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Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen 
rajtunk múlhat a vasárnapi ebed, az otthon melege, 
üzemek, kisgazdaságok működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható 3500 csere
telepével, szám os új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legm agasabb színvonalon k i s z o l 

g á l n i  6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztó já t, m int az  ország legm egbízhatóbb  
PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 telefon- 
számon!

PRIMAGAZ
PRÍMAGÁZ ENERGIA (§)
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VADASZTOL ^ 
VADÁSZOKNAK!

NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

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

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

14400-19000 Ft-íg.
Jelszavunk:
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór Autóház Kft. 
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122
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S O P R O G E T U N K ?
Am i azt illeti, m eglehetősen érdekessé 
vá lt a helyzetünk.

M egbízható forrásból, d e  hivatalosan 
m eg nem erősítetten. arról értesültem , 
hogy : nem tudom  hol és nem  tudom  kik, 
m ár lázasan do lgoznak a vadászati tör
vény -  azaz a vad védelm érő l, a vadgaz
dá lkodásró l és a vadászatró l szó ló tör
vény -  m ódosításán, átalakításán.

Mit m ondjak, nem egy  jó  hír!
Különösen akkor nem, ha azt is sejdítik 

velem , hogy most b izony m ás v ilág van, 
m ások a szem pontok és m ások a dönt- 

nökök. Azok, ak ik  -  szépíthetném  így vagy úgy  a helyzetet 
ennek a m indenfé leképpen kom prom isszum os, tehát csupa- 
csupa  egyezkedésen, m egalkuváson a lapu ló  törvénynek az 
előkészítése, p lusz az e lfogadása során alul m aradtak, á llás
pontjukat a dem okrácia  azt is m ondhatnónk: a többség  aka
rata -  e lsöpörte. Aztán tessék, az országgyű lés i képvise lő  vá 
lasztásokon a dem okrác ia  -  figye lem ! ez is a tö bbség  akara
ta !!! -  azokat em elte  a hatalom ba, akik e dd ig  el-, le-, ki-, vo l
tak söpörve ... s ahogy fogadkoztak-fogadkoznak, m ost ők 
akarnak -  a több i között -  söprögetn i.

M erthogy új seprű  jól seper!
És ebben  az o rszágban  m ind ig  lehet itt is egy k icsit, o tt is 

egy  k ics it söprögetn i. Rend és tisztaság ettől m ég nem lesz, 
de  egyrészt telik ve le  az idő. m ásrészt a söpröge tőke t jól m eg 
lehet fizetni, harm adsorban a söprögetés után összegyű jthe
tő, kupaco lha tó  és k idobható  m inden, ami szem ét va g y  a söp- 
rögetők szerint szem étnek m inősül.

Szóval, állító lag az új söprögetők kis csapa ta  azon d o lg o 
zik. hogy a  vad állam i tu la jdon lása helyett a rés nullius -  a 
senkié és m indenkié  szabá lya  lép jen életbe, a  vadászte rü le 
tek nagysága p ed ig  a 3 ezer hektárró l 3 száz hektárra csök
kenjen. De ha m ár ekkora a „vadászterü le t" nagysága, mit 
„nagysága" ... m érete, akkor változtatni kell sok m inden m á
son is, a h ivatásos vadászok a lkalm azásától a vad g azd á lko 
dás úgynevezett üzem tervezéséig.

Apropó, jó  ha tud ják: a je len leg  érvényben lévő és 10 évre 
szóló haszonbérle ti szerződések, am elyek a fö ld tu la jdonosok 
és a vadászatra  jogosu ltak között jö ttek létre -  de  ha jobban 
be legondolok a részvénytársaságoknak á lcázott á llam i te rü le 
tek szerződései is egyetlen á tgondo lt, jog ilag  a látám asztott 
és határozott to llvonással érvényteleníthetőek, m egszünte the
t e k  ... m ert egyiknek s incs jóváhagyott, a szerződés m ellék
letét képező  üzem terve. Nem a sa ját h ibá jából, egyérte lm űen 
a hatóságok m úlasztásából, akikre, m int tud juk és a vadászati 
törvény ed d ig i végreha jtása során többször is m egtapaszta l
hattuk: nem  vonatkoznak a törvényben rögzített határidők.

Lehet, hogy a m in isztérium ok régi-ú j söprögető i tudnak va 
lamit, am it mi közönséges vadászok nem is se jthetünk ... e l
végre edd ig  is náluk volt, ezután is náluk lesz a régi-ú j seprű 
... és ahol seprű van -  nem kell nagy jóstehetség hozzá -  
e lőbb -u tóbb  ta lá lnak hozzá szem etet is.

E gyébkén t az A lko tm ányb íróság  döntése  é rte lm ében  m ég 
idén az év vége  e lő tt el kell fogadn ia  a Parlam entnek a tö r
vény m ódosítását... s ha m ár egyszer az ú jdonsü lt honatyák- 
nak-honanyáknak fog la lkozn iuk  kell a v a d á s z a tta l... sok m in 
dent, sőt ezzel az ü rüggye l m indent e lő  lehet terjeszten i, 
nem fog  a parlam enti va d á sz-lo b b y  sem m it m egakadá lyozn i, 
m ert n incs.

M int ahogy mi vadászok sem tudunk sok m indent m egaka
dályozni. Tessék csa k  visszaem lékezni, m it je len te tt a vad 
szám ára a törvény előtti b izonyta lanság, aztán a k ih irde tés 
és az é le tbe lépés közötti időszak e lkeseredett vad írtása  ... 
am elyen -  ta lán sok helyen m ostanra ju to tt tú l a va d á llo 
mány. M ég egy  ú jabb  b izonyta
lanság, ú jabb  e lkeseredés ... és / |
akkor tényleg „lő ttek" a m agyar . 1
vadnak. x  /

Ezt m ég a söprögetők sem 
akarhatják, lega lább is  remélem. főszerkesztő
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Dr. Kalotás Zsolt, Budapest: A
Vadászati Kulturális Egyesület ál
tal szervezett, vadgerlével fogla
kozó fórumon a természetvédelmi 
szakterületet a KTM Természetvé
delm i Hivatala és a Magyar Ma
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület képviselte. Mivel a két 
szervezet álláspontja vadgerle
kérdésben megegyezett, felhatal
mazottnak érzem magam arra, 
hogy a fórumon összeállított záró
nyilatkozatban foglaltakkal kap
csolatosan a természetvédelem 
különvéleményét leírjam.

A vonuló vadgerlék vonulási 
idejével, az országon átvonuló tö
m egek megítélésével nem szállók 
vitába. A több ezres csapatok 
megjelenése ugyan kis túlzás, de 
tény, hogy a vonulás augusztus 
közepétől szeptember közepéig a 
Tisza menti területeken kifejezett 
tendenciájú. Vitatható ugyanakkor
-  mert m inden tényszerű adatot 
nélkülöz és csupán néhány elfo
gultsággal is illethető személy 
szubjektív megítélésen alapul -  
hogy a vonuló gerlék által az érő 
napraforgóban okozott károk 
emelkedő tendenciát mutatnak. 
Ha több szubjektív véleményt 
összegzünk, az attól még nem vá
lik objektivitássá. Ezt a kérdést 
vizsgálni kell. méghozzá a kér
désben érintett feleknek -  a nap
raforgó-termelőknek és az állami 
természetvédelem képviselőinek
-  és konkrét mintaterületek több
éves adatsora alapján azután va
lóban leszűrhetők, majd bizonyos 
következtetések, de a végered
mény jóslására hiteles szakember 
nem vállalkozhat.

Sajnálatos, hogy a konferencia 
zárónyilatkozatába olyan kinyilat
kozás is bekerült, amelyet a kővet
kező bekezdésben maga a szöve
get megfogalmazó cáfol meg. Ki
jelenti, hogy a puskás riasztáson 
és a zaklatáson kívül nem volt a 
múltban hatásos védekezési mód
szer, ugyanakkor a következő 
gondolatában közli, hogy a termé
szetvédelmi hatóság alkalman
ként vadkárelhárító vadászatokra 
is adott ki engedélyt. Feltehetőleg 
ez utóbbit az előző gondolatok
ban azért nem emelték ki, mert az 
nem volt kellően hatékony mód
szer! Egyébként ismertek már a 
gyakorlatban más kiváló haté
konysággal alkalmazható madár- 
kár-elhárító eljárások is. Sajnos 
ezek részletes ismertetésére e he
lyen a megadott terjedelem miatt 
nem vállalkozhatok, de az érintet
tekkel bármikor szívesen megosz
tom, ha erre igényt tartanak.

Végül állítom, hogy a term é
szetvédelemről szóló 1996. évi 
L ili. törvény nincs ellentmondás
ban a vad védelméről, a vadgaz
dálkodásról és a vadászatról szó
ló 1996. évi LV. törvénnyel. A  vad
gerle védett faj, tehát az általa 
okozott kár nem vadkár, tehát a 
földtulajdonosnak nem kötelessé

ge a védekezés. Ugyanakkor a 
gazdálkodó a védett állat által 
okozott károk miatt kártérítésre 
csak akkor tarthat igényt, ha tőle 
telhető módon eleget tett a károk 
elhárítására, kérheti a természet- 
védelmi hatóság intézkedését, 
amely dönt. hogy vagy maga 
gondoskodik a kárelhárításról, 
vagy felkér egy kívülállót (akár va
dászatra jogosultat is) a kárelhárí
tásban való közreműködésre, 
vagy az okozott kárért kártérítést 
fizet. Megítélésem szerint ez a jo 
gi szabályozás megteremti a fel
tételrendszerét a természetvédel
mi és a gazdálkodói érdekek 
összehangolt érvényesítésének. 
A vadászati érdekek érvényesíté
se természetesen más m egköze
lítést jelent. De mint azt fentebb is 
megemlítettem, a vadgerle a ha
zai jogszabályok szerint nem szá
mít vadfajnak Magyarországon.

Csányi Péter, Törökszentmiklós:
„ ... magángazdaként vettem 
részt a konferencián, de aggálya
im az illetékesek „hozzáállása" 
miatt csak egyre növekednek. 
Egyszerűen nem értem miről be
szélnek, milyen alapon szólnak 
abba bele. hogy az én földemen 
mit csináljak? Nem tudom  mit 
szólnának a tisztelt uraságok, ha 
én egyszerűen bemásznék a kert
jükbe és ilyen-olyan százalékban 
leenném a gyümölcsfáik term é
sét? A gazdálkodó -  szerintem -  
alapvető joga. hogy védekezzen 
a kártevők ellen. Nonszensz, 
hogy a saját földemen és az álta
lam beinvesztált pénzemből más 
részesedik, mert nekem nincs jo 
gom a kár elhárításához, megelő
zéséhez. Olyan embertől elru
gaszkodott. bürokratikus eljáráso
kat találnak ki, amelyeket egyet
len gazda sem tud teljesíteni, 
mert dologidőben egyszerűen 
ilyenekre nincs ideje. Úgy látom 
nem akarnak semmiféle m egol
dást keresni, csak mondják a ma
gukét. és minden úgy jó. ahogy 
van. Miért nem lehet erre az idő
szakra a napraforgótermő terüle
teken megszüntetni a vadgerlék 
védelmét? Javaslom, a termé
szetvédőknek. hogy termessze
nek a saját, védett területeiken 
napraforgót -  van éppen elég te
rületük hozzá -  és ott etessék 
őket, ahogyan akarják. Értsék 
meg már végre, hogy ebben az 
országban mi is élni akarunk, és 
nem csak a kártevők. Az általunk 
befizetett adókból tartjuk el a költ
ségvetést, és ennek fejében -  ha 
nem tudnák -  talán jogaink is van
nak. Mi nem kapunk állami fizeté
seket, ilyen-olyan juttatásokat, 
végkielégítéseket, sőt még nyug
díjakat sem. Azt azonban joggal 
elvárjuk, elvárnánk, hogy komo
lyan és végre egyenrangú félként 
kezeljék azokat, akik megtermelik 
az ország kenyerét..."

APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az e lső szó 100 Ft, minden további szó 
20-20 Ft + 25% áfa. A hirdetéseket levél
ben, faxon vagy személyesen, minden 
hónap 10-élg szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
számára és valamennyi állást kereső 
számára ingyenes az apróhirdetés. A va
dásztársaságok által beküldött halálozá
si értesítések ugyancsak díjmentesek.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 06-60/327-280-as szerkesztőségi 

telefonszámunkat.

7x&4-es Cseh ZKK golyós fegyver, új csővel. 
8x56-os Zeis céltávcsővel eladó. Érdeklődni le
het a szerkesztőség címén és telefons/áma-n.

Tíz hónapos drótszőrú. magyar vizsla kan 
(vadász vérvonalú), sürgősen eladó. Tel.: 
88/457-080

Az Országos Magyar Vadászkamara Főváro
si és Pest Megyei Szervezetének Állami Va
dászvizsga Bizottsága solymász kiegészítő 
vizsgát tart az alábbi időpontokban:
Sotymás/elméleti vizsga: 1998. július 24.. 10 óra. 
1051 Budapest. Nádor u. 34.
Sdymász gyakorlati vizsga: 1998. szeptember 
11.. 8 óra. 1998. október 8.. 8 óra később meg
nevezett helyen.
Vizsgára jelentkezés: Pcmázi Ágoston.
1051 Budapest. Nádor u. 34.
Telefon: 311-9608 Tel/fax: 331-4790 
Vizsgával kapcsolatos tájékoztatás:
Szabó László 28/494-640

Világgyöztes apától, győztes anyától, ró- 
vidszőfú német vizsla kölykök eladók. Tamus Jó
zsef. Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky. u. 32. 
T.: 57/422-613

Vadászvizsga kidolgozott tételei -  504 kérdés 
-  megrendelhető Ren'<ecz József vadgazdálko
dási szmk., hivatásos vadász. Paks, /Vek u. 40. 
címen, vagy 75/313-271 -es toleíonszámon.

Törzskönyvezett Labrador retriever háromhó
napos. szuka kjskutyák eladók. Martfű. Rozsa u.
10. Tefelon: 56/450-153

FELHÍVÁS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉSRE!
A DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar Hód
mezővásárhely, fölvételi hirdet az 1998 szep
temberében induló VADGAZDÁLKODÁSI 
SZAKMÉRNÖK képzésre 
A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi 
idő 1,5 év (3 félév) félévenként 3x5 napos 
konzultációkkal.
A képzés önköltséges, a felvételi pályázatokat a 
Tü.820.r.sz. nyomtatványon kell benyújtani.
A pályázathoz mellékelni kell a főiskolai vagy 
egyetemi végzettséget tanúsító oklevelet, 
vagy fénymásolatát.
Jelentkezési határidő: 1998. augusztus 20.
A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb fel
világosítást a íaskoíaí kát továbbképzés; cso
portja ad.
Cim: DATE Mezőgatíaság; Főtskdai Kar,
6800 rtődmezővásárt>eiy, Arxirássy út 15. Tele
fon. 62346-466/159. Fax: 62341-779

Júniusi születésű Jagdterner kölykök eladók: 
Apa: 3xHPJ-HJCH fiatal KLGY-B.0.B-3xCAC- 
CACIB-5xHFGY-CACT. Anya. CACIB-CAC-HFGY 
3xCACIT-2xCACT győzles szülőktől. Ugyanitt 
száfcásszőrű tacskó kólyfcök. vadászó szülőktől, 
június végi szüfetésűek eladók. Érdeklődni: Tóth 
András. Bábolna. Telefon: 34/368-404 a / esti 
órákban.

Magyar vizsla kölykök, erős testalkatú szülőktől, 
eladók. Várszegi József hivatásos vadász. Tele
fon: 82/491-365

A BEFAG Rt. különböző nagyságú vadászte
rületek éves lelövési tervének 80-93%-át vadá
szati célra felajánlja kedvező feltételek mellett. 
A ter0te!ek/e kizárólagossággal többéves 
szerződés is köthető. Érdeklődni BEFAG Rt. 
Török József erdőművelési és vadgazdálkodá
si osztályvezetőnél. Keszthety. Kastély u. 10.. 
telefon: 06-83/312-135.06-83/314-228.

Két fő  alföldi vadász jó adottságú apró- és vi- 
zivadas területekről, keresi nagyvadas területtel 
rendelkező vadászok ismeretségét, barátságát. 
Telefon: 06-30359403

Örmény-Tábor Vadásztársaság (Táborfalva. 
Tarlsay u. 15/3.) 5700 ha apróvadas területre kö
zépfokú vadgazdálkodási végzettségű hivatásos 
vadászt keres. Vizzel. villannyal, teléfonnaJ ellá
tott szolgálati lakás van. Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezni lehet levélben, rövid szakmai 
önéletrajzzal Pajor Já/vos Vt. titkárnál (2370 Da- 
bas II. k.. Vörösmarty u 83.) letet.

Minden típusú terepjárók javítása. 4WD
Center. 2040 Budaörs. Építők u. 2-4. Telefon: 
0623/415-541.

A DIANA Vadász-Horgász Antikvárium a kitűnő 
vadészkónyvek nagy választékával á:: az ér
deklődők rendelkezésére. Ha levelet ir, vagy tele
fonál, címlistát kü'dúnk. Cim: 6900 Makó. Zrínyi u. 
34. Tel: 62/211-561 és 62/213-680

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivitel
ben. összecsukható magasleseket hordozha
tó. kocsitetős, valamint falmászós kivitelben 
rendeljen az INTERMAS kft.-nél. Szárnyas, 
szőrmés befcgócsapdák minden méretben. 
Telefon: 0^66/321-151. fax: 0666/441-029.

Hivatásos vadász állást keres, lehetőleg nagy
vadas területre. 10 óv gyakorlattal, némi otesz és 
német nyelvtudással. Szolgálati lakás szükséges. 
Ajánlatokat a 60/493-059 telefonra vérok.

igényes vadászházak, vadásztanyák, éttermek 
egyéni elképzelés szerinti belsőépítészetet és 
lakberendezéset vállaluk. KERTTIPP Bt. 2700 
Cegléd. Kéve u. 9., telefon: 06-53(315-528.

Drótszőrű magyar vizsla kiskutyák eladók, va
dász szülőktől. Telefon: 78/381-374 12-13 óra és 
este. 19 óra után.

Jó állapotú UAZ terepjárók eladók. Érdeklődni a 
27/385-413-as telefonszámon lehet.

Vadászterületek vízellátását biztosítom szél- 
metoros kúljaimmal. vadászházak áramellátá
sát szélmotoros generátorommal. Szabó 
György. 3671 Borsodnádasd. Belső u. 27. Te
lefon: 06-48/442-529. tel/fax: 06-48/471-419 
(8-14 óráig).

Több éve vadászatszervezéssel is foglalkozó is
mert idegenforgalmi iroda ke/cs vadászatszerve
zéssel. beutaztatással *  foglalkozó kollégát, 
szeptemberi belépéssel. Jelentkezéseket 'Kreatív 
m u^otá 's ' je lié re  a szerkesztőségbe vérenk.

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

Emblémájukat, működésükhöz szükséges ügy- 
vieli nyomtatványaikat, bélyegzőket, tagkóny- 
vüket és egyebeket (vendégjegyek, emlékla
pok, levélpapírok, borítékok, névjegyek stb.) fel
kérésre megtervezem, kiviteiezem. ötvözve a / 
Önök igényeit, helyi sajátosságaikat a magyar 
vadászati kultúra képi világával.

Várom szives érdeklődésüket: 
CZIGLÉNYIALPÁR 
Grafikus (és vadász)

Cim: 1027 Budapest Horvát u. 2-12.
II. 15. TeUfax: 201-8366

Vadászkutyák, idomítósát, bevadászását, mun
kavizsgára való felkészítését bentlakással válla
lom. Mtkola Géza. megyei kynológus: 9171 
Győrújfalu. Mártírok u. 66.

Szomorú szívvel tudatok mindazokkal, akik is
merték és szerették, hogy Mihályi László vadász
társunk 55 éves korában súlyos betegség után el
hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Siómenti 
Vadásztársaság tagsága és intézőbizottsága.

A Budapesti Magnezitipari Művek Vadásztársa
ság fájdalommal tudatja, hogy Tőrös József va- 
dásztársunk életének 81. évében hosszantartó 
súlyos betegsége után elhunyt.
1953. óta volt tagja vadásztársaságunknak, több 
ciklusban az elnöki teendőket látta el és irányflot
ta lelkiismeretesen a vadásztársaság életét. 
Emlékét megőrizzük.
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SZÉKFOGLALÓ HELYETT
VADÁSZLAP: -  Hivatalos pályázattal 
került jelenlegi beosztásába két hó
nappal ezelőtt. Milyen kötődése van 
éppen Heves megyéhez?
KELEMEN JÓZSEF: -  A szőkébb pát
riám, ugyanis Egerben születtem, s ilt vé
geztem egykor az erdészeti szakközépis
kolát. A Mátrai Erdő és Fafeldolgozó 
gazdaságnál voltam erdészgyakomok. 
majd tettem technikusi minősítő vizsgát. 
Ezután végeztem cl a Gödöllői Agrártu
dományi Egyetemet, és a végzés után -  a 
Vadbiológiai Kutató Állomáson tanszéki 
mérnökként -  dolgoztam a mezei nyúl 
kutatási programban, az élővad -  befo
gási módszerek fejlesztésében. 1991-től 
az egyetem babati kísérleti terének veze
tőjévé nevezetek ki és ott dolgoztam 
egészen annak, szakmai szempontból 
igen sajnálatos, megszűnéséig. 1994-ig. 
ezután különböző magáncégek vadászat
szervezői feladatait láttam el, majd ma
gánvállalkozást alapítottam, a Vad-gaz- 
da Mérnöki Irodát, ahol vadgazdasági 
tervczéssekkel. szakértői munkákkal, 
valamint szaktanácsadással. ezenkívül 
pályázat révén vadbiológiai kutatási té
mákban dolgoztam. Tettem ezt, egészen 
az áprilisban kiírt pályázatig, amelyet 
megnyertem, és bizalmat kaptam. 
VADASZLAP: -  Bizonyára kissé ko-

•

rai még a szerteágazó feladatairól fag
gatni, mégis és talán lehet véleménye, 
elképzelése. Mi az, ami a legtöbb fel
adatot adja?
KELEMEN JÓZSEF: -  Kétségtelenül, 
az örökség. A területkialakítások nyomán 
keletkezett nézeteltérések tisztázása, a 
folyamatos egyeztetetések. Sokan azt hi
szik, hogy a törvényben leírt, és lehető
ségként említett bírósági perek valamifé
le végső megoldást jelenthetnek vélt. 
vagy valós igazságukhoz. Nos, vélemé
nyem szerint, a józan érvek alapján törté
nő egyezségeket nem pótolja semmi, hi
szen a bíróságok a felperes számára leg
jobb esetben is csupán új eljárásra köte
lezik az FM Hivatalt. Magyarán: kezdőd
het minden elölről, és a tapasztalatok 
szerint -  sajnos -  újból előkerülnek 
ugyanazok a gondok, amelyek a pert 
megelőzték. Ennek ellenére tudok már 
sikerekről is beszámolni, például a meg
lehetősen nagy port kavart, különleges 
rendeltetésű területnek nyilvánított. Fau
na Rt. ügyében, ahol a hatósági határ ki
jelölés miatt a hivatal jogerősen pert 
vesztett. Újra kezdődött az eljárás és má
ra bízvást elmondhatom, hogy megyénk
ben 80 százalékban sikerült az érdekel
tekkel egy elfogadható egyezségre jutni, 
és tiszta helyzetet teremteni. Persze, ez 
korántsem ment olyan könnyen, mint így

KELEM EN JÓ ZS E F (35) A  HEVES MEGYEI FM HIVATAL, 
ÚJ VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐJE,

AKI AG R Á R M ÉR N Ö K, V A D G A ZD Á LK O D Á S I SZAK M É R N Ö K, 
VADÁSZATI SZAKÉRTŐ  ÉS SZAKTAN ÁC SAD Ó .

elmondva. Minden per máshoz nem ha
sonlítható eset, egyedi megoldásokat kell 
keresnünk. Ha van megfelelő kompro
misszum készség, akkor viszonylag 
könnyebb a helyzet, ha nincs... akkor 
jegyzőkönyvezett tárgyalás útján igyek
szem a megoldást megtalálni. Olykor 
párszáz hektár, olyan is előfordult, hogy 
néhány száz négyszögöl -  az elkeseredett 
viták tárgya, amely semmiképpen nem 
befolyásolhatja a vadgazdálkodását, 
egyik félnek sem. Az ősi juss elmélete 
vezérli a feleket. A felügyelet alapvető 
feladata a törvények jogszabályok betar
tásának számonkérése. így a kialakított 
kompromisszumok alapja csak a jogsza
bályokban leírtak lehetnek, és ez -  ha tét-0
szik, ha nem -  mindenki számára kötele
ző. Speciális helyzet nálunk az is, hogy 
több. mint 70 százalékban tulajdonosi kö
zösségek gyakorolják a vadászati jogot. 
VADASZALAP: -  Milyen elképzelé
sekkel vállalta el az új munkakörét? 
KELEMEN JÓZSEF: -  Ma például a 
létszám adatokkal van a legtöbb gond. 
Ennyi, meg annyi muflon van -  mond
ják. Szigorúan szakmai alapokra kell he
lyezni az állománybecslés, az adatgyűj
tés kérdéskörét, egész éven át történő, 
folyamatos adatgyűjtést kell végezni a 
hivatásos vadászoknak, mind az állami, 
mind a tulajdonosi közösségek vadászte
rületein. A mezei nyúl kutatási eredmé
nyeket szeretném elterjeszteni az egész 
megyében, mert gyors, pontos és gazda
ságilag is igen hamar érzékelhető ered
ményeket hoz. Szeptembertől két kollé
ga lép szolgálatba, akik a terepi ellenőr

zéseket, adatgyűjtéseket végzik. Össze
hangoljuk a munkájukat az Erdészeti 
Szolgálattal és a Nemzeti Parkok illeté
keseivel. Ennek egyenlőre komoly aka
dálya a technikai feltételrendszer hiánya, 
de ezek fokozatosan oldódnak. Úgy vé
lem, hogy a vadászati fegyelem -  
amellyel elégedettek talán soha nem le
hetünk -  más megyéket ismerve megfe
lelő. A jogközösségek tagjai egymást 
szigorúan ellenőrzik. Miután az értékesí
tés jelentős, ennek az „önellenőrzésnek” 
jelentősége jottányit sem csökkent sőt 
bizonyára a jövőben felértékelődik. 
VADÁSZLAP: -  M i a helyzet a vadőr-»
zássá 1?
KELEMEN JÓZSEF: -  Sajnos ez ko
rántsem helyi sajátosság, ugyanolyan 
rossz a helyzet, mint az országban bár
hol. Szerteágazó okaival itt és most, nem 
kívánok bővebben foglalkozni. Azt hi
szem ezen a területen kellene a legtöbbet 
tennünk, szorosan együttműködve a 
társhatóságokkal, a rendőrséggel. Az el
ső élményem is ezzel kapcsolatos. Gyer
mekeimmel kirándultam a Bükkben hiva
talba lépésem első napjait követően, 
amikor egy kirándulóktól igen csak járt 
helyen, az út közelében találtunk nagy
vadra állított hurkokat...

Megkezdtem a társhatóságokkal a 
kapcsolatfelvételt és mondhatom rendkí
vül segítőkész hozzáállást tapasztaltam. 
Minden ellenkező híreszteléssel szem
ben nyomát sem tapasztaltam az olyan 
sokat emlegetett és a helyi szintek feletti 
hatalmi harcoknak. Az egyeztetések so
rán eredményes és konstruktív munka- 
kapcsolat alakult ki, mind az erdészeti 
szervekkel, mind a természetvédelem il
letékeseivel. Kinn a területen az egész 
nem úgy működik, mint mondjuk a jog
szabályi csatározások helyszínein. 
VADÁSZLAP: -  Van mindezeken kí
vül esetleg olyan szakmai elképzelése, 
amelytől jobbra fordul a vadászok, a 
vadászat sorsa?
KELEMEN JÓZSEF: A megye eltérő és 
egyben változatos élőhelyi adottságai 
miatt nem vadászterületekben, hanem 
vadgazdálkodási régiókban kell gondol
kodnunk. Azokon a helyeken, ahol ha
sonlók a gondok, adottságok, ott az eddi
ginél jobb együttműködésre kell töreked
ni. Közösen szervezni például, őzbakva- 
dászatokat. az élőnyúl befogásokat, mert 
ez közös érdek. Végtére is mindegy, ki 
vadászik a területen ma. a lényeg az.

hogy betartsa az érvényes előírásokat, 
hosszútávra gondolkodó, értékmegőrző 
és fejlesztő gazdálkodást folytasson, 
mert a megújuló természeti erőforrások
kal másként gazdálkodni nem lehet. Ma 
még a legtöbb gondot az okozza, hogy 
melyik dűlő, hová tartozzon. Ezt tőmel- 
letti egyezségekkel kell kialakítani. Fel 
kell adni az önző. partikuláris érdekeket. 
Szerencsére kényszerhasznosítás nálunk 
eddig nem volt, és amennyire lehetséges 
el is kell kerülni. Van olyan esetem, ami
kor két vadásztársaság a mai napig nem 
tud megegyezni a határában, és mindket
tő kis területű és kis létszámú csapat.

Javasltam, hogy egyesüljenek! Erre 
két hét gondolkodási időt kértek. Még 
nem telt le a határidő...
VADÁSZLAP: -  Tekintve, hogy ön is 
a rendelet szerint hivatásos vadásznak 
számít, hogyan látja a helyzetüket? 
KELEMEN'JÓZSEF: Kétségtelen,
tény, hogy rengeteg a javítani való. és a 
szakszerűség egyik kulcskérdése lesz a 
jövőben. A legtöbb területen hiányzik az 
előírt létszám. Miután elkészül a teljes 
regisztráció, 15 napon belül a vadászatra 
jogosítottaknak gondoskodni kell az elő
írt létszámról. A gondokat tovább fokoz
za, hogy túlnyomórészt hiányzik a vad
őrök előírt középfokú végzettsége. Saj
nos. esetenként a legjobb, sok évtizedes 
szakmai gyakorlatot szerzetteknél. Ezek
nek a többnyire negyven év feletti embe
reknek a kenyeret, az életet jelenti a vá
lasztott hivatásuk. A kamara illetékes bi
zottsága Egerben megkezdte a szervezé
sét a posztgraduális képzésnek, és bízom 
benne, hogy kellő türelemmel és akarat
tal sikerül megoldást találni másutt is. 
Gondot jelent továbbá, hogy megoldat
lan a hatékony érdekképviseletük, jogvé
delmük. Ehhez már azonban jogszabályi 
változtatásokra is szükség volna. Ne fe
lejtse el senki, hogy a határban a vadőr 
egyedül dolgozik, és ma -  valljuk be -  
ha baj van önmagán kívül, csak a Jóisten
re számíthat. Amit a jogszabály előír -  
szolgálati napló, jelvény, igazolvány -  
azokkal elláttuk őket. de múlhatatlan 
szükség volna az idegenek által is ismert 
egyenruhára, a sokat emlegetett jogi vé
delemre, amely ma kellően nem pontosí
tott. Legalább olyan lehetőséget kellene 
kiharcolniuk az érdekképviseleti szer
veknek. mint a mezőőrök, és a fegyveres 
polgári őrök részére külön előírtak. Tenni 
való tehát akad bőven, talán még a nap 
24 órája is kevés. Az volna jó. ha az úgy
nevezett „tyúkperek" száma csökkenne, 
mert ma még ezekre fecséreljük el időnk, 
energiánk javát...

H.Zs.



NINCS UBORKASZEZON

ÖTVENESZTENDŐS A SZENTESI 
HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG

Június huszonhete ikén ünnepel
te megalakulásának ötvenedik év
fordulóját a Szentesi Hubertus Va
dásztársaság.

A több helyszínre tervezett ün
nepségsorozat a szentesi Péter- 
Pál polgárház hangulatos p ince
klubjában rendezett, a társaság 
képi és írásos emlékeit, össze
gyűjtött vadászati felszereléseket, 
trófeákat bemutató kiállításának 
megnyitásával vette kezdetét.

1948-ban szentesi vadászok 
egy csoportja igényt jelentett be a 
háború alatt megszűnt szentesi 
Nimród Vadásztársaság területére. 
A megalapított vadásztársaságot 
az országban zajló demokratikus 
átalakulás tiszteletére elnevezte 
Demokratikus Vadásztársaságnak 
és nagy lendülettel nekilátott a te
rületen uralkodó káosz, törvényte
lenség felszámolásának. (Az akko
ri állapotokra jellemző, hogy nem 
egy társasvadászaton több vador
zót fogtak, mint fácánt...)

Mikorra nagy nehezen rendet 
csináltak a területükön, az eddig 
magánkézben lévő földek beke
rültek a közösbe, a Vörös Október 
Mezőgazdasági Termelő Szövet
kezetbe, amely a földdel együtt 
bekebelezte a vt-t is, így lett 
belőle Vörös Október Vadásztár
saság. ezen a néven működött 
egészen a rendszerváltásig.

A megváltozott politikai -  társa
dalmi viszonyok lehetővé tették, 
hogy visszatérjenek a magyar va
dászhagyományokhoz. ne csak a 
„term elésser törődjenek, hanem 
visszaadják a vadászatnak m ind
azt. amit az elmúlt évtizedekben 
lekoptattak, letépkedtek róla, ezt. 
vagyis a vadászati kultúra ápolá
sát, elfeledett vadászattal kap
csolatos szokások felélesztését, a 
vadászetika erősítését elsőrendű

feladatának tekinti a valódi nevét 
megtalált vt., a Szentesi Hubertus 
Vadásztársaság.

A Hubertus-mise után az ün
nepség díszvendégei: dr. Pig- 
niczky József, a Vadászkamara 
Csongrád megyei területi szerve
zete részéről, és Karikó József, a 
Csongrád megyei Vadász Szövet
ség képviseletében kitüntetéseket 
adtak át.

A Szentesi Hubertus Vadász- 
társaságon kívül, amely immár 
másodszor érdemelte ki a Nimród 
Plakettet (tudomásuk szerint 
egyedüliként az országban), két 
tagjuk, Nagy István és Koszt 
György is átvehette az Emlékér
met. a Hubertus-kereszt külön
böző fokozataiban pedig össze
sen tizenegy fő részesedett.

A  kitüntetések átadása után az 
alapító, rendes és pártoló tagok, 
valamint a társaság hivatásos va
dászai névre szóló bronz emlék
érmet vehettek át elnöküktől.

Ezzel az ünnepség hivatalos 
része véget is ért, a résztvevők 
a továbbiakban kipróbálhatták 
ügyességüket az íjászatban, lövé
szetben. a vállalkozó kedvűek ló
ra pattanhattak, de azok se jártak 
rosszul, akik a bográcsok körül 
cserkésztek.

A jubileumi ünnepség korong
lövő-versenyét, mely Hubertus 
Kupa néven az Arany Tölgy Ko
ronglövő Klub versenysorozatá
nak részét képezi, a klub lőterén 
rendezték vasárnap, élénk ér
deklődés mellett, negyven részt
vevővel. A  verseny újdonsága volt 
az úgynevezett „com pact sport
ing", mely lehetővé teszi egyszer
re több versenyző balesetmentes 
indítását, és a verseny gyorsabb 
lebonyolítását.

Cziglényi Alpár

A Balogh Péter emlékére Ceglé
den kiírt és megrendezett rajzpá
lyázat és kiállításon kívül, valamint 
a Matula program keretén belül 
egy egész nyárra vonatkozó Pest 
megyei programot hirdettünk meg.

Ezen a nyáron egyelőre kísér
letképpen szerveztünk június 
22-27 között a Várkonyi István Á l
talános Iskolával közösen egy va
dász-természetvédő gyermektá
bort. A bentlakást még nem tud
tuk megoldani, de a bejáró gyer
mekeknek mindennapra mozgal
mas programot szerveztünk. Első 
nap: Gerje patak menti természet- 
járás. második nap: a Rákóczi Va
dásztársaság vadászházában a 
vadászatról, a vadászok és a ter
mészet kapcsolatáról tartottunk 
ismertetőt, majd gyakorlati bemu
tatók voltak (lövészet, vadetetők, 
magasles, preparált állatok), har
madik nap: kirándulás a Dolinák
ba (gyurgyalag megfigyelés), ne
gyedik nap: a Széchenyi Zsig- 
mond vadásztársaság vadászhá
zában Ifj. Kelemen Miklós és ba
rátainak egész napos bemutatója, 
kisragadozók, sólymok, íjászbe
mutató, ahol minden gyerek ki
próbálhatta képességeit. A hely
színen a gyerekek bográcsban 
főzték ebédjüket. Az ötödik napra 
maradt az értékelés, az élmény- 
beszámolók, a tapasztalatok 
összegzése. A gyerekek a taná
raik szerint más módon meg nem 
szerezhető ismeretekkel, közvet
len élményekkel tértek haza.

Meghívót kaptunk a Cegléd- 
csemői polgármester asszonytól 
és a Faluvédő és Szépítő Egyesü-

Az ORFK képviselőivel tartott 
megbeszélést az Országos Ma
gyar Vadászkamara elnöke és 
főtitkára -  dr. Heltay István és 
Pechtol János -  június 22-én. A 
kamara kezdeményezte, hogy a 
vadász- és fegyverismereti vizs
gát a korábbi gyakorlatnak m eg
felelően a jelölteknek újból egy- 
időben és egyhelyütt lehessen le
tenni. Javasolták továbbá, hogy 
az egészségügyi alkalmasság, a 
gépjárművezetői jogosítványhoz 
hasonlóan legyen megoldva, 
vagyis a fegyvertartási engedélyt 
közvetlenül az orvosi bejegyzés
sel lehessen folyamatosan hosz- 
szabbítani. Felvetődött az euró
pai gyakorlatban példátlan és in
dokolatlanul rövid hatályú fegy
ver-műszaki vizsga kérdésének 
felülvizsgálata, az elöltöltős fegy
verek. valamint töltények házi új
ratöltésének engedélyezési kér
dése is. Folyik a kamara vadász 
tagjainak számítógépes adatnyil-

lettől. Erre a napra érkezett 
Gsemőbe az a nemzetközi zsűri, 
amely értékelte a Magyarországot 
képviselő községet Európa díj
nyertes falvai között a környezet
szépítő versenyben, a „Legvirá
gosabb Település" címért. A 
Csemő Községi Vadásztársaság 
a falunap (virágünnep) alkalmá
ból egy sátrat állított fel, ahol ve
lünk közösen a vadászatot, a va
dászati kultúrát, a természet sze- 
retetét ismertettük meg a civil 
szervezetekkel, vendégekkel és 
újságírókkal. Az egész napos ün
nep sikeréhez a vadásztársaság 
nagyban hozzájárult saját prog
ramjával. A  Polgármesteri Hivatal 
egyik termében Kovrig Miklós 
képzőművészeti kiállítását (nem
csak vadászfestmények voltak, 
hanem a csemői tanyavilágot á b 
rázoló képek és csendéletek is) 
trófea és vadbőr bemutató tette 
változatosabbá.

Ha csak ezt az elmúlt rövid 
időszakot nézzük, úgy érezzük, a 
térségben sikerült a hazai vadá
szati kultúra értékeit széleskörűen 
bemutatni. Sajnos egyelőre csak 
Cegléd és környékén értünk el 
eredményeket. Szeretnénk ezt 
egész Pest megyére kiterjeszteni, 
ezért ezúton kérünk minden va
dásztársaságot, akik a vadászati 
kultúráért valamit tenni akarnak, 
ötleteiket, javaslataikat, részvételi 
szándékukat jelezzék.

Mészáros Iván 
a Vadászati Kulturális Egyesület 

Pest megyei ügyvivője 
2700 Cegléd, Vörösmarty tér 6.

Tel. :53/312-898

vántartása, amelyet összhangba 
lehetne, és kellene hípzni a ható
sági nyilvántartással. így az érvé
nyes vadászjeggyel nem rendel
kezőket föl lehetne szólítani fegy
vereik letétbe helyezésére. A 
vadgazdálkodók részére közis
merten rendkívül nagy gondot je 
lentő orvvadászat kérdésében 
ugyan eddig is volt együttműkö
dési m egállapodás a vadászszö
vetséggel. de érdemes volna 
mindezeket hatékonyabbá tenni 
és új alapokra helyezni. Végül is 
m egállapodás született abban, 
hogy ahol jogszabály módosítás
ra van szükség, m indkét szerve
zet kijelölt szakértői folyamatosan 
konzultálva javaslatokat dolgoz
nak ki. A vizsgák ügyében, vala
mint az orvvadászat visszaszorí
tásának kérdésében az ORFK 
képviselői is messzemenően 
egyetértettek a sürgős intézkedé
sek megtételében.

ÉSSZERŰBBEN, HATÉKONYABBAN
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A természettudomány, a 
madártan elképzelhetet
len Hermán Ottó tevé
kenysége nélkül. Mun
kássága elismerésekép
pen portréja az 1954- 
ben megjelent „Tudó

sok” sorozat 1 Ft ér
tékű bélyegén, 
majd az 1960-as 
„Arcképek II” soro
zat 60 fillérrel jelzett 
réznyomatú bélye
gén látható.

Az Évfordulók-Események 
1964. évi sorozatában 
megjelent 1 Ft érték a va
dászok, turisták által egy
aránt kedvelt, hangulatos 
Szalajka-völgyet ábrázolja. 
A bélyeg az Országos Er
dészeti Egyesület egri 
vándorgyűlését köszönti.
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kölyköt vet, de a kedvezőt
len időjárás (szél, fagy, ápri
lis végi-május elejei hó, pél
dául Erdélyben, a Nyugat- 
Erdélyi Havasokon, vagy a 
Tátra vidékén) sokat elpusz
tít belőlük. Az újszülötteknek 
8-9 nap múlva nyílik ki a sze
mük, de ezután is még soká
ig szopnak. Maga készítette, 
vagy elhagyott szarka-, szaj
kó-, varjúfészkekben ellik. 
Az öreg fák odvait gyakorta 
lakásul használja, ahova a 
fagyos-havas téli időkre 
magvakat is tartalékol (ese
tenként mogyorót, diót, fe
nyő-, bükk- és tölgymakkot).

A mókus szinte egész Eu
rópában megtalálható. Az 
északi vidékeken élők színe 
ezüstös, néhol (Északkelet- 
Európa. Ural, Észak-Szibé- 
ria) szürkék is lehetnek és a 
miénknél lényegesen na
gyobbra nőnek. A szibériai 
vadászok a mókus húsát 
rendszeresen fogyasztják. 
Uralvidéki rokonaink nagy
szerű mókusvadászok és 
prémkészítők. A legtöbb Eu 
rópai országban -  így ná
lunk is -  a mókus védett.

Kászoni Zoltán

MÓKUS
(SCIURUS VULGÁRIS)

A rágcsálók (Rodentia) 
rendjének mókusfélék (Sciu- 
ridae) családjába tartozik. 
Közkedveltségét valószínű
leg kecses küllemének, sze
met gyönyörködtető mozgá
sának köszönheti. Ügyessé
ge a földön, a fák törzsén, 
cirkuszi ugrálásai a fák lomb
koronájában valóságos „er
dei bohócra", Jégtornászra” 
emlékeztetik a szemlélőt. 
Erdei-hegyvidéki nyaraló
üdülőfalvakban megszokja a 
mogyoróval-dióval közelről 
etető pihenőket, nyaralókat, 
sétálókat, azokat szinte mé
terekre megközelíti. Ha nem 
bántják, megszokja az em
berlakta, parkos helysége
ket is, a parkerdőket, az ot
tani sétányok járkálóit, a vá
rosok nagyobb lomb- és tű
levelekben bővelkedő zöld
övezeteit.

A mókus alakja, még a 
kisgyermekek számára is 
közismert. Testének hossza 
25, lompos farka 22-25 cen
timéter hosszú. Testtömege 
220-460 gramm. Fülvégén 
kis pamacsszerű szőrcsomó 
látható. Hazai mókusaink 
bundájának színe a barnás
vörös és barnás-fekete közt 
váltakozik. Hasa alja sárgás, 
világos. Évente kétszer, ta
vasszal és ősszel vedlik. 
Szemei nagyok, kissé előre- 
állók, élénkek, megkapóan 
kedvesek. Mellső lábain 
négy, a hátulsókon öt ujj ta
lálható, s ez jellemző nyo
mára is. Viszonylag hosszú 
ujjain sarló formájú karmok 
találhatók, s ezekkel a sima 
felületű fán is könnyen, nagy 
biztonsággal kúszik fel, de 
fejjel lefelé is. Hátsó végtag- 

i hosszabbak, izmosabbak 
>js ugrásra alkalmasabbak a 
mellsőknél. Teste karcsú, 
hajlékony, részben ez adja 
i/  állat kecsességét. Kö- 

zép-Európában, így nálunk 
majdnem minden sík-, 

domb- és hegyvidéki erdő
ben megtalálható, de előny
ben részesíti a fenyőerdő

ket, a tűlevelűeket. Egyesek 
a védett madarak veszedel
mes tojásrablójának tartják a 
mókust. Természetesen ez 
csakis túlzott elszaporodá
suk esetében érvényes, 
amely napjainkban, a külön
böző környezetkárosító té
nyezők hatása miatt ritka. <
Élelme magvakból, erdei = i
gyümölcsökből áll, de fo- ^
gyászt rovarokat, lárvákat, ^
az énekes madarak fészkeit g
feldúlja. Ezzel, és a fák rü
gyeinek, friss hajtásainak rá
gásával kárt okozhat. Meg- ^
állapított túlszaporodása 
esetén a mókusállomány ^
apasztása külön engedélyre 
indokolt lehet. c/j

Évente 2-3 alkalommal 
szaporít, esetenként 3-7
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R É O E  I S K O L A
A Magyarországon eddig megfigyelt 23 récefajból 5 vadászható -  tőkés réce, csörgő réce, böjti réce, barátréce és 
kerceréce - ,  18 pedig védett. A vadászidény kezdetén (augusztus 15. után ) közülük a kerceréce kivételével vala
mennyi vadászható fajjal találkozhatunk, a védett fajok közül pedig a nálunk is fészkelő kendermagos récével, nyíl
farkú récével, kanalas récével, üstökös récével, cigányrécével, kontyos récével és kékcsőrű récével, valamint a vo
nuláson megjelenő fütyülő récével. Hangsúlyoznunk kell, hogy a cigányréce és a kékcsőrű réce globálisan veszé
lyeztetett fajok, ezért vadászatok alkalmával különösen fontos, hogy akár véletlen elejtésüket is megelőzzük. Ezért 
is elengedhetetlen, hogy a vadászható fajok mellett megismerjük a védett fajokat is. A következőkben az általános 
ismérvek mellett bemutatjuk a gácsérokra, tojókra és fiatalokra jellemző különleges bélyegeket mind a vízen ülő á l
lapotukban, mind repülésük során, s ha vannak jellegzetes módjaik vagy hangjuk, hangutánzó szavakkal azt is leírjuk.

VADÁSZAHATÓ FAJOK________

TŐKÉS RÉCE (Anas platyrhynchos). Ez talán 
az egyedüli réce, amelyet mindenki megismer. A 
kékes szárnytükör mindkét oldalán fekete, majd 
fehér szegély található, mindkét ivarnál. A has 
világos, a gácsérnak fehér nyakgyűrűje van. 
Hangja jellegzetes „hááp-háp-háp". s a nagy
testű madárnak a szárnya is erőteljesen suhog 
repülés közben.

BÖJTI RÉCE (Anas querquedula). Az úgyne
vezett „aprórécék" közé tartozik, tehát kis test
méretű. A gácsért fehér szemsávjáról, kékes 
vállfoltjairól és a szárnyfedő tollak fehér gerin
céről lehet megismerni. A tojó egyszínű barna, a 
csörgő réce tojójával téveszthető össze, de attól 
szürkébb szárny és az különbözteti meg, hogy 
nem látszik a szárnytükre. Repülés közben az 
előbb felsorolt bélyegeken kívül alulról sötét 
melléről, világos hasáról és alsótestéről lehet a 
gácsért felismerni. A szárny alsó része mindkét 
ivarnál fehér, elülső élénél élesen elváló sötét 
sávval. A gácsérnak és a tojónak is jellegzetes 
szárnytükre van, előbbinek élénk zöld, utóbbi
nak matt. barnászőld, amelyet elől és hátul 
egyaránt vékony fehér sávok határolnak. Igen 
gyors röptű, gyors irányváltoztatásra képes fa
junk. Hangja „kneek-kneek" szavakkal jellemez
hető.

CSÖRGŐ RÉCE (Anas crecca). A másik .ap
róréce" fajunk vízen ülő gácsérját sötét fejéről, 
foltos melléről, szürke testéről, a szárnya fölötti 
fehér vonalról, valamint a farok oldalán lévő há
romszög alakú fehér foltról lehet felismerni. A sö
tét fej gesztenyebarna színű, amit a tarkóig lehú- 
/ódó fémes zöld szemfolt tagol. A tojója kis ter
metű, s nyugalmi helyzetbon is látszik szárny
tükre. Repülés közben a zöld szárnytükör a 
megkülönböztető bélyeg, amely mindkét ivarnál 
jól látszik. A gácsérnál láthatók a fehér alsó fark
fedők is. A szárny álsó mintázata hasonlít a böjti 
récéhez, de az elülső barna sáv elmosódottabb. 
Ha lehet, még a böjti récénél is sebesebb röptű. 
Hangja .,krük-krük-krik-krik"-„kvck-kvek-kvek'.

BARÁTRÉCE (Aythya ferina). Bukórécénk, 
amelynek vízen ülő gácsérját, ha szemléljük, úgy 
tűnik, mintha a madárnak nem lenne közepe. 
Testeleje és vége ugyanis sötét, a közepe pedig 
a vízzel egybeolvadó világos szürke. A testelő 
sötétségét a gesztenyebarna fej és fekete mell. 
a hátulsó negyedét, pedig a sötét farok és feke
te farkfedők adják. Csőre sötét és szürkés. A to
lóra is jellemző a gácsérnál leírt sötét-világos el
különülés, de a fej, a mell s a farok sötétbarna, 
míg a test piszkosszürke. A csőre és szeme kö
rül sárgás folt. a csőrén kék gyűrű figyelhető 
meg. Repülés közben a fenti bélyegeken kívül 
különösebb ismertetőjegye nincs, a háta egyszí
nű szürke, s a szárnycsíkja is szürke. Hangja 
. körr-körr-körr".

__________ VÉDETT FAJOK____________

KENDERMAGOS RÉCE (Anas strepera). Va- 
. imivel kisebb a tőkés récénél, annál töréke
nyebb felépítésű. A narancssárga láb, továbbá 
■i fehér szárnytükör (a másodrendű evezők vé

gén) minden korú és ivarú egyed tollazatán lát
szik. A gácsér feje és nyaka barnás, a csőre fe- 
ketés, a teste szürkés árnyalatú, az alsó és felső 
farkfedők feketék. A tojó testszíne barna, hason
latos a tőkés récéhez, de mintázata nem olyan 
kontrasztos. Csőre sárgás. Repülés közben alul
ról a fehéres has és a fehér szárnytövek jellem
zik mindkét ivart. Felülről a fehér szárnytükör jól 
kivehető repülés közben, amely a gácsérnál fe
ketével szegett és a vállakon gesztenyebarna 
foltokkal határolt. Ez utóbbi színek a tojónál hiá
nyoznak. A fiatalok a tojóhoz hasonlítanak. Re
pülése inkább a libákéhoz hasonlatos, lassabb 
szárnymozgású. Hangja viszonylag halk. kétta
gú „kveek-kveek", vagy „krekrekrek", hasonlatos 
a tőkés récééhez, de annál magasabban szól.

NYÍLFARKÚ RÉCE (Anas acuta). Nagytestű, 
a tőkés récénél karcsúbb úszórécénk. Viszony
lag hosszú, vékony nyak. hosszú, hegyes farok, 
kerek fejtető és vékony csőr jellemzi. A gácsér 
nászruhában semmivel össze nem téveszthető 
csokoládébarna fejéről és a nyakon hosszanti 
irányban végighúzódó fehér sávról ismerhető fel. 
Jellemzők a vállról lenyúló hosszú fekete, fehér
rel szegélyezett tollai. Nyugalmi ruhában hason
latos a tojóhoz, de felül annál szürkébb, s a gá
csérra jellemző szárnymintával. A tojója hason
latos a tőkés récéjéhez, de csőre és lába szür
ke. a farka is hosszabb és hegyesebb annál. 
Repülés közben a megnyúlt testről, a kis sötét 
fejről, a hosszú nyakról és a hegyes farokról le
het felismerni. Alulról mindkét ivarra a fehér has 
jellemző, a gácsérnak a nyak alsó része is fehér. 
Felülről a gácsér szárnya szürke, zöld tükörrel, 
amelynek elülső része barnássárgával, a szárny 
hátulsó élénél (tollhegyek felöli oldalán) pedig 
fehérrel szegélyezett. A tojónál a tükör színe zől- 
desbarna. a szárny hátulsó élénél ugyancsak 
szembetűnő fehér sávval, míg az elülső oldalon 
is vékony világos sáv látható. A fiatalok a tojóhoz 
hasonlítanak, de annál kicsit sötétebbek. A gá
csér hangja hasonlít a csörgőréce hangjához, 
de annál „érettebb" ..proop-proop '. a tojó hang
ja viszont a tőkés réce hápogásával téveszthető 
össze, habár annál valamivel vékonyabb.

KANALAS RÉCE (Anas clypeata). Közepes 
nagyságú, zömök testfelépítésű úszóréce, 
amelyre hosszú, lapátszerű csőr jellemző, ezért 
semmilyen más récefajjal nem lehet összeté
veszteni. A gácsérra a fémes fényű zöld fej. fe
hér nyak, a testoldalakra, a szárnytövekre és a 
farok oldalakra is ráhúzódó fehér színezet, a 
gesztenyebarna oldal és has. illetve a fekete 
farkvédők jellemzőek. Kékes vállfoltja is látszik. 
A csőre feketés. A tojóra ugyanaz a barnás szín 
jellemző, mint valamennyi récetojóra, de a 
felsőtest (hát és szárny) jóval sötétebb, mint az 
alsó test (oldal és has). A kékes válltoll nála is ki
vehető, míg csőre sárgás. Repülés közben a gá
csérnál a szárnyon felül jól látszanak a halvány
kék szárnyfedők és azok fehér szegélye, a zöld 
szárnytükör. A tojónál a szárny elülső része mat- 
tabb és szürkésebb kék, a szárnytükör is fakó, 
sötétebb zöld. A szárny végei alulról szürkék, a 
belső és hónalji részek fehérek. A fiataíok a tojó
hoz hasonlítanak és a csőrükről mindenképpen 
felismerhetők. Viszonylag .csendes" réce, a gá
csér .kvéék-kvák-kvák" hangot hallat olykor a ví

zen is és röptében is. Tojója a nemzettségre jel
lemző, 4-5 tagú „kvák-kvák* hangot ad.

ÜSTÖKÖS RÉCE (Netta rufina). Nagy testes 
réce, amely viselkedésében inkább az úszóré
cékkel mulat hasonlatosságot, min! a bukóré
cékkel. A gácsér feje rozsdás narancssárga, 
csőre piros, melle, hasa és farokrésze fekete, ol
dala fehér színű. Semmivel össze nem téveszt
hető. A nyugalmi ruhás gácsér hasonlít a tojó
hoz. de piros csőre megkülönbözteti attól. A tojó 
halványbarna tollazatú, fejtetője sötétbarna, fej
oldala világos, szárnyfoltja fehér, hasalja és alsó 
farkfedői szürkésfehérek. Sötétszürke csőrén pi
ros folt található. A fiatalok a tojóhoz hasonlato
sak. de tompább a csőrük. Repülés közben 
mindkét ivar esetében jól látszik a szárny végéig 
érő széles fehér szárnyfolt, amely élesen elválik 
a szárny első felétől. Alsó szárnyfedőik fehérek, 
úgyszintén hónaljuk. Viszonylag halk. jellegtelen 
hangú réce.

CIGÁNYRÉCE (Aythya nyroca). Közepes test
méretű bukórécefajunk. A gácsérra a geszte
nyebarna fej, mell és oldal jellemző, míg a test 
felülső része jóval sötétebb. Az alsó farkfedők 
fehérek és szembetűnőek a megfigyelés során. 
A fehér has és szárnyfoltok a vízen ülő madarak
nál nem látható. A cigányréce gácsér szeme (íri
sze) fehér. A tojó színei tompábbak és barnáb
bak, mint a gácséréi, a szeme is sötét. Repülés 
közben fehér szárnycsíkja, fehér hasa. fehér al
só farokfedői és szürkésfehér alsó szárnyfedői 
könnyen felismerhetővé teszik. A cigányréce to
jója és olykor gácsérja is összetéveszthető a 
kontyos réce tojójával, de annak sohasem fehé
rek az alsó farkfedői. Rendszerint kisebb csapa
tokban repül, s szárnyrakeléskor hangos, szag
gatott „kr-kr-kirr-körr-körr'\ vagy „krekrekrr" han
gokat hallat.

KONTYOS RÉCE (Aythya fuligula). Közepes 
testméretű bukórécefajunk A gácsérnak fekete 
feje. nyaka, begye, háta és farka van, az oldala 
és hasa fehér. A tarkón a hosszú tollak kontyot 
képeznek. A tojó színe barnás, felül tompább és 
sötétebb árnyalattal, míg az oldala világosabb. 
A tojónál is látható kisebb konty a tarkón, s oly
kor a csőr tövében világos, vagy fehéres tollak is 
megjelenhetnek. Hasonlóan a cigányrécéhez, 
fehérek az alsó farkfedők. A hegyi réce tojójától 
a kontytollak, illetve a hegyi récénél a csőr tövén 
mindig megfigyelhető kiterjedtebb fehér folt 
alapján különíthetjük el. Repülés közben a gá
cséroknál felülről fekete hát és fehér szárnycsík, 
illetve alulról a fehér has és oldal, valamint a vilá
gos szárnyalj figyelhető meg. A tojóknál hasonló 
szárnymintázatot lehet megfigyelni, mint a gá
cséroknál. Viszonylag kevés hangot adó és 
„halk szavú" réce. Hangja nem jellegzetes.

E leírások után általános szabályként elmond
ható azonban az, hogy jó néhányszor távcsővel 
a kézben utánuk kell járni, meg kell ismerni őket; 
hangfelvételekről, vagy a természetben megta
nulni hangjukat, mielőtt puskát emelünk rájuk. 
Végül ne feledjük, csak arra a kacsára lőjünk, 
amelyiket felismertük.

dr. Faragó Sándor
Soproni Egyetem 
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VAN MEG TEENDŐ!
.....és keressük az igazságot”
Sokan elmondhatják József Attila 
idézett szavait, mivel a vadászte
rületek kialakításával, az új vadá
szati rend bevezetésével kapcso
latban máig is jó néhány per fo
lyamatban van, és nem kell külö

nösebb tehetség megjósolni, 
hogy lesz is...

Az alábbi rövid felsorolásból ki
derül, hogy az ..igazságkeresés” 
nem olyan egyszerű, mint gondol
nánk:

A per tárgya, célja az illetékes bíróság

A vadászati hatóság Megyei bíróság
vadászterület kijelölésével székhelyén lévő helyi
kapcsolatos határozatának 
megváltoztatása “

A vadászati hatóság Megyei bíróság
vadászatra jogosultkénti székhelyén lévő helyi
nyilvántartása

a per jellege

Közigazgatási

Közigazgatási

A földtulajdonosi 
jogközösség határozatának 
megsemmisítése

A haszonbérleti szerződés
érvénytelenségének
megállapítása

Az alperes székhelye vagy Polgári 
a vadászterület fekvése 
szerinti helyi bíróság

Az alperes székhelye Polgári 
szerinti helyi

* ez lehet az 1997. évben kiadott ideiglenes, de a hosszú távú vadászati üzemterv 
elfogadása után esedékes végleges határozat megváltoztatása is

A fenti perekben természetesen 
biztosított a jogorvoslati (fellebbe
zési) lehetőség, és a bíróság a 
felperes kérelmére indokolt eset
ben bármely eljárásban a vadá
szatra jogosult vadászati jogát is 
felfüggesztheti. Ezen kívül ha egy 
közigazgatási perben a bíróság a 
vadászati hatóság határozatát ha
tályon kívül helyezi, az új eljárás
ban meghozott új határozatok a 
bíróság előtt újabb közigazgatási 
perben megtámadhatóak.

Mindezek mellett a bírói gyakor
lat a mai napig nem tisztázott vég
legesen olyan alapvető eljárásjogi 
kérdéseket, mint a földtulajdonosi 
jogközösség per- és kereshetőségi 
képessége. Állítólag az a központi 
eligazítás, hogy analógia alapján a 
társasházi szabályozást kell irány
mutatónak tekinteniük.... az analó
gia azonban -  ezt a jogi karok első 
évfolyamán is tanítják -  jogrontó 
és kerülendő módszer a jogelmélet 
szerint.

A Vtv. 14.§. (4) bek-ben sze
replő kisebbség képviselete pe
dig még zavarosabb. A kisebb
ségben maradt földtulajdonosok 
(akik vagy két vadászterület-kez

deményezés közötti átfedés, vagy 
csak az adott vadászterületben 
„zárványként" kisebbségben ma
radt tulajdonosok) még szabályo
zatlanabb és értelmezhetetle- 
nebb „csapatot" képeznek, mint a 
földtulajdonosi jogközösség.

Szintén tisztázatlan a szakha
tóságok szerepe a perekben. 
Probléma az összeférhetetlenség 
többé-kevésbé látszólagos kikü
szöbölése (pl. az állami tulajdonú 
természetvédelmi területek hova
tartozásával általában az illeté
kes nemzeti park igazgatóság 
képviselője szavazott. így termé
szetesen a szakhatósági hozzá
járulás megadásánál összeférhe
tetlenséget jelent be), még ha a 
törvényi előírásoknak megfelel is, 
ám még nagyobb probléma, 
hogy a gyakran .perdöntő" szak- 
hatósági hozzájárulást kiadó köz- 
igazgatási szerv nem lép beavat
kozóként perbe a vadászterüle
tekkel kapcsolatos közigazgatási 
perekben, és magára hagyja a 
vadászati hatóságot, pedig a 
szakhatósági döntés indokai leg
alább olyan fontosak, mint a va
dászati érvek...

Lakva ismerni meg egymást...
A földtulajdonosoknak a vadászok 
által tett ígéretekből nem minden 
teljesült, és van. ahol még jogos 
járandóságunkhoz sem tudtak 
hozzájutni a gazdák. A nem fizető 
haszonbérlőnek egyszerűen, rend

kívüli felmondással ki lehet adni 
az útját, ám a gyakorlási konstruk
cióban a díjat nem fizető közös 
képviselő leváltásához a szigorú 
szabályok betartásával összehí- 

' vott közgyűlés és többségi földtu

lajdonosi jogközösségi döntés 
szükséges.

Sok esetben a vadászati joggal 
kapcsolatos járandóság kifizeté
sét friss tulajdoni lap másolat be
mutatásához kötik -  tekintve 
azonban az átlagos birtoknagysá
got és a földhivatalok magas szol
gáltatási díjait, célszerű és méltá
nyos elfogadni régebbi tulajdon
jog-igazolásokat, amelyekhez 
csatolni lehet a földtulajdonos tel
jes bizonyítható erejű magánoki
ratba foglalt nyilatkozatát arról, 
hogy a kérdéses ingatlanokat 
időközben nem idegenítette el. A 
közös képviselők egyre inkább 
ráébrednek feladataik költségigé
nyére. s ezért különböző mértékű 
( a gyakorlatban 1-15 %) kezelési 
költséget érvényesítenek a tulaj
donosokkal szemben.

A díjak, haszonbérleti díjak 
(előbbi a gyakorlási, utóbbi a 
hasznosítási konstrukcióban) dön
tő részéért azonban nem jelent

keznek a jogosultak. A polgári jo
gi általános elévülési időre (5 év) 
mindenhol figyelve e pénzeket ál
talában elkülönített számlán, letét
ként kezelik, esetleg befektetik. A 
hozamok, amely kifejezés a vadá
szati jog gyakorlásával kapcsolat
ban szerintem nem használható a 
díj helyett!) -  tehát pl. a kamat -  
sorsa a legtöbb helyen nem ren
dezett. Az elévülési idő után a 
megmaradt összegeket általában 
a SZJA-törvény szerinti forrásadó 
által egyébként is érdekelt önkor
mányzatok között osztják fel. vagy 
különböző, a tulajdonosok érde
keit szolgáló alapítványokba utal
ják. Sajnos azonban meg kell ál
lapítani, hogy a felsorolt vala
mennyi megoldás támogatható 
polgári jogi alapon. Az pedig, 
hogy sokhelyütt elmarad a gaz
dák felé történő tételes elszámo
lás. egyre több helyen új megol
dások kimunkálására indítja a 
földtulajdonosokat.

Mindenki vadászhasson 
a saját földjén!

A vadászati törvény előkészítése 
során több párt, illetve egyéb 
szervezet részéről elhangzott a 
fenti igény, s a jogszabály kihirde
tése után komoly csalódást kel
tett, hogy nem teljesült. Leg
alábbis úgy tűnt, hogy nem telje
sült: ám az a rendelkezés, misze
rint a vadászterület minimális 
nagysága 3000 ha (kivételes 
esetben 2500 ha), csak látszólag 
zárja ezt ki! Ha ugyanis a földtu
lajdonosok a vadászati jog gya
korlásáról döntöttek (ez kb. a va
dászterületek 1/3-án történt így), 
semmi sem zárja ki, hogy esetleg 
magánszemélyekkel is kössön 
vadászati megállapodásokat. Az 
egészében 3000 ha-t meghaladó 
nagyságú, egy egységként nyil
vántartott vadászterület több -  
akár tulajdoni, akár közigazgatási 
alapon (településenként) megha
tározott alrészletben működhet. 
Ehhez csupán az szükséges, 
hogy az egész területre vonatko
zó vadászati üzemterv az alrészle- 
tekre vonatkozó bontást is tartal
mazza, továbbá, hogy az egész 
konstrukciót részletesen kidolgo
zott Szervezeti és Működési Sza
bályzat alapozza meg. S még egy 
fontos apróság: az egész vadász- 
területre vonatkozóan csak azo
nos díjfizetési kötelezettségek 
szabhatóak meg! Ez már csak 
azért is megfontolandó, mert az 
országos gyakorlatban megle
hetősen elterjedt a díj, illetve a

haszonbérleti díj művelési ágan
ként különböző összegben tör
ténő -  véleményem szerint jog 
szerűtlen -  meghatározása.

(A fentiekre az egyik első példa 
a Heves megyei 7018 MÁRKÁZ 
kódszámú vadászterület, ahol a 
gyakorlási konstrukcióban koráb
ban a földtulajdonosi jogközös- 
ség közös képviselője a Dél-Mát
rai Sólyom Vadásztársasággal kö
tött megállapodást módosította, 
és most a vadászterület települési 
közigazgatási határok szerint osz
tott egységein gazdálkodik több, 
alapvetően települési és tulajdo
nosi alapon szerveződött egyesü
leti csoport. (Országos szinten is 
jellemző, hogy az adott község, 
város határában a helyi vadászok 
akarnak vadászni. A területen fo
lyó vadgazdálkodásért továbbra 
is a vadászatra jogosultként nyil
vántartott földtulajdonosi jogkö
zösség felelős, tehát pl. a hivatá
sos vadászoknak is a jogközös
ség a munkáltatója.)

Végezetül megállapítható, 
hogy az új vadászati törvény ha
tályba lépése után bőven maradt 
megoldandó probléma. A vadá
szok pedig az eltelt két év alatt 
mintha kissé megfeledkeztek vol
na a szavazásokon annak idején 
„körülrajongott" földtulajdonosok
ról, akik -  erre mindenki felkészül
het -  levonják a szükséges követ
kezetéseket.

Dr. Faragó István
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CSOMAGOLT ERDŐZÚGÁS
M Ű KÖ D ÉSKÉPTELEN  RENDSZEREK -  M IN T M O N D JU K  A  FELSZÁLLNI NEM  TU D Ó  REPÜLŐGÉP, VAGY R U H ÁT K O S ZO LÓ  

M O S Ó G ÉP -  K IA G Y A LÁ S Á H O Z SEM M ÉR N Ö KI M U N K A . SEM K Ü LÖ N Ö S E B B  ÉSZ NEM  KELL. ILYENEKKEL, OLYAN 
JÓ KE D VV EL ÉS BŐ S É G G E L ÚG Y EL VAG YU N K LÁTVA, H O G Y M ÁR A  PADLÁS IS MEGTELT. EZ JUTHAT A Z  EM BER ESZÉBE. 
A M IK O R  A N N A K  IG YEKEZTÜ N K U TÁ N A  JÁR N I, H O G Y Ml TÖRTÉNT A  S Z A K M A  „ÁLLATO RVO SI LO V Á N A K " IS TEKIN TH ETŐ  

BÖ RZSÖ NY-HEG YSÉG  ÉS KÖ R N YÉKÉN  A  VADÁSZATI RENDSZERVÁLTÁS ÓTA. A M IK O R  IS A Z  IPOLY ERDŐ  RT. VETTE ÁT 
A  „HATALM AT". A  SZAKSZERŰSÉG ET M IN D  Ü ZEM I, M IN D  TÁRSULT FO R M Á B A N  JO G G Y A K O R O LJA . TALÁN M A  M ÉG  M IN D EN  

ADAT Ö SSZEG YŰ JTH ETŐ  VO LN A , ÉS ÉRDEM ES LENNE IS K O LÁ K B A N  TANÍTANI A  LESZŰRH ETŐ  TANULSÁGOKAT.
MERT A Z O K  A Z T Á N  A K A D N A K  BŐVEN. A Z  ELŐ ZM ÉN YEKKEL. A Z  ELM ÚLT ÉVEK SO R ÁN  T Ö B B  A L K A L O M M A L  IS

F O G LA LK O ZT U N K  LA P U N K  H A S Á B JA IN .

A vadállomány-szabályozási és „emberta
ni”  kísérletek, ha úgy tetszik diktátumok, 
az Ipoly Erdő Rt. bérbeadói jogaiból faka
dóan hosszú évekre visszamenők, és ott 
már minden előfordult, amit ebben a mű
fajban elő lehet adni. Az események idő
szakában a vezérigazgató Kondor Kndre 
volt, akiről nekünk vadászoknak annyit 
kell tudnunk -  és erre bizonyára sokan 
emlékezhetnek -  nem is olyan régen a 
MAVOSZ főtitkári székéből védte -  ki
vont karddal -  a vadászok (!) érdekeit. A 
közelmúltban vonult kiérdemelten nyug
díjba, ma ugyanitt szaktanácsadó. A rend
szerváltást követő „átültetése”  kétségtele
nül jól sikerült. Az éves lelövési terveket 
rendre emelgette elsősorban a szarvasnál, 
amelyeket a vadászok teljesíteni nem tud
tak. Pár éve az országban egyedülállóan 
még fellebbezést is adtak be a kirótt terv
számok miatt, amelyben a minisztériumi 
másodfok salamoni módon az erdőfel
ügyelőség által követelt és már az elsőfo
kú hatóság által is jócskán megemelt ja
vaslat közé tette az igazságot. Volt meg 
FM által dotált repülőgépes „konkrét" 
létszámbecslés is. amelynek eredménye 
valahol egy fiók mélyén terül el azóta is. 
Persze ezután is jócskán lemaradtak a va
dászok a tervektől. A kerítésépítési kötele
zettségeken kívül az Ipoly Erdő Rt. vezére 
kitalált még egy jó kis progresszív bünte
tést is. annak ellenére, hogy semmiféle 
hatósági jogkörrel nem rendelkezett. 
Amennyi százalékkal lemaradtak a tervek
től, annyival több vadkártérítési pótdíjat 
kellett fizetniük... természetesen „közös 
megegyezéssel” , mert ha ezt nem írták a 
szerződésbe, ugrott a haszonbérlet. Az er
dei életközösség első számú közellen
ségévé -  a vadásztársaságokon kívül -  a 
szarvas és a muflon vált. A vadász azért, 
mert nem akart lőni, a szarvas és a muf
lon. mert rágcsál. Akadt olyan társaság is, 
amelynek akkor is húsz muflont kellett lő
ni. ha törzsállománya nem is volt, csak 
nagy hó esetén húzódtak le a területükre. 
Néha és szakmailag.

Persze mindenki tudta, mire megy ki a 
játék, amely eleve törülközőbedobásra 
• olt kiagyalva, nagy erdővédelmi csoma
golásban. nemzetiszínű szalaggal átkötve.

Ami a törülközőt illeti, így is történt. A 
törvény hatására, ma ötször nagyobb va
dászterületeken gyakorolja az Rt. a vadá
szati jogot, annak minden szakmai és 
egyéb felelősségével.

Már a múlt év harmadik negyedében lát
szott, hogy ezeken a területeken a lelövési 
tervek éppúgy nem teljesíthetők, mint a 
törvényt megelőző rendszerben. Még 
akkor sem, amikor már a személyzet is 
tűzparancsot kapott. Az ott élők elbeszélé
se szerint a „selejtezésnek” két fő szem
pontja volt: szőrös legyen és keresztbe 
álljon. Ez -  természetesen -  fölöttébb ide
gessé tette a vagyonértékű jogaikkal tár
sult földtulajdonosokat, mert ók társként 
csak a külföldiekéhez hasonló árjegyzék 
alapján ejthettek el bármilyen vadat a tár
sult jogú vadászterületen. A kényszertár
sulás egyébként olyan, mint amikor a tör
pe és az óriás szeretne üzletet kötni. Nem 
kétséges, ki jár jól.

Az Ipoly Erdő Rt. széles körű vevőcsa
logató piackutatásba kezdett, állandó hir
detésekkel. Nézzünk egy ilyen felajánlott 
csomagtervet az egyik négy és fél ezer 
hektáros területre. Ebből 70 % erdő. 25 % 
mezőgazdasági művelésű, 5 % pedig 
gyep. Az ajánlat szerint a 98AJ9-es évben 
a vadgazdálkodási terv alapján lőhető: 80 
szarvas, 100 óz, 90 vaddisznó (!). A cso
mag ára -  amelyben ennek ellenére már 
„csak” 76 nagyvad van -  6 650 000 fo
rint, amelyben 25 % ÁFA, és előre kell 
fizetni. A Í0 bikából 5 kiló alatt 5.5-7 ki
lós agancssúlyú, a többi. Lőhető még 5 
vadkan, a többi lárvád. Ami a legaranyo
sabb: szerepel a csomagban 2 nap vad
disznóhajtás. naponta 450000 forintért, 
de teríték nélkül. Vajon, ki lehet az. aki 
úgy gondolta, hogy minden vadász álmai
nak netovábbja a „teríték nélküli”  disznó
hajtás, csaknem félmillióért. Az viszont, 
hogy milyen garanciát kap a vevő és si
kertelenség esetén netán visszafizetik-e a 
csomag nem teljesült részét, erről egy 
hang sincs a „csábító”  ajánlatban. Mint 
ahogy arról sem beszélnek, ki fizeti a hi
bás lelövésekért a büntetéseket, a kísérő, 
vagy az elejtő?

Kezemben az árajánlattal, ..potenciá
lis”  vevőként jelentkezve -  de valójában 
kíváncsiságból -  kerestem meg Szabó 
Zoltánt, Pest megye vadászati felügyelő
jét. hogy szeretném megtekinteni a szó
ban forgó terület megelőző terv- és tény- 
számait. trófeaadatit. Ez az egyetlen lehe
tőség ugyanis a pénz ablakon való kido
básának megelőzésére. Őszintén szólva 
lelkiismeret-furdalásom nincs, mert épp
úgy nincs erre hat és fél millióm -  sajnos 
-. mint ahogy a kínáló sem lőhet büntet

lenül négy és fél ezer hektáron 270 nagy
vadat. A főfelügyelő ígérte, hogy vissza
hív, majd amikor ez megtörtént, közölte, 
hogy az adatok titkosak, nem adhatja ki. 
Értsem meg...

Nem értem, a mai napig sem, hiszen 
annak idején, a vadászterületek kijelölé
sénél nem győzték eleget hangsúlyozni 
az adatok nyilvánosságát. Bérlőként -  
akár liciten, akár pályázaton -  akinek egy 
csipct sütni valója van. csak az adatok is
merete alapján dönthet. Azóta sem olvas
tam egyetlen titkosító jogszabályt, sőt -  
bár más ügy kapcsán, de az Alkotmánybí
róság hozott állásfoglalást arról, hogy az 
élő természettel, környezettel kapcsolat
ban -  és talán ebbe a vadállomány is be
lefér -  minden adat nyilvános. Az „el
adó”. a kínáló, a területnek pedig nem tu
lajdonosa. hanem kezelője. A tulajdono
sok egy része magánszemély, más része a 
kincstár, amely vagyonból adófizető ál
lampolgárként magam is rendelkezem 
mintegy tízmilliomod résszel. Ha ez nem 
is nagy, de számomra fontos és az Állam 
Bácsi sem tudott eddig a kötelező hozzá
járulásomról, egyetlen egyszer sem meg
feledkezni.

Egyesek bánnennyire is szeretnék, ná
lunk köztudottan nincs titok, mert még a 
szupertitokzatos gátépítési szerződések 
szövegét is napilapban olvashattuk. így 
aztán -  miért is ne -  a vadgazdálkodási 
adatok is kiszivárognak, ha úgy akarjuk. 
Ez bizonyára így is van rendjén, mert még 
az átkosban is mindenki tudhatta, mit lőt
tek a komiányterületeken. Miért csak az 
eladónak legyen „száraz érzése"? Ajánl- 
gathat felelőtlenül, amit csak akar? Ezzel 
szemben a másik félnek semmi joga, lehe
tősége nincs az ellenőrzésre egy sokmilli
ós üzletnél? Ma már -  hála Istennek -  
akár egy párszázezer forintos használt au
tóról is megkérdezhetem a hatóságot 
„tiszta-e” a kocsi, vagy lopott, és át akar
nak verni, vagy sem.

Sajnos, a tapasztalatok szerint, ha va
lamit titkolnak, akkor ott többnyire vala
mi bűzlik. A légvári lelövési terveket 
mint kiderült -  csak a csomagkészító ..ke
zelő" találta ki. Az éves lelövési terveket 
ugyanis nekik is március elsejéig kellett 
jóváhagyásra beadni. Ezután következtek 
a szakhatósági -  erdészeti szolgálati, ter
mészetvédelmi -  egyeztetések a hozzájá
rulás bekérése az elsőfokú hatóság részé
ről. Az ilyen módon jóváhagyott tervet

vissza kell küldeni, mind a vadászatra jo
gosítottnak, mind a véleményező szakha
tóságoknak.

Gál Sándor, az egri Erdészeti Szolgá
lat vezetője:

-  A vadgazdálkodási terveket április
29-én (két nappal az őzbakidény kezdete 
előtt. A szerk. megj.) kaptam meg, és az 
előírt 15 napos határidőn belül vissza- 
küldtem. Természetesen a számokon jócs
kán változtattunk, de az egyeztetett terve
ket a mai napig nem kaptam vissza... 
(Időpont: július 7.)

Tudomásom szerint jóváhagyott éves 
terv nélkül vadászni nem szabad, bár nem 
nehéz elképzelni, hogy valójában lehet, 
legalábbis sűrűn emlegetve tiltják, a va
dásztársaságoknál, tulajdonosi jogközös- 
ségcknél. Esetleg valami ugyancsak titkos 
paktum alapján mindezek nem vonatkoz
nak a nyereségérdekelt részvénytársasá
gokra? Ki tudja?

-  Egyszerűen nem tudjuk magunkban 
tartani a hétpecsétesnek mondott és szer
kesztőségünkben bárki által megtekinthe
tő terv- és tényszámokat. Anélkül, hogy a 
részletekbe bonyolódnánk, nézzük a té
nyeket:

A szarvasvadászat 60,7 százalékra, a 
muflon 46,9-re sikeredett! így aztán -  és 
ezt ők most találták fel. még minden 
egyéb jóváhagyás nélkül -  eleve és egész 
zseniálisan 71.4 százalékra csökkentették 
az 1998. évi tervet, az előző évihez ké
pest. így talán lesz esély eltalálni. No, 
nem a szarvast, hanem majd a teljesítés 
százalékát.

Állítólag a társhatóságokkal egyezte
tett tervtől büntetlenül csak tíz százalék
kal lehet eltérni. Kérdés, hogy az állami 
tulajdonú részvénytársaságot bünteti-e a 
többségi tulajdonos, aki egyben a vad tu
lajdonosa is? Kinek kár a kár. vagy netán 
ebben az esetben felesleges „károgni” , és 
esetleg már az erdő védelme sem olyan 
fontos?

Az sem elhallgatható tény. hogy a vad
gazdálkodási berendezések megtérítését 
az előző bérlő részére a törvény kötelező
en előírta. A mai napig senki nem kapott 
egyetlen fillért sem. Csak az Ipoly Erdő 
Rt. Támogatásként tavaly 150 milliót, 
idén a szavazások második fordulója előtt 
négy nappal 100-at. és még 164 ezer fo
rint kamattámogatást is. így nem nehéz

(Folytatása 14. oldalon)
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(Folytatás a 13. oldalról)

gazdálkodni. Ezért, ha a vadgazdálkodási 
.árbevételeiből nem is, ezekből simán kifi
zethette volna jogos hitelezőit. Minden
esetre könnyebb ellenőrizhetetlen tartal
mú csomagokat -  zsákbamacska játékhoz 
hasonlóan -  ratukmálnia mit sem sejtő ve
vőkre, mindeközben térítésmentesen 
használni mások berendezéseit...

De mit is árulnak itt szolgáltatásként, 
áfa-tartalommal, tulajdonképpen? A vadá
szat és az erdőzúgás hallgatásának lehető
ségeit. Ám. amint azt Széchenyi óta tud
juk. az erdózúgás mindig a több, még ha 
nem is lehet csomagokba gyömöszölni.

Ám. hogy szó ne érje a ház elejét, 
igyekeztünk megismerni a másik fél véle
ményét is. ezért az alábbi kérdéseket 
küldtük meg az új vezérigazgatónak, Kiss 
Lászlónak:

1. Mi az akadálya, egyáltalán van-e, az 
előző bérlők vadgazdálkodási 
berendezései (magaslesek, etetők, 
kerítések stb.) kifizetésének?

2. Miért nem sikerült teljesíteni a 
lelövési terveiket?

3. Jár-e ezért valamiféle ..büntetés", 
elmarasztalás?

4. A vadlétszámbecslés, a terv hibái, 
vagy esetleg más okai voltak 
mindezeknek?

5. Meg tudnak-e nevezni (név. cím. 
telefonszám) legalább tíz olyan, 
a vadászterületeiken jelentősebb 
földtulajdonnal rendelkező társult 
magánszemélyt, akik elégedettek az 
új vadászati rendszerrel, magával a 
társulással?

6. Rendelkeznek-e jóváhagyott, a 
törvény által előírt és a 
társhatóságokkal egyeztetett éves 
lelövési tervvel 1998-ra?

7. Mennyi volt a kifizetett, illetve 
felvételezett erdei kár 1997. évben?

8. Nyereséges volt-e a vadgazdálkodás?

9. Összességében bevált-e a rendszer, 
mit kellene javítani, ha egyáltalán 
kell?

10. Hogyan alakult az elmúlt időszakban 
a térség vadállománya, mind 
minőségileg, mind mennyiségileg?

A FENTIEKRE AZ ALABBI 
VÁLASZ ÉRKEZETT:

Köszönettel vettem 1998. június
30-án kelt megtisztelő faxlevelét, 
melyben társaságunk vadgazdálko
dási tevékenységével kapcsolatos 
kérdéseket tesz fel.

Levelének bevezetője számomra 
több helyen értelmezhetetlen:.,vadá
szati rendszen'áltás” , „iizemi va
dászterület".

Té\es az az információja, misze
rint az Ipoly Erdő Rt. egy iizemi és 
három társult jogú területen végzi a 
vadgazdálkodást.

A felsorolt kérdésekre a társaság 
üzletvitelének, piaci érdekeink védel
me érdekében a fenti téves feltételezé
sek miatt nincs módom válaszolni.

Egyebekben készséggel állok ren
delkezésére.

Azóta is törjük a fejünket, vajon mit 
érthet az igazgató úr az ..egyebek" alatt. 
Legyen ez kölcsönös, mert „egyebekben” 
rajtunk sem múlik.

Nem feladatunk eldönteni, hogy mi 
szabályos, mi nem. Van erre éppen elég 
hatóság a helyzet magaslatán. Égy azon
ban bizonyos: ha talán mással nem is. de a 
vadászetikával homlokegyenest ütközik 
az ilyen viselkedés. Az etikai alapelvek, 
és szabályok, pedig mindenkire vonatkoz
nak. aki kamarai tag. aki vadásznak véli 
magát, és főként elváija, hogy ezt mások 
is észrevegyék.

Homonnav Zsombor

MADÁRLEXIKON
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AZ ÉPPEN AKTUÁLIS SZÉLJÁRÁST 
MINDIG JÓL KIHASZNÁLVA LAVÍROZIK A KONDOR. 
AMELY A KESELYŰFÉLÉK KÖZÖTT MÉLTÁN VÍVTA KI 

AZ „ÚJVILÁG LEGNAGYOBB DÖGEVŐJE" CÍMET

A HALAT IS FÁRASZTJÁK, U G Y E ? ^ ^
Talán csak a rétestésztára 
mondható el, hogy minél többet 
húzogatják, annál jobb lesz. Ez 
juthat az ember eszébe a vad
gazdálkodási üzemtervek határ
ideinek sokszoros módosítása 
kapcsán. A jelenleg érvényes 
benyújtási határidő -  amelyre a 
vállalkozó szakértők a szerződé
seket megkötötték -  szeptember
1. Az 1996-os, immár kétéves 
törvény a minisztert nevezte meg 
felelősnek az országos és kör
zettervek elkészítéséért. Nem 
készült el, a miniszter pedig az
óta, jelentősen változott. Azt 
mondják, a társnak nevezett ha
tóságok nem tudtak semmiben 
megegyezni. A  természetvéde
lem a minimális, az erdészeti ha
tóság a maximális vadlétszám 
ügyében „opponált” . Az erdé

szek újfent félreverték a haran
got a nagyvadállomány ügyé
ben. pedig ma már jó, ha fele 
van a rendszerváltás előttinek.

Valakinek -  könyörgöm -  
azért, végre döntenie kellene, 
mert a határidő szorít. Kiszivá
rogtatott hírek szerint, m indezek 
ellenére sem módosítanak a ha
táridőn, de -  mondják -  nem 
csinálnak gondot abból, ha va
laki később adja be, hiszen a 
tervezett létszámadatokat, a 
szakértő által elkészített üzem
terveket az elsőfokú hatóságok
nak úgyis egyeztetnie kell a 
társhatóságokkal. Az egyetértés 
hiányát nem nehéz előre jósolni, 
hiszen nálunk igen mély hagyo
mányai vannak, hogy ha egy hi
vatalnok valamivel netán egyet
értene, nem írna rá semmit, és

nem dobná vissza, akkor ..nem 
dolgozott jó l” . Ha nem firkál be
le, fölmerül a gyanú, hogy eset
leg el sem olvasta.

Nem érdekes itt már. hogy a 
sokéves gyakorlattal, terepi mun
kanapokkal megszerzett ismere
tekkel rendelkező, felsőfokú vég
zettséggel rendelkező szakértő 
mit tudott összehozni. A  társható
ságoknak ugyanis eddig sem 
volt idejük a kiszállásra, a terepi 
munkára túlnyomórészt az író
asztal mellől, forgószékből folyt 
a felülvizsgálat. Ráadásul, amikor 
merőben ellenérdekeltek egyez
tetnek -  egymást társhatóság
nak címezve -  ez olyan forma
ság, mint a boxmeccs előtti bará
ti kézfogás. Egyébként számom
ra ez olyan, mintha végső fokon 
és megfellebezhetetlenül éppen

mondjuk az egereknek kellene 
eldönteni, hány macskára van 
szükség? Most éppen azt halljuk, 
hogy az országos és körzetter
vektől függetlenül csinálják meg 
a szakértők az üzemterveket. Ad
ják be amikor készen vannak, a 
többit majd eldönti az új vezér
kar. A kormány- és vezérkarváltás 
ezzel jár, valamint a koncepciók 
is változhatnak...

Sokan elfelejtették, hogy a 
meghatározott időre kötött ha
szonbérleti szerződés alapfelté
tele volt a jóváhagyott üzemterv. 
Enélkül az csak ideiglenesnek 
tekinthető. Lehet, hogy éppen 
ez volna a cél? Vagy egyáltalán: 
lehet-e cél a bizonytalanság? 
Ugyanis erről szól a mese, már 
csaknem egy évtizede...

H. Zs.
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A JAGD INTERNATIONAL-ARTEMIS
OSZTRÁK VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA KIZÁRÓLAGOS 

MAGYARORSZÁGI PARTNERE AZ ALÁBBI VADÁSZATOKAT AJÁNLJA:

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

■KJultcr
5900 Orosháza, Szabadság tér 12.

Tel/fax: 06-68/312-449, vagy 06-68/311-549

A  VONYARCVASHEGYI

egyszerre nyújt kapcsolódás:. oihenest. szórakozási és vadászat; iene’öséget vendégeire*.

1 HETES ÜDÜLÉS. 7 ÉJSZAKA (SZOMBATTÓL SZOMBATIG)
2 ÁGYAS SZOBA REGGEUVEL 550D FT.NAP (2 FÓ) 38500 FT/HÉT (2 FÓ)
2 AGYAS SZOBA REGGEL! + FÉLPANZIÓ 7300 FT/NAP (2 FÓ) 51100 FT/HÉT (2 FÓ)
2 AGYAS SZOBA REGGELŰ EBÉD + VACSORA 910DFT.<NAP(2FÓ) 6370DFT,HÉT(2 FÓ)
3 AGYAS SZOBA REGGELIVEL 6300 FT/NAP (3 FÓ) 441C0 FT/HÉT (3 FŐ)
3 AGYAS SZOBA REGGELI + FELPANZIÓ 9000 FT'NAP (3 FÓ) 63000 FT,HÉT {3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 11700 FTiNAP (3 FÓ) 81900 F/HÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7500 FT'NAP (4 FÓ) 52500 FT.UÉT (4 FÓ)
4 AGYAS SZOBA REGGELI *  FÉLPANZIÓ 11100 FT,-NAP (4 FÓ) 77 700 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 14 700 FT/NAP (4 FÓ) 102900 FT/HÉT (4 FÓ)

A a Balaton északi partján, Keszthelytől 6  km-re található. Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobaiban műholdas prog'am okkal színes TV, telefon van. igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Gepkocsiparkolás az udvarban. A szállodában 
söröző, billiárd és játékterem, valamint kondicionálóterem áll rendelkezésre. A Ba
latontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen kedvelt a 
családok körében. A  környék számtalan ki-ándulási lehetőséget kínál: Afrika Mú
zeum -  Sümegi vár -  Badacsony -  Hévízi tófürdő. Sportolási lehetőségek: tenisz -  
szörfözés -  vízimotor -  strandröplabda -  lovaglás -  sportlövészet -  asztalitenisz. 
KEDVEZMÉNYEK: •  4 éves korig m inden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel) •  
4 -12  éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből •  kéthetes rendelés 
esetén a második hétből további 10% engedményt adunk.
ELLÁTÁS: •  büféasztalos reggeli •  háromfogásos ebéd (leves, főétkezés, süte
mény vagy gyüm ölcs) •  háromfogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy 
gyüm ölcs)

JELENTKEZNI LEHET:

8314 Vonyarcvashegy 
Arany J. u. 9.
Telefon: 83/348-036.037 
Telefon és fax: 83/349-513 
Mobil: 06-30/470-649



Mire szabad vadászni?
Augusztusban: özbak -  vaddisznó koca -  oakári gerle-örvös gaiamb - se'egéíy. 
Augusztus 15-étól: tőkés, bóji csörgő, ba'átréce, ke'ceréce. szárcsa a hónap végéig 
csak húzáson lőhető, naponta és szeméíj'eTkérc legfeíteob darab e/t«ö eL 
Szeptemberben: gímszarvast̂ , teher. unó. borjú -  szika szarvasbka. tehén. únó. 
borjú -  őzbak -  mufionkos. jerte. óarany -  vadcSszrxj toca -  házi görény -  ryesl -  lAés. 
böjti csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerte -  örvös gafórb - seregéi/. 
Egész évben: vadcisznó kan. sííöő. *naac - üreg nyúl -  róka - pézsrrapccok -  nyest- 
kutya -  aranysatól -  fnosómet̂ e -  vesési varjú (lészekletepen is) és dolitínyos varjú -  
szata-szajkó.

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy Kisasszony hava

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

6. Csütörtök 528 2011 18 57 234
7. Péntek 529 2010 19 42 4 36
8. Szombat 530 20 08 20 21 544 0  510
9. Vasárnap 5 32 20 07 20 57 656

10. Hétfő 533 20 05 21 29 811
11. Kedd 534 20 03 22 00 9 26
12. Szerda 536 2002 22 31 10 41
13. Csütörtök 537 20 00 23 04 11 55
14. Péntek 538 19 58 23 40 13 09 C 22 49
15. Szombat 540 19 57 020 14 20
16. Vasárnap 541 19 55 -  - 15 27
17. Hétfő 542 19 53 105 1629
18. Kedd 544 19 52 1 56 17 24
19. Szerda 5 45 19 50 253 1811
20. Csütörtök 546 1948 354 18 52
21. Péntek 548 19 46 4 57 19 27
22. Szombat 549 1944 6 00 1958 0  503
23. Vasárnap 550 19 42 7 04 20 25
24. Hétló 5 52 1941 806 20 51
25. Kedd 553 19 39 9 07 21 16
26. Szerda 554 1937 10 08 21 41
27. Csütörtök 556 1935 11 08 22 07
28. Péntek 5 57 19 33 12 07 22 36
29. Szombat 558 19 31 13 07 23 08
30. Vasárnap 600 1929 1405 23 45 D 807
31. Hétfő 601 1927 1502 029

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

A hó A hét napja 
napja

A nap 
kelte nyugta

A hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Kedd 602 1925 15 57 — _
2. Szerda 604 19 23 16 47 1 19
3. Csütörtök 605 19 21 1733 217
4. Péntek 606 1919 1815 3 22
5. Szombat 608 1917 18 52 433
6. Vasárnap 609 1915 19 26 548 01321
7. Hétfő 610 1913 19 59 7 04
8. Kedd 612 1911 20 31 8 22
9. Szerda 613 1909 2104 9 39

10. Csütörtök 614 19 07 2140 1055
11. Péntek 616 19 05 2219 12 09
12. Szombat 617 19 03 23 03 1319
13. Vasárnap 618 19 01 23 53 14 24 C 358
14. Hétfő 620 18 59 1 48 1521
15. Kedd 6 21 18 57 -  - 1610
16. Szerda 622 18 55 147 16 52
17. Csütörtök 625 18 53 2 48 17 28
18. Péntek 6 25 18 51 351 1700
19. Szombat 6 26 18 49 454 18 28
20. Vasárnap 6 28 1847 556 1854 0 1 9  02
21. Hétfő 629 1845 6 57 1919
22. Kedd 6 30 1843 758 19 44
23. Szerda 6 32 1841 858 20 09
24. Csőtörtök 6 33 1839 958 20 37
25. Péntek 6 34 1837 1057 2108
26. Szombat 636 1835 1156 21 42
27. Vasárnap 637 18 32 1253 22 22
28. Hétfő 6 38 1830 1347 23 08 D2311
29. Kedd 6 40 1828 1438 002
30. Szerda 641 1826 15 25

VADÁSZFESTMÉNYEK -  MŰALKOTÁSOK
Eredeti művek, valamint igényes reprodukciók 

állandóan kaphatók vagy megrendelhetők: 
Budapesten, a X III.. Balzac utca 1. alatt található

TERMÉSZET STÚDIÓBAN
ÁTMENŐ KÉPÜNK: U D V A R N O K IPET ER  FESTMENYE
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LŐHETÜNK BAKOT
Végh András vadgazdálkodási 
szakmérnök a Vadászlap májusi 
számában problémákat feszegetett 
„A baklövések megelőzéséért" cí
mű cikkében, amely mellett nem ér
demes elmenni. A szerző az őz pél
dáján igyekezett bizonyítani azt. 
hogy az állomány korszerkezetének 
szabályozására semmi szükség, 
elég. ha az agancs alapján történő 
selejtezést végezzük el. Ez az őzál
lományra sem igaz. de a nézet el
terjedése különösen veszélyes a 
gímszarvas, dám, muflon esetében, 
amelynek helyes vagy helytelen ál
lománykezelése. illetve annak hatá
sa túlmutat a „trófeakihozatal’  prob
lémakörén. és a nagyvadállomány 
mennyiségének alakulásán keresz
tül az ágazatok közötti együttműkö
dést érinti.

A szerző igazának bizonyítására 
olyan állításokat tulajdonít különbö
ző „szakmai fórumoknak' és .nap
világot látott ajánlásoknak*, amelye
ket én magam, aki az ez irányú 
mérvadó szakcikkeket igyekszik 
nyomon követni, sohasem olvas
tam. Nem találkoztam egyetlen 
olyan törekvéssel sem, amely azt 
próbálná a vadgazdálkodóba suly
kolni, hogy „mennyiségi szelekció’ 
örve alatt az állományapasztást úgy 
végezze el. hogy minden korcso
portból egyforma arányban lőjön 
gyenge, közepes és kiváló minősé
gű bakokat. Ha mégis lenne ilyen 
törekvés, az ellen természetesen 
magam is kész vagyok szót emelni, 
hiszen minden táblázatos összeha
sonlítást mellőzve is nyilvánvaló, 
hogy egy ilyen gyakorlat az állo
mány minőségét rontja, mert a jó 
agancsnövekedésü bakokból sokat 
kiselejtez a fiatalabb korosztályok
ban, a gyengébbek közül pedig so
kat hagy megöregedni.

Mivel az említett cikkben a vadá- 
szati-vadgazdálkodási szaknyelv
ben nem használatos kifejezések 
keverednek olyanokkal, amelyeket 
használnak ugyan, de más össze
függésben, álljon itt néhány rövid 
fogalommeghatározás. A mennyi
ségi állományszabályozás során 
az éves szaporulatból kiindulva a 
hasznosítás mértékét határozzuk 
meg, figyelembe véve a gazdálko
dási célt (állománynövelés, -csök
kentés vagy szinten tartás). A mi
nőségi állományszabályozás ma
gában foglalja az ivararány, kor
szerkezet szabályozását, és az 
agancs (szán/) alapján történő se
lejtezést. mely tevékenységek mind 
az állomány átlagos agancsminő
ségének -  nem túl szép szóval élve
-  „trófeakihozatalának" javítására 
hivatottak.

A vita tehát tulajdonképpen arról 
szólhat, hogy a minőségi állomány
szabályozás kivitelezésekor minek 
adjunk elsőbbséget: a korszerkezet 
szabályozásának vagy az agancs 
minőségre történő selejtezésének? 
Ha viszont a kérdés így vetődik fel. 
nos én vállalom azoknak a „napvilá
got látott ajánlásoknak’ legalább 
egy részét, amelyek azt próbálják 
egyelőre kevés sikerrel • a szakmai 
gyakorlatban meghonosítani, hogy 
a selejtezési és ezen keresztül a mí

nuszpontozási irányelveket alá kel
lene rendelni a korosztály-szabályo
zás szempontjainak.

Anélkül, hogy korpiramisokkal, 
vagy pláne még bonyolultabb po
pulációdinamikai modellekkel pró
bálnám állításomat igazolni, álljon itt 
néhány egészen egyszerű megfon
tolás. Vizsgáljuk meg, mire vezet 
az. ha Végh András modellállomá-

nyában, vagyis egy jó minőségű ál
lományban. a kulminációt megelő
ző korosztályok kizárólag gyenge, 
vagy fejlődési rendellenességgel 
bíró őzbakjait ejtik el. Ha túl sok fia
tal egyedet kímélnek meg. mert 
azok jó agancsnővekedésűek. ak
kor -  ha állandó nagyságú állo
mányt feltételezünk -  a fiatal bakok 
részaránya megnő, hiszen ezek 
.veszik el" az idősebb bakok he
lyét. Ne feledjük: a bakok összes 
száma nem nőhet! És valóban 
vagy azért nem nőhet, mert évről 
évre a szaporulatnak megfelelő 
mennyiséget elejtjük az állomány
ból, vagy. ha alulhasznosítjuk az ál
lományt, akkor is. egy kezdeti növe
kedés után be fog állni az egyen
súly. mégpedig a természetes vad
eltartó képesség körül. Az élőhely 
őzeltartó képességéhez közelítve 
ugyanis a létfeltételek romlani fog
nak, ami az elhullások megnöveke
déséhez és -  minden valószínűség 
szerint -  az egyes egyedek 
agancsfejlődésének visszaesésé
hez vezet anélkül, hogy számotte
vően több, a kulminációs kort meg
ért példányt adna az állomány. 
Könnyű belátni, hogy az állomány 
minősége mindkét esetben romlani 
fog, de nem is elsősorban azért, 
mert az egyes példányok agancs
növekedése esetleg gyengébb 
lesz, hanem egész egyszerűen 
azért, mert egy elfiatalodott bakállo
mány összességében kisebb trófea
produktumra képes. Tehát a legna
gyobb hibát akkor követheti el a 
vadgazda, ha észlelve azt, hogy 
kevesebb a nagy bak. kímélni kezdi 
őzállományát azzal a céllal, hogy az 
szaporodjon.

Az állomány növekedése (ha az 
egyáltalán még elérhető, mert felté
telezhetően sok őzállományunk, kü
lönösen erdei őzállományunk, már 
most is a vadeltartó képesség kö

zelében van) amellett, hogy az el
hullások gyakoribbá válása miatt ki
sebb hasznosítási hányadot és 
gyengébb trófeakihozatalt tesz le
hetővé. komoly vadkárproblémát 
ritkán okoz. Más a helyzet azonban 
mondjuk a gímszarvas esetében. 
Itt, ha rosszul értelmezett „minőségi 
szelektálás", vagyis trófeaselejte
zés, és az azt követő kímélet vagy

alulhasznosítás következtében 
megnövekszik az állomány, az ko
moly vadkárhoz és ágazatok vagy 
tulajdonosok közötti konfliktusokhoz 
vezet. Az igazság az. hogy nagy
vadállományunk minőségét a fiatal
kori selejtezés elmaradása, és az 
ennek következtében fellépő orszá
gos méretű elfiatalodás miatt csak 
növekvő állományok mellett tudtuk 
egy ideig -  többé-kevésbé -  szin
ten tartani. A 80-as évek második 
felében kezdődött, és a 90-es évek 
elejére áthúzódott állománycsök
kentési kampány a problémát csak 
fokozta. Egyrészt az a legtöbb he
lyen elsősorban az idősebb korosz
tályokat érintette, másrészt pedig a 
megfogyatkozott állományok trófea
produktuma is értelemszerűen to
vább csökkent.

A leírtak ellenére sem akarom 
persze jelentéktelennek feltüntetni 
az agancsselejtezés fontosságát. 
Hiszen sem rossz, sem jó minőségű 
állományokban nem vezet jóra az. 
ha idő előtt lelövik a legígéretesebb 
agancsnövekedésü példányokat. 
Különösen a jó minőségű állomány
nak azonban a mínuszpontozás je
lenlegi rendszere akadálya lehet a 
korosztály-szabályozás kivitelezé
sének. Nagyobb kárt okozunk az ál
lománynak azzal, ha túlzottan kí
méljük a fiatal korosztályokat és ez
zel elfiatalodik állományunk, mint 
hogyha a lelövések közé néhanap
ján becsúszik egy-egy mínuszpon
tos egyed. Botor lenne persze az a 
vadgazda, aki a jelenlegi vadgaz
dálkodási bírságok mellett megkoc
káztatná egy-egy mínuszpontos tró
fea bemutatását -  nem is kerül túl 
sok a trófeabíráló bizottságok elé.

Figyelembe véve tehát azt a 
tényt, hogy a hazai őzállomány el
fiatalodott (de a szarvasféléknél és 
a muflonállománynál is kimutatható 
ugyanez és ez akkor is igaz. ha

egyes területek kivételt képeznek), 
valamint azt. hogy az elfiatalodást 
az őzállomány esetében nem tudta 
megállítani az a már visszavont ha
tósági intézkedés, amely szerint 
érett bakokat csak augusztus 1-től 
lehetett lőni: véleményem szerint a 
megoldást az alább felsorolt főbb 
irányelvek mentén kellene keresni:

1. A már rég kidolgozott, szak
könyvekben nemegyszer leírt kor
osztályonkénti lelövési arányokat 
kell nemcsak előírni, hanem érvé
nyesíteni is. Ezek között vannak 
jobbak, rosszabbak, egy dologban 
azonban megegyeznek: mindegyik 
sokkal jobb. mint a jelenlegi gya
korlat.

2. A gazdálkodóknak tehát to
vábbra is korcsoportonkénti (pl. el
ső agancsú, fiatal, középkorú, kul
minált) bontásban kellene megadni 
a lelövési tervet.

3. A terv teljesítése a trófeabírálat 
rendszerén keresztül ellenőrizhető.

4. A tervtől való kismértékű elté
rés ne vonjon maga után automati
kusan vadgazdálkodási bírságot, 
hanem a hiba a következő évi terv
ben legyen korrigálható. Egy hiba 
esetén ne szabjanak ki azonnal 
vadgazdálkodási bírságot, hanem 
a hiba a következő évi tervben le
gyen kijavítható. Egy hiba esetén 
ne vonjuk kétségbe azonnal a vad
gazda jóhiszeműségét: a terepi kor
becslésnél könnyű tévedni, sokkal 
könnyebb, mint a trófeabírálaton.

5. A mínuszpontok kritériumait is 
a fent megjelölt korcsoportonkénti 
bontásban kellene megadni, nem 
.gyenge -  megfelelő élőhely* bon
tásban. hanem legalább vadgaz
dálkodási körzetenként, minimum 
három minőségi kategória megha
tározásával. A kulmináció jegyei 
minden bakon (bikán) jobban felis
merhetők, mint ahogyan megbe
csülhető annak kora. Nem golyó
érettségi kort kellene tehát megad
ni. hiszen minden egyed más-más 
korban kulminálhat. A döntő e tekin
tetben az: megjelentek-e a kulminá
ció jelei az agancson, vagy sem. 
Ha igen, akkor az a trófea már ne 
kaphasson mínuszpontot, függetle
nül a kortól.

6. Gyenge minőségű élőhelye
ken a minőségi szabályozás előírá
sait jelentősen enyhíteni kell.

7. Egy mínuszpontos példány el
ejtése ne vonjon maga után rögtön 
vadgazdálkodási bírságot, hanem 
csökkentse az elejthető érett egye
dek kontingensét.

8. A vadgazdálkodó kérésére, in
dokolt esetben, a felügyelő en
gedélyezhesse a később mínusz
pontos agancsúnak minősíthető el
ejtését. persze ne utólag.

A cikk címére visszautalva az 
lenne a jó, ha bakot is lőhetnénk, 
anélkül persze, hogy a vadgazdál
kodási bírság Damoklész kardja
ként függne fölöttünk és félnünk 
kellene a következményektől. Úgy. 
hogy esetleg tévedésünket jóhisze
műen ítélik meg. Hiszen akkora ba
kot úgysem lőhetünk, hogy az jóvá- 
tehető ne lenne.

Dr. Náhlik András
egyetemi docens
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t u d ó s í t ó i n k  j e l e n t i k
BISCHOFF FERENC. TOLNA MEGYE:

Koronglövő versenyt rendezett a Stefán 
Vadászcentrum június 27-én. a sióagárdi 
lőtéren. 57 induló mérte össze tudását. 
Csapatverseny-eredmények:
I. Mecseki Erdész: 149 találat (Papp F., 

Molnár I., Pongrác/ V., Papp S., Pécs)
II. Stefán Vadászcentrum: 142 találat 

(Szolga J.. Roller L . Szabadi É., 
Szabadi I.. Szekszárd)

III. Aranyszarvas Vadászbolt: 128 találat 
(Beck T.. Bodnár I.. Matácsi Zs.,
Bata P., Szentlőrinc)

I. Szolga József 43 találat
H. Molnár István 42 találat
III. Jókai Zoltán 41 találat

Külön említést érdemel Jókai Zoltán 
sportvadász egyéni harmadik helyezése, 
hiszen jó néhány iga/olt versenyzőt maga 
mögé utasított.

AMIT A TÁVCSŐRŐL TUDNI KELL

A vadászat szelektáló tevékenysége miatt 
megfelelő optikai eszköz használatát kí
vánja meg. hiszen csak a kereső távcső se
gítségével lehet előzetesen elbírálni a va
dat. használata kötelező. A mai piacon sok
féle kereső távcsövet lehet kapni, színházi 
távcsőtől a csillagvizsgálóig. Kevés szó 
esik azonban ezen hasznos segítőkről és 
fontos optikai eszközökről.

Egy vadásznak a gyakorlatban milyen 
távcsőre van szüksége?

Ez a mindenkori alkalmazási terület 
függvénye. Merőben más távcsőre van 
szükség egy nappali és más egy éjszakai 
vadászathoz.

A nappali vadászathoz, vadmegfigye
léshez a kézies, jól kezelhető, könnyű opti
ka felel meg. Más a helyzet az esti, éjsza
kai vadászatnál. A vadásznak el kell dönte
nie. hogy egy vagy kettő kereső távcsövet 
tart. Nappalra, cscrkelésre megfelel min
den olyan messzelátó. amelynek a nagyítá
sa a szabadkézi használatot lehetővé teszi. 
Sokkal fontosabb a távcső tömege. Egy 
egész napos cserkeléskor a messzelátó 
minden lépés után egyre nehezebb lesz. 
nem mindegy, mekkora a súlya.

Különböző gyakorlatok alakultak ki a 
hordásuknál. Van aki a szíjat a nyakánál 
megszélesíti, egy másik praktikus mód
szer a kabát vagy lőmellény jobb alsó zse
bében hordja a távcsövet. Sok előnye van 
ennek. A messzelátó nem tud ütődni, ami 
nagyon fontos, mindig kéznél van. és so
sincs útban a lövésnél. Gyakorlatban a 
8x30-as, a 10x40*es. 7x42-es távcsövek 
hasznosak a nappali vadászat alkalmával.

Alkonyati, éjjeli leseken azok a 
messzelátók a megfelelőek, amelyeknek 
nagy a fényereje. A katalógusban feltünte
tik a kilépő pupilla átmérőjét milliméter
ben. ha négyzetre emeljük, megkapjuk a

TUDÓSOK, KUTATÓK 
TALÁLKOZÓJA

A IV. Szarvasbiológiai Kong
resszust 25 ország, több mint 200 
regisztrált résztvevőjével, kiemel
kedő érdeklődés mellett rendezte 
a Pannon Agrártudom ányi Egye
tem Kaposvári Állattenyésztési 
Kara, június 30-tól július 4-ig.

A tanácskozás a plenáris ülés 
mellett különböző szekciókban 
folyt. A négy munkanap alatt 81 
előadás hangzott el és a 72 kuta
tási témával poszterbemutató ke
retében ismerkedtek meg a részt
vevők. A kongresszus kiemelt té
maköre volt többek között a 
szarvasfélék etológiája, ökológiája, 
szaporodásbiológiai, táplálékozá- 
si, gazdálkodási és állat-egészség- 
ügyi gondjai, a trófeaszimpózium, 
valamint a zárttéri szarvasgazdál
kodás kérdései. Ez utóbbi téma
körben rendkívül érdekes -  s a 
Magyarországon is terjedő -  farm
szerű gazdálkodás jövőjét érintő 
előadás hangzott el. A belga szak
értői felmérés szerint Európában 
rendkívül jelentős s a jövőben is 
számottevő lesz a szarvas -  gím 
és dám -  zárttéri tartása, s m egkö
zelítően 10000 szarvasfarmot be
csülnek, ahol évente 7000 tonna 
húst állítanak elő. A gímszarvast 
elsősorban vadászati céllal tartják 
zárttéren, míg a dám tartása elsőd

legesen húsirányú. A  szarvasfélék 
zárttéri tartása a különböző orszá
gokban a mezőgazdasági terüle
teken folyik, s alternatív lehetősé
get nyújt a termőföld hasznosítá
sára. A szarvastartási rendszerek
ben rendkívül nagy a változatos
ság. Például Ausztriában, Német
országban, Franciaországban az 
extenzív módszereket, Írország
ban, Angliában az intenzív rend
szereket részesítik előnyben. A 
belga szakember véleménye sze
rint hosszú távon és megnyugta
tóan biztosított a szarvashús piaca.

A kongresszus résztvevői a ta
nácskozás alatt látogatást tettek a 
környező erdészeti és mezőgaz
dasági üzemekben. Az elhangzott 
előadások és poszterbemutatók 
összefoglalója a kongresszus k i
adványában jelent meg. A rende
zők -  figyelemmel arra, hogy Ma
gyarország kiemelkedő, m ind a 
gímszarvas, mint a dámmal való 
gazdálkodásban, a hazai szak
emberek számára kedvező lehe
tőségeket biztosítottak, szinkron- 
tolmácsolással, és az alacsony 
részvételi díjjal. Sajnos azonban a 
szakemberek közül még ezekkel 
a lehetőségekkel is igen kevesek 
éltek.

Dr. Ignácz Magdolna

fényerőt. Hz az érték ha kicsi, akkor alko
nyaiban sötét a kép. ha magas, akkor vilá
gos a távcsövünk képe. amikor belené
zünk. Soha nem lehet elfelejteni, hogy a 
minőség javulásával javul a kép minősége 
is. Minden optikának van fény-vesztése, 
csak nem mindegy, hogy mekkora. A táv
csöveknél méretüknél fogva sem döntő a 
súlyuk. Általában lesen támasztékból hasz
náljuk. Jól beváltak erre a 7x42-es, a 7x50- 
es. a 10x42-es, de különösen a 8x56-os 
távcsövek. Praktikus megoldás, ha gumíro
zott a külső fele, hasznos amikor a szem
lencséket le lehet takarni egy védővel, plá
ne esőben. Használatkor egy mozdulat, és 
tiszta a lencse. Fontos: akár gumírozott, 
akár sima a messzelátó. a leeséstől, az 
ütéstől óvni kell. Vásárláskor mindig a 
használat, a lehetőség dönt. Esetleg komp
romisszumot kell kötni nappali és éjszakai 
vadászatokon való használat között. Lehe
tőleg a legjobbat kell választani ami meg
felel. mivel a távcső hosszú időre ..társ" és 
rendkívül kellemetlen, ha a vadászat köz
ben derül ki. hogy nem lehet használni.

POLSTER GABRIELLA. ZALA MEGYE:

A hivatásos vadászok szakmai versenyét 
ötödik alkalommal rendezte meg a BEFAG 
Rt., a Zalaerdő Rt., a megyei vadás/kama
ra és a megyei vadászszövetség. június 25- 
én. a gyenesdiási lőtéren. A résztvevő har

minc hivatásos vadász részére a szervezők, 
könnyűnek igazán nem mondható feladat
sort állítottak össze. Kiemelkedő volt Ta
kács Viktor sárvári hivatásos vadász video
film összeállítása, a hozzátartozó 40 kér
déses teszttel, amely -  többek között -  a 
szarvas, az óz kormeghatározását, a trófeás 
vad elbírálását, az etológiái tudnivalókat, a 
nagyvadtalálat jelzéseinek a felismerését, a 
vadászaton való viselkedést mutatta be. Az 
elméleti feladathoz tartozott az ötven kér
désből álló teszt kitöltése, ezenkívül szóbe
li felmérés. Gyakorlati feladatok voltak: öt 
gímszarvas és két őzagancs bírálata, minő
sítése. tizenöt madár és öt emlős felismeré
se. A lövészeti gyakorlatok: koronglövé
szet, álló és futóvad lövése és a versenyen 
kívül pedig pisztolylövészetből mérhették 
össze tudásukat.

A versenyszámokból kitűnt, milyen sok
oldalú a hivatásos vadászok munkája, más
felől. pedig megmutatták egymásnak és a 
zsűrinek, hogy tudásukat hol kellene fej
leszteni... A versenyen maximálisan 600 *

pontot lehetett elérni.
Eredmények:
I. Bárdosi András.

Zalabaksai Erdészet, 490 pont
II. Sohár Dezső.

Lenti Erdészet 488 pont
III. Farkas Károly.

Zalabaksai Erdészet 485 pont

A M agyar Köztársaság
nevében!

A Fővárosi Bíróság, mint 
másodfokú bíróság ítéletet 
hirdetett B. Szabó Ernő, 
Zólyomi Ferenc, Hujber 
Sándor és dr. Vicze Ernő 
felperesek által lapunk el
len indított sajtó-helyreiga- 
zítási perben, minden 
pontjában elutasítván a 
Vadcoop Bérkilövő Va
dásztársaság vezetőinek 
teljes keresetét és kötelez
te őket az alperes ügyvéd
jének perköltsége, vala
mint 16500 forint illeték 
megfizetésére.

Lapunk tavaly júniusi 
számának hasábjain -  vá
laszul dr. Vicze Ernő a 
Nimródban megjelent cik
kére -  Kovásznai Sándor 
és Liszi István fizetett hir
detési oldalon reflektált a 
Vadcoop vezetésében fo
lyó hatalmi „játékokra", il
lusztrálva a felperesek

mindenféle tevékenységé
vel. Az első fokú bíróság -  
feltehetően a korábbi, 
ugyanebben az ügyben 
született ítéletére hagyat
kozva elmarasztalta 
szerkesztőségünket, fele
lőssé téve bennünket a 
„hirdetés" tartalmáért.

Az ítéletet megfellebbez
tük, mellékelve hozzá a 
Vadcoop Vt. érintett köz
gyűlési határozatainak 
megsemmisítését elrende
lő közigazgatási bírósági 
határozatot.

A másodfokú bíróság a 
jogszabályi rendelkezések 
egybevetése és értelme
zése alapján az első fokú 
bíróságtól eltérő következ
tetésre jutott és szerkesz
tőségünk érvelését találta 
helytállónak.

Az ítélet ellen fellebbe
zésnek helye nincs.
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VADÁSZ ÜDVÖZLŐLAPOK, MATYIKÓ TIBOR 
GRAFIKÁIVAL KAPHATÓK ÉS MEGRENDELHETŐK 
A VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN 100,- Ft/db

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

KÉZI UKH-RÁDIÓK
É V Ű I  I H Ú  M M ÍW liÉ

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

4 CSATORNÁS URH-RÁDIÓK. 
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐKKEL, 
SL-25 RÁDIÓ ÖVTARTÓVAL, 

AKKUMULÁTORRAL, ANTENNÁVAL, TÖLTŐVEL.

5 5 ÍOO FT + ÁFA
ÁRAINK 2 ÉV GARANCIÁT ÉS A HATÓSÁGI 

ÜGYINTÉZÉST IS TARTALMAZZÁK.

VADÁSZATSZERVEZŐKNEK AJÁNIJUK AZ 
OGIVAD

VADÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZERT.
A PROGRAM A SZERVEZÉS ÉS AZ EISZÁMOIÁS TEIJES 

FOLYAMATÁT LEFEDI AZ ELSŐ AJÁNLAT KÉRÉSÉTŐL,
A SZERZŐDÉSKÖTÉSEN ÉS A SZÁMIÁZÁSON ÁT, EGÉSZEN 
A TERÜLETTEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSIG ÉS MÉG TOVÁBB...

TETRACOOM KFT.
1033 BUDAPEST, FLÓRIÁN TÉR 1. n i.: 388-8909 • JAX: 457-3821

AKCIÓ
10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Válogatás a Duna Televízió Hubertus

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

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

IRODALMI
PÁLYÁZAT

A Vadászati Kulturális Egyesület, a „Magyar Vadért!” 
Alapítvány, a Magyar Vadászlap szerkesztősége 

és a Százhalombattai Indiform Gmk tematikus irodalmi
pályázatot ír ki:

M IÉRT VADÁSZOM ?
címmel. Az irodalmi igénnyel elkészített, műfajilag kötetlen, 

de 100 gépelt sornál nem hosszabb pályamunkának erre 
az egyetlen, de nagyon fontos kérdésre kell választ adnia. 

A pályázatokat 1998. október 10-éig lehet beküldeni 
a Vadászlap szerkesztőségének címére:

1245 Budapest, Pf. 1209.
A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, 
az első három helyezett pályamunka szerzőjének 

az Indiform Gmk egy*egy

MÉRETRE IG AZÍTO TT, 
E X K LU Z ÍV  VADÁSZÖ LTÖ NYT

ad át nyereményként.

A Vadászlap szerkesztősége a beküldött pályázatokból
-  idén decemberben -  a tervezett irodalmi mellékletben 

válogatást kíván megjelentetni.



MAGYAR VEREB EGYLET VÉREB FAJTABEMUTATÓ 
ORSZÁGOS VÉREBVERSENY ÉS TENYÉSZSZEMLE

Nagy érdeklődést váltott ki a verebesek 
körében a Véreb Egylet rendezvénye a SE- 
FAG Szántódi Erdészete területén június 
20-án. A vérebversenyt ugyanis a Nemzet
közi Véreb szövetség (1SV) új szabályzatát 
követve, nehezített mesterséges vércsapán 
tartották. Az ezer méter hosszú vércsapára 
másfél deci szarvas vért volt szabad ki
spriccelni a bot végére szerelt szarvas csülök 
által készített csapanyomra. A .xálövés he
lyét" szarvasbőr darabkával, csontszilánk
kal és vérrel jelölték, amelyet a versenyző 
kutyának egy ötvenszer ötvenméteres 
négyszögben kellett megtalálni. Az innen 
induló csapán, amely két derékszögű törés
sel és egy visszatöréssel volt tarkítva, négy 
kivasalt verestölgy levelet helyeztek el 
egy-két vércseppel ellátva, melyet a véreb
nek meg kellett találnia és a vezetőnek azt 
felvéve a csapa végén a bíróknak át kellett 
adnia. A megtalált levelek száma növelte a 
véreb pontszámait.

A bírói értekezletet előző nap 14 órakor 
tartották meg a szántódpusztai major na
gyon szépen rendbe hozott központi épüle
tében, ahol részletesen megbeszélték a csa- 
pafektetés új szabályait. Ezután Barkóczy 
István igazgató vezetésével 18 kilométeres 
vadregényes, jó karban tartott úton Alirétre 
hajtottak és a bírók lefektették a nehezített 
vércsapát.

M

A vércsapák négy, egymással párhuza
mos. erdős-bokros, kisebb-nagyobb tisztá
sokkal tarkított domboldalon lettek elhe
lyezve. úgy. hogy a dombvonulatról jól le
hetett látni a kutyák munkáját. így a koro
na nem zavarta a versenyt, emellett sokkal 
többet lehetett látni, mintha követték volna
-  az eddigi szokások szerint -  a versenyzőt 
és vérebét.

A rendezvény megnyitóját Szántód- 
pusztán tartották, melyet a vadászkürtösök 
üdvözlő szignálja után Németh Sándor, a 
SEFAG vadászati főmérnökének beszéde

követett. Ezután Böhm István, a Véreb 
Egylet tenyésztésvezetője mutatta be a faj
ta jelen lévő kutyáit. A fajtabemutató után 
Alirétre hajtatott a népes nézősereg és el
foglalta helyét a részükre kijelölt dombvo
nulaton, ahol a figyelmes rendezők egy 
nagy sátrat is felállítottak, ahol enni és in
nivalót kaphattak.

A versenyen kívül négy véreb indult, 
három hannoveri és egy bajor véreb. A 
négy induló közül három sikeresen kidol
gozta a nehezített vércsapát. a negyedik 
négyszázhúsz méter után feladta a ver-

• •

senyt. Részletes eredmények az alábbiak 
voltak:
1. Dánkúti Nvomkereső Dina 

Vezette: Szitás Attila,
160 pont. I. díj

2. Zemlénerdei \ lira  
Vezette: Ozvári Zoltán,
155 pont, I. díj

3. Dánkuti Nvomkereső Krik%

Vezette: Péter Endre,
85 pont, III. díj
A verseny után következett a tenyész- 

szemle, ahol Bősz József és Böhm István 
nyolc kutyát bírált.

Külön meg kell említeni Barkóczy Ist
ván erdőigazgató és lelkes szakszemély
zetének figyelmes és kiválóan elvégzett 
rendezői munkáját! Látszott, hogy itt 
nem csak kötelességtudatból végezték 
munkájukat a szakszemélyzet tagjai. 
Több, mint két évtizede , hogy minden 
évben az ország különböző tájain rendez
zük a vérebversenyeket, de csak most 
fordult elő, hogy az igazgató nem csak a 
megnyitón és a díjkiosztón jelent meg, 
hanem az első perctől kezdve az utolsóig 
végig velünk volt és irányította embereit! 
Külön köszönjük ezt Barkóczy István 
igazgató úrnak!

Dr. Győrffy Lajos 

/ /

KÜRTSZÓ BARANYABAN, A K0VESTET0N
A Vadászati Kulturális Egyesület pécsbara- 
nvai szervezete idén is megrendezte a ha
gyományosnak tekinthető vadászkürtös 
tanfolyamát. Színpada ismételten a festői 
szépségű Keleti Mecsek, melynek a hajnali 
ködben és az esti szélben pompázó nyila
dékaiban ez évben görbültek be a hallgatók
- tanulók - előadók erdei lebenkékre áhíto
zó ujjai. Az időjárás nem kedvezett az er
dők királynőinek húzásához. S ezen regge
li és esti didergések nem a piacgazdaság 
szülte vadászatot szolgálták, annál inkább 
a derék nimródok edzését, a vadászkürtö- 
ket megszelídítendő tüdejük és szájuk fel
frissülését. S hogy túljelentkezés volt Kö
vestetőn. csakis a szálloda által megszabott 
korlátozásoknak tudható. Szilágyi Lajos 
zeneművész tanár lelkes és odaadó oktatá
sa a vadászkürtöt minden résztvevő számá
ra allelujává tette. Esténként Radó Zoli 
Hosszúhetény lankáin érlelt szőlőnedűje 
mellett bőven fogyasztódon a vadászati 
kultúránk jelene is, melynek igazi vadásza
ti holdudvarát, az ISO 9000 szintjét jelentő 
író-olvasó találkozó koszorúzta. vendé
günk Fuchs Antal volt.

Hála Istennek, nem a barikádról érke
zett, hiszen ő egy olyan vadász és egyben 
neves vadászíró. akinek a gerince nem haj
lik. Bámulatos dolog, hiszen ma a "puha 
gerincűek" világát éljük. Hiába, a gének! 
Érdeklődtünk, hogy a sikeres 5 kötet meg
jelenését követően mi maradt íróasztala fi

ókjában? Megmaradt a gyerekkor - mondta
- összejön belőle egy trilógia. 3 magyar és 
1 összevont német nyelvű kiadás. Osztrák 
és német kapcsolatai ma is élnek. Ugyan a 
mai német vadásznemzedék már nem 
olyan, mint a régi, de a hagyománytisztelet 
nagyon jól él benne.

A narrátori kérdések megválaszolása 
után Fusch Antal a húsbavágó szakmai és 
nem politikai és gazdasági kérdések meg
válaszolására is vállalkozott.

A “ Dicsértessék a Bakony" könyve 
írásakor egy csomó keserűség volt ben
ne, annak ellenére, hogy a múlt rendszer
től sokat kapott. Ma ezt a területet azo
nos helyzetűnek véli a többi állami terü

lettel: a beszűkült életlehetőségek miatt 
kevés a vad.

Helyteleníti a “ kormány-vadászterüle
tek" megszűntetését, mert meggondolatlan 
politikai lépés volt, hiszen országunk igen 
sok politikai sikert köszönhetett a vadá
szatnak. rendszerektől függetlenül.

És a mai magyar vad sorsa, jövője? 
Vannak már bíztató jelek, ám még ma sem 
ritka, hogy kiszolgáltatott a mindenkori er
dészeti igazgató kénye-kedvének. Fantasz
tikus módon friss, napi információkkal 
rendelkezik, melyek közt fájdalmas is akad 
bőven. A vadkárokat illetően sem kerülget
te a forró kását. Az erdészeti lobby által a 
növendék kiesés címén követelt milliókat

jogtalan pénzeknek nevezte. Divatos blab- 
la az egész. Az Esterházy birtokot nem 
védték kerítéssel. Ma például a Mátra erdei 
kerítésektől tarkítottak, és harckocsival 
sem lehetne áttörni azokon. Még a szálasa
kat is körbe drótozzák, mert a disznó fel
eszi a makkot! A legújabb osztrák és német 
irodalmi adatok bizonyításai alapján a ke
rítés felesleges. Mai erdészeinknél hiány
zik az egyik legfontosabb erény, a türelem.

És. hogy mit is ír mostanság a külföldi 
szaksajtó rólunk, magyar vadászokról, ma
gyar vadról? Sajnálkoznak, de mivel mi 
mindenbe belenyugszunk, mit is írjanak 
róla?!

Az őszinte hangvételű beszélgetést kö
vetően Tóni bácsi dedikálta a nagy sikert 
aratott könyveit, majd a hotel parkjában 
felsorakozott 30 zöldruhás tiszteletére szó
laltatta meg a vadászok lelkében csodála
tos visszhangra találó vadászkürtjeit. Im
pozáns és megható látvány volt! Nagy kár, 
hogy csak a rádió közvetítette, pedig a tele
vízióban is jól mutatott volna.

A jelzés értékű kulturális rendezvény 
nem valósulhatott volna meg a mai magyar 
“ Mediciek" önzetlen támogatása és segít
sége nélkül: Mecseki Erdészeti Rt., Hotel 
Kövcstető, Bilonka és Porpaczy Ügyvédi 
Iroda.

Minden, a vadászati kultúrára valamit is 
adó magyar vadász nevében köszönet érte!

I)r. Czvalinga István
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K O N Y V K R I T I K A
DR. TÓTH SÁNDOR: A HÍRNÉV KÖTELEZ

Nem könnyű olvasmány. Sallangtalanul, lé

nyegre látóan szól, ám aki nagy odafigyeléssel 

végigolvassa, szigorú ítélőképesség birtokában is 
felismeri, hogy rendkívüli tömörséggel kínál, 

iszonyú gazdag ismeretanyagot minden, ismeret- 

éhes vadász számára. Táplálja kérdéseiket, tudá

sukat és csodálkozásaikat Ugyanakkor ablakot 

nyit arra a korra, amelyről ma nem illik írni és 

beszélni, legfeljebb negatív értelemben. Nyugod

tan számot tarthatna a közfigyelemre is. hiszen 

tárgyilagossága kivezeti minden olvasóját az ed

digi hamis információk végtelen tengeréből.

A z  eleje engem kissé aggasztott. írásával 

kollégái kérésének tett eleget. Szomorú! Vajon 

az aktuális hatalom miért nem kérte erre? Nagy 

Domokos Imre. Zolnay László pusztán a ma

gyar vadászat régmúltjáról, annak egyes kor

szakairól írt. Csőre Pál sem remekelt az arany
kor ecsetelésekor kurtányi soraival. Kommen

tár nélkül írni? Ugyan miért!? Talán tanuljunk 

meg ismételten a sorok között olvasni?! A  M a 

gyar Solymász Egylet nem 1937-ben alakult! 

1939. június 6-án létesült Magyar Solymász 
Egyesület elnevezéssel. A  M A L L E R D  Kísérle

ti Ragadozómadár Telepe helyesen KR. Á llo

mása. s vezetője Bástyái leránt volt. Áthelye

zése Gödöllőre történt. A  Magyar Solymászok 

Vadásztársasága 1946-ban jött létre. Duhay 

Gábor többször cs több helyen megjelent, téves 

adatai kerültek közlésre, ismételten!

Ám  ezt követően pejorativizmusom pateti- 
kussá kérgesedéit.

.A  vadászat igazgatása, szervezete" fejeze

tében végigvonulnak az álmok és a valóságok. 

Egyúttal nem kényesednek el a nehezen átjár

ható mezsgyék sem. A  vadászat igazgatása 

egyben annak ingoványát is jelentette. S  a szer

ző minisztériumi posztjának változásai híven 

tükrözik a vadászat politikában betöltött helyét, 

a reformfolyamatok hullámzását. Szigorú terv- 

utasítás szabályozta a vadászatot, és mára szin

te hihctellen az akkori jelképes bérleti díj:

1.25-1,50 Et/ha. Számtalan korát és Európát 

túlhaladó javaslat, tengernyi jó szándék, a ter

mészetet és annak állatvilágát féltő, ma is ele

venen ható intézkedés aranyozza ezen oldalak 

tartalmát. És. hogy nem mindegyikük érvénye

sült? Istenem, a „ki az erősebb” világa akkor is 

több volt. mint jelkép! Nincs ebben semmi 

meglepő, jő magyar szokás. A  fejezet sok mon

danivalója a halmozódó feszültségek El Ninó-i 

eluralkodását tanúsítja, hiszen egyre inkább 

előtérbe kerültek a ..vadászati kapcsolatok szö

vevényeinek vadhajtásai". És van kommentár 

is! Mégsem szükségeltetik a sorok között ol
vasni. Ez így van rendjén. Tóth Sándor véle

ményt is mond! Nem elkötelezetten a politiká

hoz. annál inkább a vadászat jövőjéhez. Dicsé
rendő. apológiai megnyilatkozás.

Magától értetődően és véleményünket for- 

málóan a könyv többi része is ezen ..vadászati 

tükörből" fakad és vezetődik le. Tartalmuk 

megismerése lexikálisán egyáltalán nem ne

vezhető. az ősi ösztönből eredő nemes mester

ség hétköznapjairól és szenzációiról. Nem fe

ledkezve meg annak holdudvaráról és hordalé

kairól sem. Hogyan alapozódott a világhírnév, 

hogyan lettünk vadászati nagyhatalom?

A  titokra éhes olvasókban indulatokat vált

hat ki a protokoll és a diplomáciai protokoll va

dászatokban megnyilvánuló, közel sem felhőt

len görbe tükre. Am  ne feledjük, hazánk sok 

diplomáciai sikere ezen ..semleges terepeknek" 

köszönhető. Szívesebben láttam volna önálló, 

bővebb kötetben, hisz a közönséges, ma élő v a - . 

dász és annak fia számára is akadnak nem egé

szen érthető utalások és megjegyzések. Istvá

nok és Jenő, János és László elejtett vadjai, be
jelentések és feljelentések részletei sokunk em

lékezetében nem élnek már.
Aztán igazi dogma mára a vadállomány és a 

teríték akkori alakulása. Sem irigységből, sem 

rosszindulatból szikrányit sem nevezhető agy

menésnek. És egymás után jöttek a világelsősé

get jelentő trófeák, a nemzetközi sikerek. Ter

mészetesen a kerítések is állítódnak a maguk 

által előidézett hekatombákkal egyetemben. 

Nem mai találmányok. S  nyíltak az ..össznépi 

mulatságokat" finanszírozó költségvetési bu- 
gycüárisok is. A z  adott időszak személyiségei

től függött a vadászat megítélése, a vadállo

mány fejlesztése. Rendkívül elkeserítő, de nap
jainkban sincs ez másként! Pusztán a pólusok 

tolódlak el. csak hát teljesen negatív irányba.

HihetŐen és érthetően tagolódnak a téma 

kapcsolódó vonzódásai is. De mivel vadászati 

kortörténetről van szó, úgy vélem, illő felhív

nom a figyelmet néhány apróbb pontatlanság

ra. elírásra is.

A  „Magyar Vadásznapok" rendezéseit köve

tő mindhárom kiadványban Vadász Napok sze

repelnek (36.old.. 30.cit.). WcmcrTrensc úr ak

koriban a C.I.C. Európai Trófcabizotlságának 

volt az elnöke. Kár a 84-ik oldalon szereplő 

.jückstandért". jó magyar megfelelője is van. 

Vargha Domokos „h" nélkül írta a nevét (111. 

old.), s az intermezzó helyesebben intermezzo. 
A z  ordo. vagyis a rend a rendszertanban régóta 

alakúakat és nem alkalúakat vonz (118. old.). 

Pontatlan a szerző terítéke a l l l - i k  oldalon. 
Mongol gazella, vadkecske, szibériai mormota. 

A  „mongol gazellának" nem csak egy faja él, s 

hogy valójában mit is ejtett el a szerző, az 
ugyan kitudódik a 174-ik oldalon (dzsejránt -  

Gazella subgutturosa). ám az magyarul nem a 

golyvás gazella (Procapra gutturosa), hiszen az 

egy egészen más faj. ..Vadkecskéje” szibériai 

kószáli kecske (mongolul jangir). szibériai mor- 
motája bobak lehetett. Széchenyi Zs. könyvé

nek címe helyesen: .j \  szarvas selejtezése”. 

..Goszthony". az Gosztonyi (163. old.). A  Bun- 

nay valójában Bakkay. s a „Vadászat Magyaror

szágon" nem 19X4-ben. hanem 1980-ban jelent 

meg. (166. old.). És hiányolom Galamb Gábor 

nevét a C.I.C. hazai tagjainak felsorolásakor -  

Vadászkutya Munkabizottság (198. old.). Nem

teljes a rövidítések jegyzéke, bár a szövegben 

minden megmagyarázódik. mégis sok időt spó

rolhatna olvasója az. utánkeresésekból. A  nyom

da által megszokottól valamivel több a szedési 

hiba, bár ezek egyike sem értelemzavaró. Cso

dálatos a képanyag dokumentációja!

Bevallom őszintén, drukker olvasóként vet

tem kezembe Tóth Sándor könyvét és a végén 

nagyon örültem, hogy az aranykor eredményei 

nem mosódtak cl. Hiszen a múltban gyökerezik a 

jelen. S  a múlt kötelez is! Köteleznie kellene, 

hogy újból rangot jelentsen vadásznak lenni, s 

megvédeni, megőrizni a felére leapadt hazai vad

állományt. melynek másik felét nem ám az ex

port növekedése vitte le. És ezért kétszeresen is 

hasznos ez a kiadvány. A z  akkori reflektorfényt 

megosztja mindenkivel, hogy a félkarú rablók, a 

játékautomaták szintjét jelentő, gyakorta „csa- 
variazító” merkantil szellemen mihamarabb vál

toztatni tudjunk. Még talán nem késő!

Dr. Czvalinga István

(Azt, hogy az idő mindent megszépít, régóta 
tudjuk. Számunkra, szenvedő alanyok részére 

viszont módfelett nehezen emészthető az am- 

néziásan szelektív emlékezet. Nevezetesen : az 

egykoron bezúzatott, a plovdivi kiállításról 

szóló beszámolónkról van szó (42. old.) amely 

szerint éjszakákat nappalokká téve cseréltünk 

ki. vagy 40 000 példányban, minden egyes pél

dányt „kimagozva". Tettük ezt a T. Szerző ak

kori fokozott ébersége miatt, amikor is a rend

őrséget küldte ki a Zrínyi Nyomdába. Fegyve

res őrök hozták be Csepelről az újságot a 

Bajcsy-Zsilinszky útra. ahová csak motozás 

után lehetett magozás ügyben bemenni, és ki

jönni. Ma ezt .ártatlan híradásnak” nevezni -  

és éppen a följelentő részéről -  nonszensz. Fel

foghatnánk akár egyfajta rehabilitációnak is. de 

mi inkább zacskóragasztásként éltük át. A  „ma- 

gozók" nehezebben felejtenek, mint a feljelen

tők. A  szerk. megj.)

VADASZOK A SAJTÓBAN
Az elmúlt két vadászidényben 
150 millió forintos kárt okoztak 
hazánkban az orvvadászok. A 
hazánkban kilőtt, illetve külföld
ről átcsempészni kívánt védett 
madarak száma meghaladta a 13 
ezret. A természetkárosítás meg
fékezésére szigorú intézkedése
ket tett, illetve tervez a földmű
velésügyi és a környezetvédelmi 
tárca. Az elmúlt hetek sajtójából 
az is kiderült: a házi vadtenyész
tés üzletnek sem rossz.

Védett állatok ezreit pusztítják 
hazánkban az orvvadászok cím
mel arról tudósított a Népszava, 
hogy ezerkétszáz védett madárral 
a bőröndjében próbálta elhagyni 
országunkat egy olasz férfi. A 
csempészáru értéke megközelítet
te a 12 millió forintot. A hatóság 
ugyan mintegy hatmillió forint ter
mészetvédelmi bírságot rótt ki. az 
elpusztított, oltalom alatt álló ma
darak pótlására azonban a szak

emberek szerint kevés az esély. 
„Az FM rendelete értelmében a va
dászatra jogosultnak jelentenie kell 
a vele szerződést kötött vendég- 
vadász érkezését. A bejelentésnek 
72 órával korábban kell megtörtén
nie. A tárca intézkedései alapján 
szeptember 1-jéig teljes létszám
mal fel kell állítani a vadászati és 
halászati hatóságot. Eszerint me
gyénként legalább két-három, na
gyobb területeken négy-öt területi 
felügyelő ellenőrzi majd a vadá
szatokat. Az FM azt követően hoz
ta meg döntéseit, miután a közel
múltban nyilvánosságra került, 
hogy főként olasz vendégvadá
szok a hazai természetvédelmi és 
vadászati rendelkezéseket és a 
nemzetközi egyezményeket figyel
men kívül hagyva, védett állatok 
ezreit pusztították el. A kilövők ese
tenként nem rendelkeztek sem va
dászati. sem fegyver-behozatali 
engedéllyel. Előfordult az is, hogy 
szabályokat megszegve sorozatlö

vésre alkalmas fegyverekkel, csa
likkal, magnetofonokkal pusztítot
ták a később olasz vendéglőkben 
feltálalt madarainkat. A hatóság ar
ra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a védett fajok elpusztítása tá
vol áll az EU- konformitástól, ezért 
az esetleg más országokban legá
lisan kilőtt, ám Magyarországon 
védett fajok átszállítására gyakor
latilag nem adnak ki engedélyt. Azt 
ugyan senki nem tudja megmon
dani, hogy az illegálisan kilőtt pél
dányok mekkora kárt okoznak az 
állományban, de tény, hogy az orv
vadászok tevékenysége is jócskán 
hozzájárul az európai madárállo
mány egyelőre megállíthatatlan 
csökkenéséhez."

A szarvasokat nemcsak va
dásszák, tenyésztik is -  tudtuk 
meg a Népszabadság Gímszar
vasok a farmokon című informá
ciójából. „A szarvasokat nemcsak 
vadásszák, hanem világszerte te

nyésztik is -  keresett cikknek szá
mít húsuk, bőrük, agancsuk miatt. 
Magyarországon 1985-ben kezd
ték el a kísérleteket szarvasok zárt
téri tenyésztésével a kaposvári 
egyetemi kar munkatársai. So
mogy és Bács-Kiskun megyében 
négy farmon mintegy kétezer gím
szarvast tartanak. A Somogyi Er
dészeti és Faipari Részvénytársa
ság Rinyaszentkirályon 1992 óta 
tenyészt üzleti céllal gímszarvaso
kat. A telepen háromszáz szarvast 
tartanak, amelyeket tenyészállat
ként értékesítenek a környező or
szágokban. A somogyi vállalkozás 
hamarosan farmok láncolatát hoz
za létre országszerte. Ezekben az 
általuk kikísérletezett tenyészfajtát 
szaporítják majd. A szarvasok ta
vaszi. úgynevezett barkás agan
csát -  évente mintegy kétszáz kilót
-  Koreába szállítják, ahol keresett 
potencianövelő készítményeket 
gyártanak belőle."

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

UDVARNOKI PÉTER

NEM-NEM KEDVES OLVASÓK, NE KERESSÉK A MŰVÉSZRŐL KÉSZÜLT PORTRÉ-FOTÓT, ÉS HA LAPOZNAK 
EGYET, A 24 OLDALON SEM OLVASHATNAK SEMMIT RÓLA, UGYANIS AZ ALKOTÓ HATÁROZOTT 

KÉRÉSÉRE NEM ÍRHATUNK EGY SORT SEM RÓLA, PEDIG LENNE MIT ÍRNUNK(I) UDVARNOKI PÉTER 
SZENT MEGGYŐZŐDÉSE, HOGY ELÉG, HA A VADÁSZOK TUDJÁK A NEVÉT, ÚGY IS BESZÉLNEK

HELYETTE A FESTMÉNYEI.

______L
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•  • •  •

A MEDVE KARMAI KOZOTT
KÖZISMERT SZERZŐNK EZÚTTAL LEGÚJABB ÉLETVESZÉLYES ÉLMÉNYÉT OSZTJA MEG LAPUNK OLVASÓIVAL.

AZ ELBESZÉLÉS ÍZELÍTŐT AD  A  KIADÁSRA VÁRÓ „A  KÁRPÁT MEDENCE NAGYRAG ADO ZÓ I" C ÍM Ű KÉSZÜLŐ KÖNYVÉBŐL.
A MÁSIK, KIADÁS ELŐTT ÁLLÓ  MŰVE A „MAGYAR CSODASZARVAS" C ÍM M EL KÉSZÜL EL A KÖZELJÖVŐBEN.

A SZERZŐ MINDKÉT KÖNYVÉRE TÁMOGATÓKAT ÉS MEGRENDELŐKET GYŰJT. AJÁNLATOKAT A SZERKESZTŐSÉG
CÍMÉRE KÉRÜNK. (1245 BUDAPEST, PF.:1209)

A viharos szél és a havasok felett rohanó fel
hők nem sok jóval kecsegtetnek. Egy távoli 
völgy szétágazásáig akarok feljutni, az ott 
összefutó patakocskákat kísérő szurdokos, 
meredek hegyoldalakat borító kefe sűrű, fiata
los. a medve kedvenc tanyája. Van néhány ko- 
sárlabdapályányi tisztás, hátha a szemközti 
hegyoldalban megpillanthatjuk őkelmét. Az 
egyikkel szemben még magasles is van. telje
sen furcsa, sőt kakukktojásként árválkodik a 
rengeteg közepén. Utam végén majd oda ülök 
föl és a teljes holdtöltés éjszakát ott fogom át
virrasztani, ha egyáltalán a felhők között néha 
áttör a fény. Majd meglátjuk, itt minden lehet
séges. Félig elvarázsolva kapaszkodom felfe
lé. A patak csobogása, időnként a fák koronáit 
cibáló szél süvítése. a tündérkertre emlékezte
tő természeti szépség és a tavasz tobzódása 
hatalmába kerít. Igazából nem is a medvére 
koncentrálok, hanem a pattanó vagy már kile- 
velesedett rügyeket, tavaszi virágokat, nászru
hába öltözött madarakat nézegetem. Az azon
ban feltűnik, hogy sehol egy vadnyom. min
denhol csak a magányos medve régi és friss 
hatalmas talplenyomatai és fekete ürülékei lát
szanak. Csak húst eszik, akkor ilyen sötét a 
medveszar. Úgy látszik, a vad ezért húzódott 
el erről a környékről. Szinte minden lépésnél 
megakad valamin a szemem, most egy korai 
kosbor sötét bíbor virágjában gyönyörködöm. 
A kanyargó ösvény vad emelkedőbe ugrik és 
sűrű lucosban kanyarog. A fenyők koronája 
olyan tömött, hogy félhomály terjeng kőrös-kö- 
rül. A sok edzés meghozta gyümölcsét, a ka
paszkodó meg se kottyan. A magashegyi va
dászatot csakis kiváló fizikai s szellemi állapot
ban lehet űzni. mert itt bármi történhet és se
gítség nincs. Az erdőt járó csak a Jóistenben 
és saját magában bízhat. Nesztelenül lépege
tek az ösvényre hullott tűpárnán, amikor várat
lanul szinte a magasles lábának ütközöm. Fel
osonok a létrán. Kezemben a meleg holmik, 
újra kisütött a nap. kellemes meleg sugarai 
szinte simogatják arcomat. A les szakadékos 
szurdok szélén áll a rudas erdő felett. Szem
ben a szurdok másik oldalán vagy 80 méterre 
kétszobányi tisztás virít csupaszon, túlsó felét 
világos sárga agyagos föld borítja. Éjszaka ez 
nagyon jó háttér lehet. Lent a mélyben patak 
csobog a kövek között. Tenném le. ami a ke
zemben van, amikor a medve megjelenik. Hi
tetlenkedve nézem, az előbb még üres folton 
hatalmas medve áll. Lassan leeresztem a c i
pelt cókmókot. A medve hirtelen belép a sűrű
be. Csupán egy látomás volt az egész. Az 
erős szélben hűtött hátamra pulóvert húzok. 
Alig bújok ki a fejemmel, amikor szemben a 
fiatalos szegletében, mint egy barlangban is
mét megjelenik a medve. Hatalmas fejét emel
geti. szagot keres. Szelem jó. Leül és a homá
lyos odúból kémlel kifelé. Valami nem tetszik 
neki. Hirtelen két lábra áll. majd négykézlábra 
ereszkedik, és újra lelép a mintegy két méter 
magas padkáról a tisztásra. Szemben áll és 
nézeget. Oldalra fordulva kényelmesen jobb 
felé indul. Megfordul, és a padkán visszabújik 
a sűrűbe. Még legalább két óra van napnyug
táig de már kijött az egyébként óvatos medve. 
Nem beszélve arról, hogy mennyit jártam már 
utána s hiába, most pedig mint a szellem, vá
ratlanul itt termett. Meg kellene nézni közelről 
és elindulok a létrán lefelé. A földön meredek 
vadcsapás vezet a patakhoz, ott kőről kőre 
ugrálva kelek át a fehéren tajtékzó vízen. 
Csúszkálva kapaszkodom fel a szurdok túlsó 
oldalán a kis tisztásra. Az élesen bevágódott

karmok nyomait vizsgálom. Hülye érzés fog el. 
szabályos hiányérzetem van puska nélkül. Be
bújok a sűrűbe, a medvecsapást követem. Jól 
kitaposott váltón megyek pár lépést, aztán 
megállók hallgatózni. Jobbról, feljebbről körül
belül 50-60 méterről zörög valami. Tovább 
osonok. Olyan sűrű fiatalos vesz körül, hogy 3-
5 méterre lehet csak látni. Nagy könnyelmű
ség volt tovább menni. A félméteres, újjnyi vas
tag bükk-, gyertyán-, fenyőcsemetéktől 10-15 
centiméteres fákig itt minden van. de ebben a 
kuszaságban semmit nem lehet látni. A med
venyomokkal teli csapás a zörgés irányába 
folytatódik. A rétegvonal mentén teszek pár lé
pést. amikor elhagyott ölnyi széles kocsiútra 
érek. Ez jó alkalom lenne arra. hogy a zörgés 
fölé menjek, ahelyett lefelé osonok s közben 
próbálok valahogy belátni a fák alatt, de hiá
ba. Idegtépő percek következnek. Le-föl 
csúszkálok az úton. így sem látok semmit. 
Csupán a zörgést hallom időnként. A medve 
könnyen támadhat. Nem túl biztonságos hely
zet. Négy-Öt lépést teszek egyenest a hang 
irányába. Jobb lenne ferdén fölfelé, mintha el
felé mennék, arra általában a fekvő vad nyug
ton marad. Egy újabb lépést teszek, ekkor ha
talmas bömböléssel és zörgéssel megindul a 
medve. Ugróm elfelé, de akkor irtóztató sebe
sen barna csóvaként megjelenik a hatalmas 
test. széles nagy feje ijesztő, apró gonosz sze
mei vad gyűlölettel izzanak. Egyetlen lendület
tel még mindig a kinézett fa felé repülök, ami
kor a medve mancsának egyetlen ütésével 
úgy csípőn vág. hogy 5-6 métert piheként hajít 
be a fiatalosba. Oly nagy a mancsa, hogy a 
csípőmtől a vesémig elér és egész jobb olda
lamba éles fájdalom hasít. Kapnám ki a kése
met. de nem érem el. miközben puha fenyő
csemetékre zuhanok. Hanyatt esem. A medve 
újra rajtam van. Fél méter széles feje, tátott 
szája az arcom és a nyakam felé kap. miköz
ben változatlan erősséggel bömböl. Eletösztö- 
nöm villámreflexével, két kezemmel a nyaktö
vénél az álla alatt ragadom meg. Szája arasz
nyira van fölöttem, bűzös lehelete iszonyatos. 
Ujjaim között vastag bundája csatakos. Lehet.

hogy itt a vég gondolom, de nem adom egy
könnyen fel. cikázik át agyamon. Két lábamat 
felemelem, mellkasának feszítem és végső 
erőfeszítéssel kibillentem egyensúlyából a rám 
előre dűlő vadállatot. Hatalmasat üvöltök, és a 
medve elugrik. Jobb bokámon érzek egy nagy 
ütést, mintha a bakancsot akarná letépni ró
lam. Mérgesen bömbölve töri a fákat, elfelé ro
han. Vagy tíz méterre megáll, megfordul, és 
változatlanul bömbölve felágaskodik. Felug
róm és futok, minden érzékszervemmel figyel
ve. hogy üldöz-e ez a fenevad. Nem jön, csak 
egyhelyben ordít. Kétszáz méter vágta után el
érem a patakot, megállók. Csupa vér minde
nem. Nadrágom és bakancsom szakadt. Hir
telen azt sem tudom hol, s hogyan sérültem 
meg. A derekam nagyon fáj és a jobb fenekem 
ég. Káromkodom és kacagok egyfolytában. 
Hol sérültem meg? Fogalmam nincs. Artéria 
nem sérülhetett, mert akkor a vérveszteségtől 
már elgyengültem volna. Valamelyik csont tör
hetett. tapogatom a gerincemet és a csípő
met. fájni fáj. de vész nincs. Az. hogy belső 
vérzésem van-e, majd kiderül. A patakban le
mosom magamról a vért. Egyedül a fenekem 
vérzik. Letolom a gatyámat. Félarasznyi 
hosszú sebet hasított ki, de nincs még egy 
centi mély sem. Mellette párhuzamosan ugyan
olyan hosszú véraláfutásos csík húzódik. 
Alattuk két helyen egy-egy szúrt seb. talán a 
szemfogától. Farzsebemben az útlevelemen 
gyönyörűen látszanak a harapó fogak nyomai, 
hát ezért nem harapta le a fél fenekemet, mint 
négy éve egy másik cimborának. Az útlevélen 
lecsúsztak a fogai, csak az egyik hegye ért el, 
de az is sokak által megszólt ponyva nadrágo
mon. jégeralsón és alsónadrágon veszített 
gyilkos erejéből. Magam is csodálkozom, 
hogy nem vagyok ideges. Újra születtem. Ez 
volt a 25. meredek helyzetem levegőben, víz
ben. földön egyaránt. Csak kacagok, és el 
kezdem ápolni a sebeimet. Hamar rájövök, 
hogy ez nem is olyan egyszerű. Hiába van a 
zsebemben a túlélő csomag, jobb ha beme
gyek a vadászházba. A hátizsákomban még 
több elsősegélynyújtó cucc van. Az órámra 
nézek. A cserkelés és a kézitusa húsz percig 
tartott. Az egészet a saját hülyeségemnek és 
felelőtlenségemnek köszönhetem. Szinte szé
gyellem magam, hogy lehetek ekkora barom! 
Alapjában véve megérdemlem a történteket. A 
vadászházban ellátom a sebeket. Újra lemo
som a vért és szilvapálinkával átitatott vattával 
két deci nedűt kenek a sebekre. Közben per
sze csillagokat látok, úgy égnek és csípnek a 
sérülések. Pólyából egy félarasznyi és két ne
gyedarasznyi párnát csinálok és egy csomó 
sebhintőport szórok rájuk. Széles ragtapasz
ból levágom a szükséges darabokat és lera
gasztom. Egyszerűnek tűnik, de vadon körül
mények között zseblámpánál ez a csúcstech
nikát jelenti. Két féldeci szilvapálinkát én is be
kapok. meg se kottyan. Visszagondolva a 
medve fekete hullatékaira, szinte biztos, hogy 
dögöt evett. A ruhán átharapva talán letisztult 
annyira a foga, hogy nagyobb bomló hús és 
vérmaradványok nem kerülhettek a sebekbe. 
Kórokozók persze igen. Van nálam antibioti
kum is. de végül is nem veszek be semmit, ha
nem úgy döntök, hogy a legközelebbi vonattal 
hazamegyek. Az pedig holnap délután van. 
Egynapi út után otthon majd elmegyek az or
voshoz. A fontos most az, hogy élek és egy 
életre megtanultam, hogy nem szabad a tűzre 
rakni!

Dr. Bán István
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VI HANG
Sándor Józsefnek a múlt havi 
számban a golyós töltények há
zi utántöltéséről írt cikke a min
den újra fogékony vadászok, 
sportlövők, fegyverek, lőszerek 
után érdeklődők egyik legaktuá
lisabb gondját érinti. A saját ké
szítésű lőszer reneszánsza 
Amerikából indult, majd az 50- 
60-as években nyert polgárjo
got Európában is. Fontosságára 
jellemző, hogy bárhol a világon 
évtizedek óta nem volt olyan ló
verseny, melyet ne saját készí
tésű lőszerrel nyertek volna 
meg. Érthetetlen a hatóságok 
idegenkedése az engedélye
zéstől, hiszen a sörétes tölté
nyek töltése tudtommal nem til
tott. Pedig a sörétes fegyver of
fenzív lőpora sok tekintetben 
veszélyesebb a golyós töltény 
progresszív poránál.

A szóban forgó cikk néhány 
apró pontatlanságára szeret
ném felhívni a tisztelt szerző és 
az olvasók figyelmét:

1. A golyós töltény hüvelye 
nem réz, hanem rézötvözet. 69- 
72% rezet és 28-31% cinket tar
talmaz.

2. Nem mindegyik európai or
szágban kötik engedélyhez a 
lőpor vásárlását.

3 ...... Egy doboz lőpor sem
mivel sem veszélyesebb, mint 
egy üveg spiritusz..." -  írta a 
szerző. Az igazság ezzel szem
ben az, hogy a manapság 
használatos nitrocellulóz lőpo
rok rendkívül veszedelmes rob
banóanyagok. Igaz, hogy táro
lásuk problémamentes, ned
vességre érzéketlenek, ütésre 
nem érzékenyek, lassan, komó
tosan égő, flegmatikus lőporfaj
ták. Hozzáértő kezekbe kerülve, 
csappantyúval indítva azokat, 
azonban veszélyes fegyverré 
válhat.

A cikkben nem említett fon
tos előnye az utántöltésnek a 
csökkentett teljesítményű és 
kezdősebességű lőszerek elő
állításának lehetősége. Akkor 
is vadászhatunk nagy kaliberű 
fegyverrel, bátran meglőhetjük 
szóró közelében a rókát, terí
tékre hozhatjuk a bőgőhely kör
nyékén a kóbor kutyákat, ami
kor egyébként nem ajánlatos a 
puskaszó. Nem kell feltétlenül

több fegyvert használni hazai 
vadászatainkon. Kedvenc pus
kánkhoz olcsó ólomlövedéket 
is készíthetünk, amely a fel
használási lehetőségeket to
vább szélesíti. Legyen szabad 
a Magyarországon oly kedvelt 
.30-06 Springfield golyós fegy
vert példaként felhozni. A kali
ber világszerte ismert, hozzá 
sokféle lőszer vásárolható. A 
különféle lövedékeket gyártó 
cégek jóvoltából a választék 
szinte korlátlanul bővíthető. így 
az említett fegyverrel alig 
csesszenő, ólomgolyóval buk
tathatjuk le a fatetőn burukkoló 
örvösgalambot, nyolcgrammos 
teljes burkolatú lövedékkel 
hozhatjuk terítékre a téli rókát, 
gyenge őzgidát anélkül, hogy 
az állatot szükségtelenül meg
roncsolnánk. Ugyanez a fegy
ver nehéz Nosler lövedéke üti 
át az erős remetekant, a kosor
rú kárpáti bikát, az utánkere- 
sést megkönnyítendő, jó kilövést, 
bőséges vérzést okozva. Ter
mészetesen nem szabad a lő
szer súlyát határ nélkül csök
kenteni, hiszen az etikus vadá

szathoz kíméletes, gyorsan ölő, 
megfelelő kezdősebességű lő
szer tartozik. A ,30-06-os fegy
ver megfelelő súlyú, teljes bur
kolatú lőszerrel képes a falusi 
gulyától elkóborolt nyolcmá
zsás szilaj bikát egyetlen lö
véssel lefektetni. Ha ehhez 
még azt is hozzávesszük, hogy 
a kaliber egykor a NATO-ban is 
rendszeresítve volt, akkor 
könnyen beláthatjuk, hogy a 
fegyver szinte minden feladat
ra alkalmassá tehető.

Az utántöltés igazi haszna ol
csósága mellett, az ismeret- 
szerzés. a gyakorlás lehetősé
ge, a lőkészség fejlesztése. A 
magyar vadászok jelentős ré
sze évente legfeljebb néhány 
darab nagyvadat ejt, gyakorolni 
a mai lőszerárak mellett vajmi 
kevés a lehetősége. Mindamel
lett nem tűr halasztást vadász- 
lősportunk fejlesztése. Nem a 
vadon, a lőtéren kell az elfo
gadható szintű lőkészségre 
szert tenni. Ebben is segíthet 
az utántöltés hatósági enge
délyezése is.

Dr. Iváncsics Lajos

TOLTSEM  ÚJRA?
Napjainkban a vadászat közben 
kilőtt töltények hüvelyeit a vadá
szok nem teszik zsebre, és nem 
őrzik meg. Pedig a két háború 
között és a második világháború 
után apáink, nagyapáink sok
szor újra töltötték a patronokat, 
ezzel is meghosszabbítva a va
dászatra készülés örömét. Ma 
már viszonylag kevés olyan va
dásztárs van sorainkban, aki 
maga töltötte patronnal vadá
szik. Nyugat-Európában és az 
Egyesült Államokban viszont is
mét divat az újratöltés.

Ezekben az országokban jó 
üzlet a töltény készítéséhez 
szükséges szerszámok és al
katrészek gyártása, árusítása. 
Hazai kereskedelmi forgalom
ban ezek az eszközök ma nem 
szerezhetők be. Az újratöltés 
szakirodalma idegen nyelve
ken, elsősorban angolul, néme
tül, franciául sok kötetre rúg, 
magyarul viszont -  sajnos -  
gyakorlatilag semmi sem olvas
ható erről az igen érdekes és 
szép műszaki kérdésről. A fegy
ver- és lőszergyártás közül talán 
az utóbbi jelent nagyobb mű
szaki feladatot. Lőszert tervez
ni, gyártani, majd mérni az elsü
tés után bekövetkező folyama
tokat igen bonyolult és összetett

1. csappantyú kitoló
2. csappantyú betoló
3. lőpor-sörét újratöltő 4. fojtás
irányító 7. sörétlőpor-tároló
8 . sörét- és lőportároló talp
9. működtetőkar 10. öntvény
fedél 11 . hüvelytartó tálca
12. lezárócsonk

feladat, erre ma csak a legfelké
szültebb vállalatok vállalkoznak.

A töltény -  akár a sörétest, 
akár a golyóst tekintjük -  sok 
elemből áll. Az elemek jellemző 
adatai egy tölténnyel igen ponto
san beállított értékek, ilyen pél
dául a lőporszemcsék mérete, 
formája, égési sebessége, a hü
velyben lévő lőpor tömege, a hü
vely belső térfogata, a lövedék 
méretei stb. Mindezek jelentős 
befolyással bírnak a töltényűrben 
és a csőben lejátszódó folyama
tokra és természetesen a löve
dék röppályájára. Minden elem
ből a különböző gyárakban sok
félét készítenek. Ezek egymás 
helyére beszerelhetők, viszont az 
újratöltő számára nem ismeretes 
az összeszerelt töltény elsütése 
után fellépő legnagyobb nyo
más, a lövedék csőtorkolati se
bessége. szórása stb., ezért a

felkészületlen személyt nagyon 
kellemetlen meglepetés és sú
lyosabb esetben maradandó sé
rülés vagy halálos kimenetelű 
baleset érheti. A világháborúk 
után az újratöltött patronokkal sú
lyos balesetek történtek, ez volt 
az oka annak, hogy az újratöltés
sel sokan felhagytak és inkább 
gyári patronokkal vadásztak.

Maga az újratöltés látszólag 
igen egyszerű. Kicserélem a 
gyutacsot, beletöltöm a lőport, 
rátolom a fojtást, majd a sörétet, 
lezárom a hüvelyt, megkalibere- 
zem és kész a töltény. A veszély 
az egyes ismeretlen jellemzők
kel bíró elemek megválasztásá
ban, pontosabban. azok nem 
körültekintő párosításában, va
lamint a fegyelmezetlen, pontat
lan munkában rejlik. Ezt a ve
szélyt szervezett formában 
megszerzett tudás birtokában 
lehet elkerülni, vagyis tanfolya
mokon kellene megtanulni.

Az újratöltött töltények azon
ban nem kerülhetnek kereske
delmi forgalomba. Az európai 
és magyar törvények szerint 
csak a biztonsági vizsgálatokon 
megfelelt, a gyártó azonosító je
leit viselő töltények kereskedel
me megengedett.

Fluck Dénes
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szeme

A természet bőkezűbb vo lt a ragadozó vadakhoz, m int 

a vadászó emberhez, de a hátrányt s ikerü lt inte lligenciá

val és találékonysággal behozni. M indenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek b izonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, term észethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

m elle tt is, széles látómező, csekély súly, kom pakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló m inőségű fegyvertávcsöveink 

fe lveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1 ,5 -6 x 4 2

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



h í r e k  h í r e k :
Meszlényi kapta a Csergezán Díjat
Szántódpusztán az Idegenforgalmi 6s Kutura's 
Központban -  nyit meg a Csergezán Pál Alapítvány 
első pályázati kiállítása, amelyre 24 művész 60 va
dászati, te,mészeti témájú festményt, grafikát, 
plasztikát küldött be, A szakmai segítséggel meg
erősített kuratórium a pályázatok alapián bíraita el. 
kinek juttatja idén a 120 ezer forntos Csergezán PH 
Dijat Értesdésenk szerint nem volt vita a zsúrorok 
között Meszlényi Attila festfmúvész -  lapunk .Vad- 
lexikon* rovatának állandó itusztrátora -  egyhangú- 
lag kapta meg a szavazatokat így az idén -  augusz
tus 29-én, az Országss Vadásznapok rendezvény- 
sorozat veszprémi megnyitóján -  másodikként ve
heti át az egyre rangosabb képzőmCvészeti djat.

A színvcnaias. érdekes kiálitast augusztus 27-éig 
tekinthetik meg az érdeklődik, naponta 9 és 19 óra 
között

Orosháza Kupa
Az orosházi Koronglövő Klub sórétlóvő versenyt ír ki 
az Orosháza Kupáért, augusztus 22-ére. A verseny 
.compakt sporting" rendszerben. 75 korongos. Ne
vezési (tj egyéniben 3500. csapatban 2000 forint, 
amelyet a helyszínen kê  fizetni 8 óráig, az orosházi 
skeetpáiyán. a Gádoros; út mellett, a tég'agyárral 
szemben.

A MEOE Német Vizsla 
Klubjának rendezvényei:

CAC Klub Kiállítás. Szekszárd. augusztus 8.
CACT. ÖTV. mezei és vfzi verseny, vizsga, 

lenyészszomle. klubközgyű'és IXjrtatodvár -  
augusztus 29-30.

Mezei és vízi vizsga. Soponya -  október 3.
Mezei és vízi vizsga, CACT,

Hortobágy -október tO -ii.
Dr. Klocmann Röwdszőrű Német Vizsla Vizsga 

Némelország. Schlewig-Holsten. 
október 15-18.

A Német Vizsla Klub elme:
7143Ócsény, Radnóti u. 13.
Tel A u .: 74,'496-€08

Vizsgadíjak:
Kéoességi vizsga: 500 Ft.
ÖTV: 1500 Ft
Meze és vízi verseny. 2500 Ft.
Mindenes vizsla verseny: 3000 Ft
Tenyészszemle: 1250 Ft
Kiátíitás(kJub): 1500 Ft

Békés megye ege'ósebb idei dzbatqai:
Békés. Október 6. VI. 586 gr.. 158 IP
Mezőkovácsháza, Széchenyi Vt. 542 gr.. 139 jP
Orosházi Széchenyi Vt. 534 gr. 155 IP

Versenykiírás
Az Országos Vadásznapok Szervezőbzottsága és a 
Magyar Korongvadász Szövetség meghirdeti az idei 
Vadásznapi Vándorkupa Korongvadász csapat
versenyt

A verseny helye: Mkebuda (Pest megye) 1998 
szeptember 05.08.00

A verseny résztvevői: megyénként egy csapat, 
amely három versenyzőből éil.

Versenyszám: kaong/adászat 75 korongra
Nevezés: 1998. augusztus 25-íg, Kretsfcóné Va

dász Erzsébetnél SEFAG Rt. 7400 Kaposvár. 
Bajcsy-Zs. u. 21. Tel.:82-506-132

Nevezési dj: 4000 Ft/fő
Díjazás, a győztes csapat egy évre elnyeri a Va

dás/napi Vándor kupát. Joga van az évszámot és a 
megye nevét a kupá'a gravíroztad. A kupát eíryeró 
megye köteles a követező évi vadásznapi verseny 
eőtt két héttel a kupát az Országos Szervezőbizott
ságnak visszaadni.

A kupát háromszor ©'nyerő megye azt végege- 
son elnyeri.

Az I.. II. 111., helyezett tárgyjutalmat kap.
Költségek: a verseny rendezési költségest a ren

dezők viselik. A / Országos Vadásznapok szervező- 
bizottsága minden résztvevő csapatnak 3x75 db töl
tényt biztosit. A részvétellel kapcsolatos egyéb költ
ség a csapatokat terheli.

Technikai előírások; a verseny a korongvadászat 
érvényes szabályai szer nt zajík.

Használható kaliber: maximum .12/70. sőrétát- 
mérő max.: 2.5 mm.

A rendezőtozottság fenntartja a joga az esetle
ges prog'amváltoztatásra.

Számítógépes vizslabírálat
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületében 
(MEOE) az állandó beteő vilongások miatt tapasztal
ható .halam’  harcokoan pazarolt energái köve?<cz- 
tében a kutyák, főleg a magyar vizslák genetika érté
keit javító munka hátterébe szőrűt, az őshonos fajta a 
folytonos, iliegáis. más fajtákkal való keresztezés mi
att heterogén jelegei mutat, eredeti vadászai geneti
kai értövei csökkennek. Ennek az #  apának a megál- 
lapíásában, visszafordításában igyekeztünk eg/ je
lentős lépést termi a Hungária Vizsla Ojbban. amxor 
elfogadtak a Sokoró-iérsóg iesztvái szervezőnek 
felkérését és csatlakoztunk a Gyfr-Mőnfőcsanakon 
tartott regionáis rendezvény prograr\ához. Emeled 
a vizslabarátokon kivjl a fesztivál iránti érdeklődők « 
tanúi lehettek a magyar vzslák teljesen új. az ogáis 
^keresztezéseket kiszűrő, a vadászatra való akal- 
massag precízen megfogalmazott szabályzat szorint 
megái'apUó. a HVC átal kifejes/tett vizsiabráfati 
módszer nemzetközi bemutatásának. Tizennyolc 
vizsla, és vezetői jelente* meg a nemzetköz; rendez
vényen. Tizenkét kutya került bírálatra a számítógé
pes program nyilvános bemutatása melett 

A bírálatok kellően indokoltak és baráti hangu
latban folytak, s annak etonére. hogy csak egy 
v.zslát talált a komputer kitűnő minősítésűnek, min
denki jó hangulatban és megelégedéssel fogadta 
a bírásokat 

Erre a rendezvényre készül el és mutatták be a 
Hungár:a Vizsla Club Vizsga- és Vorsenyszabalyza- 
tát. amely teljesen új dmenziJban. a vizsla gyakor
lati használhatóságát szem előtt tartva teszteli a ma
gyar vizslákat és öröklött hajamaíkat. figyelemmel a 
fajta ősi genetikai értékeinek kiemelésére is.

Huszár Tibor elnök 
Hungária Vizsla Club

Új osztályvezetők
Múlt havi számunkban közöltük a megyei FM-hivata- 
tok új vadászati és ha'ászati osztály vezetőinek név
sorát azza. hogy következő számunkban közöljük

azokat a megyéket amelyok eredménye: nem kap
tuk meg. <lctvo a pályázatoknak lapzártág nem volt 
eredménye. Kcmárom-Bsztergom megyében Zám- 
bó Zoltán, Nögrád megyében Andrási László, Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg megyeien Tömósváry Károly 
és -  a közóita&eí ellentétben -  Veszprém megyé- 
ben Vezseny Irrre az osztály vezetője. A k'nevezé- 
seikhez gratulálunk. rrx/ikájtXhoz sok sikert kívá
nunk. Vas megyében lapzártáig nincs eredmény.

Lesz vadgerle fölmérés
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadásziaméra 
Vadgazdáfcodási B;zotisága július 16-i uésén dön
töttek arról, hogy a megyében a kritikus időszak
ban a lehető legpontosabban fölmérik a vonulás so
rén a vadgerle állományt, és a <á*lételt. annak 
megfele'óen. ame.yet az I. Vadgerle Konferencia 
meghatározott. A bizottság ezenkívül részletesen, 
vadfajonként elemezte a / idei szaporodási időszak 
tapasztalatai! és ajánlásokat dolgozott ki a vadá
szatra jogosultak részére a hatékonyabb munka
végzés segítésére A gyakorlat számába jelentős 
segítséget nyújtó kérdések áttekintését nagymér
tékben segítette az is. hogy megbeszélésen részt 
vett Horváth Ferenc, a megyei FM Hivatal vadászati 
osztályvezetője. így tisztázhatok voltak mnd a 
szakmai, mnd a határidőkhöz kötött feladatok föl
vetődött kérdései is.

Baranya a vadászati kultúráért
MTV-PÉCSl STÚDIÓ-já^ak tanácstermében vendé
gé látta a megyében élő és alkotó írókat és vadász- 
művészeket. a Baranya megyei vadászkamara, július 
17-én. A vendéglátó házigazda. Békés Sándor a 
megyei kamara alelnóke, bevezetőjében elmondta, 
hogy a kamara mindenképpen szo,osabb szálakat 
kíván kiépften a megyében élő vadászmúvészekkei. 
Ezért támogatnák, egy olyan alkotó klub létrejöttét. 
am: egybefogná, és szakmatag segítené a megyé
ben dolgozó vadászművöszexet. A megyei vadász
kamara -  a fentieken Wvű a kürtösök skeret. és a 
vadászfcürtözés hagyományőrző szerepét is m e r
ve, új vadászöltönyökkel ajándékozta meg a megye 
öt főből á'ó kürtös csapatát.

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

20%-os árengedményt ad a St. Hubertus étterem és vendéghaz tulajdonosa, Szíj- 
jártö Csaba a VKE-tagoknak. 8313 Balatongyörök. Mogyorós út 41/B. Tel./fax: 
83-346-630, mobil: 30/463-626.

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

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

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

10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzítógyer
tyák. porlasztócsonk, féftengelycsuklók. tömítések, fékbetétek, ablaktórlólapátok. le
vegő* és olajszűrők, vtzpumpák. fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszijak. 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák, bowdenek, lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft., 
1149 Budapest. Egressy u. 15. TeleforVfax: 252-2279.251-2226.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Zerge Bt. (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 20% kedvezményt ad Adám Jenő 
könyveire.
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©  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 

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

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

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLQFEGYVER-átvétel: 

KEDD -  CSÜTÖRTÖK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelJtax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.liu http^/www.netcall36.hu/lofegyv/legyver.htm

c o n C o r d c  TRAVEL
1062 Budapest, Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 153-0935.269-5447,269-5448 

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

Ízelítőül a ConCorde aktuális repülőjegyáraiból:
LONDON 32 580,- (KL) NEW YORK 70 100-  (MA)
PÁRIZS 34 250,- (KL) HONG KONG 121 000,- (AF)

SYDNEY 147 000,- (OA)
Fenti repülőjegyek oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaságok által előírt feltételekkel!

A repülőtéri illeték külön fizetendő!

EZEN A NYÁRON VÁLASSZON VALAMI ÚJAT!
SZARDÍNIA

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

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

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

Tel.: 153-0935.269-5447,269-5448. E-mail: concorde@mail. datanet.hu 
valamint az ország összes I BUSZ-irodájában

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

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

TAXUS GmbH

VADÁSZAT A BAKONYBAN
Gímszarvasvadászatra az őszi bőgési időszakra jelentkezéseket várunk. 

Vaddisznó-, őz-, apróvadvadászati lehetőségek! 

Szállás I. osztályú panzióban 
Terepjárót, lovas fogatot vagy lovas szánt biztosítunk. Róka elejtése ingyenes. 

Kérésre árkatalógust küldünk 

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

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

Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállító rács kapható

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és odóbevollós-készííés, APEH-ügyintézés) egyszeres és kettős könyvviteli 

szoftverek forgalmazásé BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is
vadászatban jártas szakember közreműködésével

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

J 0  HA TUDJUK ZALABAN, UJ BOLT NYÍLOTT BALAZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK • SPORTSZEREK • FILMEK • FOTÓALBUMOK

• FILMELÓHÍVÁS • PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 

Nagykanizsád Zalaegerszeg Ielé a 18-as Jalométernéí

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

POLSTER KFT.

£
Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövö pisztolyok különleges 

kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban. 
Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek, Flóbert-pisztolyok. 

Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések,
^ ^ e r e d e t i  USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 

Minden héten kedvezményekkel, 
meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.

BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 
ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 

SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A K e ** IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

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

AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 
N Á L U N K  A  LŐ TT  V A D É R T  M IN D IG  A  L E G J O B B  Á R A T  K A P JA !

mailto:mkh@mkh.liu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/legyver.htm
mailto:taxus@mail.datanet.hu


HIVATALOS MAGYARORSZAGI KÉPVISELET
B e re ttá
A TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1526

PINTAIL

SZENT HUBERTUS
1065 Budapest,
Podmaniczky u. 2. 
Tel.: 1/353-1726

OLASZ-MAGYAR KFT,
7400 Kaposvár,

Főu. 12.
Tel.: 06-20/370-881

7500 N agyatád,
Piac tér 

Tel.: 82/352-899

GREAT TOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

UTAZÁSI IRODA
Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

VEGRE ITT A NYÁR!
KO RFU apartman + repülő, augusztus 
KR ÉTA apartman + repülő, augusztus 
A N G O L-S K Ó T  KÖ R Ú T 8 nap, repülő + autóbusz +

+ 3 csili, szálloda, augusztus 18. 
LO NDO N 5 nap, repülő + szállás, augusztus 19. 
O LASZO R SZÁG  apartman önellátással 
A U S Z T R IA  tó v id é k  panzió reggelivel 
A LA C S O N Y  T Á T R A  3 csili, szálloda, félpanzióval

5 7 .0 0 0 ,- Ft/fő/hét + rept. il
6 9 .9 0 0 ,- Ft/fő/hét + rept. il

1 9 4 .9 0 0 ,- Ft/fő + rept. ill. 
9 3 .5 0 0 ,- Ft/fő-től + rept. ill 
8 2 .8 0 0 ,- Ft/apt./héttől 

4 .3 0 0 ,- Ft/fő/éj
2 8 .9 0 0 ,- Ft/fő/hét

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

H VAR -SZIG ET 3 cs. szálloda + félpanzió 3 9 .9 0 0 ,- Ft/fő/héttől
D A LM Á T  K Ö R U TA ZÁ S  5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 3 9 .0 0 0 ,- Ft/fő 
A LP O K -A D R IA  KÖ R Ú T 5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 3 9 .9 0 0 ,- Ft/fő

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 10-14 ÓRÁIG!

1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY U. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8146, FAX: 318-8846



‘T C c o a , <z * u £  'K M Íá t ú '
H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: koSath@mail.digite2002.hu

1998. ÉVI VADÁSZATOK
V íz ib iv a ly  vad á s za ta  A u sztrá liáb an  m árc iustó l

Ára . 3250 US0.1Ó (2/1 esetén és 750 USD felár 1/1)
T ró feás  a lig á to r é s  o sceo la  v a d p u ly k a -v a d á s za t F lo rid áb an  m á ju s tó l

Ára: 1800 USD főtől 
N am íb ia i vad ásza t 

ótrapos vadászati csomag, öt vad (kudu. oryx. spr-rxjbok. duiker. steenbok) tróleadijával. 
teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 3800 DEM.vadász, 2 vadász +1 kísérő esetén, 

Meyteogen horgászat és kirándulás az Etosha Nemzet Parkba k itin  kérésre megszervezhető! 
Hétnapos vadászat (2/'1) ára: 1700 DEM vadász ♦ trófeadijak 

K ínai e rd e i v a d á s za t Ócnapos vadászai, szeptember 20 és december 15. között 
A vadásza; áía: 1990 USD 1ö (2/1 es vadászat esetén) + irófeaci jak 

K ő szá li kecsk e , fa rk a s , sz ib é ria i ő z , s z irti vad p u lyka  
és  ó r iá s  v ad kan o k  vad á s za ta  K irg iz iáb an  
10 nap. vadásza? áía: 3090 USD/fő repülőjeggyel ♦ trófeadíjak 

A laszka i v a d á s za t m a g y a r k ísé rő ve l Jávortxka, 10 nap: 7200 USD lő. 
Jávortxka és g<iZ2ty medve. 14 nap: 12800.USD1Ő. Grtzzly medve. 14 nap: 8800 USD fő 

K am csatka i v a d á s za to k  Óriá$jávorbika(2i'l),8nap:4950US0tó 
(barna medve trófeadija: 4400 USO) Bamamedve (2,1), 8 nap: 7950 US016 

J aku tia i vad ásza t Óriás jávwbka (2*1). 8 nap: 5950 USDfő (barnamedve troleadija: 3600 USD) 
U ráli vad ásza t Szibériai ózbak (2/1). 5 nap: 2800 USD1Ó 

Egyedi igények szerinti vadászatok szervezését is  vállaljuk.
Trófeák hazaszállítását díjazás oK&nében. garanciával intézzük!
Vadászijjal vadászók részére különleges programok!

A vadászai árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat
TRÓFEABÍRÁLAT  

a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint 
Válásuk a vac&szc* és gyü,tók tulajdonában lévő, a Wág barmety országából származó trófeák bírálatát 

vaíamrit az érmes és rekordméretó trófeák be,egyez5elését az SCI Rekordok Könyvébe. 
Vadászatszervezői engedéy száma: 1499/96/97. SCI hívatásos tróteabiráW eogedé* száma: COW*1002373

RENDKÍVÜLI ÁRAJÁNLAT! 
RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG!

ZÖLDHEGYI ÉS SZEREMLEI TERÜLETRÉSZEIN
1 DB ŐZBAK (15 0  GR-IG), ■  2 DB VADDISZNÓSÜIDŐ VADÁSZATÁT ■  3 NAPI KOMFORTOS 

SZÁLLÁST ■  3 NAPI FÉLPANZIÓS ELLÁTÁST ÉS A  TEREPI KÖZLEKEDÉST KÍNÁLJA

BRUTTÓ 67000 FT-ÉRT
10% KEDVEZMÉNY, HA A VADÁSZVENDÉG TEREPI KÖZLEKEDÉSÉHEZ SAJÁT JÁRMŰVÉT HASZNÁLJA.

ÉRDEKLŐDNI: KO VÁCS AMBRUSNÉ, TEL.: 06-79/321-049

GEMENC RT.
A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

N IlG V - 

K K R F S K I  D IÍA I I  

RAK I ÁK

~  \M)\SZ-
-  v  ®  KI HÁZ ATI 

n r r n  M IN IVBOI.r

t f l  a J U J I  I hello -  péntek) 

! 4í.Ö0—17.00

Vörösmaci} ti. 40.
58. 06-30086-231

SKFV' w Ilii ' - •
pj. f&M - Í£||l |

(hé tfő -pén tek i 

7.00-17.08

2440 Százhalom batta, 
Tel./fax: 06-23/359-1

mailto:koSath@mail.digite2002.hu


--------------------------

TASCO találatvizsgáló  
Rsz.: 21040_______ 11.190.-

KalitiVFtüske készlet 
a találatvizsgálóhoz  
Rsz.: 22157________ 8.900.-

Optika tisztító  spray m  
R ^ 2 2 1 6 8 --------------- V IO O jí

G u m i b l e n d e  c é l t á v c s ö h ö z  
- sz : 22017 ___ 1 .6 9 o j

Vadm érleg 100 
Rsz.: 49301

Hasznos 
felszerelési 

cikkek 
a Kettner 

kínálatából!

4 f e . £ ö u a t &K e t t n e c
Eduard Kettner Kereskedelmi Kft.

Központ, nagykereskedelem és csőmapküldés:

1214 Budapest (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197.,

telefon/fax: 420"494Q
VI., Andrássy ú t 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsílinszky u.3. Tel.: (72) 313-904, 

Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340040. Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313523. 

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

L iq u f-^ fo ly  ex tra  fe g y
verolaj és ápolószer
200 ml spray
Rsz.: 40153 1.900.
50 ml palack
Rsz.: 40157__________ 890.

T isztítókészle t m űbőr 
tokban
Rsz.: 40042 8.900.-

Univerzális tisztitókészl 
Rsz.: 40308 8.901

Kacsasíp fából 
Rsz.: 46014

Csali bagoly  
Rsz.: 46032

Csalikacsa, to jó  és gácséi 
Rsz.: 46026, 46027 1.900.

Univerzális szerszá
készlet
Rsz.: 48024 2.90

Vadszállító zsák 
Rsz.: 41210

Vadcsörlő' 
Rsz.: 48088



<<<<<<UUUU t u i i m r "

Megjelent *V*
a z  1998/99. évi ^  
Kettner főkatalógus!

A  fő ka ta ló g u s  m eg
re n d e lh e tő  szaküzle
te in kb e n  ille tv e  cso
m a g k ü ld ő  szo lg á la 
tu n kn á l.
C ikkszám: 95900

ÁRA: 990,-

Eduard K e t t n e r  K e r e s k e d e l m i  Kf t .
Központ, nagykereskedelem és csomagküldés: a  t \  a  t \  ji n

1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., te le fo n /fax :  420 -4940
Szaküzleteink:

Budapest VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.3. Tel.: (72) 313-904. Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898,

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


