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CZ 5 5 0  LUX LPA 
CZ 5 5 0  STD LPA 
CZ 5 5 0  FS 
CZ 5 5 0  Magnum

CZ 75 
CZ 75 B 
CZ 85 
CZ 8 5  B 
CZ 100

Slavia 6 3 0  
Slavia 631

7 7  7 6 0  Ft+áfa 
71 2 0 0  Ft+áfa 
8 8  4 0 0  Ft+áfa 
9 7  4 4 0  Ft+áfa 

(júliustól)

53  8 0 0  Ft+áfa 
58 8 0 0  Ft+áfa
6 0  0 0 0  Ft+áfa
61 9 0 0  Ft+áfa 
4 5  9 0 0  Ft+áfa

8 7 2 0  Ft+áfa
9 9 2 0  Ft+áfa

•243W 6 ,5  SP 8 4
7 x 6 4  1 1,2 SP 9 3
•30-06 1 1,7 SP 9 5
•30-06 1 1,7 TORP 9 5  
8 x 5 7 J S l  2 ,7  SP 9 8
9 mm PARA FMJ 2 0
•38SP WC 3 2
•357MAG FMJ 4 3
• 22H V 9 7 ,6 0
4 0 2 5  DEBRECEN, Széchenyi u.  10.

3 5 3 0  MISKOLC, Széchenyi u.  14.
4 6 0 0  KISVÁRDA, Szt. László u.  13.
4 4 0 0  NYÍREGYHÁZA,  Bercsényi u.  1.
5 6 0 0  BÉKÉSCSABA, Luther u . 1 2 .
7 6 3 3  SZEGED, Hajnóczi u. 29.
1 1 6 5  BUDAPEST XVI.  kér.,
M a r g i t  u.  116.  ( lőtér)
2 3 3 5  TAKSONY, Baross t é r i .
2 8 9 0  TATA, M á j u s i ,  út 3 8 .

Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa
Ft/db+áfa

Tel.:  (5 2 )  
Fax:  (5 2 )  
Tel.:  (4 6 )  
Tel.:  (4 5 )  
Tel.:  (4 2 )  
Tel.:  (6 6 )  
Tel.:  (6 2 )

4 3 0 - 4 6 8
4 1 2 - 6 3 3
3 4 1 - 4 6 4
4 1 5 - 8 8 7
3 1 0 - 7 9 7
3 2 7 - 7 6 6
3 21 -4 9 1

Tel.:  ( 1 ) 4 0 3 - 3 0 1 6  
Tel.:  ( 2 4 )  4 7 8 - 5 3 8  
Tel. :  ( 3 4 )  3 8 1 - 4 1 8
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8 3 6 0  KESZTHELY, Rákóczi u. 3.

8 9 0 0  ZALAEGERSZEG, Kossuth u. 4 - 6 .  
(Csipke Ü z lethá z)
7 6 2 6  PÉCS, K i rá ly  u.  75.
3 3 0 0  EGER, M á t y á s  k i rá ly  út  8 5 .
2 4 0 0  DUNAÚJVÁROS, Dózsa G y ö r g y  út 4/c  
(TOJÁSHÁZ)
8 2 0 0  VESZPRÉM, Rákóczi tér  5.
7 8 0 0  SIKLÓS, Szent István té r  8 .
(K é k  Sellö üz letház )

Tel. :  ( 8 3 ) 3 1 4 - 1 0 1 ,  
Rádiótel . :  (3 0 )  3 9 8 - 3 6 9

Rádiótel . :  (3 0 )  3 9 8 - 3 6 9  
Tel. :  (7 2 )  3 3 5 - 3 3 3 ,  3 2 5 - 2 0 4  

Tel. :  (3 6 )  3 1 3 - 9 0 4

Tel. :  (2 5 )  4 0 5 - 7 0 1  
Tel. :  (8 8 )  3 2 5 - 0 3 3

Tel. :  (7 2 )  3 5 2 - 6 5 8



TARTÁLYOS GÁZFŰTÉS
Kényelmes és környezetbarát

Még rágondolni is rossz, milyen hosszú és kemény 
volt az idei tél. Pedig hamarosan itt az újabb fűtési 
szezon. így azoknak, akik még nem tették meg, las
san ideje felkészülniük az újabb zimankóra. Bár sok 
mindennel lehet fűteni, csak az a kérdés, hogy mekko
ra lesz a végén a számla.
Mert hát lehet tüzelni az 
erdei és mezőgazdasági 
hulladékkal fűthető kazá
nokkal, szénnel, az olajjal 
vagy éppenséggel a gáz
zal. A gazdaságossági 
mutatók alapján egyértel
műen a földgázfűtés a 
legkifizetődőbb. Sajnos 
nem mindenhol elérhető, 
hiszen az országnak csak 
egy részét fedi le a föld
gáz hálózat. Nem hivata
los adatok szerint Ma
gyarországon még 1997-ben is legalább 1700 olyan 
település lesz ahova nem jut el a vezetékes gáz. Ráa
dásul a vadászházak, erdészlakok többnyire a telepü
lések szélén vagy azoktól tisztes távolban állnak, így 
sokszor hiába van a faluban vezetékes gáz, túl sokba 
kerülne, gazdaságtalan lenne a hálózatot odáig kibő
víteni. Azonban a gázszolgáltatók gondoltak erre is, és 
néhány éve a Prímagáz Hungária Rt. a magyar piacra 
is bevezette az ún. tartályos pébégázt. Ezt - kis túlzás
sal - egy jókora gázpalacknak tekinthetjük, akkorának, 
amekkorába 3-5 köbméter cseppfolyós gázt lehet töl
teni. Ebből az „óriás palackból” táplálkozik az a kazán, 
amely fűt, és melegvízzel látja el a vadász tanyát vagy 
éppen az erdészlakot. Ha pedig kiürül, nem kell a cse
retelepre hurcolni, mert a Prímagáz tartálykocsija ház
hoz jön és feltölti.
A tartályos gázzal mindazok az előnyök kihasználha

tók, melyeket a vezetékes gáz nyújthat, vagyis a hely
ségek hőmérséklete szabályozható, nem kell a kazánt 
salakolni, az üzemeltetés kényelmes és nem utolsó 
sorban tiszta. Az sem mellékes, hogy a tartályos 
pébégáz rendszerek szerelvényei bármikor átállíthatok

földgázüzemre, tehát ha 
később mégiscsak lefek
tetik azokat a gázcsöve
ket, akkor sem veszett 
kárba az addigi beruhá
zás.

A rendszer maga teljesen 
automatizált, a hőmérsék
let szabályozható. A tartá
lyos gáz előnyei közé so
rolhatjuk, hogy míg pl. a 
gázolaj minőségével télen 
sok gond van (kiválik belő
le a parafin és ez eltömi 

az égőfejet), a propángáz a legalacsonyabb hőmérsék
leten sem dermed meg. Ráadásul a Prímagáz tankau
tója a szerződésben rögzítettek szerint a helyszínre 
szállítja a kívánt gáz mennyiséget.

Az olaj kormol, így az sem mellékes, hogy a gáz égése 
során lényegében széndioxidra és vízgőzre bomlik 
ezért sokkal környezetkímélőbb is. Nem utolsósorban 
a környezetvédelmi szempontok vezették döntésükben 
azokat a felhasználókat, akik az egyre szigorúbb kör
nyezetvédelmi szabályok miatt választották a Príma
gáz szolgáltatását. (Idegenforgalmi és természetvé
delmi szempontból frekventált helyeken az olajkazá
nokkal tüzelőkre környezetvédelmi bírságot vetnek k i ). 
Természetesen a tartályos gázzal nemcsak a bírságot, 
hanem a kiadások jelentős részét is megspórolták.
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1122 Budapest, Moszkva té r 21. OIH eng. szám: 1176/93 
Tel./fax: 156-3035. Tel.: 214-6062. Mobil: (30) 404-298

AFRIKA
Namíbia: - ötnapos antilopvadészat 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!) 
részvéteiével: 1 nagykudu, 1 oryx. 1 tehénantilop, 1 varacskos disznó 4430,- DEM
- 6-napos antilopvadászat 1 vadász részére: 5 szabadon választott vadfaj 4950,- DEM 
Dél-Afrika: - 6̂ apos anttíopvadászat. 1 vadász +1 női kísérő {ingyenes!}

4850,- DEM 
2910,- DEM

4500 - USD

részvételével: 1 nyala, 1 csíkos gnú, 1 impala. 1 varacskos disznó
- 6-napos speciális nyalavadészat 1 vadász részére: 1 nyala 
Zimbabwe: - 7-napcs antiiopvadészat 2 vadász részére, 
fejenként 5 antilop és 1 varacskos disznó elejtésével
- 10-napos antilopvadészat 2 vadász részére: 1 fekete lóantilop
és fejenként 7 antilop és 1 varacskos disznó elejtésével 6000,-, ill. 9250,- USD
- 6-napos antilopvadászat, 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!) 
részvételével: 1 nagykudu vagy 1 csíkos gnú, 1 impala,
1 varacskos disznó vagy 1 bozóti disznó, 1 kóantilop vagy 1 duiker 
Tanzánia: - 7-napos bivalyszafári, kísért út:
1997. aug. 13-24. és aug. 23.-szept. 3.
KANADA: jávorszarvas-, feketemedve-, grizzly-, rénszarvas-, 
havasi kecske- és kosvadászatok 
ALASZKA: - 10-napos vadászat szeptemberben: 1 jávorszarvas
- 10-napos vadászat szeptemberben:
1 jávorszarvas, 1 grizzly
- 9-napos vadászat augusztus-szeptemberben:
1 fehér hegyik9s, és 1 kanbu vagy 1 hegyikecske 
OROSZORSZÁG: -10 nap, 1 szibériai kőszéli kecske 
-10 nap,1 tengerparti barnamedve
- 8 nap, 1 óriás jávorszarvas garanciával 
ARGENTÍNA: - 5 nap, 1 puma
- 7 nap, 1 puma, 1 axisszarvas, 1 csavanszarvú antilop

3700,- DEM 

6100,-USD

4000-4500,- USD 

9500,-USD

8500,-USD 
4500,- USD 

4500-5250,-USD 
6000,- USD 

3000-3500,- USD 
5500-6000,- USD

Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes magyar 
nyelvű leírással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.
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SPO RT  A M M U N IT IO N  LTD. SPO R T LŐ SZ ER G Y Á R T Ó  KFT.
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091

■ Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe
rekben, különböző sörétsúllyal, 24.5 mm 
sörétmérettel.
■ Sportlőszerek speciális és extra kivi
telben.
■ Különleges lőszerek: fényjelző, 
nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi ri
asztó. ólomlövedékes.
■ 22-es kispuskalőszerek.

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

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NAGYKERESKEDŐINKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK:
1. Harmónia and Matcrial 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

mooncpG  ̂ARMS KFT
\  F E G Y V E R  N A G Y K E R E S K E D E S  

Hungaro Arms Kft. 9022 Győr, Apáca u. 14. Tel./fax: 96/313-040. Fegyver Nagykereskedés, 1045 Budapest, Chinoin u. 20. Telefon: 379-4339
KISK ER ESKED ELM I BOLTOK:

Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok: 9022 Győr, Apáca u. 14. Tel.: 96/328-876/9700 Szombathely, Széchenyi u. 13. Tel.: 94/339-336/ 
9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 10. Tel.: 60/395-394; Seprő Colt Fegyverbolt: 1076 Budapest, Thököly út 2. TeL.: 351-7535

ÍZELÍTŐ AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁRAINKBÓL:
Zaslava M70 vadászpuska, Monté Carlo agy, 
egy elsütőbillentyűvel, 30-06 és 7x84 92 24 0 ,-
Zastava M70 Monté Carlo agy, 
gyorsítás, 30-06,7x84 
Zastava M70, M uníicler így, 
egy eisütAilleotyűvel, 7x84 
Zastwa M70, Monté Carle agy, gyorsítás,
7 mm Rém. Mag.
Zastava M85, Monté Carle agy, 
egy etsütftillentyíivel, .222.223 Rém.
BS Buftalo Combo revolver .38 kai M é n  
+  .221.r. vátódoö és cső 
PMC 2228 Inzer, 3,3 gramm, PSP 
PMC 22-250 B Inzer, 3,6 gramm, PSP 
PMC 2238 lőszer, 3,8 gramm, PSP 
PMC 223A lészer, 3,8 gramm, FMJ-BT 
PMC 223C lőszer, 4,2 gramm, PSP 
PMC 243A lőszer, 5,2 gramm, PSP

07 2 0 0 -

103 9 2 0 -

105 2 0 0 -

97 200-

47 8 8 0 -  
8 8 -  

1 0 4 -

1 0 4 -
1 1 9 -

a m

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT 
NEM TARTALMAZZÁK!

PMC 243B lőszer, 8,5 gramm, PSP 1 1 2 -
PMCB.5MA Inzer (cal.: 8,5x55),
9,3 gramm, FMJ 10 8 ,-
PMC8.5MB Inzer (cal.: 8,5x55),
9 gramm, PSP 118 ,-
PMC30-08A lőszer, 9,7 gramm, PSP 1 2 5 -
PMC30-08B lőszer, 11,7 gramm, PSP 1 1 6 -
PMC3006C Inzer, 9,7 gramm, FMJ 1 1 9 -
PMC3008XA lőszer, 9,7 gramm, amerikai
X  maggal (túrt) 2 0 5 -
PMC30-08XB lőszer, 10,7 gramm,
i"  manral/r* BWU rl 2 0 5 -

PMC7A Inzer (cal.: 7 mm Rém. Mag.),
9,1 gramm, PSP 182 ,-
PMC7C lőszer (cal.: 7 mm Rém. Mag.),
11,3 gramm, PSP 1 5 5 -
PMC7XR lőszer (cal.: 7 mm Rém. Mag.),
10,4 gramm X  maggal 24 0 ,-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL 
MUNKATÁRSAINK KÉSZSÉGGEL 

ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE)

t » O A .O * r



A TARTALOMBÓL:
Interjú dr. Székely Istvánnal____________________________ 7
Mi a teendő? 8
Vad lexikon: róka 9
Állatóvoda (fotóösszeállítás) 10
Ki fog itt vadászni? 11
Körkérdés az elnökökhöz (2. rész) 12
Megalakult a Halászati és Vadászati 
Érdekegyeztető Tanács 13
Demokrati(kuss) leckekönyv (2. rész) 14
30 éve halt meg gr. Széchenyi Zsigmond 18-19
Ólommérgezés 21
A vadfotózás szerelmese - 
Nagygyörgy Sándor emlékére 23-24
Vadászterület az Alpokban 25

TÁJÉKOZTATÓ
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 tagdiját. 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: REJTŐZKÖDŐ ŐZBAK - MAGYAR FERENC FELVÉTELE

M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN
Kiado-főszerkesztő Cseko Sándor 60/326-731 • Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 

60/322-998 • Tervezőszerkesztő Kun Gábor • Szerkesztőségi titkár: Lukácsné Kocsis 
Marianna A szerkesztősöd levelezési cime: 1245 Budapest Pf. 1209 •

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •
A szerkesztőség és a kiadó cime. 1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. • 

Telefon/fax: 131-43-68 60/322-898 
■ A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföldi postautalványon" a szerkesztőség 

levelezési cimón, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 11500102- 
10004115 számú számlára, vagy a hírtapkézbesitóknél. a postahivatalokban. 

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

ISSN  1215-6159 

®
Athenaeum Nyomda Rt. 97.0202 

Felelős vezető: Hupján József vezérigazgató

BAKLÖVÉS
Ha valamit el akarok érni, elhíresztelem. A 
népek fokozatosan hozzászoknak a hír
hez, tesznek hozzá, alakítgatják... mire a 
megvalósításra sor kerül, sokan érzik majd 
a sajátjukénak elképzelésem. Valahogy így 
vagyok azzal a hírrel - amit minden hivata
los illetékes természetesen cáfol -, hogy 
idén már „bekeményítenek" a trófeabírá
lók... és a dolog az idei őzbakagancsok el
bírálásánál kezdődik.

Ki gondolná, hogy az elmúlt évben - 
amikor még jócskán elnézőek voltak a tró

feabírálók - 7 millió forint büntetésről, vadgazdálkodási bírságról 
hoztak határozatot a vadászati felügyelők. A legszigorúbbnak a 
Veszprém megyeiek bizonyultak 1,4 millió forinttal, és a sor végét a 
Bács-Kiskun megyeiek zárják, mindössze 20 ezer forinttal. (Leg
alábbis ennyiről kapott értesítést az OTB. A szerk. megj.)

Most itt állunk az őzbak vadászatának elején - és bár még nem 
jelent meg - a törvény végrehajtásának szabályairól szóló rendelet- 
tervezet előrevetíti a szigorúságot, a büntetést, a büntethetőséget. 
Nincs és nem is lehet vita a mínuszpontokon, mert ami - netán - ki
maradt volna a törvényből, most precízen, pontosan meg lesz fo
galmazva, a VHSZ-ből mindent megtudhatunk... és majdan fizethe
tünk érte.

Merthogy ezért valaki meg fog fizetni, azt garantálom!
Nem adok neki sok időt, lasszóval kell majd fogni azokat a vadá

szokat, akik akár külföldi, akár hazai bérvadászt trófeás vadra haj
landóak lesznek megvadásztatni, vállalkoznak a kísérésre. Nem fog
nak tülekedni a „jattlesők", ha a vadászatra jogosult - házi szabály
zatában is rögzítve - áthárítja rájuk a mínuszpontok „kiperkálását".

És ezt a sportvadász esetében meg is tehetik, de mit kezdenek 
majd a „nagypénzű, jól fizetett" vadőrökkel, akiknek munkaköri fel
adatuk a vadásztatás, és akik nem mondhatják: ők nem vadásztat
nak, nem kísérnek bérvadászt. Levonják a bérükből, beleírják az al
kalmazási szerződésükbe, mint alkalmazási feltételt, hogy nem té
vedhetnek, hogy a mínuszpontokért fizetniük kell?

Lázálom, ami ebből kialakulhat.
A helyzet ugyanis őzbakéknál nem kecsegtető, a tavaly terítékre 

hozott és lebírált 15 244 őzbak agancsából az 1 -5 éves bakok szá
ma meghaladta a 61 százalékot, és a golyóra érettségnek, a leg
alább 7 éves bak kritériumának - a végrehajtási rendelet előírásait 
szó szerint betartva - csak alig 15 százaléka felelt volna meg. Ha 
ehhez a köztudott elfiatalodáshoz azt is hozzátesszük, hogy évről 
évre összességében is csökken a teríték nagysága - 4513 őzbak
kal esett tavaly kevesebb, mint 1992-ben - akkor rögvest nyilván
valóvá válik, arányosan növekszik a tévedés lehetősége.

Egyetlen dolog ad vagy adhat a tévedések kivédésére valami kis 
reményt. Méghozzá az, hogy egyelőre nem kell reszketnünk a „va
dászati hatóságoktól", sem a trófeabíráló bizottságoktól... mert
hogy törvényesen egyikük sem létezik. (Még az Országos Trófeabí
ráló Bizottság is megszűnt, mivel korábbi fenntartóját január 1-jétől 
átszervezték, és az Állami Erdészeti Szolgálatnál már mint hozzájuk 
tartozó szervezetet nem jegyzik.) Vagyis, ezek a törvényen kívüli, 
nem is létező szervezetek - a vadászati felügyelőségek - hogyan 
hozhatnak napjainkban törvényes határozatot, hogyan büntethet
nek... és hogyan fognak őzagancsokat bírálni?

Az 1996. évi LV. törvény 73. paragrafusa azt írja. hogy az elejtett 
őz agancsát a „vadászati hatóságnak" kell trófeabírálat céljából kö
telezően bemutatni, azaz feltételezi, hogy 1997 májusában már lé
tezni fognak - a törvény előkészítése és elfogadása során is nagy 
vitát kiváltó - vadászati felügyelőségek (lásd 86. paragrafus), 
amelynek feltehetően a munkatársai lesznek a (ma még zömében 
nyugdíjas, de később) törvényesen is „egyenruhás, igazolvánnyal 
és sorszámozott szolgálati jelvénnyel rendelkező" trófeabírálók.

Ha hiszik, ha nem - ez így van. szóról szóra igaz.
De ne felejtsék el - hogyan is tudnák? - a Földművelésügyi Mi

nisztérium hivatalainak vadászati 
felügyelői léteznek, ki-ki a maga 
módján határoz, szorgalmasan te
vékenykedik! Ahogy a dolgok ed
dig történtek, ezt a kis gondot is 
meg fogják velük oldatni. főszerkesztő
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Nagy György, Székesfehérvár:
„...Kérem a T. Szerkesztőséget, szí
veskedjen az alábbi kérdéseimre levél
ben, vagy a lap hasábjain válaszolni.

1. Közös képviselő megválasztá
sánál, illetve a határozathozatalkor 
kell-e jelenléti ívet mellékelni? Ha 
igen, akkor ezt mellékelni kell-e a ké
relem benyújtásakor?
2. Közös képviselő több tulajdonosi 
közösség képviseletét vállalhatja-e, 
illetve elláthatja-e?
3. Közös képviselő, illetve haszonbér
lő a tíz év alatt módosíthatja-e a vadá
szati jog gyakorlásában a jelenleg ho
zott döntést? Az előhaszonbérlet csak 
március 1 -jéig volt-e érvényesíthető?
Mindezekről a kérdésekről lapunk ta
valy őszi számaiban indított A  jogász 
válaszol’ című, dr. Mikó Zoltán rova
tában, valamint a témában ma is élő 
„Mi a teendő" című sorozatunkban ír
tunk. Ennek ellenére a kérdések sor
rendjében a válaszok:

1. A közös képviselő megválasztása
kor nem kell az egész jegyzőkönyvet 
és annak szerves részének tekinthető 
jelenléti ívet beküldeni, hanem ele
gendő a képviselő megválasztását a 
témára vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
nattal igazolni.

2. A tulajdonosi képviselő - termé
szetes vagy jogi személy - több tulaj
donosi közösség képviseletét is ellát
hatja. A képviselőt a közösség vá
lasztja, és ha az megfelel az előírá
soknak, másnak abba beleszólása 
nincsen.
3. Kérdésére a haszonbérleti szerző
dés ad választ. A haszonbérleti szer
ződés ugyanis rögzíti, illetve rögzíte
nie kell, milyen esetekben mondható 
fel a szerződés. Ilyenek a haszonbérlő 
üzemtervtől eltérő gazdálkodása, a 
bérleti díj fizetési kötelezettségének 
elmulasztása, egyéb, a szerződésben 
foglaltak be nem tartása. Az előha
szonbérlet .intézményét’ a PTK bizto
sítja az egyéb mezőgazdasági bérle
ményeknek megfelelően. Alapfeltéte
le, hogy a tulajdonosi közösség a ha
szonbérbeadásról döntsön. A tulajdo
nosi képviselőnek, mint bérbeadónak 
fel kell ajánlania a bérlet lehetőségét 
az előző bérlőnek. Ha az előző bérlő 
vállalja a feltételeket, amelyeket a bér
beadó közösség meghatározott, 
megilleti az előhaszonbérlet joga. Ez a 
törvényben biztosított jog bírósági 
úton érvényesíthető, külön határidő
höz nem kötött, de a bérbeadás idő
szakában érvényesíthető. A tulajdo
nosi közösség, ha elmulasztotta min
dezekre felhívni a régi bérlő figyelmét, 
a másik féllel kötött szerződése bíró
sági keresettel megtámadható.

MIÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
Marék József (2000 Szentendre, Vasúti Villasor 5/A. Telefon/fax: 26/311-342, Üzlet: 
26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a VKE
tagjainak. _

Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129. Telefon: 175-2951) 10 szá
zalék kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbórök ki
készítéséből. #

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

A Lőrinc és Fia PORST Optikai Boltja (1091 Budapest, Üllői u. 81., telefon: 
215-0037, tel./fax: 215-4875) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és 
szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) javításá
ra 10 százalék kedvezményt ad. #

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lórinc Boltnak (1056 Buda
pest, Fővám tér 6., telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javítá
sánál lehet igénybe venni. #

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57., telefon: 283-4432, 
vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 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 csapdaira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE 
igazolványát felmutató vásárlóinak. #

A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki el- 
az egyesület alapszabályát és írásban kéri a felvételét. Az egyesületi tagdíj

1997-ben 1500 Ft, jogi személyeknek 15 000 Ft, amely - a többi között - tartalmazza 
a Magyar VADÁSZLAP egész évi ingyenes kiküldését, a vásárlási kedvezményekre jo
gosító tagsági igazolványt.

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

A U S ZTR IA
Május 10-étől: siketfajd - nyírfajd.
Május 16-ától: III. osztályú őzbak - gida nélküli suta.

SZLO VÁ K IA
Május 15-éig: siketfajd - vadpulyka.
Május 16-ától: őzbak.
Egész évben: nyestkutya - róka - görény - ürge - hörcsög
- szarka - szajkó - vetési és dolmányos varjú.

R O M Á N IA
Május 15-éig: medve - siketfajd. 
Május 15-étol: őzbak.
Egész évben: farkas - róka - vadmacska - nyestkutya - 
görény - hermelin - menyét - pézsmapocok - ürge - szarka
- szajkó - szürke és dolmányos varjú

S ZLO VÉN IA
Má
Má
Má

us 1-jétől: vaddisznó, 
us 10-étől: siketfajd - nyírfajd.

1-jét< 
10-ét 

us 16-ától: őzbak.

M A G Y A R O R S ZA G
Májusban: őzbak - vaddisznó koca (50 kg zsigerelt súly fe
lett) - vetési varjú fészektelepeken is. 
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac - róka - üregi 
nyúl - nyestkutya - pézsmapocok - mosómedve - aranysa
kéi - nagy kárókatona - sárgalábú sirály - szarka - szajkó - 
dolmányos és vetési varjú 

Az éves vadgazdálkodási tervek hivatalos jóváhagyásáig 
az egész évben elejthető kártékony vadfajokon kívül csak 
vaddisznó vadkárelhárító vadászata és az őzbak bérvadá
szata engedélyezett, a nyilvántartásbavételi lapon feltüntetett 
koreloszlásban és számban.

M Á JU S
Tavaszhó, avagy P ü n kö sd  hava

A hó A hét 
napja napja

Ünnepnap
Névnap

A Nap 
kelte nyugta 
hm hm

kelte
hm

A Hold 
nyugta 
hm

fázisa
hm

9 Péntek Gergely 415 1907 626 2145
10 Szombat Ármin, Pálma 414 1908 717 2235
11 Vasárnap Ferenc 413 1909 811 2319
12 Hétfő Pongrác 411 1911 908 2357
13 Kedd Szerváe, Imola 410 1912 1006 -
14 Szerda Bonifác 409 1913 1105 030 D11 55
15 Csütörtök Zsófia. Szonja 4 07 1914 1205 059
16 Péntek Mózes. Botond 406 1916 1304 126
17 Szombat Paszkál 405 1917 1405 152
18 Vasárnap Pünkösd. &K Aiexandra 404 1918 1506 218
19 Hétfő Pünkösd. Ivó. Milán 403 1919 1609 244
20 Kedd Bemát. Feícia 401 1921 1713 313
21 Szerda Konstantin 400 1922 1817 345
22 Csütörtök JúKa, Rita 359 1923 1921 4 22 0 1013
23 Péntek Dezső 358 1924 20 23 504
24 Szombat Eszter, Eliza 357 1925 21 21 554
25 Vasárnap Orbán 356 1926 2212 652
26 Hétfő Fülöp, Evelin 356 1927 22 58 755
27 Kedd Hella 355 1928 2338 904
28 Szerda Emil, Csanád 354 1929 - 1015
29 Csütörtök Magdolna 353 1930 013 1128 C 8 51

• 30 Péntek Janka. Zsanett 352 1931 046 1241
31 Szombat Angéia. Petronella 352 1932 117 1353
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INTERJÚ DR. SZÉKELY ISTVÁNNAL, AZ OMVV JOGÁSZÁVAL

A JOGÁSZ SZEMÉVEL
HA VALAKIRŐL ELMONDHATÓ, HOGY „OTT VOLT MINDEN KILOMÉTERKŐNÉL", AZ MINDEN KÉTSÉGET KIZÁRÓAN 
DR. SZÉKELY ISTVÁN (50), AZ O M W  JOGÁSZA. ÚGY GONDOLJUK EGY KORSZAK LEZÁRÁSA UTÁN TENGERNYI 
JÓ  ÉS ROSSZ TAPASZTALATA GYŰLT ÖSSZE. MIUTÁN MANAPSÁG SZINTE VALAMENNYIEN ÖNHIBÁNKON KÍVÜL 

BOTCSINÁLTA, AMATŐR JOGÁSZOKKÁ VÁLTUNK - ÉS MÉG MINDIG NEM A VADÁSZAT ÜGYES-BAJOS DOLGAIVAL 
FOGLALKOZUNK - ÉRDEMES A SZAKEMBER VÉLEMÉNYÉVEL IS KÖZELEBBRŐL MEGISMERKEDNI.

Vadászlap: - Nem a hivatalos, hanem el
sősorban a magánvéleményére volnánk 
kíváncsiak. Nem lesz ebből Önnek baja. 
kellemetlensége?

Dr. Székelv István: - Miért volna? • •
Soha nem rejtettem véka alá a vélemé
nyemet. természetesen mindezeket külön 
kell választani attól az esettől, ha az álta
lam képviseltek érdekeit védtem. Ez a mi 
szakmánkban természetes, hiszen én ezt 
egyfajta fizetett szolgáltatásként végzem. 
Mindezek ellenére a jogásznak azért - 
vadászként éppúgy, mint bárki másnak - 
akad bőséggel lehetősége saját, önálló 
véleményének megjelenítésére is.

Vadászlap: - Mióta vadász?
Dr. Székelv István: - 1976-ban vet-•

tek föl a Tápióvölgye Előre Vadásztársa
ságba. ahol később több tisztséget is el
láttam. Itt ismerkedtem meg az őszi apró- 
vadvadászatok szerény terítékű, sártapo
só hangulatával, a vadásztársakkal, az 
egyesületi élettel. Természetesen egy idő 
után szerettem volna nagyvadvadászaton 
is kipróbálni önmagamat, felejthetetlen 
élményeket gyűjteni, hiszen vadászbará
taim történetei és olvasmányaim is ilyen 
irányba terelték érdeklődésemet. 1987- 
ben sikerült végül a Börzsönyben nagy
vadas társaságba bekerülnöm, ahol titkár
ként. majd FB elnökként tevékenyked
tem. A nagy átrendeződés folytán elvesz
tettük az egész területünket. Néhány hete 
azonban fölvettek a Dunakanyar Kitten- 
berger Vadásztársaságba. Zebegényben 
van egy kis nyaralónk, így talán a vadá
szat kevesebb távol létet jelent majd a 
családtól, két kislányomtól is.

Vadászlap: - Hivatali, közéleti sze
replése miatt kevesen akadnak, akik az 
elmúlt évtized alatt ne találkoztak volna 
Önnel megyei közgyűléseken, egyeztető 
tárgyalásokon, a szövetségi munkában, 
ha másképp nem. akkor publikációival. 
Hogyan kezdődött az úgynevezett köz
szereplés?

I)r. Székelv István: - 1982 őszén ke- 
resett meg az akkori MAVOSZ vezetősé
ge és felajánlották a szövetségben a jogta
nácsosi állást. Akkoriban a Budapesti 
Közlekedési Vállalat jogsegélyszolgála
tánál dolgoztam és szinte gondolkodás 
nélkül elvállaltam a feladatot, mert úgy 
gondoltam, hogy a jogsegélyszolgálati ta
pasztalataimat jól tudom majd kamatoz
tatni az érdekvédelmi munkában is. Azon
nal bedobtak a mély vízbe, mert szinte 
ahogy beléptem, már mennem kellett a

MEM-be a vadászati törvény előkészítő 
vitáira. És ez a csatározás egyfolytában 
tartott egészen a mült év közepéig. Az 
OMVV megalakulásával a jogtanácsosi 
állás mellett főtitkárhelyettessé neveztek 
ki. 1993 tavaszán közös megegyezéssel 
munkaviszonyomat megszüntettem, ma
gánügyvéd lettem, és azóta így látom el a 
védegylet jogi képviseletét. 1995-ben a 
Pest megyei vadászszövetség titkárává 
választottak a küldöttek, emellett a Ma
gyar Vadászati Kollégium titkáraként te
vékenykedtem. Talán a rekordok könyvé
be való volna, hogy hány előterjesztést, 
törvénytervezetet, jogszabályt vélemé
nyeztünk. amelyhez rendkívül nagy segít
séget adott dr. Zoltán Ödön. a hazai vadá
szat legkiválóbb jogi szakértője.

Vadászlap: - A kívülről talán szélma- 
lomharcnak tűnő munkája során milyen 
sikerei voltak?

Dr. Székely István: - Szerénytelen
ség nélkül állítom - és nehogy valamifé
le dicsekvésnek tűnjön -. akadt azért né
hány. hiszen végül is ez tartja az ember
ben a lelket. Ezek között említhetem a 
MAVOSZ átalakítását, az önálló megyei 
szövetségek megszervezését, az OMVV 
megalakítását... és talán összességében 
azt. hogy az ellenfeleinknek nem sikerült 
lemosni az érdekvédelmet, pedig erre 
igen sokan törekedtek. Szót tudunk érteni 
a legtöbb politikai párttal, az országgyű
lés mezőgazdasági bizottságával, de né
hány kérdésben még az Erdészeti Egye
sülettel. illetve annak egyes képviselőivel 
is. Most, amikor az átalakulás előszobá
jában toporgunk, talán még több kérdőjel 
meredezik, mint valaha, és a folyamatos

érdekegyeztetések sorra új feladatokat 
adnak.

Vadászlap: - Aki hályogkovács mód
jára végigcsinálta ezt az egész tortúrát, an
nak bőséggel összegyűltek a tapasztala
tai. Mi ezekről a szakember véleménye?

Dr. Székely István: - Minden kétsé
get kizáróan újra kellett szabályozni a va
dászati jogot, ez szükségszerű volt. Más 
kérdés az. hogy milyen mélységig kellett 
leásni? Először is azonnal, a törvénnyel 
együtt meg kellett volna jelennie a végre
hajtási rendeletnek. Végtére is ez szól 
azokhoz, akik a feladatokat végrehajtják. 
Hónapok teltek el egyértelmű eligazítá
sok nélkül, s közben az átmeneti rendele- 
tek sorra módosították egymást és a ha
táridőket. Mondok egy példát: az utolsó 
határidőt április 15-éig tolták ki, ugyan
akkor azt mondták, hogy legkésőbb 60 
napon belül dönteni kell a hasznosítás 
tonnájáról, ami ha jól számoltam, április 
28-án járt le, akkor, ha a hatósági határo
zatot február 26-án küldték ki. A vadá
szok. a földtulajdonosok a vadászati fel
ügyelőket okolták a csúszásokért, pedig 
nem ők tehettek róla. Nem vigasztal, de 
mindezekre előre és időben fölhívtuk a 
figyelmet. Nem túlzók, ha azt mondom, 
sok helyütt kaotikus és kezelhetetlen ál
lapotok alakultak ki. és a bírósági perek 
sorozata válik szükségessé. Mást ne 
mondjak, az előhaszonbérlet gyakorlásá
val. valamint a vadászati berendezések 
megtérítésével kapcsolatban a viták még 
csak most kezdődnek. A pontos eligazí
tás, az információk hiánya okozta azt, 
hogy mindenki azt olvasott ki a jogszabá
lyokból, amit a maga számára éppen ked
vezőnek tartott. Mosolyt fakasztó volt az 
a somogyi idős vadász, aki az előhaszon- 
bérletct úgy értelmezte, hogy az most 
nem érvényes, csak majd a következő tíz 
évre szól. Mindezek adnak a jogászoknak 
munkát bőséggel...

Vadászlap: - Ez bizonyára jó a jogá
szoknak. annál kevésbé nekünk. Lehet-e 
egyfajta minősítés, vagy az egész próbája 
a peres ügyek száma? Leegyszerűsítve: 
aki ma nyulat akar lőni. annak nem hajtó, 
hanem jogász kell?

Dr. Székelv István: - Átvitt értelem-W
ben igen. de ilyen alapon nem lehet mi
nősíteni. Kétségtelen tény, hogy a bírósá
gok leterheltségét tekintve egy-egy per 
akár két-három évig is elhúzódhat. A jö
vőképről csupán annyit mondhatok - vé
gig küszködve az egész megelőző folya

matot hogy a kép letisztulásához talán 
elegendő lesz néhány hónap, de ahhoz, 
hogy az újak megtanuljanak vadászni, 
vadgazdálkodni, ahhoz már hosszú évek
re lesz szükség. Különösen ha a vadászat 
értékmegőrző, gyarapító szerepét is né
zem. Éppen ezért kell - szerintem - meg
erősíteni a szakmai felügyeletet, amely 
nem biztos, hogy teljes egészében állami 
feladat. Megoldaná ezt egy köztestület, 
de a hagyományos társadalmi szervezet, 
a szövetség is. Nem ezzel van a baj, ha
nem azzal, hogy az érdekvédelem törvé
nyi szabályozás híján légüres térbe ke
rült, nem rendelkezik semmiféle jogosít
vánnyal. Példának említem, hogy a kultu
rális értékrenden, az íratlan és leírt törvé
nyeken alapulva a vadászati jogosultság 
visszavonására jószerint nincs lehetősége 
a saját, demokratikusan választott önkor
mányzattal rendelkező szervezetnek. Az 
orvvadászat hivatásos büntetőjogi meg
ítélése pedig olyan, amilyen... és még so
rolhatnám. Egy azonban bizonyos: az ok
szerű gazdálkodás biztonságos gazdasági 
és jogi környezetének kialakítása és an
nak garantált védelme állami feladat, azt 
senki át nem vállalhatja. Közhely azon
ban az. hogy ez ugyanúgy igaz bármely 
más emberi tevékenységre is. Sajnos, és 
ezt számtalan kudarcélményemmel is 
igazolhatom, ma az érdekvédelmi szerve
zeteket jószerint senki nem tekinti egyen
rangú tárgyaló félnek. Ezt csak megfelelő 
jogszabályi háttérrel lehetne elérni. So
kan csodákat várnak a létrehozandó köz
testülettől. Volt alkalmam tanulmányozni 
a működő polgári demokráciák ilyen irá
nyú önszabályozását, ahol az érdekvéde
lemnek elsődleges és meghatározó szere
pe van még a mienkhez hasonló egyesü
leti formában is, mert rendelkeznek a 
megfelelő jogosítványokkal, jogszabályi 
háttérrel is ehhez. Ott elképzelhetetlen 
az, hogy a demokratikusan választott 
szervezetek feje felett átnyúlhasson bár
ki, adott esetben a hatalom. Sajnos az 
úgynevezett átmeneti időszakban - 
amely ki tudja még meddig tart - gyakor
ta esünk abba a hibába, hogy átveszünk 
bizonyos dolgokat, de mellőzünk olyano
kat, amitől az egész rendszer működni 
kezd. Olyan ez. mintha beülnénk egy au
tóba. amelyikből hiányzik mondjuk a se
bességváltó és leszívták az üzemanyagot. 
Ilyenkor aztán hiába szívatózunk. csak 

is a vége...
-H . Za i-
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MI A TEENDŐ?
A SZALONKÁK MÁR ELMENTEK, SOK HELYÜTT LÖVÉS NÉLKÜL, UGYANIS A VADÁSZATRA NEM JOGOSULT 

NIMRÓDOK LEG FELJEBB  VÁGYAKOZÓ PILLANTÁSOKAT KÜLDHETTÉK FELÉJÜK. AKI AZONBAN TÉLEN NEM 
CSAK EGÉSZSÉGÜGYI SÉTÁNAK SZÁNJA A FÁCÁNOZÁST, ANNAK EL KELL KEZDENIE A MUNKÁT - FELTÉVE, 

HOGY VADÁSZTERÜLETÉNEK FÖLDTULAJDONOSI KÖ ZÖSSÉGE NEM BONYOLÓDIK VÉGELÁTHATATLAN
PERESKED ÉSBE...

1. Pénz, pénz, pénz
Bár a haszonbérleti díjak, illetve 
gyakorlás esetén az abban részt nem 
vevők számára járó összeg kifizeté
sének ideje még odébb van (kivéve, 
ha a földtulajdonosok előre kérték a 
pénzt), a kérdés megoldását nem ér
demes a végsőkig halogatni, már 
csak a jó kapcsolat megteremtése 
miatt sem, hiszen ekkor bizonyíthat
nak a vadászok, hogy fizetőképes, 
felelős partnerek. A pénz útja a kö
zös képviselőig egyenes, a bajok ak
kor kezdődnek, mikor kiderül, hogy 
az egyes tulajdonosok elérhetetlenek 
vagy csak közömbösek. A képviselő
- a Működési Szabályzatban foglal
tak szerint - megpróbálkozhat a tu
lajdonosok hirdetményi értesítésé
vel, vagy a postaköltségnél nagyobb 
összegeket kiutalhatja - azonban így 
is, úgy is marad valami a kasszában. 
Itt megint választhat: vagy letétbe 
helyezi a maradékot, vagy a tulajdo
nosok határozatának megfelelően 
valamely, a gazdák érdekeit szolgáló 
helyi alapítványba utalja. Ez utóbbi 
lehetőségtől sokan félnek, ugyanis 
tudják, hogy a polgári jog általános 
elévülési idején (5 év) belül a tulaj
donos bármikor előkerülhet és köve
telheti járandóságát. Hogy miért 
ajánlom mégis az alapítványi konst
rukciót? Kis pénz is pénz, s ha a 
földtulajdonosok érdekében forog 
(természetvédelmet, vízelvezetést, 
útkarbantartást stb. szolgál), még 
mindig a birtok hasznát növeli, 
ahonnét származik. A  járandóságu
kért utólag jelentkezők számára pe
dig fenn lehet tartani olyan pályázati 
lehetőséget, hogy az ötéves interval
lumon belül hozzájussanak pénzük
höz - feltéve, hogy addig nem győ
zik meg őket társaik, akik saját jó 
szántukból hagyják a közösben a ne
kik járót, mert felismertek, hogy egy 
közösen fogadott mezőőr, vagy egy 
rendbehozott csatorna jobban szol
gálja érdekeiket, mint a nekik jutó 
néhány száz, esetleg néhány ezer fo
rintok.

További - és első látásra rendkí
vül kényelmes - lehetőség, hogy a 
közös képviselő „profikat”  bíz meg a 
nyilvántartás elkészítésével, a pénz
kezeléssel és -kiutalással. [Ez irányú

szolgálatait egy ideje igen neves va
dászati (!) szervezet is kínálja.] A 
szolgáltatás díja azonban a végén ki
számlázásra kerül, és ha a szolgálta
tó „félfogadása”  a képviselő egyéni 
ötlete volt, a pénzük töredékét kéz
hez kapó földtulajdonosok neki 
nyújtják majd be saját számlájukat...

2. Végy egy vadőrt
A nagy csaták után a vadászati tör
vényt tovább olvasva érhet még 
meglepetés - például a hivatásos va
dászokkal kapcsolatban.

„A  jogosult (...) köteles [...] egy. 
illetve minden megkezdett három
ezer hektár után legalább egy (...) hi
vatásos vadász igénybevételéről ön
állóan vagy más jogosulttal közösen 
gondoskodni." (50. § (1) bek.) Hogy 
is van ez? Az igénybevétel kifejezés 
sok mindent jelenthet, de főállású 
munkaviszonyt valószínűleg nem - 
akkor pedig a vadőr lehet mellékál

lású, sót, megfelelő képesítéssel ren
delkező, a hatóság nyilvántartásába 
felvett vadásztársasági tag is. Az pe
dig - mint ahogy több élelmes vadőr 
is rájött hogy „más jogosulttal kö
zösen” , lehetőséget ad arra, hogy 
egy-egy hivatásos vadász 4-5 vagy 
még több vadászatra jogosultnak ad
ja a nevét. A vadászok biztosan örül
nek, hogy a megnövekedett költsé
gekből legalább a vadőrtartást leír
hatják, kérdés azonban, hogy a szak- 
szerűséget, a vadállomány védelmét 
és a vadgazdálkodási feladatok ellá
tását hogyan tudják (hogyan lehet?) 
biztosítani? (A  vadőrtartáson spórol
ni szándékozók szíves figyelmébe 
ajánlom Fekete István Hanzi című, a 
30-as években született írását - talán 
ma sem tanulságok nélkül való...)

3. Mi jöhet még?
Lehet, hogy a földtulajdonosokat 
egyelőre nem érdekli különösebben.

hogy a vadászterületen van-e nyil
vántartásba vett vadászatra jogosult
- mit nekem elhúzódó per, alá nem 
írt haszonbérleti szerződés, hiányzó 
Működési Szabályzat! -, azonban 
már a májusi kukoricavetésekben ke
letkező vadkárok behajthatatlansága 
rádöbbenti őket: az ő érdekük is, 
hogy a területnek legyen gazdája, hi
szen addig minden kiadás, kötele
zettség, kár őket terheli! A későb
biekben azon is meglepődhetnek, 
hogy a várva várt pénz nem érkezik 
meg, mert kifelejtették őket a nyil
vántartásból. Azon viszont senki ne 
lepődjék meg, ha a nyilvántartás- 
bavételnél, vagy a pénzfizetésnél tu
lajdoni lap másolatot (földrészleten
ként 1000 Ft-ért) kémek majd tőle.

A határozathozataloknál képvise
lőként eljárók pedig talán akkor le
pődnek meg, ha az általuk képviselt 
tulajdonosok kártérítést követelnek 
tőlük pl. az alacsony haszonbérleti 
díj miatt, vagy azért, mert a külterü
leti ingatlanok vadászterületnek mi
nősülő részét hasraütésszerű száza
lékszámításos módszerrel határoz
ták meg és fogadták el, s így megrö
vidítették a gazdákat. Természetesen 
nem biztos, hogy a követelések ér
vényesíthetőek lesznek - minden
esetre ebből is születhet néhány, a 
bíráknak sok fejtörést okozó próba
per.

Tisztelt földtulajdonosok és va
dásztársaim!

Többé-kevésbé áttekintettük az új 
vadászati jogszabályok által felvetett 
kérdéseket. Általános problémákra 
általános tanácsokat próbáltam adni, 
tudva, hogy az élet adott esetben sok
kal bonyolultabb helyzeteket teremt
het. A felmerült és a felmerülő jogvi
ták megoldásában most már a bírósá
goké a szó. Egy jótanácsot azonban 
még fogadjanak el: költség, ideg- és 
időkímélőbb fehér asztalnál, peren . 
kívül megegyezni, mint hónapokig, 
évekig pereskedni. Minden eddigi 
tipp közül talán ez a legfontosabb és 
legjobb, mert fordult bár átmenetileg 
egyikünk vagy másikunk felé a sze
rencse kereke, nekünk, akiknek fon
tos a magyar föld és a magyar vad, 
nem szabad elfelejtenünk: egy csó
nakban evezünk!

Dr. Faragó István

DUBLÉDÍJASOK
Sok helyen az országban egyáltalán, ugyancsak sok helyen csak az idény közepén szalon- 
kázhattak a vadászok, mert - ahol vita volt a területhatárok körül - a megyei vadászati fel
ügyelők nem jegyezhették be a vadászatra jogosultat... tilos volt a szalonkázás. Ennek ellen
ére, új országos rekord született. (Legjobb tudomásunk szerint.)
Balogh Balázs, a nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaság tagja március 8-án este. 16-án és 
19-én reggel - összesen három dublét - lőtt és vett fel, amelyet igazolt a vt. vadászmeste
re és további öt vadász.

Március 8-án - a Zánka melletti sági területen - egy cseres szálas és bontott fegyves 
erdő között, korrogva-ptsszegve jött rá egy evikk. Először a hátsó madarat, majd reflexből 
az első madarat lőtte meg. Március 16-án a Vászoly feletti cseresben, majd 19-én Ságon, 
a zánkai gyermeküdülő központ fenyveses-szálasos-cseres felőli kerítés melletti léniáján si
került a dublélövés.
Kapronczai Tamás, a magyaregresi .Hubertus’ Vt. hivatásos vadásza idén két dubléval 
iratkozott fel a dublédijasok közé. Somogygeszti és Mernye határában március 10-én es
te egy hang nélküli hármas cvikkből lőtte az első dublét, majd 13-án este szintén egy hár
mas cvikkből sikerült ismét kiemelnie és felvennie két madarat. A már nem először dublé- 
dijas Feiszt Ottó, Zsigárd határában március 7-én este .szólította magához’ madarait.
E - nem semmi - rekordok mellett, szinte már .eltörpülnek* az egy dublét lövők ritka telje
sítményei.
Élete első dubtéját lőtte március 13-án este - Mártély határában - Soós Gábor hódmező
vásárhelyi vadász, március 15-én este - Nagykanizsán a szentmiklósi égeres északkeleti 
végén - Kiss György a nagykanizsai Hubertus Vt. vadásza, és március 20-án hajnalban 
- a Hódmezővásárhelyi .Előre" Vt. területén - Pálfi Zoltán fővadász. Simon Szabolcs 
Szelestén két dublét is lőtt március 22-én és 27-én. Zsemberi László hajnali húzáson 
lőtte meg madarait, Ópusztaszeren. Révbéri Béla március 21-én lőtt dublét, kezdő 
vadász fia, Balázs viszont 26-án. és április 3-án .előzte le’ édesapját két dubléval.
Egy alig térdig-derékig érő fiatal tölgyesben várta a Pilisben a madarakat Farkas Ádám, a 
pilisi Pataky Ernő szalonkázókJub tagja, és nem hiába. Az idei idényben a hét felvett sza
lonkából, március 31 -én egy dublé is volt.

Vannak híreink arról, hogy a beküldött pályázatokon kívül, esett több helyen is az ország
ban dublé, de az eJejtójük nem jelentkezett szerkesztőségünknél - sajnáljuk.

A dublédijakat május 9-én adjuk át a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében.
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VADLEXIKON
RÓKA

(VULPES VULPES)
A régi okiratok s a régi magyar 
nyelv a ma rókának nevezett ál
latot „ravasz" néven emlegette. 
Innen jutott át a múlt századi 
lexikonokba, könyvekbe és a 
vadászirodalomba - már jelző
ként - a finnugor eredetű ra
vasz szó. A jelző nem indok 
nélküli, hiszen leleményessé
gével, ösztönös védekezésé
vel, agyafúrtságával gyakran 
próbára teszi a vadászokat. 
Sokan elfelejtik, hogy a róka 
életének 14-16 éve alatt tömér
dek egeret, pockot pusztít el, 
hasznot hajtva ezzel a mező- 
gazdaságnak. Igaz, a veszett
ség miatt, Pasteur óta a rókát 
pusztítandónak ítélték, de ami
óta kötelező az ebek veszett
ség elleni oltása, lényegesen 
csökkent a fertőzés veszélye.

Kiváló az alkalmazkodó ké
pessége, Európában a róka 
mindenütt elterjedt, Közép- és 
Kelet-Európában sok van be
lőle. A legtöbbet Németor
szágban ejtik el.

Hosszú dús farka, tömött 
szőrű gereznája küllemének 
egyik fő jellegzetessége, amely 
magán viseli a kutyafélék (Cani- 
dae) családjához tartozók is
mert külsőségeit. A kis termetű 
kutyához hasonlító róka test
hossza 60-80, farokhossza 30- 
40 cm. Ezt többnyire lefelé tart
ja. Magassága 30-40 cm, feje 
viszonylag nagy, orra hegyes 
fekete, ajkai fehérek, szemei 
vágottak, fülei hosszúak, he
gyesek. Farokbűzmirigye, a „vi-

JÁRÓ

óla” mindig, de párzáskor külö
nösen átható szagot áraszt. 
Kutyáéhoz hasonló nyomán a 
körmök jól látszanak.

Érzékszervei, különösen hal
lása, látása, szaglása kitűnő, 
ezért nagyszerűen tud védekez
ni két fő ellensége a farkas és hi- 
úz ellen, de félelmetes vadásszá 
is ezek a tulajdonságai teszik. 
Erdőkben, sűrű aljnövényzetű, s 
sziklákkal tarkított részeken, víz
mosásokban, nádasokban (fő
leg télen) tartózkodik szívesen, 
de mindig ott, ahol a terep bő 
táplálékot biztosít számára.

Az időjárás viszontagságai 
ellen a saját készítésű kotoré
kokban, föld alatti járatrendsze
rekben, rókavárakban keres 
menedéket. Ezekben gyakran 
több kijáratot ás, biztosítva a

ÜGETŐ

menekülést. Szereti az agya
gos talajt, ahol járatai nem om
lanak be.

A földre vagy alacsonyra 
épített madárfészkeket kifoszt
ja és egeret, rovart, nyúlfiat, 
csigát, békát, kígyót, apró ha
lat eszik, s a vadászterület 
„szanitéceként” a beteg apró 
vadat, a dögöt és megsöréte
zett, életképtelen vadat is elfo
gyasztja, eltakarítja. Soha nem 
a kipusztítására, hanem szá
mának szabályozására kell tö
rekedni. Közép-európai vad
biológusok véleménye szerint 
ezer hektáronként 2-3 róka 
szükséges.

Tíz hónapos korában ivar
érett. Már januárban párzik 
(koslat), és 45 napig vemhes. 
Leggyakrabban 6-8, ritkábban
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12 kölyköt is vet. Ezek 12-13 
napig nem látnak, 3-4 hétig 
szopnak, de még mindig a ko
torékban élnek. Kölykezés, 
szoptatás alatt a szuka főleg a 
kotorékban található, elszán
tan védi kölykeit, később hord
ja számukra a rengeteg egeret 
és szárnyast. A kan a párzás 
után hamar áttér a magányos 
életmódra és estétől reggelig 
igen nagy területet jár be táplá
léka után.

A felnőtt rókák szülőhelyük
től 4-5 km-nél nagyobb távol
ságra nemigen távoznak el. 
Időhöz kötött, biztos váltója 
nincs, de hóban jól nyomon 
követhető.

A róka vadászata főleg na
gyobb szemű söréttel és táv
csöves, kis kaliberű fegyverrel, 
de nem roncsoló lövedékkel 
történik. Vadászata kotoréknál, 
lesen (főleg dög, csont kihelye
zésével), hajtásban (itt a többi 
vad közül elsőként jelenik meg), 
csalsíppal, egércincogóval, 
nyúlsíróval történik. Hideg téli 
holdvilágos éjjelen, kedvező 
széljárásban, fára épített vagy 
hevenyészett leshelyről ered
ményesen lőhető, ha rendsze
resen helyeztünk oda dögöt, s 
az oda vezető úton vonszalékot 
húzunk.

A szép gereznájú rókabőr 
értékes és a koponyát nem
zetközi bírálati képlettel trófea
ként pontozzák. Megbecsült 
emlék lehet a vadászszobá
ban, vadászházban.

Kászoni Zoltán
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ONBÁRÁNYOK

TŐ KÉSRÉCE A FIÓKÁIVAL

ALLATOVODA
Kevés kedvesebb és megha- 
tóbb pillanat van a természetet 
nyitott szemmel járó vadászem
ber életében, mint a csetlő-botló 
jövő reménységeinek megpillan
tása, anyjuk féltő gondoskodása 
mellett. A természet nagy szülő
szobájában erre az időszakra

már minden készen áll az új jöve
vények fogadására. Ha valakinek 
lehetősége és alkalma van ha
sonló jelenetek megfigyelésére, 
akár órákig elgyönyörködhet a 
„gyerekek” egyre ügyesedő játé
kaiban, amelynek csak a szigorú 
anyai nevelés szab határt, hiszen

a bőséges élettapasztalatokat is 
ilyenkor kell átadni.

Magyar Ferenc fotóművész 
képein ilyen ritkán látható pillana
tokat örökített meg, és nemigen 
akad egyetlen gondterhelt va
dászember sem, akinek ettől ne 
húzódna mosolyra a szája. - H -
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KI FOG ITT VADÁSZNI?
LEHET. HOGY .ÜZLETI TITKOT" SÉRTÜNK, AMIKOR KÖZZÉTESSZÜK 

AZ EGYIK ERDŐGAZDASÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK" ÉRDEKESSÉGEIT. ILLETŐLEG TERVEZETT 

ÁRLISTÁJÁT. TESSZÜK EZT AZÉRT. MERT TÚLONTÚL SOKSZOR 
HANGZOTT EL AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN. HOGY EZENTÚL 

A VADÁSZATÉRT SOKKAL TÖBBET KELL MAJD FIZETNI... MIKÖZBEN 
HALVÁNY LILA GŐZÜNK SEM VOLT ARRÓL. HOGY EZ A „SOK" 
MÉGIS MIT JELENT. NOS. LASSANKÉNT ERRE A KÉRDÉSRE IS

MEGKAPJUK A VÁLASZT.
Adott esetben a földtulajdonosok úgy 
döntöttek, hogy saját jogon hasznosít
ják vadászati jogukat és megválasz
tották közös képviselőnek az erdőgaz
daság egyik erdészetvezetőjét... aki 
annak rendje és módja szerint elkészí
tette a „Működési Szabályzatot” .

E  szerint a vadászterületen alanyi 
jogon vadászhat, aki rendelkezik a 
jogszabályokban előírt feltételekkel 
(vadászjegy), ha vadászati szándékát 
minden évben a tárgyévet megelőző év 
december 1-jéig írásban bejelenti ...a 
földterületének nagyságát kitevő já
randóság erejéig. A járandóság mérté
ke 150 Ft hektáronként... ha hitelt ér
demlően tudja bizonyítani a tulaj
donát.

Minden esztendőben - a jóváha
gyott vadgazdálkodási üzemterv alap
ján - a földtulajdonosok közös képvi

selője meghatározza, hogy a lelőhető 
vadfajokból - vadfajonként és darab
szám szerint - hány vadat adnak el 
külföldi bérvadászoknak és hány va
dat biztosítanak az alanyi jogon vadá
szoknak.

Az alanyi jogon vadászatra jogo
sullak a belföldi árjegyzék szerint va
dászhatnak és előnyben részesülnek a 
külső bérvadász igényével szemben.

A szakmai irányító - amennyiben 
ezt szükségesnek tartja - szaksze
mélyzeti állományából kísérőt bizto
sít a vadászathoz. Ha szabálytalan - 
mínuszpontos - lelövés történt, a ki
szabott bírságot az elejtő, illetőleg - 
amennyiben a vadász a kísérő utasítá
sai szerint járt cl - a vadászkísérőt ki
jelölő szakkezelőt terheli.

És akkor következzen az árlista - 
kommentár nélkül:

Vadfaj Külföldi ár (Ft) Belföldi ár (Ft)
Gímbika (4 kg-ig) 130 000 100 000

(6 kg-ig) 170 000 nincs ár
(7 kg-ig) 280 000 nincs ár
(8 kg-ig) 400 000 nincs ár

Szarvastehén 20 000 16 000
borjú nincs ár 8 000
Őzbak (150 g-ig) 10 000 8000

(250 g-ig) 50 000 40 000
(300 g-ig) 60 000 48 000
(350 g-ig) 80 000 nincs ár
(400 g-ig) 160 000 nincs ár

Őzsuta 10 000 6 000
gida 10 000 5 000
Muflonkos (70 cm-ig) 170 000 nincs ár

(80 cm-ig) 430 000 nincs ár
jerke 10 000 8000
bárány 10 000 6 000
Vadkan (14 cm-ig) 80 000 65 000

(16 cm-ig) 130 000 nincs ár
(18 cm-ig) 130 000 nincs ár

Koca nincs ár 50 000
Süldő 25 000 20 000
Malac 12000 10000
Értelemszerűen a „nincs ár" azt jelenti, hogy erre a külföldi vagy belföldi 
vadász nem emelheti a puskáját.

NEM CSINÁLOK MÍTOSZT! MEGSZÜNTETTÉK
Szerkesztőségünk elnézést kér a VADCOOP Bérkilövő Vadásztársaság tag
jaitól. hogy az elmúlt lapszámtól kezdődően elmaradt a „Vadcoop-oldaf 
megjelentetése. Ennek magyarázata, hogy az idei januári számunkban kö
zölt „Több. mint balhé" e. cikk (szerzője Lummer István, a Vadcoop Bvt. 
tagja) megjelenését követően Zólyomi Ferenc, a vt. elnöke, Hujber Sándor, 
a vt. alelnökc. valamint B. Szabó Ernő. a vt. ellenőrző bizottságának elnöke 
sajtópert kezdeményezett szerkesztőségünk ellen. A sajtóperben megszüle
tett az I. fokú - nem jogerős - bírósági ítélet, amely ellen szerkesztőségünk 
fellebbezett. Ezzel egyidőben a VADCOOP Bvt. elnöke sz.óban bejelentette, 
hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a Magyar VADÁSZLAP ingyenes 
szolgáltatására.

Őszintén sajnáljuk! Annyit azonban megígérhetünk Olvasóinknak, a 
VADCOOP Bvt. tagjainak, hogy a jogerőre emelkedett bírósági ítéletről fel
tétlenül beszámolunk... és „untatni" fogjuk Önöket a történtekkel.

AMNESZTIA

Az egri dr. Studinka László Bérkilövő Va
dásztársaság vadászbálján akadtam össze 
Bodnár Tiborral, a futóvadlövő világbaj
nokkal. aki a/ elmúlt 30 esztendő legered
ményesebb sportlövője volt. Ma is tagja a 
Dózsának, évente egyszer-kétszer - főleg 
külföldön - elindul egy-egy meghívásos 
versenyen. A sportpuskáját. amellyel az 
eredményeit elérte, egyelőre otthon, a sza
bályoknak megfelelően őrzi... és ha szük
ség van rá. előveszi, hogy edzzen egy ki
csit és elindulhasson a versenyeken.

Tisztelt Vadásztársak! Ha eddig nem 
tették, kapják gyorsan elő a fegyvertartási 
engedélyüket és nézzék meg az érvényes
ségét! Minden bizonnyal konstatálhatják, 
hogy lejárt, hiába érvényes az orvosi vizs
gájuk... az engedély lejárt. Tehát meg kell 
hosszabbítani.

Ez azzal jár. hogy - ha nem öt éven be
lül vásárolták - újra le kell vizsgáztatni 
minden fegyvert a Polgári Kézi Lőfegy
vervizsgáló Kft.-nél - erről részletesebben 
a következő számunkban írunk - és a pa
pírokkal sorba kell állni a rendőrség fegy
verengedélyezési ablakánál.

Ezt tette Bodnár Tibor is. A vadász- 
fegyvereivel nem is volt különösebb gond. 
de a sportpuskájával annál inkább. Ahhoz, 
hogy az engedélyét megújítsák, be kellett 
szereznie az egyesületétől az úgynevezett 
„edzéslátogatási igazolást". Sok a lakos

ságnál a fegyver, különösen a sportfegy
ver. ezért a rendőrség különösen nagy 
gonddal igyekszik eljárni a sportfegyver- 
tartás engedélyezésénél. Aki hetente egy
szer nem vesz részt sportlövőedzésen, 
akár el is búcsúzhat a saját tulajdonú fegy
verétől.

Bodnár Tibor - bár a többszöri sorbaál
lás során felvetődött benne, hocv lemond»
róla - mégis szeretné megtartani... mert a 
szívéhez nőtt, mert számára is ereklye,•
amit szigorúan tilos hatástalanítani. Hiába 
a jóindulat, a parancs az parancs... a rend
őrség ügyintézői nem tehetnek róla. hogy 
még azt is ellenőrizniük kell. befizette-e a 
paciens az egyesületi tagdíját. A procedúra 
mindenki számára kínos és megalázó, már 
humorizálni se nagyon van kedve a sorba- 
állóknak. mert megint azokon „verik el a 
port", akik igyekszenek tisztességesek 
lenni, akik legálisan akarnak fegyvert tar
tani... az illegális fegyverek ellen a rend 
őrei - úgy tűnik - nem tudnak semmit sem 
tenni.

Eszembe sincs bántani a rendőrséget, 
távol áll tőlem, hogy észrevételeket te
gyek ennek az okos. körültekintő rendelet
nek a kiagyalóira... az én fegyvertartási 
engedélyem is lejárt, én is szeretném - 
legalábbis egyelőre - meghosszabbítani.

És még előtte állok a procedúrának!
ess

Tavaly már futottunk egy kört. ami
kor a NATUREXPO kapcsán szerve
ződő trófeakiállítás apropójaként ja
vasoltuk: kapjanak a trófeabírálaton 
soha be nem mutatott szarvas-, 
dám-. muflon-, óz-, vaddisznótrófe
ák amnesztiát, azaz ne vonják fele- 
lössségre az elejtőket.

Ennek az lenne az előnye, hogy - 
feltehetően - előkerülnének olyan 
trófeák, amelyek - és ez egyáltalán 
nincs kizárva - módosítanák a világ- 
ranglistákat. ugyanakkor a falakon 
ezt követően csak legális agancsok

díszelegnének, hirdetyép az elejtő 
dicsőségét.

Híreink szerint az FM miniszter
nek az amnesztia meghaladja a 
kompetenciáját, büntetlenséget
csak a köztársasági elnök írhat alá... 
ha kérelmezi, ha ezt javasolja valaki.

Az új vadászati törvény új helyze
tet teremtett, szigorodnak a trófea- 
bírálatok... feltehetően tovább emel
kedik majd az „eltüntetett'’ agan
csok száma... és soha nem derül ki: 
hány világrekord lapul a padláso
kon?! -dór
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AZ ALÁBBI MEGYÉKTŐL: BARANYA, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, FEJÉR , GYŐR-MOSON-SOPRON. HAJDÚ-BIHAR, 
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1. MIT TART JELENLEG
A LEGNAGYOBB GONDNAK 
A MEGYEI SZÖVETSÉG 
MUNKÁJÁBAN?
Kemenszky Sándor (Veszprém me
gye): A Veszprém megyei szövetség 
anyagi gondokkal mind a mai napig nem 
küszködött. Tagegyesületeink a megyei 
választmány által megállapított tagdíjat 
rendszeresen és a kért időre befizették. A 
szövetség így a pénzügyi feltételek ol
daláról folyamatosan működőképes volt.

Választmányi ülést határozatképte
lenség miatt elhalasztani nem kellett, a 
legmagasabb megyei fórumunk az alap
vető kérdésekben kellő időben meghozta 
a döntéseket. Többek között arra vo
natkozóan is. hogy hogyan viszonyuljunk 
a vadászkamarához, a jelenlegi szövetsé
gi vagyon bevihető-e a kamarai szerve
zetbe stb.

A vadásztársaságok átalakulásáról 
nem tudunk, jó néhány megszűnéséről 
viszont igen, tekintettel arra, hogy több 
társaságunk korábban állami erdő terüle
tén gyakorolta haszonbérlet útján a vadá
szati jogot, és a tulajdonos jogán e terüle
teken a jövőben az erdőgazdaságok a va
dászati jog tulajdonosai, a területet va
dásztársaságnak nem óhajtották bérbe 
adni.

Felmérést készítettünk arra vonatko
zóan. hogy a társult vadászati jog eseté
ben milyen szervezeti formában gyako
rolja a tulajdonosi közösség a vadászati 
jogot. A mai érdekképviselet az egyesüle
ti formában működő vadásztársaságokra 
épül, e szervezeti formába nehezen il
leszthetőek be a gazdasági társaságok, ér
dekeik sem lesznek azok, mint az egyesü
leteké.

Dr. Józsa Csaba (Tolna megye): A szö
vetségünk számára elsősorban a vadász- 
társaságok átalakulása jelenti a legna
gyobb gondo» Lesznek a szövetségből 
kilépők és belépők is. A szövetségnek 
vállalkozó szervezetekké kell válni.

2. MILYEN ELKÉPZELÉSEIK 
VANNAK A GONDOK 
MEGOLDÁSÁRA?
Kemenszky Sándor: A gondok megol
dására - már mint a terület nélkül maradt 
vadásztársaságok helyzetének javítására
- lehetnek elképzeléseink, de a kialakult 
helyzetet ez nem fogja megváltoztatni.

Az érdekképviselet eszköztelenné vált e 
vonatkozásban, valójában a vadászati le
hetőség az egyesületek és a tulajdonosok 
képviselőinek megállapodásán, egyezke
désén múlott. Ehhez az érdekképviselet a 
folyamatos konzultációt szervezte és biz
tosította, és igyekezett az állami szervek
kel - értve alatta a szakhatóságokat is - 
megállapodásra jutni. Ugyanakkor mi 
Veszprém megyében a törvény kihirdeté
sétől kezdve érdekképviseleti lehetősége
inkkel teljes mértékben tisztában vol
tunk, tudtuk, hogy mit jelent a földtulaj
donhoz kötődő vadászati jog.

Az érdekképviselet, álláspontom sze
rint továbbra is alulról építkező kell hogy 
legyen. Ha a vadászati joggal rendelke
zők erre igényt tartanak, újból fel kell 
építeniük ezt a struktúrát. Semmiképpen 
nem tartanám helyesnek, ha az Önök által 
sugallt módon „központi stratégiával 
próbálják helyzetüket stabilizálni". (Már
mint a szövetségek.)

Dr. Józsa Csaba: A helyzet stabilizáció
ja csak önerőből látszik megvalósítható
nak.

3. HOGYAN LÁTJA 
A VADÁSZOK 
ÉRDEKVÉDELMÉNEK 
HELYZETÉT?
Kemenszkv Sándor: A vadászok érdek-W
védelmének helyzete számomra nem 
azonos a vadászati joggal rendelkezők 
körével. Az egyesületi szervezeti forma 
még azokban az esetekben sem fogja 
zökkenőmentesen gyakorolni a vadászati 
jogot a jövőben, ahol sikerült bérleti szer
ződést kötni a tulajdonosok közösségével 
a vadászati jog gyakorlására. Meggyőző
désem, hogy a hagyományos értelemben 
vett vadász (nem tulajdonos, hanem 
sportegyesületi tag) érdekeit - mármint a 
vadászati lehetőségeit - senki nem fogja 
tudni a korábbi formában biztosítani, ez 
az új szervezeti felállástól teljesen ide
gen. A struktúrán változtatni lehet, de ez
zel sem látok garanciát arra. hogy a vadá
szok érdekvédelme működőképes marad. 
Valószínű, hogy azoknak a rosszindulatú 
megjegyzéseknek kell igazat adni, ame
lyek azt hangoztatják, hogy a rendszer- 
váltás a vadászat területén 1997. március 
1 -jéveí, a törvény hatályba lépésével kez
dődik. Rossz sejtelmeim vannak arra vo
natkozóan, hogy azzal folytatódik, hogy 
a külföldiek valamilyen formában a va

dászati jogot rövid időn belül egyre na
gyobb mértékben szerzik meg Magyaror
szágon. Azt is világosan látom - és ezt jó 
néhányan egyre harsányabban hangoztat
ják hogy azok fognak Magyarországon 
a jövőben vadászni, akik ezt meg tudják 
fizetni. Ezt a véleményt és álláspontot 
nem kommentálom, ez önmagáért beszél, 
de mindenképpen meglepő azoknak az 
egyszerű vadászoknak a számára, akik 
több évtizeden keresztül óvták, védték, 
dédelgették a magyar vadállományt. 
Nincs az az érdekképviselet, amely szá
mukra a jövőben vadászati lehetőséget 
tud biztosítani. (Persze, ahogy ők gondol
ják - térítés nélkül.)

Dr. Józsa Csaba: A szövetség érdekvé
delmi jogosítványainak növelésével tart
ható fent. Struktúraváltás is elképzelhető 
a kamarák létrehozásával. Rendezni kell 
az érdekvédelmi szervezetek jogállását.

4. ÉS VÉGÜL EGY 
SZEMÉLYES JELLEGŰ 
KÉRDÉS: VÁLLALJA-E 
A JÖVŐBEN IS AZ ELNÖKI 
TISZTSÉGET?
Kemenszky Sándor: Személyes kérdé
süket külön köszönöm. Az érdekképvise
leti munkában megyei szövetségi tiszt
ségviselőként 17. éve veszek részt. Két 
cikluson át. 10 évig voltam a megyei szö
vetség gazdasági vezetője. 7. éve - a má
sodik ciklusban - vagyok a Veszprém 
Megyei Vadász Szövetség elnöke. Lehet, 
hogy ma már nevetségesnek tűnik, de én 
17 évig valóban társadalmi munkában 
képviseltem a Veszprém megyei vadá
szok érdekeit. Rengeteg szabadidőmet ál
doztam fel a köz érdekében, és meg kell

hogy mondjam, a vadásztársadalomtól 
kevés alkalommal kaptam visszaigazo
lást tevékenységemre. Eredményeinket 
természetesnek vették, esetleges kudar
cainkat viszont azonnal felnagyították. 
Az utóbbi években - az egyesületek mű
ködése, gazdálkodása feletti állami ellen
őrzés megszűnésével - kedvezőtlen je
lenség indult el a vadásztársaságok mű
ködésében, gazdálkodásában. Megjelent 
a harácsolás, üzérkedés, a közösségi va
gyon herdálása, a vadászházakban lefoly
tatott baráti ivászatok és evészetek. Úgy 
tűnt, hogy sok esetben már az egyszerű 
tagokat kellett volna védeni a saját tiszt
ségviselőikkel szemben. Elharapództak a 
vendégvadászatok, megjelent a vadorzás, 
és az eszköztelenné vált érdekképviselet 
nem tudott, az állami szervek pedig nem 
akartak ezen a helyzeten változtatni. 
Meggyőződésem, hogy a kamarai szerve
ződés nem oldja meg a vadászat problé
máit, az új szervezeti formákban - és ez 
ma már egyre erősebben hallatszik - a 
vadászati jog az anyagi haszonszerzés 
forrása lesz, és a vadászatra jogosultak 
jelentős része ennek mindent alá is ren
del. Lesz persze kivétel, és én ezeket a ki
vételeket szeretném erősíteni. Talán még 
annyit fontos megjegyezni, hogy 17 éves 
tisztségviselői pályafutásom alatt Veszp
rém megyében egyetlen vadásztársaság
nál sem ejtettem el trófeás vadat, amelyet 
számomra az egyesület ajánlott fel. Ven
dégvadászként is csak néhány egyesület
nél fordultam meg, de e meghívásokat is 
csak inkább baráti gesztusból fogadtam 
el. Ezzel azt akarom nyomatékosítani, 
hogy bármennyire is furcsa, az ilyen 
megbízatásokat megszállottságból, elhi
vatottságból is lehet vállalni és tisztessé
gesen csinálni.

Dr. Józsa Csaba: (Nincs válasz.)

ÖSSZEFOGLALÁS HELYETT KEMENSZKY SÁNDOR 
LEVELÉNEK BEVEZETŐJÉT IDÉZZÜK:
Köszönettel vettem a megkeresést, az érdeklődést arra vonatkozóan, hogy véleményt 
nyilvánítsak a szerkesztőség által feltett - általam is aktuálisnak ítélt - kérdésekre. A 
kérdések öszeállítása számomra azt mutatja, hogy a Magyar VADÁSZLAP szerkesztő
ségét még érdekli a megyei szövetségek munkája, az érdekképviselet átalakítása. E 
rendkívül fontos kérdés mellett nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, ami a 
vadászati törvény megjelenése és hatálybalépése között volt tapasztalható. Az érdek- 
képviseleti munka kritikája, hogy közel egy év alatt nem sikerült elérnünk, a vadászati 
igazgatásért felelős minisztérium - előzetes egyeztetés után - kiadja a törvény végre
hajtási rendeletét a minisztérium illetékesei különböző fórumokon, kiadványokban sa
ját belátásuk szerint értelmezték a törvény egyes rendelkezéseit... a vadásztársadalom, 
a földtulajdonosok a közgyűléseiken, a területkijelölések során a vitás kérdésekben stb. 
ugyanakkor nem kaptak jogi segítséget. Lehetetlen a helyzet, hogy a végrehajtási ren
delet a törvény hatályba lépése után kerül kihirdetésre!
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1. MIT TART JELENLEG
A LEGNAGYOBB GONDNAK 
A MEGYEI SZÖVETSÉG 
MUNKÁJÁBAN?
Kemenszky Sándor (Veszprém me
gye): A Veszprém megyei szövetség 
anyagi gondokkal mind a mai napig nem 
küszködött. Tagegyesületeink a megyei 
választmány által megállapított tagdíjat 
rendszeresen és a kért időre befizették. A 
szövetség így a pénzügyi feltételek ol
daláról folyamatosan működőképes volt.

Választmányi ülést határozatképte
lenség miatt elhalasztani nem kellett, a 
legmagasabb megyei fórumunk az alap
vető kérdésekben kellő időben meghozta 
a döntéseket. Többek között arra vo
natkozóan is. hogy hogyan viszonyuljunk 
a vadászkamarához, a jelenlegi szövetsé
gi vagyon bevihető-e a kamarai szerve
zetbe stb.

A vadásztársaságok átalakulásáról 
nem tudunk, jó néhány megszűnéséről 
viszont igen, tekintettel arra, hogy több 
társaságunk korábban állami erdő terüle
tén gyakorolta haszonbérlet útján a vadá
szati jogot, és a tulajdonos jogán e terüle
teken a jövőben az erdőgazdaságok a va
dászati jog tulajdonosai, a területet va
dásztársaságnak nem óhajtották bérbe 
adni.

Felmérést készítettünk arra vonatko
zóan, hogy a társult vadászati jog eseté
ben milyen szervezeti formában gyako
rolja a tulajdonosi közösség a vadászati 
jogot. A mai érdekképviselet az egyesüle
ti formában működő vadásztársaságokra 
épül, e szervezeti formába nehezen il
leszthetőek be a gazdasági társaságok, ér
dekeik sem lesznek azok, mint az egyesü
leteké.

Dr. Józsa Csaba (Tolna megye): A szö
vetségünk számára elsősorban a vadász
társaságok átalakulása jelenti a legna
gyobb gondn» Lesznek a szövetségből 
kilépők és belépők is. A szövetségnek 
vállalkozó szervezetekké kell válni.

2. MILYEN ELKÉPZELÉSEIK 
VANNAK A GONDOK 
MEGOLDÁSÁRA?
Kemenszky Sándor: A gondok megol
dására - már mint a terület nélkül maradt 
vadásztársaságok helyzetének javítására
- lehetnek elképzeléseink, de a kialakult 
helyzetet ez nem fogja megváltoztatni.

Az érdekképviselet eszköztelenné vált e 
vonatkozásban, valójában a vadászati le
hetőség az egyesületek és a tulajdonosok 
képviselőinek megállapodásán, egyezke
désén múlott. Ehhez az érdekképviselet a 
folyamatos konzultációt szervezte és biz
tosította, és igyekezett az állami szervek
kel - értve alatta a szakhatóságokat is - 
megállapodásra jutni. Ugyanakkor mi 
Veszprém megyében a törvény kihirdeté
sétől kezdve érdekképviseleti lehetősége
inkkel teljes mértékben tisztában vol
tunk, tudtuk, hogy mit jelent a földtulaj
donhoz kötődő vadászati jog.

Az érdekképviselet, álláspontom sze
rint továbbra is alulról építkező kell hogy 
legyen. Ha a vadászati joggal rendelke
zők erre igényt tartanak, újból fel kell 
építeniük ezt a struktúrát. Semmiképpen 
nem tartanám helyesnek, ha az Önök által 
sugallt módon „központi stratégiával 
próbálják helyzetüket stabilizálni”. (Már
mint a szövetségek.)

Dr. Józsa Csaba: A helyzet stabilizáció
ja csak önerőből látszik megvalósítható
nak.

3. HOGYAN LÁTJA 
AVADÁSZOK 
ÉRDEKVÉDELMÉNEK 
HELYZETÉT?
Kemenszkv Sándor: A vadászok érdek-w
védelmének helyzete számomra nem 
azonos a vadászati joggal rendelkezők 
körével. Az egyesületi szervezeti forma 
még azokban az esetekben sem fogja 
zökkenőmentesen gyakorolni a vadászati 
jogot a jövőben, ahol sikerült bérleti szer
ződést kötni a tulajdonosok közösségével 
a vadászati jog gyakorlására. Meggyőző
désem, hogy a hagyományos értelemben 
vett vadász (nem tulajdonos, hanem 
sportegyesületi tag) érdekeit - mármint a 
vadászati lehetőségeit - senki nem fogja 
tudni a korábbi formában biztosítani, ez 
az új szervezeti felállástól teljesen ide
gen. A struktúrán változtatni lehet, de ez
zel sem látok garanciát arra. hogy a vadá
szok érdekvédelme működőképes marad. 
Valószínű, hogy azoknak a rosszindulatú 
megjegyzéseknek kell igazat adni. ame
lyek azt hangoztatják, hogy a rendszer- 
váltás a vadászat területén 1997. március 
1 -jével, a törvény hatályba lépésével kez
dődik. Rossz sejtelmeim vannak arra vo
natkozóan, hogy azzal folytatódik, hogy 
a külföldiek valamilyen formában a va

dászati jogot rövid időn belül egyre na
gyobb mértékben szerzik meg Magyaror
szágon. Azt is világosan látom - és ezt jó 
néhányan egyre harsányabban hangoztat
ják -, hogy azok fognak Magyarországon 
a jövőben vadászni, akik ezt meg tudják 
fizetni. Ezt a véleményt és álláspontot 
nem kommentálom, ez önmagáért beszél, 
de mindenképpen meglepő azoknak az 
egyszerű vadászoknak a számára, akik 
több évtizeden keresztül óvták, védték, 
dédelgették a magyar vadállományt. 
Nincs az az érdekképviselet, amely szá
mukra a jövőben vadászati lehetőséget 
tud biztosítani. (Persze, ahogy ők gondol
ják - térítés nélkül.)

Dr. Józsa Csaba: A szövetség érdekvé
delmi jogosítványainak növelésével tart
ható fent. Struktúraváltás is elképzelhető 
a kamarák létrehozásával. Rendezni kell 
az érdekvédelmi szervezetek jogállását.

4. ÉS VÉGÜL EGY 
SZEMÉLYES JELLEGŰ 
KÉRDÉS: VÁLLALJA-E 
A JÖVŐBEN IS AZ ELNÖKI 
TISZTSÉGET?
Kemenszky Sándor: Személyes kérdé
süket külön köszönöm. Az érdekképvise
leti munkában megyei szövetségi tiszt
ségviselőként 17. éve veszek részt. Két 
cikluson át, 10 évig voltam a megyei szö
vetség gazdasági vezetője, 7. éve - a má
sodik ciklusban - vagyok a Veszprém 
Megyei Vadász Szövetség elnöke. Lehet, 
hogy ma már nevetségesnek tűnik, de én 
17 évig valóban társadalmi munkában 
képviseltem a Veszprém megyei vadá
szok érdekeit. Rengeteg szabadidőmet ál
doztam fel a köz érdekében, és meg kell

hogy mondjam, a vadásztársadalomtól 
kevés alkalommal kaptam visszaigazo
lást tevékenységemre. Eredményeinket 
természetesnek vették, esetleges kudar
cainkat viszont azonnal felnagyították. 
Az utóbbi években - az egyesületek mű
ködése. gazdálkodása feletti állami ellen
őrzés megszűnésével - kedvezőtlen je
lenség indult el a vadásztársaságok mű
ködésében, gazdálkodásában. Megjelent 
a harácsolás, üzérkedés, a közösségi va
gyon herdálása, a vadászházakban lefoly
tatott baráti ivászatok és evészetek. Úgy 
tűnt, hogy sok esetben már az egyszerű 
tagokat kellett volna védeni a saját tiszt
ségviselőikkel szemben. Elharapództak a 
vendégvadászatok, megjelent a vadorzás, 
és az eszköztelenné vált érdekképviselet 
nem tudott, az állami szervek pedig nem 
akartak ezen a helyzeten változtatni. 
Meggyőződésem, hogy a kamarai szerve
ződés nem oldja meg a vadászat problé
máit, az új szervezeti formákban - és ez 
ma már egyre erősebben hallatszik - a 
vadászati jog az anyagi haszonszerzés 
forrása lesz, és a vadászatra jogosultak 
jelentős része ennek mindent alá is ren
del. Lesz persze kivétel, és én ezeket a ki
vételeket szeretném erősíteni. Talán még 
annyit fontos megjegyezni, hogy 17 éves 
tisztségviselői pályafutásom alatt Veszp
rém megyében egyetlen vadásztársaság
nál sem ejtettem el trófeás vadat, amelyet 
számomra az egyesület ajánlott fel. Ven
dégvadászként is csak néhány egyesület
nél fordultam meg, de e meghívásokat is 
csak inkább baráti gesztusból fogadtam 
el. Ezzel azt akarom nyomatékosítani, 
hogy bármennyire is furcsa, az ilyen 
megbízatásokat megszállottságból, elhi
vatottságból is lehet vállalni és tisztessé
gesen csinálni.

Dr. Józsa Csaba: (Nincs válasz.)

ÖSSZEFOGLALÁS HELYETT KEMENSZKY SÁNDOR 
LEVELÉNEK BEVEZETŐJÉT IDÉZZÜK:
Köszönettel vettem a megkeresést, az érdeklődést arra vonatkozóan, hogy véleményt 
nyilvánítsak a szerkesztőség által feltett - általam is aktuálisnak ítélt - kérdésekre. A 
kérdések öszeállítása számomra azt mutatja, hogy a Magyar VADÁSZLAP szerkesztő
ségét még érdekli a megyei szövetségek munkája, az érdekképviselet átalakítása. E 
rendkívül fontos kérdés mellett nem hagyható Figyelmen kívül az a körülmény, ami a 
vadászati törvény megjelenése és hatálybalépése között volt tapasztalható. Az érdek- 
képviseleti munka kritikája, hogy közel egy év alatt nem sikerült elérnünk, a vadászati 
igazgatásért felelős minisztérium - előzetes egyeztetés után - kiadja a törvény végre
hajtási rendeletét a minisztérium illetékesei különböző fórumokon, kiadványokban sa
ját belátásuk szerint értelmezték a törvény egyes rendelkezéseit... a vadásztársadalom, 
a földtulajdonosok a közgyűléseiken, a területkijelölések során a vitás kérdésekben stb. 
ugyanakkor nem kaptak jogi segítséget. Lehetetlen a helyzet, hogy a végrehajtási ren
delet a törvény hatályba lépése után kerül kihirdetésre!
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DEMOKRATI(KUSS) LECKEKONYV
8. Lecke - üzletpolitika. Az a jó üzlet - 
mondják talán még a farkastörvények is - 
amelyben mindkét fél jól jár. Nos, nézzük 
a legközönségesebb tenyésztett vadfajun
kat, a fácánt. Amikor még semmit sem tet
tünk, előre befizethetünk madaranként 50 
forint vadgazdálkodási hozzájárulást. A 
napos csibe ára lapzártakor 130-160 forint 
(+áfa). A nevelt, hathetes fácán 400-600 
forint, a vadászatra kész, 20 hetes madá
rért előzetes hírek szerint 900-1000 forin
tot kémek. Az ivararány 50-50% és a saját 
tyúkjainkból csak a tervezett teríték 20%-a 
ejthető el. az is külön engedélyre. A lőtt fá
cán ára - dacolva minden árviharral és a 
józan ésszel - hosszú évek óta változatla
nul 100 Ft a tyúk, 150 Ft a kakas, konyha
készen 1200-1500 Ft/kg. Ezt valaki - gon
dolom a fölvásárló - jónak tartja, főként 
magának. Agrárgazdasági csoda már idáig 
is az egész, amely olyan, mintha a felhiz
lalt. leszúrt disznó ára nem érné el még a 
választási malac értékét sem. Mindezek 
közben a költségek - a táp. az energia, a 
munkabérek és közterhek évek óta eszeve
szetten egymás előzésébe kezdtek. Ezzel 
szemben például a bérvadászat árai vésze
sen csökkennek és ezzel együtt a fácánva
dászat iránt érdeklődő külföldiek száma is.

Lapzártakor - éppen a vadászatra jo
gosultak nyilvántartásba vételének elhú
zódása miatt - kínálati piac alakult ki. 
Nem a tenyésztési kedv csökkent, hanem 
a gazdasági környezet változott és az erre 
fordítható pénz fogyott el. És ha a vadá
szatra jogosítottnak vadvédelmi hozzájá
rulásként előre be kell fizetnie a „végter
mék" árának felét, harmadát, nehéz itt 
egyáltalán nemhogy üzletről, hanem értel
mes, normális emberi tevékenységről be
szélni is.

A másik igazi farkastörvényű, és meg
lehetősen rókaképű üzlet az üzemtervek 
ügye. A szükséges és kötelező egységcso
magot potom ötezer forintért kapjuk meg. 
Megállapodás alapján, bejegyzett szakér
tővel megcsináltatjuk a tervet százezer fo
rintért. A jogvédelem alá eső, szellemi ter
méknek tekinthető elkészült üzemtervet 
viszont a törvény szerint kötelező díjmen
tesen átadni az FM-nek az adattár számá
ra. Ez talán nem igazságos, de ettől még 
felettébb törvényes lehet a dolog. Még egy 
hivatalos köszönöm sem jár érte. Pedig a 
mintegy 1300 új vadászatra jogosult így a 
legszerényebb számítások szerint is köz
vetve mintegy 130 millió forinttal támo
gatta meg a Vadgazdálkodási Adattárat.

A szakértő nevével fémjelzett terv vé
delmét azonban - bár nem vagyok jogász
- bizonyára más érvényes törvények, jog
szabályok is védik. A munkáltató (jelen 
esetben megrendelő) a tervek működési 
körén kívüli fölhasználásáért az FM-nek, 
mint használónak - elvileg és jogszerűen
- a tervezővel külön felhasználási szerző
dést kellene kötni és ezért külön díjazás il
letné meg a tervezőt. Mindezek legtelje

sebb mellőzésével kialakuló adattárból 
ugyanis, ha később netán valaki valamifé
le adatot kér. azt csak az érvényes rendelet 
szerinti díjazásért 1000-3000 forintért 
kaphatja meg. Vagyis a leosztás a követ
kező: mi mindent ingyen adunk, ők meg 
mindent pénzért, a demokrácia jegyében a 
nagy és elegáns állami kivonulás közben.

9. Lecke - a fokozott védelem. Ez illeti 
meg ugyanis a nemzet kincsét őrző hivatá
sos vadászokat. Az. hogy ez a valóságban 
végül is mit jelent, senki nem tudja. Az 
orvvadászat olyan szintjén, amelyet sike
rült elérnünk, mindenki tudta, hogy előbb- 
utóbb sor kerül a fegyverhasználatra. An
nál is inkább így van ez, mert a hivatásos

MATULA PROGRAM ’97
Az elmúlt években az ország különböző területein szerveztek gyerekek számára vadász
táborokat. Ezek elsősorban vidéki kezdeményezések voltak, így a nyilvánosság nem, 
vagy csak részben szerzett tudomást ezekről.
Az idei évben a Vadászati Kulturális Egyesület Matula Programja ezeket összekapcsolja, 
segít az együttgondolkodásban és a lehetőségek megteremtésében. A táborok előadói ne
ves művészek, tudományos munkatársak.

A foglalkozás gyakorlati lebonyolításában a helyi vadásztársaságok segítenek. Hiva
tásos kísérőket biztosítanak a helyszínen történő terepi mozgáshoz, gyakorlati foglalko
zások megszervezéséhez. A táborok elsődleges célja, hogy a résztvevő gyerekek megis
merkedjenek az erdőben való kulturált viselkedéssel, a vadászati kultúra alapjaival, az 
őket körülvevő természet élővilágával, és ezeket az ismereteket az iskolai tananyag elsa
játítása során alkalmazni tudják. A táborok záró feladata annak a játékos vetélkedőnek a 
lebonyolítása, amely a tábor anyagára épül. nem számonkér. csak felhívja a figyelmet az 
itt elhangzottak fontosságára. A feladatok kidolgozásában a Vadász Könyvklub is együtt
működik az egyesülettel. A vetélkedők során sok értékes nyeremény talál majd gazdára. 
A Matula Program táboraival találkozhatnak:

Királyrét-Kóspallag-Kismaros területén (KEMIK Bt.)
Ez a tábor egész évben folyamatosan üzemel, elsősorban iskolás csoportok jelentkezését 
várjuk. Programjában szerepel: denevér-megfigyelés, féldrágakő-gyűjtés, íjászat, vad- 
nyomfelismerés, növényhatározás.

Csongrád (Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola). Időpontja: 1997. július 
06-13.
Programjában szerepel: fácántelep, túzoktelep, gímszarvaskert-látogatás, skeet, torony
kakas, jagdparcourse-bemutató és látogatás (pusztaszerre.

Balatonederics (Nagy Endre Általános Iskola). Időpontja: 1997. július 14-20.
Elsősorban Afrika élővilágával, az Afrika Múzeumban elsajátítható ismeretekkel foglal
kozik. A barlangászattal is megismerkedhetnek a tábor lakói.

Almamellék (Krizsány Anna, Dunaújváros). Időpontja: 1997. július 07-17,
Neves kutatók közreműködésével ismerkedhetnek meg a tábor lakói Magyarország állat
világával. Naponta vehetnek részt kézműves foglalkozáson, eljuthatnak rovarcsapdázás- 
ra is.

Jákotpuszta (dr. Keszthelyi Tibor, GATE). Időpontja: 1997. augusztus 11-17.
Éjszakai vadles, ismerkedés az őshonos magyar háziállatokkal, kenyérsütés, lovaglás, 
kézműves játszóház.

Sárvár
Bővebb információval csak később rendelkezünk.

Püspökszilágy. Időpontja: 1997. augusztus 11-17., 1997. augusztus 18-24.
A környezetvédelmi terepgyakorlatok mellett trófeabemutató, vadászház-látogatás és 
író-olvasó találkozó is szerepel a programban.

A program elindításával a Vadászati Kulturális Egyesület célja, hogy minél több iskolás 
korú gyermek ismerkedhessen meg hazánk élővilágával. Sajátítson el - későbbi foglal
kozásától függetlenül - olyan természetközeli gondolkodásmódot, amely eredményeként 
ő is aktív természetvédővé váljon. További felvilágosításért forduljon a VKE irodájához, 
a Vadászlap szerkesztőségéhez.
1054 Budapest, Honvéd u. 8.1V/3., levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1209, 
telefon/fax: (06MD-131-4368.

vadásznak a szolgálati és újabban a ma
rokfegyverét a törvényt alkotó főként 
ezért biztosította. Nézzünk egy gyakorlati 
példát. Tavaly szeptemberben Barabás At
tila - az intézkedő hivatásos vadász - éle
tét veszélyeztető, az orvvadász halálával 
végződő kiskunmajsai tragikus esetéről 
részletesen írtunk. A hivatásos vadász „fo
kozott védelme” azzal kezdődött, hogy 
bevágták a dutyiba a bűnözők közé, elvet
ték a fegyvereit, szolgálati jelvényét, csa
ládja elbujdosott. Mindenki fogadkozott, 
hogy nem hagyják cserben. Közben a volt 
társasága háromfelé szakadt, a jogutód 
februárig alkalmazta, s addig fegyver nél
kül látta el vadőri feladatait, munkájára 
panasz nem volt. A közelmúltban készült 
el a vádirat, bár erről írást nem kapott. Ál
lítólag „foglalkozás körében elkövetett 
halált okozó gondatlan veszélyeztetés 
bűntette" a vád. amelyet majd a bíróság 
fog tárgyalni. Magyarán: a személyiségi 
jogokkal is védett vadorzót nem szabad 
„veszélyeztetni”. Azóta mindenki szorgal
masan mossa kezeit, s mivel fegyverrel, 
vadászjeggyel nem rendelkezik, a rendele
tek értelmében - bár a felügyelő alkalma
zását külön nem tiltotta meg - nem szá
míthat bele a háromezer hektáronként elő
írt hivatásos vadász létszámba. Beszámít
hat viszont mindenki más, akinek van 
papírja, ha dolgozik, ha nem. Attila pedig 
gyesen lévő feleségével, két kis gyerme
kével ma munkanélküli, és így áll egy 
minden bizonnyal hosszúnak ígérkező bí
rósági per előtt...

Kezdeményezésünkre „A Magyar Va
dért” Alapítványon keresztül sikerült némi 
anyagi segítséget nyújtani, mintegy 238 
ezer forint értékben, amelyet szerkesztő
ségünk munkatársai, a megyei vadászszö
vetség, a vadásztársaság, a megyei vadőr 
kollégái, és néhány jószívű magánszemély 
adtak össze. „Intézményesen” semmi nem 
történt, annak ellenére, hogy az ismert 
mottó szerint: senki nem tekinthető bűnös
nek a bíróság jogerős ítéletéig. Lehet-e 
még tovább fokozni vagy ragozni az ilyen 
védelmet? Rendjén való-e, törvénysze
rű-e, hogy az állami esküt tett hivatásos 
vadász, bekerülve a kusza paragrafusok 
apróra daráló fogaskerekei közé csak ál
dozattá válhat és csupán a civil szféra jóté
konyságára, segítségére számíthat? Aki
nek a tulajdonát védte, aki a rá vonatkozó 
szabályokat hozta, aki feleskette, aki a 
szolgálati fegyverét, jelvényét, igazolvá
nyát adta, az éppen a jogállamiságra hivat
kozva pancsol a lavórban? Attila utolsó fi
zetése egyébként 17 500 forint volt, brut
tó, vagyis a kötelezően előírt minimum. 
Nem ennyit vesztett, hanem egyszerűen 
mindent: az emberekbe, a vadásztársakba, 
az „államba” vetett hitét és bizalmát is. És 
ezeket nem lehet pénzben mérni... 

(egyelőre koránt sincs vége)

Homonnav Zsombor
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GÉM E/VC

K s n i z s i i m N
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TEIJES 
VÁ1ASZTÉKAVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ / /
VALLALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERVIZSGARA 

VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEMENC VADASZ-HORGASZBOLT, 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

FELHÍVÁS
A „Magyar Vadért" Természet és Környezetvédelmi Alapítványt 

harminc - a magyar vadért, vadgazdálkodásért, természetvédelemért 
elkötelezett megánember hívta életre, hogy lehetőséget teremtsen 
áldozatkész támogatások összegyűjtésére és azt az Alapítvány 

céljainak, programjainak megvalósítására fordítsa. Az Alapítvány 
célkitűzéseit az Alapszabály így fogalmazza meg:

„ P á l y á z a t i  ú ton f o ly a m a to s  t á m o g a tá s t  n y ú jt  a v a d o n  élő állatvilág ,  
a m a g y a r  v a d  é lőh elyén ek  m e g ó v á s a  és fejlesztése é rd ekében, elősegíti  

a te rm é s z e t  vé d e lm é t ,  tá m o g a tja  a v a d á s z t á rs a s á g o k ,  a v a d á s z o k  s zakm ai  
é r d e k v é d e lm é t és a m a g y a r  v a d á s z a t i  k u lt ú r á t ."

A jogszabályok értelmében az Alapítvány közcélú, erről minden tárna 
gatás után iaazolást ad a befizetőnek. Ennek oz igazolásnak a birtoká
ban - az 1995. évi CXVII. törvény VII. fejezet 41. paregrafusa értelmé
ben - a magánszemélyek a befizetés összegének 30 száza'ékát levon
hatják az összevont adóalapjukból, az egyéni és társas vállalkozások 

pedig a befizetés teljes összegét költségként számolhatják el.
Az alapítványra szánt támogatást az OTP Bank Rt.-néí vezetett

1 1 7 0 5 0 0 8 - 2 0 4 4 3 2 8 1  
számlánkra lehet átutalni, csekken vagy készpénzben befizetni.

Levelezési címünk: 1245 Budapest, Pf. 12090
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Árverés
Átmenő képünk - 
KOVRIG MIKLÓS 
-60x80 centiméter 
nagyságú, keretezett 
olajfestményének 
reprodukciója, 
amelynek eredetijére 
a Vadászati Kulturális 
Egyesület ebben a hónapban 
is nyilvános árverést hirdet. 
Az árverést megelőzően 
1997. MÁJUS 13-15-E 
KÖZÖTT A 131-4368-AS 
TELEFONON VAGY 
FAXON VÁRJUK 
AZ AJÁNLATOKAT.
Az ajánlattevőkkel közöljük
az utolsó legmagasabb árat,
megjegyezvén,
hogy minimum
ezer forinttal lehet emelni
a téteket.
Az utolsó öt legmagasabb 
árat ajánlót meghívjuk 
a szerkesztőségbe 
MÁJUS 20-ÁN 
15 ÓRÁRA, ahol 
személyesen licitálhatnak 
a festmény tulajdonlására.

« *M Z IA P

A FESTMENY 
KIKIÁLTÁSI ÁRA: 

50 000 FORINT.
A festő Cegléden 
az 53/315-528-as 

telefonszámon hívható.
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„ZSIGA BÁCSI”
SZÉCHÉNYI ZSIGMOND 1967. ÁPRILIS 24-ÉN HUNYT EL, É S  BÁR HALÁLA ÓTA HARMINC ESZTENDŐ 

TELT EL, KÖNYVEI, ÍRÓI MUNKÁSSÁGA RÉVÉN MA IS KÖZÖTTÜNK, A VADÁSZOK KÖRÉBEN ÉL. 
EM BERSÉGÉRŐ L, VADÁSZIASSÁGÁRÓL SOK MINDENT KIOLVASHATUNK MŰVEIBŐL... 

M ÉGIS ÉRDEKLŐDÉSRE TARTHAT SZÁMOT FELESÉGÉNEK, MANGINAK ÉS  S. SZABÓ FERENCNEK 
A VISSZAEM LÉKEZÉSE.

Gróf Széchényi Zsigmond díszmagyarban. (Még soha nem publikált 
reprodukc ió  Ferraris osztrák portréfestő 1938-ban készült 70x85 
cm-es olajfestményéről.)

- Tagadhatatlanul hangulatem
ber volt - mondja Széchényi 
Zsigmondné, Mangi - , aki egy
formán tudott kedves, megnye
rő modorú, ugyanakkor elutasító 
és zord is lenni. Csak nagyon rit
kán hagyta el a sajátos, anglo
mán humora... még a legnehe
zebb időkben is képes volt bará
tai ugratására.

(S. Szabó Ferenc 1945 és 48 
között a Földművelésügyi Mi
nisztérium államtitkára volt, majd 
„áthelyezték" a Mezőgazdasági 
Múzeumba főigazgatónak. Még 
államtitkár korában ismerkedett 
meg Széchényi Zsigmonddal.)

- A svájci nagykövet jelentkezett, 
hogy szeretne egy szarvasbikát 
lőni. Hát lőjön, mondtam a vadá
szati osztály vezetőjének. De ki 
kísérje? - kérdezte. Találjanak va
lakit - válaszoltam. Széchényi 
Zsigmond jó lenne, ha elfelejtjük, 
hogy gróf... óvatoskodott. Rábó
lintottam. A vadászat után a sváj
ci nagykövet adott egy fogadást, 
ott találkoztunk először a Zsigá
val. Én akkor kezdtem el vadász- 
gatni, nagyon amatőr szinten. 
Szó szót követett... egy nagyon 
szimpatikus, a vadászat iránt tel
jesen elkötelezett embert ismer
tem meg benne.

- Már a múzeumnál voltam, 
amikor újra találkoztunk. Azt kér
te tőlem, engedjem meg, hogy 
bejárjon a könyvtárba, mert hogy 
egy négynyelvű vadászkönyvtár 
bibliográfián dolgozik, és hátha itt 
is talál érdemes könyveket. Én 
akkor kezdtem el angolul tanulni 
és gyakorlásként vettem egy an
tikváriumban két angol nyelvű va
dászkönyvet. Megemlítettem ne
ki. A hátizsákjából elővett egy 
spirálfüzetet és azonnal megta
lálta a könyveimet a „hiányzók" 
között. Teljesen el voltam képed- 
ve ettől a precizitástól.

- A könyvgyűjtés volt a szen
vedélye - egészíti ki Mangi. -  
Bárhová mentünk, az volt az el
ső dolga, hogy elkérje a város

ban található antikváriumok cí
mét, és inkább nem ettünk, de 
könyvet venni kellett. Egyébként 
mindent gyűjtött: porcelánma
darakat, lepkéket... sajnos sem
mi nem maradt meg ezekből a 
gyűjteményekből, a Sváb he
gyen, az Istenhegyi úton épült 
házát gyújtóbomba-találat érte s 
porig égett.

„Leírhatatlan volt az elém tá
ruló kép. Még most is kiver a 
veríték, negyed évszázad 
múltán. Nincsenek trófeá
im!!... Itt hagytak, elsöpörte 
őket a háború fergetege, ál
dozatul estek Budapest ost
romának. Házam porrá égett, 
s porrá égett benne teljes

vadászzsákmányom is, vagy 
ezerháromszáz darab, az utol
só szálig. A legnagyobb ele
fántagyartól a legkisebb őz
agancsig...” írta Széchényi 
Zsigmond.

- De megmaradtak a naplói, 
fotóalbumai, a könyvei és egy 
egész szekrény könyvkarton. Ezt 
nem érte találat?

- Ennek az a története - ad ma
gyarázatot Mangi - hogy volt a 
Zsigának egy lakása a várban - 
az Úri utca 52-ben, amelynek fa
lán április 25-én avattak emlék
táblát - ahová a háború alatt át- 
hurcolkodott a könyveivel, nap
lóival, és ezt a lakást nem bom

bázták le. Később, még a kilakol
tatása, kitelepítése előtt, éppen 
Feri segítségével egyetlen éjsza
ka mindent átvittek a Vajdahu- 
nyadvár emeleti raktárába...

- Szerencsére kevesen tudtak 
róla - veszi át a szót a ma már 
85 éves Feri bácsi. - A kulcsot 
szigorúan őriztem és Mangi volt 
az első, akit beengedtem a lá
dák, kosarak közé. Ez lett a Szé
chényi hagyaték alapja.

- Akkoriban az a mondás jár
ta, hogy mindenki volt vagy lesz 
könyvtáros. így lettem én is ké
sőbb könyvtáros - mondja Man
gi -, bár ehhez azt is hozzá kell 
tennem, hogy a könyvgyűjtéssel 
annak idején engem is megfer
tőzött a Zsiga.

(Széchényi Zsigmond páratlan 
értékű vadászati könyvtárának 
sorsa külön történet. A Mezőgaz
dasági Múzeumból leköltöztet
ték Keszthelyre a kastély kápol
nájába, innen - 1958-ban - 
visszahozták a Jókai utcába, 
majd a Tóth Lőrinc utcai lakás
ban tárolták. Széchényi halála 
után az FM megvásárolta a gyűj
teményt és Mangi kezelésében a 
Természettudományi Múzeum
ba, a Baross utcába került. Je 
lenleg a könyvek ládákban van
nak és arra várnak, hogy átköl
töztessék a volt Ludovika épüle
tébe.)

- Visszatérve Széchényi Zsig
mond személyéhez, volt-e vala
milyen megvalósulatlan vadá
szati vágya, álma?

-  Két nagy álma volt. Ő, aki bele
született a vadászatba, már 
gyermekként elhatározta, hogy 
minden vadból elejt legalább egy 
példányt. Először csak a vadá
szat érdekelte, aztán az apjától 
örökölt szigorú precízsége egyre 
inkább tudóst csinált belőle. 
Mindenről jegyzeteket készített, 
mindent pontosan akart tudni, 
és mindennek igyekezett utána
nézni. Külföldi vadászatairól ké-
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Részlet a vadászati naplóból

szült jegyzetében számos helyen 
megjegyzi, „utána nézni", és a 
naplóban már a pontos bejegy
zés szerepel. A nagy álma volt, 
amin rengeteget dolgozott, hogy 
elkészíti 500 év vadászkönyvei
nek bibliográfiáját. Anyanyelvi 
szinten beszélt négy nyelven, az 
állat- és növényneveket is négy 
nyelven - németül, angolul, fran
ciául és magyarul - ismerte.

Feltehetően ez adta az ötletet 
a bibliográfia elkészítéséhez. A 
másik álma az volt, hogy Svéd
országban vadásszon és na
gyon szeretett volna egy jeges
medvét lőni... mindig azt mond
ta, a jegesmedve lövése öreg 
embernek való.

- Maradjunk egy percig a napló
vezetésnél. Mindig vezetett 
naplót?

- A vadásznaplóját, a „főkönyvet” 
1907-től - 9 éves korától az 
úgynevezett ébredési naplót 
1920-tól vezette. Ez utóbbinak az 
az érdekessége, hogy ebbe a 
naplóba mindig azt jegyezte be, 
hol, melyik országban-városban- 
kastélyban ébredt fel. A két napló 
beírása napra pontosan egyezik.
- Tegyünk egy próbát. Nézzük 
meg hol ébredt fel Széchényi 
Zsigmond 1937. május 22-én és 
mit lőtt aznap?
-  Mangi előveszi az ébredési 
naplót, ahol ez áll:

A vadásznaplóban - ahol csak a 
vadászat szerepel - ez olvas
ható: (lásd a vadászati napló)

-  A naplóvezetést természete
sen nem úgy kell elképzelni - 
világosít fel M angi-, hogy ezeket 
a nagy, bőrkötéses naplókat 
mindig magával hordozta. Kis 
sárga füzetekben jegyzetelt és 
aztán abból vezette át őket a fő
könyvekbe. A színeknek is volt 
jelentőségük, feketével írt, a zöld 
színnel emelt ki lényeges dolgo
kat és piros színnel összesített. 
Az írógépében is csak piros-kék 
szalagot használt, hogy a kieme
lendőt pirossal alá tudja húzni.

- Az ismeretségünket barát
ság követte - mondja S. Szabó 
Ferenc. - Elég gyakran bejárt a 
múzeumba és az ő ötlete volt, 
csináljunk egy vadászati kiállí
tást. Bevallom, ezen a néven 
nem mertem fölvállalni egy kiállí
tást, akkortájt a „vadászat" nem 
igen hangzott jól. Akkor legyen 
„vadgazdálkodási" mondta és 
ebbe már bele mertem vágni. így 
került a múzeumhoz, mint havi 
díjas alkalmazott és javaslatára 
Fekete István, akit azért vettünk 
fel, hogy a képaláírásokat meg
fogalmazza. Már akkor, 1949- 
ben, nagyon tehetséges ember
nek tartotta őt Széchényi, azt 
mondta, mekkora író lehetne be
lőle, ha annyit vadászott volna, 
mint én, ha annyi élménye lett

volna, mint nekem. (,A szerkesztő 
megjegyzése: Széchényi Zsig
mond jó jósnak bizonyult, Fekete 
István befutott író lett.) A múze
um, amolyan találkozóhelye lett 
a vadászoknak, amikor a kiállí
tást elkezdtük szervezni. Kitten- 
berger Kálmán, Vertse Albert, 
Fekete István és Széchényi sok
szor voltak együtt az irodámban, 
igazi baráti hangulatban jókat 
beszélgettek, ugratták egymást. 
Rengeteget tanultam tőlük, de 
különösen Zsigától. Nem az volt 
benne a nagy, hogy vadász volt, 
hanem az, hogy rendezett, lexi
kális tudású, tudós és rettenete
sen etikus ember volt.

- Széchényi Zsigmond 1963- 
ban lő tt egy szarvasbikát... az 
Ön társaságában.

- Azért velem, mert a Mangi nem 
tudott vele menni.

- Előző este jöttünk meg 
Bécsből és fáradt voltam, még 
évek múlva is haragudott érte, 
hogy nem tartottam vele.

- Én viszont hálás vagyok a 
sorsnak, hogy együtt lehettünk. 
Sose felejtem el, ültünk a magas
lesen és ahogy a bika megjelent, 
Zsiga teljesen megváltozott. Olyan 
lett, mint egy vizsla, amikor állja a 
vadat... teljesen a vadra koncent
rált és láttam rajta, ahogy elönti a 
vadászláz. Kivárta azt a pillanatot, 
amikor a bika a lövésre legjobban 
állt és csak akkor görbítette ujját a 
ravaszra. A bika tűzben rogyott és 
Zsiga szúrós-vastag szemöldöke 
alól mosolygó szemmel nézett 
rám... boldog volt.

(Idézet a vadásznaplóból: 
1963. szeptember 23. Lukafa 
(Terecieny) páratlan 14-es öreg, 
selejt bika. Csodálatos este Sza
bó Ferivel.)

- Egyszer azt mondta nekem, 
rendes ember vagy te Feri, sajná
lom, hogy nem ismertük koráb
ban egymást. Még jó - válaszol

tam - a gróf úr korábban szóba 
se állt volna velem. Ezen jót ne
vettünk, hiszen a két diplomám 
ellenére, én még a középosztály
hoz sem tartoztam. A barátságát 
nagyra becsültem és büszke is 
vagyok rá. Már a 60-as években 
történt, amikor a feleségemmel 
vendégségbe mentünk Széché- 
nyiékhez. Nem ő nyitott ajtót, 
mert vendégei voltak. Külföldről, 
a családból egy házaspár. Kínos
nak éreztük a helyzetet és mond
tuk, hogy elnézést a zavarásért, 
máris megyünk. Nem ti mentek!
- tört ki Zsigából az udvariasnak 
igazán nem mondható mondat, 
majd fölállt, hogy a vendégeit ki- 
kísérje. Azt hiszem, ez igazán jel
lemző volt rá, kimutatta és nem 
titkolta, ha valakit nem kedvelt.

- Különösen, ha valaki, idő 
előtt „lezsigabácsizta” - erősíti 
meg Mangi. - Nagyon nehezen 
viselte el egyébként is a „Zsiga 
bácsit". Mentünk az utcán, rákö
szöntek, tiszteletem Zsiga bá
csi... valamit mormogott az orra 
alatt, aztán megkérdezte tőlem, 
ki volt ez és miért vagyok ennek 
Zsiga, ráadásul bácsi!?

Gróf Széchényi Zsigmond - Szé
chényi Ferencnek, a Nemzeti 
Múzeum alapítójának ükunokája
- 69 éves korában, hosszú be
tegség után hunyt el. Életében 
sok vágya megvalósult, vadász
hatott Afrikában, Indiában, 
Alaszkában és Európa több or
szágában, örökös szolgálatot 
tett a tudománynak, a világ szá
mos nyelvére lefordított műveivel 
kitörölhetetlenül beírta nevét a 
magyar vadászati kultúra arany
könyvébe. Sikeres ember volt, 
akire azonban számolatlanul 
mért szenvedést is a sors. Két 
dologban azonban mindig tánto
ríthatatlan maradt, a magyarsá
gában és a vadászat iránt érzett 
elkötelezettségében.

Csekő Sándor

SZÉCHENYI ZSIGMOND 
ALAPÍTVÁNY

Közeleg a nagy vadászíró születésének századik 
évfordulója. A Széchenyi Zsigmond munkásságá

nak megismertetésére, emlékének ápolására 
létrehozott alapítvány várja a vadásztársaságok, 

vadászok adományait az
MHB 10200940-20114813-00000000

számú számlájára.
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K Ö N Y V K R I T I K A
NÉGY FELVIDÉKI VADÁSZ: GYIMESI GYÖRGY-JUFiÁN VIDOR-JUSTH ÖDÖN-MOTESIKY ÁRPÁD

SZERKESZTETTE: MOTESIKY ÁRPÁD. TERRAPRINT, 1996.
Hiába van itt a reminiscere, hiába jött 
el az okuli, irodalom adja jutalmamat 
a nap végén. Ezt azonban nem az élet 
habos oldalában lelem, hanem a fel
vidéki vadászok almanachjában! Ket
tő ma is élő, alkotó és vadászó, kettő 
immár a boldog örök vadászmezőkre 
távozott nimród nagyszerű írásaiban.

A „harmatot szedő” , Királyhel- 
mecen élő, manapság politikai babé
rokat célozgató író, Gyimesi György 
szókimondásaival, őszinteségével, 
ízes nyelvezetével, tanításaival ma
ximálisan telítődve, teljesen egyér
telművé vált számomra, hogy azok 
frissek maradtak, nem koptatott raj
tuk az idő. Soha sem fogom megunni 
őket, sőt biztos vagyok benne, mások 
sem!

Ki ne emlékezne Jurán Vidor 
(1920-1944 között Csöndes László 
álnév alatt is publikáló) felvidéki ma
gyar író, a tátrai erdőségek és a va
dászpuska szerelmesének oly gyak
ran szentimentalizmusba csapó, lírai 
hangú írásaira, melyekben a termé
szetet imádó ember szíve elsősorban 
nem is a vadászzsákmány megszerzé
séért, hanem a vad csodálatáért dobo
gott. Könyvekben, folyóiratokban 
szétszórtan megjelent írásai vadászati

szépirodalmunk gyöngyszemei, ám
bár teljes életművének kiadása a mai 
napig várat magára. Ám mégis „Az 
utolsó” címet viselő írás dobogtatta 
meg leginkább korosodó szívemet, s 
rázta meg a fegyver letevésével fog
lalkozó szürkeállományomat. Azt, 
hogy mi a téli vadászati módok lege
lőkelőbbje, megtudhatjuk a „Vadász
barátom önarcképében” . Vadkártérí
tés terén is tanulhatunk a nagy meg
elevenítő képességű szerzőtől: boros- 
pohárnyi pálinka, szivar, két kocsi 
gallyfa és a jó szavak. Beh’jó lenne, 
ha még ma is ott tarthatnánk!

A ma élő és olvasó vadásznemze
dék minden bizonnyal Justh Ödönt is
meri a legkevésbé a négy felvidéki 
vadász közül. Pedig azon magyar 
nimródok közé tartozott, akik a meg
éltet szívesen meg is írták, okulásul 
mások részére. Bár sokfelé vadászott, 
szíve mégis a Kárpátok ósrengetegjé- 
be vonzotta, ahol hosszú ideig vissza
vonultan élt. Haláláról Magyarorszá
gon nem is szerezhettünk tudomást, 
nem olyan időket éltünk akkor. Az 
antológiában „Vadásznapló töredé
kek”  című könyvéből található két fe
jezet, amely a Toldy Kör (!) kiadásá
ban jelent meg Pozsonyban 1941-

ben. A kiadás főbizományosi teendőit 
a Veritas kiadóvállalat nyújtotta. Az 
első írás olyan nevek és helyek rövi
dítéseit tartalmazza (gróf E. P., E. aty
ja, báró B., Sz.j...i kastély stb.), me
lyekkel sok mai olvasó minden bi
zonnyal nincs tisztában. Tanácsos lett 
volna a szerkesztőnek a fenti lábjegy
zetben történő legalizálása.

Ki nem ismeri a negyedik nimró- 
dot, aki fáradhatatlan kutatója, ter
jesztője és harcosa a magyar vadásza
ti kultúrának, s időnként Felvidéky 
Mátyás álnéven is publikál!? Négyük 
közül ő az, aki a penna mellett csupán 
a duplacsövűvel űzi a puskaforgatás 
szenvedélyét, de leginkább az erdő- 
zúgást és a szlovákiai magyar vadá
szok tradíciójának „terítékre hozá
sát” . Igazi vadászpublicistára valló, 
valóban sziporkázó írásait olvasván, 
sokszor kacajra fakadtam. Szerintem 
ez a műfaj ma nálunk ismeretlen. A 
„Bölcs Mosoly könyvek”  első köteté
ben (egyben utolsó is?) találkoztam 
ehhez hasonló remek történetekkel 
(Gánti Tibor professzor tollából). S 
ezek az írások valóban maiak, ezt bi
zonyítják politikai éleik is, amelyek 
azonban mit sem rontanak a karcola
tok hangulatán. Ám a 119-ik oldalon

húzó kormos varjak minden bi
zonnyal vetési varjak lehettek, hiszen 
az említett alfaj Szlovákia azon ré
szén nem mindennapi. A számyazott 
szalonka (143. old.) már soha sem tud 
szárnyra kapni, ám az elhibázott lö
vést követően, sértetlenül is gyakran 
levágódik a földre.

Es végül ismételten megemlíte
ném, hogy egy remek vadászírás új
bóli megjelentetése esetén mit sem 
von le annak időtálló értékéből, ha a 
szerkesztő, összeállító megadja első 
publikálásának idejét, helyét! Sok ma 
már nem használatos, elfelejtett szó is 
szerepel az oldalain (ski, botos, Adar, 
Galy, szememyő, csukukol, tuvukol, 
frimaj, epilobium stb.), s ez nagy 
erény. Mai jelentésük rövid lábjegy- 
zetes, netán a kiadás végén szereplő 
szómagyarázatos kiegészítése csak 
hasznára válhatott volna a műnek.

Mindezek ellenére a könyv rend
kívül olvasmányos, s ha netán ez idő 
alatt vadászhattam volna is, akkor is 
elolvastam volna. Mindenkinek 
ajánlhatom, akiknek jelent valamit is 
a haza szeretete és annak tisztelete, és 
akik szeretik a vadászat szépirodalmi 
értékeit is.

Dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A vadászati területek felosztásá
val az eddigi 840-nel szemben 
1135 vadászati kerület alakult ki. 
Sok ezernyi földtulajdonos és va
dász számára azonban a felosztás 
nem zárult le: mintegy 120-130 
peres ügy várható - nemcsak a he
lyi kiskirályokkal, hanem a Föld
művelésügyi Minisztériummal 
szemben is. Mint a lapokból is ki
tűnik: megoldásra várnak a nem
rég elfogadott vadászati törvény 
végrehajtásának gondjai is.

„A  hivatalos statisztikai adatok sze
rint a néhány hete befejeződött va
dászati szezonban kevesebb vad ke
rült terítékre, mint egy évvel koráb
ban”  - olvasható a Vasárnapi H í
rek Vadak és vadászok tavasza cí
mű írásában. „Lehet némi kétkedés
sel fogadni ezeknek az adatoknak a 
valódiságát. Ugyanis több száz va
dásztársaság - az új vadászati tör
vény átalakító hatására - megszűnt 
létezni március elsejével. Nem 
rosszindulatú tehát a feltételezés, 
hogy az utolsó napjaikat élő csapa
tok nem szolgáltattak egészen pon
tos adatokat. Nem fogyó lendülettel

pusztították a vadat az orvvadászok 
is, akiknek a száma az utóbbi évek
ben megugrott. (...) Nemcsak a va
dak miatt aggódik a népes vadász
társadalom. A vadászati törvény 
földtulajdonosi alapokra helyezte a 
vadászterületeket. Ezzel a váltással 
nagyon sok helyen változik a vadá
szó csoportok összetétele és nem 
egy esetben teljesen megváltozik a 
társaság. Már az új területek kijelö
lése sem ment feszültségek nélkül.”

A hétvégi hetilap gondolataihoz 
kapcsolódik a Mai Nap Egymásra 
lőnek című tudósítása, amely sze
rint „A  Gyula-Gyulavári és az or
szághatár közötti Körösök szabdalta 
terület meglehetősen gazdag vadál
lományú, így a sok ezer hektáros te
rületre sokaknak fáj a foga. Az alap
vető vita a tulajdonosok, a vadá
szok, illetve a Dél-alföldi Erdészeti 
Részvénytársaság között folyik, 
amelyek nem tudtak megegyezni, 
ezért a törvény értelmében a Békés 
Megyei FM-hivatal döntött a terüle
tek vadászati jogainak gyakorlásá
ról. Mindannyiszor a Dalerd javára. 
Akik ebben határoztak, az ügyet ér

demben intézték, kapcsolatban áll
nak a Dalerddel. Mindezekkel 
szemben a vadásztársaságok nem 
tudták érvényesíteni akaratukat, ál
lításuk szerint igazukat. Ezért bíró
sághoz fordultak.”

Vadász, erdész egy csárdában 
címmel a Népszava arról ír, hogy 
míg két éve az ágazat szakemberei 
amiatt kongatták a vészharangot, 
hogy a tulajdonátrendeződés folytán 
tízezerről háromszázezerre növeke
dett erdőbirtokos kiirtja, tönkreteszi 
az ötszáz milliárdos nemzeti va
gyont, ma a vadászok panaszkod
nak, hogy az erdészeti lobby vissza
államosít, veszélyezteti a vadállo
mányt, és kiűzi a magyar vadászt az 
állami erdőkből. Érdekvédőik or
szágos demonstrációt emlegetnek, 
mondván: az erdőgazdaságok nem a 
megállapodás szerint hajtják végre a 
vadászati törvényt. „Az ország
1 millió 700 ezer hektárt kitevő er
dőségének 40 százaléka került ma
gánkézbe, a többi állami tulajdon 
maradt, és 19 erdőgazdasági rész
vénytársaság rendelkezik ennek ke
zelési jogával. A kincstári erdők is

szétszabdaltak, szinte nincs olyan 
összefüggő állami erdő, amely az új 
vadászati törvény előírásai alapján 
alkalmas lenne arra, hogy önálló va
dászterületként funkcionáljon, elér
vén az előírásoknak megfelelő 3000 
hektáros minimális nagyságot. Úgy 
tűnik, épp ez a viták egyik forrása. 
Az új vadászterületek száma az át
rajzolt térképen 840-ről 1135-re 
emelkedett, és most folyik az álló
háború. A szaktárca vadgazdálkodá
si főosztályvezetője szerint körülbe
lül 900 vadászterület ügye, „tiszta” 
a többiek szereplői viszont bírósági 
eljárást indítottak a hivatal határoza
ta ellen. Vajai László a bajok okát 
abban látja, hogy bár a törvény meg
alkotása a vadászat rendszerváltását 
jelentette azzal, hogy a vadászati jo
got a földtulajdonhoz kötötte, a tu
lajdonátrendeződés hiányos regiszt
rációja miatt a vadászterületek ta
valy megkezdett kialakítása sok 
gyakorlati problémát okozott. A ba
jok másik forrása Vajai szerint tipi
kus magyar betegség: nincs meg
egyezési készség a területek meg
szerzéséért küzdő felek között...”

Összeállította: K. E.
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ÓLOMMÉRG
A sörct eredetű ólommérgezéssel már a 
múlt század végén foglalkozott az. amerikai 
szakirodalom. Azóta is számtalan cikk és 
tanulmány jelent meg c témában. Ezekből 
tudjuk, hogy a vonulási útvonalakon, illetve 
téli pihenőhelyeken elejtett vagy elhullottan 
talált víziszámyasoknál vizsgálták, milyen 
gyakran tartalmaz lenyelt sörétet a zúzó
gyomor (ezt nevezzük ólomcxpozíciónak), 
és milyen gyakran okoz elhullást az ólom
mérgezés. Az IW RB egy 1993-as kiadvá
nyában azt olvashatjuk, hogy az USA-ban 
1976. évben több mint 2.4 millió szárnyas- 
vad hullott el lenyelt ólomsörét okozta mér
gezés következtében. (Csak a madarakra ki
lőtt ólomsörét mennyiségét 2400-3000 ton
nára becsülték.)

Az első tudományos vizsgálatról dr. Sá- 
lyi Gábor és munkatársai számoltak be a 
Magyar Állatorvosok Lapja 1987. évi 10. 
számában. Először állapítják meg Magyar- 
országon a sőrétek okozta ólommérgezést 
vadkacsákban, és beszámolnak a témával 
kapcsolatos két kísérletükről.

A csekély számú hazai megjelenésből 
arra gondolhatnánk, hogy nem nagyon je
lentős dologról van szó. Pedig nem ez a 
helyzet. Az intenzív és félvadtartásban ne
velt vadkacsák elhullási okainak vizsgálata 
során 1988-ban találkoztam először a sörét 
eredetű ólommérgezés problémájával.

Mielőtt az eredményekről beszámolnék, 
beszéljünk az ólommérgezésről. Kialakulá
sa, heveny vagy idült lefolyása függ a fel
szívódott ólom mennyiségétől, a szervezet
be jutis módjától, és bizonyos fokig a táplá
lék összetételétől. Az ólomszennyezés for
rásai meghatározzák a szervezetbe jutás 
módját. Két tipikus utat ismerünk, az egyik 
a tüdőn keresztül belégzéssel (pl. az autók 
kipufogógázából), a másik a tápcsatornán át 
táplálékkal vagy ivóvízzel. (Utóbbit ali- 
mentáris útnak nevezzük.) Az alimentáris 
ólommérgezés speciális esete, amikor a ma
darak a táplálékkal véletlenül vagy kavics 
helyett szándékosan csipegetik fel a vadá
szatokból származó ólomsörétet. A sörét a 
zúzógyomorban őrlődik, kopik, és a bél
rendszerbe jutó ólom jelentős mennyisége 
felszívódik. Ekkor alakulhat ki az ólom
mérgezés. Az ólom a szervezeten belül kü
lönféle fehérjékhez és aminósavakhoz kö
tődik. Megváltoztatja bizonyos enzimek 
működését, így zavar keletkezik a vérkép
zésben, a Ca-anyagforgalomban és az ideg- 
rendszer működésében. A kórmeghatáro
zást megnehezíti, hogy a klinikai tünetek 
nem jellegzetesek.

Heveny esetben már napok alatt jelent
kezhetnek az idegrendszeri tünetek: gör
csök. egyensúlyzavar, bénulás vagy foko
zott ingerlékenység formájában. Elhúzódó 
esetekben étvágytalanság, lesoványodás, 
röpképtelenség, majd teljes mozgásképte
lenség alakulhat ki. Olykor zöldes színű 
hasmenés, csökkenő tojáshozam vagy a ter
méketlen tojások emelkedő száma jelzi a 
mérgezést.

Idült kórformánál a heveny tünetek bár
melyike előfordulhat, de leggyakrabban a 
gyengeség és a bénulás, valamint a testtö
meg feltűnő csökkenése jellemző. A mada
rak kézzel könnyen megfoghatók, nem tud
nak elmenekülni. A bénulás nem petyhüdt 
jellegű. Ha a bénult kacsát kézbe vesszük.

ólommérgezésnél az állat tartja a fejét, míg 
botulizmusnál lóg a nyaka. Ez egyben elkü
lönítési lehetőség is a két mérgezés között.

Az ólom gyakran előforduló elem. mini
mális mennyisége szinte bármikor kimutat
ható. Ezért a vizsgálatok előtt határértéke
ket kellett meghatározni, melyek alapján 
károsnak vagy kifogásolhatónak tartjuk a 
szövetek ólomtartalmát. Ilyen érték a máj
ban a 6 mg/kg ólomtartalom, ami mérgezést 
jelez, és a hús (izom) vonatkozásában a 
8/1985. (X . 21.) EüM. számú rendeletben 
meghatározott I mg/kg ólomtartalom, ami 
élelmezés-egészségügyi szempontból a ki
fogásolási határ.

Először azt kellett megállapítani, hogy 
egy-egy vizsgált terület mennyire terhelt 
ólomsörét-szennyezéssel. A terepen 15 mé
teres négyzetrácsban jelöltük ki a talaj-min
tavételi kvadrátok helyét. Véletlenszerűen 
választott pontokon 1 négyzetméteres terü
letről vettük a mintát. A felszedett felület, il
letve 5 és 10 cm-es réteg átszitálásával 
megállapítottuk az I négyzetméteren fellel
hető sörétszennyezettséget. Ebből kiszámí
tottam az egy hektárra becsülhető sörétszá- 
mot, és a sörétszámból a sörét tömegét. A 
hat megvizsgált röptetett- és félvadkacsa- 
vadásztcnilctcn a hektáronkénti átlagos sö- 
rétszám 1579 és 110 625 között változott, a 
tömege pedig 0,27 és 18.81 kg között volt. 
Négy fácán-vadászterületen a legalacso
nyabb érték nulla volt, a legmagasabb
10 986 szem/ha, ami 1,54 kg/ha tömegnek 
felelt meg.

A következő kérdés az volt, hogy mi
lyen gyakran veszik fel a vizsgált területe
ken élő madarak az ólomsörétet. Ezt a zúzó
gyomor-tartalom vizsgálatával lehet meg
állapítani. Ha sörét van a zúzógyomorban, 
már fennáll az ólommérgezés veszélye, 
amit ólomexpozíciónak nevezünk.

Az intenzíven vadászott területekről 
származó récék kivételével ritkán állapítha
tó meg a mérgezés, ugyanakkor az izom
szövetben gyakran magas az ólomtartalom. 
A jelenség tisztázására fácánokkal kísérle
tet állítottunk be. Három csoportban, ötven 
állattal lenyelettünk sőréteket. A megfigye
lés az egyes csoportoknál 49,43, illetve 39 
napig tartott. Mérgezésre utaló tünetet 
egyetlen esetben sem tapasztaltunk. Négy 
állat elhullott. Ötöt-ötöt a kísérlet 12. és 14. 
napján a vizsgálat érdekében kiirtottunk. 
Röntgenfelvételekkel és boncolással ellen
őriztük a sőrétek kiürülését, és a szövetek 
vizsgálatával az ólom felszívódását.

A lenyeletett sörétek jelenléte ellenére a 
szövetekben nagyon ritkán volt magas 
ólomtartalom. Hosszú (40 nap feletti) 
ólomexpozíciót 6 állatnál tapasztaltunk, de 
ebből a hatból csak egynek a májmintájá
ban volt 6 mg/kg felett az ólomtartalom.

Az állatok közül az elhullás, illetve kiir
tás napján 23 egyed zúzógyomrában volt 
sörét (47%). A máj ólomtartalma 2 esetben 
(4%) jelzett subklinikai ólommérgezést. Az 
izomszövet is mindössze 6,1%-ban muta
tott emelkedett ólomtartalmat. A 47%-hoz 
viszonyítva megállapítható, hogy a szöve
tek Pb-tartalma nem jelzi az expozíciót fá
cánok esetében.

A fentiek alapján arra következtethe
tünk, hogy a fácánoknál a sörét kiürülése 
nem gyorsabb, mint a vadkacsáknál. A fel

mérő vizsgálatok során tapasztalt alacsony 
expozíció (3. táblázat) tehát azt jelenti, 
hogy a fácánok csak elvétve veszik fel a sö
rétet. Ha van sörét a zúzógyomorban. Pb 
akkor sem rakódik le a szövetekben, tehát 
feltételezhetően nem sörét eredetűd!)

A vizsgálatok és a kísérlet eredményét 
összegezve:

1. A számításokból (2. táblázat) látható, 
hogy a terület sörétszennyezettsegét a terí
tékadatok alapján kell megbecsülni. A hely
színi vizsgálat rendkívül munkaigényes, és 
nem ad megbízható eredményt.

2. A vízivad tekintetében a terület szeny- 
nyezettségével arányos az ólomexpozíció.

3. A sörét eredetű ólommérgezés szem
pontjából legveszélyeztetettebb faj a tőkés
réce. Ez megegyezik az amerikai vizsgála
tok eredményeivel.

4. A fácán rendkívül alkalmas faj lenne 
egy biomonitoring rendszerben, mert a 
nagyszámú terítékre került állatból vett 
mintákkal az egész ország területéről infor
mációt kaphatnánk az ólomszennyezésről.

5. Egyéb vízivadfajok tekintetében nin
csenek adataink, pedig hasznos lenne is

merni a természetes vizeink partján élő va 
dászható és védett szárnyasok veszélyezte 
tettségét.

6. Végül a jelenleginél több információ 
birtokában lehetne csak eldönteni, hogy mi 
kell tenni, és esetleg szükséges-e korlátozn 
az ólomsörét használatát.

Csak megalapozott, korrekt vizsgálat 
eredményekkel alátámasztott döntéseke 
szabad hozni. Szerencsére vannak már - 
nem is kevesen akik felismerték a tudás 
a valóságos helyzet ismeretének fontossá 
gát. és a vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen 
segítséget nyújtottak. Ezért köszönettel tar 
tozom a készséges együttműködésért a va 
dásztársaságoknak (Alsónémedi. Cegléd 
Gyomaendród, Hatvan, Kecskemét, Sárbo- 
gárd. Tata. Tiszafóldvár, Újlengyel. Úri 
Vácszentlászló). a VADEX Rt.-nck, a So 
ponyai Vadfeldolgozónak és a soproni Er 
dészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálkodá
si Tanszékének.

dr. Ákoshegyi Imre
egyetemi adjunktus 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

1. Sörétszámítások vadászterületenként:

vadrécés vadászterületek:

söréttömeg kg/ha

I. 224,04 (8.12)
II. 108,45 (18,81)

III. 4,50 (0,27)
IV. 33,00 (5,02)
V. 9,45 (1,03)

VI. 9,00 (3,09)

fácánosok:
I. 8.82 (0.00)
II. 8,40 (1,54)

III. 17,25 (0,42)
IV. 0,36 (0,66)

(zárójelben a terepvizsgálatok eredménye)

sörétszám/ha

1317 882 (48182) 
637941 (110625) 
26471 (1 579)

194118 (29 545) 
55 588 (6 047) 
52941 (18182)

63 025 (0)
60000 (10986) 

123 214 (2979)
2583 (4 688)

2. Ólomexpozíció a vizsgált fajokban:

n %
tőkésréce (röptetett/félvad) 850 43,65
tőkésréce (szabad terület) 160 0
fácán 947 4.75
szárcsa 75 4.00
kormorán 17 0

n = megvizsgált zúzák száma.
% = egy vagy több sörétet tartalmazó zúzák százaléka.
A szövetek ólomtartalma a felszívódás mértékét jelzi. A határértékeket meghaladó 
mennyiségű ólom az egyes fajok szöveteiben különböző gyakorisággal fordult elő.

Pb-tartalom határérték felett
máj izom

n Pb>6 mg/kg n Pb>l mg/kg
kacsa (röptetett/félvad) 165 30,91% 401 34,66%
kacsa (szabad) 126 1,59% 96 38,54%
fácán 247 5.67% 135 34,07%
szárcsa 74 1,36% 74 36.49%
kormorán 17 0,00% 11 9,10%
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AZ ACELSORET
Több, mint húsz éve folyik a v i
ta az ólomsörét nemkívánatos 
hatásairól világszerte. A  kérdés 
az Amerikai Egyesült Állam ok
ban vetődött fel először, a nyolc
vanas években.

Meghatározott körzetekben 
rendkívül nagy számú vadréce 
fordul meg, ami jó  vadászati le
hetőségeket kínál. Ezeket a terü
leteket sok vadász látogatja, és 
egy-egy idényben sok tízezer lö
vést adnak le, aminek következ
tében a tóba, vagy a mocsárba 
hullik jelentős mennyiségű sö
rét. Ezeken a helyeken figyeltek 
fel beteg récékre (nem sebzett és 
felgyógyult récékről van szó, 
hanem sajnos mérgezett mada
rakról). A  mérgezés oka, hogy a 
récék táplálkozásuk közben szű
rik az iszapot és iszapban élő 
szervezetekkel táplálkoznak, de 
lenyelik az iszapban lévő kemé
nyebb apró tárgyakat is, kis ka
vicsokat, az ólom sörétszeme
ket, melyeket azután a zúzógyo
morban táplálék őrlésére hasz
nálnak.

A  vegyileg átalakult és állan
dóan a zúzógyomorban lévő 
ólom felszívódik a szervezetbe, 
és bizonyos idő elmúltával mér
gezést okozhat. A  beteg madarat 
elfogyasztó ember vagy ragado
zó egészségét is veszélyezteti 
másodlagosan az ólomszeny- 
nyezés.

A  helyzet felismerése után az 
Egyesült Államokban kutatások

ACÉLSÖRÉT

kezdődtek azzal a céllal, hogy a 
bajt okozó ólmot, mint lövedé
ket egy kevésbé mérgező anyag
gal pótolják. Az ólom helyettesí
tésére a piacon könnyen besze
rezhető fémeket vizsgálták meg 
mérgezési szempontból. A  
leggyakoribb vas- és cinkötvö
zetek közül sajnos az utóbbi v i
zes környezetben szintén mérge
zőnek bizonyul, és sajnos ha
sonló eredményt mutatott a biz- 
mut is. A  mérgezés szempontjá
ból kedvező wolfram  viszont 
igen drága, így maradt az acél, 
mint környezetbarát sörét anya
ga. Az acélnak viszont egy sor 
ballisztikai hátránya van a felso
rolt nehéz fémekkel szemben.

Egy Kereszt

Anyag Fajsúly
gramm/cm'

sörét metszeti
szem
súlya

tényező
gramm/

cnrgramm

ólom 11,0 0.193 2.40
acél 7.85 0,134 1,67

ÓLOMSÖRÉT

Ebből látható, hogy az azonos 
méretű acélsörét lényegesen 
könnyebb, a keresztmetszeti té
nyezője is kevesebb. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy azonos méretű 
és azonos sebességgel induló lö
vedék a levegőben rövidebb 
úton lefékeződik.

Az azonos vadászati jellem 
zőkkel bíró 3,2 m illiméteres 
acélsörétnek a 2,7 milliméteres 
ólomsörét felel meg. Az acélsö- 
rétet -  kisebb tömege lévén -  az 
ólommal azonos mozgási ener
gia eléréséhez nagyobb torkola
ti sebességgel kell kilőni a fegy
verből. Ez a nagyobb sebesség 
viszont lényegesen nagyobb lő- 
porgáznyomás esetén érhető 
csak el.

Az acélsörét ezen kívül még 
egy lényeges tulajdonságában 
tér el az ólomsöréttől, s ez a sö
rétszemek keménysége. A  lá- 
gyabb ólom a csőszűkítésbcn 
könnyen deformálódik, az acél

sörét viszont a csőszűkítést ká
rosíthatja (acélsörétnél a kosaras 
fojtás deformálódik, miközben a 
csőszűkítésen áthalad).

Az előbbiekből következik, 
hogy a hagyományos sörétes 
töltényekhez gyártott fegyve
rekből acélsörét nem lőhető ki! 
A  nagyobb lőporgáz nyomása 
szétveti vagy tartósítja a fegyver 
csövét és a nyomásnak kitett 
fegyveralkatrészeket. Ezért a 
C IP  (Commission International 
Permanent -  Nemzetközi Á llan
dó Bizottság), ami a fegyverek 
és lőszerek biztonságtechnikai 
kérdéseivel foglalkozó nemzet
közi szervezet -  ennek Magyar- 
ország is tagja -  külön nyomás
próbát és próbajelet írt elő az 
acélsöréttel használható fegyve
rekre.

A  vadrécc vadászatához a 28- 
30 gramm sörétet tartalmazó 
töltényeket használják a vadá
szok. A  kisebb fajsúlyú 3,2 mm 
átmérőjű acél sörétszemek na
gyobb térfogatot foglalnak el, 
mint az ólom sörétszemek. A  
töltényeken „Steel shot”  -  acél
sörét -  felirat olvasható.

Acélsörétes töltényeket ma 
már majdnem minden gyártó 
gyárt, mégis sok szempontból a 
kialakult gyakorlat még nem 
érett meg a széles körű elterje
désre.

Fluck Dénes

/ /

A DOPPELKERN LOVEDEKROL
A  D ynam it Nobel cég új go
lyós lövedéktípus „ D K ”  -  
Doppelkem  -  árusítását kezd
te meg az ism ert T IG , T U G , 
H-mantel és K S  mellett. A  D K  
lövedék magja két részből áll, 
m int az a m ellékelt 1. sz. áb
rán látható. A  lövedék első ré
sze n y ílt köpenyes, ami m ö
gött egy kem ény, zárt köpe
nyes rész helyezkedik el. Fő  
elem ei az 1-es külső köpeny, a
2-es lágy ólom, a 3-as tombak 
zárt köpeny, és a 4-es kemény 
ólom.

A  lövedék ilyen kialakítása 
új tulajdonságokat biztosít.

A z  1-2 lövedékrészek a be
csapódáskor erősen deform á
lódnak, majd részekre szakad
va  leválnak a hátsó részről, 
nagy bem enőnyílást vágva az 
e lta lá lt vad testén. A  vadat a
3-4 lövedékrész üti át -  2. sz. 
ábra -  biztosítva a belső szer
vek roncsolását és a kétoldali 
vérzést.

Ezt a lövedéket a Dynam it 
N obel m érnökei az európai 
nagyvadfajok vadászatához 
fejlesztették ki. Je len leg  a 
7 X5 7  R  D K , a 7 X 6 4  D K , a 
7 X6 5  R  D K  kaliberű tö lté 
nyeket 10 gram m  súlyú lö 

vedékkel és a .308 w in  D k, 
.30-06 D k, .30R B la se r D K , 
.300 W in .M ag . D K  tö lténye
ket 10.7 gram m  súlyú lö ve 
dékkel hozzák forgalom ba. 
1997-ben tervezik a keresett 8 
mm-es és 9,3 mm-es ka libe 
rek gyártását is. N agy előnye 
a többi lövedékkel szemben, 
hogy a vad testében a bem e
neti o ldalon is nagy nyílást 
vág, am iből a szivárgó vér a 
sebzett vad könnyebb utánke- 
resését teszi lehetővé akkor is, 
am ikor a lövedék valam i m i
att nem üti át a vad testét.

F.



MÜVÉSZPORTRÉ

A vadfotózás szerelmese
A magyar vadfotózás kiemelkedő 
egyénisége, Nagygyörgy Sándor 
óriási hagyatékának sorsa -  saj
nos -  jó példa arra, hogy egy élet 
során létrehozott alkotások, 
gyűjtemények a művész, a tulaj
donos halála után feledésbe me
rülhetnek vagy akár semmivé is 
válhatnak. Nagygyörgy Sándor 
felesége már számtalan erőfe
szítést tett, hogy a több mint 
harm incötezer fotó közkinccsé  
váljon, csaknem eredm énytele
nül.

A vadászok segítsége nélkül nem si
került volna ezt a hatalmas életművet 
létrehoznia. A különleges vadfotók 
nagy része úgy készülhetett el, hogy 
vadász barátai megismertették őt a 
vadon élő állatok szokásaival és elvit
ték olyan helyekre, ahol várható volt 
a vad fölbukkanása - emlékezik rá 
felesége, Mariann.

A régi vadászok között fogalom 
volt a neve, a fiatalok viszont alig is
merik Nagygyörgy Sándor művésze
tét, aki véletlenül került a vadászat 
közelébe, s lett a vadfotózás szerel
mese. Sosem vett fegyvert a kezébe, 
ő a fényképezőgépével cserkészte 
be és próbálta lencsevégre kapni a 
szarvasokat, dámokat, vaddisznó
kat, fácánokat.

„A vadfotózás a vadászat közeli 
rokona. Ugyanazt a feszültséget, iz
galmat jelenti, mint a vad elejtése. A 
vad képi megragadása is zsákmá
nyolás... Meg akarom ismerni a ter
mészet mindennapi titkait, megke
resni a vad életének sok évezredes 
rítusait... Objektív, igaz képet szeret
nék adni az erdő-mező életéről... 
Munkám nem képzelhető el a vadál
lomány gazdáinak segítsége nélkül. 
Nekik köszönhetem, hogy megis
merhettem ezt a világot. Sokszor 
nemcsak átvitt értelemben, hanem 
szó szerint is az ő vállukra támasz
kodtam.” - írta 1979-ben a De natu- 
ra című kiállítás katalógusának beve
zetőjében.

A Képzőművészeti Főiskolán Ber- 
náth Aurél tanítványa volt, festőmű
vész diplomát szerzett. Lejárt festeni 
a mártélyi művésztelepre, a Tisza 
mellé. Ott kezdte el fotózni a termé
szetet édesapjától örökölt gépével. A 
fényképezést egyedül tanulta meg, 
könyvekből és a gyakorlatból. Az 
1971-es Budapesti Vadászati Világ-

A fotóművész a bokrok mögül észre
vette a vadat és óvatosan, hason ki
csúszott az út széléig, hogy szemből 
örökíthesse meg. Akkoriban a Nim
ród újság számára már gyakran ké
szített fotókat. Alapítója és haláláig 
elnöke volt a Nimród Fotóklubnak, 
amely idén ünnepli 20. évfordulóját. 
Nagygyörgy Sándor fotóit külföldön 
is kiállították, s különböző kiadvá
nyokban is megjelentették. Az ügyin
tézésben segítségére volt angol, 
francia, spanyol és német nyelvtudá
sa.

A vadfotózásért sok áldozatot ho
zott. Szenvedélyes dohányos volt, 
egy nap alatt két doboz cigarettát is 
elszívott. Az eredményes vadfotózás 
miatt egyik napról a másikra leszo
kott a dohányzásról, mert a cigaret
tafüstöt messziről megérezték volna 
az állatok, és nem jöttek volna a les 
közelébe. Még tíz év múlva is gyak
ran álmodott arról, hogy rágyújt. Ge- 
mencen egyszer órákig állt mozdu
latlanul a vízben, hogy egyetlen felvé
telt készítsen az inni jövő szarvascsa
patról. Közben összecsipkedték a 
szúnyogok, feldagadt az arca és az 
egész teste is.

Gemencet második otthonának 
érezte. A halálos ágyában fekve is 
odakívánkozott, többször is mondta, 
...Vigyetek el Gemencre, ott akarok 
meghalni. Nagygyörgy Sándor 1993. 
szeptember 9-én hunyt el.

Hagyatékában mintegy 35 ezer 
kép van, a fele fekete-fehér, a többi 
színes fotó. Felesége két évig tartó 
munkával rendszerezte és katalogi
zálta a képeket. Az állatfotók csopor
tosítva vannak faj, s ezen belül tevé
kenység és évszak szerint is. Gím
szarvast például 1200 kockányi kép 
ábrázol. Ezeken kívül virágok, növé
nyek és tájképek is találhatóak a 
gyűjteményben.

- Úgy gondolom, a fiataloknak 
már nem adatik meg az a lehetőség, 
ami a férjemnek. Mert megszűntek a 
nagy vadgazdaságok, elfogyott a 
vad, és kevesebben vannak azok, 
akik lehetővé tennék a vad és a ter
mészet fotózását - mondja Mariann, 
aki zongoratanárnőként dolgozik.

A saját költségén 500 katalógust 
készíttetett és több mint háromszáz 
helyre elküldte, ajánlva a fotókat 
szerkesztőségeknek, reklámügynök
ségeknek. Nem a haszonszerzés ve
zérelte, hanem az, hogy a férje fotóit
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kiállítás előkészületei során kérték fel, 
hogy a világkiállításon fotózzon, 
szükség volt a jó vad- és természet- 
fotókra a reklámanyagokhoz, kataló
gusokhoz. Ez a munka lehetővé tet
te, hogy bejárja az országot. Megis
mert számtalan vadászterületet, a 
környező természettel és vadállo
mánnyal együtt. A Vadászati Világki
állításhoz kapcsolódó „Az ember és 
a természet” című Nemzetközi Fotó- 
művészeti Kiállításon a nagyvad ka
tegóriában első díjat nyert a Gyulajon 
készült dámbika fotójával. Egy erdei 
úton áll a bika, és szembenéz velünk.
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re juttassa, ahol az érdeklődők meg
nézhetik, megismerhetik, esetleg 
hasznosíthatják. Emiatt a magyar va
dászati kultúra pótolhatatlan értékei 
veszhetnek el. Kár lenne értük!

Takács Zsuzsa

közkinccsé tegye. (Az archívum tele
fon- és faxszáma: 156-0562).

Összesen nyolc helyről érdeklőd
tek, de ezek közül csak néhány cég 
használt fel a képekből. Nagygyörgy 
Sándor felesége úgy látja, hogy az 
egyéni erőfeszítései nem elegendőek

ahhoz, hogy az értékeket képviselő 
bármilyen hagyatékok fennmaradja
nak, és a közt szolgálják.

Nincs szervezet sem, amely ma
gára vállalja, hogy a nagy vagy akár 
csak néhány darabos, vadászattal 
kapcsolatos gyűjteményt olyan hely
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VADÁSZTERÜLET AZ ALPOKBAN
EGY KICSIT ERDÉSZSZEMMEL IS NÉZVE

A z osztrák A lpok  középtáján. 
Salzburgtól délre m integy 120 
km-re, 5600 hektárjáva l a 
gyönyörű  gastein i vö lg y  déli 
végén terül e l, ahol a Magas- 
Tauem  hegység zárja el a vö l
gyet délről. A z  ide vezető o r
szágúinak Böckstein  falucská
ban vége van, az autókat innen 
vonattal szállítják az 1909-ben 
elkészült, 8,5 km hosszú alag- 
űton keresztül a déli o lda lra , 
M alln itzbe. A  terület központ
ja  Böckste in , am elyet a 3000 
méter magas hegycsúcsok há
rom oldalról úgy körülfognak, 
hogy novem bertől m árciusig  
nem tud a nap a házakba be
sütni sem.

A  teljes területéből 4500 
hektár saját tu lajdon. 1100 
hektár á llam i területet pedig 
bérel hozzá tulajdonosa. A  
tengerszint fe letti magasság 
1100 és 3000 m éter között 
van. M in tegy 3000 hektárt 
tesz ki az o lyan  fát lan. cserje 
nélküli sziklás hegytető, ame
lyen  leg fe ljebb  a fű nő csak 
meg. Ebből azonban 500 hek
tár kö rü li az alpesi legelő, 
ahová jún ius elején fe lhajtják 
az állatokat, és az időjárástól 
függően a hó megérkezésekor, 
október elején vagy végén te
relik  őket haza.

A z  1500 hektár erdő zöme 
véderdő. Fafajösszetétele: luc
fenyő 6 5 % , vörösfenyő 2 0 % , 
éger és n yír 5-5%, egyéb (fő 
ként c irb o lya ) 10%. H a nincs 
kom olyabb lavina-, vag y  hó
törés, akkor az éves fakiterm e
lés 250-300 köbm éter körül 
van, m elynek nagyobb része 
egészségügyi termelés. M ive l 
tip ikus alpesi régió, a cserje 
szint igen szegényes, főként a 
vízfo lyások mentén levő  füze
sek. és az erdőrégió felső hatá
rán levő cirbolyák alkotják. A  
gyepszintre jellem ző a csarab, 
a vörös- és feketeáfonya, az 
encián, a havasi gyopár és -ró
zsa.

A  vadgazdálkodást, vad á
szatot a legeltetés alig  zavarja, 
annál jobban viszont a nyári 
turizmus és télen a sízés. 1500

és 2500 m éter között 8-10 
olyan 100-2ÍX) méter átmérőjű 
tavacska van. am elyen ősszel 
récék tanyáznak. Szép szám 
m al e lő fordu lnak hollók és 
szirti sasok. A  vadállom ány és 
le lö vés adatai a következő
képpen alakulnak:

Állo
mány Terítek

Ebből
hím

ivarú

zerge 500 60 30
szarvas 40 10 4-5
A*oz 80 20 6-8
mormota 300 10 —

nyírfajd 10 1 1
hófajd 50 — —

havasi nyúl 10 
róka 5-6

A  zergesuta 4 éves korában 
vá lik  ivaréretté. A  m orm oták 
nagy részét a szirtisasok va 
dásszák le. a hófajd védett.

A z  elejtett vad  kétharmadát 
fizető  bérvadászok e jtik  c l. a 
többit a tulajdonos és vendé
gei, a kevés maradékot pedig a 
h ivatásos vadász. A  vadhúst 
főként a környék étterm ei és 
hentesei vásáro lják meg, ese
tenként vadhúskereskedő is 
jelentkezik. A  vadászat fő ide
je  az október, novem ber (a bő- 
gés október e le jén , a zerge- 
nász novem ber közepén zajlik  
le ), és decem ber közepén a 
térdig érő hó, valam int a la v i
naveszély m iatt befejeződik. 
A  trófeabírálatot szigorúan ve
szik, nem csupán a bemutatási 
kötelezettséget, hanem a m i
nősítéseket, a mínuszpontokat 
is.

A  szom szédos vadászterü
letek kezelési körzetet a lko t
nak. Ez  a terület a gasteini 
körzethez tartozik, am elyet 40 
kisebb-nagyobb vadászterület 
35 000 hektárossá a lak ít. A  
pongaui járás 7 ilyen  kezelési 
körzetből á ll. A  vad létszám 
becslést a já rás i erdészeti h i
vatalhoz adják be a le lövési 
tervvel együtt, am elyet a h iva 
tal engedélyez, és itt történik 
m árciusban a trófeabírálat is.

A  területen 50 m agasles 
szolgálja a vadászatot. A z  egy 
szarvas-, és nyo lc őzetetőben 
a téli hónapokban 200 mázsa 
szénát, 60 mázsa a lm atör
kölyt, 40 mázsa zabot és 5 má
zsa sót etetnek fel. A  takar
m ány táro lós etetőket tú ln yo 
móan m ég a hótakaró beállta 
előtt tö ltik fel, amit aztán a h i
vatásos vadász szükség szerint 
adagol. A  zerge a lig  já r  a ta
karm ányra, de a sózókat sz í
vesen látogatja.

A  vadgazdálkodási fe lada
tokat egy hivatásos vadász lát
ja  el. aki a középiskola befeje
zése után végezte el a vadőris
kolát. A  vadásztatást, a lőtt- 
vadszállítást, és kis mértékben 
a vadetetést is egy Suzuki te
rep járóval látja el. Fe le lő s az 
általa kísért, pontosabban ve 
zetett vadász testi épségéért is, 
am ely ezen a szakadékos, la 
v inaveszé lyes területen nem 
kis felelősség. Eg y ik  vadásza
tom alkalm ával -  decem ber 8- 
án, térdig érő hóban -  egy 
vö lgynek m ajdnem  az alján 
vezető úton cscrkeltünk. Fát- 
lan o ldalú  részen haladtunk, 
am ikor a vadőr felnézett, és 
e lk iá lto tta  magát: rohanjunk! 
Rohantunk is m ind a hárman, 
m ár am ennyire ezt térd ig érő 
hóban, puskával és távcsővel a 
nyakunkban lehetett. Nem  
tudtunk kirohanni a lav ina  
alól. N éhány másodperc m úl
va hirtelen teljes sötétség, ille 
tőleg átláthatatlan ködszerű 
szürkeség, és iszonyú sűrű 
porhó zúdult ránk és á llíto tt 
meg. Néhány perc m úlva v ilá 
gosodni kezdett, majd fokoza
tosan ülepedett le a porhó, és 
nőtt a látótávolság, és csak 
percek m úlva láttuk meg egy
mást, hóem berekként. Vastag 
hó rakódott ránk, de még a 
szem öldökünkre és szempil- 
lánkra is bőven ju tott. N agy 
szerencsénk volt, hogy ez a la 
vina porhóból á llt, éppen csak 
a széle érintett bennünket, és 
tovább tudott zúdulni lefelé.

I)r. Ádámfi Tamás

Nemzetközi Vadász- 
és Sportfegyver

A 24. IWA kiállítás március 14-tól 17-ig 
tartott Nürnbergbcn. Az IWA hagyomá
nyos seregszemléje a vadász* és sport- 
fegyvergyárt óknak, kereskedőknek és fel
használóknak. A vásár egyre jelentősebb 
nemzetközi jelleget ölt. hiszen ma a kiállí
tók 702-a, a látogatók W i -a külföldi. 
Idén 36 országból több. mint 8000 kiállító 
szerepelt. Az eredetileg fegyver- és lő
szerkiállítás mára kibővült a vadászfelsze
relések, szabadidősportok, valamint önvé
delmi eszközök bemutatójával. így az A. 
B. C. D és I. pavilonokban a csodálatos 
fegyverek mellett a vadászkések, vadász
ruhák. cipők, szakkönyvek, távcsövek, 
célzóberendezések. a lövészsportokhoz 
nélkülözhetetlen dobógépek, korongok, 
céltáblák, golyófogók és a fegyverek jel
lemzőit mérő berendezéseket is láthat
tunk. A kiállított termékekre jellemző volt 
az igényesség, a jó minőség és a szép kivi
tel. Mindenki, aki számít a szakmában, je
len volt az IWA ‘97 kiállításon.

A kezdeti években a vásárlátogatók 
nagy része a fegyver- és lószerszakmában 
dolgozó szakember volt. ma már viszont 
sok.vadász és a téma iránt érdeklődő ..ci
vil'* is rendszeresen látogatja a vásárt.

F. I).

A vadászok titkai
címmel jelent meg a DUNA Televízió HU
BERTUS vadászati magazinjának 120 per
ces VHS videokazettán látható válogatása, 
amelyben az elmúlt három esztendő adása- 
inak érdckesebb-izgalmasabb riportjait 
gyűjtötte össze a szerkesztő.

Mivel a DUNA Televízió műholdas 
adásait - alkalmas antenna hiánya miatt - 
sok vadász nem tudja nézni, ezért - az ak
tuális és protokoll anyagok elhagyásával - 
a 30 műsorból kiválasztott riportok-portrék 
12 vadfajról és vadászatukról, a különböző 
vadászati módokról, a vadászat trükkjeiról. 
neves magyar és külföldi vadászokról, ha
zai képzőművészeinkről, látható és raktár
ban lévő ..kiállításokról" szólnak.

A Duna tévé egyik legnézettebb maga
zinjának adásaiból készült összeállítás ér
deklődésre tarthat számot a nem vadász né
zők és a gyerekek körében is. hiszen jó né
hány megismételhetetlen és látványos fel
vételt tartalmaz a 2000 forintért a DUNA 
TV Vidcotáránál 11016 Budapest. Mészá
ros u. 48-54.1. em. Telefon: 155-3939). il
letőleg a Vadászati Kulturális Egyesület 
irodájában (1054 Budapest. Honvéd u. 8.
IV. 3. Telefon és fax: 1314368) megvásá
rolható. utánvéttel megrendelhető videoka
zetta.
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HUBERTUS 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)
AM IT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

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

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

H

IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, svájci-német SIG SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok,
SWAROVSKI TÁVCSÖVEK,

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.
-  OLCSÓ BIZOM ÁNYOS FEGYVEREK -

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

^ C tóhAzk^

VADHŰTŐHÁZ KFT.

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

f — ---------------------------— -*n

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

n._________________________________;__________✓
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. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusitás. 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.

1,5-6x42

S C H M ID T  & BENöffl

HUNGÁRIA

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 :
Az új vadászatra jogosultak veze
tőit - elnököket, igazgatókat - a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Vadászszö
vetség április 12-én hívta össze a me
gyeháza nagytermébe. A megyei szö
vetség az átalakulás meglehetősen zi
vataros időszakában legjobb tudása 
szerint igyekezett úrrá lenni az ellent
mondásokkal, félreértelmezésekkel 
terhelt időszakban olyannyira, hogy 
több ésszerű megoldásukat más me
gyék is átvették. A beszámoló szerint 
mindössze három társaság területe 
nem változott, új .üzemi" terület öt lett 
a megyében. Sokan minden lelkifur
dalás nélkül rúgták fel a jószomszédi 
viszonyokat, s egymás rovására ala
kítgatták a területüket, mintha néhány 
száz hektár valamit is jelentene. Azt is 
el lehet bízvást mondani, hogy sokan 
nem számoltak a rendkívül megnöve
kedett anyagi terhekkel, és így nem 
mindenütt látható biztosítottnak a 
vadgazdálkodás, tenyésztés anyagi 
feltételrendszere. A megye világhírű 
őzállománya sokat veszített a 95/96. 
évi jeges árvízzel és vissza kellett uta
sítaniuk azokat a sanda gyanúsítgatá- 
sokat, amelyeket a túlhasznosításról 
terjesztettek. A megyei FM hivatal az 
átadásra kerülő területeken már a 
múlt év december elsejével, a többin 
az év első napjától vadászati tilalmat 
rendelt el. Soha nem látott mértékben 
csökkent - elsősorban a két kegyetlen 
tél miatt - a mezei nyúl állománya, s 
ezt bizonyították az étönyúlfogások és 
a megtartott néhány vadászat is. Ha
sonlóan csökkent a fácánteríték és a

törzsállomány. A mesterséges nevelés 
visszatérülése megyei átlagban 
25,8% volt (197 ezres kibocsátás). 
Volt ahol ez 10% alatt maradt, ahol vi
szont jobban odafigyeltek, ott nem volt 
ritka az 55-65% sem. Mindezek vas
tagon aláhúzzák a tenyésztési fegye
lem és a technológiai utasítások szi
gorú betartásának fontosságát. 
Összességében az új vadgazdák bi
zakodóak. A többi már a sokat emle
getett humán oldalon, a hozzáálláson, 
a hozzáértésen múlhat.

Híreink szerint az OMW egyeztető 
tárgyalásai eredményeképpen több 
erdőgazdasági részvénytársaságnál 
sikerült polgárjogi szerződésekkel va
dászati lehetőséghez jutnia vadásztár
saságoknak. Amint Pechtol János fő
titkár elmondta, a szerződést kötő te
rületüket elvesztett vadásztársaságok 
vállalva az üzemtervi előírásokat, ilyen 
fomában területhez, vadászati lehető
ségekhez jutottak.

•
Szigorú, területileg pontosan be
határolt védett területek, költőhelyek 
tilalmának részletes ismertetésével az 
idén engedélyezték a varjúfélékre sze
lektív hatású Fi -gyei injektált tojások 
kihelyezését. Sajnos, a síkvidéki terü
leteken gondot okozott a kihelyezési 
időszakban kialakult rendkívül erősen 
szeles, száraz, porviharos időszak, 
amely nem kedvezett a fészekrablók 
gyérítésének. Hozzájöttek még minde

zekhez a reggeli erős fagyok, amelyek 
tovább rontották a hatást. Mindezek 
ellenére és összességében, ahol kellő 
odafigyeléssel helyezték ki a tojásokat, 
ismerve a szarkák, dolmányos varjak 
táplálkozási területeit, a védekezés 
erdményes volt. Ahol viszont kellő ta
pasztalatok hfján, találomra rakták ki, 
ott kudarcokról számolhattak be a va
dászok. Sok területen éppen a nyilván- 
tartásbavétel hiánya miatt nem tudtak 
eleget tenni a tavaszi kártevőgyérítés
nek, és ennek - sajnos - meg is lesz a 
hatása. ^

A múlt évben hivatalosan megalakult 
FARÉSZ, a Fegyvertartási Engedéllyel 
Rendelkezők Érdekvédelmi Szövetsé
ge az új fegyverrendelet ellentmondá
sai okán a Belügyminisztériumtól jog
orvoslati lehetőségeket és tárgyalási 
lehetőséget kért. A civil szervezet nyi
tott, tagjai vadászok, sportlövők, őrző
védő szervezetek, fegyveres testületek 
tagjai, természetes és jogi személyek. 
Címük: 1095 Budapest, Ecseri út 5-7., 
telefonszámuk: 280-0900.

•
Első klubnapját május 18-án tartja a 
VKE Veszprém megyei szervezete a sü
megi Kisfaludy Étterem vadásztermé
ben 17órakor.

Lemondott tisztségéről dr. Józsa 
Csaba, a Tolna megyei vadászszövet
ség elnöke. A megbízott elnöki tiszt
séget Kocsner Antal, Fadd község 
polgármestere látja el.

Csergezán Pál 
Alapítvány

A tavaly elhunyt Csergezán Pál festőmű
vész nevének és munkásságának, művé
szi hagyatékának fennmaradása és ápo
lása érdekében - tizenöt magánszemély 
és szervezet (köztük a Vadászati Kultu
rális Egyesület) közreműködésével - 
alapítványt hívtak életre, hogy minden 
esztendőben - Csergezán Pál születésé
nek évfordulóján, június 28-án - átadja
nak egy 100 ezer forintos díjat annak a 
természetábrázoló művésznek, aki mű
vészi hitvallásával, munkásságának ma
gas színvonalával, emberi, erkölcsi ma
gatartásával erre érdemesnek bizonyul.

A díjat - Csergezán Pál festményé
nek felhasználásával - Melocco Miklós 
szobrászművész készítette el. A Cserge
zán Pál díjban részesülő művész szemé
lyére bárki tehet javaslatot és egy 3-tagú 
kuratórium dönt arról, hogy adott évben 
kinek adják a díjat, kinek a nevét vésik 
bele a vadászati kultúra szempontjából 
máris kiemelkedő jelentőségű dombor
műbe.

A Csergezán Pál Alapítványhoz 
anyagi hozzájárulásával bárki csatlakoz
hat. aki fontosnak tartja, hogy a magyar 
vadászati kultúrát magas színvonalon 
reprezentáló festőművész neve fennma
radjon, ugyanakkor a díj évente emelke
dő összegével támogatni lehessen az élő 
művészek - vad- és természetábrázoló - 
alkotói munkásságát.

A P R Ó H I  R D E T E S
Eladó Mauser 66, Stucni 7x64-es ka!, gyárilag 
szerelt 8x56 Zeiss céltávcsövei, faragott aggyal. 
Telefon: 06-96/471-146. 06-20/463-806.
Eladóm 12 cal. Somson Bock puskámat és 20 
cal Bajkai 1 csövú sörétes puskáimat friss mű
szakival. Mindkettő műszakija 2002-ig érvé
nyes. Érdeklődni-. 06-26/391 -054.____________
Fcrlach-ban 1918-ban készíteti egyedi, kütső- 
kakasos. 20-as cal. sörétes puska eladó. .7.62- 
s golyós is. ÉrdekKO* 06-36/367-122.

Merkel 21OE vésett Bock-Büchs 12/30-06 kai. 
Hertel-Raus 3-10x46 cóttávcsővel afcg használt, 
kifogástalan álapotban 400 000 Fi-ért eladó. 
Érdeklődni: 166-0649.______________________
ZKK-602 cseh 300W M. golyós vadászfegyver 
8x56 Seeadler távcsövei szerelve jó állapotban 
eladó. Érdeklődni: 06-3CV215-652.___________
Eladó vadonatúj ZKK 600-as 30-06-os go
lyós fegyver 6x42-es Zeiss távcsövei szerelve, 
valamint 12-es sörétes Morkel friss műszakival. 
Érdeklődni: 06-78/401 -356-os telefonon lehet.
7x64-es Zastava friss műszakival. 6x40-es 
MOM távcsövei, lőszerrel kifogástaían álapot
ban eladó. Irányár: 65 000 Ft. Telefon: 06- 
6ÍV491-163.
93x74 R duplagolyós 20x76-os váltócsővel. 
Varia távcsővel igényesnek eladó. Érdeklődni: 
06-30/560-022. vagy 06-33/401-245.________
Használt fegyverszekrényt vásárolnék. Tete- 
ton: 06-29/319-594._______________________
Drótszórü magyar vizsla kölykök törzskönyv
vel. djnyertes vadászó szülőktől 1997. júniusra 
előjegyozhetők. Erőteljes fizikai adottságok, 
megbízható viselkedés. Telefon: 275-3601 
este.
Hannoveri véreb kiskutyák eladók. Anya: 
H PJ, CAC. 2xHFGY, Apa: munkavizsgás. Ér
deklődni: 06-92/355-352.

Jó vérvonalú vadászó szütőktől decemberi 
születésű rövidszőrű németvizsla kölykök törzs- 
kőnywei. oltva eladók. Érdeklődni: Tóth Péter. 
Szekszárd. Ezerjó u. 38.. telefon: 74/416-118.
Kitűnő küllem! és munkateljesítményekkel 
rendelkező import szülőktől rővidszőrű német 
vizsla kötykök eladók.
Jean von Hege-Haus róvidszőrű német vizsla 
kan fedeztetésre rendelkezésre áll. Teljesítmé
nyei: KV-I. ÖTV-I.. M W  l„  dyspiasiamentes. 
CACIB. HFGY, 4xCAC.
Rővidszórú magyar vizsla kölykök kitűnő 
szülőpártól eladók. Cím: Éppel János 7143 
öcsény. Radnóti u. 13. telefon/fax: 74/496- 
608.______________________________________
Kalocsa környéki vadásztársaság főállású 
szakképzett, fiatal vadőrt-vadtenyésztőt keres 
azonnali belépéssel. Lakás megoldható, fizetés 
megegyezés szerint. Érdeklődni lehet: 78/425- 
068-as telefonon munkaidőben._____________
Nagyvadas területre hívatásos vadászt kere
sünk. Érdeklődni: 06-30/560-022, vagy 06- 
33/401-245.
Cserkeszólö 6s Vidéke Vadásztársaság Cser- 
keszőlő felvétett hirdet apróvadas vadászterü
letre 1 fő hivatásos vadász részére. Jelentkezni 
lehet: Hargitai György Vt. elnöknői 5465 Cser- 
keszőlő. Szinnyei M. P. u. 29.. telefon: 56/320- 
123.______________________________________
Eladó 1 db UAZ típusú platós tehergépkocsi 
érvényes műszákivá). Érdeklődni lehet: Kovács 
János Cserkeszőlő, Munkácsy u. 19. alatt, vagy 
telefonon az esti órákban: 56/320-057, 
0/226-973.______________________________

Suzuki U  80 terepjáró 1981. 752 cm3, felező, 
difzár, műanyag tetővel, teljes keresztmetszetű 
zárható hátsó ajtóval 400 000 Ft-ért kifogásta- 

n állapotban eladó. Telefon: 166-0649.
Suzuki Samural-ra szerelhető kéménytetók

több színben eladók. Vadászoknak kedvez- 
rtény. Telefon: 20/432-046._________________

Fácánokat, vaddisznókat. vaddisznómaJaco- 
kat. őzeket, szarvasokat vásárolnék. Érdeklőd
ni: 269-1838. vagy a 30/326-874-es telefonon 
ihet._____________________________________

Pest közeli erdőterület alanyi jogon járó va
dászati joggal eladó. Telefon: 06-28/320-337 
este._____________________________________
Budapesti lakásra cserélném, vagy eladnám 
az osztrák határnál lévő 2 szoba fürdőszobás 
parasztházam. Irányár: 1 mFt. Érdeklődni a 
287-9347 telefonon az esti órákban lehet.
Régi és újabb vadászkönyvek és vadászúj
ságok nagy választékával állunk rendelkezésére 
a Diana Vadász-Horgász Antikváriumban. Ha 
pillanatnyilag nincs meg a keresett könyv, elője
gyezzük és felkutatjuk. Levélcím: 6900 Makó. 
Zrínyi u. 34.. telefon:06-62/211-561 és 213- 
680.

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 
lőszertartók 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.

Vadgazdálkodási szakmérnök 
(számlaképes) vállalja a vadá
szatra jogosultak -  tíz évre szóló
-  üzemterveinek az elkészítését. 
Cím: Balogh István, 8564 Ugod, 
Kossuth 116., telefon: 06-89/353- 
211.

Üzemtervezést középdunántúlon 
vállalok. Telefon: 75/313-271.
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KANADA/YUKON
16 NAP JÁVORSZARVASRA, VAGY KANADAI VADJUHRA 
1997. SZEPTEMBER 3-18. (LEGJOBB ESÉLY GRIZZLYRE)

8 5 0 0 -  USD
11 NAP JÁVORSZARVASRA.

1997. SZEPTEMBER 27.-OKTÓBER 7.
(NAGYON JÓ ESÉLY KARIBURA)

6500 -  USD

ALASKA
KOMBINÁLT VADÁSZAT KARIBURA ÉS JÁVORSZARVASRA 

1996. AUGUSZTUS 28.-SZEPTEMBER 11.
5600,- USD

VADÁSZAT CSAK JÁVORSZARVASRA, 1997. AUGUSZTUS 30.-SZEPTEMBER
11.

4850 -  USD

NAMÍBIA-OKUJE FARM
KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:

KUDU, ORYX, SPRINGBOCK, HARTEBEEST 
ÉS VARACSKOS DISZNÓ 

NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 250.-/VADÁSZ, 2x1 DM 200,-/VADÁSZ 
A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST, ELLÁTÁST. 

TRANSFERT, VALAMINT A  NÉMET NYELVŰ VADASZKÍSÉRETET.

CSOMAGPROGRAM DÉL-AFRIKÁBAN
ZULULAND:

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

1 VARACSKOS KAN, DM 3 3 0 0 -  
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 LÓHETÖ 

(ÁRLISTA SZERINT)! DM 3300,- 
KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

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

C O M ^ O R D C  t r a v e l
A ConCordí Travel örömmel énesti 3 kedves olvasókat, hegy tevékenységi káé repülőjegy-eladással bóvOft. 
így ezentúl korrptett szoktatással áll utasai rendelkezésére. Vadászat, egyéni és társasutazások, viamint üz
leti és mcenüve utak szervezése melett igény szerint ked/ezé árú turista-, illetve kényelmes utazást biztosító 
busness osztáfyu repülőjegyeket biztosítunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban Ízelítőül néhány az aktuális repúlójegyárainkból:

AMSTERDAM 32900,- MADRID 42 000.-
AUCKLAND 217800- MEXICO 87 300-
BANGKOK 115000,- MIAMI 68 600.-
BARCELONA 40000.- MÜNCHEN 28500-
BRUSSELS 33000- NEW YORK 59 000,-
BUENOS AIRES 120000- NICE 45 100-
CAPE TOWN 109800- 0RLAND0 68600-
EDINBURGH 41 000,- PARIS 33800,-
FRANKFURT 40000- PORTO 48 800-
HARARE 109 800- RIO DE JANEIRO 114 200.-
ISTANBUL 38000,- 1 STOCKHOLM 45 000,-
JOHANNESBURG 91 000,- SYDNEY 163 500,-
LARNACA 36000- T0KY0 101 000,-
LONDON 26000- 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.: (31-1) 153-0935. 269-5448, Fax: (36-1) 153-0417

//

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

NAPOS ÉS ELŐNEVELT
VADKACSÁT, FÁCÁNT

KÍNÁL ELADÁSRA RÉGI ÉS Ú J VEVŐINEK A
G Y O M A E N D R Ő D I

Mavad—Béke SzápnyssvadtenyésztB Kft. Érdekűin! lehet i  Kit. ügyvezetőjénél. 
Levélcím: 5502 Gynmaendm'd, Fő u. 2. Telelőn: 68/386 230,66/386866

TÖ KÉLETES 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!
CÍM EGZ01K GMK 1077 BUDAPEST. WESSELÉNYI U. 31. TELEFON: 142-7642.10-18 ÓRAJG

C C 0 V

Import-Export Kereskedelmi Kft.

H U L L A J T O T T  A G A N C S  FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI KFT. 
1181 BUDAPEST, BA R O SS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 

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

U
F E C Y V E R Ü Z L E T

TRADE,--------

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

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A  DISZKONT ÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

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

rek
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m m m  u a a a sz ia n  sz e P K e sz io se n e n e n  K a n im e

Concerto-Boldog kürtegyöttes .Vadászzene" CD 1890,-
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900.-
Békés Sándor: Vadászetika 290.-
Bognár-Huszár-Szidnai: Magyarország Aranyérmes Trófeái 1500-
Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony 580,-
Kovács Gy., Heltai 1.: A mezei nyúl 430-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340-
Merán Fülöp: Elindultam Csákberényból 1600,-
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000-
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum 1500,-
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett 1200,-
Vadászati Enciklopédia (szerkesztette: Kóhalmy Tamás) 4200,-
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500-
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 295-
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950-

1077 BUDAPEST. WESSELÉNYI U. 74. TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTAS: Hétfó-csűtörtök: 8.30-17.00. pontek: 8.30-14.30



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: 

szem élyautóban ü lünk 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, nagym éretű légzsák, 

indításgátló, elektrom osan állítható, 

fűlött 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. 

És persze, vissza is szeretne térni onnan.

Mercedes-Benz

MB-AUTO M agyarország Kft., a M ercedes Benz AG  vezérképviselete
1133 Budapest, Kárpát u. 21.

Telefon: 204 8860, Fax: 204-8869



1 Elch rövidujjú ingek a nyár slágerei. 
Sportos, pamut-twill-ből. Előmosott, szín
tartó. puha fogású. Legombolható gallérral 
két rávarrott legombolható zsebbel. Hátán 
bővítő hajtással. 100 %  pamut.
Cikk szám:
Fehér 63454 4900.
Nádszín 63417 4900.
Oliv 63421 4900.
Méret: 40-46

IfóuarÓ Kettner Nimród és Hajas Kft. 
Nagykereskedelem és Csomagküldés 

1214 Budapest Rákóczi F. u. 195-197.



N Ő K N E KSPORTCIPO

1 GREENOCK CANVAS vás
zoncipők most különösen Kedvező 
áron. A könnyű nyári modell szaba
didőben, vagy séták alkalmával 
kellemes viselet. Felső része stra
pabíró, tiszta pamut Canvas vás
zonból készült, megerősített orr 
résszel, puha textil béléssel és textil 
talpbetéttel. Sportos fehér talp 
natúr kaucsukból.

2  FALKE Bristol zokni a legfi
nomabb merinoi gyapjúból. Könnyű 
puha és a beleszőtt erősítő szál 
következtében különösen stra
pabíró.
80 %  gyapjú 
20 %  poliamid 
Cikkszám:
O iiv 65010 1690.
K ék 65015 1690.'

3  FALKE Bristol térdzokn i a
legfinomabb merinoi gyapjúból. 
Könnyű, puha és a beleszőtt 
erősítő szál következtében 
különösen strapabíró.
80 %  gyapjú 
20 %  poliamid

Női-és férfi méretben: 37-46 
Cikkszám:
K ék  66149
O liv 66148
N a tú r 66150

4 4 9 0
4 4 9 0
4 4 9 0

Női méretben: 37-41 
Cikkszám:
F eh ér 75091 Cikkszám

Oliv
4 4 9 0

65023

Ifóuató Kettner Nimród és Hajas Kft. 
Nagykereskedelem és Csomagküldés 

1214 Budapest Rákóczi F. u. 195-197.1012  3 9 - 4 0
11 4 1 - 4 2  
111/2 4 3 - 4 4
1 2  4 5  
1 2 ' 2 4 6 - 4 7



Kettner Nimród és Hajas Kft. 
Nagykereskedelem ás Csomagküldés 

1214 Budapest Rákóczi F. u. 195-197.

B u d a p e s t,
da üzletsor.

v  v

2  Elch p an ta lló  kényelmes, bővítő 
hajtásokkal, két bevágott zsebbel, 
tépőzáras farzsebbel és dupla, rávar
rott oldalzsebbel.
Méret: 50-60 
Cikkszám:
Oliv 60324 9900 .-
N ádszín 60325 9900 .-

V I., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. P é c s , Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904. T a ta b á n y a , Sztrá- 
Tel.: (34) 312-476. M is k o lc , Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Z a la e g e rs z e g , Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. 

; - - a

1 Elch dzseki minden alkalomra 
megfelelő funkcióval. A mandzsettája 
állítható bőségű, ujja kicipzározható. 
A magasan álló gallér bevarrott 
kapucnit tartalmaz.
Elöl funkcionális zsebekkel zipp- 
patent záródással, derékban zsinór
ral, hátul necc betétes, tépőzáras 
zsebbel.
Méret: 50-60 
Cikkszám:
Oliv 60374 23900 .-
N ádszín 60373 23900 .-


