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Tel.: (83)314-101, 
Rádiótel.: (30) 398-369

8360 KESZTHELY, Rákóczi u. 34025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10 Tel.: (52) 430-468 
Fax: (52)412-633 
Tel.: (46) 341-464 
Tel.: (45)415-887 
Tel.: (42)310-797 
Tel.: (66) 327-766 
Tel.: (62) 321-491

8900 ZALAEGERSZEG, Kossuth u. 4 -6 . 
(Csipke Üzletház)
7626 PÉCS, Király u. 75.
3300 EGER, Mátyás k irá ly  ú t 85.
2400 DUNAÚJVÁROS, Dózsa György út 4 /< 
(TOJÁSHÁZ)
8200 VESZPRÉM, Rákóczi tér 5.
7800 SIKLÓS, Szent István tér 8.
(Kék Sellő üzletház)

3530 MISKOLC, Széchenyi u. 14. 
4600 KISVÁRDA, Szt. László u. 13. 
4400 NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u. 1 
5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 12. 
7633 SZEGED, Hajnóczi u. 29.
1165 BUDAPEST XVI. kér.,
M argit u. 116. (lőtér)
2335 TAKSONY, Baross t é r i .
2890 TATA, M á ju s i,  ú t 38.

Rádiótel.: (30) 398-369 
Tel.: (72) 335-333, 325-204 

Tel.: (36)313-904



PR ÍMAGÁZ = PB-GÁZ

£T P R ÍM A G Á Z

Prímagáz = palackos PB-gáz ■ tartályos energiaellátó rendszer

Kényelmes

Tiszta

Kíméli a környezetet

Érdeklődjön tartálytelepítési akcióinkról a Prímagáz Rt. 06- i 266-67-57
telefonszámán!

P R I M A G A Z

p r ím a g á z  energia  (fii)
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1122 Budapest, Moszkva tér 21. OIH eng. szám: 1176/93 
Tel./fax: 156-3035. Tel.: 214-6062. Mobil: (30) 404-298

ír

VADASZAT 5 FÖLDRÉSZÉN
AFRIKA
Namíbia: - 6-napos antilopvadászat, 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!) 
részvéteivel: 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tehénantilop, 1 varacskos disznó 4430,- DEM
- (kiapos antilopvadászat 1 vadász részére: 5 szabadon választott vadfaj 4950,- DEM
Dél-Afrika: - frnapos antilopvadászat, 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!) 
részvételével: 1 nyala, 1 csíkos gnú, 1 impaía, 1 varacskos disznó 4850,- DEM
- 6-napos speciális nya&vadászat 1 vadász részére: 1 nyala 2910,- DEM
Zimbabwe: - 7-rapos antilopvatíászat 2 vadász részére,
fejenként 5 antilop és 1 varacskos disznó elejtésével 4500,- USD
- 10-napos antilopvadászat 2 vadász részére: 1 fekete lóantilop
és fejenként 7 antilop és 1 varacskos disznó elejtésével 6000,-, ill. 9250,- ÜSD
- 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 kőantilop vagy 1 duíker 3700,- DEM
Tanzánia: - 7-napos bivalyszafári, kísért út:
1997. aug. 13-24. és aug. 23-szept. 3. 6100,- USD
KANADA: jávorszarvas*, feketemedve-, grizzly-, rénszarvas-, 
havasi kecske- és kosvadászatok
ALASZKA: -10-oapos vadászat szeptemberben: 1 jávorszarvas 4000-4500,- USD
- 10-napos vadászat szeptemberben:
1 jávorszarvas, 1 grizzfy 9500,- USD
- 9^apos vadászat augusztus-szeptemberben:
1 fehér hegyikos, és 1 karibu vagy 1 hegyikecske 8500,- USD
OROSZORSZÁG: -10 nap, 1 szibériai kőszáli kecske 4500,- USD
-10 nap, 1 tengerparti barnamedve 4500-5250,- USD
- 8 nap, 1 óriás jávorszarvas garanciával 6000,- USD
ARGENTÍNA: - 5 nap. 1 puma 3000-3500,- USD
- 7 nap, 1 puma, 1 axsszarvas, 1 csavartszarvO antilop 5500-6000,- USD

Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes magyar 
nyelvű leírással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

.-i > p o R 7 *< í  

NIKE

\ W J

* * * * *

SP O R T  A M M U N IT IO N  LT D . S P O R T L O S Z E R G Y A R T O  K FT .
8184 Fűzfőgyártelep, P f. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091

■  Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe
rekben. különböző sörétsúllyal. 24.5 mm 
sörétmércttel.
■  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 ÉRTÉKESÍT ÉS NAGYKERESKEDŐINKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK:

1. Harmónia and Material Kft.. Debrecen. Telefon/fax: 52/430-468
2. HUNO 2000 Kft.. Fűzfőgyártelep. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARMS Kft.. Győr. Telefon/fax: 96/313-040
4. Kátai-Pál László. Orosháza. Telefon/fax: 68/311-612
5. Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft.. Kaposvár. Telefon/fax: 82/351-252

ARMS
FEGYVER NAGYKERESKEDÉS

Hungaro Arms Kft. 9022 Győr, Apáca u. 14. Tel./fax: 96/313-040 
K IS K E R E S K E D E L M I BOLTOK:
S zam u rá j Fegyver- és V adászbo ltok: 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.: 96/219-459;
S eprő  C o lt Fegyverbolt: 1076 Budapest, Thököly út 2. Tel.: 351-7535

y a c f a u g

Továbbra is kínáljuk Zastava M 70, 
Zastava Mini Mauser M 85 

vadászpuskáinkat 
és Zastava CZ 99 önvédelmi 

pisztolyainkat

n a

N t k k ű  S f t r l t t t g
távcsövek, kedvező áron:

Nikko Stiriing Mount Master 4X32 (szerelékkel)
Nikko Stiriing Gold Crown de Luxé 8X56 

/  / /  Nfoko Stiriing Gold Crown 4-12X50 széle

9 500 
34 500 Ft

Nfoko Stiriing Gold Crown 4-12X50 széles látószögű
Nikko Stiriing 3-9X40 17 800 Ft

(Ajánlott nettó kiskereskedelmi árak)

Ft
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TÁJÉKOZTATÓ
1997-re a M agyar VA D Á SZLA P e lő fize tése  500 forin t, amelyet 
bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon” lehet befizetni 
a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
A Vadászati K ulturális  E gyesület tag ja inak  automatikusan, 

térítés  nélkü l já r a VA D Á SZLA P és igénybe vehetik az Egyesü
let egyéb vásárlási kedvezményeit. A Vadászati Kulturális Egyesü
letnek bárki a tagja lehet, aki elfogadja az egyesület alapszabályá
ban meghatározott célkitűzéseket, beküldi a belépési nyilatkozatát 
és befizeti a tagdíjat. A tagdíj 1997-ben 1500 forint.

Ha egy vadásztársaság  összegyű jti tag ja inak név és c ím 
listáját (m in im um  15 e lő fizető t) és egy  összegben  fizet e lő  a 
lap ra , a 500  fo r in to s  e lő fize té s i d íjb ó l 5 száza lé k o s  
kedvezm ényt adunk a szám la végösszegébő l.

(A szerkesztőségnek először a pontos név és címlistát szíves
kedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelem
be vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.) 

A h ivatásos vadászoknak, vadőröknek  - a részvénytársasá
gok kivételével - ingyenes a M agyar VADÁSZLAP, ha megküldik 
munkaadójuk nevét és címét.

CÍMLAP: POLSTER GABRIELLA FELVÉTELE

í m s z i A P
M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN

Kiadő-főszerkesztő Csekö S án d or 60 /326 -731  • Felelős szerkesztő: H o m o n n ay  Zsom bor  
6 0 /3 2 2 -9 9 8  ■ Tervezőszerkesztő: Kun G ábor - Szerkesztőségi titkár: Lukácsné Kocsis 

M arian n a  ■ A szerkesztőség leve’ezési címe 1245 Budap«st Pf. 1209 •
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •

A szerkesztőség és a kiadó elme. 1 0 5 4  B u d a p e s t V .,  H o n v é d  u . 8 . IV . 3 . • 
Telefon/fax: 1 3 1 -4 3 -6 8  • 3 0 2 -7 0 -3 4  

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon” a szerkesztőség 
levelezés* címén, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 1 15 0 0 1 0 2 -  

1 0 0 0 4 1 1 5  számú számlára, vagy a hírlapkézbosítóknél. a postahivatalokban. 
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. ős az alternatív terjesztők.

E lő fize té s i d l] 1997 -re : 6 0 0  fo r in t.
IS S N  1 2 1 5 -6 1 5 9

Athenaeum Nyomda Rt. 97.0326 
Felelős vezető: H u p já n  J ó z s e f vezérigazgató

■ ■ ■ ■

F U L T E L E N U L
Mostanában néha-néha ismét azzal szóra- 
koztatom magam, hogy nézem az embere- 

; két. figyelem az arcuk vonásait, a kezüket.
. p p | | |  mozgásukat, öltözködésüket, pózaikat, gesz

I" " tu sa ika t... és p ró b á ló m  k ita lá ln i a fog la lko za -
m sukat. szenvedélyüket... az emberségüket, in-

*  Á t m i dulataikat... mindazt, ami egy embert megha
tároz. A múlt hónapban kiteljesítettem a meg
figyeléseimet: vajon az illető „füles” vagy „fül- 
telen" lenne?!

A kiteljesítésnek az a magyarázata, hogy jú
nius utolsó napjara virradóan - ahogy mondani szokták: „immár har
madszor" - kirabolták a Vadászati Kulturális Egyesület Honvéd utcai 
irodáját, szerkesztőségünket... és elvittek minden értékesebb mozgat
hatót: a számítógépeinket, a nyomtatókat, a másológépünket, a faxot, 
a telefonokat - pedig már három „biztonsági" zárat szereltettünk a be
járati ajtóra. A rendőrség szerint a tolvajok „hazajöttek", pontosan tud
ták hogyan jutnak be és mit kell elvinniük... hogy esne le a fülük. Amikor 
híre ment a betörésnek, többen azt kérdezték, hogyan fogjuk pótolni a 
gépeket és ami szinte pótolhatatlan, a számítógépek memóriájában hat 
év alatt összegyűjtött és gondosan elraktározott adatbázisainkat, köny
velésünket, címlistáinkat...?

Nos, az első napok kedvetlenségéből kilábalva, a szerkesztőségben 
hagyott írógépen elkezdtünk „könyörgő hangú" levelet írni... miközben 
be kellett látnunk, a teljes géppark beszerzésére nincs pénzünk, az 
adatbázisunknak pedig egyszer és mindenkorra „fuccs". Ezzel nem azt 
akarom jelezni, hogy megállt az élet és mostantól kezdődően évekig a 
betörés során elvesztett cikkekre, eltűnt adatainkra fogunk hivatkozni. 
Voltunk mi már egyszer-kétszer padlón, gyakorlatunk van a „pofonok" 
elviselésében, mint ahogy ahhoz is értünk (rákényszerültünk, hogy 
megtanuljuk): hogyan lehet fölállni, újjászületni.

A betörés és következményei ismét lehetőséget adtak az „újjászüle
tés" gyakorlására... és örömmel jelenthetem: életben vagyunk! Sőt, 
még a fizetőképességünk is megmaradt.

Ahogy a közmondás tartja: minden rosszban van valami jó is. Kiderült, 
hogy támogatóink, barátaink aránya meghaladja ellenségeink, rossz
akaróink számát. Szerkesztőségünk és a Vadászati Kulturális Egyesület 
számára ezentúl a legnagyobb elismerések közé tartozik, hogy fantaszti
kus gyorsasággal, két héten belül a Földművelésügyi Minisztérium - 
(miért ne írnám ki a neveket, hiszen kérésünk elbírálásában ők döntöt
tek?!) dr. Nagy Frigyes miniszter. Benedek Fülöp államtitkár és Vajai Lász
ló főosztályvezető és munkatársai - a segítségünkre siettek, és soron 
kívül (!) félmillió forintos támogatásban részesítettek bennünket. Rész
ben ennek a rendkívüli gyorssegélynek köszönhetjük - amit ezúton is 
hálás szívvel köszönünk hogy új számítógépeket, faxot, másolót, 
nyomtatót vehettünk, amelyek beszerzése lehetővé tette: jelentősebb 
fennakadás nélkül nyomdába adhattuk aktuális augusztusi számunkat.

Nem valószínű, hogy a - sajnos ép fülekkel közlekedő - betörök ol
vassák a VADÁSZLAP-ot, de ha igen, tudtukra kívánom adni, hogy már 
a lépcsőházban is vasrács fogadja őket, a három záron kívül riasztóbe
rendezést szereltettünk az iroda bejárati ajtajára, amely a rendőrséget is 
riasztja.

A betörés okozta gondoknak - tudjuk - még nincs vége. hiszen még 
javában tart a nyomozás, és az ügy lezárását követően kezdődik majd 
el a „harcunk" a biztosítóval.

No, ez a betörés adta az ötletet... hogy a csöndes szemlélődésem 
kiegészítsem egy játékos tippelgetéssel. Mi lenne, ha ebben az ország
ban - ahogy a régi Angliában levágták a tolvajok kezét - a kis tolvajlá- 
sokért minden tolvajnak levágnának a füléből egy darabot, a nagyobb 
tolvajoknak az egyik fülét, az igazán nagymenőknek pedig mindkét fü
lét? Hány fületlen ember közlekedne az utcákon, hány csonkított fülű 
vadásszal találkozhatnánk egy-egy vadászaton?

Természetesen senkit nem biztatok arra, hogy csatlakozzon a „fülfi
gyelők" táborához, arra sem kezdeményezek helyi vagy országos alá
írásgyűjtést, hogy modern, demokratikus, az emberi jogokat maximáli
san figyelemben tartó (azaz a bűnel
követők védelmét szolgáló) hazai 
igazságszolgáltatásunk vezesse be 
büntetésként a fülcsonkítást.

Csak játszottam és játszom a gon
dolattal. főszerkesztő
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Terraprint Kft által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% engedményt ad a VKE tag
jai részére, amennyiben érvényes igazolványt szánét a megrendelőlapon feltűntetik, ill. a helyszínen felmutat
ják. (1134 Budapest, Tüzér u. 43. fez. 1 telefon: 344-2054).
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, aulóelektronka, ízzitógyertyák. portasztócsonk. fö- 
tengelycstidók. tömítések, fékbetétek, abiaklöriSapáto*. Ieveg6- és olajszűrők, vízpurrpák, fékhdrauíkák. fék
tárcsák. fékdobok, vezérmúszijak. ékszíjak, vezérmúgamítúrák, bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) 
vásárlására vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft. 1149 Budapest, 
Egressy u. 15. Te'efoalax: 252-2279,251-2226.
Balatoni nyaralásához - októberig -10% kedvezményi ad a vonyarcvashegyi Hotel Lidó (8314 Vonyarc
vashegy, Arany János u. 9.. telefon: 83348-037).
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékeiből a VKE tagoknak (1027 
Budapest Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8368).
SUBARU, Mitsubishi, Toyota stb. szerrélyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók javításánál és beépíté
sénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dózsa Gy. u. 201., telefon: 06-29 438-841).
Marék József (2000 Szentendre, Vasúti viiasor 5 a. Telefonfax: 26311-342, üzlet: 26300-693) 10 százalék 
kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a VKE tagjainak.
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest. Attila u. 129. Téeíon: 175-2951) 10 százalék kedvezményt ad a 
VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kikészítéséből.
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között a 11-es út. 38-as km-kőnél) 10 százalék kedvezményt ad 
a VKE tagjának.
A Lőrinc és Fia Kft. PORST Optika Boltja i1091 Budapest, Üllői út 81.. telefon: 215-0037. teüax: 215-4875) 
szemésze? optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (táv
csövek. céltávcsövek) javítására 10 százalék kedvezményt ad.
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lórinc Boltnak (1056 Budapest. Fővám tér 6.. telefon: 
137-5671). ahol fotócikkek, távcsövek, céttávtsövek javításánál lehet igénybe venni.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57., telefon: 283-4432 vagy 30421-839) ruhá
zati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményi ad.
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba. Mednyánszky u. 17., telefon: 66321-151. fax: 66 441-029) által készí
tett korongdobó gépeire, könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és szőrmés vadbefogó csapdáira 12 
százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát felmutaló vásárlóinak.

P A N N O N  V A D
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

AGENZIA Dl CACCIA 
JÁGDREISEN

A Pannonvad Kft. a következő 
csomagáras vadászatokat szervezi Erdélybe:
1. Hajtóvadászat medvére Nagyszeben környékén, szeptember 1-jétől 
december 31 -éig. 3 teljes vadásznap, 4 nap szállás és teljes ellátás va
dászházban, összes szervezési költség - 1560 DM. 1 medve elejtése, 
függetlenül a trófeamérettől - 8400 DM.
2. Zergevadászat a fogarasi és a retyezati havasokban, vadászidény 
szeptember 15.-december 31. Ajánlott időpont október 15.-november 
15. között. 3 teljes vadásznap, 4 nap szállás és teljes ellátás vadász
házban, 1 zerge elejtése (max. 100 C.I.C. pontos trófeával) - 3800 DM. 
Zergén kívül medve, farkas, vadkan, hiúz és vadmacska lőhető árjegy
zék szerinti áron.
3 . Érmes vadkanok vadászata Arad és Szeben megyében, augusztus 
1 -jétől 1 erős vadkan ejthető el les- és cserkelővadászaton, 6 nap szál
lás és teljes ellátás vadászházban, csomagár: 3203 DM.
Ugyanitt neveltfácán-értékesítés és élőnyúl-fölvásárlás 1012 Budapest, 
Varfok u. 15/b. T.: 175-4089, fax: 26/362-145, 30/335-654.

UJ, MEGÚJULT VADASZTARSASAGOK FIGYELEM!
Emblémájukat, működésükhöz szükséges úgyvitefi nyomtatványaikat, bélyegzőiket, tag
könyvüket és egyebeket (vendégjegyek, emléklapok, levélpapírok, borítékok, névjegyek 
stb.) felkérésre megtervezem, kivitelezem, ötvözve az Önök igényeit, helyi sajátosságait a

magyar vadászati kultúra képi világával.
Várom szíves érdeklődésüket:

CZIGLÉNYI ALPÁR 
grafikus (és vadász)

Cím: 1027 Budapest. Horvát u. 2-12. II. 15. Tel./fax: 201-8366

Mire szabad vadászni?
Augusztusban: őzbak - vaddisznó koca
Augusztus 15-étől: tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa a hó
nap végéig csak húzáson lőhető, naponta és személyenként legfeljebb 8-8 
darab ejthető el.
Egész évben: vaddisznó kan. süldő, malac - üregi nyúl - róka - pézsmapo
cok - nyestkutya - aranysakéi - mosómedve - vetési varjú (fészektetepen is) 
és dolmányos varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú sirály.

A U G U S Z T U S  
Nyárutó, avagy Kisasszony hava

A hó A hét 
napja napja

Ünnepnap
Névnap

A Nap 
kelte nyugta 

hm hm
kelte
hm

A Hold 
nyugta 

hm
fázisa
hm

1 Péntek Boglárka 4 22 1918 238 1750
2 Szombat Lehel 4 23 1917 333 1829
3 Vasárnap Hermina 4 24 1915 4 31 1904 •  914
4 Hétfő Domonkos. Dominika 4 26 1914 531 1934
5 Kedd Krisztina 4 27 1913 630 20 02
6 Szerda Berta. Bettina 4 28 1911 730 2028
7 Csütörtök Ibolya 4 29 1909 829 20 53
8 Péntek László 4 31 1908 929 2119
9 Szombat Ernőd 4 32 1906 1029 2146

10 Vasárnap Lőrinc 433 1905 1130 2215
11 Hétfő Zsuzsanna, Tiborc 435 1903 1232 22 48 H342
12 Kedd Klára 436 1901 1334 2326
13 Szerda Ipoly 4 37 1900 1435 -

14 Csütörtök Marcel 439 1858 1535 012
15 Péntek Mária 4 40 1856 1630 105
16 Szombat Ábrahám 441 1855 1721 207
17 Vasárnap Jácint 443 1853 1806 317
18 Hétfő Hóna 444 1851 1846 432 01155
19 Kedd Huba 4 45 1849 1922 550
20 Szerda Áll. ünn., István, Vajk 447 1847 1956 709
21 Csütörtök Sámuel, Hajna 4 48 1846 2029 826
22 Péntek Menyhért, Mirjam 4 49 1844 2102 942
23 Szombat Bence 4 51 1842 21 37 1055
24 Vasárnap Bertalan 552 1840 2215 1204
25 Hétfő Lajos, Patrícia 453 1838 22 57 1309 C324
26 Kedd Izsó 455 1836 23 44 14 08
27 Szerda Gáspár 456 1834 - 1502
28 Csütörtök Ágoston 4 57 1832 034 1549
29 Péntek Beatrix, Erna 459 1831 128 1630
30 Szombat Rózsa 500 1829 225 1705
31 Vasárnap Erika. Bella 501 1827 324 1737
A nyári időszámítás miatt az időpontok 1 órával előbb kezdődnek!

A Magyar Vadászlap 
szerkesztőségében kapható

Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" CD 1890,-
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900,-
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290,-
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000,-
Bognár-Huszár-Szidnai:
Magyarország Aranyérmes Trófeái 1500,-
Földi László: Vadregény 

(Vadászélmények Csantavértől Afrikáig) 1500,-
J.  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780,-
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500,-
Kovács Gy., Heltay I.: A mezei nyúl 430,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340,-
Mé rá n  Fülöp: Elindultam Csákberényből 1600,-
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000,-
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum 1500,-
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett 1200,-
Studinka László: Egy vadász kalandozásai 1346,-
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500,-
Videcz Ferenc: Holtomiglan (Vadászatok Baranyában) 1500,-
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 430,-
Dr. Zakar József: Kárpáti vadászatok 1500-
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950,-



INTERJÚ DR. TÓTH GÉZÁVAL, A MAVAD RT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL, 
a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsának elnökével

Vadászlap: - M i a terméktanács felada
ta, milyen jogosítványokkal rendelke
zik, mi az előnye?
Dr. Tóth Géza:-Már az 1990-es évek ele
jén felvetődött az igény ennek a speciális 
ágazatnak az értékesítésével foglalkozók 
körében, hogy szükség volna az érdekek 
egyeztetésére, a közös képviseletre. Meg
alakult a - kinek rossz, kinek szép emlékű - 
Vadkereskedelmi Szövetség. Csakhogy - 
mint minden más érdekvédelmi szervezet
nek - hiányzott az érdekérvényesítéshez 
szükséges jogszabályi háttér. A piacgazda
ság fokozatos kiépülésével és végül az ag
rárpiaci rendtartásról szóló rendelettel va
lósult ez csak meg. és sorra alakultak a kü
lönböző terméktanácsok, az egyes termék
pályáknak megfelelően. Egy-egy termék
pálya íve a termelőkből, a feldolgozókból 
és a forgalmazókból áll. de csak azok le
hetnek a tagjai, akiknek az egyes termék
pályákat érintően összességében a részese
dése az 51 százalékot meghaladja. Ma ter
méktanácsunknak 20 tagja van, és ezek 
mindegyike igen jelentős szerepet tölt be a 
hazai vadgazdálkodásban, vadásztatásban, 
illetve vadforgalmazásban. A tanács végté
re is csak akkor kap fontos, az ágazat részé
re meghatározó jellegű hatásköröket, ha a 
terméktanácsot a miniszter hivatalosan el
ismeri. Egyebek között ezért a Vadkeres
kedelmi Szövetség jogutód nélküli meg
szűnése után a tagok csatlakozásával, a 
szakterületet a terméktanács szinte teljes 
egészében vertikálisan átfogja. Jogosítvá
nyokhoz pedig úgy jutunk, hogy minden 
fontosabb kérdésben kikérik a vélemé
nyünket. Szemléletesebb talán, ha erre né
hány példát mondok. Javaslatot teszünk ar
ra, hogy a feldolgozott vad exportját támo
gatják vagy sem. Mindvégig véleményez
tük az új vadászati törvény tervezetét és az 
előterjesztett változtatási javaslatokat. E l
jártunk, hogy egyszerűsödjön a trófeák ki
vitelének adminisztrációs rendje. Kezde
ményeztük tagjaink felé. hogy saját erőből 
alapot képezzünk az esetleges piaci zava
rok gyors megoldása, illetve központi for
rások biztosítása érdekében, és még 
hosszan sorolhatnám az eltelt igen rövid 
időszak jelentősebb fegyvertényeit. Azt hi
szem, ma már senki nem vitatja, hogy a pi
acgazdaság körülményei között a jövőben 
csak úgy képzelhető el a piacon maradás, 
ha a teljes termékpályát tekintjük át. nem 
csupán annak egyes részeit. A Kereskedel
mi Kamara, az Agrárkamara és annak ille
tékes szákosztályai viszont horizontálisan 
fogják össze a résztvevőket. így csaknem 
minden esetben óhatatlan a kettős vagy 
többes tagság.
Vadászlap: - Törvény született a vadász
kamaráról, milyen szerepe lehet a későb
biek során ebben a terméktanácsnak? 
Dr. Tóth Géza: - Már ma, amikor a va
dászkamara még meg sem alakult, széles 
körű koordinációra volna szükség, mert 
párhuzamosságok valóban feleslegesek.

Alapos újra-, és átgondolásra volna szük
ség, hiszen a felvetődött problémákhoz - 
amelyeket a termékpálya résztvevői érzé
kelnek elsősorban - kellene rendelni a fel
adat megoldását, illetve annak szerveit, és 
nem fordítva. Ma még enyhén szólva szét
tagolt az egész, erre jó példa az. hogy min
den szervezetnek van még egy csúcsszö
vetsége, mint ahogy a terméktanácsoknak 
is. Terméktanácsunk rendszeres meghí
vottja az Országgyűlés Mezőgazdasági 
Bizottságának. Mindezeken kívül nem be
széltünk itt még a klasszikus vadászati ér
dekvédelmi szervezetekről, azok kollégiu
máról. vagy éppen a nemrégiben alakult 
Halászati Vadászati Érdekegyeztető Ta
nácsról (HAVÉT). Meg vagyok győződve 
arról, hogy mindenki a legjobb tudása sze
rint dolgozik, és tenni akar valamit az 
ügyért, de sajnos egyelőre hiányzik az 
ésszerű koordináció, és ez megosztja az 
erőinket. Senkit nem akarok megbántani, 
de nem közismert az egyes szervezetek 
gyakorlatban végzett munkája, a tagjai ré
szére biztosított gazdasági előnyök. Azt 
hiszem, ha valaki valahová fizeti a tagdí
jat. tudni is akaija. vajon mit kap érte. Ha 
a piacgazdaságban a forgalmazás körüli 
anomáliákat meg akarjuk szüntetni, a 
szakterületet lehetőségek szerint egysége
sen kellene képviselni minden fórumon. 
Vadászlap: - Az esélyegyenlőség miatt 
többen is szóvá tették, hogy bár semmi 
sem tiltja, de talán nem szerencsés, ha a 
legnagyobb hazai cég vezérigazgatója 
egyben a terméktanács elnöke is...
Dr. Tóth Géza: - Magam már a termékta
nács alakulásakor gondoltam erre. de fel
kértek a funkcióra és megválasztás után 
elvállaltam. Senki ne higgye azonban, 
hogy az elnök személye az abszolút döntő 
és jelent valami indokolatlan előnyt, hi
szen az egyes szekciók önállóan döntenek. 
Van független titkárunk, dr. Pacs István 
személyében, és a szuverén döntések előtt 
az elnöknek fejet kell hajtania. Nem hi
szem, hogy az eddigi eredmények alapján 
mindezek miatt szó érhetné a ház elejét.

Összehasonlíthatatlanul nagyobb gondot 
jelent az, hogy a döntéshozók megálla
podnak valamiben, de később ezt nem 
tartják be. Jelenleg ugyanis semmiféle 
büntető szankcionálásra nincs lehetőség. 
Pedig azt hiszem már mindenki beláthatta, 
hogy egységes fellépés nélkül nincs és 
nem is képzelhető el valós érdekérvénye
sítés. Külföldön is hasonló a helyzet, ka
marák. érdekvédelmi szervezetek készítik 
elő a döntéseket, csak talán kisebbek a ki
lengések. nagyobb a fegyelem. Fontos, 
hogy mindenki számára elfogadható 
egyezségek szülessenek: a termelői oldal 
áruját el tudja adni és azért megfelelő ára
kat kapjon. Nincsenek bebetonozott árak. 
mert egy folytonosan változó piac alakult 
ki. és ez így lesz a jövőben is. Példaként 
említhetem az új állategészségügyi előírá
sok bevezetését. Jelenleg a közös piaci ex
port engedéllyel rendelkező fölvásárlók és 
földolgozók számára a vaddisznó viroló
giái vizsgálata hozzávetőleg 100 forint 
pluszköltséget jelent a fölvásárolt vad
disznóhús kilójára. Álláspontunk szerint 
ennek - diszkrimináció nélkül - mindenki 
számára egyformán kötelezőnek kellene 
lennie, és kialakulhatna egyfajta egységes 
rendszer, amely az egész ágazat jól felfo
gott érdeke is. Igen ám. de akkor ennek a 
költségeit is közösen kellene vállalnunk, 
vagy központi forrásból fedezni, az EU 
komfort szabályozásnak megfelelően. Ha 
javaslatunkat elfogadják, már szeptember
re beállhatna a rendszer. A közös piaci elő
írás három alternatív vizsgálati módot ír 
elő. Az FM illetékes főosztálya által előírt 
a legbiztonságosabb, de kétségkívül a 
legdrágább is, viszont megfelel a legszi
gorúbb EU  előírásoknak is.
Vadászlap: - Elképzelhető, hogy a gya
korta változtatott állategészségügyi 
vizsgálatok mögött esetenként kemény 
piaci érdekek húzódnak?
Dr. Tóth Géza: - Én kereskedő vagyok, 
nem állatorvos. Az azonban bizonyos, 
hogy ha valamilyen adminisztratív előírás 
- és ez lehet állategészségügyi is - meg
drágítja a terméket, azzal esetleg ki is szo
ríthatja a piacról. Tapasztaltam, hogy az 
Európai Közösség érvényes előírásainak 
betartása a nem tagországokkal szemben 
szinte mindig szigorúbb.
Vadászlap: - Az IK IM  új rendelete javí
tott-e a másik jelentős szakterület, a va
dászatszervezés anomáliáin, elérte-e a 
„fantom”  cégek visszaszorítását?
Dr. Tóth Géza: - A regisztráció feltételei
nek ellenőrzése - tudomásom szerint - 
még folyik. A szakminisztérium és az 
IK IM  megkezdte a tárgyalásokat a ter
méktanáccsal, az elképzelések szerint 
részt kapnánk a vizsgálatokban, éppen 
tagjaink és azoknak a jó hírű cégeknek az 
érdekében, amelyek jelentős anyagi áldo
zatokat hoztak a feltételek teljesítéséért, 
végsősoron az ország jó hímevének meg
őrzéséért. Eddig ugyanis az ellenőrzés hi

vatalosan a fogyasztóvédelmi felügyelő
ségek kompetenciája volt. de éppen a más 
irányú nagyfokú leterheltségük, valamint 
egyéb okok miatt ez nem működött kellő 
hatékonysággal. Úgy gondolom vitatha
tatlan és jogos igény, hogy a szakterület 
művelői kapjanak lehetőséget arra. hogy 
részt vehessenek a vizsgálatokban, esetleg 
majd a döntésekben is úgy, ahogy ezt jobb 
helyeken már régen csinálják. Ne felejtsük 
el. hogy nem csak az új vadásztársaság lett 
több a törvény után. hanem a szervezőiro
dák száma is gyarapodhat, ha másképp 
nem. a tevékenységi körök bővítésével nő 
a számuk. Az új vadászatra jogosult pedig 
ha netán olyan irodával alakít ki kapcsola
tot, amelyik nem kellően felkészült az 
ügyintézésben, az elszámolások feltételé
ben nem jártas, már az első APEH vizsgá
lat alkalmával meglepetések érhetik.

Ma már semmit nem lehet megmagya
rázni a gyakorlatlansággal, mert egyfelől 
aki ilyesmire vállalkozik, annak eleve 
mindent tudnia kell, másfelől a törvények, 
az érvényes rendeletek ismeretének hiá
nya senkit nem mentesít a felelősségrevo- 
nás alól. A világért sem akarok senkit 
ijesztgetni, de az elmúlt időszakban akad
tak már igazán visszatartó erejű bírságo
lások.

Szólni kell még egy igencsak elharapó
dzott jelenségről, amely végsősoron min
denkinek egyformán árt. A vadászatra jo
gosítottak egy része úgy igyekszik „bebiz
tosítani”  magát, illetve termékeinek eladá
sát, hogy ugyanazt fölajánlja akár két-há- 
rom irodának is.

Sokszor azután a külföldről megérkező 
vendég veszi észre, hogy a hajtásra kije
lölt területrészt napokkal előtte levadász
ták, de olyan is előfordult, hogy éppen az 
előző napon volt a vadászat, annak az 
összes maradandó nyomaival. Ilyen eset
ben nem lehet magyarázkodni, és a távozó 
külföldi nem csupán azt az irodát marasz
talja el. aki idehozta, hanem az egész ma
gyar vadászatot, és abból mindenkinek 
óriási kára származik.
Vadászlap: - A hazai nagy átrendeződé
sek során Ön vadász maradt?
Dr. Tóth Géza: - Maradtam, ami voltam, 
a Promontor Bérkilövő Vadásztársaság 
tagja. Időhiány miatt nem sokat tudok va
dászni. közel sem annyit, amennyit szeret
nék. Nos, korántsem sajnáltatni akarom 
magamat, de ez a helyzet. Azért eljutok 
idényenként néhány vadászatra, hol a ba
ráti együttlét öröme mellett jut lehetőség a 
közvetlen tapasztalatszerzésre, élmény
gyűjtésre is. az ilyenirányú tapasztalatok 
nélkül nem is lehet a szakmában megélni.

Talán bizonyos fokig más szempont
ból, de például rendkívüli módon érdekel, 
milyen lesz az idei nyúlszezon, milyen a 
megfigyelhető szaporulat, mert az elmúlt 
év ínségére talán már az idén fordul a koc
ka. Legalábbis biztatóak az eddigi jelek...

Homonnav Zsombor
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SZÁZÉVES AZ 
ERDŐVIDÉKI VADÁSZTÁRSASÁG
Száz év talán nem nagy idő egy nép 
vagy ország történelmében, de annál 
nagyobb egy vadásztársaság életé
ben. Szinte Isten csodájának lehet ne
vezni, hogy a trianoni, majd az ezt 
követő 1940 és 1944-es rendszervál
tozások, a két világháború öldöklő 
frontátvonulása után, a régi nevén a 
Bárót és Vidéke Vadásztársaság, a ha
talmas vadászterület és annak nemes 
vadállománya fennmaradt, szaporo
dott, sőt a nagyvadállománya minő
ségileg is jelentősen fejlődött.

A  millennium idején 1896-ban az 
Erdővidéki Vadásztársaság (Erdőví- 
déknek nevezik a történelmi Három
szék Vármegye, ma Kovászna megye 
északnyugati részét, benne 18 falut és 
községet. Bárót központtal) akkori je 
les vezetősége megalapította a saját, a 
megyeközponttól (Sepsiszentgyörgy) 
teljesen elkülönült, független szerve
zetét. Nagy és sorsdöntő lépés volt ez 
akkor vadászati szempontból, amely
nek a hátterét a tagság szorgalma, 
magas szintű vadászati kultúrája és 
nem utolsósorban a térség vadbősége 
adta. A  vidék - a Hargita déli lába, a 
Baróti-hegység, az Erdővidéki me
dence 560 méter feletti fennsíkja 
mindig is a nagyvadról volt híres. 
Nyúl is bőven volt, hála a Székely
földre jellemző kis parcelláknak. Ha
bár a két világháború, s az ezeket kö
vető gazdátlan, „fejetlen" évek meg
tizedelték a vadállományt és a vadá
szokat egyaránt, azokban mindig volt 
erő és akarat a megújhodásra, ami a 
számtalan tatár, török, úz, besenyő és 
orosz betörések után mindig is je lle 
mezte e vidék lakóit. Az Erdővidéken 
született Baróti Szabó Dávid, Kriza 
János, Apáczai Csere János, Gaál 
Mózes, Benedek Elek  és más szé
kelym agyarok utódai egészen nap
jainkig.

Az Erdővidéki Vadásztársáság, e 
nagy múltú szervezet nemrég ünne
pelte megalakításának 100 éves jub i
leumát, Vargyason, a báró Dániel csa
lád 400 éves kastélyában és az azt 
övező botanikus kertben. Bensőséges 
vadászünnepélynek indult, kezdetén 
ritkaságként unitárius Hubertus misé
vel, majd szívet szorongató megem
lékező szónoklatokkal, vadról és er
dőről szóló leánykórus tájjellegű 
hanghordozásával, de végül is az uni
tárius vallású egész nagyközség ün
nepévé vált a jubileum i megemléke

zés, hiszen annak apraja-nagyja, sőt 
öregjei is részt vettek azon.

A  megható vadászünnepen talán 
örömkönnyek gyűltek, a társaságot 
alapító néhai vadászelődök, a Zathu- 
reczkyek, Dánielek, Bírók, Dánérok, 
Gálok, Borbáthok és mások szemé
ben fenn a „csillagösvényen” , talán 
még Attilának és Réka királynénak is 
fülébe jutott az ünnepi vadászinduló 
és a székely népdalkórus ünnepi 
tedeumának hangja.

A  mai utódok vadásztársasága 132 
taggal, 55 ezer hektáron gazdálkodik 
önállóan és kiváló eredményekkel. 
Hírüket az A ttila  és Csaba k irályfi 
földi nyomain Európa messzi orszá
gaiba is elvitték az Erdővidéken va
dászó, fizető „nyugatiak” , de még az 
anyaországiak is, főként a tolnaiak: 
az „arany”  bikákat, a szebbnél szebb 
őzagancsokat, vadkanagyarakat, re
kord farkas- és hiúzbőröket. Maradt 
belőlük otthon is, ezt bizonyították az 
ünnepség alkalmával a kastélyban k i
állított érmes trófeák és a jó  gazdára 
utaló „selejtek”  tömege, amelyek az 
ünneplő és a vendég vadászszemeket 
gyönyörködtették. Csak dicsérni le
het a vadászok és Vargyas község ve
zetőségének elhatározását, hogy - a 
tagok óhaját teljesítendő - egy állan
dó tárlat, vadászati múzeum nyílik a 
Daniel-kastélyban, amely önmagá
ban is páratlan szépségű gótikus-ba
rokk épület.

- Lesz vadászmúzeum, de lesz va
dász és vad is a következő évszázad
ban is •- mondta Rancz István erdész
technikus, a vadásztársaság elnöke, 
az emléktábla leleplezésénél. Erre ga
rancia az erdővidéki vadászok eddigi 
helytállása, munka- és szülőföldsze- 
retete, a vadállomány, a bükk- és 
tölgyerdők s a fenyvesek tisztelete.

A  tervek szerint a leendő múzeum
ban lesz k iá llítva  a 100 éves múltat 
megörökítő emléktábla, és az ünnep
ségen részt vettek az O M V V  és hazai 
vadásztársaságok küldöttei, akik em
léklapokat, serlegeket, jelvényeket 
adtak át, bizonyítva az anyaország 
vadászainak összetartozását. Minden 
erdővidéki vadász egy-egy jeles tró
feát ajánlott fel a leendő múzeumnak.

A  jeles alkalommal ezúton is sok 
sikert, ehhez erőt és egészséget kívá
nok szülőfalum. Bárót és vidéke va
dászainak az elkövetkezendő évek
hez. Kászoni Zoltán

Novemberre kamara, év végéig felügyelet
Az erdészeti és vadászati törvény végrehajtásáról tartott sajtótájékoztatót július 3-án dr. Öcsö- 
di Gyula FM államtitkár-helyettes, Dauner Márton, az erdészeti hivatal vezetője és Vajai Lász
ló, a vadászati és halászati osztály vezetője. A jelentős erdőterületek privatizációja után el
mondható. hogy nagymértékben nőtt az ország erdősültsége, s elérte a 18,7 százalékot. 6610 
hektár új erdőt telepítettek, és a rablógazdálkodás vádjai ellenére a kitermelt fatömeg jócskán 
alatta maradt a számított lehetőségeknek. A hivatalvezető szólt a hatósági jogkörök átszerve
zéséről, a korábbi felügyelőségek és erdőrendezőségek összeolvasztásából keletkezett Erdé
szeti Szolgálat munkájáról. Az átszervezéstől összefogottabb, hatékonyabb munkát várnak. 
Az érdekegyeztetések lebonyolítására megalakult a Fagazdasági Érdekegyeztető Tanács. Va
jai László szólt a vadászati törvény végrehajtásának jelenlegi állásáról. A régi. csaknem 10 
ezer hektárt elérő vadászterületek átlagos nagysága 7000 hektárosra csökkent, és 1145 új va
dászterületet alakítottak ki. Az összes vadászterület 64 százalékát adták haszonbérbe, a többi 
tulajdonosi alapon gazdálkodik. A nagyvadállomány elérte az ideális szintet. A vadászat új 
szabályai megfelelnek az európai előírásoknak. Sokat segít mindezekben az új vadászkamarai 
törvény. Az előzetes tervek szerint októberre lezajlanak a területi szervezetek közgyűlései, és 
november elsejéig megalakul az Országos Vadászkamara. Év végére jósolta a főosztályveze
tő az állami felügyelet új felállását, amelynek létét az alaptörvény határozta meg.

A VADÁSZOK TITKAI
címmel jelent meg a DUNA Tele
vízió HUBERTUS vadászati ma
gazinjának 120 perces VHS vi
deokazettán látható válogatása, 
amelyben az elmúlt három esz
tendő adásainak érdekesebb- 
izgalmasabb riportjait gyűjtötte 
össze a szerkesztő.

Mivel a DUNA Televízió mű
holdas adásait - alkalmas an
tenna hiánya miatt - sok vadász 
nem tudja nézni, ezért - az ak
tuális és protokoll anyagok el
hagyásával - a 30 műsorból ki
választott riportok-portrék 12 
vadfajról és vadászatukról, a 
különböző vadászati módokról, 
a vadászat trükkjeiről, neves 
magyar és külföldi vadászokról,

hazai képzőművészeinkről, lát
ható és raktárban lévő „kiállítá
sokról" szólnak.

A Duna TV egyik legnézettebb 
magazinjának adásaiból készült 
összeállítás érdeklődésre tarthat 
számot a nem vadász nézők és 
a gyerekek körében is, hiszen jó 
néhány megismételhetetlen és 
látványos felvételt tartalmaz a 
2000 forintért a DUNA TV Videó
táránál (1016 Budapest, Mészá
ros u. 48-54.1. em. Telefon: 155- 
3939), illetőleg a Vadászati Kul
turális Egyesület irodájában 
(1054 Budapest, Honvéd u. 8. IV. 
3. Telefon és fax: 131-4368) 
megvásárolható, utánvéttel 
megrendelhető videokazetta.

Paragrafusban a mai vadászati irodalom!?
Az új vadászati törvény hosszú ideig vajúdó létrejötte, a hosszas bizonytalanság egyértelműen háttérbe 
szorította vadászati kultúránkat és a vadászetikát. Ezt mindenki tudja, mindenki számára világos, kivé
ve azokat, akik ezt az átmeneti időszakot illegális trófeáik és tágas hűtőládáik gyarapítására fordították.

Ám kevesen vették észre, hogy az FM 35/1995 rendelete vadiszirodalmunk erdőt-mezőt éjjel
nappal igénybevevő, pótolhatatlan „szolgáltatásait” is csorbította, szegényebbé tette az éjszaka adta 
lehetőségekkel, élményekkel és beny omásokkal.

A fenti törvény értelmében napkelte előtt és napnyugta után mindössze 1-1 órát szabad a vadászte
rületen tartózkodni. Az 1996-os év szaksajtónkban megjelent irodalmi írásait böngészve, bizony jócs
kán akad az éjszaka adta lehetőségek pazar leírása! Klasszikusaink is gyakorta közöltek éjszakai va
dásztörténeteket.

Tehát, hogyan tovább az éjszaka adta lehetőségekkel? Legalább is a vadász szépirodalomban!
Minden évben újabb és újabb pályázatok hirdetődnek a literatúra szorgalmazására, az emlékezetes 

vadűzések és erdőzúgások közlésére. Netán szerepel bennük már idén is, hogy minden közölhető, ki
véve az éjszakai vadászatot?! Avagy az éjszakai íráshoz csatolandó lesz az B t illetékes vadászati-ha
lászati főfelügyelőjének írásos engedélye? Kikötik-e bennük, hogy az írásban csakis a napnyugta után, 
egy órában, és napkelte előtt egy órával észlelt esemény, puskázás, terítékre hozás, a megjelölt időpont
ban történő megfigyelés, esemény szerepelhet benne kizárólagosan?! Netán íróik ezt nem veszik figye
lembe, s meghamisítják időben műveiket?! Avagy leközlik hajszálnyira, s azáltal szabálysértést követ
nek el!

Előfordulhat, hogy az írásának ihletére pályázó megkapja az éjnek idejére vonatkozó engedélyét, 
ám ezen esetekben betűvetése sztereotip módon kezdődne: „Engedélyt kaptam az FM...”

Csakis így lehetne legalizálható, és nem rabsic írás! Hiszen az utóbbinak akár jogi következményei 
is lehetnének, pláne netán, esetleg egy árva róka. süldőcske is elejtődne!

Nehéz kérdés! S a rá váró felelet várat magára. Akárhogyan is alakulna az „éjszaka adta lehetősé
gek" mai irodalmi jövője, minden bizonnyal vadászati irodalmunk szegényedik egy ősidők óta dívó ha
gyománnyal!

Dr. Cz>alinga István



DÁM
(DAMA DAMA)

Őshazája a Földközi-tenger 
vidéke, Közel-Keleten Mezo
potámia. Innen telepítették 
már a középkorban, Francia- 
és Németországba, Angliá
ba, a Skandináv államokba, 
Lengyelországba és a Balti
kumba. A Kárpát-medencé
be Mátyás király idejében te
lepítették be. A régi Románi
ába, Havasalföldre és Mold
vába a XVIII. században tele
pítették a vajdák és bojárok. 
A dám ma - telepített vadfaj
ként - egész Európában, 
Amerikában, Ausztráliában 
és Új-Zélandon is él. A va
daskertekből kiengedett, 
vagy megszökött dámok ki
váló alkalmazkodó képessé
gük folytán, hamarosan min
denütt otthonra leltek a Kár
pát-medencében.

A dám jóval kisebb a gím
szarvasnál: a nagytestű
dámbika akár egy mázsás is 
lehet, a kifejlett tehenek 50- 
65 kilósak. Hossza 130, ma
gassága 85-90 cm. Színe 
változatos: a rozsdabarna 
vörösestől a feketéig, vagy a 
világos „izabella” színig. Tes
tét nyáron fehér pettyek tar
kítják. Sajátos agancsa miatt 
a bikát „lapátosnak" nevezi a 
vadásznyelv. Nősténye te
hén, szaporulata borjú. A bi
kaborjú másodéves korában 
őszre csapot növeszt, ezt ta
vaszra egyágúra (nyársas), 
majd kétágúra (villás) váltja. 
Ezt követi a harmadéves 
úgynevezett „kanál” (kanalas 
bika). Ezután már egyre tere- 
bélyesebb lapátot növeszt, 
felső és hátsó részén csipké- 
zéssel, sarkantyúkkal. A ka
pitális dámbikák 10-12 éve
sek.

A dámok látása kitűnő, 
hallásuk, szaglásuk jó. Váltó
ját jól tartja, nem dagonyázik, 
de a barcogóhelyeken 1-2 
méter hosszú mélyedéseket

vadásznyelven barcogó- 
teknőket - kapar, amely a vi
zelettől és az ondótól átható 
szagot áraszt. Ezzel csalo
gatja oda a párzásra hajlan

dóságot mutató teheneket. 
A barcogás október elejétől 
novemberig tart. Ilyenkor a 
bikák heves csatákat vívnak 
a tehenek kegyeiért, de ezek 
veszélytelenek. A vemhessé-
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gi idő 31 -32 hét. Rendszerint 
egy, ritkábban 2-3 borját vet, 
de ezek gyakorta életképte
lenek. A dámtehén nagyon 
gondos, jó anya.

A dám nappal is sokat mo
zog, táplálkozik. Az öreg bi
kák - a barcogás kivételével
- általában magányosan jár
nak, a többiek mindig vegyes 
korú csapatokat alkotnak. 
Általában ott érzi jobban ma
gát, ahol nincs gímszarvas, 
és ez fordítva is éppen így ér
vényes.

A mezőgazdasági terüle
tekkel határos, dús aljnövény
zetű erdőket szereti, különö
sen a pillangós virágúakat le
geli csemegeként. A szarvas
nál mozgékonyabb, „idege
sebb” vad, az ember állandó 
közelségét hamar megszokja 
és könnyen elviseli. Vadas
kertben is szaporodik. Az ete
tő személyzettel szinte bizal
mas testközelségben já rn ak. 
Ha túlzottan elszaporodnak, 
nagy kárt tehetnek a művelt 
területeken, de az erdőgaz
dálkodásban is, és főként a 
telepített gyümölcsösökben, 
ha azok nincsenek bekerítve.

Legszívesebben a fák rügyeit, 
cserjéket és fák fiatal leveleit, 
hajtásait fogyasztja, rájár a 
hullott gyümölcsökre, dinnyé
re, szőlőre.

A fokozott takarmányozás 
és az ezzel párhuzamos állo
mánycsökkentés segíthet 
csak a károk megelőzésében. 
A kihelyezett takarmányt, a 
sót szívesen veszi föl.

A dámszarvast lesen, 
cserkészve és barkácsolva 
vadásszák. Az érett bika va
dászidénye október 1.-de
cember 31., a selejtezés ide
je január végéig tart. A Kár
pát-medencében, de ettől 
keletre is vegyes területeken
- fővadként - szerepe meg
nőtt. A hazai dámállomány a 
világ legjobbja, amelyet szá
mos világrekord lapát bizo
nyít. A zárttéri dámtenyész- 
téssel is egyre többen kez
denek foglalkozni, hiszen - 
egyelőre - jó a piaca.

A dámlapát díjazásai: 165- 
től 174,99 pontig bronz-, 
175-től 179,99 pontig ezüst-, 
és 180 pont felett aranyér
mes.

K á s zo n i Z o ltá n
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ki úgy dönt, hogy az Uraiban 
k siketfajdkakasra akar vadászni,Va következőkre okvetlenül ké

szüljön fel: legyen elegendő 
„0”-ás töltény a zsebében, öltözékét 
úgy válassza meg, hogy menet közben 
tudjon vetkőzni-öltözni, legyen edzés
ben, hogy lépést tudjon tartani a „mér
gezett egérként” száguldozó orosz vad
őrrel... és nem utolsó sorban, gyakorol
ja a pontlövést a sörétes puskájával - 
repülve ugyanis csak véletlenül található 
el a fantasztikusan gyorsan elstartoló 
madár.

Nagyjából ezekre a megállapításokra 
jutottam, amikor a hegy lábánál már lát
tam iszonyúan erőltetett menetben kö
zeledni Kolláth Jóskát és Gyimát. Alig 
telt el negyedóra, s már át is adhattam 
Szása fekete diófaagyazású sörétesét 
Jóskának. Adjál töltényt is hozzá - li
hegte, majd elkomorult a tekintete, ami
kor csupa 5-ös számozású töltényt 
csúsztattam a kezébe. Csak ez van? - 
kérdezte. Van még 1 darab kétszer csü
törtökölt O-ás - válaszoltam. Gyima már 
nyúlt is érte, és a késével elkezdte szét
szedni, majd gyorsan szétszedett egy 
5-öst is. Átöntötte a O-ásból az 5-ösbe 
a sőréteket, visszarakta a fedőlapot és 
kért egy rágógumit. Kicsit megrágta, 
majd leragasztotta vele az így nullássá 
váló töltényt... és máris lehetett vele va
dászni.

Két-három óra múlva Kolláth Jóska 
már jött is visszafelé a rágógumis töl
ténnyel lőtt siketfajdkakasával. Volt egy 
szabad órám, ezért ledőltem. Édes ál
momból felriadva, először nem értettem 
a többiek nagy ovációját, különösen azt, 
hogy mindenki nekem gratulált a meg
lőtt kakashoz. Jóska még a repülőtéren 
is el akarta velem hitetni, hogy a sebzett 
kakasomat lőtte meg. A gesztus tet
szett, talán egy pillanatig kételkedtem 
is... de - százszor is fölidézvén magam
ban a történteket - nem fogadhattam el 
a trófeát.

A visszaút Karpinszkba sokkal egy
szerűbb volt, egy helyen találtunk egy 
átváltó, közepes méretű medvenyomot 
és „élvezhettük” az Ural teherautó ráz
kódását. Nem tagadom, örömmel búj
tam be a „törpékre méretezett" szauná
ba, hogy a rám ragadt több napos 
kosztól, izzadságtól megszabaduljak. A 
szaunázástól elpilledve végignyúltam a 
padlón, jólesett volna egy kis alvás, ami
kor Alek - Berci eddigi kísérője - bepa
rancsolt a GAZ kocsijába. Hová me
gyünk? - kérdeztem Bercitől, aki teljes 
felszerelésével együtt a jobb első ülésen 
szorongott. Nem tudom, sose szokott 
semmit se mondani - kaptam a választ. 
Mégis mit vigyek magammal? Szalon- 
kázni megyünk - sikerült megtudnom, 
és ebbe bele is nyugodtam. A város 
alatt egy nyírfás-fenyveses réten álltunk 
meg a kocsival, és a már húzó szalon
kákra rögtön elkezdhettünk durrogni. 
Lőttünk is szalonkákat, de erről már az 
első részben írtam. Amikor éjfél körül új
ra beültünk az autóba, meglepetéssel

vettem észre, hogy Alek nem a város, 
hanem az ellenkező irányba fordul. Most 
hová megyünk? Vadászni... és így is tör
tént. Alek jó egyórás autózás után meg
állt egy nyiladékon, elővett egy kézihaj
tású dinamólámpát és elkezdett tüzet 
rakni. Teát főztünk, Alek titokzatos ládái 
közül az egyikből valami harapnivaló is 
előkerült, majd visszaült a vezetőülésbe, 
lecsúszott és pár perc múlva már aludt 
is. Egymásra néztünk Bercivel, majd mi 
is bekászálódtunk az autóba. Nekem az 
ülés nélküli hátsó rész jutott, a lábaim 
felraktam a ponyvatartóra és megpró
báltam aludni. Ha hiszik, ha nem, alud
tam is. Arra ébredtem, hogy Alek újra a 
tűzzel bajlódik és teát főz. Még javában 
sötét volt, amikor intett nekem, hogy 
megyünk. Hová... hová, hát siketfajdra 
vadászni. Berci ott maradt a tűznél, s mi 
Alekkel elindultunk. Az alig pirkadó éj
szakában aránylag könnyen tudtam lé
pést tartani Alekkal. Nem mentünk a ko
csitól messzire, jó egy kilométer múlva 
elkezdődött a hallgatódzás. Semmi... 
leszámítva a pisszegő-korrogó szalon
kákat. Már határozottan fölismertem az 
előttem lépkedő Alek sziluettjét, amikor 
egyértelművé vált, hogy egy focipálya 
nagyságú szálas fenyvesben körözünk, 
ahol dürrögnie kellene a siketfajdkaka- 
soknak. Éppen egy legalább 100 éves 
fenyő alatt álltunk, amikor elrepült fölöt
tünk egy kakas és leszállt tőlünk egy 
szintén 30-40 méter magas cirbolyafe
nyőre. Ráadásul azonnal elkezdett ka
katolni. Hang nélkül kezdtünk el feléje 
„ugrálni”. Kat-kat-kat-kat... mozdulatla
nul, majd a csiki-csiki-csikinél két-há
rom ugrásszerű lépés. Itt van fölöttem, 
hallom, de nem látom. A fa alatt állok, 
már majdnem teljesen körbeértünk... de 
egyikünk sem tudta megpillantani a fo
lyamatosan dürgő kakast. Szélcsend 
van, mégis mozog az egyik ágon vala

mi. Akkor csak ez lehet a kakas - gon
dolom... és csiki-csikinél lövök. A dörre
nés felveri az egész erdő csöndjét, a 
madár nem esik le... tovább katkatol. 
Akkor ez nem a kakas volt, viszont a fa 
csúcsán megint mozog valami... még a 
dürgő kakas kiterített faroktollait is lá
tom. Durr... a csúcság bukfencezve esik 
le... a kakas tovább katkatol... és leg
alább fél órán keresztül nem hajlandó 
csiki-csikizni. Mindketten mozdulatlanul 
állunk. Alekot köhögési inger gyötri, ne
kem már majdnem kitörik a nyakam, 
ahogy mozdulatlanul felfelé nézek... és a 
szúnyogok vígan lakmároznak a nyaka
mon, az arcomon. Még elhessegetni 
sem tudom őket, valószínűleg ez a bün
tetésem. Végre jön egy csiki-csiki, így 
újratölthetem a puskát, de a szemem 
nem veszem le a fa tetejéről.

Pechemre. Újabb félórán keresztül is
mét csak katkatolásra hajlandó a kakas, 
ami újabb gyötrelmekkel jár együtt. A 
büntetésemet teljesnek érzem, amikor - 
végre - elreppen a fáról a madár... on
nan, ahol a takarástól képtelenség volt 
meglátni. Mindketten fölsóhajtunk és 
vadul vakarjuk a temérdek szúnyogcsí
pést. Alek széttárja a kezét, megnyug
tat, hogy ő sem látta a kakast... mit te
hetünk, ilyen a vadászat.

Visszafelé Alek előveszi a császárma
dárhívó sípját, jön is egy bárgyú kakas, 
amit a levegőben meglövök és szívből 
megsajnálom a színes, fogoly nagyságú 
madarat. Amikor a madarat fölveszem, 
el is döntöm, hogy életemben soha töb
bé császármadárra nem emelem fel a 
puskám.

Az utolsó napot a lőtt madarak nyú- 
zásával, trófeájuk kikészítésével töltjük, 
természetesen mi csak nézzük Szása 
és Gyima gyakorlott mozdulatait, ahogy 
a síkport a bőr és a hús közé szórják, 
ahogy az orvosi szikét vagy éppen a 30 
centis pengéjű vadásztőrt használják.

Az expedíció véget ért. A mi csapa
tunk 3, az „ifjúsági” 4 nagykakast lőtt. 
Jekatyerinburgban hajnali öt órakor fel- 
szállunk a charter gépre, hogy a négy
órás időeltolódást figyelembe véve, 
hajnali hat órakor megérkezzünk Feri
hegyre.

Az Ural inkább dombosnak nevezett 
középső részén jártunk, ahol még nem 
olyan magasak és vadak a hegyek, ahol 
még élnek emberek, ahol még vannak 
utak... ahol a vadászat még tényleg va
dászat. Vajon milyen lehet az Északi
vagy a Sarkvidéki Ural, ahová még a 
helybeliek is ritkán merészkednek? Nem 
tagadom fura érzés, élmény volt egyik 
lábbal Európában, a másikkal Ázsiában 
állni, azon a képzeletbeli vonalon, ame
lyet Jekatyerinburgtól nem messze mi is 
meglátogattunk, és amely földrajzilag el
választja egymástól Európát és Ázsiát. 
Mint ahogy egy mai magyar vadász szá
mára az is felejthetetlen élmény, hogy 
egy 1 millió hektár nagyságú vadászte
rületen - a karpinszki erdőgazdaság te
rületén - vadászhatott.

C sekő Sándor
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KORKÉRDÉS A VADASZKAMARAROL
AZ 1997. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY, AMELY AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARÁRÓL SZÓL, ALAPJAIBAN FOGJA 

BEFOLYÁSOLNI A MAGYAR VADÁSZOK ÉLETÉT, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁT.
- MIT VÁR A VADÁSZKAMARÁTÓL, MILYEN FELADATOKAT BÍZNA A MEGYEI ÉS AZ ORSZÁGOS VADÁSZKAMARÁRA?

(KÖRKÉRDÉSÜNKRE A VÁLASZOKAT, SZERKESZTETLENÜL KÖZÖLJÜK.)

Fu llér M iklós (Pécsvárad ): Elsősor
ban azt várom a kamarától, hogy szol
gálja a vadgazdálkodás és a vadásztár
sadalom érdekeit. Fogja össze a hiva
tásos vadászokat, számukra tovább
képzéseket, nyelvtanfolyamokat és 
szakmai kurzusokat szervezzen. Kap
jon hatósági feladatokat, végezze a tró
feabírálatot. Segítsen a vadászati 
üzemterv készítésében, ha szükséges, 
készítsen üzemtervet. A  megyei va
dászkamara megalakulásánál a legfon
tosabb a megfelelő személyek megvá
lasztása, akik a fenti feladatokat - a va
dászat és vadgazdálkodás érdekeit, 
szem előtt tartva tevékenykednek.

Csák István (Füzesgyarm at): 
Egy kissé nehéz eligazodnom a jelen
leg kialakult helyzeten, a megyei va
dászszövetség, az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet és a Kamara sze
repét illetően. Továbbá az állami ható
sági jogok, feladatok, és a törvény ál
tal létrehozott kamarai szervezetek, 
szervek jogai és kötelességei sem tisz
tázottak előttem. De gondolom e véle
ménnyel nem csak én vagyok így. A 
kamarai törvény egy aránylag leszabá
lyozott szakmai és érdekvédelmi szer
vezet létrehozását biztosítja. A  tör
vényt áttanulmányozva úgy látom - 
egyoldalúan, egyéni érdekvédelmet és 
szakmai iránymutatást biztosít, v i
szont a vadászatra jogosultak, vadász- 
társasági egyesületek stb. érdekvédel
méről, támogatásáról nem szól. Elkép
zelhetőnek tartom, hogy a rendeletben 
nem szabályozott, illetve nem megfo
galmazottakat a központi és területi 
kamarai szervezetek alapszabályainak 
kidolgozásánál pótolni lehet.

K íváncsi leszek, a vadászkamara 
alapszabályában megfogalmazottakra, 
különös tekintettel a törvény 3. parag
rafusának pontjaiban előírtakkal kap
csolatban (vadvédelem, vadászetikai 
szabályok kidolgozása stb.). Pozití
vumnak kell értékelni, hogy lesz végre 
egy egységes szervezet, amely pontos 
adatbázist tud kialakítani a vadászok
ról, a vadászattal kapcsolatos statiszti
kai adatokról, illetve biztosítja a meg
felelő szakmai továbbképzést, ami az 
utóbbi időben egyáltalán nem. vagy 
csak nehezen működött.

Véleményem szerint, mint minden 
törvény, rendelet csak annyit ér. 
amennyit betartanak belőle. Ismerve 
egy-két kamarai szervezet működését, 
nagyon oda kell figyelni, hogy e szer
vezet ne csak a kamarai díjat tudja be
szedni. hanem működésével valóban a 
vadászok érdekvédelmét, szakmai fej
lődését biztosítsa, és a vadászati tör
vény mellett a vad. a vadászat és a

vadgazdálkodás érdekeit is szem előtt 
tartsa.

M ajo r László (Bakonyszentlász- 
ló ): A  modem polgári társadalmakban 
a kamarák az önszerveződés, önigaz
gatás fontos intézményei. A  törvény 
által életre hívott Országos Magyar 
Vadászkamara megalakulása jelentős 
állomása lehet a hazai vadgazdálko
dás, vadászat és vadásztársadalom 
1996-ban megkezdődött átalakulásá
nak. A  jogszabályban biztosított tág 
keretek lehetőséget adnak arra, hogy a 
kamara tagjai maguk határozzák meg 
alapszabályukat, válasszák meg ve
zető szerveiket.

A  kamara feladata a szakmai érdek- 
képviselet mellett a vadászetikai sza
bályzat megalkotása, az etikai eljárá
sok lefolytatása, a vad védelmét, a vad- 
gazdálkodást és vadászatot érintő jog
szabályok véleményezése, valamint az 
állami hatósági feladatok egy részének 
átvállalása. Véleményem szerint a va
dászkamara akkor tudja betölteni fela
datát, ha felül tud emelkedni a szűk 
lobby érdekeken, felismerve a méltán 
híres magyar vadállomány és vadgaz
dálkodás igazi érdekeit, a vadásztársa
dalom minden egyes csoportját képvi
selve végzi munkáját. Ha olyan etikai 
szabályokat alkot, amelyek minden jó- 
érzésű, természetet, vadászatot kedve
lő embert meggyőznek a vadászat cél
jainak és gyakorlásának tisztaságáról, 
és azok betartásán őrködve helyre tud
ja  állítani a vadászok utóbbi időben 
megtépázott tekintélyét, és az indula
tok vihara után, biztosítani igyekszik a 
nyugodt, színvonalas szakmai munká
hoz a megfelelő hátteret.

G iczi Ferenc (M osonm agyaró
vá r): Természetesnek tartom, hogy 
az Országos Magyar Vadászkamará
ról szóló 1997. évi X L V I. törvény

megjelenését eltérően fogadja egy te
rülettel nem rendelkező bérkilövő va
dásztársaság tagja, mint egy „terüle- 
tes”  vadásztársasági tag, egy vadász- 
társaság hivatásos vadásza, mint egy 
többségi állami tulajdonban lévő me
zőgazdasági rt. hivatásos vadásza. Ez 
utóbbiban dolgozóként elmondhatom, 
hogy a hivatásos vadászok érdekvé
delme (a többi alkalmazottéhoz ha
sonlóan) „rendben”  van, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló törvény és a 
mindenkor hatályos kollektív szerző
dés ezt biztosítja. Mégis jónak tar
tom, hogy a törvény értelmében a hi
vatásos vadászok (az erdészeti-, ter
mészetvédelmi hatóságnál a hatósági 
munkakörben foglalkoztatott dolgo
zókkal együtt) kiemelt jogi védelem
ben részesülnek.

Fontosnak tartom még a feladatkö
rök meghatározását (Magyar Agrárka
mara, Terméktanács, megyei szövetsé
gek) és a tagdíjfizetési feltételek tisz
tázását a többszörös anyagi terhek el
kerülése érdekében.

Összességében a magam nevében 
üdvözlöm az Országos Magyar Va
dászkamara megszületését, és remé
lem jó  „kiegésztője”  lesz a vadászati 
törvénynek a vadászok tevékenységét 
meghatározó normákkal.

Pétervári Gábor (Tam ási): A  tör
vény megjelenését egy kissé elsietett
nek érzem, el sem csitultak a vadásza
ti törvény megjelenése és végrehajtása 
során felkavarodott hullámok, be sem 
fejeztük az ezzel kapcsolatos felada
tok megoldását, máris itt a másik 
gond, amely valószínűleg ismét újabb 
érdek- és személyi ellentéteket fog 
szülni. Véleményem szerint meg kel
lett volna várni a vadászati törvény 
végrehajtása után a helyzet konszoli
dálódását, feltétlenül meg kellett vol-
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na, hogy előzze a vadászakamaráról 
szóló törvény megjelenését az Agrár
kamara Vadászati és Halászati Osztá
lya, valamint a vadgazdálkodó szerve
zetek kapcsolatának rendezése is. Ez 
nyilvánvalóan sok kérdést megoldott 
volna a jelenleg működő érdekvédel
mi szervezetek sorsával kapcsolatban, 
kevesebb lett volna a konfliktuslehe
tőség, simább lehetett volna a Vadász
kamara szervezésének útja.

M it várok a Vadászkamarától? A  
törvényben megfogalmazott és előírt 
feladatokon felül elsősorban azt, hogy 
öntsön tiszta vizet a pohárba, teremt
sen világos képet a magyar vadászok 
számára az érdekképviseletben, szün
tesse meg a megosztottságot a magyar 
vadászok táborában, egyesítse azokat 
a szétforgácsolt erőket, amelyek ma 
külön-külön próbálják képviselni a va
dászokat a Vadászati Kulturális Egye
sületben, az Országos Magyar Vadá
szati Védegyletben, az Országos Vad
védelmi és Vadgazdálkodási Társaság
ban, és egyéb más szervezetekben. 
Mindenképpen egyenrangú szinten 
képviselje a hivatásos és sportvadá
szokat, ne teremtsen ellentétet közöt
tük. Csak a sport- és hivatásos vadá
szok, mint természetes személyek ér
dekképviseletével, segítésével, prob
lémáinak megoldásával -  ha szüksé
ges, az egyén jogi képviseletével -, és 
természetesen a törvény, a vadászetika 
ellen vétőkkel szemben való fellépésé
vel a vadászok közösségének védel
mével foglalkozzon. Ne tartozzon a 
vadászkamara ügykörébe a vadgaz
dálkodás, vadvédelem, vadgazdálko
dó szervezetek problémája, ez egyér
telműen az Agrárkamara feladata.

M ilyen feladatokat bíznék az or
szágos és megyei vadászkamarára? A 
törvényben meghatározott feladatok 
adottak, mégis általánosságban úgy 
fogalmaznám meg az elvárásomat, 
hogy a vadász, mint egyén problémái, 
gondjai, érdekképviselete a megyei 
vadászkamarai szervezet feladata, a 
magyar vadászok közösségének kép
viselete, országos problémák megol
dása, a vadászati médiák működtetése 
az országos szervezet feladata.

Legvégül: ha korán is kaptuk a le
hetőséget, de itt van. Az Országos Ma
gyar Vadászkamara olyan lesz, ami
lyenné mi, vadászok fogjuk tenni, ala
kítani. Csak remélni tudom, hogy a 
személyi és egyes, különböző anyagi 
helyzetű és politikai beállítottságú 
csoportok közötti érdekellentét nem 
teszi lehetetlenné a vitathatatlanul jó 
szándékkal kezdeményezett és meg
hozott törvény végrehajtását.
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Idén végeztek először 
vadgazdamérnökök Sopronban

Közel másfél évtizedes sikertelen próbálkozássorozat után 1993-ban végre 
megkapta a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmémöki Kara a főha
tósági engedélyt a Vadgazda Üzemmérnöki Szak megalapítására.

Levelező képzésre készült el a tanterv abból a megfontolásból, hogy a zö
mében már a szakmában dolgozó beiskolázottaknak így nem lesznek elhe
lyezkedési gondjai. A  gondolat jónak bizonyult, a kezdő csapat javarészt az 
imént em lített körből verbuválódott, esetenként két évtizedet is meghaladó 
szakmai gyakorlattal. Napjainkra ez az arány fokozatosan eltolódik a frissen 
érettségizettek felé, de változatlanul módja van számos gyakorlati szakember
nek a felsőfokú végzettség megszerzésére.

M ivel időközben az „üzemmérnöki”  képesítés megszűnt, az oktatási szer
vezeti egység a Vadgazda Mérnöki Szak nevet viseli, vezetője e sorok írója. A 
hallgatók az általános tandíj-kötelezettségen felül önköltséges hozzájárulást 
fizetnek, amely a 43 tantárgy jegyzetének előállítási költségeit, a kétszeri 5-5 
napos tanulmányút anyagi fedezetét szolgálja az egyéb oktatási feltételek 
megteremtésével és magától értetődő fejlesztésével együtt. A  már említett 43 
tantárgy színes étlapot jelent és vannak egyeseknek nehezebben emészthető 
étkek is a menüben. A  biometria és számítástechnika, valam int a három fél
éves növénytan erős szűrőnek bizonyul, amelyiken az évfolyamok létszámá
nak bizony 20-22%-a fenn is akad, és lemorzsolódik az első két évben. Az 
5-8. félévek szaktárgyai már nem vezetnek ilyen létszámcsökkenéshez. Ha 
van is lemaradás, az rendszerint más, személyes gondok következménye. A 
későbbi évfolyamoknál is megközelítőleg állandósulni látszik az arány, mi
szerint az 1993-ban kezdett 39 főből 28-an végeztek az idén.

Természetes, hogy mindkét oldalon nagy volt a várakozás és izgalom az el
ső végzés körül. Izgultak a hallgatók, de csaknem ugyanúgy lázban égett a 
szakvezető a záró dolgozatok konzulenseivel és az államvizsga tárgyak gon
dozóival együtt. Ilyen még soha nem volt - legfeljebb hasonló -  most itt min
denki „elsőbálosnak”  számított. Szigorúan meghatározott időpontokat írt elő 
a tanulmányi rend. A  szakdolgozatokat -  amelyek között természetvédelmi, 
kynológiai, zárttéri vadtartással foglalkozó, élőhely-gazdálkodást feldolgozó, 
tervező, vadkárral és vadegészségüggyel elkötelezett egyaránt megtalálható 
volt -  május 9-éig kellett beadni. A  külső bírálatok eléggé vontatott beérkezé
se után a szakdolgozatok védésére június 3-5. között került sor, és az első 
nagy kő legördült mindenkinek a szívéről. Valamennyi védés sikeres volt, de 
még hátra volt a komplex, több tárgyat magában foglaló államvizsga, ahol a 
80 lehetséges kérdésből négyre kellett feleletet adni. A  felajzott állapotú ide
gek eme utolsó megpróbáltatására június 11—12-én került sor és derült ki. 
hogy mindenki jó l dolgozott a négy év alatt, hallgatók és oktatók egyaránt. A  
szakdolgozat védésére kapott érdemjegyből, a tanulmányi idő alatti szigorla
tok jegyéből és az államvizsga eredményéből számított oklevél-minősítés iga
zolta négy év eredményes munkáját, mert hat kitűnő (5), tizennyolc jó  (4 ) és 
négy közepes (3 ) minősítésű oklevelet vehettek át az első végzett vadgazda 
mérnökök június 19-én az egyetem rektorától az ünnepélyes tanévzárón.

Sopron város címerében nyitott városkaput lát az érdeklődő, és ez a jelkép 
érvényes a Soproni Egyetemre, azon belül a Vadgazda Mérnöki Szakra és a 
Vadgazdálkodási Tanszékre is. A  négy évvel nem zárult, nem is zárulhat le 
kapcsolatunk a végzett vadgazda mérnökökkel. Az oktató-hallgató viszony 
kollegiális segítséggé alakul, többen közülük máris megbízást kaptak a követ
kező évfolyam  szakdolgozatainak konzulensi teendőire.

Innét is gratulálva az elsőként végzett vadgazda mérnöki évfolyam hallga
tóinak, és megköszönve négyéves szorgalmas munkájukat, úgy gondolom, 
megérdemlik nevük feltüntetését az alábbiakban: Bodonyi Tamás, Bokányi 
Gábor, Boninsegna Gábor, Budai Boldizsár, Budai Tamás, Bugyik And
rás, E rd ő d i La jo s, Erd őd i Lau ra , Fehér Péter, Fenyósi László, Fir- 
mánszky Gábor, Kertész Ákos, Kocsis György, Meleg László, M olnár Ba 
lázs, P in tér Csaba, Plavecz János, Pomázi Ágoston, Sebők Endre, Takács 
András, Tesch Tam ás, Tóth Péter, T u ray András, U d varh elyi István , 
Varga István, Veres Tibor, W eidinger István.

Az általuk is megtanult, megszeretett és használt selmecbányai-soproni kö
szöntéssel búcsúzom el tőlük átmeneti időre és jelképesen: Jó  szerencsét!

Dr. Kőhalm y Tamás 
tszv. egyetemi tanár, szakvezető

Matula-t táborok az országban
Korábbi számunkban beszámoltunk a Vadászati Kulturális Egyesület Matula programjá
ról, amely az ország különböző területein kínált nyári táborozási lehetőség, olyan hivatá
sos szakemberek segítségével, akik szívesen adják át ismereteiket és természetszeretetü
ket a gyerekek számára. A programok összességének alapgondolatát Széchenyi Zsig
mondi Ahogy elkezdődött című könyvében találtam meg.

„Csak az tanítson, aki már eleget tanult. Márpedig a Természet Nagy Titokkönyvét 
senki sem tudja maradéktalanul kitanulni. Hiszen abba. különösen a legbelsejében, még 
az erdőt-mezőt nyitott szemmel járó vadászember is ritkán, csak kivételes ajándékképpen 
nyer egy-egy röpke bepillantást. Végigolvasni azonban neki sem engedik.

A vadászatba, akinek erre lehetősége nyílik, még gyerekkorban kéne belekóstolni. S 
aztán apránként, egyre növekvő, de egyre fegyelmezettebbé is váló szenvedéllyel, lépés
ről lépésre gazdagodó lélekkel kéne belenövekedni.”

Az alábbi táborokba várjuk az érdeklődő, természetet szerető gyerekek jelentkezését:
Kismaroson a több éve hagyományosan működő - erdei iskolai rendszerben foglal

kozásokat tartó - KEMIK Bt. szervezésében várják mindazokat a gyermekcsoportokat, 
akik most szeretnének megismerkedni az erdei állatokkal, vagy már gyakorlatot szerez
tek a kulturált erdei viselkedésben. A tábor gyakorlott szakemberek vezetésével ad mély 
ismereteket és játékos formában szeretteti meg a természetet. Különlegességnek számít a 
programok között az éjszakai denevérmegfigyelés, a vadászmadár-bemutató. a féldrága
kőgyűjtés. Jelentkezéseket folvamatosan az iskolai tanév idejére is elfogadnak. Tel.: 
06/60/439-273.

Jákotpusztára mindazokat a gyerekeket várják, akik az állatokat szeretik és szívesen 
töltenék idejüket olyan helyen, ahol sok hasznos információt szerezhetnek az állatok ma
gatartási szokásairól. A tábor vezetője: dr. Keszthelyi Tibor (06/35-384-715). A tábor idő
pontja augusztus 11-17.

A püspökszilágyi tábor első turnusa megtelt. A tavalyi tapasztalatoknak megfelelően 
a programok között szerepel látogatás Jákotpusztára, vadles, környezetvédelmi gyakorla
tok, a nemzeti parkok, gyakorlati bemutatók, látogatás a Vácrátóti Arborétumba, fácánte
lep megtekintése. A tábor augusztus 18-25. között működik. Felvilágosítást Bartucz 
Fcrcncné ad a 06/20/555-030-as számon.

A balatonedericsi tábor jelentkezők hiányában az idei évben még nem működik, de 
a szervezők bíznak abban, hogy a jövő évben elindulhat a Matula Program. A táborok 
szervezői szeretnék, ha a gyerekek számára olyan felejthetetlen élmény lenne ez a nyár, 
amely egész későbbi életüket meghatározná, ezt igazolják az eddig nagy sikerrel megtar
tott táborok Csongrádon, Almamelléken, Sárváron és Királyréten. A Vadászlap jóvoltából 
ezekről képes formában később beszámolunk.

Bartucz Éva

ZÖLD A DISZNÓ, 
FEHÉR AZ ŐZ

Azonosító jel a neve - legalábbis eddig - a sokat emlegetett „krotáliának". amelyet 
elejtés után a lőtt vad hátsó csánkjába (jobb vagy bal?) kell elhelyezni. Trófeás vad 
esetében külön még egyet legott be kell helyezni - a bőrt késsel kiszúrva - a járomívbe. 
és azzal együtt kell később lefőzni. Bár mindegyiknek külön sorszáma van. a vaddisznó 
esetében a zöld. őznél a fehér használható. Az újabb színűeket a szarvasidényre ígérik. Az 
azonosító jeleket sorszám szerint kapják meg a vadászati felügyelők, akik kiosztják a 
vadászatra jogosítottaknak az engedélyezett éves tervnek megfelelő darabszámban. Ára 
100 Ft/db. és az átadott mennyiségről áfás számlát állítanak ki. Egyelőre ennyit sikerült 
megtudni mindezekről, valamint azt is, hogy a fém azonosító károsodás nélkül nem 
nyitható szét (állítólag). Azért kellett erre ilyen sokáig várni, mert az előző - a 
műanyagból készült - nem vált be.

Miután tapasztalatokban eddig nem bővelkedhettünk, lőtt vadon ki sem próbálhattuk, 
sőt fotózni is csak úgy lehetett ahogy kiadják, egyelőre nincs véleményünk, ennek 
kialakítása azokra vár, akik majd használják. Csupán etikai aggályaink vannak, ha ez 
egyáltalán érdekel még valakit. Arról van szó ugyanis, hogy az elejtett trófeás vadat 
évszázadok óta illik megtisztelni. Töretátadás után kalaplevéve gratulálni, fotózni, oldani 
az emócionális feszültségeket, a meghatottságot, a „vadászlázat” , amiért egyáltalán 
vadászni érdemes. Most és ezentúl késsel be kell szúrni a szemgödrébe, hadd folyjon ki az 
élet megtört tükre! Csak ezután jöhet minden érzelgős hagyományápolás, olyanok, amelyek 
a vadászt megkülönböztetik a böllértől, netán a hatósági állatorvostól. Ha pedig valaki nem 
tudná, hogy mit lőtt, egyszerű az egész, mert a terítékre került vad már terv szerint 
azonosítva van: ha zöld, akkor disznó, ha fehér, akkor pedig őz a szerencsétlen. Állat.

-b-y-
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A NYERTES VÁRVÖLGYIEK
Nem volt könnyű menet, hogy a Balaton- 
felvidéki Erdőgazdasággal (BEFAG ) 
szemben a várvölgyiek, illetőleg a 
Grandi i Vadásztársaság 23 tagja manap
ság 4100 hektáros vadászterületen va- 
dászhat-gazdálkodhat.

A történet a 65 tagú - cgyharmad 
részben a BEFAG erdészeiből álló - 
Keszthelyi Hubertus Vadásztársaságon 
belül kezdődött, amelynek 12 000 hektár 
volt a területe. Szántóföld, erdő vegye
sen. Az új vadászati törvény értelmében - 
az erdőgazdaság terjeszkedési törekvése 
miatt - nem sok esély látszott arra, hogy 
meg tudják tartani a vadászati lehetősé
güket, ezért úgy döntöttek, jogutód nél
kül megszüntetik a vadásztársaságot, és a 
15 millió forintos vagyont szétosztják a 
tagok között.

1994-ben - a vadászati törvény válto
zásaira számítva - alakult meg a Grandli 
Vadásztársaság, amelyik az első nekifutás
ra, három települést - Zalaszántót, Várvöl
gyet, Vállust - magába foglaló, a Keszthe
lyi hegység északkeleti részén elterülő va
dászterületre adta be igényét, és meg is 
egyezett a földtulajdonosokkal. A BEFAG 
azonban hajthatatlan maradt, semmikép
pen nem akarta a 875 hektáros erdejét adni 
az új vadászterület kialakításához.

Nagy Zoltán és vadásztársai - 12-en a 
Keszthelyi Hubertus Vt.-ből és 5 földtu
lajdonos - azonban nem törődött bele az 
FM  Zala megyei hivatalának első - eluta
sító határozatába, a kudarcba, és „megfu
tották" a saját köreiket - eredménnyel. A 
hivatal visszavonta a tavaly decemberben 
meghozott határozatát és egyezkedésre 
szólította fel a BEFAG-ot, valamint a 
földtulajdonosokat. A  BEFAG kezdetben 
„keménykedett” , de a 72 százalékos ma
gántulajdonnal szemben végül is „beadta 
a derekát” , és a várvölgyi fóldtulajdonosi 
közösség aláírhatta a bérbeadási szerző
dést a Várvölgy-Grandli Vadásztársaság
gal.

Túlzás lenne azt állítani, a vadászterü
let határai ésszerűen alakultak ki, mint 
ahogy az is túlzás lenne, hogy a vad és a 
vadászat szempontjából érdektelen ez a 
terület. Elvégre mindenki tudta, hogy mi
ért folyt/folyik a harc. A  földtulajdonosok 
támogatását élvező vadászok erdőt akar
tak, hisz onnan fog kiváltani a vad... a B E 
FAG pedig olyan mezőgazdasági részeket 
igényelt, amely védőzónaként működött 
volna. Ha az egymással szemben álló fe
lek ismét asztalhoz ülnek és újból egyez
kednek, feltehetően nem marad meg a 
most még az erdő szélén húzódó, illetőleg 
egy hatalmas rétet átlósan átszelő határ.

Aki csak eddig ismeri a történteket, 
netán a nem mindig gusztusos, adott eset
ben a korrektségtől messze járó részle
tekről is tudomása van, annyit egészen 
biztosan megállapíthat: a Várvölgy- 
Grandli Vadásztársaság nem a vesztesek 
közé tartozik. Amiért érdemes a folyta
tással is foglalkozni, az - véleményem

szerint - példaértékű lehet sok, most ala
kult, útkereső - elsősorban - nagy-, és 
vegyes vadas vadásztársaság számára.

Nagy Zoltán a Keszthelyi Hubertus 
Vt.-nek is az elnöke volt, részben az ott 
szerzett tapasztalatok... részben a „csapat” 
összetételének megváltozása alapján -

egyhangú szavazással - vezette be a tulaj
donosi szemléletre épülő házi vadászati 
rendszerét. A  vadászterületet 40 körzetre 
osztották, amelyből két biztonsági körzet 
a „vadkamra"... itt a vadásztársaság költ
ségén létesítettek szórókat, etetőket, és itt 
csak a külföldiek és az intézőbizottság 
által meghívott vendégek vadászhatnak.

A maradék biztonsági körzeteket há
rom részre osztották, és minden körzet 
élére választottak egy felelőst, akik részt 
vesznek az intézőbizottság munkájában.

A körzeteken belül minden vadász 
egyedül vagy egy-egy társával együtt 
„saját” 80-120 hektáros területrész „tulaj
donosa” , gazdája lett, ahol a saját költsé
gén működtethet sózót, szórót, etetőt; 
építhet magaslest-magasleseket; készít

het cserkelőutakat... óvhatja-védheti vad
ját az orvvadászokkal szemben és nem 
utolsó sorban - a megadott kereten belül
- vadászhat, hívhat a saját vadászati lehe
tőségének terhére vadászvendéget. A sze
mélyre szóló „saját területek”  határai 
szentségnek számítanak, ettől csak akkor

térnek el, ha a vadásztársaság bevétele ér
dekében érdemesnek látszik egy-egy na
gyobb bikát külföldi bérvadásszal meglö
vetni. Általában - névre szólóan - nyolc 
vad elejtése jut évente egy vadászra, 
amelyeket a vadászati idényen belül ejt
hetnek el. A kompetencia 30 kg vaddisz
nóhús tagonként. A régebben vadászók 
úgy döntöttek, hogy átengedik az új va
dászok számára a trófeás vad lelövését.

A vadállományról csak annyit, hogy 
megközelítően 150 gímszarvas, 100 őz, 
60-70 vaddisznó, 30-40 muflon és szapo
rulatuk él a területen, amelyhez a mező- 
gazdasági területek apróvadja - fácán, 
mezei nyúl - és a vizes részek vadkacsái 
tartoznak még. Ebből a vadállományból 
10 bikát kívánnak külföldiekkel meglö

vetni és 4 őzbakot ajánlottak fel a földtu
lajdonos vadászoknak. Disznóhajtást sem 
most, sem később nem terveznek.

Az induláshoz és az első évekhez 
szükséges pénz a befizetésekből és tagdí
jakból a vadásztársaság rendelkezésére 
áll, nem okoz gondot a két vadőr - akik 
egyben erdőőrök is - fizetésének és járu
lékainak kifizetése.

Önálló gépparkkal a társaság nem ren
delkezik, nem is akarnak gépeket vásá
rolni, inkább a földtulajdonosok gépeit 
bérlik a vadföldek megműveléséhez, 
szállításhoz.

A terület mindhárom településének 
önkormányzatát, a várvölgyi iskolát, 
sportkörét, a rendőrséget és polgárőrsé
get egy alapítványon keresztül a vadász- 
társaság anyagilag is támogatja, és a falu
napokra egy-egy vadat ajándékoznak a 
községeknek.

A BEFAG-gal folytatott viták ellenére 
a kapcsolat kezd normalizálódni, az erdé
szeti igazgatókkal a vadásztársaság pon
tosan körülírt szerződéseket kötött, 
amelyben még azt is rögzítették, hogy a 
magaslesekhez, szórókhoz, etetőkhöz a 
vadásztársaság tagjai milyen bejáró uta
kon közlekedhetnek.

A rendszer működik.
Erről a saját szememmel is meggyő

ződtem, s láttam, hogy a tagok milyen 
lelkesen, mekkora áldozatok vállalásával 
szerzik be és hordják ki a vadnak a sze
mes és lédús takarmányt, hogy mennyire 
fontosnak tartják a „saját vadászterületü
ket"... Etetnek, hogy a területhez kössék 
a vadat, a szaporulatot, hogy csökkentsék 
a mezőgazdasági és erdei vadkárt... és vi
gyázzák a vad nyugalmát, nehogy „eszé
be jusson”  a szomszéd területére kóbo
rolni. Folyamatosan épülnek a különböző 
komfortfokozatú magaslesek, tisztítják a 
nyiladékokat, vágják a cserkelőutakat... 
néhány hónap eltelte alatt is látszik, van 
gazdája a területnek!

Nem utolsó szempont, hogy a tagok 
között - legalábbis egyelőre - egyetértés 
van, jó a hangulat és eltűnt az a sok min
dent megrontó, fránya irigység.

Tudom, nem minden vadász számára 
lelkesítő, hogy az elkövetkező tíz eszten
dőben gyakorlatilag 100-120 hektáron 
vadászhat, hozzá voltunk szokva a nagy 
területekhez. Azt is tudom, hogy igen te
temesek az etetés, a vadgazdálkodás költ
ségei... amelyet a földtulajdonosok szá
mára 100 ezer forintos (amely hektáron
ként 3000 forinttal csökken), a nem föld- 
tulajdonosok esetén 200 ezer forintos 
belépési díjon és a 2000 forintos havi tag
díjon felül vállaltak a várvölgyiek. V i
szont ezen a 100 hektáron - amelyben ál
talában van erdő, szántó-, vízfolyás, rét, 
sőt még vadföld is - képletesen és a való
ságban is: a „gazda”  szeme fogja „hizlal
ni”  a jószágot, mindenki saját magának 
teremti meg a vadászat lehetőségeit.

ess
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GEMf/VC

FEGYVEJZLET
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TEIJES 
VÁLASZTÉKAVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ / /
VALLALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERVIZSGARA 

VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEM ENC VADASZ-HORGASZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. [ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN! 

TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 0^30/421-839. 
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

BESZÉDE MEG A FELESÉGÉVEL, A CSALÁDJÁVAL. 
ÉS SZÓLJON A VADÁSZTÁRSAINAK,

MERT A VONYARCVASHEGYI

egyszerre nyújt kapcsolódást, pihenést, szórakozási és vadászati lehetőséget vendégeinek. 
A Balaton északi partján - Keszthelytől 6 ki'ométerre, az Afrika múzeum, Badacsony, Sümeg. 

Hévíz közelében - Vonyarcvashegy legnagyobb szállodája 
10 százalékos kedvezményt kínál a Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak

és családjanak az egyébként is kedvező árából:
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 4500 FT,NAP 31 500 FT/HÉT
2 ÁGYAS SZOBA FÉLPANZIÓVAL 5900 FT,NAP 41 300 FT/HÉT
2 ÁGYAS SZOBA TELJES ELLÁTÁSSAL 7300 FT, NAP 51100 FT,'HÉT
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 5100 R,NAP 35 700 FT/HÉT
3 ÁGYAS SZOBA FÉLPANZIÓVAL 7200 FTNAP 50 400 FT/HÉT
3 ÁGYAS SZOBA TEUES ELLÁTÁSSAL 9300 FT NAP 65100 FT/HÉT
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 6100 FT, NAP 42 700 FT/HÉT
4 ÁGYAS SZOBA FÉLPANZIÓVAL 8900 FT,NAP 62 300 FT/HÉT
4 ÁGYAS SZOBA TEUES ELLÁTÁSSAL 11 700 FT,NAP 81 900 FT/HÉT
Minden szobához fürdőszoba, bitókon tartozik, a szobákban tv. te'efon, hűtőszekrény, a szádodéban uszoda, 
söröző, billiárd és játékterem, valamnt kondicionáló terem áll a vendégek rendelkezésére.
A gyermekek részére 4 éves korig minden ingyenes. 4-12 éves korig 20% a kedi'ezmény a ráeső részből. Kéthe
tes rendelés esetén a másocík hétből további 10% engedményt ad a szálloda tulajdonosa - Bodnár Tibor egykori 
sportlövő világbajnok. Előzetes 
egyeztetés alapján - vadászati 
idényben - a vadász;eggyel ren
delkező vadászok részére vadá
szati lehetőséget is biztosit a

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

' MESZLÉNYI ATTILA 
MURAY RÓBERT 
NEMES ISTVÁN 
PRIHODA JUDIT 

SZARVAS PONGRÁC 
UDVARNOKIANDRÁS 

UDVARNOKI PÉTER 
VALACZKAI ERZSÉBET 

ÉS MÁSOK 
EREDETI MŰVEI 

és igényes reprodukciók 
állandóan kaphatók vagy 

megrendelhetők az 
országban két helyen: 

Budapesten 
XIII. Balzac utca 1. -  a

TERMESZEI 
STÚDIÓBAN

és Balatonedericsen 
-  a nyári szezonban -  

az Afrika Múzeum területén a

/ /

GALERIABAN
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MIKLÓSOVITS LÁSZLÓ 
KARIKATÚRÁJA

vadréce pedig nekem a nyárvégi 
hajnalok és alkonyok varázsát je
lenti. Csendes órák tűnődését, 
nádast és vízszagot, az alkonyat 

mélyülésével egyre szaporodó rengeteg 
szúnyogot, messze magasból aláhunyor- 
gó vacsoracsillag feltűnését, tücsökzenét 
és békakoncertet. Amikor a vörös naple
mentében egyedül ülök és várom a récé
ket, amikor magam vagyok régi emlékek
kel, békével és megelégedve mindenek
kel.

Várom hát a vadrécéket. De nem mindig 
- és nem mindenütt. A vadászatban is kell 
az eredmény, és az utóbbi években egyre 
több a puskás és egyre fogyatkozik a va
dászható apróvad, így a vadréce is. Rom
lik a környezet, szennyezik a vizeket, ahol 
2-3 éve még hullámok fodrozódtak a 
sásprémes partok mentén, ma már pos- 
hadt és bűzös ingoványt látunk. Hát vajon 
hol lenne ott vadréce, szárcsa, vízicsibe, 
gémek és sárszalonkák? A tömegigénye
ket csak tömegtermeléssel lehet - úgy 
ahogy - kielégíteni, és erről szól ez a kis 
epizód is...

Egész álló nap hol vékonyan, hol vas
tagabban - eső áztatott mindent. Augusz
tus volt. Ámde mire megérkezett értem

barátom és vadásztársam Károly, és vele 
Pista elállt az eső is. Idén első társas va
dászatunkra megyünk, nem mondom 
meg hova, mert „ez nem a reklám helye”, 
de reklámról itt szó sincs, sőt így hát azért 
nem nevesítem meg a helyet, mert üzletü
ket rontani nem akarom. Sosem voltunk 
még ott és így kíváncsian várjuk a dél
utánt. Röptetett kacsára szól a papírom, 
amely az ütemterv szerinti programot rög
zíti.

A nemrég megnyitott új hídon mentünk 
át a Dunán. Szép ez az esőmosta alföldies 
vidék: ligetes erdők, bozontos nádasok, 
kócos füzekkel szegett remízek. Itt-ott- 
amott sódertavak és csatornák húzódnak. 
Nem egykönnyen, de azért megtaláltuk a 
gyülekezőhelyet, mert sok autó parkolt 
már ott egy kis ház és hosszan elnyúló kert 
mellett. Hanem hát már ekkor rosszat sej
tettem... nagy, bekerített gyümölcsös volt, 
girbe-gurba szilvafákkal, bokrokkal, ma
gas fűvel, és - Jézusmáriaszentjóska! a 
kerítés mellett is, bentebb is, ott mászkált, 
prücskörészett vagy ötezer kacsa, mond
hatnám, vadkacsa, de bizony ez nem vad, 
csak kacsa. Hát bizony ezek valóban nem 
voltak vadrécék...

Nagy létszámú a vadásztársaságunk, a 
Vadcoop BVT a legnagyobb az ország
ban, mintegy három és fél ezer taggal, és 
nincs egyetlen hektárnyi területünk sem. 
Most kereken 60 puskást fogadtak itt. 
Mentünk is tovább, elautóztunk vagy 2 ki
lométerre, ahol is egy nagy sódertó part
ján, kis domb emelkedett, betelepítve fe
nyővel, cserjével. A domb túloldalán nagy 
tisztás állt, itt fogadtak bennünket. Néhány 
vadőr, és hamar megtörtént az eligazítás, 
amit én következetesen - mondták - hegyi

beszédnek mondok. A tó menti - alig két 
méter keskeny utcácskán fogunk állni - 
mondták de rövid a távolság, hát egy
szerre csak 10 puskás fér el, azok is szin
te egymás hegyén-hátán, mert köztük 
nincs 6-8 méternél több hely! Nagy dolog, 
a többi majd vár a sorára, ott a tisztáson a 
nagy sátor, benne üdítők és zsíros kenyér 
lila hagymával, na meg az újfent megeredő 
eső elől be lehetett húzódni. Mi innen, Ta
tabányáról és Tatáról heten jöttünk, akár a 
gonoszok. Na, akkor kezdjük...

Az első 10 puskás felsorakozott a tó 
menti sétányon - én egyelőre csak fényké
pezőgéppel - a szélső puskás mellé áll
tam, úgymond, tájékozódni. Igaz, esett az 
eső, de napfénynél a bolond is tud fényké
pezni, hát nem?

Ekkor jött egy harcsabajszú fazon, egy 
ketrecben hozott 30 kacsát. Csak harmin
cat! Érthető: a vadászrész 3-3 darab és 
ugye hát, a tíz puskásnak 30 kacsa dukált. 
A vadőr a ketreccel, és benne a kacsákkal 
felballagott a dombtetőre. Ott várták még 
ketten - és látni is szörnyűség! - szegény 
kacsákat kézből dobálták a tó felé, a leve
gőbe! Volt amelyik repült, de volt, amelyik 
rögtön a földre ereszkedett a bokrok közé. 
A tíz puskás meg rákezdte... Nem egy ka
csa volt, amit elhibáztak, vagy sebeztek, 
de ezek is közel elébük, a tó víztükrére 
ereszkedtek. Egyik-másik odaúszott éli-

ÍGY NE!
(RÉSZLET)
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bénk, pár méterre a lábunkhoz... hát hi
szen szelíd vadkacsák voltak. Ezek meg is 
úszták ezt a kis „háborút”, legalábbis a 
legközelebbi puskázásig. Amikor elfogyott 
a 30 kacsa, elfogyott a tíz puskásra sza
bott mennyiség, a puskások szép libasor
ban a tisztásra vonultak.

És jött a következő tíz puskás és hozták 
a következő 30 kacsát a ketrecben. Mi a 
harmadik „turnusba” kerültünk, és a mi 
csapatunk volt a „legjobb”, mert csupán 
két kacsa ment el lövéseink után. Teljesen 
elment a kedvem... de nehogy azt mond
ják, a vadászrészemet, a 3 kacsát mással, 
más tölténye árán akarom meglövetni, lőt
tem én is 3 gácsért. Utána már csak néz
tem, sajnálkoztam és viszolyogtam.

Mintegy másfél órát tartott ez az esős 
kacsászás, és még nem volt délután 6 óra, 
amikor a terítéket rakták. Szépen, mint illik

és megbecsülik a vadat. Sorban voltak a 
kacsák, minden tizedik kihúzva a sorból és 
náddal körülvéve a teríték. Persze, nyilván
valóan kevesebb lett a szükségesnél, hi
szen nem is olyan keveset hibáztak a „kol
légák”. Sebaj! A hiányzó 40-50 kacsát 
pótlólag úgy hozták a telepről, de már 
ezek nem éltek. Alighanem már ott bent 
kitekerték a nyakukat - ezekben legalább 
nem talált sok sörétet a háziasszony. Sőt, 
egyet sem...

Jólnevelt ember ilyenkor is jó képet vág 
a dolgokhoz. Mi is úgy tettünk, jólneveltsé- 
günkhöz hát szó sem férhet. Illően megkö
szöntük a „vadásztatást”. Végtére is ott így 
működik ez évek óta, s ha ezt a „vadásza
tot” el tudják adni, én ne rontsam a boltot. 
Mert el tudják, nem kevés pénzért, de az 
bizonyos, osztrákok és németek nem 
mennek oda, legfeljebb olaszok, akik -

köztudott - lövik, ami mozog-mászik, 
amint azt országszerte tapasztaljuk.

Aztán hazafelé fordítottuk a kocsi orrát 
és maguk között nyugodtan és őszintén 
megbeszéltük a délutánt. Egyhangúlag 
„megnyilatkoztuk”, hogy ez bizony nem 
volt vadréce, ez nem volt vadászat, mi 
most voltunk itt először, utoljára - és soha 
többé...

Már fel-feltünedeztek az első csillagok 
az augusztusi égbolton, mire hazaértünk. 
Egy ferdére sikeredett kacsázás után, de 
már útközben azon tanakodtunk, legköze
lebb hova is kellene menni, mert hát vadá
szat nélkül is lehet élni - de nem érde-
m es-  F e re n c zy  F e ren c

(Részlet a  „Vadászévek ho rda léka i”  c. el
beszé léskö te tbő l. K ö zd o k  B udapest, 
1997.)

v í z i v a d  v a d á s z a t  e l ő t t
Az elmúlt években - de bátran mondha
tunk akár egy évtizedet is - módfelett ke
vesen akadnak, akik az augusztusi esté
ken tüzesre lőtték a puskát. Inkább az iga
zi vadászat lényege volt a fontos, a csen
des magány, a vizek világának megta
pasztalása, a sajátos hangok, a naple
mente adta élmény inkább, mint az agga- 
ték húzó súlya...

Mindezek okai közül elsősorban az álta
lános, a vizes élőhelyeket sújtó gondokat 
említhetnénk. A Duna-Tisza közének min
den túlzás nélkül említhető elsivatagoso- 
dása évtizedes jelenség, és mára már 
azok a nádasfoltok, belvizes tocsogók is 
eltűntek, amelyek a vízivadas élményeken 
kívül télen a fácánoknak adtak enyhelyet, 
és egy-egy kipattanó vörösfrakkos szinte 
felvillanyozta a társasvadászatok hangula
tát. Talán a jövőben javul a helyzet, mert 
helyenként már az idén a belvízből még 
sok is alakult ki, például Szabolcs-Szatmár 
megyében, ahol lapzártakor hatalmas bel
vízkárokról írt a sajtó.

Még nem is olyan régen a tenyésztett 
tőkés- (és hibrid) récék széles körű elter
jesztésében látták a megoldást, de hama
rosan bebizonyosodott, hogy ennek is 
igen szigorú feltételrendszere és határai 
vannak. Értékesítési gondok adódtak, 
több helyütt csak más apróvadas lehető
ségekkel lehetett - egyfajta árukapcsolás
sal - eladni azoknak az érdeklődőknek, 
akik túl tudták magukat tenni a mesterkélt
ség sajnálatos vadhajtásain.

A húzásonként meghatározott legfel
jebb 8 réce aligha okozhat ma már bárki
nek gondot, sokkal inkább egyfajta re
ményt ad annak, aki az estéjét ennek 
szenteli. Végtére is szebb augusztusi aján
dékot vadászember számára nehéz elkép
zelni manapság. A hónap végéig csak hú

záson, a vízi élőhely minimális zavarásával 
vadászhatunk, amely vadászati mód a ré
cék számára a legnagyobb esélyt adja. Ha 
valaki figyelmesen böngészte a végrehaj
tási rendeletet, bizonyára szemet szúrt, 
hogy lekerült a vadászható fajok listájáról 
(egyébként egyetlen normális vadászt 
nem érdeklő) a kormorán és a sárgalábú 
sirály. Különösen a kárókatonákkal akad
tak súlyos gondok a privatizált halastava
kon, hiszen ha a vadászható vadfajok lis
táján szerepel, a vadászatra jogosult 
egyetlen „öröme” volt, hogy fizethette az 
okozott kárt. Pereskedés esetén a laikus 
bíróság kártérítési ítélete korántsem volt 
valószínűtlen. Azóta csak az okozhat fejtö
rést, hogy a két faj most végül melyik kate
góriába tartozik? Nem védett, tehát elejt
hető volna, de mivel nem szerepel a va
dászható fajok listáján, vadászpuskával 
nem lőhető. Marad a tűz, meg a vas, de ez 
legyen már a halászok gondja.

Több helyütt - és ez bizonyára jobbat 
tesz a környezetnek, élőhelynek - terjed a 
mélyebb fekvésű rétek, szikesek időszaki 
elárasztása, amely mágnesként vonzza a 
récét. Jól kihasználhatók erre az időszakra 
már a munka dandárja alól fölszabadult 
szivattyúk, és ha a vadászatra jogosított 
vállalja az üzemelés költségeit egy-egy 10- 
15 centiméteres, friss vízzel borított terület 
adott esetben szó szerint aranyat ér. A tar
lókra rendszeresen húzó récecsapatok 
előszeretettel húznak rá, még nagyobb tá
volságokból is.

Miután sok az új terület, új vadász, új 
házi szabályzat, talán nem felesleges el
mondani, hogy érdemes a vízivadas va
dásznapok számát külön meghatározni és 
azok közé többnapos teljes szünetet beik
tatni. Sokéves tapasztalatok bizonyítják, 
hogy ezeket a korlátozásokat érdemes

betartani, mert jócskán javulnak a vadá
szati lehetőségek a látszólagos ellentmon
dás ellenére is.

Nagyobb bizalommal, alacsonyabbra 
ereszkedve húznak be a récék, ha néhány 
napig nem szól a puska, zavartalan a to
csogó, tó környéke, különösen, ha nagy a 
vízfelület. A rendszeres zavarás esetén 
csak szürkület után húznak a vízre, ma
gasról szinte zuhanóbombázókként eresz
kednek alá, kiválasztva azt a felületrészt, 
amely mindentől egyforma messze, lőtá- 
volon kívül esik. Jobb tehát az önmérsék
let. Van ahol csütörtökön és szombaton 
lehet kimenni, másutt csak a két hétvégi 
napon, ebben a helyi szokások a döntőek. 
Mindenesetre a korlátozás előnyeit senki 
nem vitatja, csak az, aki még nem próbál
ta. A vadászok száma ilyen esetekben 
nem mén/adó, jobb ha többen vannak, 
mert így mindenkinek egyforma esélyt ad 
a vak vadászszerencse.

Szintén csak a kezdőknek adható jó ta
nács, hogy a húzáson a récére csak akkor 
érdemes rálőni, ha a narancssárga lába 
látható, tehát 30-40 méterre húz.

Bízvást lehet etikai kérdés is az, hogy 
senki ne hagyja elejtett és a nádasba esett 
récéjét veszendőbe, dúvad martalékául. 
Gondoskodni kell arról, hogy legyen ele
gendő számú jó orrú vizsla a vadászok 
mellett, a sebzettek megkeresésére. So
kan talán el sem hiszik, hogy kutya nélkül 
jó, ha a fele, harmada kerül csak az agga- 
tóra, és ilyen arányt jó érzésű vadász nem 
viselhet el lelkiismeret-furdalás nélkül. A 
félreértések elkerülése végett ajánlatos 
mindezeket előre rögzíteni a házi szabály
zatban, mert aki a feltételeket előre nem 
tudja biztosítani, megszervezni, az jobb, 
ha otthon marad.
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Amnézia 
vagy szándékosság?

Nagyon sajnálom, hogy mire ezeket a sorokat 
elolvassák, már nem láthatják a Nimród Fo
tóklub „Találkozások a természettel" című 20 
évre visszatekintő fotókiállítását... ugyanis a 
Vigadó Galériában július 11-én megnyitott 
kiállítást 27-én be is zárták.

Eredetileg hivatalból, a protokoll kedvéért 
mentem el a kiállítás megnyitására, hogy ta- 
lálkozhassam azokkal a fotós barátaimmal, 
akikkel - 20 évvel ezelőtt még, mint a Nim
ród magazin főszerkesztője - együtt találtuk 
ki a Nimród Fotóklubot, és akik közül sokuk
kal manapság is együtt dolgozunk. Aztán, 
ahogy elkezdtem a falra rakott képeket néze
getni... rámtört a nosztalgia, élmények, emlé
kek, sztorik jutónak az eszembe a fotók és a 
régen látott arcok láttán.

És látnom kellen, hogyan változott meg a 
világ - a Nimród Fotóklubban is. A három te
remben kiállítón, egységes, sőt kimondottan 
reprezentatív kiállításon a hátsó teremben 
kaplak helyet az úgynevezett „vad-fotók”, az
az a vadászható vadfajokról készített bravú
ros felvételek. Pedig annak idején, elsősorban 
ezeknek a fotóknak a kedvéért, az újabb és 
újabb amatőr és profi fotósok fölkutatásáén, 
egy táborba gyűjtéséért találtuk ki - és a Nim
ród magazin kiadóinak, a vadászoknak a pén
zén működtettük - az évről évre fejlődő és a

magyar fotóművészetben rangot kivívott fo
tóklubot.

A kiállítás - szintén igen színvonalas - ka
talógusában még inkább háttérbe szorultak a 
vadállomány életét, viselkedését megörökítő, 
sok esetben ma már dokumentáció értékű 
fényképfelvételek, a még egyszer megismé
telhetetlen. megrendezhetetlen ritka pillana
tok fotói, amelyek ma már szerves részét ké
pezik a magyar és az általános vadászati kul
túrának. Feltehetően nem a „művészi”  színvo
nal a magyarázata annak, hogy a közölt 42 fel
vételből mindössze 6 vadfotó „szerkesztő
dön" be a katalógusba...

Senkit nem áll szándékomban megsérteni, 
de nem hallgathatom el, hogy a kitalálását, a lét
rejöttét, működési feltételeinek megteremtését, 
évenkénti fantasztikus sikerű pályázatát, majd 
az ezt követő ugyancsak népszerű és látogatott 
kiállításait, tizenhét éven keresztül a díjait, a 
nyertes és a jól sikerült felvételek folyamatos 
közlését a vadászlapban. egyáltalán a klub pub
licitását, valamint eredményeinek, kapcsolatai
nak. nemzetközi és hazai elismeréseinek zömét 
a kimondottan vadfotóknak(l) köszönhető 
klubtól... talán egy kicsit több „vadásziasság" 
és kevesebb ..emlékezetkiesés”  lett volna el vár
ható... a 20 éves jubileum alkalmából.

csekó

HÁROM KORBEN
A Vadászati Kulturális Egyesület Etikai Bizottsága - dr. Bőd Lajos elnökletével - Pé-

lőtt álló feladatokat. A nem réq

felismerik a benne rejlő lehetőségeket - uoyancsak jelentős szerepet biztosít majd a 
vadászat etikájának. Mivel a VKE föltett szándéka, hogy közreműködjön, segítse a va
dászkamara szerveződését, az Etikai Bizottság máris elkezdte kidolgozni az etikai elő
írásokra vonatkozó javaslatait. Békés Sándor - a tavaly megjelent .Vadászetika" c. kö
tet szerzője - szerint három körben kezdik el a munkát. Az első kör az egyesület Etikai 
Szabályzatának kidolgozását tartalmazza, amely nyilvánvalóan a VKE kulturális célki
tűzéseihez alkalmazkodik. A második körben azokat az etikai minimumokat kívánja a 
bizottság összefoglalni, amelynek betartását minden magyar vadász számára kötele
zőnek kell tekinteni, mintegy a ,10 parancsolata" lehet majd a Magyar Országos Va
dászkamara tagjainak. Végül a harmadik körben a vadászat etikájára kerülhetne sor, 
amelyet mint egy .katekizmust" használhatnának a kezdő és már gyakorló vadászok.

Az Etikai Bizottság nem csak támogatta a VKE ötletét, hogy az Országos Vadász
napokon egy-egy megyei rendezvényen közösen tegyenek fogadalmat az új vadá
szok, hanem azt is vállalta, hogy elkészíti és a megyei szervezőkhöz eljuttatja a foga
dalom szövegét. Ezzel párhuzamosan a VKE tervezteti a fogadalmat tevő vadászok
nak ünnepélyesen átadandó oklevelet.

50 MILLIÓ FORINT
A Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazda- 
sági Alapjához, illetőleg a vadgazdálkodási 
szakbizottsághoz 163 élőhely-fejlesztési pályá
zatot nyújtottak be 228,6 millió forintos 
igénnyel. Nyolc pályázat az első körben kiesett, 
mivel nem vadászatra jogosult nyújtona be. il
letőleg nem pályázható jogcímet nevezett meg 
a pályázó. A második körben a szakbizottság 68 
pályázatot szakmailag indokolatlannak, meg
alapozatlannak tartott és ezeket elutasította.

A harmadik körben 15 - szakmailag jól 
megindokolt - élőhely-fejlesztési pályázat 
kapott teljes támogatást, 2-300 ezer forinttól 
2,5 millió forintig folyósítják részükre az el

nyert összegeket. A pályázatok kétharmad ré
szét részbeni támogatásra tartotta alkalmasnak 
a szakbizottság és tett javaslatot az 50 millió 
forintos keretből a miniszter számára.

Újdonság volt a pályázatok elbírálásánál, 
hogy azokat az élőhely-fejlesztéseket nem kí
vánja a tárca támogatni, ahol nem az organikus 
gazdálkodásra, hanem a műtrágya felhasználá
sára kívánták volna a pályázattal elnyert össze
geket fordítani.

A fentieken túlmenően a szakbizottság 
30-40 millió forint nagyságú összeget különí
tett el a már folyamatos programok támogatá
sára.

Korongvadász versenyek
eredményei

Május 17-18. Balatonfűzfő. V III. Korongva
dász Országos Bajnokság 200 korongra 
Egyéni:
OB ZsuffaBéla Somogyi Erdész LE 162
II. Dobos József Pest m. Browning 158
III. Nagy Péter Pest m. Browning 157

Csapatverseny:
OB Somogyi Erdész Lövész Egyesület 

(Zsuffa. Szolga, Lipcsik. Oss)

Június 5-8. Domsberg, XX . Korongvadász
Európa Bajnokság 200 korongra
(420 egyéni induló, 37 csapat versenyzett)

Seniorok:

595

573
II. Pest megye Browning 

(Dobos, Nagy, Fehér, Szabó)
III. Vasvári Pál Sportegyesület 

(Nagy-Varga, DeczJci,
Dömök, Arató)

Május 24. Domsberg, Dél-Német Bajnokság, 
Korongvadászat 120 korongra

544

Német bajnok: Gheri Friedrich 108
Vendégek kategória:
I. Latre Du Bosqueau Thierry B 111
II. Széchenyi Gyula CH 103
III. Sebring Tóm US 101
4. Dobos József H 100
5. Széchenyi Béla CH %
6. ZsuffaBéla H 89

Május 25. Domsberg, Bajor Bajnokság,
Korongvadászat 120 korongra

Bajor Bajnok: Plachetka Norbert D 104
Vendégeié kategória:
I. Latre Du Bosqueau Thierry B 109
II. Dobos József H 98
III. Széchenyi Béla CH 92
6. ZsuffaBéla H 82

EB Georg Digweed GB 192
102. Dobos József H 161
136. ZsuffaBéla H 153
170. Deczki József H 146
173. Óss László H 145
183. Krisztián István H 142
241. Szolga József H 118

Veteránok:
EB Serge Lubiato F 173
47. Dömök László H 135

Klubok közötti csapatversenyben:
7. helyezett a SELE-Browning csapata

(Dobos, Zsuffa, Öss) 459

Június 21. Kaposvár, IV. Szent Hubertusz Kupa
1997. Korongvadászat 100 korongra

Egyéni:
I. Sándor János SELE 83
II. Dobos József Pestm.

Browning 81
III. Lipcsik István SELE 80

Csapat:
I. Pest megyei Brwoning 

(Dobos, Nagy, Fehér)
II. SELE Browning 

(Lipcsik, óss, Zsuffa)
III. SELE „A”

(Farkas, Hegyi, Herperger)

234

234

228

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK AKTUÁLIS VERSENYEI
Augusztus
9. Kaposvár, Magyar Kupa I. Forduló, 

rendező: MKVSz-SELE, 
Compact-korongvadászat 100 korongra

10. Kaposvár, SEFAG Rt. Nagydíja, 
rendező: SEFAG Rt.-SELE, 
Nemzetközi Korongvadász verseny 
100 korongra

16. Orosháza Kupa, rendező: Dózsa Vt. 
Orosháza,
Korongvadászat 75 korongra 

16-17. Voitsberg, Városi Bajnokság, 
rendező: JSC

Korongvadászat 200 korongra 
17. Karcag, Medgyessy Emlékverseny 

és Magyar Kupa II. Forduló, 
rendező: MKVSz-SzoInok megyei 
vadászszövetség
Compact-korongvadászat 100 korongra 

30. Lábod-Nagysallér,
Vadásznapi Vándorkupa, rendező: 
Országos Vadlsznapok 
Szervező Bizottsága-MKVSz 
Korongvadász csapatverseny 
Előzetes nevezés a megyei vadász
szövetségeknél.

OHM LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY
Öhm László az Oladi Szakmunkásképző Iskola - 
ma Hermán Ottó Szakközépiskola - egykori 
igazgatója volt. ó  szervezte meg és indította be 
Vas megyében az 1960-as évek elején a vadász- 
oktatást. A vadász sportlövészet meghonosítója, 
sok fiatalt oktatott és szerettene meg velük e spor
tot. Az 1993-ban elhunyt kiváló vadász és sport
ember emlékének tisztelegve, a Vadászok Vas 
megyei Szövetsége az oladi lőtéren június 28-án 
immár ötödik alkalommal rendezte meg az Öhm 
László Koronglövő Emlékversenyt. Az országos 
versenyen a három versenyszámban - vadász 
skeet, toronykakas, vadász nap - három korcso
portban 74 versenyző mérte össze tudását.

Eredmények:
I. korcsoport: (30 év alatt)
1. ifj. Kolta Zoltán (Orosháza) 69 találat
2. Borsai József (Budapest) 66 találat
3. Németh György

(Csákánydoroszló) 64 találat

II. korcsoport: (30-55 év)
1. Nagy Varga Géza (Jászberény) 74 találat
2. Lázár Tamás (Füzesgyarmat) 72 találat
3. Hegyi János (Nagyszénás) 72 találat
Négyes szétlövés volt a 2-5. helyért.
A két Vas megyei versenyző a 4., 5. helyen vég
zett.
4. öhm Károly (Szombathely) 72 találat
5. Eszenyi István (Szombathely) 72 találat

III. korcsoport: (55 év felett)
1. Dömök László (Budapest) 67 találat
2. Fehér József (Hatvan) 63 találat
3. Lőczi János (Zsámbék) 53 találat

A helyezettek a Vadászok Vas megyei Szövet
sége és a Szamuráj Fegyverbolt által felaján
lott értékes díjakat kapták. A győzteseknek az 
Erdészeti Részvénytársaság és az Aranypatak 
Vadásztársaság vadászati lehetőséget ajánlott 
fel.
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CSEH GOLYÓS TÖLTÉNYEK 
BETŰ- ÉS SZÁMJELEI

A Sellicrés BelloC gyár vagy félszáz golyós töl
tényt gyárt, amelyeket a vadászok nagy része 
éppen a kedvező ára miatt szívesen használ. A 
lövedéket ötféle haiásmechnizmus elérésére, 
négyféle alakban gyártják, amelyeket nagybe
tűkkel jelölnek és az alábbiakban lehet megis
merni (1. ábra).

A lövedék köpenyének a többsége ..platíro- 
zott”  (rcvezed) lágy acél kb. 0.4 mm vastag és 
puha ólommal kitöltött, kivéve az MHP-DC 
(DUAL-Core) típust. Sajnos, az acélköpenyes 
lövedékek nem csőkímélők (ormózat) mint a 
drágább rézötvözetűek. amelyeket 80% felett 
tombaknak neveznek. Ilyen köpenyű lövedék 
pl. a 30-06 Spr. 2937 sz. 11.7 grammos töltény 
is. amely mágnessel könnyen ellenőrizhető. A 
kemény izomzatba vagy csontba csapódva (cél- 
ballisziika) esetenként hamar expandál (szét
fröccsen) kivéve az utóbbi típust, melyet sajnos 
csak 9.7 gramm súlyban egyféle öbnagyságban

gyártanak és kétféle méretű hüvelyben szerelik. 
Több olyan .elcsúszott”  lövésem volt 7X64 és 
.30/06-os kaliberrel, amikor a vad jelezte a talá
latot, hallottam a becsapódást, de a vad sebzet
ten elszaladt. Több órai követés után újabb talá
latot kapott és akkor már helyben maradt. Bir
tokbavételkor és zsigerclésnél 5-7 cm mélység 
után láttuk, hogy teljesen szétrobbant az első lö
vedék. A köpeny az ormózatnak megfelelően a 
farrészig teljesen szirmokra szakadt és a legna
gyobb ólomdarab mákszemnyi volt. A balliszti
kusok ezt úgy értékelnék, hogy a lövedék nem 
..gombásodon”, így nem tudott mélyre hatolni, 
nem tudta az energiát leadni, a vadat megbéní
tani és a lövéstől nem kapott sokkot. A sokfajta 
lószer-, lövedéktípus, súly és kalibcrkombiná- 
ció megkülönböztetésére dolgozták ki az azo
nosító számokat: pl: a .308 Winchester-lőszert 
négyféle lövedéktípussal szerelik és ezek: 
2908, 2984. 2936, 2937 számoknak felelnek

meg, melyek a dobozon is megtalálhatók. A 
.30/06-os is (a 2908 kivételével), mert ugyanaz 
az öbnagyság és lövedéksúly (2. ábra).

Szükséges volna, ha legalább a középkalibe
rű csoportban (7-7.62-8S mm) gyártanának
11,0, 11,7. illetve 12,7 gr-os MHP-DC löve
dékkel lőszert. Ezen lőszereket nagy testű vad
ra és a trópusokon is kiváló eredménnyel lehet
ne használni (javaslatomat már régebben jelez
tem a gyártóknak).

Meg kell említeni, hogy a Sellier és Bellot 
katalógusban több kaliber ballisztikai adatai 
már nem szerepelnek, pl. 6,5X54 MS. 8X57 R, 
8X56 MS. 8X60S. 9,3X62 és 10.7X68 mm. 
ami azt jelenti, hogy „kifutott”, nem gyártják. A 
legújabb információim szerint, amelyet még az 
utóbbi rendelkezésemre álló katalógus nem tar
talmaz a .308 W (7.62X51) 2200 sz. HPBT 
Match-King 10,9 gr-os lövedék köpenye vö
rösréz-cink Cu 90-Zn 10 (sötét tombak), a hü
velyé pedig Cu 70-Yn 30 arányú ötvözet, anya
ga sárgaréz.

A lövedék alakja torpedóforma összeszűkü
lő zán fenékkel Boat-Tail (BT ) üreges heggyel 
Holow Point (HP), mely hegye kb. 1,5 mm-es 
furatai rendelkezik, és ólommal van töltve kb.
5-6 mm légtérrel, a köpeny falvastagsága pedig 
egyenletes. Az ilyen formájú lövedékkel nagy 
távolságon is kiváló pontosság érhető el. Jól 
tartja sebességét (V25-785 m/sec). így biztosít
ja a viszonylag lapos röppályát és a nagyobb át
ülőerőt. Ezért céllövészetre ajánlott, de kiváló
an alkalmas nagyobb testű csülkösvad vadásza
tára is.

Molnár Mihály
Szerencs

3. ábra

1. ábra Részben 
tebbl 
aado.
fajokra használatos.

köpenyes, puha hegyű lövedék (Soft Point). Legelterjed
tebb lövedéktípus, minden kaliberben gyártják. Kisebb, nagy- és ra- 

•zók elejtésére alkalmas. Nagyobo kaliberben nagy testű vad-

MHP Részben köpenyes, puha hegyű lövedék, a köpeny oldalán vágópe
remmel, lépcsősen kialakított. Találat esetén vágott szőr, a bőrön 
szabályos lyuk található. Ragadozókra és nagyvadfajokra haszná
latos.

Részben köpenyes, puha hegyű Duál-Core lövedék, oldalán vágó
peremmel és két különböző keménységű ólommaggal. Első rész
ben puha ólom, a hátsó részben ótom+antimon ötvözet. Mélyreható, 
erős és nagyragadozókra használatos típus.

Hegyes, teljes köpenyű lövedék (Full Jacket Pointed) 5,6 mm .243W 
és .308W kaliberű méretben készül. Kedvező ballisztikájú. szőrmés 
vadfajokra és sportlövészetre használatos.

2. ábra

.22 (5,6 mm) .243 (6,2 mm) 7 mm 8 mm
száma gramm grai. száma gramm grai. száma gramm grai. száma nramm nrai

régi | új régi új régi | új régi új Ul CU • II11 Ul Ql>

38 2901 2,9 g 45 gr 2906 6,5 g 100 gr 66 2931 9,0 g 139 gr 961 2941 12,7 g 196 gr

íl I V > •

905 2911 2,9 g 45 gr 914 2921 6,5 g 100 gr

F I  >
942 2932 11,2g 173 gr

8 mm „S*

913 2902 3.24 g 50 gr
6,5 mm (25)

126 2981 10,2 g 158 gr

S L j l
957 2945 12,7 g 196 gr

C I T >
910 2912 3.24 g 50 gr 70 2925 7,6 g 118 gr

.30 (308) 7,62
121 2986 12,7 g 196 gr

|

916 2903 3.60 g 55 gr

o e s >
878 2923 8,5 g 131 gr

L  ü________ >
740 2908 9,3 g 143 gr

9,3 mm

918 2914 3,60 g 55 gr
.270 (6,9 mm)

892 2984 9,7 g 150 gr 61 2951

m
12,5 g 192 gr 

1
42 2904 4.60 g 70 gr

! ‘~m
888 2927 9.7 g

F i  ^
150 gr 893 2936 9,7 g 150 gr 93 2952 18,5 g 286 gr

63 2915 4.60 g 70 gr

r _ ~ >

I____I .  ^
926 2937 11,7 g 180 gr 

t i ________- >

A rajz nem méretarányos, csak szemléltető.

ólom mély. 5,6 mm 
HPBT. Match King.

Melegen 
ajánljuk

KÜLÖNLEGES ÉTELRECEPT

Amikor az erdei virágok illata össze
keveredik, az erdőszélen lesen ülve el
töltők néhány órát, az legalább olyan 
érzéssel tölt el, mint egy jó étel annak 
rendje-módja szerinti elkészítése.

Szarvas József a becsületes nevem, 
a Balaton délnyugati csücskétől 15 ki
lométerre lakom Marcaliban a csalá
dommal. A kéthelyi Somogyi Hunor 
Vt. tagja vagyok 1983 óta, és a vadá
szatnak köszönhetem, hogy többek kö
zött olyan embert ismerhettem meg, 
mint a Marcaliban élő Bíró Pista, aki 
1974-ben a Vietnamba vezényelt Ma
gyar Felügyelő Bizottságnak volt a fő
szakácsa. A főzés tudományát, az ízek 
varázsát tőle lestem cl, tanultam meg. 
Azóta számtalan sikert és kudarcot él
tem át a vadászgasztronómia különle
ges területén is, de a folyamatos tanu
lás és „edzések” között Önök számára 
csak olyan ételeket ajánlok, amelyek
kel kivívhattam barátaim, vadásztársa
im teljes elismerését.

VADDISZNÓMÁJ
VADÁSZ MÓDRA

Hozzávalók: vaddisznómáj 50 dkg, 
füstölt szalonna 10 dkg, étolaj 1.5 dl, 
vörösbor 0,5 dl, zöldpaprika 5 db, pap
rika hegyes erős 1 db, fokhagyma 5 
gerezd, majoránna, őrölt bors, őrölt 
kömény, kakukkfű, borsikafű, bazsali
kom, csipetnyit ízlés szerint, egy csa
pott evőkanál pirospaprika. 5 db köze
pes burgonya, só ízlés szerint, és apró
ra vágott petrezselyem zöldje.
Az elkészítés módja: a májat tejben 3 
óra hosszat áztatjuk, vigyázzunk, hogy 
vizet ne érjen. A tejből kiemelve szá
razra töröljük, és vékony csíkokra sze
leteljük. A fokhagymát apróra vágva, 
valamint a fűszereket a pirospaprika és 
a só kivételével a májra hintjük. Jól 
összekeverjük és kb. 1 óra hosszat áll
ni hagyjuk. A vöröshagymát apró sze
letekre, a zöldpaprikát vékony fél kari
kákra. a füstölt szalonnát vékony csí
kokra, a burgonyát apró kockákra vág
juk. A vöröshagymát és a zöldpaprikát 
olajban pároljuk és kb. 2 perc után a 
füstölt szalonnát hozzáadjuk, majd 2-3 
perc múlva a szeletelt paradicsomot és 
a felkockázott burgonyát is. Meghú
zásuk, kevés vizet öntünk alá, hogy a 
burgonya párolódjon a fedő alatt. Ha a 
burgonya kezd puhulni, és elfőtte a le
vét, rászórjuk a pirospaprikát, majd 
hozzáadjuk a befűszerezett májat. Jól 
összekeverjük és a vörösbort hozzá
öntjük. Mintegy 10-15 percig párol
juk. amíg zsírjára nem sül, és óvatosan 
keverhetve átsütjük. A tűzről levéve íz
lés szerint sózzuk, pctrezsclyemzöld- 
jével meghintve tálaljuk.
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K Ö N Y V  K  R  I  T  I  K  A
FÖLDI LÁSZLÓ: VADREGÉNY (VADÁSZÉLMÉNYEK CSANTAVÉRTŐL AFRIKÁIG) Nimród Alapítvány Dénes Natúr Műhely Kiadó, 1997.
Színész, vadász és író, avagy egysze
rűen színész-vadászíró könyve adja a 
Nimród Alapítvány 39. kiadványát. 
Csathó Kálmán író, rendező, főrende- 
ző(1940., 1944., 1962. és 1964.), Ró
zsahegyi Kálmán (1942, és 1994.) és 
Bodrogi Gyula (1993.) után a színpad 
egy újabb eminens egyénisége „feszí
ti a vadászirodalom eddigi kereteit, 
lecsupaszított őszinteséggel ellensú
lyozva az esetenként meghökkentő 
formai és tartalmi újításokat” . Az első 
könyve „A z  orgonák völgyében”  
címmel jelent meg Nyíregyházán, 
1990-ben, 15 000 példányban.

A  „Vadregény”  sok viszonylatban 
ábrázolja a prózai vadászéletet, amely 
szerzőjének szakavatott tolla folytán 
helyenként lírai színezetűvé válik. Ér
dekes, fordulatokban bővelkedő kö
zép-európai és balkáni vadászatai va
lóban regénybe illőek. Ezek részlete
zése nem képezheti a kritika tárgyát, 
hiszen a sorok olvasásakor a réceszár
nyak muzsikálnak, a sötétség ködben 
ázik, a tűz megöregszik, a megtelepe
dő őz ökológiai adomány, a hallgatás 
horgonya felszedődik, a meglőtt bak 
oldalán vérvirág nyílik, a felhők náthá
sak, a dörrenés feloldozó, a hajtó ku
tyának harangszava van. az esti beszél
getés szilvórium illatú, a keserűség a 
lélekre kozmái, a légikisasszonyok 
mosolya libidócsiklandó, a profi afri- 
kavadász bakancsszívű. az oroszlán- 
bömbölés buffogó, a szőke hölgyek 
buja tekintetűek és a fegyverek felaj-

zottak. És ezen lebilincselő hasonlatok 
mellett számtalan olyan, a mai nyelv
ben már rég elfelejtett, nem használt 
szavakkal találkozunk, amelyek révén 
a zamatos magyar nyelv szinte szár
nyal oldalain, régi klasszikusainak írá
sait idézve.

Stílusa alapján ítélve valóban szakí
tott példaképével, Fekete Istvánnal, és 
kedvencével, Széchenyi Zsigmonddal. 
Betűvetései teljesen egyedik és eredeti 
hangúak.

Ezt a könyvet nem kell kétszer elol
vasnia olvasójának ahhoz, hogy meg
értse írójának mondanivalóját, ám bő
ven akadnak lapjain olyan részek, 
amelyeken érdemes elgondolkodni és 
eltöprengeni. Ezek a bölcseletek, a 
szerző individumai. vadászati ideoló
giája, filozófiai kijelentései azok, me
lyek rendkívül érzékeny pszichére, 
gyógyszerekkel befolyásolandó vér
nyomásra és hallatlanul mélyen baráz
dált szürkeállományra utalnak. Sajnos 
nem születtem az ikrek havában, ezért 
egyes felfogásaival hosszas morfondí- 
rozás után sem tudok azonosulni. A 
„vadászni mindig fogok...”  tétele a mai 
merkantil vadászvilágban sok embert 
vadorzóvá tenné és teszi! Soha nem 
engedem magamat kiszolgálni az ösz
töneim marionett-zsinórjának (14. 
old.). Igyekszem racionális lenni, még 
akkor is, ha leteszem fegyveremet. 
Természetesen én sem vagyok budd
hista, de vágyaimat a pénztelenség mi
att kénytelen vagyok és el is tudom főj-

tani. Am nem így a szerző (34. old.)! 
Személyiségemben ez ideig a lélektani 
alkím ia sem zajlott le, mégis termé
szetvédő vagyok (48. old.). Nem val
lom a művész azon véleményét sem, 
hogy a Mindenható a női nemet nem 
teremtette vadászatra (59. old.). Anató
miai magyarázatai tévesek, nem is be
szélve a felhozott állati példáról, 
ugyanis a farkas fajnál a hím is segít az 
élelem előteremtésében, és nősténye 
mégis vadászik! Fegyveremet nem tar
tom vadászéletem „mellékesének", hi
szen „fegyver" nélkül nincs és soha 
nem is volt vadászat (60. old.). Termé
szetesen fegyver alatt nem csak az 
„eszközök”  értendők. A  92. oldalon 
megfogalmazott szavak „Mások v i
szont egy egész országot gyújtottak 
lángra, vetettek máglyára, hogy annak 
tüzénél pecsenyéjüket sütögessék." 
Önismeretem birtokában állítom, nem 
születtem „ragadozó lélekkel” , de ha 
kell, ha érdemes és főleg ha muszáj, 
jobb kezem mutató ujja létrehozza a 
felpeckelt fegyver feloldozó dörrené
sét (117. old.). Az őszintén megfogal
mazott politikai állásfoglalásait maxi
málisan osztom.

Szakmai hibák ezen vadászatok 
ecsetelésénél elenyészőck. A  melanisz- 
tikus vérvonal valójában melaniztikus 
(16. old.). Az őz táplálkozását én nem 
nevezném legelésnek. A bakcsó kvak- 
kol és nem krákog (25. old.). A  rezgő 
nyárak hazai nyárak, elsősorban elegy- 
fák. Ezért a töltés alján lévő telepített

nyáras fái kanadai nyárak lehettek (57. 
old.). A  zergékről írt címmondatok 
azért is igazak, mert 3 külön alfajról 
van szó (43. old.).

Rendkívül szórakoztatóan és indi
viduálisan megírt a „vad, regényes A f
rika” . Nagy kár, hogy az ottani fajok 
emlegetése nem egységes és nem pre
cízebb. Többségében csak nemekig, 
alcsaládokig követhetjük az ottani 
specieseket. De azt is hogyan! Hol né
metül, hol angolul, hol meg nem is tu
dom hogyan! A  „duicker" holland szó 
(búvár), de az angol és a német nyelv 
is duikemek írja. Magyarul bóbitás 
antilopok. És nem tudom hány Afriká
ban nem járt olvasó tudja, mi az eland 
(jávorantilop), a „klippsinger”  (ma
gyarul szasza, egy törpe antilop faj), a 
..Reedbockok” , helyesen Reddbuckok 
(bokorlakó antilopok egyik faja) és a 
„watterbuckok” . S ezen víziantilopo
kat úgy a német, mint az angol szak
ma is egy t-vel írja! Jim  Corbet úr vi
szont két t-vel íródik (Corbett!). Bár 
tudom, hogy a Toyota platójáról nehéz 
a fajok pontos meghatározása, de oda
haza egy kis utánanézéssel megoldha
tó lett volna, főként egy hozzáértő lek
torral.

Aztán csodaszép a szerző „életem 
pandaljából" való kilábolásának leírá
sa (122. old.), s ez úgyszintén azt bizo
nyítja, végre egy olyan hazai vadász
könyv íródott, amely java részt mentes 
a sztereotip megszokottságtól!

dr. Czvalinga István

VADASZOK A SAJTÓBAN
A vad ásza ti tö rv é n y  v é g re h a j
tá s á n a k  ta p a s z ta la ta i, a v a 
d á s ztá rs a s á g o k  á ta la k u lá s á 
va l, a va d g a zd á lko d ás  m e g 
sze rve zé sé v e l já ró  ko n flik tu 
sok továbbra is tém át adnak az 
újságoknak.

A  törvény nem  tett rendet a va
dászterü le tek  körü l - jelzi már cí
mében is a N ép szava  cikke, 
amelyből kitűnik: „Máig nem jutott 
nyugvópontra az új vadászterüle
tek kialakításának kérdése. Az or
szág 140 tulajdonosi közösségé
nek megbízottja indított pert a 
szaktárca megyei hivatalainak ez
zel kapcsolatos határozatai ellen. 
Elvileg ugyan megtörtént az 1145 
új vadászterület kialakítása - ez 
egyébként a törvény megszületése 
előtti időszakhoz képest 270-nel 
több de gyakorlatilag a perek 
miatt csupán 85 százalékuk tekint
hető véglegesnek. Vajai László, a 
vadgazdálkodási főosztály vezető
je elmondta, az új vadászati terüle
tekről stabil térképet várhatóan

csak 1998 tavaszán tudnak készí
teni. A perekről szólva kijelentette: 
a nagy „erőmozgások" érthetővé 
teszik a bíróságra vitt vitákat, hi
szen a tulajdonosi közösségek ér
dekei mellett megjelennek a ter
mészetvédelem, az erdészeti 
szakhatóság, a vadásztársaságok, 
a földhasználók, a vadvédelem és 
a vadgazdálkodás érdekérvényesí
tési szempontjai is.”

J k vadgazdálkodás megszerve
zése természetesen a földtulajdo
nos feladata, de a szerződések ára 
nyilvánvalóan aszerint alakul, kik 
milyen mértékben vesznek részt a 
vadvédelem, vadkárelhárítás tenni
valóiban. Az már biztos, hogy a va
dászat drágább lesz, de hogy 
mennyire, az az együttműködésen 
is múlik" - fogalmaz a N épszabad
ság A z e rd ő k  fe le  m ag án b irto k  
című cikke. Megállapítja: „A privati
záció, illetve a kárpótlási törvény 
sok erdőtulajdonost teremtett az 
országban. Korábban az egyéb
ként szépen gyarapodó erdőterü
let kétharmada volt állami, egyhar-

mada pedig szövetkezeti tulajdon
ban. A kárpótlás révén az erdők 50 
százaléka az erdőgazdaságok - 
vagyis a kincstár - tulajdonává vált, 
50 százalékuk pedig magánerdő 
lett. (...) S ch m o tze r A n d rás , a 
Mátra-Nyugat-bükki Erdő- és Fa- 
feldolgozó Rt. vezérigazgatója, az 
Országos Erdészeti Egylet elnöke 
szerint az erdőgazdaságok a bevé
telek csökkenésével számolnak az 
erdő- és a vadászati törvény hatá
saként. Kár lenne, ha ez a másutt is 
tapasztalható tendencia az erdőte
rület jelenlegi nagyságát veszélyez
tetné az országban."

„Sok helyen indulatokat kavar a 
vadásztársaságok átalakulása, 
amióta a jog a földtulajdonosoké 
lett. Baranya megyében is addig 
torzsalkodott két szervezet, amíg 
a sásdi Hegyhát Vadásztársaság 
területét budapestiek szerezték 
meg. Hasonló sors várt az egyik 
Dráva menti nagyvadban gazdag 
területre is” - adta hírül a Mai Nap  
M agasles címmel. A baranyai va
dászok fegyverszünet kötéséről

szóló tudósításból az is kiderül, 
hogy amíg a földtulajdonosi kö
zösség és a régi gárda vitázott, a 
szomszédos. Ocsárd és Vidéke 
Vadásztársaság vállalta, hogy jár
ják a területet, s vigyázzák a rabsi- 
coktól. A velük határos kétezer 
hektárnyi részre nagyobb gondot 
fordítottak: a leseket megjavítot
ták, sőt takarmányt adtak a va
daknak. Közben befogadták a volt 
Dózsa tíz vadászát. A kétezer 
hektár és az átállt puskások sorsa 
is vitaforrás lett. Közben a vita 
olyannyira elfajult, hogy a megyei 
földművelésügyi hivatal a terület 
kényszerhasznosítását tervezte. 
Ez már felgyorsította a megegye
zési készséget. A minap megszü
letett a döntés: megszűnik két ko
rábbi vadásztársaság - az Ipacsfai 
és a Dózsa s helyette közösen 
újat alakítanak. A vitás kétezer 
hektár pedig átkerült az Ócsárd és 
Vidéke Vadásztársasághoz: be
számították a tíz átállt vadász va
gyonrészébe.”

Összeállította: K. E.
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SZALÁNCZY BÉLA
Ami a vadásznak az áhított trófea, az a 
természetfotósnak a megörökített pil
lanat varázsa, de olykor minden túlzás 
nélkül a varázs pillanata is - vallja a na
pokban éppen hatvanadik születés
napját ünneplő természetfotós. Ennek 
a szakterületnek is vannak stációi, állo
másai - magyarázza hiszen minden
ki először arra törekszik, hogy minél 
több faj szerepeljen a képein. Ma már
- sok ezer sikeres felvétellel az archí
vumban - sokkal inkább az számít, az 
a lényeges, hogy az élő modell mit csi
nál? Hihetetlen, de egy-egy sajátos 
mozdulat, viselkedésforma, amely az 
állat talán mindennapos cselekedete, 
hosszú évek, évtizedek ritkaságává 
válhat, vagy sohasem adódik lehető
ség a pillanat megörökítésére, néha 
még egészen közönséges fajoknál 
sem. Sokan - nem is tudjuk mennyien
- olykor figyelmetlenül mennek el ilye
nek mellett, és csak a kiállításokon jön
nek rá arra, hogy a természet milyen 
kincses tárháza állhatna mindenki ren
delkezésére. Különösen a gyerekek, a 
fiatalok fogékonyak az ilyesmire, mert 
egyre többen vannak, akik soha sem 
láttak az élő természetben nyulat és 
meg vannak arról győzve, hogy a tejet 
a gyárban készítik. Csaknem minden 
alkalommal külön kérik, hogy a képek 
alá írjuk ki, milyen állatot, madarat áb
rázol, mert nem ismerik még szűkebb 
környezetük élővilágát sem. Annak el
lenére, hogy ma már a fotósok nem 
tesznek különbséget a különböző pá

lyázatokon a képek készítésének kö
rülményei között, és gyakran mester
kélt eszközökkel készül egy-egy bri
liáns kép, én csak a minden mestersé
ges hatás nélküli fényképezést kedve
lem és művelem. Senkit nem akarok 
zavarni, ezért mindig és mindenütt en
gedélyt kérek, és mind a vadászok, 
mind a természetvédők szívesen fo
gadnak, segítenek megörökíteni a lá
tottakat.

Vonzódásom kora gyerekkoromig 
nyúlik vissza, kisiskolás koromban Pi- 
liscsabán laktunk, innen a hegyvidékek 
iránti vonzalmam. Később középisko
láimat a Balaton mellett, Zánkán lakva 
Tapolcán végeztem, ezért a vizek vilá
ga, különösen a madarak az örök 
„szerelmeim”.

A fotózással a hatvanas évek elején 
ismerkedett meg, de hosszú évtizedek 
teltek el, mire anyagi lehetőségei meg
engedték, hogy komolyabb felszere
lést gyűjtsön össze. Ma egy 600-as 
Novoflex teleobjektíwel felszerelt Ni
kon gép a „fegyvere", amellyel - szá
mos kül- és belföldi siker bizonyítja - 
mesterien bánik. 1977-től a termé
szetfotósokat tömörítő Nimród Fotó
klub titkáraként végezte sajátos köz
életi szervező munkáját 1992-ig. Azóta 
szinte minden hazai pályázaton, kiállí
táson részt vett, 1993-tól a Fotó-Natu- 
ra Természetfotósok Egyesületének el
nöke, és a Vadászati Kulturális Egye
sület alapító és lelkes tagja is. Az 
1988-ban alakult Természetfotósok
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Nemzetközi Szervezete (IFWP) csak
nem minden jelentősebb rendezvé
nyén ott volt. Sikeresen szerepelt ké
peivel a külhoni kiállításokon: Norvégiá
ban, Franciaországban, Finnország
ban, Ausztriában, Olaszországban, 
Csehországban, Németországban, 
Lengyelországban, Svájcban, Mona
cóban és a tengerentúlon San Francis
cóban. Firenzében 1988-ban nagydí
jat, Szolnokon a Fotóművészek Nem
zetközi Szövetségének ezüstérmét 
nyerte. 1993-ban Krakkóban a ritka
ság kategória fődíját kapta, 1997-ben 
a Pannónia Fotóművészeti Fórumon a 
zsűri különdíját nyerte. Emellett szám
talan társas és egyéni kiállításon, pá

lyázaton ismerkedhettek meg a téma 
iránt érdeklődők Szalánczy Béla mun
káival. A gazdag életút ellenére a ter
mészetfotós korántsem optimista, hi
szen az utánpótlásnak szinte megold
hatatlan gondokat jelent a felszerelés 
ára, a költséges hobbi financiális hátte
re, amelyből egy-egy kiemelkedő alko
tás születik, vagy inkább születne. 
Egyelőre intézményesen megoldatlan 
a műfaj szponzorálása, sőt a publiká
ciós lehetőségek is jelentősen csök
kentek. Az albumok, a könyvek kiadói 
nem vállalnak semmiféle kockázatot, 
holott éppen a kiállítások látogatottsá
ga, közönségsikere mutatja az érdek
lődést, adott esetben esetleg a fizető

képes keresletet is. A természetfotó
zás műfaja a hazai és nemzetközi sike
rek ellenére ma egyfajta helybenjárást 
végez, és valóban csak a művelőinek 
megszállottsága, elhivatottsága tartja 
még életben. Ahogyan az arra illetékes 
környezetvédelmi miniszterhelyettes 
egy kiállítás megnyitóján mondta: a 
természetfotózás - élő lelkiismeret. A 
szép szavakban biztatásban, erkölcsi 
elismerésben tehát nincs hiány, min
den egyéb feltétel hiánya azonban 
kezd egyre krónikusabbá válni, amely 
nem csak a fejlődést, de hova tovább 
a nemzetközi szinten maradást is 
veszélyezteti.

H. Zs.
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BENKÓ GYULA
( 1 9 1 8 - 1 9 9 7 )

Elment a színészfejedelem. 
Nem tisztem a már életében is a 
halhatatlanok közé emelkedett 
művészt méltatni, megteszik 
ezt mások, nálam sokkal hoz
záértőbbek. Én csak a vadászt, 
a természetszerető embert is
mertem meg közelről, sajnos 
későn, nagyon későn...

Rövid, alig másfél éves barát
ságunk közös vadászismerő
sünk segítségével kezdődött, 
aki - mint frissen megválasztott 
egyesületi elnököt - a tapaszta
latok átadása érdekében hozott 
össze a korábbi MAVOSZ mű
vészeti és propaganda bizott
ságának vezetőjével.

Benkő Gyulában a sikeres, 
nagytudású művészben egy 
olyan sokoldalú, a szellemi élet 
területén hatalmas tapasztalat
tal, bölcsességgel eligazodó, a 
mai mindennapok vívódásaira, 
gyötrelmeire is választ adó em
bert ismertem meg, akivel az 
együtt töltött órák utólag csak 
perceknek tűnnek.

Ekkor már beteg volt, na
gyon beteg. De testi kínjain 
igyekezett felülemelkedni. Érre 
előttem a legemlékezetesebb 
példa a múlt szeptemberben 
megrendezett I. Országos Va
dászati Kulturális Konferencián 
tartott nagysikerű beszéde, 
amikor ruganyos léptekkel 
ment a pódiumra, és felejthe
tetlen hangján szólt hozzánk 
az ember, a művész és a ter
mészet kapcsolatáról. A be
tegágyából jött el hozzánk arra 
a rövid időre.

A jó néhány rendszert, társa
dalmi és gazdasági fordulatot 
megérő, de művészete és em
bersége alapján mindig az élvo
nalhoz tartozó ember nagybe
tegen is küzdött, maradni akart 
közöttünk.

Másik nagy, közös élmé
nyünk, hogy Eszterrel - az 
utolsó években mellette álló 
társával - tavaly ősszel elláto
gattunk az oly nagyon áhított

Szelce-pusztára, ahol Gyula 
bácsi a vadászatot elkezdte, 
ahol közelebb került a termé
szethez, az emberekhez. Itt 
döbbentem rá, hogy Gyula bá
csi búcsúzik. Búcsúzik a szá
mára sok élményt adott tájtól, 
a régi ismerősöktől.

Aztán újból rossz híreket 
hallottam. Kórházak, operá
ciók, kezelések. Időnként rövid 
látogatások, amelyeket mindig 
a fájdalmak múlása iránti re
mény lengett körül, és a ne
mes, de egyszerű emberi 
öröm, amely időről időre a kül
világból érkezett és hozott 
mindig valami új és újabb 
nagyszerű elismerést.

Elismeréseket - köztük a Hu
bertus Kereszt arany fokozatát. 
Egy elismerést - a Kossuth-dí- 
jat - azonban, amely valószínű
leg minden magyar művész 
számára talán a legtöbbet je
lentheti, úgy tűnik, valamiért so
hasem sikerült a mindenkori ha
talmasságoktól életében meg
kapnia... pedig vitathatatlanul 
rászolgált életével, emberségé
vel, tisztességével, művészeté
vel.

És az utolsó közös vadászél
mény idén tavasszal a Pilisben, 
szalonkázás idején a Zotyi-kő
nél, ahová puska nélkül kísért ki 
az idény utolsó napján, és fi
gyelt, sikerül-e puskavégre kap
nom az utolsó madarat. Én pe
dig őt figyeltem, ahogy pár lé
pésre tőlem, egy fatörzsön ülve, 
élvezte az alkonyba merülő tá
jat.

Most végleg a természeté 
lett. Hozzátartozói, pályatársai, 
barátai, tisztelői, mi, volt vadász
társai július 16-án búcsúztattuk 
Farkasréten a felejthetetlen mű
vészt, az egész világot szerető 
embert.

Gyula bácsi!
Nyugodj békében, és vigyázz 

ránk onnan az örök vadászme
zőkről!

Hautzinger Gyula

MEGJELENT
Lapunk hasábjain több alkalommal 
közöltünk írásokat Dúcz László ké
szülő „Harmatcseppek” című kö
tetéből, amely most könyvként is 
megjelent a „Rovás" Nyomda és 
Kiadó gondozásában. A 168 olda
las kötet 28 jól megírt, hangulatos, 
a vadászok számára tanulságos 
és szórakoztató történetet tar
talmaz.

Dúcz László: Harmatcseppek c. 
kötete 690 forintos áron megvásá
rolható a Vadászati Kulturális 
Egyesület irodájában (Budapest, V. 
kerület Honvéd u. 8. IV. 3.), vagy 
utánvéttel megrendelhető, vala
mint a szerzőnél (2013 Pomáz, IV. 
Béla u. 6.).

ELŐNEVELT FACAN KAPHATÓ
ÉRDEKLŐDNI: 

A 66/341-483 TELEFONSZÁMON 
ÉS A 66/341-342 TELEFAXON

A <TerrarPrint Kiadónál 
kapható új és utánnyomott kiadványok

Jel C ím Á r  (F t)

K a p h a tó  k ia d v á n y o k : •

Su Szudánlxm vadásztam  (Almássy László, 1927. előszó: Dr. Krizsán L.) 380.-
Cs A „Csodaszanas" (gr. Széchényi Ferdinánd. első magyarországi kiadás) 8 5 0 -
Gy Az ígéret földjén  (Kanadai vadászélmények -  Gyimesi György) 850 .-
St A solymászat története (Dr. Csőre Pál) 850 .-
Ac Vadászhitvilág Afrikában (Torday E.) (szerk.: Dr. Krizsán L.) 650 .-
Ss Sikeres sörétlövés (Dr. Montagh András) 750 ,-
Nf Négy felvidéki vadász (Gyimasi Gy.-Justh Ö .-Jurán V.-Moiesiky Á.) 7 5 0 -
Tö Tizenkét ösvény (Ilosvay Ferenc) (Madách Kiadó -  Szlovákia) 7 5 0 -
Vn Katona Józse f vadásznaplója (1824) 190,-
Vm Vadászálmok Mongóliában (Dr. Kőhalmy Tamás)

(színes és fekete-fehér képekkel, kemény kötésben) 1 2 0 0 -
Hl írások a  hajdani vadászvilágból -  Illés Nándor (szerk.: Bányai József) 450 ,-
Vk Vadkacaj (Ferenc F.-M otesiky Á .-Tálosi I.-Zsirai L.) 250.-
Sk Szőlőhegyi kalendárium  (Cséplő József) 595,-
Té Természet és én  (beérkezett pályaművekből) (szerk.: Tálosi I.) 250,-
0 4 Ötven vadász emlékeiből 4. (szerk.: Tálosi István)

(keménykötésben) 1200.-
IP Isten veledpekedli-erdészregény (Cséplő József) 65 0 .-
Em Emlékezés Lakatos Károlyra (füzet) (szerk.: Dr. Krizsán László) 

Előkészületben lévő könyvek:

112.-

Mu M agyar vadászutazók a nagyvilágban (Dr. Krizsán László) 1100,-
H2 írások a hajdani vadászvilágból -  Boér M iklós (szerk.: Bálint István) 450 .-
H3 írások a lutjdani vadászvilágból -  Lakatos Károly

(szerk.: Dr. Czvalinga I.) 450 .-
Vp Vadászéletem (Páll Endre) 750 ,-
Tt Terítéktől a terítésig (különleges vadételek)

(Lendvai Gabriella, N. D. I.-né) 850 .-
Vo Vadorzók (eredeti dók. alapján) (szerk.: Dr. Czvalinga István) 550 .-
Pa Pallos akcióban -  Történetek egy nyomozókutyáról (Berek Sándor) 750,-
Vbü Vadászbalesetek, vadütközések

(Beregszászi Gy., Dr. Csőre P.. Motesiky Á.) 550,-

A Vadászkönyvklub, a VKE tagjai és a törzsvásárlók engedményt kapnak!

Címünk: 1134 Budapest, Tüzér u. 43. fsz. 1.
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H U B E R T U S  V ad k e re s k e d e lm i Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, M EGRENDELHETŐ!

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

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük! 

ÜZEMTERVEZŐI TANFOLYAM augusztus 21 és 22-ón 
Címünk: 1024 Bp„ Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0469,316-0470. Tel./fax: 316-0471

IS ÚZLET
EZ A SZAKÜZLET

V A D Á S Z - ÉS M A R O K LŐ FEG YVER EK
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-német SIG  SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok, 
SW AROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  O LCSÓ  B IZ O M Á N Y O S  FEGYVEREK -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

^ J í Otő hAZ

VADHŰTŐHÁZ KFT.

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

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

X_____________________________________________________ S

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

AZ OLASZ RC ÉS N O R M A  LŐSZEREK  
KIZÁRÓLAGOS FORGALM AZÁSA  

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

A  v a d á s z
s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint a 

vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciával 

és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás terén. 

A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. Kiváló 

képminőség, 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

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 l
Is m é t n a g y  s ik e rre l rendezték meg jú
lius 12-13-án Balatonedericsen, az Afri
ka Múzeum parkjában a dr. Nagy Endre 
emléknapokat. A vadászmisét követően 
került sor a »Dr. Nagy Endre emlékér
mek’ átadására, amelyet Eördögh Tibor 
- egészségi állapotára tekintettel a laká
sán -, Wentzely Dénes és Kölüs Gábor 
a koszorúzást megelőző ünnepségen 
vett át.

A  V a d á s z a ti K u ltu rá lis  E g y e s ü le t ,
amely az Országos Vadásznapok ren
dezvénysorozat elindítója, és az első 
három évben szervezője volt, a regioná
lis ügyvivők közreműködésével idén is 
támogatja a megyei rendezvények szer
vezését. A VKE Központi Ügyvivői Tes- 
tülete erről levélben tájékoztatta az or
szágos szervezőbizottságot. Szintén ez 
a levél tartalmazta, hogy a VKE az or
szágos és megyei rendezvényein - 
mintegy 260 ezer forint értékben - a 
Hubertus Kereszt Kitüntetés 10 arany, 
10 ezüst és 10 bronz fokozat átadásá

nak lehetőségét biztosítja az arra érde
mes vadászoknak. A VKE továbbá föl- 
jánlotta a szervezőknek, hogy - ameny- 
nyiben erre igény van - az idén va
dásszá vált új vadászok számára segít 
megszervezni a közös fogadalomtételt.

E lő s z ö r  ta r to t ta k  é r te k e z le te t  július 
10-én a Vadászati Kulturális Egyesület 
regionális ügyvivői Budapesten, a Fesz 
tivál étterem különtermében, hogy ér 
demben szót váltsanak az aktuális fel 
adatokról. Több megyei ügyvivő jelezte 
hogy a vadászkamara előkészítő bizott 
ságában és az idei Országos Vadászna 
pok helyi rendezésében számíthatnak a 
közreműködésére, amely a VKE eddigi 
tevékenységének elismerését tükrözi.

dászkamara szervezésének élére állnak. 
Döntés született arról is. hogy a Véd
egylet tagjai - a megyei szövetségek - 
nem külön-külön. hanem a törvény elő
írásának megfelelően az országos szö
vetségen keresztül képviseltetik magu
kat a kamara előkészítő bizottságában. 
Az elnökség állást foglalt abban, hogy 
egyelőre nem kezdeményezik a megyei 
vadászszövetségek, illetőleg az OM W  
feloszlatását, megvárják amíg a kamara 
működni kezd, s ha betölti a magyar va
dászok érdekvédelmi feladatát is, akkor 
a párhuzamosság elkerülése érdekében 
visszatérnek a témára. Ugyanilyen jelle
gű döntés született az O M W  vagyoná
val kapcsolatosan is. A végső álláspon
tot az O M W  Választmánya fogja ki
mondani, előreláthatón a novemberben 
sorra kerülő ülésén.

E ln ö k i é r te k e z le te t  ta r to tt  július 9-én A  M a g y a r  B é rk llö v ő  é s  F ü g g e tle n
az O M W  Elnöksége, amelyen úgy dón- V a d á s z tá rs a s á g o k  O rs z á g o s  S z ö -
töttek, hogy az Országos Magyar Va- v é ts é g é  - annak ellenére, hogy koráb

ban nem tartotta alkalmasnak és idő
szerűnek a vadászkamarai törvény par
lamenti tárgyalását és elfogadását - el- 
külde jelentkezését az FM miniszternek, 
hogy részt kíván venni a vadászkamara 
előkészítő bizottságának munkájában. A 
mindig szélsőséges véleményeknek 
hangot adó szövetség vezetői a vadász
kamarát nem tartják érdekvédelemre al
kalmas szervezetnek, sőt a vadászok el
len tevékenykedő szervezetet látnak 
benne, ezért egy egységes vadászszö
vetség életrehívását tartják jó megoldás
nak. Feltehetően ez a magyarázata an
nak, hogy szívesen egyesülnének az Or
szágos Magyar Vadászati Védegylettel.

„V a d  a  te rm é s z e tb e n ” c ím m e l - au
gusztus 9-én - dr. Egyed Istvánné Papp 
Mária olajfestményeiből nyílik kiállítás a 
Széphalom Bevásárló Központ I. emele
ti .Széphalom Galériájában*. Cím: Bu
dapest II., (Pesthidegkút) Hidegkúti út 
167.

APRÖHIRDETES
A P RÓ HIR DETÉSEK TARIFÁI:

A z e lső  szó  50 Ft, m inden  tovább i 
szó 10-10 F t+25%  áfa . A h irdetése
ket levélben, faxon vagy szem élye
sen , m inden  hónap 10-éig sz íves 
kedjenek leadni.

H IR DETÉSI KEDVEZM ÉNYEK:
A  Vadászati Kulturális Egyesület tag
jai szám ára és valam ennyi á llást ke
reső szám ára ingyenes az apróhirde
tés. A vadásztársaságok által bekül
d ö tt ha lá lozási értes ítések ugyan 
csak díjm entesek.

ZKK 600-as .30 06-os cal. golyós fc 
és 1 db MC 21 típusú 12-es cal. sörétes 
fegyver eladó. Érdeklődni: 06-56/496-225.
Eladó Sakó F innbear de Lux cal. .30-06 
Springfield golyós vadászfegyver rózsafa 
markolatvéggel, ezüst tárberakással. 6x42- 
es MOM távcsővel szerelve. Érdeklődni: 06- 
20/440-015.

V adgazdálkodás i szakm érnök  
(szám laképes) vállalja a vadászatra  
jog osu ltak  -  tíz  évre szó ló  -  üzem 
te rve in ek  az e lkész ítését. C ím : Ba
logh Is tván , 8564 Ugod, K ossuth
116., te lefon: 06-89 353-211.

Merkel 21OE vésett Bock-Büchs 12/30-06 
kai. Hertei-Raus 3-10x46 céltávcsővel alig 
használt, kifogástalan állapotban 400 000 
Ft-ert eladO. Érdeklődni: 166-0649.
FÉG .30-06-os duptagofvós szerelten, vál- 
tócsővel. ZH-301 -es 12/70-es Cseh. 
és körablakos UAZ sürgősen eladó, 
lódni: 06-56/431-581-es telefonon 16 óra
Jtán.________________________________
Izs Bock 12-es 99-lg  műszakival, jó álla- 
potban eladó. Érdeklődni: 06-36/469-929.
16-os Contlnentál, ejektoros. friss műszaki
val eladó. Defc Zoltán. Mezőhegyes. Posta u.
10. Telefon: 06-68/466-104 (murtttkttben;
3 db W haterby .30-06. 7 mm-es Magnum. 
300-as Winchester Magnum és 308-as ka
liberben Browning BLR-81 alsó emelőkaros 
fegyver távcsővel szerelve eladó. Ugyanitt 
1 -4 x 20-as új futóvadlövő távcső eladó. Ér
deklődni: 06-20/236-924._______________
Kezdó vadászok figyelem ! Olcsón eladó 
jó állapotban lévő 16-os cal. IZS 18E sö
rétes vadászfegyver. RC lőszerekkel 
együtt. Műszaki vizsga 1999-ig érvényes. 
Érdeklődni mindennap 17 óra után: 06- 
76'r442-153-as telefonon lehet.__________
Ertekesitesre felajánlom cseh Mauser ZKK 
600-as .30-06-os golyós, valamint Merkel 
12-es MC-21 12-es, Merkel 16-os sörétes 
fegyvereimet. Érdeklődni: 18 óra után a 06- 
52/381 -305-ÓS telefonon.

B evadászo tt, a lap ido m íto tt vizslák el
adók, pointer kölykök előjegyezhetők. Ki
képzést vállalok. Deli Zoltán, Mezőhegyes, 
Posta u. 10. Telefon: 06-68/466-104 (mun
kaidőben)____________________________
Eladó 8  hetes Hannoveri véreb kan kutya, 
szarvasvörös, erőscsontú és egy 10 hóna
pos tigriscs&os kan kutya. Ugyanitt 5 éves 
Airedaie terrier és 8 hetes szálkásszőrű 
tacskók. Érdeklődni: 06-85/467-366.
R övldszórű  ném et v izsla  kölykök győz
tes. aktívan vadászó szülőktől, sporttársi 
áron eladók. Telefon: 243-3727 vagy 06- 
26/325-620. '

Igényes vadászházak, vadászta
nyák. éttermek, egyéni elképzelés sze
rinti belsőépítészetét és lakberendezé
sét vállaljuk. KERTIPP Bt. 2700 Ceg
léd. Kéve u. 9.. tel.: 06-53/315-528.

Szálkásszórú  tacskó kölykök, jagdterrier 
kölykök, munkagyőztes szülőktől eladó. Ér
deklődni: Endre Károíy. 7678 Kossuth u. 5.. 
telefon: 06-72/496-(___________________
M unkavizsgás importvérvonalú, drótszőrű 
német vizslakölykök előjegyezhetők. illetve 
kaphatók. Érdeklődni: 06-66/442-248.
B lo odhou nd  (angol véreb) kölykök te
nyésztésre. munkára, hobbira egyaránt al
kalmasan eladók. Telefon: Molnár Erika, 
351-1490.___________________________
W eim arl rsz. vizslaköt/kök augusztusi szü
letéssel. fajtagyőztes szülőktől előjegyezhe- 
tők. Telefon: 06-30/389-621.____________
D rótszórú  magyar vizsla és welsh terrier 
kiskutyák aktívan vadászó szülőktől el
adók. Érdeklődni: Kiss György, 8800 
Nagykanizsa, Ráckert u. 2. Telefon: 06-93/ 
321-885.

V A D -G A Z D A  M érnöki Iroda vá lla lja : 
vadászterü le tek  haszonbérleti szer
ző d ése in ek  e lőkészítését, fe lértéke
lését, rövid és hosszú távú üzem ter- 
vezését, bejegyzett szakértőkkel, re
ferenciákkal. Telefon: 06-60/314-597, 
30 /314-597,118-9226, fax: 153-0417.

V ilággyóztes apától. CAC-os anyától há
rom és félhónapos rövidszőrű német vizsla 
kölykök eladók. Tamus József. 5126 Jász- 
fényszaru. Bajcsy-Zs. u. 32.. telefon: 06- 
57/422-613.__________________________
Jag d terrie r kölykök és növendék kutyák, 
munka- és küllemgyőztes kanoktól, vala
mint aktívan vadászó szukáktól eíadók. Ér
deklődni: Horváth István hivatásos vadász, 
telefon: 06-96/480-370.

N őtlen , pá lyakezdő  vadgazdálkodási 
technikus állást keres (vegyes vadas) nagy- 
vadas területen. Lakás szükséges. Dunán
túl előnyben. Cím: 6760 Kistelek, Móra F.
17.. telefon: 06-62/364-685 esti órákban.
B evadaszo tt ét alaptdomított vizslák el
adók. Csüllög István. Vésztő, Szőlőskert u.
1.. telefon: 06-6^477-267._____________
Balatonalm ádiban kertes családi házban 
10 szeméty részére alkalmas 4 külön szo
bás lakrész kedvezményesen kiadó. Tele- 
fon: 06-88/339-022.___________________
K atonav ise lt, hivatását szerető vadász
vadtenyésztő állást keres. Cím: Zábrádi 
Barna. 1131 Budapest, Babér u. 31., fsz. t
N agyvadas vadásztársaságok! Bejegyzett 
szakértő nagyvadas területes tagságért, 
vagy nagyvad vadászati lehetőségért cseré
be 10 éves üzemterv elkészítését ajánlja. 
Telefon: 06-56/450-268.________________
30 éves gyakorlatta l (apró- és nagy
vadas területen) vadgazdálkodási techni
kumot végzett hivatásos vadász állást ke
res, lehetőleg nagyvadas területen. Értesí
tést a 06-22/362-039-es telefonszámon 
kérek._______________________________
Tízezer hektáros Heves megyei, síkvidéki 
vadászterületre fiatal, ambiciózus hivatásos 
vadászokat keresünk. Jelentkezni a 06- 
36/479-908-as tetofonon lehet.__________
A HM  B udapesti E rd őgazdaság  Rt.
Süttői Erdészeti Igazgatósága németül tu
dó házaspár részére vadászházi áUást hir
det. Feleség részére szakácsnői és gond
noki állást, férj részére erdész-vadász ál
lást biztosítunk. Szolgálati lakás és bér 
megegyezés szerint. Jelentkezés írásban 
az alábbi címen: HM Budapesti 
daság Rt. Süttői Erdészeti Igazgatí 
2543 Süttő. Rákóczi u. 62.

K orongdobó gépet hobbi és parco- 
urs koronghoz 21 800 Ft-tó l, fam á
szó és  á llván yos összeh ajtha tó  
m agasleseket 12 500 Ft-tól (+pos- 
tadij+áfa) szállít az IN TER M A S Kft. 
S zárn yas , szőrm és befogócsap
dák m inden méretben.
Tel.: (66) 321-151, 
fax: (66 ) 441-029.

V ad ászatkö zve tító  iroda komoly vadá
szati gyakorlattal, jó német és/vagy olasz 
nyelvtudással férfi munkatársat keres iroda
vezetői munkakörbe. Jelentkezéseket írá
sos önéletrajzzal 8500 Pápa. Rákóczi F. u.
17. alá kérjük, telefon: 06-89/313-578.
V adászterü letek  vízellátását biztosítom 
szélmotoros kútjaimmal, vadászházak áram
ellátását szélmotoros genetároraimmal. Sza

bó György. 3671 Borsodnádasd. Belső u. 
27. Telefon: 06-46/442-529.444-084.
Isuzu Trooper 1988-as 1949 cm3-es ben
zin-. gázüzemű terepjáró gallytörővei. vad
szállító ráccsal, másfél óv i
Telefon: 06-36/355-194.

’ műszakival eladó.

M inden  típ u sú  terepjárók javítása. 4WD 
aőrs. ÉpítcCenter. 2040 Budaörs 

fon: 06-23/415-541.
tők u. 2-4. Tele-

Suzuki Samural-ra szerelhető keményte
tők több színben eladók. Vadászoknak ked- 
vezmény. Tetefon: 06-20/432-046._______
Vadászkönyvvel kezdje a vadászújévet! - 
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium ak
ciója: Gyimesi György: A Kárpátok bércein - 
Könyv 650 - Ft! - Egyéb vadászkönyvek 
nagy készletéből válogathat. 6900 Makó, 
Zrínyi u. 34.. telefon: 06-62/211-561 és 
213-680.

Igén yes  vad ászh ázak , vadász
tanyák, éttermek, egyéni elképzelés 
szerinti belsőépítészetét és lakberen
dezését vállaljuk. KERTIPP Bt. 2700 
Cegléd, Kéve u. 9.. tel.: 06-53/315- 
528.

Vadásztársaságok figyelem ! Vadásztár
sasági tagnyilvántartó számítógépprogram 
megrendelhető számlával, garanciával. Ké
résre ingyenes DEMO-lemezt küldünk. Ha 
szükséges, olcsó számítógép beszerzését 
is megoldjuk. Végvári és Társa Bt. 06- 
30/250-644.__________________________
Ó rkény-Tábor Vadásztársaság apróvadas 
területre hivatásos vadászt keres. Fizetés 
megegyezés szerint, szolgálati lakást bizto
sítunk. Jelentkezni lehet: Boros László. 
2381 Táborfalva. Tartsay V. u. 15.. telefon:
06-29/382-881.

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

Emblémájukat, működésükhöz szüksé
ges ügyviteli nyomtatványaikat, bélyegző
iket. tagkcnyvüket és egyebeket (vendég
jegyek. emléklapok, levélpapírok, boríté
kok. névjegyek stb.) fe'kérésre megterve
zem. kivitelezem, ötvözve az Önök igé
nyeit. helyi sajátosságait a magyar vadá
szati kultúra képi világával.

VP'om szíves érdeklődésüket: 
CZIGLÉNYI ALPAR 
grafikus (és vadász)

Cím: 1027 Budapest. Horvát u. 2-12. II. 
15. Telefax: 201-8366
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D É l-A F R IK A
8 NAP JOHANNESBURGI INDULÁSSAL, ÉRKEZÉSSEL, 

NYALA ÉS MÁS KÜLÖNLEGES ANTILOPFAJTÁK,
2 VENDÉGVADÁSZ EGY HELYI KÍSÉRŐVEL 

17 400 ATS VADÁSZONKÉNT 
ÚJ: 4 NAPOS SZÁRNYASVAD VADÁSZAT 

1 NAP ÉRKEZÉS-ELUTAZÁS 
INKL. MINDEN KILÖVÉS 

ÉRKEZÉS, INDULÁS JOHANNESBURGBÓL 
19 500 ATS VADÁSZONKÉNT

N A M ÍB IA
7 NAP WINDHOCKI ÉRKEZÉSSEL, INDULÁSSAL 

KUDU-, HARTFBEEST-, VARACSKOSDISZNÓ-VADÁSZAT 
2 VENDÉGVADÁSZ 1 HELYI KÍSÉRŐVEL 

8300 ATS VADÁSZONKÉNT

T A N Z Á N IA
SPECIÁLIS BIVALYVADÁSZAT KEDVEZMÉNYES ÁRON 

7 NAPOS VADÁSZAT, INKL.: HELYI KÖLTSÉG 
2 VENDÉGVADÁSZ 1 HELYI KÍSÉRŐVEL,

INKL.: 1 BIVALY 
5210 USD VADÁSZONKÉNT

KETTN ER-NIM RÓD-HAJAS KFT. 
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

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

C O N C O R D E  TRAVEL
.A ConCorde Travd őrömmel értesíti a kedves olvasókat, hogy tevékenység köre repülőjegy-eladással bóvült 
így ezentúl komptett szolgáltatással á l utasai rendelkezésére. Vadászat, egyéni és társasutazások, valamnt üz
le t és ncentwe utak szervezése mellen igény szennt keövszó árú tursia-, illetve kónye'mes utazást biztositó 
business osztási repülőjegyeket tíztos’tunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repúlőjegyárainkból:
AMSTERDAM 32 9 0 0 - MADRID 42 0 0 0 -
AUCKLAND 217 800 .- MEXICO 87 300.-
BANGKOK 1 1 5 0 0 0 - M IA M I 68 600,-
BARCELONA 4 0 0 0 0 - MÜNCHEN 28 500.-
BRUSSELS 3 3 0 0 0 - NEW  YORK 5 9 0 0 0 .-
BUENOS AIRES 120 000 ,- NICE 45 100,-
CAPETOW N 1 0 9 8 0 0 - ORLANDO 68 6 0 0 -
EDINBURGH 41 0 0 0 - PARIS 33 800,-
FRANKFURT 40 000 ,- PORTO 48 8 0 0 -
HARARE 1 0 9 8 0 0 - RIO DE JANEIRO 114 200,-
ISTANBUL 3 8 0 0 0 .- STOCKHOLM 45 0 0 0 -
JOHANNESBURG 91 0 0 0 - SYDNEY 163 500.-
LARNACA 3 6 0 0 0 .- TOKYO 101 000. -
LONDON 2 6 0 0 0 ,- TORONTO 6 1 5 0 0 ,-
LOS ANGELES 81 0 0 0 - ZÜRICH 32 OOO-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 

5% KEDVEZMÉNYT ADUNK  
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRAI 

Irodánk nyitvatartási ideje: hétfó-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
B U D A P E S T  IX.. V Á M H Á Z  KRT. 7. T E L .: 2 1 8 -0 2 9 3

Vadászfegyverek, önvédelm i fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak.

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

Magyarországon a polgári (vadász és önvédelmi) kézifegyverek és ezek 
lőszereinek vizsgálatát, a megfelelőség tanúsítását az Ipari, Kereskedelmi 

és Idegenforgalmi Minisztérium kijelölése alapján -  az 1973. évi 19. 
törvényerejű rendelet, valamint a 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet 

értelmében -  a használók biztonsága érdekében - a fegyverek 
forgalombahozatala előtt és időszakosan kötelezően - a C.I.P. 

nemzetközi előírásainak megfelelően végezzük el.

M K H0
A POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS LŐSZBRVIZSGÁLÓ KFT. 

HÉTFŐN, SZERDÁN és PÉNTEKEN 
7.00 órától 12 óráig veszi át az EGYÉN megrendelőktől 

a vadászfegyvereket műszaki vizsgálatra.
(A vizsgálat elvégzéséhez át kell adni a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt.) 

A vadásztársaságok, fegyverjavítók, kereskedők,
Illetőleg más cégek részére 

a fegyverek műszaki vizsgálatát előre egyeztetett Időpontban 
NAPONTA 7.00 órától 10 óráig tudjuk átvenni és elvégezni.

(Az átvételhez kérjük szíveskedjenek 2 példányban megrendelést készíteni, 
amely tartalmazza a megrendelő adatait, minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, valamint a tulajdonos nevét és pontos lakcímét,
irányítószámát.)

Egyéni megrendelőink részére a maroklőfegyverek műszaki vizsgálatát 
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN végezzük, az átvétel 7 órától 12 óráig tart.

Kérjük a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt.
A bevizsgált, próbajellel beütött fegyvereket, valamint a vizsgálati 
tanúsítványt - a forgalomtól függően - naponta 13 órától adjuk át

megrendelőinknek.
Címünk: 1085 BUDAPEST, Soroksári út 158. 

Telefon: (06-1) 280-6782,281-1880 Telefax: (08-1) 281-1856

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 KltU  IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI KFT. 
1181 BUDAPEST, BAROSS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 

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

v  D i a n a  F E G Y V E R Ü Z L E T
y . T R A D E  —

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllővő 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. 
M in d e n  h é te n  k e d v e z m é n y e k k e l, 

m e g le p e té s e k k e l v á r ju k  v á s á r ló in k a t.
A DISZKONT ÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

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

’Q K .

1077 BUDAPEST. W ESSELÉNYI U. 74 TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTAS: Hétío-csütörtok: 8.30-17.00, péntek: 8.30-14.30
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Született zseni!

1
Pannon GSM

Van olyan újszülött, akinek a cumiját rögtön szögre akaszthatjuk, mert egyszerűen nincs rá szüksége. Mert már születése pil

lanatában a felnőttek közé tartozik, úgy mint például az új Pannon GSM  MX-3000 mobiltelefon. Rendkívül intelligens. A készü

lékkel igénybe vehetők a Pannon GSM  különleges szolgáltatásai. Magyar nyelvű menürendszere egyszerűvé teszi használatát.
*

Kézhezálló, egyedi, modern forma. Kis súly, kedvező kapacitású akkumulátor. Továbbá biztos, sokat ígérő családi háttér. Így néz 

ki egy zseniális újszülött jel lem rajza nálunk. A készüléket június 16. és július 31. között bemutatótermeinkben és területi képvise

leteinken már legrégebbi* előfizetőink is szenzációs áron, havi nettó 500 forintért bérelhetik. Sőt, egy év eltelte után kedvező

áron akár meg is vásárolhatják. Ha szeretne többel megtudni a Pannon GSM  MX-3000 típusú készülékről, kérjük hívja nonstop ügyfélszolgálatunkat a (16 I 464 6020-as. vag> 

a 06 20 200 200-as tclcfonszámokon! Az ajánlat a készlet erejéig érvényes! A készülék csak a bérleti szerződésben hozzárendelt SÍM  

kártyával használtató! *Azok az előfizetőink, akik 1995. június 30-ig fizettek elő szolgáltatásunkra! További részletek az üzletekben!
PANNON GSM
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oliv: 71016

5 .  BUSH-LINE piké pólóing 
Méret: 1 = 36/38, 2 = 40/42, 3 = 44/46 
Cikkszám: oliv: 72240 3 9 0 0  Ft

6 .  BU SH -LIN E blúz. natur-kék-na- 
rancs kockás, tiszta pamutból, oldalt 
sliccel.
Méret: 38-46
Cikkszám: 72400 9 8 0 0  Ft

Hölgyvadászoknak, vadász-feleségek- 
nek ajánljuk a BUSH-LINE vadászruhák 
hölgyeknek kialakított kollekcióját. A 
tiszta pamut tw illböl készült ruhák kü
lönösen előnyös hordtulajdonságúak, 
funkcionális kialakítással.

1 . BUSH-LINE rövidujjú blúz, két le
gombolható zsebbel.
Méret: 38-46 
Cikkszám:
nádszín: 72243 5 9 0 0  Ft
oliv: 72096 5 9 0 0  Ft

2 . BUSH-LINE sokzsebes bermuda- 
nadrág. hossza cca. 50 cm
Méret: 38-46 
Cikkszám:
nádszín: 71079 5 9 0 0  Ft
oliv: 71018 5 9 0 0  Ft

3 . BUSH-LINE mellény, hat zárható 
zsebbel, oldalt tépőzárral szabályozha 
tó. Hossza cca. 55 cm.
Méret: 38-46 
Cikkszám:
nádszín: 72242 6 9 0 0  Ft
oliv: 72092 6 9 0 0  Ft

4 . BUSH-LINE többfunkciós pantalló, 
nadrágszár-része térdben lezippezhető. 
így bermudának is használható. Hossza 
bermudaként cca. 47 cm.
Méret: 38-46 
Cikkszám:
nádszín: 71072 6 9 0 0  Ft

6 9 0 0  Ft

í r

A képen lá tható  áruk, valam int más, hölgyvadászoknak
aján lo tt divatos ruházati c ikkek  kaphatók  

a KETTNER budapesti szaküzletében: 
1061 Budapest, Andrássy u. 12. Tel.: 332-3180
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Kettnet
Kettner Nimród és Hajas Kft. 

Nagykereskedelem és Csomagküldés 
1214 Budapest Rákóczi F. u. 195-197.

Tel./Fax: 420-4940

1 Elch rövidujjú  ing ek  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
N ádszín  63417
Oliv 63421
Méret: 40-46

2290.-
2 2 9 0 . -
2290.-
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Kettnec

Nagykereskedelem és Csomagküldés 

1214 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197.

A W ILDM EISTER m árkájú  
vadászruházat e lőm osott 
tiszta  pam ut gabardinból, 
kényelm es szabással ké 
szült, így k ife jezetten  a lka l
mas nyári vadászatra. Min
den m osással egyre puhább 
lesz.

1 .  W ILDMEISTER hosszú ujjú 
ing
Méret: 40-46
Cikkszám: 63290 4590 Ft

2. W ILDMEISTER rövid ujjú 
ing
Méret: 40-46
Cikkszám: 63291 4190 Ft

3 . W ILDM EISTER pantalló, 
bővítő hajtásokkal 
Méret: 48-60
Cikkszám: 60229 6900 Ft

4 . W ILDM EISTER bermuda 
(öv nélkül)
Méret: 48-60
Cikkszám: 60342 5900 Ft

f i

A képen lá th a tó  c ikkek  kaphatók csom agküldő szo lgá la tunknál, cím e: 
1214 Budapest R ákóczi F. u. 195-197. Tel./Fax: 42 0 -4 9 4 0 , va lam int szaküzlete inkben:
B udapest, VI., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. P écs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904.

T atab ánya , Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. M isko lc , Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Z a laeg erszeg , Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. 
Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898. B aja , Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.

5. BUSH-LINE sapka, 100 %  
pamutból, állítható bőséggel, 
bőr silddel
Cikkszám: 64841 2900 Ft


