciusban ha
vas, hideg idő van, könnyen elke
rülhetnek bennünket a szalonkák fő 
vonulásai. Érdekes, hogy a madár a 
Földközi-tenger medencéjéből in

dulva, főleg éjjelenként repülve, 
hosszú utat tesz meg nyári tartóz
kodási helyei, Európa északi terü
letéig. Valószínű, hogy ha nálunk 
kedvező viszonyokat talál, násza 
idejére itt marad néhány napig. 
Törvényszerűséget elég nehéz 
mondani, mert ahogy láttam már 
tojásán ülő tojót, ejtettem cl szalon
kát havazás közben is.
Kedvenc szalonkázó tanyám 1952- 
től a Záhonytól is jó pár kilométer
re lévő Lónya. Ide járok baráti tár
sasággal minden évben. Néhány ta
nácsot adhatok a szalonkavadá
szoknak. Óvatosnak kell lenni, 
mert ha a madár észreveszi az em
bert. kitér vagy levág. Lényeges az 
előretartás, amelynek az a lényege, 
hogy a fegyverünkkel történő fo
lyamatos kitérés mellett mintegy öt 
szalonkahosszt tartunk a madár elé
be. Aki „dublét” szeretne lőni. elő
ször feltétlenül a hátsó madarat ve
gye célba, mert ha az elsőt találja, a 
második a leeső első után levág. A 
puska esetében mindenkinek lő- 
készsége szerintit, a patront illető
en a 11 -est, 10-est vagy 12-est aján
lom.
Természetesen kutatóhoz illően az 
általam lőtt madarakat tüzetesen 
megvizsgálom. Elmondhatom, 
hogy a szalonkát a legtisztább ma
dárnak mondhatom, tollazatán ed
dig sem kullancsot, sem atkát nem 
találtam. Hosszú szalonkás sikere
im ellenére sem a húsért, a vad elej
téséért vadászom. A természet örök 
megújulása az, amely évről évre ki
csal a zöldbe, no meg maga ez a ti
tokzatos madár. Aki nem tudja, 
nem is érti, milyen kimondhatatlan 
érzés kíváncsi tanúja lenni ennek a 
megismétlődő csodának... 
VADASZLAP: Ma 75 éves, és ezt 
magában is szerencse, jó egész
ségben, frissességben megélni. 
Mit is kívánhatunk szívből jövő 
szeretettel születésnapja alkal
mából? Talán a legtöbbet: sok 
szép tavaszi estét, izgalmas sza- 
lonkavárást, mindannyiunk ne
vében.

dr. Hautzinger Gyula
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MI A TEENDŐ?
EZ A TAVASZ A M EG LEPETÉSEK  ID E JE  LESZ, UGYANIS AZ ÁTMENET ELŐ RE LÁTOTT ÉS  NEM LÁTOTT 

PROBLÉM ÁI M ELLETT AZ IMMÁR EG ÉSZÉBEN  HATÁLYBA LÉPETT Ú J VADÁSZATI TÖRVÉNY IS 
A GYAKORLAT PRÓBAPADJÁRA KERÜL. EZ PED IG  M EG LEPETÉSSEL SZOLGÁLHAT VADÁSZNAK, 

FÖLDTULAJDONOSNAK - TALÁN MÉG A JOGALKOTÓNAK IS.

Ha a tulajdonos 
vadászni akar...

Mikor a földtulajdonos beko
pog a vadásztársasághoz és 
közli, hogy „élve tulajdonosi 
jogával”  vadászni akar, ak
kor kiderül, hogy a törvény
12. § c) pontjában foglaltak
ról hozott határozatnak 
mennyire részletesnek kellett 
volna lennie. (Ez is lesz majd 
a b) ponttal kapcsolatban is - 
pedig a megbízást a Polgári 
Törvénykönyvben csak nyúl
farknyi szakasz szabályoz
za.)

Ahol a tulajdonosi közös
ség a vadászati jog haszon
bérbe adását választotta, álta
lában csak ennyit (esetleg 
még a díjat, a szerződő part
nert) foglalt határozatba. Eb
ben az esetben pedig a tulaj
donos csak „egyszerű” tagje
löltként jelentkezhet, és az 
egyesület szuverén joga, 
hogy felveszi-e tagjai közé. 
Ha a vonatkozó tulajdonosi 
határozat jogokat biztosított 
számára, és ezzel párhuza
mosan a vadásztársaság köz
gyűlése is megfelelően mó
dosította alapszabályát, ak
kor van jogalapja a tulajdo
nos fellépésének. Korlátot az 
jelent, hogy legalább 100 ha 
vadászterületnek kell jutnia 
egy-egy tagra (bár ettől vala
melyest el lehet térni).

Ha a tulajdonosi közösség 
a vadászati jog gyakorlásáról 
döntött, akkor a tulajdonosok 
vadászhatnak - feltéve, hogy 
vadászjeggyel, fegyvertartási 
engedéllyel stb. rendelkez
nék. A  gyakorlási konstruk
ció annyira szabályozatlan, 
mintha a jogalkotó nem is 
gondolt volna rá komolyan. 
Amíg nem értelmezik köz
pontilag újra a törvény szö
vegét, a haszonbérlettel kap
csolatos szabályok a gyakor
lásnál nem kötelezőek. A

szabadság azonban bajjal jár, 
mert ha nincs határozatba 
(ill. a Működési Szabályzat
ba) foglalva a tulajdonosok 
vadászatának többi feltétele, 
akkor elszabadulhat a pokol. 
Lehet majd vitatkozni arról, 
hogy mekkora birtoknagy
ságtól (1 ha? 100?) „gyako
rolhat” a tulajdonos és ho
gyan, milyen és mennyi va
dat ejthet el?

Annyi bizonyos, hogy 
mind a gyakorlási, mind a 
hasznosítási konstrukció ese
tén a vadászati joggal kap
csolatos döntést a közösség a 
tulajdoni arányok szerinti 
szótöbbséggel hozza, s mivel 
ebbe a körbe tartozik az is, 
hogy a tulajdonos milyen 
módon és feltételekkel va
dászhat, itt is a többség 
dönt...

Mi mennyi?
A haszonbérleti díjak megha
tározása is rejtett „aknája” a 
vadászati törvénynek. Kér
dés, hogy a FM  által kiadott 
ajánlás kit és mennyiben köt. 
Lehet-e egy állásfoglalással 
a tulajdonjogot, illetve a ré
szét képező rendelkezési jo
got korlátozni? A  bíróság 
szerint, mely a polgári jog ál
talános szabályai és elvei 
szerint ítél, valószínűleg 
nem... Ezek után már csak az 
a kérdés, hogy a haszonbér
leti szerződést jóváhagyó va
dászati felügyelő szaktárcá
jának állásfoglalása vagy 
polgári jogi ismeretei alapján 
dönt?

A szóbanforgó „irányár
ról”  pedig csak annyit, hogy
- tekintettel a meghatározás 
módjára - az üzemterv elké
szülte és jóváhagyása előtt 
alkalmazhatatlan. Lesznek 
vadászterületek, ahol árve
résre kerül sor (akár tulajdo
nosi döntés alapján, akár a

kényszerhasznosítás kereté
ben) - kérdés persze, hogy a 
licitnél lesz-e, s ha igen, 
üzemterv híján milyen mó
don és ki által megállapított 
felső határ?

Bizonyára sok tulajdonosi 
közösség megkapta az illeté
kes erdészeti rt. levelét, 
amelyben a cég az erdőterü
let után mindentől független 
fix összeget kér. Ezt csak ak
kor lehet elfogadni, ha van 
tulajdonosi közösségi határo
zat, amely így rendelkezett.

A  haszonbérleti díjak köz
ponti szabályozása mintha 
azt erősítené meg, hogy a va
dászati jog gyakorlása esetén 
komolyabb bevételt érhet el a 
tulajdonos... Mert a haszon- 
bérletre vonatkozó megköté
sek erre sem vonatkoznak, és 
lehet - mint ahogy hallani is 

hogy a „magyar árak” 
többszöröséért jutnak pa
gonyhoz külföldiek. Ebben 
az esetben nincs hatósági el
lenőrzés, mivel a megállapo
dást - mely nem haszonbér
leti szerződés - nem kell a 
felügyelőnél jóváhagyásra 
bemutatni.

Időben szólunk...
Vannak vadásztársaságok, 
ahol - tekintve, hogy a tagok 
birtok- - és pénztárcaméretei 
erősen különböznak - az 
alapszabályt úgy módosítot
ták, hogy a jövőben megkü
lönböztetnek szavazati jog
gal rendelkező beltagot és 
csak tanácskozási joggal bíró 
kültagot. Ez talán egy nehéz 
levegőjű közgyűlés után re
mek ötletnek tűnik, azonban 
a megyei bíróság nem fogja 
jóváhagyni, mert az egyesü
letekre vonatkozó egyik leg
fontosabb elvet, a tagok jog- 
egyenlőségét sértené! (Kü l
tag és beltag fogalmát pedig 
csak a cégjog ismeri.)

Ha ezeket a módosításokat 
netán „elfelejtik” bejelente
ni, akkor a rövidesen várható 
ügyészségi vizsgálatok ide
jén érik majd őket kellemet
len meglepetések.

Kell egy meghatalmazás
A vadászatra jogosultkénti 
nyilvántartásba vételig a 
vadgazdálkodással kapcsola
tos jogok és terhek a tulaj
donosi közösséget illetik. A  
leendő vadászatra jogosult
nak (haszonbérlet esetén ez 
a vadásztársaság lesz) érde
mes beszerezni a tulajdono
si közösség képviselőjétől 
egy meghatalmazást, ugyan
is pl. a hivatásos vadász 
csak ennek alapján járhat el 
egyelőre a területen, sőt, a 
szükséges állomány - becs
lések és az egyéb tennivalók 
is csak így végezhetők jog
szerűen.

Egy kis könnyebbség
A vadászat új jogi szabályo
zása szerint (1996. évi LV. tv. 
75. § (3) bek.) a vad-autó 
„összeütközésével”  kapcso
latos kártérítési felelősség 
kérdését a korábbiaktól elté
rően a Polgári Törvény- 
könyvnek a veszélyes üze
mek találkozására vonatkozó 
rendelkezése szerint szabá
lyozza. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben valamelyik fél 
vétkessége bizonyítható, ak
kor a vétkesé a felelősség, vi
szont ha mindkét fél vétlen, 
mindenki viseli a saját kárát. 
A gépkocsivezető magatartá
sának felróhatóságát pl. a se
besség nem megfelelő meg
választása, míg a vadászatra 
jogosultét pl. az úthoz közeli 
etető, szóró, vagy az út felé 
irányuló hajtás alapozhatja 
meg.

Dr. Faragó István
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VADLÉ^IKON
V A D M A C S K A

(FELIS SILVESTRIS)
Nesztelen „ macskajárását", 
éjjeli életvitelét, óvatosságát 
titkok övezik, pedig a hegyvi
déki területek vadásza na
gyon jól ismeri éjszakai tevé
kenységének árulkodó nyo
mait.

Hazája Közép- és Dél-Eu- 
rópa s a Balkán, de ritkán 
máshol is előfordul (a Skandi
náv államokból hiányzik). A 
vadmacska igazi otthona a 
nagyobb kiterjedésű sűrűkkel 
tarkított erdő, ahol róka, borz 
elhagyott kotorékaiban, öreg 
fák odvaiban, sziklaüregek
ben húzódik meg a vemhes- 
ség, szoptatás alatt, és a 
rendkívül fagyos időkben. 
Nappal ritkán látható, mert 
ilyenkor többnyire a sűrűben 
alszik, sütkérezik. Annál in-

❖

*

*

*
■i'*

JÁRÓ ÜGETŐ FUTÓ

kább tevékeny éjjel, hiszen 
ilyenkor tud igazán vadászni 
az apróvadra, nyúlra, fácánra, 
őzgidára.

A vadmacska alapszíne ha
sonlít a cirmos, szürke házi
macskára, de nem egyszer 
l Dttek fekete, barnás, vagy fa- 
kósárgás-vörhenyes, még al- 
i)inó példányt is, amely bizo
nyára a házimacskával történt 
keresztezés eredménye. Je l

legzetessége a homlokától a 
fülei közt, a feje tetején áthú
zódó 4 fekete sáv, amelyek 
közül a középső kettő széles 
sávként, a háton és a farkon 
is végighúzódik. Ebből a hát
tól a hasig elmosódott haránt
csíkok ágaznak lefelé. Farka, 
amelyen 7-9 fekete gyűrű ta
lálható, egyenletes vastagsá
gú, a vége pedig fekete és 
csapott. Feje laposan széles, 
orra világos hússzínű, szeme 
sárga. A lépegető, vagy ügető 
állat nyomai szinte egyvonal- 
ba esnek, míg lopakodáskor 
lábának nyomai egymástól tá- 
volabbiak. Körmeit visszahúz
za, így azok nem láthatók a 
nyomokon, talpának pár- 
nácskái közt szőrcsomók, 
míg a mellső lábak hátsó pár
náin 1-1 sötét folt látható. A 
vadmacska testhossza vidé
kenként változó 40-90, farok
hossza 25-35 centiméter. Ma
gassága 32-41 centiméter, 
súlya 5-9 kiló, de Máramaros- 
ban, Görgényben, a Hargitán 
és a Balkánon (Rodope-hegy- 
ség) a kandúrok rendszerint 
7-9 kilósak, és ezekről a terü
letekről a nemzetközi kiállítá
sokon magas pontszámú ko
ponyákat mutattak be. A vad
macska már egyéves korában 
ivarérett, s elél 15 éves korig. 
Magánosan élő állat, csak 
párzáskor, február-március
ban keresik egymást, ilyenkor 
hangosan nyávognak, zajo
sak s kevésbé figyelmesek, 
ami egyébként nem jellemző 
rájuk. A vemhesség 63 napig 
tart, a nőstény májusban 2-6 
kölyköt vet, ezek 3-4 napig 
nem látnak. Az oóaaöóan 
szoptató anya hamarosan el
hagyja s „meg sem ismeri” 
kölykeit, amikor azok meg
tudják szerezni élelmüket 
(egér, madárfióka, tojás, nyúl- 
fiók, csiga, béka). Ilyenkor a 
család szétszéled, és annak 
mindegyik tagja éli - a fajra jel
lemző - magányos, kószáló 
életét.

Télen betéved a hegyvidéki 
falvak közelébe, de alapjában

véve fél az embertől. Itt téve
sen sokszor kóbor házimacs
kának vélik. Kiváló látása és 
hallása, óvatossága, neszte
len „puha” lépése-járása, acé
los-rugalmas izmai valódi va
dász-ragadozóvá teszik. Szo
kott békésen halászni is, kiol
tott körmös lábaival - medve- 
szerűen - biztos csapással 
dobja a partra a közeibe úszó 
halakat. Döghöz csak ritkán 
nyúl, s esetenként éhesen, a 
fagyos-zimankós teleken te
szi. Ritkán jár vissza zsákmá
nyának maradványához.

Az őszi vegyesvadas hajtá
sokon - óvatosságától és 
ösztönétől vezérelve gyakorta 
kibújik a hajtásból, vagy fára 
kúszva, ott rejtőzve lesi a haj
tókát és vadászokat, akár
csak a kutya elől a kerítésre, 
alacsony házra menekülő házi 
rokona. Ha a vadászok nesz
telenül várnak lőállásaikban, a 
hajtásban gyakran elsőként 
jelenik meg, s ilyenkor ejthető 
el a legkönnyebben. A macs

kajárás nyomait felfedezve, 
azt lekörözve, főleg téli napo
kon, estefelé nyúlsírás, vagy 
egércincogás hű utánzásával 
puskavégre csalható. A fa
odúkból, kotorékokból, szikla
üregekből tacskóval, füstölés
sel lehet kiűzni. Ilyenkor igen
csak hirtelen tűnik fel. Kotorék 
közelében elhelyezett felcsali- 
zott csapdával is fogják.

Gereznája szép, de szőrét 
hullatja, és így nem vetekszik 
a nagyobb rokonával, a hiúz- 
zal, amely a Kárpátokban 
egyetlen ellensége, mert elő
szeretettel vadássza és pusz
títja rokonát, a vad macskát.

A vadmacska bőre 40 
C.I.C. pont felett bronz, 45 
pont felett ezüst, 50 pontos 
már aranyérmes minősítésű. 
A koponya 15 pont felett 
bronz-, 16 pont felett ezüst-, 
a 17 pont feletti pedig arany
érmes. Magyarországon a 
vadmacska védett állat.

Kászoni Zoltán
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T A V A S Z I

Ha mindenki kényelmesen elhelyezkedett: indulás!

Kímélendő, mínuszpont 
várományos, amelytől csak jobbat 

várhatunk. Nem árt ráijeszteni, 
nehogy másokat esetleg 

megkísértsen

Újfent egy második agancsú 
kíváncsiskodó, amelyekből nem 
azért látunk viszonylag többet, 
mert ők volnának a legtöbben, 
hanem azért, mert még nem 

tudják milyen az élet

Fiatal, második agancsú, villás, 
úgynevezett „köszönőbak", 
amelyik éppen a tapaszta
latlansága miatt jól bevár, 

kímélendő

Kocsi után kíváncsiskodó torz 
agancsú fiatal bak. 
amely fölkerülhet 

a „fekete listára", lőhető

Áprilisban a vadgazda leg
fontosabb teendője az őzba
kok számbavétele, az idény 
előkészítése, a megfigyelés. 
Nem nélkülözhető az erős, 
legalább 8x56-os, 10x50- 
es kereső távcső, a jegyzet
füzet, amelybe a tartózkodá
si hely, időpont, a becsült 
agancssúly és a főbb jelleg
zetességek kerülnek. Az el
múlt évben általános tapasz
talat volt az agancssúlyok 
50-80 grammal történő alá
becslése, éppen az alacsony 
fajsúlyok miatt. Bár az idei is 
kemény tél volt, de a havas

napok száma lényegesen 
kevesebb volt, így a téli, 
táplálékszűke rövidebb időre 
szorítkozott, ezért az agancs
súlyok várhatóan a várako
zásoknak megfelelőek lesz
nek.

Általános tapasztalat, 
hogy rendkívül megnőtt az 
őzek menekülési távolsága, 
ezért aki csak teheti, vigyen 
magával spektívet is, mert jó 
hasznát veszi majd egy-egy 
határeset elbírálásánál. Az 
őzbakvadászat megkezdé
séig még elegendő idő és al
kalom van arra, hogy a lel-

Bár a legénykort nemrég hagyta el. szabálytalan száraival, közepesnél Erős. érett bak a sutájával, érdemes ezért jobban, több nézetből is
gyengébb „teljesítményével" írható a többi selejtezendőhöz szemügyre venni, agancsa 400 gramm körüli, s jöhet rá a vendég
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övésre szánt őzbakokat több 
oldalról, több nézetből meg
figyelhessük, és a hibás le- 
lövések borsos szankcióit el
kerülhessük.

A lovaskocsis barkácso
lásnak a sajátos hangulatán 
kívül előnye az is, hogy az 
őzek kétségtelenül jobban 
bevárják a fogatot, mint az 
autót. Menet közben a va
dász szeme nem kerülheti el 
az ún. territórium jelzéseket, 
amelyeket ebben az idő
szakban az év más idősza
kaihoz képest tevékenyeb
ben végeznek a beálló ba
kok. Az agancsveréssel „dí
szített” fácska vastagsága 
kétségkívül utal a területgaz
da erősségére is, és ezeket 
akkor is érdemes följegyezni, 
ha éppen nincs otthon a gaz
da, mert a következő alka
lommal szerencsés lehet a 
találkozás. Egy-egy ismert 
bakot próbáljunk több irány
ból megközelíteni, hogy an
nak idején lehetőség nyíljon a 
választásra. Jegyezzük fel a 
bak elugrásának útvonalát, 
sajátosságait. Megáll-e, vagy 
enélkül próbál eltűnni? Ezek 
a későbbiek folyamán fontos 
információk. A hónap folya
mán azok a csapatok is föl- 
bomlanak, amelyek esetleg 
eddig még egymás mellett 
kitartottak. Egy-egy kedvelt 
lucernatábla mágnesként 
vonzza ilyenkor az őzeket, és 
ki-kiváltanak oda azok a ba
kok is, amelyek a környékbeli 
területrészeket foglalták el. 
Amit ebben a hónapban el
mulaszt valaki, azt az egész 
év során nem tudja pótolni, 
mert a felnövekvő vegetáció 
miatt a megfigyelések esélyei 
lényegesen romlanak, a me
legedéssel csökken a napi 
aktivitás. Várhatóan az elmúlt 
évihez képest legalább két 
héttel megelőzi majd a máju
si növényzeti állapotokat az 
idei, így bizonyára nehezebb 
lesz a vadászat is a takarás 
miatt. A területbejárások alatt 
sorra gyűlnek az adatok, a 
tapasztalatok, és ezek bizo
nyára jócskán kamatoznak 
majd május első napjaiban
IS#

H. Zs.-M. F.

/ /

Európai országok szalonkaterítékei
A  terítékbecslések közül a 
dán, a német, a norvég, az 
angol és a francia adatok te
kinthetők megbízhatóknak, a 
többi országban a hiba igen 
nagy lehet. A teríték ezekben 
az országokban egyik évről a 
másikra megháromszorozód
hat a szalonkák számának 
függvényében.

Terület Becsült teríték db 
Franciaország 1,5 millió
Olaszország 1 millió

Oroszország 1 millió
Anglia 200 ezer
Spanyolország 75 ezer
Görögország 30 ezer
Svédország 25 ezer
Írország 25 ezer
Dánia 23 ezer
Németország 18 ezer
Lengyelország 13 ezer
Belgium 12 ezer
Hollandia 10 ezer
Kelet-európai
országok 5 ezer
országonként (nincs adat)

A szalonkák vonulása
A szalonkák a legnagyobb szám
ban a Skandináv félszigeten, az 
orosz tajgán és a német síkságon 
fészkelnek. Az ősz beköszöntő
kor, szeptember végén, október 
elején indulnak el déli irányba. A 
fészakaljak együtt indulnak el az 
útra, ezért kis csoportokban, a 
megszokott élőhelyeiktől távol is 
találkozhatunk velük, akár még a 
nagyvárosokban is. A fiatalok a 
vándorlás során önállósodnak. 
Előfordult, hogy egy meggyűrű
zött fészekalj fiataljaiból az egyik 
Normandiában, a másik Lombar
diában került kézre.

A telelésre vonuló szalonkák 
első hullámai október elején ér
keznek meg az Atlanti-óceán és 
a Földközi-tenger mellékére.

A vándorlási távolság alapján a 
szalonkák három csoportba so
rolhatók: az első csoport 2500- 
4000 km-t vonul (költőhelyeik 
Oroszországban és Finnország
ban vannak), a második csoport 
1500-2500 kilométert vonul {köl
tőhelyeik Lengyelországban, a 
balti államokban vagy Norvégiá
ban, Svédországban találhatók), 
a harmadik csoport tagjai az 
előbbieknél jóval kevesebbet 
(300-500 km-t) vonulnak. Ezek a 
szalonkák Angliában, Dániában,

Hollandiában élnek, és a mele
gebb klímájú Dél-Angliában vagy 
a La Manche csatorna holland, 
belga és francia partvidékén telel
nek. A december végi, januári hi
deghullámok hatására a Skandi
náviában költő szalonkák áthú
zódnak az ibériai-félszigetre és az 
észak-afrikai partokra.

Ezeket az adatokat a fáradsá
gos gyűrűzések eredményeinek 
kiértékeléseiből állapították meg 
az ornitológusok.

A telelőhelyekről az öreg kaka
sok indulnak el először, szinte 
egyik napról a másikra „eltűn
nek”. Mintegy tíznapos eltolódás
sal indulnak a fiatal kakasok és az 
öregebb tojók, végül a sort a fia
tal tojók zárják.

A szalonkák több hullámban 
vonulnak északra. Egy-egy ma
dár vándorútja nem tart tovább 
‘3-7 napnál, kedvező körülmé
nyek között akár két nap alatt is 
átrepül a kontinensen észak-dél 
irányban. Vádorlási sebességük 
átlagosan 60-70 kilométer órán
ként. Egy éjszaka alatt 6-700 ki
lométert is megtehetnek. Ha az 
uralkodó széljárás a repülést se
gíti, még ennél is hosszabb utat 
tesznek meg.

Fluck Dénes

PÁLYÁZZUNK!
Az 19£-os adófelajánlási lehetőség kap
csán keltett hisztériában, melyben koldu
lásra kényszerítették és egymásnak ugrat
ták a társadalmi szervezeteket, azért min
denki számára világos a hosszabb távú 
kormányzati cél: a költségvetési támoga
tások leépítése. Miközben a pártok között 
a tavalyi 1346 m illió Ft helyett 1657 m il
lió Ft-ot osztanak szét. a társadalmi szer
vezetek az 1996. évi 390 m illió Ft helyett 
258 millió Ft támogatásért versenyezhet
nek. Ha az ember ..potenciális" pályázó, 
hamar elege lesz az egészből. A „ráúszás- 
nál", a pályázat kiírása és a benyújtási ha
táridő között néhány napban, esetleg 1-2 
hétben összeülhet egy pályázati anyagot - 
az esélyei azonban... (Talán nem is neki 
írták ki a pályázatot?) Jó, jó, gondolhatja, 
akkor majd a más kalapból osztott, szak
mai támogatásoknál megkapja a magáét. 
Idén az agrárgazdasági támogatások kö
zött a vadászok a tavalyi összeg többszö
rösét pályázhatják. Enyhe szépséghiba, 
hogy ebből a kalapból kell finanszírozni a 
vadászati igazgatás kialakítandó rendsze
rét is. Tehát lehet, hogy a több pénz való
jában kevesebb... A  vonatkozó jogsza
bályból számunkra a X . fejezet („Egyes 
vadgazdálkodási tevékenységek támoga
tása"), abból is a c) pont („A  vadászati 
kultúra és ismeretterjesztés támogatása” ) 
a legérdekesebb, melyből megtudhatjuk, 
hogy a támogatást az az igénylő veheti 
igénybe, aki (amely):

„a) a külön jogszabályban meghatáro
zottak szerint vadászatra jogosult
nak minősül, 

b) a vadgazdálkodási ágazattal kap
csolatos ismeretterjesztést, a vadá
szati kultúra ápolását és ismeretter
jesztését végzi, vagy e tevékenysé
get elősegíti.”

Ebből kiderül, hogy a támogatásra 
elsősorban az érdemes, aki ténylegesen 
vadgazdálkodási tevékenységet végez. 
Tehát a vadászati gyűjteményeket kezelő 
múzeumok, a vadászati szépirodalmat 
életben tartani kívánó könyvklub, a 
képzőművészek hasonló célú csoportjai, 
vagy éppen a Vadászlapot kiadó, országos 
rendezvényeket szervező Vadászati K u l
turális Egyesület csak másodsorban - 
vagy egyáltalán nem, hiszen a kétértelmű 
fogalmazást a laikus úgy is értelmezhetné, 
hogy mindkét feltételnek meg kell felenie 
a pályázónak. (Szerencsére még nem így 
van.) Ezeket a feladatokat a jövőben bizo
nyára a területes vadásztársaságok, vagy - 
ha a vadászati jog gyakorlásáról döntöttek
- a földtulajdonosi közösségek látják 
majd el. Illetve még „valaki” :

„a vadásztársaságok érdek-képviseleti 
szerve", amely a vadászati törvény 16. § 
(1) bek. alapján szintén kerülhet haszon
bérlői pozícióba. (Érdekes volna tudni, 
hogy a törvényhozókban miért nem me
rült fel a vadászok egyéni tagságán alapu
ló érdek-képviseleti forma?)

Hölgyeim és Uraim, szabad a pálya, 
április 30-a a határidő.

F.L
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KORKÉRDÉS A MEGYEI VADASZ
SZERKESZTŐSÉGÜNK RÉGI HAGYOMÁNYAIT KÖVETVE, ISTEN BIZONY: MINDEN SZÖVETSÉG ELNÖKÉHEZ EIJUTTATTUK 

KÉRDÉSEINKET... ÉS AHOGY ILIIK, A LAPZÁRTA ÉLŐIT A „NEM VÁLASZOLÓKAT" KÖRBETELEFONÁLTUK... MÉGSEM TUDUNK
OLVASÓINKNAK TEIJES, ORSZÁGOS KÉPRŐL BESZÁMOLNI.

NEM TUDUNK, MERT AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN NEM SZEREPLŐ ELNÖK URAK, NEM MÉLTATTÁK VÁLASZRA A MAGYAR VADÁSZIAP 
OLVASÓIT, A VADÁSZOKAT ...AKIKNEK A MEGBÍZÁSÁBÓL TEVÉKENYKEDNEK, AKIKNEK AZ ÉRDEKEIT VÉDIK, KÉPVISELIK. BE KELL 

VALIJUK: KÉRDÉSEINKET NEM EGYEZTETTÜK AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLETTEL, ÉS NEM IS KÉRTÜNK „ENGEDÉLYT"
A FŐTITKÁRTÓL. FELTEHETŐEN NÉHÁNY MEGYÉTŐL EZÉRT NEM KAPTUNK VÁLASZT.

A HATALOM ÁLLÁSPONTJAIT MEGTESTESÍTŐ, A VAD VÉDEIMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ
1996. ÉVI LV. SZÁMÚ TÖRVÉNY, AMELYBEN A TILALMAKON KÍVÜL SZINTE EGYETLEN SZÓ SEM ESIK A VADÁSZRÓL, AZ EMBERRŐL, 

ÚJ HELYZETET TEREMT A VADÁSZATBAN. EZ AZ ÚJ HELYZET INDOKOIJA, HOGY VÉGIGGONDOLJUK A MUNKÁJÁT, 
HATÉKONYSÁGÁT A VADÁSZTÁRSASÁGOK HELYI ÉS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEINEK, AZ ELMÚLT HÓNAPOK TÖRTÉNÉSEINEK 

TÜKRÉBEN ÉRTÉKELJÜK AZ ÉRDEKVÉDELEM ERŐFESZÍTÉSEIT, SZEREPÉT ÉS NAGYON SÜRGŐSEN KIALAKÍTSUK A KÖZPONTI
• ÉS A REGIONÁLIS STRATÉGIÁNKAT - HOGY PONTOSAN TUDJUK: MIT IS AKARUNK?

NEM KÉTSÉGES, ENNEK A STRATÉGIÁNAK - ORSZÁGOSAN ÉS MEGYÉNKÉNT - CSAK AZ LEHET A FŐ CÉLKITŰZÉSE, HOGY 
A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELTÉTELEKNEK MINDENBEN MEGFELELŐ VADÁSZOK: SZABÁLYOSAN, KULTURÁLTAN VADÁSZHASSANAK!

EBBŐL KELLENE KIINDULNI ÉS ERRE KELLENE FELÉPÍTENI VALAMENNYI VADÁSZATI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETET. MINDEN MÁST - 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉST, APPARÁTUST, SZAKMAI SEGÍTSÉGET, JOGI-, PÉNZÜGYI TANÁCSADÁST, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT STB.

- ENNEK KELLENE ALÁRENDELNI ...HOGY VALÓSÁGOS LEGYEN A VADÁSZOK (!) ÉRDEKVÉDEIME. NE RINGASSUK MAGUNKAT 
ABBAN A TÉVHITBEN, HOGY MAJD A PARLAMENT A VADÁSZKAMARÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNNYEL MEGOLDJA A TERÜLETES ÉS TERÜLET 

NÉLKÜLI, A RÉGI ÉS AZ ÚJ, A PÉNZES ÉS A PÉNZTELEN VADÁSZOK PROBLÉMÁIT. SAJÁT AAAGUNKNAK KELL EZT A „KÍNKESERVES" 
LÉPÉST MEGTENNÜNK, MERT A HATALOM ÉS A VADÁSZOK KÖZÉ NETÁN BEÉPÜLŐ, ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, KÖTELEZŐ 

TAGSÁGÚ KÖZTESTÜLET MAXIMUM „ÁLTALÁBAN" ÉS HIVATALBÓL FOGJA A VADASZOK ÉRDEKVÉDELMÉT KÉPVISELNI.
AHHOZ VISZONT, HOGY CÉLUNK FELÉ LEGALÁBB EGYETLEN TAPODTAT IS ELŐRE HALADJUNK, AZT KELLENE TUDNI:

MA HOL TARTUNK? KÉRDÉSEINK ERRE IRÁNYULTAK!

1. MIT TART JELENLEG 
A LEGNAGYOBB GONDNAK 
A MEGYEI SZÖVETSÉG 
MUNKÁJÁBAN?

Rác/, (iábor (Pest megye): A Közép
magyarországi Szövetségnek több, 
mint ötezer tagja van. A legnépesül- 
tebb megyében működnek egyesüle
teink. A szövetség tagdíjból tartja 
fenn magát. A jelenlegi átmeneti bi
zonytalan helyzetben némileg megla
zult a fizetési fegyelem. Hiszek ben
ne. hogy néhány héten belül az átme
neti állapot megszűnik, kialakulnak 
az új vadászterületeket bérlő egyesü
letek. A területtel rendelkező vadász
társaink túlnyomó többsége - infor
mációnk szerint - továbbra is terület
tel rendelkezik majd. Néhány társasá
gunk a bérbeadók jelenlegi szándéka 
szerint terület nélkül marad. Jelzem, 
hogy nálunk is. mint szerte az ország
ban. a legtöbb gondot az egyesülete
ken belüli osztozkodások, illetve a 
szomszéd társaságok területéből való 
okkupációs szándékok okozták. Úgy 
gondolom, mire e sorok a VADÁSZ- 
LAP-ban megjelennek, a kedélyek le
csillapodnak, és hozzá lehet kezdeni a 
tízéves vadgazdálkodási tervek kidol
gozásához. Bízom benne, hogy ezt 
követően a tagdíjmulasztások befize
tése. a vad és gépjármű ütközésből ke
letkezett biztosítási hitelek kifizetése 
soron kívül megtörténik. Számomra 
megnyugtató, hogy a korábbi küldött- 
közgyűlésünk által megszavazott hc-

lyiségproblémánk megoldására mega
jánlott vadászonkénti ezer forintos 
felajánlások fele beérkezett és a jelzé
sek szerint: további befizetésekre szá
míthatunk.

Plachy Péter (Nógrád megye): A leg
nagyobb gond az, hogy az átalakulás
ra az FM nem készített végrehajtási 
utasítást és a törvény így lépett életbe. 
A vadászati főosztály felelőtlensége 
több. mint felháborító. Nem tudunk 
pontos választ adni a társaságoknak, 
réginek, újnak, tulajdonosi közösség
nek... és joggal vetik fel. mi szükség 
van ilyen érdekképviseleti szervre? 
Ebből adódik a szervezet átmenetének 
hiánya, a tagdíj elmaradása. A megyei 
szövetség működésképtelen, a véd
egylet elnöksége az anyagi segítséget 
megtagadta. Önkéntes segítőimmel 
tartjuk a regionális értekezleteket, 
igyekszünk a feladatok megoldását 
segíteni. Fennállásunk óta így még 
nem hagytak magunkra.

Nagy Imre (Rábaközi Vadászszövet
ség): a hatáskör és a feladat nélkülisé
get. A többet - más módon mint ko
rábban - meg tudnánk oldani (a tag- 
díjfizetést. az átalakulás költségeit 
stb.).

I)r. Kőházi István (Heves megye): 
Az érdekképviselet jogi hátterének 
teljes hiányát. A megyei szövetségek
nek szinte semmi jogosítványuk 
nincs, amit jogszabály biztosítana 
számukra. így csupán sima egyesüle

tek. A szövetségnek siralmas az anya
gi helyzete, amely szorosan összefügg 
a tagdíjfizetések sok esetben többéves 
elmaradásával, a megnövekedett költ
ségekkel és a központi támogatás hiá
nyával. Az új vadászati törvény életbe 
lépésével a vadásztársaságoknál je
lentős átalakulásra került sor. ezért - 
véleményem szerint - új alapokra kell 
helyezni a megyei szövetség munká
ját, beleértve az új választásokat is.

Szente László (Csongrád megye): 
Kezdeném a tagdíjgondjainkkal.
1990-1994 között a megye területes 
vadászai 300 forint tagdíjat fizettek 
évente. Éves szinten (kb. 1300 va
dász) ez kb. 400 ezer forintot biztosí
tott a megyei szövetségnek. Ehhez ki
egészítésül a központi alapból 300- 
400 ezer forint támogatást kaptunk, 
így az irodát, és egy félállású gépíró
nőt fenn tudtuk tartani. A szövetség 
vezetői évi 20-30 ezer forintos bruttó 
tiszteletdíjért végezték munkájukat. 
Az új „vadásztörvény" megjelenése 
azt követelte, hogy legalább egy félál
lású szakember segítsen problémáink 
megoldásában. Ezért 25 ezer forint 
bruttó fizetéssel alkalmazunk egy iro
davezetőt. Közben a központi támo
gatás megszűnt. Csőd fenyegette a 
megyei szövetséget - könnyű kiszá
molni. hogy két főállású dolgozót, az 
irodát a kevés saját erőből fenntartani 
nem lehet. A megyei közgyűlés a terii- 
lctcs vadásztársasági tagok díját évi 
1000 forintra, a bérkilövő vadásztár
sasági tagok díját 350 forintban hatá

rozta meg. Az évi kb. 1,5-1,8 millió 
forint jelenlegi állapotában (2 félállás 
+ iroda) úgy tűnt, ha szűkösen, is, de 
fent tudja tartani a megyei vadászszö
vetséget. Az új „vadásztörvény” meg
jelenése után. megkezdődött a megye 
újrafelosztása! Azok a vadásztársasá
gok. amelyekben várható volt a szét
válás (inkább szétesés, szétszedetés) 
természetesen nem fizették be a fel
emelt tagdíj közti különbséget. Az így 
bekövetkezett pénzkiesés és a közben 
nagyon megemelkedett költségek nö
vekedése (világítás, fűtés, posta, uta
zási díjak stb.) kétségessé tette a me
gyei vadászszövetség működőképes
ségét!

Dr. Csorna Antal (Békés megye): A 
Békés Megyei Vadászszövetség, mint 
ahogy - gondolom - a többi megyei 
szövetség is, az elmúlt időszakban, de 
napjainkban is, folyamatosan és rend
kívül sokat foglalkozott/foglalkozik 
az új vadászati törvény végrehajtásá
val kapcsolatos feladatok megoldásá
val. A szövetség tagjai igényelték és 
igénylik a maximális segítséget a te
rületi problémák kezeléséhez, vala
mint a már területtel rendelkező va
dásztársaságok aznapi munkában való 
közreműködést. így a szövetség életé
ben a legnagyobb problémának ma 
nem az anyagiakat tartom, hanem a 
törvény végrehajtásával kapcsolatos 
gondokat. Azt, hogy miként lehet 
megtalálni a legjobb megoldásokat 
társaságaink működőképességének 
megtartásához. A szövetség anyagi
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SZÖVETSÉGEK ELNÖKEIHEZ
helyzete összefügg a fenntartók anya
gi helyzetével, ezért fontosnak tar
tom. hogy olyan programot javasol
junk társaságainknak a következő 
évekre, amely stabilizálja helyzetü
ket. Szövetségünk évek óta nem 
emelt tagdíjat, a megnövekedett költ
ségekre tekintettel, ha szükséges, ak
kor a második félévben tervezzük a 
tagdíjemelés napirendre tűzését. A ré
gi vadásztársaságok megerősítették, 
hogy tagjai kívánnak lenni továbbra 
is a szövetségnek, az új társaságok 
közül többen már beléptek, és várha
tóan nagyobb részt be is lépnek a me
gyei szövetségbe.

Bencze András (Bács-Kiskun me
gye): Szövetségünk anyagi helyzete 
jó, amelyet az 1996. évi, és már az 
1997. évi bevétel növelésével stabili
zálni tudunk. A bevétel növelése nem 
terhelte a szövetség tagjait, hiszen az
1991-ben megállapított tagdíjat 
(évente 700 forint vadászonként) a 
mai napig nem emeltük, és nem is 
szándékozzuk azt emelni. A tagdíjak 
befizetését 1996-ban minden vadász- 
társaság teljesítette, sőt többségük az 
1997. január-februári hónapokra kü
lön megállapított tagdíjat is befizette 
számlánkra. A megnövekedett költsé
geinket elsősorban az infláció gerjesz
tette. Az új vadászati törvény hatására 
a megye területi és társasági struktu
rálódása jelentős és még nem teljesen 
lezárt folyamat. A megyében önálló 
terület kialakítására 100 kezdeménye
zés történt (ezt megelőzően 40 társas
ági és 6 üzemi, összesen: 47 vadászte
rület volt). Az FM Hivatal által hozott 
határozatok alapján 95 vadgazdálko
dási önálló terület lett kijelölve. Ebből 
10 terület számít különleges minősíté
sűnek. illetve többségében állami tu
lajdonúak (Kiskunsági EFAG Rt.: 5. a 
Kiskunsági Nemzeti Park: 3, a Ge- 
menci Vadgazdáíkodsi Rt.: 1, a BV- 
Állanipuszta: 1) összesen kb. 100 000 
hektárnyi területtel, ez 23 százalékkal 
kevesebb, mint ezt megelőzően volt. 
85 területen várhatóan többségében 
vadásztársaságok, vagy más. a tulaj
donosok által életre hívott jogi szemé
lyek fogják gyakorolni a vadászati jo
got. Ez számításaink szerint azt jelen
ti. hogy az eddigi egy vadászra eső át
lag 272 hektárral szemben 240 hektár
ra emelkedik az átlag 1997-ben. Nem 
kívánjuk ezt az átlagot egyelőre 200 
hektár/vadász alá csökkenteni. 
Összességében a hivatal vezényleté
vel és az érintettek bevonásával a te
rületek kijelölése - megfelelő komp
romisszumkészséggel - megtörtént.

amelyek során a szövetség folyamato
san segítette a vadásztársaságokat. 
Természetesen ennek ellenére néhány 
társaság részéről várhatóak a bíróság 
felé kezdeményezések.

Dr, Héjj Attila (Vas megye): Szövet
ségünk helyzete nem a legjobb, mivel 
a tagok (vadásztársaságok) egy része 
már évek óta csak nehezen vagy egy
általán nem fizet tagdíjat. Anyagi le
hetőségeinket az irodák bérbeadásá
val biztosítjuk, ami csak átmeneti 
megoldás lehet (ez egyben a második 
kérdésre is részben válasz).

2. MILYEN ELKÉPZELÉSEIK 
VANNAK A GONDOK 
MEGOLDÁSÁRA?

/

Rácz Gábor: Úgy gondolom, a me
gyei szövetségeknek önerőből kell 
fenntartaniuk magukat. Nem szorgal
mazom. néhány megyei szövetség ál
tal időről időre kezdeményezett, je
lenleg az OMVV kezelésében lévő 
vagyon soron kívüli felosztását.

Plachy Péter: A gondok megoldására 
rajtunk kívül más nem vállalkozik. A 
végrehajtási utasítás tervezete egysze
rűen komolytalan adminisztratív in
tézkedés és az anyagi terhek növelé
sének „gyöngyszeme'’. Mit lehet 
megoldani alul, ha az OMVV a tör
vény óta nem ülésezett és nincs köz
ponti stratégiája. A jövő héttel ismé
telten 5 körzetben tartunk ragionális 
értekezletet, a helyi kérdéseket pró
báljuk rendezni. Teljes a bizonytalan
ság. a zavar.

Nagy Imre: A mostani helyzetet át 
kell értékelni. Az egyesületek „önál
lóságával" a korábbi direkt utasítások 
megszűntek. A gondokat magunknak 
kell megoldanunk (egyedül vagy szer
vezetten). A tájegységre szervezett 
közösségek erre alkalmasak. Ha a jel
zett vadászkamarai forma kerül beve
zetésre. a megyei szövetségeknek 
csak formai (reprezentatív, esetleg bi
zonyos koordináló) szerepük marad.

Dr. Kőházi István: Véleményem sze
rint. semmiképpen nem lehet önerő
ből, csak a központi - országosan 
egységes - stratégiával stabilizálni a 
megyei szövetségek helyzetét.

Szente László: Úgy érzem a megye 
vadászainak, vadásztársaságainak to
vábbra is szüksége lesz érdekvédelmi 
szervezetre (nem kamarára). Közpon

ti stratégia nincs! Vagy csak mi nem 
érezzük. Az önerős fenntartást előre 
láttuk. így a megye 1300 fős tagságát 
az elmúlt év végéig 2000 fölé sikerült 
emelnünk. A 2000 tag után befizetett 
tagsági díj, reménykeltő lehet a jövőn
ket illetően. Léptünk az irányban is, 
hogy támogatókat keresünk. Ók 
szponzorálják - reméljük - nem csak 
a megyei vadásznapi rendezvényein
ket, hanem a szövetség működését is. 
Bízom abban, hogy az újonnan mega
lakult vadásztársaságok is igénylik az 
érdekvédelmi szervezet támogatását, 
segítségét.

Dr. Csorna Antal: Szövetségünk úgy 
gondolja, hogy olyan munkát kell vé
gezni az apparátusnak és a társadalmi 
vezetésnek, hogy a tagszervezetek 
érezzék szükségét jelenlétüknek a 
szövetségben, s ne kérdőjelezhesse 
meg senki a társaságok érdekében 
végzett munka fontosságát. Kiemel
ten fontosnak tartjuk, hogy a tagszer
vezetek érezzék, hogy a tagdíjukért 
kapnak is valamit a szövetségtől: 
szakmai segítséget, érdekeik képvise
letét, a napi munkában igény szerinti 
útmutatást (adó. TB, biztosítási díjak 
stb.). Tehát ne érezze senki felesleges 
pénzkidobásnak a tagsági díj megfize
tését.

Bencze András: Feladatunkat a jövő
ben is önerőből kell megoldanunk - 
gondolok itt elsősorban a pénzügyi 
kérdésekre. Szerencsére már részben 
biztonságossá tettük gazdasági hely
zetünket. Szövetségünk viszont to
vábbra is igényli a központi érdekvé
delmet.

Dr. Héjj Attila: Az érdekvédelem 
kérdése törvényi szabályozás vagy 
háttérbiztosítás hiányában olyan ami
lyen. hiszen az 1989. évi II. tv. alapján 
működő egyesületek közül bárki ne
vezheti magát érdekvédelmi szerve
ződésnek. ezt viszont senki nem köte
les figyelembe venni. Ez nagy mér
tékben rontotta a szövetségek megíté
lését a tagok szemszögéből is. A va
dásztársaságok átalakulásáról, a terü
letek végleges helyzetéről csak szór- 
ványinfomiációk birtokában va
gyunk, mivel az új vadászati törvény 
végrehajtása kapcsán a szövetség és a 
vadászati hatóság viszonya a lehető 
legmélyebb pontra süllyedt, ezért az 
információk is csak csöpögve érkez
nek. A vadászati hatóság - demokrati
kus kultúra hiányában - a szövetséget 
nem konstruktív ellenfélnek, hanem 
kiirtandó ellenségnek tekinti, amely

nek semmiféle törvényi létjogosultsá
ga nincs. Tény és való, hogy a vadá
szati törvény a hatóságnak abszolút 
hatalmat és jogosítványokat adott, ér
dekvédelmi kontroll nélkül, és ezzel 
úgy látszik élni is kíván.

3. HOGYAN LÁTJA A VADÁ
SZOK ÉRDEKVÉDELMÉNEK 
HELYZETÉT?
Rácz Gábor: A jelenlegi struktúra a 
rendszerváltást követően alulról épít
kezve alakult ki. Az élet azonban egy 
sor kérdésben válaszút elé kényszerít 
bennünket. Amennyiben lesz vadász
kamara. felvetődik: mi legyen az ér
dekképviseletekkel?

Képes-e a vadásztársadalom két 
szervezetet fenntartani? A kamara 
tiszta képet teremtene, hiszen a ma 
működő érdekképviseleti szerveze
teknek bizonyítaniuk kellene, hány ta
got képviselnek, és minden bizonnyal, 
a ma nagy hangon kizárólagosságot és 
igazságot hirdető némely szervezetről 
meglepő információkat fogunk halla
ni. Amennyiben mégsem lesz kamara, 
jó néhány hatósági feladatot a jelenle
gi szövetségnek kellene átadni!

Plachv Péter: A vadászok érdekvé- 
delmének helyzete nem megoldott, a 
törvény erre lehetőséget nem adott. 
Sokat dolgoztunk és az FM Hivatallal 
kialakított jó kapcsolatunknak kö
szönhetjük azt a keveset, amit elér
tünk. Elővettem a jegyzeteimet, hogy 
pontosan visszaigazoljam az 1993 
májusában írt gondolataimat és az ak
kori Országos Vadászkamara salgó
tarjáni fórumán elmondottakat. Ak
kortájt a megyei elnökség tagja, most 
elnök vagyok. Megismételem, csak 
olyan szervezet képes érdekvédelmi 
feladatokat ellátni, amelyhez van a 
tagságnak kötődése, ill. a szervezet
nek van jogosítványa. Akkor és jelen
leg sem rendelkezünk ezekkel a felté
telekkel. Ezért vagyok híve a vadász
kamarának és kíváncsian várom a vá
laszt, hogy a védegylet döntése és a 
kamara ügye miért nem halad ? Ponto
sabban. tudom a választ.

Nagy Imre: Ha nem lépünk gyorsan, 
akkor szomorúnak látom az érdekvé
delem helyzetét! Ha nem változtatunk 
a magatartásunkon, akkor a jövőnket 
kilátástalannak tekintjük! (A megol
datlan morális kérdések tisztázása 
miatt.)

Szövetkezésre (szövetségre) min
dig szükség volt és a jövőben is szük
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ség lesz. Amióta az egyesületi „önál
lóság” olyan (amilyen), a dolgok el
döntése, a történések kezelése ott tör
ténik. Ezért az egyesületeknek kell 
„erősnek" lenniük. Fontos, hogy az 
országos szövetségnek is „legyen sza
va” , kompetenciája a vadászokat érin
tő dolgokban. A kamara az legyen 
más, de ne legyen kötelező! Egymást 
erősítsék, de ne zárják ki a másikat! A 
tájegységre szerveződött közösségek 
vezetői alkothatnák a megyei szövet
ségeket (költségkímélő megoldás)!

Dr. Kőházi István: A jelenlegi struk
túra - megítélésem szerint - nem tart
ható fenn. azon változtatni kell. A 
megoldás - véleményem szerint - a 
vadászkamarai törvénytervezet mie
lőbbi elfogadása és aszerint való mű
ködés.

Szente László: A MAVOSz hatalom 
volt, az OMVV-nek semminemű ha
talma nincs. Érdekvédelmet csak bi
zonyos pozícióból lehet biztosítani! 
Jelenleg küldhetünk prospektusokat 
afrikai vadászati lehetőségekről, több 
millió forintos terepjárók vásárlási le
hetőségeiről stb. a vadásztársaságok
nak. de ha bármilyen gondjuk megol
dásával fordulnak hozzánk, csak az 
FM Hivatalt tudjuk ajánlani. AZ FM 
Hivatal kezében összpontosul az 
összes hatalom, minden döntése töké
letes! Csak úgy lehet elképzelni a szö
vetségek fennmaradását, ha a vitás 
kérdésekben egyenrangú partnere le
het a hivatalnak. A vadászkamarával 
kapcsolatban van egy kérdésem: ki ál
lítja fel őket? A szakmát kik képvise
lik? Ki fizeti? Nem lesz szükség az 
FM Felügyelő Bizottságaira? Hagy ne 
soroljam!

Dr. Csorna Antal: Véleményem sze
rint az előző pontban leírtak szerinti 
munkavégzés esetén, a jelenlegi rend
szer el tudja látni a vadásztársaságok 
érdekvédelmét. Természetesen a jövő 
új kihívásokat fogalmaz majd meg, 
aminek meg kell felelnünk. Az új va
dászati törvény szerinti érdekvédelmi 
feladatokat jelenleg teljesíteni tudjuk. 
Ha a törvény módosításával változnak 
a „jogosítványok”, akkor kell esetleg 
változtatni a rendszeren úgy, hogy a 
törvény adta lehetőségekkel élni le
hessen.

Bencze András: Továbbra is szükség 
van a vadászok érdekvédelmére, ez 
természetes, viszont a jövőben ez ke
vés. Megyei, szövetségi szintű straté
giánkat most tárgyaljuk, amelynek lé
nyege, hogy növeljük a szövetség tag
társaságainak számát (már vannak új

jelentkezők), és teljes infrastruktú
ránkkal felkészüljünk a kamarai sze
repre, működésre - az érdekvédelem 
meghagyásával!

Dr. Héjj Attila: A jelenlegi helyzet és 
konstrukció nem tartható sokáig, mert 
a megyei-regionális szövetségek sor
sa megpecsételődött. Csak egy köz- 
testületi jogosítványokkal felruházott, 
hatósági privilégiumnak tartott fel
adatokat átvevő kamarai szerveződés 
képes ellátni a vadászok önigazgatá
sát is. Csak az egyéni jogú tagság az, 
amely a felelősségvállalást is biztosít
hatja egyes vadászok cselekedeteiért. 
A vadásztársaságoknak az 1989. évi
II. tv. alapján való működése és mű
ködtetése öngól, mert „az egyesület 
tagja nem felel vagyonával az egyesü
let tartozásaiért”. Ez a kitétel könnyel
műséget sugall mind a társaság tagjai
ban, mind a vezetésben, amelynek 
ugyancsak a vadállomány látja majd a 
kárát. A divatosan magasra emelt 
„anyagi hozzájárulás” , vagy „belépési 
díj”  sem a vadnak kedvez, mert „ha 
már olyan sokat kell fizetnem, akkor 
haza is viszek valamit”. Ezekbe a dol
gokba a jelenlegi vadászszövetség 
nem szólhat bele, hiszen az egyesület 
közgyűlésének határozata szent és 
sérthetetlen, a szövetség küldöttköz
gyűléseinek határozatát pedig nem 
szokás betartani.

/ /
4. ES VEGUL EGY SZEMELYES 
JELLEGtJ KÉRDÉS: 
VÁLLALJA-E A JÖVŐBEN IS 
AZ ELNÖKI TISZTSÉGET?
Rácz Gábor: Az előző választási cik
lusban azért vállaltam el az elnöksé
get. mert arra gondoltam, talán segít
hetem azt a folyamatot, amelynek 
eredménye, hogy vadásztársaim zöme 
továbbra is hódolhat szenvedélyének. 
Reményeim szerint, tíz nyugalmasabb 
év köszönt most a vadásztársadalom
ra. Ha ez így lesz, akkor azzal hiteget
hetem magam, hogy ebben csekélyke 
részem nekem is volt. Mindeközben 
nem feledkezhetem meg azokról a 
mind nagyobb számú vadásztársaim
ról, akik az egyre növekvő anyagi ter
heket már nem képesek követni, mind 
többen kénytelenek búcsút venni 
szenvedélyüktől. Jó lenne valamilyen 
formában segíteni rajtuk! Ha meg tud
nak győzni arról, hogy továbbra is 
vállaljam el a tisztséget, feltehetően 
igent fogok mondani.

Plachy Péter: Nagyon elkeseredett 
vagyok és belefáradtam. Hangsúlyo
zom, kollégáimmal rengeteget jártam

a megyét s személyesen is érzem, 
hogy a többség elismeri a munkánkat. 
Én vagyok elégedetlen önmagammal, 
mert a munkánknak a hatékonysága 
rendkívül alacsony. De vajon mi len
ne, ha ez sem lenne? Társadalmi ala
pon látom el a funkciót, nem kell a 
poszt, a szék, az bánt nagyon, hogy 
önmagunkat „szakmai" zseniként - az 
előkészítés, végrehajtás során is - 
megjelenítők ülnek a jól megfizetett 
székeikben és örömüket lelik vergő
désemben. Ami a továbbiakat illeti, 
becsülettel végigdolgozom az átme
netet és az új összetételű megyei vá
lasztmánynak fölajánlom a lemondá
somat. Akkor vállalok a továbbiakban 
a vadászszövetségben funkciót, ha ér
telmét látom. Jelen körülmények kö
zött a válaszom: nem.

Ha mégis, akkor az emberi gyön- 
geség, a vadért, a vadgazdálkodásért, 
és a természetért érzett tisztelet és el
hivatottság az oka, amely eddig is el
döntötte bennem a kérdést. Miért? 
Ilyen hangulatban és közegben máris 
azon dolgozunk, hogy 1997. évi Or
szágos Vadásznap központi ünnepsé
ge nálunk, Nógrád megyében. Holló
kőn kerüljön megrendezésre.

Nagy Imre: Az 1996. évi LV-ös tör
vény végrehajtását követően feltétle
nül új választásokat kell kiírni! A köz
élet történései kissé bizonytalanná 
tesznek abban, hogy megbízatásomat 
a jövőben is vállalnám-e?
A Rábaközi Vadászszövetség erre a 
tájegységre szerveződött. Létrehozása 
arra irányult, hogy gondjainkat - he
lyileg - közös megegyezésekkel, 
kompromisszumok árán is, de meg
oldjuk. Amit tudtunk, azt meg is ol
dottuk. A megoldatlan kérdésekben az 
emberi gyarlóság minden formája lát
ható volt. Igen, döntésemben a meg
maradt tisztázatlan kérdések, a későb
bi várható döntések valós „helyretéte
lében" való közreműködés motivál. 
Elutasítás esetén a jövő kilátástalansá- 
ga, az esetleges befektetett munka 
eredménytelensége és nem az „egois
ta" talmi vágy késztet döntésem meg
hozatalában.

Dr. Kóházi István: Az első három 
kérdésre adott válaszomból követke
zően: nem.

Szente László: Az elmúlt időben 
szinte semmi támogatást nem kaptam 
a központtól. Sót bíráló (pénzügyi) 
felszólalásaim miatt nem voltam köz
kedvelt személy. A vadásztársaságok
- különösen most, a változó időben - 
sokkal több támogatást igényeltek 
volna, mint amit tudtam adni - az elő

ző bekezdésben leírtak miatt - így az 
utolsó közgyűlésen olyan bírálatok 
hangzottak el, amelyek arra késztet
nek, vonjam le a konzekvenciát. A te
rületrendeződés után (optimista va
gyok), megköszönöm a bizalmat és 
átadom a helyem.

Magamról még annyit: 1980-1984 
között a megyei IB oktatási és termé
szetvédelmi felelőse, majd öt évig va
dászmestere voltam, 1989-től vagyok 
a megyei szövetség elnöke... miköz
ben 1972-1989 között vadásztársasá
gi vadászmester is voltam. Főállásban 
33 éve tanítom a vadgazdálkodást. 
Úgy érzem a fentiekhez nem kell 
kommentár!

Dr. Csorna Antal: Természetesen ad
dig, ameddig tagszervezeteink elfo
gadnak és úgy értékelik munkámat, 
hogy véleményük szerint is tudok ten
ni az érdekükben, vállalom az elnöki 
tisztséget. Én a két ősi szakmában: a 
halászatban és a vadászatban tevé
kenykedem. A kettő számomra élethi
vatás, hobbi és egzisztenciális lehető
ség, a családom anyagi hátterének 
biztosítéka együttesen. A két feladat 
végzése jól összeegyeztethető, s az 
egyik helyen szerzett tapasztalatokat 
fel tudom használni a másik szakmá
ban. Azért dolgozom, hogy ne legyen 
igaza a mondásnak: „halász, vadász- 
éhenkórász.”

Bencze András: Igen, vállalom. 
Személyesen is akartam, igazi ered
mények fölmutatásához a másfél cik
lus nem volt elég. Nehéz beosztani az 
időt, de szeretem az izgalmas kihívá
sokat - persze jó lenne néha vadászni 
is!

Dr. Héjj Attila: Bérkilövő vadász
ként a területes társaságok érdekeit 
próbáltam védeni, az ő sérelmeiket or- 
vosoltatni, és pontosan ők nem voltak 
hajlandóak a józan észre hallgatni, a 
saját fejük után menve - természete
sen tisztelet a kevés kivételnek - 
hagyták megyeszerte bűnbakként a 
szövetséget kikiáltani. Szeretnék egy 
hatékony, működőképes, jogilag meg
erősített vadászati érdekképviseletet, 
amely jogosítványt kap/szerez arra, 
hogy a hatósággal szemben megvédje 
a vadászok igazát, ugyanakkor a va
dászok között elburjánzott vadhajtá
sokat is le tudja majd nyesegetni.

A jelenlegi konstrukcióban sem
miképpen nem vállalok még egyszer 
elnöki tisztséget, mert az átalakulási 
időszakban nagyon sok munkával, 
idegeskedéssel tulajdonképpen nem 
tudtam elérni semmit a vadászok és a 
vadászat érdekében.
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Miért jó a VKE tagjának lenni?
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129. 
Telefon: 175-2951) 10 százalék kedvezményt ad a VKE
tagjainak a hozzá vitt vadbőrök kikészítésénél.

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

□
A Lőrincz és Fia Kft. PORST optikai boltja (1091 Buda
pest, Üllői út 81. Telefon: 215-0037, tel./fax: 215-4875) sze
mészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szem
üveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, 
céltávcsövek) javítására 10 százalék kedvezményt ad a 
VKE tagjainak. ^

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika- 
Lőrincz boltnak (1056 Budapest, Fővám tér 6. Telefon: 
137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javítá
sánál lehet igénybe venni.

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kos
suth Lajos u. 57. Telefon: 283-4432 vagy 30/421-839) a té
li ruházati cikkekből 10 százalékos kedvezményt ad.

Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 
17. Telefon: 66/321-151, Fax: 66/441-029) által készített 
korongdobó gépeire, könnyű, összehajtható magasleseire 
és szárnyas és szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalé
kos kedvezményt ad a VKE igazolványát felmutató vásár
lóinak.

□
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet az a ter
mészetes vagy jogi személy, aki elfogadja az egyesü
let alapszabályát és írásban kéri a felvételét. Az egye
sületi tagdíj 1997-ben 1500 Ft, jogi személyeknek 
15 000 Ft... amely - a többi között - tartalmazza a Ma
gyar VADÁSZLAP egész évi ingyenes kiküldését, a vá
sárlási kedvezményekre jogosító tagsági igazolványt.
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Árverés
Átmenő képünk - 
KOVRIG MIKLÓS 
keretezett olajfestményének 
reprodukciója, 
amelynek eredetijére 
a Vadászati Kulturális 
Egyesület ebben 
a hónapban is nyilvános 
árverést hirdet.
Az árverést megelőzően
1997. ÁPRILIS 14—16-A 
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 szerkesztőséibe 
ÁPRILIS 17-EN 
15 ÓRÁRA, ahol 
személyesen licitálhatnak 
a festmény tulajdonlására.

A FESTMENY 
KIKIÁLTÁSI ÁRA: 

50 (XX) FORINT.
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SZALONKACSILLAG
Korán volt abban az évben is a 
húsvét.

Előtte való héten ragyogott a 
nap, és rövidujjú ingeim felett 

szigorú szemlét 
tartot

tam.

Csak a hagyományok szigorú tisz
telete miatt húztam föléje puló
vert...

- Mégiscsak március második 
harmadában járunk! - mondtam, 
miközben csendesen izzadtam len
ge öltözetem dacára.

Még este, amikor nehezen szer
zett tizenkettes söréteimmel a 

zsebemben zártam a ko
csit a vadászház mel

lett, nehezemre 
esett kabátomat 

magammal vin
nem.

Most 
azon

ban

*
5

úgy festettünk mindketten (mert 
barátom területén potyázom...), 
mintha februári lesre igyekeznénk.

Bőven van mindkettőnkön kötött 
holmi, meg kabát, sőt: sál is.

- Legalább lesz mire fognod a 
sok hibázást! - lelkesít Laci, aztán 
elszuszog a saját helyére.

Pár túlbuzgó rigó méltatlankodik, 
és egy csapat megkésett őszapó 
érkezik a fára, melynek hátamat ve
tem. Észrevesznek, és fejvesztve 
repülnek tova egy másik fáig. A rigó 
ismét felizgatja magát, és maga is 
odébbáll perregő szárnnyal.

Alkonyodik. Előttem feldereng, 
majd mind fényesebben ragyog az 
első csillag.

Szorosabban fogom a puska 
nyakát. Meresztem a szemem, de 
odafenn nem mozdul semmi.

Hangos zomotolás kél a szem
közti fiatalosban, én pedig szinte 
belebújok a támaszt nyújtó cserfá
ba. Várom a malacok halk visongá- 
sát, mert kocát vélek érkezni apró 
malacaival, de a szokásos kísérő
zajok nem jönnek...

- Na gyertek már gyerekek! - 
sürgetem őket.

- Essünk túl rajta! - kedélyeske- 
dek és tavalyi ugyanilyen találkozá
sunkra gondolok, amikor ugyanide, 
ugyanígy jöttek be a malacok. Egé
szen közeire „beloptak”. Egyikük 
már-már a csizmámat szaglászta. 
Amikor szimatot vett, úgy pattant 
vissza, mint egy gumiból készült 
pezsgősüveg. Felborította két test
vérét, azok nyivákolni kezdtek mint 
a fába szorult féreg! Anyjuk be 
akarta bizonyítani félelmetes hírét, 
én pedig már alkalmas ágat keres
tem puskámnak először, magam
nak pedig másikat, amelyik elbír, ha 
fel akarok rá kapaszkodni, amikor 
támadásba lendül.
. Persze nem támadott, csak 
ijesztgetett, amíg az ifjúság kellő tá
volságba nem jutott!

Akkor mérges fújtatását beszün
tette, felborzolt sortéit „megfésül
te”, hatalmasat fújt, majd sarkon- 
fordult és népes családja után ko
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cogott. Mielőtt befúrta magát a sű
rűbe megtorpant, visszanézett 
rám:

- Groff! Hmmm! - Azért nem kell 
haragudni! - mondta és eltűnt az 
újulatban.

Most viszont csak a zajt hallom, 
immár egészen közel, de látni sen
kit sem lehet.

A neszezés már-már elérte a zaj- 
küszöböt, mikor megpillantottam a 
borzot. Kacsázó lépteivel, végtelen 
önbizalommal rontott ki a tisztásra. 
Minden vakondtúrást, egérlyukat 
szigorúan „leigazoltatott” és semmi 
jelét nem mutatta továbbhaladási 
szándékának, amit pedig most 
erősen kívántam volna, bár érdek
lődve néztem a mogorva remetét.

Persze, amikor fényképezőgép 
van velem, meg vaku, akkor nem 
tud belém botolni! — dohogtam.

A fény közben egyre fogyott! 
Most már igazán a hosszú csőrűek 
ideje járt. Én pedig a borzot lesem, 
aki már alig látszik a homályban. A 
csillag is rezegni látszik, mert kissé 
felhős az ég.

Míg az eget kémlelem, a suhán- 
gok felett imbolyogva megjelenik a

madár! Már követem a csővel, ami
kor felismerem a baglyot.

- Ez is madár persze! - dünnyö- 
gök, miközben a nesztelen madár 
tovaszáll bántatlanul.

A borz észlelte persze a moz
gást, a temérdek ruha surrogását, 
és haladéktalanul elporoszkált.

Immár tényleg magam vagyok 
az erdőn.

Talán túlságosan is magam.
- Egy kisebb szalonkafelhőt 

azért elviselnék! - fohászkodom 
felfelé.

- Kedves Szent Hubert, hát ki
csit sem szeretsz?

- Milyen hűséges, odaadó híved 
voltam, és vagyok ma is! Küldj hát 
ide egyet közülük! - puhítom véd- 
szentünket.

Valami lehet a rovásomon, mert 
semmi pisszegés, semmi korrogás, 
de még csak egy árva néma „lötyö
gős” madár se jön!

A lötyögős jelzőt barátom akasz
totta arra a madárra, amelyik alkal
masint páncélozva lehetett, és 
hangfogóval is el volt látva.

Váratlanul tűnt fel, hangtalanul. 
Imbolygott a levegőben és amikor

duplára elhibázta, lecsapott a söté- 
tebb háttér elé, hogy a következő 
másodpercben megint a magasba 
íveljen.

- Még csak nem is sietett! - ke
sergett barátom.

- Sose lássak ilyet többé! - fo
hászkodott még.

Hát én most még egy ilyen go
lyóálló hosszú csőmnek is tudnék 
örülni...

Mert borzot nem lát mindennap 
az ember! Az se utolsó, ha felisme
ri a baglyot az utolsó pillanatban!

Ám társaim már a második sza
lonkát is meglőtték! Olyik-másik tel
hetetlen a harmadikat is, sőt Bandi 
a negyedik ecsettollal feszít a ka
lapja zsinórja mentén. Igaz, hogy ő 
erdész, azaz profi - akinek nem is 
volna szabad a szegény amatőrrel 
egy súlycsoportban indulnia! Ha 
lenne igazság a földön! Igazság te
hát nincs a földön.

Nekem annyira nincs: hogy igazi 
szalonkát még csak nem is láttam!

Még irigyelt barátaim madarait 
sem!

- Talán nem is léteznek!?
B odo r Miklós

AZ ELSŐ
De jó, hogy nemsokára itt a tavasz! - 
mondta a napokban kisebbik fiam, Sza
bolcs. Igen, én is nagyon várom már! - 
feleltem, és ekkor hirtelen eszembe jutott 
egy számomra emlékezetes tavaszi tör
ténet, amely akkor esett meg, amikor ez 
a lassan már kamaszodó emberke még 
csak egyéves volt.

Már háromszor olajoztam be a puská
mat, már háromszor jártam be a cserháti 
területünk „öreg rókák” által jó szalonkás 
helynek emlegetett pagonyait, de csak a 
negyedik alkalommal került sor találko
zásra a várva-várt madárral.

Gyönyörű, enyhe tavaszi délutánon a 
Kaponyica oldalában még mindig ordí
tottak a motorfűrészek, erdészeti trakto
rok. Dúlt a tarvágás. A nagy zajban és 
mozgásban legfeljebb bosszúságunk, és 
nem a szalonkahúzás esélyei látszottak 
biztosnak. Mégis vadászdacból felvettük 
az urbanizáció által elénk dobott kesz
tyűt, és leálltunk a hegygerincen átbukó 
fahordó útra. Úgy gondoltuk, innen jól 
látni majd az alkonyati égen kirajzolódó 
madarakat. Kollégáim tőlem kissé távo

labb, hozzám hasonlóan a zaj okozta 
bosszankodás és a remény vegyes érzé
sével eltelve álltak lesre, húzásra várva.

Lassan esteledett. „Erdészeték” is le
vonultak a területről, csend lett. A szalon
kahúzás „előírásos” kellékei: a tavaszi il
latok, az Esthajnalcsillag, az alkonyati ri
gófütty... minden a helyén volt. Epedve 
vártam, hogy meghalljam már az elsőt! 
Szinte válaszként, kívánságomra, a fiata
los túlsó végén megszólalt a cipp-cipp. 
Itt vannak! A már egyébként is zsibbadó 
jobb kezem ujjai még szorosabban mar
kolták a vadonatúj bock-puska agyát. De 
sajnos tőlem messze, lőtávolon kívül, lát
tam sebesen húzni a hosszú csőrűt.

Nincs lövés, újra csend és a várakozás 
izgalma.

Közben Dianához fohászkodtam, és 
lám, az Istenasszony meghallgatott, mert 
láttam, hogy a völgy túlsó oldaláról, a Va
csoracsillag alatt, imbolyogva elindult fe
lém a madár. Balázs lövésére, aki a völgy 
alján állt, cippegve gyorsított, egyenesen 
lőállásom felé. Első lövésemre gyorsan, 
sértetlenül manőverezett, amikor azon

ban másodszor is lobbant a láng a bock 
csövéből, szárnyait összekapva ívben 
esett a mellettem álló farakás tetejére.

Besötétedett. A húzás véget ért. 
Elővettem a lámpát, hosszasan kerestem 
a madarat, de eredménytelenül. Közben 
megjött Balázs és Jancsi. Amikor végre 
együtt megtaláltuk a kuszán összedobált 
gallyak és ölfák között az eséstől kicsit vi
seltes kakaskámat, s végre kezembe ve
hettem, akkor jutott el tudatomig a tény: 
megvan az Első!

Gratulációk után lebotorkáltunk a csú
szós ösvényen a völgyben álló autóhoz. 
A reflektorok fényében megtörtént az 
avatás vadászkollégáim nadrágot csípő 
vesszőjével.

Otthon a bejárati ajtó előtt kihúztam 
magam, s  bár volt kulcsom, becsönget
tem. Megjött a szalonkavadász!

Tudod, kisfiam, erre a történetre még 
nem emlékezhetsz, mert az elsőnél nem 
lehettél velem, most elviszlek magam
mal, s remélem, hogy még sok tavasszal 
várhatjuk a titokzatos hosszú csőrűeket.

Pásztor Sándor
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K Ö N Y V K R I T I K A
VADÁSZOK KÖNYVE, HOLLÓ ÉS TÁRSA KÖNYVKIADÓ

Tavaly nyáron a Magyar Vadász
lap mellékleteként kaptam kézhez 
a könyv kedvezményes előfizeté
sét biztosító lapot. A pénztárcám
ra mért „sorscsapás” így jóval el
viselhetőbbé vált.

Először is kíváncsi lettem vol
na szerzőjének nevére, de a címol
dalon hiába kerestem. Jean Berton 
neve csak a magyar kiadás elősza
vában hangzik el. Fura! Aztán 
nem akartak stimmelni az oldal
számok sem. Már majdnem 
nyomdahibásnak véltem példá
nyomat, amikor felfedeztem, 
hogy a könyv elülső szennylapja 
képezi az első oldalt. Ez is fura! 
Ám a könyv lapjai, elsősorban a 
rengeteg csodálatos felvétel, 
messzemenőkig kárpótolt a kiad
vány szokatlan nyomdai koncep
cióján. Mert nézegetni egyébként 
nyugodtan lehet e szép kiállítású 
művet! Fotói szöveg nélkül is 
megszólalnak, s a képmagyarázat 
nélkül is rendkívül kifejezőek és 
beszédesek. Nyugodtan állítha
tom: művésziek! S a szöveg, tarta
lom? Hát az sem rossz, könnyed, 
szakszerű, olvasmányos, csakis a 
lényegre koncentrál. Jó  fordítás! 
Viszont a cím, a könyv címe. sze
rintem egyszerűen hibás! Nem 
azért, mert nem fedi igazából ere
deti francia „titulusát” , hanem

azért, mert ez a remekmű csakis a 
francia vadászok könyve lehet! A 
magyaroké semmiképpen sem! 
De még a német, az osztrák, az 
angol vadászoké sem!

Tiltakozásom magyarázata rém 
egyszerű. A hazánkban védettsé
get élvező ludak. récék, guvatfé- 
lék, fácánfélék, lilefélék, énekes
madarak (mezei pacsirta, rigók), 
borz és nyuszt vadászata éppen 
úgy szerepel oldalain, mint az őz, 
szarvas, vaddisznó, stb. vadásza
ta. Igaz, ezek az általunk védett 
fajok Franciaországban vadászha
tók, de ezt a lektornak a magyar 
olvasóknak, vadászoknak a tudo
mására kellett volna hoznia. Nem 
tartom elegendőnek mindezeket 
az előszóban elintézni egy mon
dattal, amely így hangzik: „Sok, 
Magyarországon tilalmi listán 
szereplő vad ugyanis Franciaor
szágban vadászható” . És ezen kí
vül semmi több! Hát ezért tarta
nám jobbnak a „Francia vadászok 
könyve”  elnevezést! Ám mégsem 
a fentiek miatt irigylem a gall pus
kásokat, mégcsak nem is az álta
lam elmarasztalt falkavadászato- 
kért, a borkászva vadászható sza
lonkákért, szimplán a mienkénél 
jóval olcsóbb és egyszerűbb lövé
si lehetőségek birtoklásáért, a ná
lunk még mindig ismeretlen va

dászbélyegekért. és mert nem is
merik a fegyvertartási engedély 
megszerzésének hazai tortúráit.

Úgyszintén a lektorálás hibájá
nak vélem az egyes fajok mai nó- 
menlatúrájának figyelmen kívül 
való hagyását. .Jeges réce, nagy- 
póli, kispóli, pajzsos cankó, mezei 
nyúl, havasi nyúl”  stb. ma nem 
így íródik helyesen. A császárma
darat is hol egybe, hol külön írják. 
Az „amerikai nyúl”  mivolta 
ugyan a szövegben megmagyará- 
zódik, de a fejezet címe megté
vesztő! Amerikából jött nyúl len
ne a helyénvaló, hiszen számtalan 
amerikai nyúl és sok sylvilagus 
faj ismert, ám Franciaországba 
csak a Sylvilagus floridanus lett 
betelepítve az 1960-as években.

A vadásznyelv is tartogat némi 
meglepetéseket, pl. „félkoponyás 
agancs” , „párba szakadás” , „rend
ellenes agancs” , „parókás 
agancs” , „pacsmagolás” rövid is
mertetése nem egészen pontos.

Fenti észleléseim képezik a 
Berton-mű sebezhető részeit, me
lyekről írója természetesen mit 
sem tehet, hiszen ö valójában lát
ványszámba menő vadászkönyvet 
alkotott. Azon hazai nimródk és a 
természetet, a szépet kedvelők, 
akiket érdekel Franciaország vad
állománya. az ottani vadászatok

szervezése, zajlása, vadászkutyá
ik sokfélesége, feltétlenül csakis 
nyerhet elolvasásával. Vadgazdál
kodásuk, vadászati berendezéseik 
ismertetése sok ötletet, javaslatot 
és hasznos dolgot sugall a ma va
dászónak hazai viszonylatban is. 
A megismerés célt feltételez. Ez a 
cél pedig jelen esetben nemcsak a 
vadűzés, hanem a természet felfe
dezése, megszeretése, és annak 
óvása is. Mindez természetesen a 
Franciaországban ma dívó mó
don. gondosabb odafigyeléssel, a 
hazai viszonyoknak teljesen meg
felelő pontos utalásokkal és fi
gyelmeztetésekkel a „Francia” 
Vadászok könyve méltó folytatása 
lehetett volna az 1992-ben megje
lent tengerentúli Nagy Vadász
könyvnek, amelyet ma már a leg
jobb antikváriumokból sem lehet 
beszerezni.

Dr. Czvalinga István

Nem hallgathatjuk el, hogy a 
kiadó lapunkkal kötött szerződést 
egyoldalúan nem tartotta be, és ez 
stílszerűen: KÁR. Azt is clkárog
juk már ehelyütt, hogy korrekt
ségtől messze álló viselkedésük
kel arról győztek meg idáig ben
nünket. az üzleti tisztaság arrafelé 
ritka, mint a fehér holló (és társai). 
(A  szerk. megj.)

VADÁSZOK A  SAJTÓBAN
Március elsején életbe lépett az új 
vadászati törvény. Azt megelőzően 
az ország nagy részében általános 
vadászati tilalmat rendeltek el, ne
hogy visszaélések történjenek a te
rület újrafelosztása miatt. A tilalmat 
elrendelők ugyanis attól tartottak. 
hogy a korábbi jogosítványok alap
ján indokolatlanul sok vadat lőnek ki 
azok, akik az új törvény értelmében 
már nem rendelkeznek a vadak fö
lött. Amint az a lapokból is kitűnik: 
az új törvény nem változtatja meg 
lényegesen a külföldi bérvadászta
tás eddigi rendszerét.

„Az Állami Privatizációs és Va
gyonkezelő Rt. vagyonkezelési 
ügyvezető igazgatóságának portfó- 
liojába tartozó erdőgazdasági rész
vénytársaságok egymillió hektár te
rületen, üzemi kezelés formájában 
gyakorolták, és további 1,5 millió 
hektáron vadásztársaságoknak ha
szonbérbe adva hasznosították az 
államot megillető vadászati jogot. 
Az új vadászati törvény új alapokra 
helyezi a vadgazdálkodást. A vadá
szati jog ma már a terület tulajdono
sait illeti. Az ÁPV Rt. erdőgazdasá
gai arra törekedtek, hogy a kezelé
sükben lévő 940 ezer hektár állami 
tulajdonban lévő erdőterület minél

nagyobb hányadán, az erdőgazdál
kodás és a vadgazdálkodás egysé
ge biztosítható legyen." - Erről ol
vashattak a Magyar Hírlap Ha
tályba lépett az új vadászati tör
vény című cikkében. A cikk a to
vábbiakban leszögezi: Az új törvény 
hatálybalépésével az erdőgazdasá
gi társaságok eddigi vadászterüle
teik jelentős részét elvesztették. Az 
ÁPV Rt. abban bízik, hogy az új va
dászati törvény végrehajtása során 
a sok-sok egyeztető tárgyalás és 
kompromisszum olyan tulajdonosi 
közösségek kialakítását eredmé
nyezi, amelyek a vadászati jog, mint 
vagyonértékű jog megfelelő hasz
nosításával a kincstári erdővagyon 
fenntartását, értékének gyarapítá
sát és a társadalom erdővel szem
ben támasztott igényeinek kielégí
tését szolgálják."

A bérvadászatot nem érinti az 
új törvényi szabályozás - állapít
ja meg mar cikkében is a Népsza
va cikkírója. „Magyarország Euró- 
pa-szerte elismert vadászati terület
nek számít - és a »bérvadászok« ki
fejezetten szeretnek ide járni. Ez 
nemcsak annak köszönhető, hogy 
jó földrajzi adottságokkal rendelke
zik az ország, hanem annak is,

hogy jelentős üzletággá vált a bér
vadászat, a vadász pénztárcájának 
megfelelő vadat és - ami még fon
tosabb - trófeát biztosan kilő. Az új 
vadászati törvény sem változtatja 
meg lényegesen a külföldi bérvadá
szat eddigi rendszerét. (...) A va
dásztársaságoknak szükségük van 
arra a pénzre, amit a külföldi bérva
dászok hoznak be az országba. Te
rületeiket tartják fenn, és pótolják az 
elejtett vadállományt a befolyt 
pénzből. Ennek érdekében még at
tól sem riadnak vissza, hogy segít
senek a külföldi vadásznak leteríteni 
a vadat. (...)"

„Amikor életbe lépett az új vadá
szati törvény, az ország nagy részé
ben általános vadászati tilalmat ren
deltek el, nehogy visszaélések tör
ténjenek a terület újrafelosztása mi
att. A tilalmat elrendelők ugyanis at
tól tartottak, hogy a jogosítványok 
alapján indokolatlanul sok vadat lő
nek ki azok, akik az új törvény értel
mében esetleg elestek a vadak fö
lötti rendelkezéstől." - írja a Mai 
Nap Vadászgató képviselők cí
mű riportjában. Ebből kitűnik: „A ti
zenkét képviselőből álló vadásztár
saság érkezésének hírére kombi
nálni kezdtek a helyiek, akik kere

ken kijelentették: az urak ez eset
ben orvvadászatot folytattak. Rá
adásul - toldották meg a vadász
zsákmány ismeretében - valódi 
mészárlás folyt, mert vemhes kocá
kat is leterítettek, egyik-másik hasá
ból három kismalacot forgattak ki. 
A híresztelés csak olyanoktól szár
mazhatott, akik az új területfelosz
tás után nem jutottak erdőhöz, s így 
nem alapíthattak saját vadásztársa
ságot. Az új törvény ugyanis ki
mondja: az erdő tulajdonosait illeti a 
vadászati jog, s csak ők, a tulajdo
nosok alakíthatnak vadásztársasá
got, ehhez a minimális terület 3 ezer 
hektár"

Kitiltották a vadászokat Dél- 
Hevesből - tudósít a Magyar Hír
lap. „A vadászterületek kialakítása 
kapcsán Horn Gyula miniszterelnök 
segítségét kérik a dél-hevesi föld- 
tulajdonosok. Úgy vélik: az FM me
gyei hivatala csak a környéken év
tizedek óta vadgazdálkodást folyta
tó Fauna Rt. szempontjait vette fi
gyelembe, amikor meghozta ha
tározatait. A vadászati közösségek
be társult birtokosok ezért március
tól senkit nem engednek a földjeik
re."

Összeállította: K. E.
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„Volt egyszer egy Magyar Vadászati Múzeum”-álom
Amíg „vadászati nagyhatalom" vol
tunk, többször, visszatérően (és persze 
már korábban is!) felvetődött egy önál
ló, tematikájában a lehető legszélesebb 
körű önálló vadászati múzeum megala
pításának gondolata. A legnagyobb 
esély erre talán 1971-ben az I. Vadásza
ti Világkiállítás után mutatkozott, ami
kor határainkon belül és kívül nagy si
kert aratott a magyar vadászat. Az alka
lom tovaszállt. A különben bőszen va- 
dászgató „elit" egy, a nem a „széles 
néptömegeket” érintő sportot nem 
mert, vagy szégyellt felmutatni? Mára 
már ki tudja?

Mindenesetre a vágy. az elképzelés 
megvolt a vadászat szerelmeseiben, és 
időről időre indultak a próbálgatások, 
amelyek sajnos, eddig mind-mind ham
vukban haltak el... Pedig az igényt je
lezte, hogy az elmúlt években rendre 
alakultak olyan jeles kiállítások, mint a 
keszthelyi Festetich-múzeum Win- 
dischgrátz vadászati hagyaték bemuta
tása, vagy dr. Nagy Endre balatonederi- 
csi Afrika-múzeuma. a nemrég megnyi
tott gyöngyösi Mátra-múzeum gazdag 
vadászati kiállítása, illetőleg a valóban 
színvonalas Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum vadászati kiállításáig, a felso
roltak egyike sem tudja felmutatni azt 
az összességet, amelyet a magyar vadá
szati kultúra produkált a közel- és fél
múltban. amelynek tárgyiasult emlékeit 
és a szellemi gazdagságát csak egy ön
álló vadászati múzeum lenne képes be
mutatni. Ha szerte Európában járunk, 
mindenfelé találunk olyan múzeumot, 
amely önállóan igyekszik bemutatni az 
adott régió vadászati kultúráját. Miért 
pont mi vagyunk azok. akik Hunor és 
Magor óta. nevesítve és névtelenül űz
ve a vadat, nem vagyunk képesek ezt 
egy önálló szellemi központban bemu
tatni? És én nem az örökös pénztelensé
get látom fő okként, hanem azt az ál- 
szerénységet. amely a hatalom részéről 
folyamatosan megnyilvánult. Más 
szakmák, tudományterületek büszkén 
mutathatják fel kincseiket, csak mi va
dászok vagyunk a legjobb esetben is 
..társbérletben”. Az alig néhány év alatt 
újjáépült volt Alfa mozi falai között egy 
gombnyomásra megtudhatjuk, mi van a 
Föld túlsó oldalán, csak a magyar vadá
szat képtelen azt a gazdagságot felmu
tatni. amivel rendelkezik. Tavaly az Or
szágos Vadásznapok egyik főrendezvé
nyeként szeptember 3-án - közel egy
éves előkészítés után - megrendezésre 
került az I. Országos Vadászati Kulturá

lis Konferencia, ahol leltárba szedtük, 
mit tartunk ma számon a magyar vadá
szati kultúra részeként. Az eredmény 
hatalmas sikert aratott. Csak a felsoro
lás szintjén: vadászati kézművesség, öl
tözködés, vendéglátás, vadászíjászat, 
solymászat, vadászkutyák, vadászat és 
a művészetek, vadászati irodalom és az 
ezzel kapcsolatos reneszánszát élő 
könyvkiadás, vadászat a tudományban, 
az oktatás helyzete, és sorolhatnám to
vább akár csak címszavakban is azt a 
hosszú lajstromot, amelyet a kora esté
be nyúló, kemény munkát elvégző kon
ferencia összeállított, végén a zárónyi
latkozattal. amely 7. pontjában megfo
galmazta:

„A konferencia támogatja és java
solja egy önálló vadászati múzeum lét
rehozását. Fölhatalmazza a Vadászati 
Kulturális Egyesületet, hogy - együtt
működve valamennyi vadászati szerve
zettel - próbáljon az ügyben eljárni."

Mi is tudná méltóbban bemutatni 
mindazt, amelyet ma szerteágazó vadá
szati kultúránk jelent, mint egy önálló 
múzeum, amely nem csak trófeák, jól- 
rosszul kitömött állatok diorámában el
helyezett bemutatója, hanem szellemi 
központ, kutatóhely, könyvtár és film- 
tár, konferenciaközpont és akár a vadá
szattal kapcsolatos intézmények, szer
vezetek székhelye is lehetne.

Felvetődik a kérdés: Hol lehet ma 
találni erre alkalmas helyet? Nos, a vá
lasz: Gödöllőn! Abban a Grassalko- 
vich-kastélyban. amelynek helyreállítá
sa elhatározott és folyó kormányprog
ram. Ahol a társadalmi kezdeménye
zésre beinduló tájékozódás a programot 
irányító kormánybiztos részéről meleg 
támogatásra talált. Amely kastély egész 
története során (természetesen az el
múlt 50 év kivételével) alaprendelteté
se szerint főúri-királyi-kormányzói va
dászkastély volt.

Hol is lehetne méltóbb helyet találni 
egy működését illetően teljesen önálló, 
de infrastruktúrájában szervesen az ala
kuló gödöllői múzeumegyütteshez il
leszkedő vadászati múzeum részére? 
Mert a vadászati kulturális konferenciát 
követően a zárónyilatkozatban foglal
tak alapján megindult a szervezkedés. 
Kijelentem, nagyszerű fogadtatásra ta
lált a gondolat, és a Vadászati Kulturá
lis Egyesület kezdeményezéséhez sorTa 
csatlakoztak mindazok, akik eddig is és 
most is szívügyüknek érezték a vadá
szati múzeum megalapítását. Az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet tavaly

novemberi elnökségi ülésén úgy dön
tött, hogy támogatja a múzeum ügyét, 
külön kiemelendő az a fogadtatás, 
amely a Budapest környékét képviselő, 
így a Pest megyei helyszínt illetően leg
jobban érintett vadászszövetség és an
nak vezetői részéről mutatkozott. De 
állami szervezetek és magánszemélyek 
sora adott biztatást az ügy mai kezde
ményezőinek. Volt. aki teljes vadászati 
gyűjteményét ajánlotta fel a még meg 
sem született múzeum részére. Más a 
berendezésben, építésben ajánlott fel 
előzetesen segítségét. Az nyilvánvaló
vá vált, hogy talán most van itt a törté
nelmi pillanat, amikor még össze lehet 
gyűjteni egy - valljuk be őszintén - 
szépségében, eredményeiben, művelé
sében dicső múlt emlékeit, amelyre ala
pozva létre lehet hozni egy, az előzőek
ben leírt széles, talán a magyar vadá
szati kultúrát közel teljességében be
mutató múzeumot. Mert az új vadászati 
törvény egy új kor nyitánya, amely 
alapján ma lehetetlen akár megjósolni 
is, mi lesz a magyar vadászat sorsa 10- 
20 vagy akár 50 év múlva. Ha realistán 
szemlélem a világot, és ezt a három
négy óra alatt keresztül-kasul autóval 
átrohanható kis országot, a vadászat is 
csak olyan lesz, mint az általunk oly na
gyon óhajtott hasonló adottságokkal 
rendelkező nyugati országokban.

Nos. akkor nem most kellene össze
gyűjteni azt amit lehet, amit legtöbben 
önként oda is adnának? Mert hol lesz
nek, és ha lesznek, ki adja oda azokat az 
értékes relikviákat, amelyek ma még 
elkérhetők?

A társadalmi kezdeményezés, a tá
mogató vélemények, biztatások fonto
sak. De törvényszerű, hogy ebben a do
logban az előkészületek egy szintjén be 
kell vonni a kormányzatot, hiszen anél
kül lehet, csak nem célszerű egy ilyen 
grandiózus vállalkozásba belekezdeni, 
pláne, ha ezt a leírtaknak megfelelően 
mi az ország egyik intézményének is 
gondolnánk. Maradt tehát a vadászat 
ügyéhez legközvetlenebbül tartozó mi
niszter. a földművelődésügyi tárca ve
zetőjének megkeresése. No, nem mind
járt ablakostól, hiszen egy ilyen 
„hosszú menetelésnek" rengeteg állo
mása és szereplője van. akiket szépen 
fokozatosan, lobbyzva kell megkeresni, 
meg kell győzni, hogy majd egyszer a 
végső pozitív döntés meghozatala előtt 
mindenki, akire csak tartozik, támogas
sa az ügyet.

De mennyivel könnyebb ezt csinál

ni, ha egy elvi beleegyezés, egy biztatás 
is van a tarsolyban.

Nos, ezért az elvi támogatásért ment 
el a levél tavaly november közepén az 
akkori miniszternek címezve. A válasz
- hónapokkal később - nem is a cím
zettől, de megérkezett. Szomorú és nem 
várt válasz, amelyből idézek: „Sajnálat
tal közöljük, hogy 1997. január 28-án 
miniszter úr döntése értelmében a meg
lévő Vajdahunyadvár-beli Mezőgazda- 
sági Múzeum mellett jelenleg indoko
latlannak tartja új vadászati múzeum 
létrehozását.”

Felvetődik a kérdés: mi állhat az 
elutasítás mögött? Pénztelenség? Nem 
hiszem, hiszen a gödöllői kastélyt igaz, 
úgy is helyreállítják, a múzeumba való 
részét társadalmi összefogással kíván
tuk összegyűjteni. Rendszerbe állítása, 
tekintettel az első Gödöllőt érintő ha
tásfelmérő prognózisokat a várható fo
lyamatos érdeklődést tekintve szellemi
leg semmiképpen, de talán anyagilag 
sem lenne ráfizetéses szakmai tevé
kenység. Egy új múzeum semmi szín 
alatt nem veszélyeztethetné a mára kia
lakít érdekeket. Sőt egy Vajdahu- 
nyad-Gödölló-Gyöngyös múzeumi 
tengely csak erősíthetné az érdeklődő
ket útrakelésükhöz. Félek, marad a kö
zöny, a majd három hónap ellenére a fe
lületesen átgondolt, kellően nem „kö
rüljárt” , ugyanakkor elhamarkodott 
döntés, amely egyet mindenképpen el
ért - mindenfajta további előkészítő lé
pés, tájékozódás értelmét veszti, okafo- 
gyottá válik, ha az, aki hivatalból kelle
ne, hogy felvállalja az ügyet, még elvi
leg sem támogatja azt. Hogy miért vál
lalkoztam mégis ennek a - mondjuk - 
röpiratnak a megírására? Előzör is, 
hogy maradjon nyoma a minket követő 
utókornak, hogy igenis voltak valami
kor Magyarországon, akik igyekeztek 
tenni egy általuk felvállalt, vélem, össz- 
társadalmilag sem közömbös ügyért. 
Talán soraimra reagálva elgondolkodik 
az adminisztráció. Talán egy rövid fel
terjesztésben meg nem fogalmazható 
újabb érvekkel, gondolatokkal jobb be
látásra lehet bírni a most döntéshozó
kat. És akkor van újból remény. Mert 
mi az. amit kérünk? Támogatás, amely 
még nem jogosít fel semmire. De amely 
nélkül nincs értelme tovább menni az 
amúgy is rögös úton. Amely nélkül ma
rad a címben megfogalmazott: „Volt 
egyszer egy Magyar Vadászati Múze- 
um"-álom.

-H. Gv.-
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VKE
részközgyűlések
Sümegen - február 23*án - első
ként alakult meg a Vadászati Kul
turális Egyesület Veszprém me
gyei szervezete, és választotta 
meg Szabó Ferenc személyében a 
megyei ügyvivőt. Az alakuló ülé
sen dr. Hautzinger Gyula, a VKE 
elnöke ismertette az egyesület te
vékenységét és célkitűzéseit, és 
javasolt rendszeres programot a 
résztvevőknek... akik el is hatá
rozták, hogy minden hónap har
madik vasárnapjának délutánján 
találkoznak a sümegi Kisfaludy 
étteremben.

Március 1-jén Baranya me
gyében. a sikondai Takács-tanyán 
adtak randevút egymásnak azok a 
vadászok, akik látnak fantáziát a 
V K E megyei szervezetének mű
ködésében. A részközgyűlés egy
hangúlag Békés Sándort válasz
totta meg megyei ügyvivőnek, 
aki egy vadászklub keretében ja
vasolta az egyesület megyei szer
vezetének működtetését. A rész- 
közgyűléssel egy időben nyílt 
meg egy igen látványos fotókiál
lítás. amelyet a VKE fotószekció
jának tagjai bocsátottak a rende
zők rendelkezésére.

SALZBURGBAN JÁRTUNK
„Hohe Jagd" címmel nemzet
közi vadászati kiállítást ren
deztek Ausztriában, Salz
burgban február 15-től 17-ig. 
A kiállítás címe - amelyet ma
gyarra talán „fenséges vadá
szatnak” fordíthatnánk - jól 
tükrözte azt az óriási kínálatot, 
amely bemutatta, milyen lehe
tőségekét kínál a világ az eu
rópai vadászoknak. A kiállítás 
ugyanis egy nemzetközi uta
zási kiállítással volt egybeköt
ve, így többszörösre nőtt az 
érdeklődők száma. Termé
szetesen emellett a vadászfel
szerelések árukínálata is lé
legzetelállító volt: bicskáktól a 
fegyvereken, optikákon át 
egészen a vadászhintókig, az 
olcsótól a legmagasabb igé
nyekig... A hazai cégek közül 
a Hunnia, a Hubertus, a Ma
vad, a Vadex Mistrál Hungária 
standjai körül láttunk nagy zsi- 
bongást. Egyhangú volt a vé
lemény abban, hogy csökkent

a magyar vad ázsiója, renge
teg a rémhír, az aggodalom, 
de azért még érdeklődnek a 
lehetőségekről.

Az autóbuszos társasuta
zást a Concorde Travel vadá
szatszervező iroda, szerkesz
tőségünk és a Duna TV Hu
bertus vadászati magazin kö
zösen szervezte a „Kakukkto
jás” rejtvény szerencsés nyer
teseinek. A hosszú, de jó han

gulatban eltöltött úton a vadá
szok csodálkozva legeltették 
szemüket végig a szebbnél 
szebb tájakon, és végigutazva 
Ausztrián annyi őzet láttunk 
csapatostól, amennyit akkor 
sem láttunk volna, ha négy
zetrácsban jártuk volna végig 
egész kis hazánkat. Jó  néha 
megnézni a szomszéd rétjét
is...

-H-

VEREBVERSENY KASZÓPUSZTAN
A V II. Kaszó Kupa Országos Vé
rebversenyt, tenyészszemlét, va
lamint közgyűlést tartottak feb
ruár 22-23-án Kaszópusztán.

Az ország minden részéről ér
keztek a vérebesek, akik közül 
évenként cserélődik a versenyző 
és bíró. Aki ebben az évben ver
senyzőként nem indul, az bírás
kodik, és a következő évben le
het. hogy pont olyan valaki bírál
ja a kutyája munkáját, akit előző
leg ő bírált. Ebből, és a mélysé
ges elhivatottságból adódóan a 
verseny hangulata mindig jó és 
igazán baráti.

A  Véreb Egylet szombat esi 
közgyűlésén megjelent Purt Béla, 
a M EO E elnöke, meleg hangú 
szavai biztatást adnak munkánk 
és gondjaink rendezéséhez. A 
közgyűlésen a vezetőség reszort- 
felelősei beszámoltak az elmúlt 
évi munkáról. Feiszt Ottó, az 

"egylet elnöke külön kiemelte a 
Nemzetközi Szövetség alapsza
bályzatának gondjait, valamint a 
tagfelvétel lehetőségeit, mivel 
egyre több ország kíván a Nem
zetközi Szövetségnek tagja lenni.

A  V II. Kaszó Kupa több 
szempontból is eltért az előző 
évekétől. Először is ragyogó 
napsütéses időben zajlott, míg az 
elmúlt években a második napra 
mindig megjött az „ítélet”  idő. 
Esetenként a hóvihar, vagy az 
eső tette kellemetlenné a ver
senyzárást. A korábbi évekhez 
képest több fiatal versenyző is 
jelentkezett, ami kedvező előjel, 
hogy a nehéz vérebmunkának 
mind több követője lesz. A leg
nagyobb változást azonban az 
hozta, hogy a tavalyi és tavaly- 
előtti verseny területe a rendes

vadgazdálkodás körében folyta
tott természetes vadászatra ala
pult. Az idei verseny az erdősíté
seket védő kerítésekbe szorult

vés. Minden munkát két bíró bí
rált, a bírói munkát Böhm István 
vezető bíró fogta össze.
A többi vezető olyan munkát hú-

1. Rózsafamenti Alex, vezette: Jung Jenő, 149 pont, 
II. díj, Kaszó Kupa

2. Valkói Basa, vezette: Zilai János, 124 pont, II. díj
3. Nasicai Blik, vezette: Kami János, 99 pont, III.  díj
4. Fenyvesi Nyomkereső Amanda, 

vezette: dr. Monostori László, 84 pont
5. Szarvaskereső Bell, vezette: Svamli Attila, 63 pont
6. Kálistás Betyár, vezette: Lengyel Sándor, 54 pont

vad kihajtása és eltávolítása kö
vetkeztében keletkezett sérülé
sekre épült. Illetve az itt sérült 
vad terítékre hozása volt a cél. 
Ebből adódott, hogy Ozvári Zol
tán és Kámi János is először 
olyan munkát húzott, ahol hama
rosan kiderült, hogy egészséges a 
vad. és nincs sérülése. Kámi Já 
nos azért még szerencsés volt, 
mert jutott neki még egy másik 
munka, így ezen jó helyezést ér
hetett el, de Ozvári Zoltánnak 
sajnos, erre nem volt lehetősége.

A  versenyre tizenegy kutyát 
neveztek, amely a vérebmunka 
sajátosságából adódóan nem ke

zott, amely a munka rövidsége, 
vagy teljesítése olyan alacsony 
pontszámot adott, amely a vére
bes versenyszabályzat értelmé
ben nem értékelhető.

A  verseny magas szintű ren
dezéséért elismerő köszönetét 
kell mondanunk a Kaszó Erdő- 
gazdasági Rt.-nek, valamint a 
számtalan támogatónak, akik se
gítették a verseny létrejöttét. 
Mindezek közül is a kiemelke
dett anyagi támogatásával a Ke
reskedelmi és Hitelbank Rt., va
lamint az OTP.

Simon Pál
V. E. titkár
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MŰ VÉSZPORTRÉ

MAGYAR FERENC
Bizonyára senki nem tartja hírlapírói túl
zásnak, hogy alig akad vadász kis ho
nunkban, aki ne találkozott volna Ma
gyar Ferenc természetfotóival. Ben
nünket, a lap szerkesztőit pedig több 
évtizedes barátság és munkatársi kap
csolat fűz össze a mackós természetű, 
olykor tüskés, de mindig sztoikus nyu
galmáról híres barátunkkal. Sajnos, ke
vesekről mondható el, hogy munkájára 
mindig bízvást lehet akár várat is építe
ni, megbízható és pontos, ami a nyom
dai határidők szorításában igazi kincs
nek mondható. A hosszú és kemény 
évtizedek alatt - amelyek egyikünk fe
lett sem múltak el nyomtalanul - való
ban csodálatra méltó értékeket hozott 
össze, és életművének javarésze olyan 
felvételek gazdag tárháza, amelyek ta
lán soha többet meg nem ismételhe- 
tők. így akár kortörténeti dokumentu
mai is lehetnek a hazai vadászat törté
netének, kulturális értékeinknek.

A fotóművész eszköztárának sajá
tossága éppen abban rejlik, hogy a pil
lanat varázsát képes zsákmányul ejte
ni. Barangolásainak egyedi hangulatát 
nyújtja át a nézőnek, s eközben olyan 
rejtett titkokat képes látni és láttatni, 
amelyek megtapasztalására olykor ta
lán egy emberi élet is kevés.

Több mint három évtizede fotózik, 
első felvétele 1969-ben jelent meg a 
Magyar Vadász c. lapban; majd 1976- 
ban, amikor a lap színessé vált, a Nim
ród Fotóklub tagjaként az újság egyik 
biztos oszlopa lett. Sajátos felvételei 
egyre ismertebbekké, népszerűbbekké 
váltak.
-1 Q Q P  május 28-án született 
I j O O .  Budapesten. Nyomdász

ként, nyomdai fotósként indult a pályá

ja. Ma szellemi szabadfoglalkozású fo
tóművész, és igyekszik megélni sok 
évtizedes tapasztalataiból, tudásából, 
amelyet a hazai szakterületen kívül a 
külföldiek is nagyra értékelnek. Mielőtt 
azonban bárkit is a sárga irigység önte
né el, el kell mondani, hogy igazán nem 
könnyű, és vékonykán zsírozott ez a 
kenyér. Tiszteletreméltó az benne, 
hogy valaki elhivatottan azt csinálhatja, 
amit igazán szeret.

Közismert mondása szerint: legyen 
a Trabantba benzin, a kulacsba víz, a 
kenyérre zsír, a gépbe film, és minden 
vágya teljesült. Havonta 7-10 napot 
tölt a terepen, és - akárcsak a vadá
szok - élményekkel, sikerekkel és ku
darcokkal tér haza az őt mindenben tá
mogató, megértő és elnéző feleségé
hez. Az elmúlt évtizedek alatt járt Dél- 
Afrikában, Svédországban, Grand Pa- 
radisoban, Lengyelországban, Romá
niában, és a közeljövőben készül álmai

földjére, Kanada ősvadonjába. A 
C.I.C.-közgyűléseken két alkalommal 
lépett a világ elé, hazai pályán 24 alka
lommal volt önálló kiállítása. Archívuma 
csaknem 120 ezer felvételből áll. Két 
évvel ezelőtt kapott Nimród-érmet, s a 
hasonló nevű fotóklub elnökhelyettese. 
Afrikai útjáról emlékezetes könyve je
lent meg „Vadászat Kudu-földön” cím
mel, és két kész kötet vár kiadóra. 
Egyelőre hiába, mert az ilyen jellegű 
művekhez mai árakon legalább 4-5 
millió forint kellene, és ahogy mondják, 
a 3-4000 forintos igényes könyvekre 
nincs fizetőképes kereslet. A közel
múltban vizsgázott vadászok a hat-kö
tetes Vadászvizsgakönyv kapcsán is
merhették meg Magyar Ferenc mun
káját, aki a fotózáson kívül a könyv ter
vezésében, tipografálásában jeleske
dett. Ennek kiegészítésére, valamint a 
vizsgáztatás segítésére készült el az a 
minden megyébe kiküldött 200 darab
ból álló diasorozat, amely a vadászha
tó és védett fajokat mutatja be a jelöl
tek számára.

Mindenkinek van azonban kedvenc 
témája, ahogy mondják, szíve csücs
ke. Feri legkedvesebb témája a 
szarvasbőgés és - ki tudja miért - a 
gyurgyalagok élete. Heteket, hónapo
kat tölt el leskelődéssel, a megfelelő al
kalom türelmes kivárásával, akárcsak a 
legmegátalkodottabb vadászok. A fo
tóművész zsákmánya azonban nem 
csak az „elejtőé”, hanem mindenkié, 
akiket a természet szépségei képesek 
a mai rohanó, és egyre embertelenebb 
világunkban őszinte és közös rácso- 
dálkozással örökre rabul ejteni.

H. Zs.
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DEMOKRATI(KUSS) LECKEKONYV
1. Lecke - százalékszámítás. Amint 
kiderült, nálunk bármiféle akarat 
csak 51 százalékos szavazati arány 
felett működik. Aki netán ez alatt 
„akarna” valamit, az alul marad, mint 
általában a víznek árja. Ha ugyanis 
valaki, vagy valakik és az 51 százalé
kosnál nagyobb lábukkal ráálltak a 
térképre és szépen körberajzolták 
magukat: győztek. Ettől kezdve a kö
rön belülieknek semmiféle önálló 
akaratuk nem lehetett, mert a műkö
dési szabályzattól a bérleti díjig min
dent megszavazhatnak a nagylábú 
rajzolgatók. Vonatkozik ez a társult 
vadászati jogra is, függetlenül attól, 
hogy szeretett volna-e velük társulni 
Kovács X II. János bácsi, vagy sem. 
Ó és hozzá hasonló társai ugyanis 
ugyanúgy nem akartak belépni, mint 
annak idején a téeszbe. Most ugyan 
nem verték le a veséjüket, mert már 
valamivel demokratikusabbak a 
módszerek, de az eredmény ugyanaz. 
Valahogy olyan ez. mintha valaki va
csorázni megy a vendéglőbe és ott 
megszavazzák - mondjuk 52 száza
lékkal a kézilányokkal együtt - hogy 
ma bablevest kell enni, mert az a 
többség akarata, és egyébként is kár 
volna kiönteni. Ha szereti a kedves 
vendég, ha nem, nyelni kell, mint a 
kacsának a nokedlit.

2. Lecke - a törvényes határidők 
betartása. Csak egyik oldalról kell 
komolyan venni. Minden józanul 
gondolkodó jó előre megmondta, 
hogy a jogszabályokban előírt határ
idők betarthatatlanok. így is lett, az
óta többször is módosultak, mert azo
kat éppen a nagytiszteletű hatóság 
nem tudta betartani. Mármost hogyan 
is van ez? Ha mi nem tudjuk betarta
ni - költségtérítés nélkül, társadalmi 
munkában, nem létező szabadidőnk
ben - akkor minden jogunkat elve
szítjük. Ha viszont ők késnek, akkor 
semmi gond, mert annyiszor módo
sítja a főnökük, ahányadszorra végre 
sikerül eltalálni. Lehet ezek után még 
csak beszélni is arról, hogy egyen
rangú felek vagyunk és nem alattva
lók?

3. Lecke - az első országos tilalom.
Ennek előjátéka az volt, hogy a parla
mentben egy felbőszült ellenzéki ho
natya az újsütetű miniszter fejére ol
vasta, hogy a szabályoknak, rendele- 
teknek fittyet hányva, etikátlanul és 
gátlástalanul irtják a vadat egy állami 
részvénytársaság területén. Az eset 
kapcsán a tények mellett személyisé
gi jogokkal védett nevek is elhang
zottak, egyebek mellett az is, hogy a 
miniszter munkatársai közül is jelen

voltak, más konszolidált főmuftikkal 
együtt.

Most ha valaki arra tippelne, hogy 
a miniszter a saját érvényes rendelete 
alapján vizsgálatot rendelt el. sza
bálysértési eljárással, a vadászjegy 2- 
5 évig történő bevonása mellett újra- 
vizsgáztatási kötelezettséggel együtt, 
az hatalmasat tévedett. Derült égből 
országos vadászati tilalom lett az 
eredmény. Ráadásul a körlevélben a 
miniszter egy olyan törvényre hivat
kozott, amely az erdőtörvény január
ban történt életbe lépése miatt hatá
lyon kívül helyeztetett. Hab a tortán, 
hogy az országos tilalom csak a ma
gyar vadászokra vonatkozott, mert a 
külföldiek továbbra is vadászhattak, 
ha éppen akartak. Valahogy olyan ez, 
mintha a közlekedési szabálysértése
ket úgy szeretnék megelőzni, hogy 
hazánk lakossága részére kijárási ti
lalmat rendelnének el. A külföldiek 
viszont kemény valutáért annyit furi
kázhatnak össze-vissza, amennyit 
csak parancsolnak.

4. Lecke - érdekképviselet. A he
lyén van, létezik, mert a tagdíjat még 
nem küldték vissza. Más irányú ta
pasztalatok alapján az érdekképvise
leti szerveket csak akkor veszi észre 
a hatalom, ha demonstrálnak. Például 
a tavasz biztos jele, ha a traktorok 
nem a földeken, hanem a közutakon 
vonulnak, álldogálnak, egy sávban és 
„Gyusziznak” . Így már akár tárgyalni 
is leülnek velük, mert lebénult az út
testük egyik fele. Az érdekvédelmi 
véleménykérés - a vadászat esetében
- úgy működik, hogy futárpostával 
kiküldik a legfrissebb tervezeteket az 
érdekképviseletek vezetőinek azzal, 
hogy holnapután 12 óráig - ha van 
észrevétele - beküldheti. Ha ezt vala
ki komolyan veszi és vagy 80 oldalas 
anyaghoz rittyent pár oldalt és be is 
küldi, senkit nem zavar. Az „egyezte
tést” ki lehet pipálni. Egyfelől, mert 
magánvélemény, hiszen ennyi idő 
alatt testületi döntést nem lehet hoz
ni, másfelől, mert senkit semmi nem 
kötelez semmire, hiszen eddig sem
miféle változás nem köszönt vissza a 
közlönyből, a beküldött szövegekből. 
Akárcsak a régi Mátyás király mesé
ben: csináltunk is valamit, meg nem 
is.

5. Lecke - különleges rendeltetésű 
vadászterületek. A törvényben nem 
merték kimondani például a „rezer
vátum” szót, ezért mindenki külön
legesen értelmezte az egészet. Van
nak különleges vadászterületek, és 
még különlegesebbek, ahová legin
kább különleges emberek vonzód

nak különleges előszeretettel. Felvo
nultatták ezekhez különleges érvei
ken kívül még a teljes génkészletü
ket is, tele volt vele a sajtó. Pedig a 
vadászatban számunkra semmi kü
lönleges nincsen, úgy több százezer 
éve. Kimondatlanul inkább arról le
het szó, hogy talán már senki nem 
hisz abban, hogy a LV. sz. törvény 
szigorú előírásaival netán meg lehet
ne védelmezni hazánk különleges ér
tékű vadállományát. Csak különle
ges kezeléssel oldható ez meg - 
mondják - mert a tulajdonosi közös
ségek, vadásztársaságok erre teljes 
mértékben alkalmatlanok, bár
mennyire is igyekeztek beszabályoz
ni szinte minden lépésüket. Magya
rán elfogyott a maradék bizalom is. 
Csak azt ne gondolja senki, hogy ez 
egyoldalú.

6. Lecke - üzemtervezés. A törvény 
a haszonbérleti szerződésben előírta 
a vadlétszám beírását és annak me
goszlását. Csakhogy, ezt senki nem 
tudja másként beírni, mim hasraü- 
tésszerűen. Ugyanis a szerződés zá
radékolása és a jogosult FM hivatal 
által történt bejegyzés után kezdhető 
el a vadgazdálkodási tevékenység, 
amelynek része a vadlétszámbecslés 
is. A törvényben elgjrt 60 napos 
üzemtervezési határidő már jövő év 
februárjára csúszott, addig újfent 
éves tervet kell benyújtani, akárcsak 
1990 óta mindig. Ugyancsak a tör
vény szerint az országos és a körzet
tervekért a miniszter a felelős. Ezek 
azonban nem készültek el (?) holott 
ezek alapján kellene elkészíteni a 
vadgazdálkodási egység tízéves 
üzemtervét. A határidő-módosítás 
csak a vadászatra jogosultra vonat
kozik, nem a miniszterre. Addig 
éves terveket kell kovácsolni. Az 
üzemtervben - egyebek között kérik 
a tulajdonosok nyilvántartását, nö
vénykultúráit. Nos, ez a nyilvántar
tás már meghaladtaa Magyar Állami 
Földhivatalt is, még a sokmilliárdos 
Phare program segélyezésével sem 
tudnak a padlóról felállni. Most ezt 
oldják meg parancsszóra a vadá
szok? Ha ugyanis minden üzemterv 
a tovább módosított határidőkre ne
tán elkészülne, az lefedné az egész 
országot és a vadászatra jogosultak 
kérésre akár tulajdoni lapokat is 
árulhatnának az üzemtervük alapján. 
Most ez a dolga a vadgazdának, 
vagy a vadgazdálkodás, amelyre az 
utóbbi időben semmi ideje nem ju
tott. Meg is látszik a vadászterülete
ken, a vadállományon, amelynek ál
lítólag a védelmében a törvény szü
letett

7. Lecke - a vadászati jog. Jog van, 
vadászjegy érvényes, március 1-jével 
életbe lépett az új törvény, a tilalom 
lejárt. Vadászni azonban mégsem le
het, mert nincs bejegyzett vadászatra 
jogosult, a haszonbérleti szerződés 
csak akkor lép életbe, ha a hivatal 
nyilvántartásba vette. De ha vette, 
akkor sem lehet vadászni, mert nincs 
érvényes, éves jóváhagyott lelövési 
terv. És azt már lapzártakor (március 
közepén) tudják, hogy a vaddisznó 
vadkárelhárító vadászat és őzbak 
bérvadásztatás eseteit kivéve nem le
het vadászni később sem. Nekünk, 
magyaroknak, mert külföldiekre 
mindezek nem vonatkoznak, ők egé
szen kiválóan elvadászgatnak terv- 
szerűtlenül is: Vajon miért van az, 
hogy Magyarországon csak a magya
rok kerülnek mindig hátrányos hely
zetbe, mindenkivel szemben? Ahogy 
számoljuk a jelek szerint hiába fizet
tünk egész évre vadászjegyet jó eset
ben csak félévtől érvényes. A külföl
di egyébként válthat időszakos en
gedélyt is, mi csak évest, ha vadász
hatunk. ha nem. Kié ez az ország?

Talán nem elméleti kérdés - hi
szen annyit mondogatták - hogy a 
törvény életbelépése után a földtulaj
donosé a vadászati jog, és a jogok 
mellett a kötelezettségek is. Amíg 
azonban nem regisztrálják a vadá
szatra jogosultat, az élet, illetőleg a 
vad nem áll meg. Beugrik az autó elé, 
vadkárt okoz stb. Aki nem gyakorol
hatja a jogait, az nem is vonható fele
lősségre. Kit pereljen a károsult au
tós? Csak az ügyvédek tudnák meg
mondani, de talán a földtulajdonost, 
hiszen amíg a haszonbérleti szerző
dés nem lép életbe, addig övé a vadá
szat joga, amelyet nem gyakorolhat, 
de ettől még - ha a károsultnak jó 
ügyvédje van - fizethet, mint az egy
kori katonatiszt.

A leckéztetés közben jutott 
eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt 
nagy port vert fel az a hír, hogy a 
svéd királynak gyorshajtásért bevon
ták a jogosítványát. Az pedig állító
lag elég nagy király, és mégis akadt 
valaki, akinek volt vér a pucájában és 
érvényt szerzett azoknak a törvé
nyeknek, amelyek betartására esküt 
tett. Hát persze, csaphatnánk felhős 
homlokunkra, hiszen ott demokrácia 
van. Itt azonban még az egész kiski
rályokat sem lehet megbüntetni, pe
dig állítólag itt is valami hasonló ké
szül fenséges ajándékba, annak a jó, 
birkatürelmű és istenadta népnek. 
Mindezekkel a leckekönyv még ko
rántsem telt meg, csak a hócipőnk. 
De már csurig.

Homonnav Zsombor
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H U B E R TU S  Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

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

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával) 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA 

(Ár: 600 Ft áfával!
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 600 Ft áfával)
A  megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük!

Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0669, 316-0670. Tel /fax: 316-0671

H

IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

VAD ÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-német SIG SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok,
SWAROVSKI TÁVCSÖVEK,

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.
-  OLCSÓ BIZO M ÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

f̂fÜTÓHÁZ

VADHŰTŐHÁZ KFT.
//

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

Lőtt vadját lepagasabb  napi áron vásároljuk!
f ----------------------------------- “N

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy válasz
tékban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

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

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, természethü 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.

1,5-6 x 42

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
A Csongrádi Bársony István Mező- 
gazdasági Szakközépiskola CSEH 
ISTVÁN szakoktató emlékének tiszte
letére 1997. május 17-én 08 órától Va
dász háromtusa versenyt rendez (75 
korongra). Nevezési lehetőség: 06- 
63/482-133-as telefon 29-es mellékén 
Mészáros György szakoktatónál, vagy 
06-63/482-135-ös faxon. Nevezési díj: 
25000 Ft (ami magába foglalja az ebéd 
árát is).

Már március 3-án kaptuk a hírt a Pilis 
hegységben elejtett első erdei szalon
káról. A húzás az eiső két hétben meg
lehetősen rapszodikus volt. a „legmeg- 
szállottabbak' ejtettek egy-egy mada
rat. a többiek jöttek, láttak, hibáztak. A 
korai tavaszodás, a kikelet hangulata 
viszont mindenkit kárpótolt, aki a tava
szi erdők szerelmese. Csak a csapa
dék hiányzott, hiszen köztudott, hogy a 
szalonka speciális táplálkozásához 
szükséges az avar, és a talaj felső réte
gének megfelelő nedvességtartalma.

Az OMVV megkezdte a tárgyalásokat 
a vadászterületek „államosítása" ügyé
ben. Annak idején a három érdekelt mi
niszter egyezséget kötött, hogy az álla
mi területek aránya nem nőhet, de nem 
is csökkenhet. Ennek ellenére hozzá
vetőleg 250 ezer hektárra gyarapodott 
az állami vadászterület, különösen ott. 
ahol rárajzolással megszerezhették az 
50+1 százalékot. Az erdőgazdasági 
részvénytársaságok a hírek szerint 
hektáronként 50-100 forintot fizetnek a 
kincstárnak bérleti díjként, amely tartal
mazza az erdő- és a vadgazdálkodás 
díját. Ennyit többek véleménye szerint 
a vadásztársaságok csupán a vadá
szati jogért is megadnának a kincstár

nak, sőt a terület minőségétől függően, 
akár ennek a többszörösét is. ha ha
szonbérbe adnák.

Szakértők, szaktanácsadók, a me
gyei szövetségek fővadászai, vadászati 
felügyelők, az Országos Vadvédelmi és 
Vadgazdálkodási Társaság tagjai, erdé
szeti szakemberek részére tartott tájé
koztató értekezletet március 5-én az 
FM vadgazdálkodási főosztálya márci
us 5-én. A legnagyobb figyelmet az el
készítendő üzemtervek váltották ki. Dr. 
Csányi Sándor vadbiológus ismertette 
az elkészült üzemtervi sémát. Pechtol 
János az OMW főtitkára a hallottakat 
túl tudományosnak, a gyakorlattól 
meglehetősen elrugaszkodottnak tar
totta. Ezt tükrözték a további hozzászó
lások is. így a szakemberek egyhangú 
véleménye volt, hogy ez csak vita
anyagnak tekinthető és továbbgondo
lása szükséges. Dr. Bőd Lajos. Somogy 
megye fővadásza az üzemtervből ép
pen a tervet hiányolta, mert a begyűj
tendő adatok jó része közvetlenül nem 
a vadgazdálkodást szolgálja. Az érte
kezleten tudták meg a szakemberek, 
hogy a körzettervek közül mindössze 
három készült el, így továbbra is éves 
terv alapján kezdődhet meg az új terü
leteken a vadgazdálkodás. Az üzemter
vi egységcsomag ára 5000 forint, ame
lyet időben kézhez kapnak majd a gaz
dálkodók. Egyetértettek a jelenlévő 
szakemberek abban is, hogy ha már az 
üzemterveket jószerint ők fogják elké
szíteni. a felügyeleti szervek vegyék fi
gyelembe a szakterület képviselőinek a 
gyakorlati tapasztalatokon alapuló véle
ményét is. Miután a tízéves üzemtervek 
benyújtási határideje jövő óv februárjára 
módosult, a felügyelet ígéretet tett a vi
tatott kérdések mielőbbi rendezésére.

Vadászkutyás rendezvénynaptár ’97
Spánielek:
október 11. 
október 18. 
november 15.
Angol vizslák és
április 19. 
április 26.

szeptember 6 . 
szeptember 6 . 
Németvizsla Club:
április 13., 20., 27. 
junius 22 .

augusztus 23-24.

október 25. 
Magyarvizsla Club:
augusztus 30. 
szeptember 26-27-28.

Munkavizsga 
CACT verseny 
Munkavizsga 

kontinentális vizslák:
Képességvizsga 
Fieíd Triale és 
Képességvizsga 
Field Triale 
ÖTV

Képességvizsga 
Mezei-Vízi verseny 
(IKP előválogató verseny) 
Mezei-Vízi verseny és 
képességvizsga 
Mindenes Vizsla Verseny

Őszi Tenyészvizsga 
SMVV. Speciális 
Magyarvizsla Verseny és 
Képességvizsga. 
Tenyészszemle 

Retrieverek - Labradorok
augusztus 23. 
szpetember 6 .

szeptember 7. 

október 26.

Munkavizsga
Képességvizsga-
Tenyészszemle

Munkavizsga

Munkavizsga

november 8-9. 
november

Babatpuszta
Babatpuszta
Babatpuszta

Göd

Cece
Cece
Göd

Kecskemét

Soponya

Dunaföldvár
Baja

Babatpuszta

Sárvár

Berekfürdő

Babat,
Szabadidő Központ 
Babat.
Szabadidő Központ 
Babat.
Szabadidő Központ 
CserkeszólőCACIT Verseny 

Fácán hajtáson 
vadelhozó verseny 

Nemzetközi Németvizsla Verseny 1997. szeptember 19-21. IKP-Siófok 
Hortobágy Kupa, Alföldi Vizsla Verseny (vízi-mezei) 1997. október 11-12.

Cserkeszőlő

Hortobágy
DunántuliDunántuli Vizsla Verseny 1997. október 18-19. Herceghalom 
Országos Vizsla Főverseny 1997. november 1-2. Dalmand

Pomázi Ágoston

APROHIRDETES
ZKM 452 .22-es kaliberű kisgotyós vari- 
ábel távcsővel, újszerű állapotban eladó, 
vagy hasonló állapotban lévő sörétesre 
cserélhető. Érdeklődni: 17 óra után 06- 
89/317-299.
Eladók: 16-os Viktória, 12-es Simson 
Suhl dupla sörétesek. 7,62-es magyar 
gotyós. új tussal. 6x40-es német távcső
vel szerelve. 20/.22-es betétcső és 40 
db pézsmabőr kikészítve. Vennék reá/is 
áron: csak 20-as kaliberű dupla kakasos 
sörétest, javításra szoruló is érdekel. Ér
deklődni: 06-62/233-167-es telefonon 
19 óra után._______________________
IZs 12-es sörétes vadászfegyver friss 
műszakival, jó állapotban eladó. Ugyanitt 
kettő. 2 éves jól kotorékozó jagdterrier 
szuka eladó. Telefon: 06-76/371-777. 
16 óra után._______________________
ZKK 600-as, Cseh-Mauser .30.06-os 
kaliberben kitűnő állapotban távcsővel 
szerelve eladó. Érdeklődni: 06-36/342- 
063. 19 órától._____________________
6,5x55 cal. M96 Svéd Mauser golyós
Vadászfegyver 6x40 Taxco távcsővel, 
vagy anélkül. 2000-ig érvényes műszaki 
vizsgával, olcsón eladó. Érdeklődni: min
dennap 16 óra után a 06-76/442-153-as 

tefonon._________________________
Eladó 8 hónapos rövidszőrű német 
vizsla szuka kutya. Tel.: 06-53/376-371
Idomított, bevadászott vizslák eladók, 
esetleg műszaki tárgyakra, járművekre 
cserélhetők. Csüllög István 5530 Vésztő, 
Szólóskert u. 1.. 06-66^77-267.
Karácsonyi születésű magyar vizsla 
kölykök kaphatók. Érdeklődni: Várszegi

József 7585 Háromfa. Kossuth L. u. 
135.. tel.: 06-30/573-040.____________
2 db kotorékozó, 2 éves jagdterrier 
szuka kutyák eladók, csak vadászoknak. 
Érdeklődni: 06-76/371-777,16 óra után.
Labrador kiskutyák eladók, törzs
könyv nincs, ár megegyezés szerint. Ér- 
deklódni: 06-77/460-908.____________
Rövidszőrű németvizsla kiskutyák oft- 
va. tetoválva eladók. 06-96/369-024.
30 éves, nős vadgazdálkodási techni
kus 12 éves gyakorlattal, nagy szakmai 
elhivatottsággal állást keres, nagyvadas 
vagy vegyes vadas területen. Érdeklődni: 
„Vadgazda" jeligére a szerkesztőségben.
Szakma iránt elhivatott vadgazdálko
dási szakmérnök állást keres. Telefon: 
06-79/424-643. esti órákban._________
Magyarországi vadászati Iroda veze
tésére németül jól beszélő, nagy vadá
szati gyakorlattal rendelkező munkatár
sakat keresünk. Telefon: 06-30/514- 
376.______________________________
Vadgazdálkodási szakmérnök vállalja
- a 10 évre szóló - vadgazdálkodási 
üzemtervek elkészítését: T.: 89/353-211.
Ózbakfejek preparálása az anyag árá
nak fizetésével. Veszprém. Somogy. Fe
jér és Tolna-megyében. Lövés előtti 
egyeztetés a 06-88/430-195-ös telefo
non, 8-17 óra között._______________
600 db-os fácán tojóállomány június 
közepén eladó. Tel./fax: 06-96/209-128.
A könyv jó barát! - Régi vadászköny
vet vásároljon a Diana Vadász-Horgász 
Antikváriumból! - Előjegyzés, kereső

szolgálat, postaszolgálat, levélcím: Ma
kó, zrínyi u. 34. 6900., telefon: 06- 
62/211-561 és 213-680.
Lada-Niva zöld színű, 7 éves VW die
sel, csörlős. friss műszaki vizsgával el
adó. Irányár 550 000 Ft. Telefon: 06- 
69/311-073, 8-16 őréig._____________
Eladó 10 éves Lada-Niva vadászautó. 
2 óv műszakival. Ára: 450 000 Ft. Érdek- 
lődni: 06-38/505-227._______________
Eladó Alsótoldon, erdő mellett (Buda
pestté 88 km-re) 1207 négyzetméteres 
zártkerti ingatlanon 30 négyzetméteres 
alapterületű téglaépület (pincével, be
építhető tetőtérrel). Vadászoknak külö
nösen előnyös. Irányár: 700 000 Ft. Ér
deklődni: 221-8026 (üzenetrögzítő is 
van).

Vadgazdálkodási berendezések 
értékelése, működési szabályza
tok, haszonbérleti szerződések, 
fellebbezések, felülvizsgálati ké
relmek, pályázatok elkészítése. 
Érdeklődni: 17 órától 22 óráig a 
222-4539-es telefonon.

VAD-GAZDA Mérnöki Iroda vállal
ja: vadászterületek haszonbérleti 
szerződéseinek előkészítését, fel
értékelését, rövid és hosszú távú 
üzemtervezését, bejegyzett sza
kértőkkel, referenciákkal. Tele
fon: 06-60/314-597, 30/314-597, 
118-9226, fax: 153-0417.

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours koronghoz 21 800 Ft-tól, fa
mászó és állványos összehajtha
tó magasleseket 12 500 Ft-tól 
(+postadíj+áfa) szállít az INTER- 
MAS Kft. Szárnyas, szőrmés be
fogócsapdák minden méretben. 
Tel.: (66) 321-151, 
fax: (66) 441-029.

A Szarvas-Nemes Bt. Nagykeres
kedőket, viszonteladókat keres 
fegyvertokok, golyós és sörétes 
lószertartók forgalmazásához, ér
tékesítéséhez kis és nagy tétel
ben is. Mintakollekció megtekint
hető! Levelezési cím: Szarvas és 
Nemes Bt. 8700 Marcali, Kilián u. 
30. Telefon: 06-30/566-978, 06- 
85/313-804.

A visegrádi Erdész Lövész Klub 
budakeszi szakosztálya megnyi
totta koronglövő lóterét a vadász 
sportlövészetet kedvelők részé
re. Nyitva minden hót péntekjén 
12 órától, a Budakesziről Buda
örsre vezető út mellett, a Farkas
hegyi Vitorlázó Repülőtér után 2 
kilométerre. Az érdeklődők Gál 
Ferenc szakosztályvezetőnél je 
lentkezhetnek, telefonszáma 120- 
0943, napközben.
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ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
N AM ÍB IA -O KU JE FARM

KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:
KUDU, ORYX, SPRINGBOCK, HARTEBEEST 

VARACSKOS ni^7NfS 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 150.-/VADÁSZ. 2x1 DM 200.-/VADÁSZ 

A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST. ELLÁTÁST, 
TRANSZFERT. VALAMINT A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRETET.

CSO M AGPRO GRAM  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.-

TANZÁN IA
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

ff

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 N C O R D E  T R A V E L

ConCorde Travel örömmé át»C a kedves GvasűOl hogy tevekenysegi repülojegy-eladassal oov*:.
igy wentü korrp'ett szoktatással ái utasai renóeikezésére. Vadasat egyéni és tírsasutáösok, vaamínt te
leti és insentive utak szervezése mellett igény szerint kedvező árú turista-, f'*tve kónyefrres utazást biztosító 
busness OSZtáy. repülőf«gyeket biztosítunk a világ minden pontjára és valamennyi lég'itársasagára.

Az  alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális re p ú ló je g yá ra in kb ó l:
AMSTERDAM 32900.- MADRID 42 000-
AUCKLAND 217 800,- MEXICO 87 300.-
BANGKOK 115000- MIAMI 68600-
BARCELONA 40 000.- MÜNCHEN 28 500-
BRUSSELS 33000- NEW YORK 59 000.-
BUENOS AIRES 120000- NICE 45 100-
CAPE TOWN 109800,- ORLANDO 68 600,-
EDINBURGH 41 000,- PARIS 33 800,-
FRANKFURT 40000- PORTO 48 800,-
HARARE 109 800.- RIO DE JANEIRO 114 200.-
ISTANBUL 38 000,- STOCKHOLM 45 000,-
JOHANNESBURG 91 000- SYDNEY 163 500,-
LARNACA 36 000,- TOKYO 101 000-
LONDON 26 000,- TORONTO 61 500-
LOS ANGELES 81 000,- ZÜRICH 32 000,-

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: 16.00 
Címünk: ConCorde Travel. 1062 Budapest, Andrássy út 56.

Tel.: 131-1) 153-0935.269-5448, Fax: (36-1) 153-0417

TÖKÉLETES REJTŐZÉS 
AZ EGZOTIKUS, TEREPSZÍNŰ RUHÁKBAN!

TEREPSZÍNŰ ING. NADRÁG, SAPKA. MELLÉNY, 
KEZESLÁBAS. DZSEKI KÉSZÍTŐI ÁRON KAPHATÓ! 

TEREPMINTÁS VÁSZON KAPHATÓ 
FELBÉLYEGZETT. MEGCÍMZETT VÁLASZBORÍTÉKÉRT TÁJÉKOZTATÓT KÜLDÜNK.

POSTAI UTÁNVÉTTEL IS SZÁLLÍTUNK!
ŰM: EGZOTK GMK '077 BLOAPEST. WESSEL0M ü. 31. TELEFON: 142-7642.10-18 ÖRÁO

P Á L Y Á Z A T!
Ha Ön férfi és úgy érzi, hogy nyitott az új dolgokra, hajlandó tanulni, 
több éves vadászati gyakorlattal, minimum középfokú német nyelvvizs
gával rendelkezik és szívesen dolgozna egy már 5 éve működő, dinami
kusan fejlődő magán utazási irodánál, úgy szívesen várjuk írásos pá
lyázatát. SEVAKO Kft.. 8500 Pápa. Rákóczi u. 17., telefon: 89/313-578.

Jé v é m u i  NAPOS á ELÍNEVH.T

FÁCÁN
megrendelhető 

az ARBOR COOP Kft.-né! 
8646 Balatonfenyves, Vízház u. 3. 

áraink:
NAPOS FÁCÁN 

májustól 145,—Ft 
június 10-től 135,-Ft 
július 1-jétől 125,-Ft 

7 hetes ELŐNEVELT 395,-Ft. 
Telefon: ifj. Árkosi Zsolt 

06-85/362-066 
fax: 06-85/361-261

ÚJ,  MEGÚJULT 
VADÁSZTÁRSASÁGOK 

FIGYELEM!
Emblémájukat, műküdésükhöz szük
séges ügyviteli nyomtatványaikat, 
bélyegzőiket, tagkönyvüket és egye
beket (vendégjegyek, emléklapok, le
vélpapírok. borítékok, névjegyek, 
stb.) felkérésre megtervezem, kivite
lezem. ötvözve az Önök igényeit, he
lyi sajátosságait a magyar vadászati 
kultúra képi világával.

Várom szíves érdeklődésüket: 
CZIGLÉNYI ALPÁR 
grafikus (és vadász)

Cim: 1027 Budapest,
Hon/át u. 2-12. II. 15.

Tel/fax: 201-8366

m

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

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választókban. 

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONT ÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LÓSZEREK 
(12, 16, 20 kaliberben) 30,- Ft/db

rek

A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 1997. április í  jétól 

megnyitja korongvadász lőterét
(SKEET, TRAP, TORONYKAKAS JAGDPARCOURSA). 

GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG (HÉTKÖZNAP 14 ÓRÁTÓL, 
HÉTVÉGÉN 08 ÓRÁTÓL)

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ESETÉN.
ÁPRILIS 12-ÉN 08 ÓRÁTÓL IDÉNYNYITÓ „NYÚLVADÁSZ" 

VERSENYT RENDEZ (50 KORONGRA). 
NEVEZÉSI DÍJ: 2000,- FT 

(AMI MAGÁBA FOGLALJA AZ EBÉD ÁRÁT IS). 
JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG, BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS 

A 63/482-133/29-ES MELLÉKEN,
MÉSZÁROS GYÖRGY SZAKOKTATÓNÁL.

l'J77 BUDAPEST. WESSELÉNYI U 7J TH.EFON 322 :002 
NYITVA TAR-TAS Hétfö-csútöaök. 3 30-5 7.00. oootei 8 30-14 30
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Mercedes-Benz G-osztály

A csúcsra sokan feljuthatnak. 
De le is tudnak jönni onnan?

► Egy Mercedes-Benz terepjáróval 

biztosan. A G-osztály húsz éve egyaránt 

fogalom a profi felhasználók és a terep 

szerelmesei számára. Az autó külseje, 

letisztult, időtálló formája funkcionalitást 

és visszafogott eleganciát sugall.

► Beleülve felmerül a kérdés: 

személyautóban ülünk vagy terep

járóban? Hiszen olyan környezet és 

kényelem fogad, am ely egy luxus 

személyautónak is becsületére válna.

Elektronikus, automata sebességváltó, 

szervokormány, állandó összkerék- 

hajtás, dupla, nagyméretű légzsák, 

indításgátló, elektromosan állítható, 

fűtött tükrök, elektromos ablakemelő, 

központi zár, kikapcsolható ABS. Mi ez, 

luxusautó, vagy terepjáró?

► Elindulás után azonnal világossá 

válik, hogy mindkettő. Országúton könnyen 

kezelhető, megbízható társ, a terepre 

érve pedig gazellaként kapaszkodik fel

a legmeredekebb hegyi ösvényen is. 

Önnek való, aki a csúcsra akar jutni, 

fis persze, vissza is szeretne térni onnan.

Mercedes-Benz

MB-AUTO Magyarország Kft., a Mercedes Benz AG vezérképviselete
1133 Budapest, Kárpát u. 21.

Telefon: 204-8860, Fax: 204 8869



A SEEADLER-OPTIK, NÜRNÍ
Kizárólagos

8638 Balatonlelle-rFmapusziM B  
Telefon: 0 6 -30 /59 3 -8 18 , 

0 6 -3 0 /4 7 1 -3 6 5 £  
Fax: 0 6 -85 /35 4 -2 78

nürnbergi S e e á B le r ^ t n r « § ^ ^  
termékéinek forgalmazására 
viszdfffeladók jelentkezését várjuk.
Cél- és keresőtávcsövek 
széles választékftJanáljuk 
kedvező árakon, hosszú garanciavállalással 
Kérifi kü M ^ u su n kat és árlistánkat!

FEGYVERÜZLET PESTERZSEBETEN
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGWEREK, LŐSZEREK TELJES VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT 
SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ ✓ /  / / / / / /

VALIALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGWERVIZSGARA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT,
VALAMINT BIZOAAÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 57.
(ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN)

TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 06-30/421-839. NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00
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A legjobb árú pick-up Magyarországon:

A legtöbbek által vásárolt pick-up 
Magyarországon:

A  LEHETŐ LEGJOBB REKLÁM: AZ ELMÚLT ÉVBEN 293-AN VÁLASZTOTTÁK A Mazda B 2500-t, AMELY ÍGY AZ 
EGYIK LEGTÖBBEK ÁLTAL VÁSÁROLT PICK-UP KISTEHERAUTÓVÁ VÁLT MAGYARORSZÁGON. EZ ÖNMAGÁÉRT 
BESZÉL, AKÁRCSAK A B  2500-AS TÍPUS ÁRA, AMELY NETTÓ 1999 000 Ft-tól 
KEZDŐDIK, ÍGY A B  2500-AS A LEGJOBB ÁRÚ PICK-UP KISTEHERAUTÓ IS EGYBEN. |  |
ÉS HOGY MIT SZÓLNAK MINDEHHEZ A TÖBBIEK?! CSUPÁN NÉGY SZÓT: H A  É N  M A Z D A  L E N N É K

K ed vező , 1997-es haszongépjármű-hitelkonstrukció  vá lla lk ozók n ak !

Bővebb felvilágosítás a modellekről a M A ZD A  M O TO R H U N G A R Y  e-mail címén: mazda@mazda.hu

Budapest: M AZDA MOTOR HUN GARY, 1194 Hofherr A. u. 38-40.. Tel.: 282-6566 Fax: 282-9767 AUTÓ FOCUS GM. XV ., M3 autóp.
12. km. TelVFax: 307-3358 AUTÓ-ÓBUDA Kft., 1037 Vörösvári u. 123., Tel./Fax: 168-9620 PROFI BT, 1131 Reittcr 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: 
EY K O  Kft., 8400 Hársfa u. 7.. Tel.: 88/311-637 Balassagyarmat: G Á L és F IA I Kft. 2660 Kővári u. 6/A., TelVFax: 35/314-355 Békéscsaba: 
AUTÓ-EXPANZIÓ  Kft., 5600 Dobozi u. 108., Tel.: 20/262-223 Fax: 66/323-155/30 Cegléd: ZA K A R  és TÁRSA , 2700 4. sz. Főút 69. km.. 
TelVFax: 53/313-133 Debrecen: AUTO-TOLDY C EN TER 4030 Mikepércsi u. 160-162.. TelVFax: 52/314-162 Gyöngyös: AUTÓ 
BA LÁ ZS 3200 Róbert Károly út 2/3. Tel.: 37/315-015. Fax: 37/315-777 Győr: S ILV E R  MOTOR Kft., 9028 Fehérvári u. 75., TelVFax: 
96/419-087 Rakasd: H ILC Zés F IA  Kft.. 7122 Kossuth u. 8/0., Tel./Fax: 74/431-825 Kaposvár: TÓTH és Tsa Kft.. 7400 Damjanich u. 98., 
TelVFax: 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: SC H N EID ER  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., TelVFax: 62/326-555 
Székesfehérvár: AUTÓ-FODOR Kft.. 8000 Balatoni út 19., TelVFax: 22/340-150 Szolnok: ZA K A R  és TÁRSA  Kft., 5000 Magyar u. 7. 
TelVFax: 56/422-557 Szombathely: QUADROTA Kft., 9700 Vörösmarty u. 9., TelVFax: 94/325-678 Vác-Sződliget: AUTÓ HORÁNYI 
Kft.. 2133 Horgásztói út Tel.: 27/311-186, Fax: 27/311-203 Zalaegerszeg: AUTÓ PÉTER  Kft., 8900 Balatoni u. 3/A. TelVFax: 92/325-339

mailto:mazda@mazda.hu


Szaküzleteink:
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, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel. 
(37) 311-898. Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.

Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat: 
Kettner Nim ród és Hajas Kft.

(1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197., 
telefon/fax: 420-4940).
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U t ö u a r ö

K e t t n e t

BUSH-LINE vadász-jeans kollek
ció tiszta pamut gabardinból. Az 
együttest kifejezetten vadásza
ti használatra fe jlesztették ki. 
Az előm osott olív tiszta pamut 
gabardin anyag különösen stra
pabíró, piszoktűrő és kellem es 
viselet, minden része egymás
sal kombinálható.

1 . JEAN S KABÁT derékban zsinór
ral összehúzható. A patentok alatt

zippel záródik. Négy funkcionális 
külső és két belső zsebbel.
Méret: 48-60
Cikkszám: 60458 15900.-

2 . JEA N S PANTALLÓ dupla térd
résszel, bevágott-, far- és oldal
zsebbel, valamint kés-zsebbel. 
Méret: 48-60
Cikkszám: 60424 7900.-

3 . JEA N S LŐMELLÉNY különösen

jól használható szabással, nagy 
zárható hátsó zsebekkel, elől zip
pel. tölténytartóval és zsebekkel. 
Méret: 48-60
Cikkszám: 60425 7900.-

4 . JEA N S TÉRDNADRÁG dupla
farrésszel, szabályozható bőségű * 
térdrésszel, farzsebbel, oldalzseb
bel és kés-zsebbel.
Méret: 48-60
Cikkszám: 61080 6900.-



BUSH-LINE Jeans-program kizáró
lag a KETTNER-nól. Kifejezetten  
a legkeményebb igénybevétel
nek fejlesztették ki. Minden da
rabja egym ással jó l kombinálha
tó, és minden mosás után egyre 
puhább lesz. A tiszta pamut ga- 
bardin alapanyaga magán viseli 
a JEA N S markáns jegyeit. Mind
egy, hogy vadászat, túra vagy 
szafari, a BUSH-LINE ruhák kelle
mes időtöltést biztosítanak és 
kifejezetten kedvező az áruk.

1 . BUSH-LINE funkcionális dzse
ki, amely az ujjak lecipzározása 
után mellényként is viselhető. A pa
tentok alatt vastag zippel záródik. 
Kilenc külső és egy belső zsebbel, 
derékban zsinórral, pamut béléssel, 
hátán bővíthető hajtással.
Méret: 48-60
olív: 60124 14900.-
nádszín: 60098 14900.-

2 . BUSH-LINE pantalló. Két rátett 
zsebbel, két farzsebbel, kés-zseb
bel. Derékban oldalcsattal szabá
lyozható a bősége.
Méret: 48-60
olív: 61091 6900.-
nádszín: 61232 6900.-

3 . BUSH-LINE mellény. Elől vast? 
zippel és patenttal, kilenc rátét 
zsebbel, belső zsebbel és tépőzárrí 
ellátott hátsó zsebbel. Hátán a szel 
lőzést necc-betét segíti.
Méret: 48-60 
olív: 60327 8900.-
nádszín: 60328 8900.*

4 . BUSH-LINE funkcionális pan
talló. A lezippezhető nadrágszárai' 
lehetővé teszik, hogy rövid nadrí 
ként is hordhassuk. Megerősítet 
farrészén két zsebbel, két első rá*] 
tett zsebbel, kés-zsebbel.
Méret: 48-60
olív: 61296 7900.-
nádszín: 61297 7900.-

5 . BUSH-LINE rövid ujjú ing. Két
rátett és két zippes zsebbel, hátár 
bővítő-hajtással.
Méret: 39-47
olív: 63304 3900^
nádszín: 63305 3900.-

6 . BUSH-LINE rövidnadrág. Bevá-1
gott- és farzsebekkel, két legombol-1 
ható oldalzsebbel.
Méret: 48-58
olív: 60172 3900.-
nádszín: 61251 3900.-

A csomagküldő katalógusban szereplő termékek kaphatók szaküz
leteinkben, valamint megrendelhetők a befűzött megrendelőkártyán 

postai úton, vagy csomagküldő szolgálatunknál telefonon: 420-49-40, 
vagy faxon: 420-44-66 IKM bejegyzési szám: Ce-1-518/2-94
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W ILD M EISTER vadászingek
ins kivitelű, funkcionális vadá- 

előmosott tiszta pamut ga-
■ imhól. kényelmes szabással, 
•t p.itcntos és két zippes mell- 

i <• váll lappal.

u ujjú: 63290 4590.-
vt4 ujjú: 63291 4190.-

2 . JEA N S pantallók kellemes vise
let akár terepen, akár szabadidő el
töltése közben. Kényelmes fazon, 
elöl dupla hajtással, előmosott tisz
ta pamutból.
Méret: 48-58
olív: 60229 6900.-
natur: 60237 6900.-

3 . HOPKINS JEAN S ing
Puha, előmosott tiszta pamut 
anyagból, nyáron is kellemes vise
let. Legombolható gallérral, háton 
két bővítő-hajtással.
Méret: 40-46
olív: 63059 5900.-
nádszín: 63060 5900.-

4 . BUSH-UNE pólóingek
Sportos, pikéhatásü tiszta pamut
ból, bő szabással. _
Méret: 3 = 48/50

4 = 52/54
5 = 54/56

olív: 63649 3990.-
nádszín: 63650 3990.-



4 . SANDERSON világos kockás 
kényelm es nyári ing tiszta pamut-̂ jj

Méret: 40-46 1
Cikkszám: 63343 4190.-

5 . Műselyem nyakkendő
mintával.
Cikkszám: 96719

1 . SANDERSON rövid ujjú koc
kás ing kényelmes szabással, há
tán bővítő hajtással, legombolható 
gallérral, rátett, legombolható zseb
bel.
Méret: 40-46
Cikkszám: 63312 4590.-

1900

6 . Szövet hatású nyakkendő
vaddisznós sávos vagy kacsás min
tával.
Cikkszám: 96734 1900.-

2 . SANDERSON rövid ujjú ing,
könnyű nyári anyagból, kényelmes 
szabással, legombolható galérral. 
rátett zsebekkel.
Méret: 40-46
Cikkszám: 63311 4590.-

7 . Nadrágtartó zöld gumipántból, 
matt csattal.
Cikkszám: 67046 1790.-

8 . Speciá lis nadrágtartó különö
sen erős elasztikus gumipántból, fo
kozatosan állítható hosszal, matt 
csattal.
Cikkszám: 67103 2690.-

9 . Állítható nadrágtartó őzmintás
széles gumipántból, fényes csattal. 
Cikkszám: 67012 1890.-

3 . SANDERSON hosszú ujjú koc
kás ing, kényelmes szabással, há
tul bővítő hajtással, rátett zsebek
kel, legombolható gallérral.
Méret: 40-46
Cikkszám: 63313 4590.-



1. MEINDL GARMISCH kényel
mes, megbízható sportcipő kiváló 
v  rhabőrből, kivehető speciális tex- 
:ii talpbéléssel, erős elasztikus gu- 
nitalppal. Olív. Súlya: 450 g.
Méret: 40-46
Sikkszám: 66097 9900.-

2. MEINDL GARMISCH sportcipő,
nint az 1. képen. Barna.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66036 9900.-

3. MEINDL URACH túracipő stra- 
) ibíró marhabőrből, velúrbőr erősí
téssel, anatómiailag formált talpbe- 
te tel. recézett gumitalppal.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66105 12300.-

4. GREENOCK szandál, amelyben 
lói levegőzik a láb, mégis biztos tar
tása van. Széles, lyukasztott pán
tokkal, tépőzárral.
Méret: 40-46
Cíkkszám: 66146 5900.-

S H O E S  F Ó R  A C T I V E S



K LEPPER  esőruházat. Minden 
varrása lehegesztve, ezért a vi
zet nem ereszti át. Kitűnően 
szellőzik az anyaga a funkcioná
lis k ialakítása következében. 
Strapabíró, 100% speciális po- 
lyamid-nylonból.

1 . Esőkabát, patentokkal rövid ka
báttá alakítható, gallérjában kapuc
nival.
Méret:50-58 
Cikkszám: 60118 6900.-

2 . Esőponcho, rátett kapucnival.
amely lecsatolható.
Méret: 4 = 50/52

5 = 54/56 
Cikkszám: 60605 5900.-

3 . Esődzseki kapucnival, szel
lőző-lyukacsos megoldássl. Kapuc
nija lecsatolható.
Méret: 50-58 
Cikkszám: 60120 4900.-

4 . Esővédő nadrág, oldalt zippes 
megoldással.
Méret: 50-58 
Cikkszám: 60121 2900.-

BUSH-UNE gumicsizmák robosz
tus natúr kaucsukból, kifejezet
ten vadászatra. Alapanyaga ala
csony hőmérsékleten is strapa
bíró és kifejezetten puha, a leg
kényelmesebb viselet.

5 . BUSH-LINE ORANJE modell,
bősége csattal szabályozható. 
Méret: 40-48 
Cikkszám: 66111 5900.-

6 . BUSH-LINE VAAL modell, bősé
ge fűzővel szabályozható.
Méret: 40-48 
Cikkszám: 66112 5900.-

7 . BUSH-LINE gumicsizma ápoló 
spray, rendszeres használatával 
meghosszabbíthatjuk a csizma élet
tartamát, taszítja a piszkot és a vi
zet.
Cikkszám: 66814 1590.-

8 . Komfortos csizmatároló- és 
hordtáska, amelyben egyben elfér
nek az ápolószerek is. Egy betéttel 
két részre osztva egy rövid csizma 
és egy pár cipő tárolására is alkal 
más.
Cikkszám: 41193 4700.-



IfÖuarÖ

1. Övre csatolható gumi COMB-
CSIZMA
Méret: 41, 43, 44. 45 
Cikkszám: 96631

Ö&00.- 2390.-

2. M ELLES NADRÁG vízhatlan 
anyagból, állítható pánttal, PVC csiz
mához hegesztve.
Mi;rét: 41-46 

fciKkszám: 96629
§*90.- 3990.-

3. Csatos GUMICSIZMA.
Morét: 40-46 
( kszám: 96640

4X00.- 2990.-

4 . GAZDACSIZMA bő torokkal szá
ri. i! egybeöntött talprésszel.
MOret: 40-46
' w kszám: 96649

^Coo.- 2390.-

5 . ESŐKABÁT lágy PVC-ből 
Méret: 48-60 
Cikkszám: 96021

6/0.- 390.-

6 . ESŐKALAP textilre futtatott 
PVC-ből. Meghosszabbított hátsó ré
sze véd a lesen a fáról lecsepegő 
nedvességtől.
Cikkszám: 96441

5/(0.- 290.-

7 . Kombinálható ESERNYŐ, a
hozzáadott plusz nyélrész felhaszná
lásával földbeszúrható napernyő
ként is használható.
Cikkszám: 45031

2/00.- 1290.-

8 . VADÁSZING pamut-műszál ke
verékből, műagancs gombokkal. 
Méret: 38-46
Cikkszám: 96317

1/00, 590.-

9 . Kereknyakú PULÓVER, zsebé
nél bőr szegéllyel, 100% akryl. 
Méret:
Cikkszám: 96215

3X00.- 1390.-

1 0 . MELLÉNY import lódenből 
szövettel bélelve. Hátul két zippel 
ellátott tároló zsebbel, elöl funkcio
nális zsebekkel.
Méret: 48-58 
Cikkszám: $Xtt)29

14700.- 6900.-

1 1 . PANTALLÓ hosszGszálú gyap
jú lódenszövetből, két bevágott 
zsebbel, egy farzsebbel.
Méret: 50-56 
Cikkszám: ^(S135

7700.- 3890.-

HORGÁSZOK FIGYELEM!
Most horgászcikkeket is 30-40%-os árengedménnyel kínálunk központi telepünkön a viszonteladóknak 

(1214. Budapest. II. Rákóczi Ferenc út 195 -197) és vásárlóinknak a KETTNER szaküzletekben!



1 . BUSH-LINE FEGYVER KOFFER '
duplafalú profilírozott PE műanyí 
ból. A fegyvert és tartozékait, opu 
kát belül vastag nopp-szivacs betét, 
kívül a különlegesen ellenálló 4 mm] 
vastag műanyag tok védi.
Méret: 135 x 28x 14 cm 
Cikkszám: 42090 8900.*

2 . BUSH-LINE MAROKFEGYVER
TOK, anyaga és kivitele megegyezik 
a fegyver kofferével.
Méret: 32 x 22 x 8  cm 
Cikkszám: 42115 2900.

3 . ÜLŐKE-HÁTIZSÁK. Praktikusan
összecsukható hátizsák. Az állvány 
feketére oxált acélcső. Az ülőfelület 
és a hátizsák anyaga rendkívül stra
pabíró PTP. hasznosságát, komfort 
ját növeli a belső rekesz, a három 
külső zseb és a széles, bélelt, állít 
ható hordszíj.
Méret: 40 x 29 x 18 cm 
Cikkszám: 41201 3900.-

4 . KETTNER VADÁSZHÁTIZSÁK.
Könnyű és időjárás-ellenálló. Két rá
csatolható oldalzsebbel kombin* 
ható. A fedele zippel záródik. A váll 
szíjak és a hátrész bélelt. A tartozé- ] 
kok rögzítésére több cordura-pár 
szolgál.
Cikkszám: 41207 3300.-

5 . ÖSSZECSUKHATÓ HÁROMLÁ
BÚ VADÁSZ-SZÉK erős marhabőr 
üléssel.
Cikkszám: 45020 3600.-

6 . TÚRABOT ÜLŐKE. A túrabot lába
gesztenyefa. az ülőketartó könnyű
fém, az ülőfelület erős marhabőr. 
Cikkszám: 45036 9900.-

7 . HÁTIZSÁK vitorlavászonból, bőr 
szegéllyel, széles marhabőr hordszíj- 
jakkal. belül vérzsák béléssel. 
Méret: 50 x 55 cm
Cikkszám: 94176 5490.*

8 . HÁTIZSÁK lódenből, bőr sze
géllyel és záródással, fémrészek 
nélkül, három külső zsebbel, széles 
marhabőr hordszíjjal.
Méret: 66  x 55 cm
Cikkszám: 41026 9900.-

9 . KETTNER TERMOSZ nemesacél
ból. Vákuum-eljárással készült, ezál
tal törhetetlen. Abszolút íz- és szag- 
mentes. Csavarzárral és műanyag 
ivópohárral.
Cikkszám: 41111 6900.-

1 0 . HORDTOK A TERMOSZHOZ
erős cordurából, hordszíjjal, zippel. 
Cikkszám: 41221 4300.-

ll.- 1 4 .- ig . Kézzel 
TRÓFEATÁBLÁK.

1 1 . ŐZTÁBLA
nagy; Cikkszám: 95223 
kicsi: Cikkszám: 95224

1 2 . AGYARTÁBLA
Cikkszám: 95225

1 3 . GÍMTÁBLA
Cikkszám: 95219

1 4 . DÁMTÁBLA
Cikkszám: 95221

faragott

2690.-
2290.-

3190.

3990.-

3490.-



1. VÁGOTT PÓRÁZ erős mar
ti, bőrből, forgó karabinerrel.
M rét: 800x20 mm

kszám: 94370 790.-
f. rét: 1100x20  mm 
C kszám: 94317 890.-

et: 1400x20 mm 
Cikkszám: 94371 990.*

2. VÁGOTT NYAKÖRV erős mar
habőrből.
Méret: 450x18 mm
C kkszám: 94302 390.-
K rét: 500x20 mm
Cikkszám: 94328 490.-
Moret: 600x25 mm
Cikkszám: 94330 590.-

3. DUPLA PÓRÁZ erős mar
habőrből, forgó karabinerrel. Hossza 
120 -210 cm között állítható. 
Cikkszám: 94319 1980.-

4 . LÁNCOS PÓRÁZ nyolcágú, fo
nott fogóval, forgó karabinerrel. 
Hossz: 40 + 40 cm
Cikkszám: 94300 1900.-

5. SZÁJKOSÁR fém - bőr kombiná
ció, pajzzsal.
Cikkszám: 94353 1290.-

6 . SZÁJKOSÁR fém - bőr kombiná
ció, pajzs nélkül.
Cikkszám: 94358 1190.-

7. KIKÉPZŐNYAKÖRV. Láncos, 
fojtó, kifordítható, két oldalán hasz
nálható (53 cm).
( kkszám: 43122 1490.-

8. KUTYAHÍVÓ S ÍP  szaruból, két 
hangjelzéssel.
6 cm. Cikkszám: 43021 1290.-
8 cm. Cikkszám: 43022 1490.-

9. FÉM ULTRAHANGSÍP. Az ember 
számára csaknem hangtalan, de a 
kutyák igen jól hallják.
Cikkszám: 43023 990.-

10. NYAKÖRVFÜGGŐ polírozott 
rézből, csavarzáródással. A belsejé
ben elhelyezhetjük négylábú kedven
cünk adatait.
Cikkszám: 43000 390.-

11. UNIVERZÁLIS TÖLTÉNYTAR
TÓ marhabőrből. 5 db kisgolyós, 2 db 
sörétes, 3 db nagygolyós tölténynek. 
Cikkszám: 41028 1490.-

12. FEGYVERSZÍJ sötétbarna fe- 
| dett marhabőrből, gumibetétes gurt-
nialátéttel, ami megakadályozza a 
••/íj lecsúszását.
Szélesség: 2,5 cm 
Cikkszám: 42122 1490.-

13. VADÁSZTÁSKA hagyományos
patkó formában, natúr marhabőrből. 
Cikkszám: 97701 9900.-

14. FOGOLYAGGATÉKOS NŐI VA
DÁSZTÁSKA natúr marhabőrből.

ikkszám: 97700 8900.-

15. TÖLTÉNYÖV sörétes lőszer-
I hoz, natúr marhabőrből, a derékré
szen filccel bélelve.
Kaliber: 12, 16. 20 
^ikkszám: 94228 3990.-

16. FOGOLYAGGATÉK
íjos marhabőrből, vágott. 

C kkszám: 94128 990.-



1 . FAULHABER ŐZHÍVÓ GARNITÚ
RA vízálló tokban; suta-", gida-, őz-
és vészsirám hangzású sípokkal. 
Cikkszám: 46020 8900.-

2 . FAULHABER RÓKi 
NITÚRA vízálló tokban 
egérhang síp. 
Cikkszám: 46018 2900

3 . NYÚLSÍRÓ és EG ÉRSÍP
Cikkszám: 46000 1900

4 . KACSASÍP
Cikkszám: 46004

5 . ŐZHÍVÓSÍP állítható 
sál, meggyfából. 
Cikkszám: 46007

6 . HUBERTUS SÍPGARP
tokban; őz-, kacsa-, n 
egérhangsíp. 4
Cikkszám: 46001 <

1 9 . LÉGPUSKA TÖLTÉNY
pbfaló. 4,5 mm;
50Ö db/doboz 
Cikkézám: 93300

tcm

s s s s r
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1.-4^ Eredeti svájci tisztikések, 
megbízható stabil kivitelben, 
•vajcl márkajelzéssel. A fémré
szek, rozsdamentesek, a marko
lat törhetetlen műanyag.

1. 7 R ÉSZ ES  SVÁJC I TISZTIKÉS,
18 onVes pengével (dugóhúzó, pa- 
1 lacKpvCÍtó. konzervnyitó, csavarhúzó, 
1 körorrfraszelő, lyukasztó, fűrész). 
CikkszlÉn: 47053*, 5190.-

ESZES SVÁJC I TISZTI-
iei mint az 1 . képen -+ ol-

6190

3. NAGY SVÁJC I ZSEBK ÉS, 12.5 
cmes pengével, melyetregy retesz 
alkalmazásával^ a rög?Ttőszerke4et 
túloldaléra.tolhatunk (-r csavarhúáó. 
Éjrószikonzervnyitó, dugóhúzó, lyu
kasztói. W
fcikkszám:*47262 6190.- ;

\_ J t í4. 8 R ÉSZES  SVÁ JC I Z SEBK ÉS ,
mint a 3 képen + harapófogó és c s í n  
laj’csavarhuzó. &
Cikkszám: 47237 8290r

5. BUSH-LINE Z SEBK ÉS  4 4 Ő C S  
acélból, funkcionálisan .kiképzett 
PAKKA-fa markolattal: övre erősíthe- 
fo (JORDURA tokban. ; K •
fciklfefeánj 47239 f  2900.-

6. BUSH-LINE Z SEB K ÉS  9 cm
h C siú  ; Drop-point rozsdamentes
p jjével. funkcionálisan^ kiképzett 
ÍPAHíKA-fa markolattal.
C / xszém: 47271 3390.-

• 6 RESZES VADASZ ZSEBK ES
Hódi agancs markolattal. 8,5 cm- 

pengével/ zsigerelő pengével, 
résszel, hüvelykiemelővei, csa- 
shífcóval, dugóhúzóval .és kon- v 
;rvnyitóval.
kksáám: 47242 5900.- .

8 . KESELEZO mindenki számára, 
laki szereti az éles pengét. A késéié
rt nasználata különösebb kézügyes
ség nélkül szimmetrikus, tiszta, tar
lós élfet biztosít. A sérüléstől mű
anyag kézvédő véd.
'Cikkszám: 47059 1700.-

9 . EREDETI AMERIKAI TÖBBCÉLÚ
KÉZISZERSZÁM  nemesacélból, 
bór tokban. 10  cm-es hos&a alkal-. 
m íssá teszi, hogy jjllandkan ma-  ̂
gi. knál tartsuk. J
Cil -<szám: 48148 11900.-

1 0 . UNIVERZÁLIS SZERSZÁM-
KÉSZLET, cserélhető fűrész, balja- 
l-s ásófejjel, cordura tokban.
C.kkszám: 48024 2900.-



HALOCBN
n 1'»  •**

8 . PRAKTIKUS ÖNGYÚJTÓ, mirv 
9 . KETTNER halogén zseblámpa, den időjárásban. Szélben a gyújtó-
1 db tartalék halogén izzóval, elem gomb folyamatos nyomásával, szél-
nélkül. 2 db ceruza elemmel működ- csendben pedig normál lángnál tu*
tethető. dunk rágyújtani. Műbőr tokban,
cikkszám: 94910 1820.- Cikkszám: 49192 1490.-

210..

1 . KETTNER HALOGÉN KÉZI
PA, vízálló, ütésálló műanyag 
bán, rendkívül nagy fényerővel. El 
nélkül.
Cikkszám: 49258 1900

BLOKKELEM a 49258-as kézil 
pához (nem tölthető).
Cikkszám: 49157 ✓ 1400

2 . KETTNER HALOGÉN ZSEBLÁM 
PA, vízálló, ütésálló műanyag ház
ban. Elem nélkül.
Cikkszám: 49259 990.

EN ERG IZER  GÓLIÁT ELEM
49259-es kézilámpához.
2  db/csomag.
Cikkszám: 94988-002 150.

*
3 . UNIVERZÁLIS FEJLÁM PA, üti
biztos, vízálló. A fény iránya, és a 
kusz állítható. Elem nélkül. 
Cikkszám: 49282 2490.-

EN ERG IZER  CERUZAELEM
49282-es fejlámpához. 4 db/cs 
mag.
Cikkszám: 94988-006 240.

4 . IRÁNYTŰ folyadékfeltöltéses 
fémházban, mikroskálával, nagyító
val. szál keresővel.
Cikkszám: 49035 3900.-

5 . IRÁNYTŰ folyadékfeltöltéses 
műanyagházban, mikroskála. nagyí
tó, szálkereső.
Cikkszám: 49093 1900.-

6 . ELEGÁNS HUBERTUS VADÁ
SZÓRA aranyozott házban, dátumki
jelzővel, világító számlappal, bőr^j
szíjjal.
Cikkszám: 69006 21900.-

7 . A TÖKÉLETES VADÁSZ KARÓ
RA zöldre eloxált fémházban. A < 
holdfázis mutató, a dátumkijelző, az | 
éjszakai világító skála különösen I 
kedveltté teszik. Ütés- és vízálló. 
Cikkszám: 69004 17900.-



itzerte elism ert minőségűek, víz- 
Allóak. a kép vízszintes és füg
gőleges irányban egyaránt á llít
ható, a variálható nagyításúak- 
ná fokozatnélküli nagyítási le
hetőség, mindamellett a szálke
reszt a kép középpontjában ma
rad.

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Standard kivi- 
te szerelékkel, légpuskához.
1. TASCO 4x15
Cikkszám: 21030 2490.-

2. TASCO 4x20
Cikkszám: 21031 3990.-

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Super kivitel, 
vadászfegyverhez .
3. TASCO 4x32
Cikkszám: 21083 9900.-

4. TASCO 6x40
Cikkszám: 21070 15990.-

5. TASCO 3-9x40
Cikkszám: 21072 18900.-

6. TASCO 4-12x56
Cikkszám: 21078 57900.-

7. TASCO CÉLTÁVCSŐ 3-9x40 Su
per kivitel, gumírozott ház, szerelék-

! kel.
Cikkszám: 21271 36900.-

EDUARD KETTNER CÉLTÁVCSÖ
VEK. Az új céltávcső-szériát egy 
sor különleges tulajdonság je l
lemzi: könnyű ház, elsőosztályú 
képminőség a te ljes látómezőn, 
színhelyesség minden lővilágnál, 
víz- és porálló a különleges tömí
tés m iatt, centrális szálkereszt, 
precíz állíthatóság.

EDUARD KETTNER CÉLTÁVCSÖ-
VEK exklusív kivitelben.
8. KETTNER 6x42
Cikkszám: 21120 88900.-

9 . KETTNER 6x42
Cikkszám: 21121 98900.-

10 . KETTNER 2.5-10x48
Cikkszám: 21124 129900.-

11 . KETTNER 3-12x56
Cikkszám: 21125 131900.-

12 . KETTNER SPEC IÁ LIS OPTIKA-
ÁPOLÓ hatásos por- és piszoktaszí
tó. Felhordás és polírozás után kris
tálytiszta lencsét kapunk.
Cikkszám: 22168 930.-

13 . CÉLTÁVCSŐVÉDő elasztikus 
gumiból, minden nagyítású objektív- 
re felhelyezhető, lég- és vízmente
sen zár.
t kkszám: 22218 1 2 0 0 . -

12.
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A TASCO LÁTCSÖVEK kedvező 
áruk m ellett kiváló minőséget 
képviselnek. A különleges minő* 
ségű műanyagház könnyűvé, a 
világos és a látómező szólón is 
éles kép kitűnően használhatóvá 
teszi ezt a márkát. Középső állí
tócsavar az élességhez, egyedi 
lencseállítók a dioptriakiegyenlí- 
téshez. Valamennyi tokban és 
hordszíjjal.

1. -2 .
TASCO STANDARD 7X50
Cikkszám: 20018 11900.-
TASCO STANDARD12X50
Cikkszám: 20020 11900.-

A vadászok kedvelt látcsöve a kar
csú, kézben jól fekvő, az időjárás el
len puha zöld gumival bevont! 
TASCO LÁTCSŐ a szemlencséjénél | 
gumikagylóval, ami a szemüvegesek I 
számára is kényelmessé teszi. Kö-| 
zépső állítócsavar az élességhez,! 
egyedi lencseállítók a dioptriakie-J 
gyenlítéshez. Tok nélkül, hordszíjjal I 
és lencsevédővel.

3.-4.
TASCO STANDARD GA 8X56
Cikkszám: 20129 41900.-
TASCO STANDARD GA 9X63
Cikkszám: 20130 45900.-

A TASCO program legkiválóbb da
rabja az újonnan konstruált, ergonó- 
miajlag jól kézbe illeszkedő TASCO 
TITÁN látcső, jó fogású gumírozott. 
házban, különösen erős összekötő ; 
híddal, élességállítóval és dioptriaki- 
egyenlítővel. Az optikák újfajta felü
letkezelése következtében magas 
fényáteresztő képességű és brilli-l 
áns, kontrasztgazdag képet biztosít. I 
A visszahajtható gumilencse a sze-1 
müvegeseknek is teljes látómezőt j 
nyújt.

5. TASCO TITÁN GA 8x56
Cikkszám: 20315 68900.-

6 . TASCO SPEKTÍV, 12-36x50 GA 
ZOOM. Vadászok, sportlövők és or 
nitológusok egyaránt jól használhat 
ják. A gumírozott házban a célpont, 
illetve a megfigyelendő objektum 
gyors megtalálásához célzócsator
nát alakítottak ki. Erős állvánnyal, 
stabil műanyag hordtokban. 
Szürkületi érték: 24,5 - 42,4. 
Látómező 1000 méteren: 12x-es 
nagyításnál 53 m, 36x-os nagyítás
nál 30 m. Hossz: 358 mm. Súly: 
770 g.
Cikkszám: 20070 34900.-

7. TASCO SPEKTÍV
21 EB 15-45x50 ZOOM. Egyszerű, 
könnyen kezelhető modell, öregnek 
fiatalnak egyaránt ideális. Állvánnyal 
együtt.
Cikkszám: 20080 15900.-
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V E K T O R

1 VEKTOR CP 1 maroklőfegyver. 
K iló tulajdonságú, nagyszilárdsá- 
gt polymer markolattal, acél felső
rí -szel, polygon csővel. Gázműköd- 
te ésű ismétlőrendszer, rejtett ka- 
kíis, dupla elsütőbiztosítás. Tárka- 
; tás 12 db, caliber 9 mm Para. 
Súly; 700 g. Csőhossz; 99 mm.
A VEKTOR pisztolyokat műanyag do- 
b /bán, tartaléktárral kínáljuk.
C kszám: 17453 91900.-

2 BERETTA 92 FS, minden idők 
k többet tesztelt és egyik legsike- 
r< sebb maroklőfegyvere ez a mó
di :i. A nagyfokú működési bizton
ság kitűnő teherbíró képességgel 
párosul. Hidegen kovácsolt acélcső,

nagyszilárdságú dúralumínium mar
kolat, elsütőemelőként működő biz
tosítás. nyitott szán jellemzik az 
alapvetően szolid fegyvert. 
Tárkapacitás; 15 db, 
caliber 9 mm Para. Súly; 975 g. 
Csőhossz; 125 mm.
Cikkszám: 17208 169900.-

A VEKTOR és BERETTA maroklőfegy
verek különféle kaliberekben, szé
les választékban találhatóak a 
KETTNER katalógusban. A fegyverek 
megrendelhetők, illetve megvásárol
hatók szaküzleteinkben.

3 . M 98 RENDSZERŰ ISMÉTLŐ
FEGYVER. Az eredetileg MAUSER 
által kifejlesztett 98 zárszerkezet a

mai kornak megfelelően átdolgozva, 
gyári új precíziós csővel, elsütőszer
kezettel és diófa aggyal kerül szere
lésre. Biztonsága és lőpontossága 
miatt kiváló vadászfegyver. Közvet
lenül az ütőszegre ható repülőbizto
sítóval. gyorsítóval ellátva.
Caliber 7x57; 7x64; 30.06,
8x57 IS.
Cikkszám: 14339 77500.-
A KETTNER az M 98 rendszerű is
métlőfegyverhez speciális kifordítha
tó szereléket fejlesztett ki, melynek 
alkalmazásával az M 98 fegyvereket 
különféle márkájú és nagyítású cél
távcsővel szereljük fel.

Különleges ajánlatunk:
- M98 ismétlőfegyver. KETTNER sze

relékkel. 6x42 DOCTER céltávcsővel 
szerelve.
Cikkszám: 14339 szerelt 159200.-

■ M98 ismétlőfegyver, KETTNER sze
relékkel. 1.5-6x42 DOCTER céltáv
csővel szerelve.
Cikkszám: 14339 szerelt 179400.-

■ M98 ismétlőfegyver, KETTNER sze
relékkel. 3-12x56 DOCTER céltáv
csővel szerelve.
Cikkszám: 14339 szerelt 214500.-

A fenti fegyverek megrendelhetők 
szaküzleteinkben. A magyar törvé
nyek értelmében fegyvereket cso
magküldésben nem szállítunk.



modellcsalád. Megbízható műkö
dés, precíz lőteljesítm ény és 
kedvező ár jellemzi a fegyvere
ket. A csövek belül keménykró
mozottak, a csősín ventilált. A 
zárótest egy darab acélból ková
csolva stabil egységet képez az 
elsütő- és zárószerkezettel. Tör
hetetlen spirál elsütőrugó. Elsü
tőbiztosítás a markolatnyakon. 
Diófából készült aggyal.

1. KETTNER CAMPIONE, két elsü- 
tőbillentyűvel, ejektor nélkül, 1/4 és 
3/4 csőszűkítéssel. Caliber: 12/70. 
Cikkszám: 11335 79900.-

v.Sy oze-
lektív elsütőbillentyűvel, tűzváltós 
biztosítóval ejektorral, 1/4 és 3/4 
csőszűkítéssel. Caliber: 12/70. 
Cikkszám: 11338 95900.-

3. KETTNER CAMPIONE, egy sze
lektív elsütőbillentyűvel, tűzváltós 
biztosítóval ejektorral, 5 db cserél
hető csőszűkítéssel: 1/1; 3/4; 
1/2; 1/4; 0. Caliber: 12/70. 
Cikkszám: 11339 104900.-
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VERRE 5 ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍ
TUNK !!!

1.

2.-3.

4 .

5.-6.

IfÓuarÓ

A BERETTA SORETES VADÁSZ
FEGYVEREK évek óta kereset
tek. Kitűnő súlyelosztás, meg
bízható minőség, kedvező ár. A 
BERETTA kínálatában minden va
dász megtalálja a neki megfele
lő fegyvert.

9
A fegyverek 76-os töltényűrrel 
készülnek, de a speciális töl
ténykam ra a 70-es lőszerek 
használatát is lehetővé teszi.

4. BERETTA ESSENTIAL, a legegy
szerűbb kínálatunkban, mégis ren
delkezik valamennyi szakmailag fon
tos előnnyel; cserélhető csőszűkíté
sek, ejektor és szelektív elsütőbil
lentyű. Caliber: 12/76.
Cikkszám: 11393 235900.-

BERETTA S ILV ER  PIEGON, ele
gáns nikkelezett zárótesttel, finom 
gravírozással. Cserélhető csőszűkí
tések, ejektor és szelektív elsütőbil
lentyű, aranyozva.
5. Caliber; 12/76.
Cikkszám: 11293 279900.-
6. Caliber; 20/76.
Cikkszám: 11307 279900,

Az EDUARD KETTNER magyarországi szaküzleteiben a jelen katalógusban bemutatott fegyvereken kívül sörétes és 
golyós vadászfegyverek, maroklőfegyverek, valamint azok lőszerei széles választékban kaphatók. Az éves aktuális 
KETTNER katalógusból szaküzleteink bármely árucikkre felvesznek rendelést.

ttnec
Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat: Kettner Nimród és Hajas Kft. 

(1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940).
Szaküzleteink:

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, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898.

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


