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KERESSE ÜZLETEINKBEN VADÁSZATI FELSZERELÉSEIT, 
FEGYVERT, LŐSZERT, TÁVCSÖVET, RUHÁZATOT 

ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐKET A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL.
A tökéletes fegyver; 
megbízhatóság, elegancia 
tradíció 1898 óta
-  M AUSER (a világon 
több mint 30 millió 
talált gazdára) -  a világ legjobb 

kereső- és 
céltávcsövei

Minden időjárási körülmények 
között megbízható SAKO, 
T IK K Á  vadászfegyverek 
és lőszerek Finnországból

C esk á  
Z b r o j o v k a

A cseh fegyveripar 
teljes termékskálája

Európa vezető márkái 
LE CHAM EAU, 

N O K IA  •

Német csúcstechnológia 
a vadászatban: D YNAM IT  

NOBEL vadász- és 
sportlőszerek

HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK
■  4025 D EBREC EN , Széchenyi u. 10. Tel.: 430-468 Fax: (52) 412-633 ■  3530 M ISKO LC , Széchenyi u. 14. Tel.: (46) 341-464
■  5600 B É K É S C S A B A , Luther u. 12. Tel.: (66) 449-369 ■  6720 SZEG ED, Oskola u. 23. Tel.: (62) 325-044 ■  1165 BUDAPEST 
XVI. kér., Margit u. 116. (lőtér) Tel.: (1) 403-3016 ■  2335 TAKSONY, Baross tér 1. Tel.: (24) 478-538 r  2890 TATA, Május 1. út 38. 
Tel.: (34) 381-418 ■  8200 VESZPRÉM , Rákóczi u. 5. Tel.: (88) 325-033 ■  8360 KESZTHELY, Rákóczi u. 3. Tel.: (83) 314-101
■  8900 ZA LA E G E R S Z E G , Tompa u. 1. Tel.: (92) 323-746 Rádiótel.: (30) 9 398-369 ■  7626 PÉCS, Király u. 75. Tel.: (72) 335-333, 
325-204 P 7800 S IK LÓ S , Szent István tér 8. (Kék Sellő Üzletház) Tel.: (72) 352-6581' 3300 EGER, Mátyás király út 85. Tel.: (36) 313-904
■  2400 D U N AÚ JVÁR O S, Dózsa György út 4/C (Tojásház) Tel.: (25) 405-701 ■  7030 PAKS, Dózsa György u. 102. Tel.: (75) 315-687



Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hivatás, szol
gálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen rajtunk múlhat a 
vasárnapi ebéd, az otthon melege, üzemek, kisgazdaságok 
működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható közel 5000 csere
telepével, számos új szolgáltatásával egyetlen cél felé tö
rekszik: a legmagasabb színvonalon kiszolgálni 7000 
tartályos és több százezer palackos fogyasztóját, mint az 
ország legmegbízhatóbb PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz informá
ciós telefonszámát: 215-5050!

PRIMAGAZ
PRÍMAGÁZ ENERGIA (§)
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NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMENNYEL!

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 
terepversenyzőjének a szülei gyárából származó gumiabroncsok. 
Mi is teszteltük!

Az olasz Parm a-i Pneus Service kizárólagos forgalm azójaként 
örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle méretű 
gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

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

+ 12 féle 
mintázat!

MŰD TRAC SPECIAL TRAC

SUPER CROSSMŰD TERRAIN

r 2 év 
garancia!,

*,NEUS
e r v Tc e



A TARTALOMBÓL:
Interjú dr. Temesi Gézával____________________ ________ 7

A vadásznap új arculata 8

Vadlexikon: a nyest 9

A tiszta madár 10

A hónap madara: az erdei szalonka 11-12

Spíszer dublé 13

Szerepzavar 14

Szalonkaváró virágcsokor 18

Koslatás 19

Művészportré: Somfalvy Ervin 23-24

Kéz mosoda 25

Hírek 27

Kedvezm ényes lape lő fize tés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1980 forint, amelyet bármely postahi
vatalban .Belföldi postai utalványon’  lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület 
címére:

1 2 4 5  B u d a p e s t  P f- 1 2 0 9 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfize
tőink:
-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek 

név- és címlistáját (minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, 
10 százalékos bonust adunk a számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek 
először a pontos név- és címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a 
kedvezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)

-  Nem kell a lapra előfizetniük a hivatásos vadászoknak -  a részvénytársaságok ki
vételével -  számukra ingyenes a Magyar VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk 
nevét és címét.

-  A Vadászati Kulturális Egyesület tagdija évi 2500 Ft. amely fejében a tagság kapja az
újságot is. _____

CÍMLAPON: SZEREPZAVAR MIKLOSOVITS LÁSZLÓ ILLUSZTRÁCIÓJA

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30.9796-495

Dr. Czvalinga István 06-72'441-171
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20*9687-096
Békés: Lovász Sándor 06-66/469-712

Bakai István 06-68 433-091
Borsod: Handa György Zsolt

06-46 391-354 
Csongrád: dr. Csizmazia György

06-62/326-034
Fejér:
Győr: Pió Márta 06-309618-844
Hajdú: Haramura Béla 06-52427-784
Heves: Prezenszky János 06-36316-512
Komárom: dr. Faragó István

06-34368-419 
Nógrád: Nyíró Gyula 06-20 9225-449
Pest: Mészáros Iván 06-53 312-898
Somogy: Szarka Ágnes 06-30 9619-481
Szabolcs: Erdélyi István 06-44 362-569

Balogh István 06-60'471-374
Szolnok: Balajti János 06-30 9636-277
Tolna: Bischof Ferenc 06-74417-596
Vas: Ohm Károly 06-30 9360-268

Simon Szabolcs 06-95 365-064
06-30 9942-359 

Veszprém: Baracskay Lajos 06-88422-298
Zala: Polster Gabriella C6-93 391-041

Ahol még nincs munkatársunk, 
onnan várjuk a tudósítók jelentkezését.

E-mail címünk: vke.vadaszlap@mail.matav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

A Z  A Z  1 (% )
NEM MINDEGY

Mióta meglehetős bőséggel rendelkezünk 
telefonvonalakkal és mobil készülékekkel, 
tudjuk, érzékeljük csak igazán, mi minden 
gondja-baja fordulhat elő a vadászoknak és 
nem kapnak segítséget ügyes-bajos do lga
ikban. Aki nem hiszi, töltsön szerkesztősé
günkben csak egy napot, amely posztgra
duális, érdekvédelmi, érdek-képviseleti, sőt 
még érdekérvényesítő továbbképzésnek is 
beillene. Kérdés nélkül elmondják a vadá
szok kiktől, hol, és mikor kértek információt, 
segítséget m inden kézzelfogható eredmény 
nélkül. Sokszor még azt sem tudták meg, 

hogy végtére is ki az „illetékes” elvtárs-úr. Többnyire csak az derül 
ki, hogy akit hívtak, annak nem asztala. Különben nem telefonáltak 
volna ide. Ehelyütt őrizkednék attól, hogy mindezekből -  bár jócs
kán lehetne -  valamiféle következtetéseket vonnék le. Ha netán 
konkrétan megcímezhető bírálat jutna az emberfia eszébe, az ilyen 
gondolatokat legjobb elhessegetni, mert manapság erre az első, a 
második, de még sokadik spontán reakció is a sértődés. Mára a 
túlélési stratégia egyetlen elve „a legjobb védekezés a támadás". 
Ha például X. Y. nem, vagy nem jól végezte a munkáját, netán 
mást tenne, mint, amit várnának tőle a fizető választói, azonnal 
kész a válasz: aki mondja az... (szervezet)ellenes, bontja az „egy
séget". De vajon milyen egység az. amikor mindenkinek „kuss" a 
neve? Talán ideje volna végre észrevenni, hogy a fizető tagság „tö
m ege- nem alaktalan és szabadon gyurkálható massza, amely fe
lülről lefelé irányított kézzel alakítható, formálható egyszer ember
arcúvá. máskor demokratikussá, netán polgárivá, az éppen d iva
tos szélirányoknak megfelelően. Igenis van -  és lesz is m indig -  
magán- és közvélemény, elégedett és elégedetlen. Akad, aki a do l
gok menetét túl gyorsnak, mások csigalassúnak tartják, lévén ezek 
relatív fogalmak, és nézőpontok kérdése, aszerint, hogy ki, hol áll. 
fekszik. Konkrétabban: honnan kapja a pénzt, előnyt, egyebeket.

Úgy gondolom -  talán nem is egyedül - ,  hogy aki bármiféle köz
életi szerepet vállal, annak ab ovo számolnia kellene azzal, hogy 
megbírálják. Az újságírót azzal, hogy veszik a lapot, vagy nem, az 
előadóművészt tapssal, az írót kritikával, a politikust az újraválasz
tás lehetőségével, de valahol mindenki megmérettetik, és a pakli
ban benne van, hogy netán könnyűnek találtatik. Ha gondolta 
volna, ha nem, és ez kulturáltság, intelligencia kérdése.

A dolgok sajátosságához tartozik, hogy lényegesen kevesebb 
azok száma, akik tudják hány kilót nyomnak és vélt súlyukat időn
ként önmaguk is ellenőrzik. Az önelégült aránytévesztés egyik leg
biztosabb jele a víz azonnali „fölkapása", és a támadás.

Régi reflexek, beidegződések működnek, és bár új a köpönyeg, 
a cipőből kilépni a legnehezebb.

A közgondolkodás nem változik parancsszóra, ebben koránt
sem a hivatalos, hanem sokkal inkább egy-egy témakörre szako
sodott önszerveződő civil szervezetek tehetnek a legtöbbet. 
Összehasonlíthatatlanul szabadabb a mozgásterük, mint az önm a
gukat beszabályozó, mondhatnám bebetonozó, óhatatlanul bürok
ratikussá válóké.

Ezért kapta a civil szféra azt a lehetőséget, hogy a személyi jö 
vedelmi adójának egy százalékával azt a szervezetet támogassa, 
amelyik céljai számára a legszimpatikusabbak. Az elmúlt évek so
ha nem látott szabálydöm pingje semmit sem segített rajtunk. Tud
juk. érezzük... M eggyőződésünk -  és bizonyára egyre többen le
szünk, akik ebben hisznek -  a vadászat az ember, a kultúra oldalá
ról közelíthető meg, és szabályozható csak eredményesen. A  be
tartandó szabályokat, etikai normákat ugyanis nem paragrafusok
ból bemagolva kell tudni, kimenetel előtt kell olvasgatni, hanem azt 
az igaz vadászem ber a szellemiségében, a lelkében hordozza. E 
felé kell haladni, ezt kellene m ielőbb elérni, mert másképp nem 
lesz működőképes. A Vadászati Kulturális Egyesület ezért alakult. 
Célja a vadászó ember, és nem 
pedig a vad. Ha Ön is így gon
dolja. rendelkezzen most arról 
az egyről, amely senkinek nem 
lehet mindegy.
A dószám unk: 19677079-2-41 felelős szerkesztő
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APRÓHIRDETÉS
A PR Ó H IR D E TÉ S E K  TARIFÁI:

Az első szó 200 Ft, m inden további szó 50- 
50 Ft + 25  %  áfa. A  hirdetéseket levélben, fa
xon vagy személyesen, m inden hónap 10- 
éig szíveskedjenek leadni.

H a bárm ilyen inform ációra van szüksége, 
hívja a  06-60 327-280-as szerkesztőségi 
telefonszám unkat.

FEGYVER

127x65  R vegyes csövű, exkluzív kivitek, gravíro
zott FÉG bock. 6x42 cél távcsővel eladó. Telefon: 
06/30/206-5011.

Eladó egy Merkel dr rg  16-os sörétes csöve1. 
8x57-es golyós csövei és 6x30-as Zeiss távcsővel 
szerelve. Telefon: 06-26/331-638. esti Csákban.

Eladó ZH 308-as 12x7x65 bockbúsch 8x56os 
Seeatfer távcsővel, kifordítható szerelékke:, egy
szer használt (20 'ővés). 10 év műszaki "99. III. hóig 
garanciális. Telefon: 06/37/377-034.

Eladó ZKK 600. 7x64-es. 4x30-as céltávcsövel. 
16/70-es Merkel. puskatokok, tölténye*, tisztítószere- 
lékek, tőtényőv. lemezszekrény, (esszék, szakköny
vek. Együtt: 220 ezer forint Telefon: 06/72/211-116. 

Eladó egy FÉG 7.62-es gofyós vadászfegyver. kéz
zel faragott tussal. 3-9x40 TASCO céltávcsővel. Te
lefon: 06'30/9847-5l8.

NIKON 10x50-es keresótávcső 9 év garanciával 
valamint 60 db 7 x 57-es RWS lőszer eladó. Telefon: 
C6/88'355-248.

FÉG BOCKBÚCHS puska 12/70-7x65 R. 
12/70-12/70 váltócsővei 4x32 ZEISS céftávcső- 
vei, IZS12/70 dupla Róhm 8 mm gázfegyver el
adó. Telefon: 06/62/280629.06,30,9852-624.

Sabati vegyes csóvú fegyver 7x65 - 12. 5,6x50 R 
Magrum betétcsővel 2.5x10x56 S end B. távcsővel, 
valamint 243 W. TIKKÁ 6x42 S end B. távcsővel el
adó. Telefen: C6'88/403-844,0630/9374-374.

KRICKO 600 SNIPER .308 Win. rémet precízős 
puska, habos dö ágyazással állítható váütá- 
masszal pofadékkal, tvedlált előaggya . vastag. 
homoWúvott. csőszáfékes lengöcsővel; vaddisznó 
póttárakkal. BRYANT szálkereszté egyec: 3-12x50 
Schmdt Bender távcső/el Lapua. Norma lőszerrel 
e'̂ dó. Beszámítok megkímél: áiapotú golyós pus
kát, ragyvadas tagságot. Telefon: 06/73,012-089.

Magyar gyártmányú rejtett kakasos (HAMMER- 
LESS) egycsövű sörétes puskát keresek megvétel
re. Telefon: 06*99/330-096 esti órákban.

Újszerű FÉG .30-06-os vadászfegyver 6x4&es 
TASCO távcsővel az AJföldön eladó. Ara: 90.000 Ft. 
Telefon: 06/30/9304-805.

Luxus .300 Weatherby Magnum golyós fegyver. 
.Euromark' rfőtussal. 3-9x44-es céltávcsövel. 66 
cm-es csővel. .Accubrake’ csőszájfékkel. 750.000 
Ft-ért eladó. A FeHoVan a Winchester- Browning 
standon megtekinthető. Telelőn: 343-4040.

Eladó alig használt 022 kai. Hornét CZ-527 tip. 
golyós fegyver 6x40 tasco céltávcsővel és 100 db 
lőszerrel. Megkímélt, frissen műszakízott 12 kai. 
Merkel duplapuska. 16-os csere is érdekel. Telefon: 
06^76/379-534 munkaidőben. 0663/477-272 este.

K U TYA

Rővidszörú német vizsla kan 2.5 éves bevadász 
va. kitűnő vérvonallal igényesnek eladó, vagy elcse
rélhető vegyes csőri puskára, értékegyeztetéssel 
Telefon: 06/30/9160-954.

Rövidszórú magyar vizsla kölykök kitűnő szülők 
tői, törzskönywel eladók. Telefon: 06/75/316-741 
esti órákban.

Törzskönyvezeti, hannoveri véreb -óVökkutyák 
vadászó szülőktől, e’adők. Telefon: 06/99/318-891. 

Bevadászott vizslák eladók, sörétes fegyverre 
cserélhetők. Április születésű német vizsla kölykök 
eladók. Telefon: 0666/477-267 

Weimari vizsla kiskutyák eladók KV. tenyész- 
szemlézett. HICH, BOG. HFGY. HDGY. HJCH, 98 
ChCh. Ontrük KV. Ausztria Field Tnai Bajvcka kan
tól. Telefon: 06/26/300-430.06/20/9347-976.

Kitűnő küllemű és munkateljesítmény:, szákás 
tacskó kölykök, a Von Atenburger kennelből et- 
adék. Telefon: 06/82/371-075.06/&9619-481.

Pointer kölykök aktívan vadászó ÓTV-I. d,as. 
HCH. BKHCH. ICH szülőktől -  március végi elvitelei
-  a Pósateleki-Fúrkész kennelből eladók. Telefon: 
06/309283-583.06/60/452-430.

Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák képzése 
(fegyelmi, vadászati) képesség- és munkavzsgára 
való felkészítése. Telefen: 0600.9965-198 Bárány 
Szabolcs.

Hathónapos, -óvidsző^ű magyar vizsla kan eladó. 
Telefon: 06/26'391-054.

Fedeztetésre ajánlom Junior Champion rőv.dszó'ű 
német vizsla kanomat. Apa: KANÉ VON BERGHAU- 
SEN. krváö vadászati képességű. nyúltyztos. vízi 
munkája kitűnő. Edcígi eredményei: munkavizsga, 
tenyésszem'e 4xCAC. 2xCAClB, 2xHFGY. Telefon: 
06/59321-997,0600.9670-335.

ALLAS

A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szak
középiskola felsőfokú végzettségű vadász-szakem
bert keres gyakorlati oktató munkakörbe. Fizetés a 
KJT szerint. A próbaidő után szolgálati lakást bizto
siunk. Jelentkezés az iskola igazgatójánál. Telefon: 
06/63/482-135.

A Hajdút>ószórményi Nimród Tanulmányi Vadász- 
társaság pályázatot hirdet fővadászi ái'ás betöltésé
re. Feltétel: felsőfokú vadgazdálkodási képesítés, 
rnn. 3 év vadgazdálkodásban etöltőtt gyakorlat 
részletes önéletrajzzal. A pályázatokat írásban kér
jük elküldeni a következő cinre. Nmród Tanulmányi 
Vadásztársaság 4220 Hajdúböszörmény, Táncsics 
M. krt. 13/A. Telefon: 06/20,9537-681.

Hivatásos vadász állást keres lehetőleg Somogy 
vagy Zala megyében, nagyvadas területre. 10 éves 
gyakorlattal, némi olasz- és németnyelv-tudással. 
szükség szerint tereojáröval rendelkezem. Szolgá
lati lakás szükséges. Telefon: 06W493-069.

A hegykői Sólyom Vadásztársaság megfelelő ké
pesítéssel rendelkező hivatásos vadászt keres vad
őri munkakör betöltésére. Fiatal kezdők számára 
szolgálati lakás lehetőséggel. Telefon: 06*99/376- 
423.06/30/9751-278.

EGYEB

A biatorbágyi Vadásztársaság sza'onkavadászat le
hetőséget biztosi az érdeklőd* számára. Feívilégo- 
s'tás: Bogdán Attila Vt eV**. Telefon: 06>f23l/310-33D

Jó állapotban lévő, 1982. évjárarj- 249 B UAZ. vo  

nóhoroggal vadráccsal. 1999. szeptemberig érvé
nyes műszakival, eladó. Telefon: 06/23/420-573.

-Kell a jó  könyv!" A Diana Vadász-horgász Antik
várium ajánlójegyzéket küld vadászkónyvekról. szép- 
irodalmi. ismeretterjesztő, mezőgazdasági 
ségügyi és képzőművészeti könyvekről. Makó. ■ 
u. 34.6900. Telefon: 06/62/211-561.06/62/213-680.

Tisza-tónál, Tiszaderzsen vizisport-. vadász-, hor- 
gászparadicsomban, pari közeli, közművesíthető, 
beépíthető üdülőtelek 950 Ft/nm áron eladók. Vál
lalkozóknak vendéglátás, kemping, üzletek létesíté
sére. ugyanitt telekingatlanok vásárolhatók. Telefon: 
311-2886,06/30.9337-773.06/3Q9401-861.

Keresek sérült, törött, vagy korrodált Lada Nvát ren
dezett papírokkal. Telefon: 06/29/490-175. 
06/29372-883.

Salgótarjántól 35 km-re, ház eladó, kis kertte, az 
erdő 100 méterre, amely igen atalmas levegőválto
zásra és háziállat tartására. Villany, buszközlekedés 
van. Érdeklődni: Kanyó István, Salgótarján. Szer
pentin u.9/E.

Közismert, többszólamú vadászkúrtzenekar mun
kalehetőséget keres. 06-20/9227-371.

Tollcsipkedést és tojásevést gátló pajzs fácánok 
részére, külföldről behozott technológiával. Telefon: 
06/28/471-403,06/20)924-2444.

Napos, előnevelt vadkacsát, fácánt kínál el
adásra régi és új vevőinek a gyomaendród; Ma- 
vad-8éke'Szárnyasvadtenyésztő Kft. Érdeklőd
ni lehel a Kft. ügyvezetőiénél. Levélcím: 5502 
Gyomaendród, Fő út 2. TeljFax.: 06/66/282-284

SÁRMÁNY BÉLA
(1948-1999)
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1999. január 
17-én elhunyt 
Sármány Béla 
szobrászmű
vész, csontfa
ragó. Ez év 
augusztus 28- 
án lett volna 
52 éves 

Évekig csak 
míves munkái

val találkoztam, hol a 70-es évek 
NIMRÓD címlapján, hol néhány 
eredeti kis remekkel az igényes 
vadászboltokban. Feltűnt a farag- 
ványok plasztikai szépsége és az 
ihletett megmunkálása. Személye
sen is meg akartam ismerni a mű
vészt. Kiderült róla. hogy tanult 
szobrász, a művészeti gimnázium 
szobrász szakán végzett. A nagy 
formák, térkompozíciók nem érde
kelték. hanem inkább az ötvösség
hez közel álló kisebb tárgyak és a 
cizellált megmunkálás. Nem vélet
len. hogy példaképe a nagy rene
szánsz mester: Benvenuto Cellini 
volt. Gyűjtötte és bújta a szakmá
ba vágó könyveket, rendkívüli 
tárgy- és anyagismerettel rendel
kezett.

Egyike volt azon keveseknek, 
akik elefántcsontot is megmunkál
tak. gyönyörű tárgyak születtek

meg a keze alatt, de ilyen munkák 
restaurálásával is foglalkozott. Sok 
megbízást kapott magángyűjtőktől 
és a Bizományi Áruháztól.

Ezért aztán sokáig kellett várni 
arra. hogy elkészüljön egy-egy 
agancskoronába faragott nyakra- 
való a vágyott motívummal, de ha 
készen lett. mindenki megcsodál
ta. Faragványain a valójában 
kicsiny vastagság dacára, tágas 
terek nyíltak, igazi távlatot tudott 
varázsolni a művész, akár néhány 
milliméteren belül is.

A másik csodája a papírvágó 
kés volt. Ezeknek nyele hullajtott 
őzagancsból készült, amelyet úgy 
faragott régimódi kisasszonnyá, 
vagy bársonykalapos középkori 
urasággá. hogy az agancs dudo
rait. a koszorú véletlenszerű büty
keit is belekomponálta a figurák
ba. A művészi fantázia csodái 
ezek a kis műremekek.

Nagy művész volt Sármány Bé
la. korai távozása pótolhatatlan 
vesztesége a magyar vadászati 
kultúrának. Mindössze ötvenegy 
évesen érte a hirtelen halál. Bará
tai emlékezetében és műveiben 
azonban tovább él. :. ✓

Muray Róbert

EMLEKEZES MEDGYESI MIHÁLY 
HALÁLÁNAK ÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁN
„Búcsú, mit nem mondtál ki ne
künk. elmaradt. Elmentél tőlünk 
hirtelen, de gondolatainkban és 
szívünkben örökre velünk ma
radsz."

Emlékezni gyülekeztünk január 
26-án a karcagi Nagykun Vadász- 
társaság tagjai, egykori vadásztár
sunk sírjánál, aki 1994. január 10- 
én Franciaországban egy tragikus 
vadászbaleset áldozatává vált.

Megrendüléssel álltuk körül va
dásztársunk sírját és emlékeztünk 
a természetet mindig csodáló, a 
vadászatot és a lövészsportot sze
rető örökké mosolygós emberre.

öt hosszú év telt el a baleset 
óta. ezért emberileg és érzelmileg 
szinte elviselhetetlen, hogy egy is
mert, zárt körben történt halálos 
baleset ügyében még mindig nem 
történt érdemi intézkedés. Ez ak
kor is megérthetetlen, ha tudjuk, 
hogy a feltételezett elkövető ma
gatartásával nagymértékben meg
nehezítette az illetékes francia ha
tóságok munkáját. A gyászoló 
családdal együtt csak reményked
ni tudunk abban, hogy végre idén 
talán lezárul a vizsgálat.

Szabó Sándor 
elnök

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivitel
ben, összecsukható magasleseket hordoz
ható. kocsitetős, valamint famászós kivitel
ben rendeljen az INTERMAS Kft.-nél. Szár
nyas. szőrmés, befogócsapdák minden mé
retben. Telefon: 06/66/32M51, tax:
06/66/441-029

Kedves Vadásztársak!
Ezúton értesíted Benneteket, hogy a Kettoer 
cégnél tevékenységemet befejeztem. Vadá
szatszervezés helyett kedvező hitelei segítek 
tőkehiány miatt lehetetlennek tűnő ingatlanok 
és gépjárművek vásárlásában. Pál Júlia. Tele
fon: 216-1853.06/20/928-3434.

Szécsény-Pősténypusztán eladó az Ipoly men
tén fekvő eredeti - századelejei kúria. A főépü
let 150 négyzetméter (2 lakószoba, társalgó, ét
kező *  konyha. 2 fürdőszoba) * 80 négyzetmé
ter. Beépíthető padlás. Továbbá 80 négyzetmé
teres melléképület (vendégszoba, garázs, rak
tár) + 20 négyzetméteres kerti lak. alatta 37 
négyzetméteres borospince. Az előkertben 12 
oo vadgesztenyefa. az épületek mögött egy 
hektár földterület. A kúria felújításra szorul 
Irányár: 5.5-6 millió forint, illetve megegyezünk. 
Telefon: 303-0193. vagy 06/23'451-069.

A Dana Vadász-Horgász Antikvárium új szol
gáltatása: vadász- és horgászkónyv ajántőiegy- 
zéken kívül az alábbi témákban küldünk cím
jegyzéket: szépirodalom, mezőgazdaság, 
egészségügyi, műszaki, ismeretterjesztő, kép
zőművészeti könyvek. Makó. Zrínyi u 34. Tele
lőn: 0660/211-561.06/62/213680.

H A LA LO ZA S

Genáhl Mátyás vadásztársunk, társaságunk ellenőr
ző bizottságának elnöke, életének 47. évében tragi
kus vadászbalesetben eihunyt. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. Vaskúti .Kossuth* Vt.



INTERJÚ DR. TEMESI GÉZÁVAL, A KöM TvH OSZTÁLYVEZETŐJÉVEL

VADÁSZAT VAGY ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS?
A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCA -  TERMÉSZETVÉDELMI 

HIVATALA -  ERDÉSZETI ÉS ŐRSZOLGÁLATI OSZTÁLYÁNAK 
VEZETŐJE EGY BAKONYI ERDÉSZHÁZBAN TÖLTÖTTE 

GYEREKKORÁT. ÉDESAPJA -  MINT MONDJA -  „TŐMELLETTI" 
ERDÉSZ VOLT. IGEN KORÁN KÖZVETLEN KAPCSOLATBA 
KERÜLT AZ ERDŐVEL, AZ ERDŐMŰVELÉSI, -ŐRZÉSI ÉS 

-HASZNÁLATI MUNKÁKKAL. VALAMINT A VADÁSZATTAL IS.
ERDÉSZTECHNIKUSI, ERDŐMÉRNÖKI ÉS TANÁRI 

KÉPZETTSÉGE VAN, KÖZÉPISKOLÁS KORA ÓTA, CSAKNEM 
NÉGY ÉVTIZEDE VADÁSZIK. NEM SZENVEDÉLYES VADÁSZ, 

SZÁMÁRA A VAD ÉLETÉNEK KIOLTÁSA NEM JELENT 
ÖRÖMÉLMÉNYT. A VADÁSZATOT A VADGAZDÁLKODÁSSAL 

EGYÜTT JÁRÓ TERMÉSZETES SZÜKSÉGSZERŰSÉGNEK 
TARTJA AZON VADFAJOK ESETÉBEN, AMELYEKNÉL AZ 

ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS INDOKOLT.

VADÁSZLAP: -  Vadászati szempont
ból hogyan hasznosítják azokat a te
rületeket, amelyek a minisztérium
hoz, a nemzeti park igazgatóságokhoz 
tartoznak?
DR. TEMESI G É Z A :-A  környezetvé
delmi tárcának nincs vadászterülete. A 
nemzeti park igazgatóságokat azonban
-  ott. ahol állami tulajdonú területek va
gyonkezelői -  megilleti a vadászati jog. 
hiszen az a földtulajdonjog elválasztha
tatlan része. Tizennyolc olyan vadászte
rület van -  összesen mintegy 115 ezer 
hektár ahol az igazgatóságok vadá
szati joggal rendelkeznek. Ezekben az 
esetekben főleg társult vadászati jogról 
beszélhetünk, s ebből adódóan e vadász- 
területek hasznosításának módja a tulaj
donosi aránytól és a vadászati közösségi 

megállapodásoktól függően különböző. 
VADÁSZLAP: -  Mondana erre pél
dát?
DR. TEMESI G É Z A :-A  Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság két vadászte
rületét haszonbérbeadással hasznosítja. 
Másik kettő kisebb területen gyakorlati
lag nincs vadászat. A fennmaradó 14 te
rületen a vadászati jogot az illetékes 
igazgatóság vagy a vadászati közösség 
gyakorolja. Utóbbira példa a 12 ezer 
hektáros kis-balatoni terület, ahol a Ba- 
laton-felvidéki Nemzeti park Igazgató
ság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz
gatóság jogosult vadászatra. A legna
gyobb vadászterülettel egyébként a I lor- 
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
(HNPI) rendelkezik: két területének 
együttes nagysága meghaladja a 45 ezer 
hektárt.
VADÁSZLAP:-Az igazgatóságok a 
vadászterületeket -  a hivatalos meg
fogalmazás szerint -  különleges mó
don hasznosítják. M it jelent ez a gya
korlatban?
DR. TEMESI GÉZA: -  Valamennyi va
dászterület különleges rendeltetésű és 
természetvédelmi célú. Ezeken a terüle
teken extenzív vadállomány fenntartást¥
folytatnak, amely a természetvédelmi 
kezelés szen es része. Ezért is érvénye
sülhet a természetvédelmi célok és érde

kek elsődlegessége.
VADÁSZLAP:-Az „álloniányszabá- 
lyozás”  mennyiben különbözik a vad
gazdálkodási célútól?
DR. TEMESI GÉZA: -  Nálunk a vadá
szatnak nincsenek sport-, vagy gazdasá

gi céljai, hanem olyan eszköz, amely az 
ökológia egyensúlyi állapot közelítését, 

valamint a természetvédelem céljait 

szolgálja. A vadászterületeken a termé
szetes vadeltartó képességnek megfelelő 
és olyan állomány tartható fenn. amely 

lehetővé teszi a természeti és a védett 

természeti értékek megóvását. Ezeken a 
vadászterületeken tilos a zártéri vadtar

tás. a mesterséges tenyésztésből szárma
zó vad kibocsátása, a vízivad, a fogoly, 
a szalonka vadászata, korlátozottak a 

vadászati módok és eszközök, továbbá 
fokozott tér- és időbeni korlátozások ér
vényesülnek.

VADÁSZLAP: -  Hogyan szabályoz
zák a vadászatot, hívhatnak-e például 
vendégeket?

DR. TEMESI GÉZA: -  A vadállomány 

szabályozását a hivatásos vadászok és

a társult vadászati jog keretében a va
dászati közösség külső -  nem az igaz

gatósághoz tartozó -  vadászai végzik. 
De az igazgatóságok -  a természetvé
delmi korlátozások és feltételek kerete

in belül -  a bérvadásztatás különböző 
formáit és a vadbefogást is alkalmaz
zák. A vendégvadásztatás azonban nem 

megengedett.

VADÁSZLAP: -  Tudna vadászati sta
tisztikával szolgálni?
DR. TEMESI GÉZA: -  Vegyük példa

ként a HNPI-t. Ebben a vadászati évben 

összesen 46 vaddisznót ejtettek el, ebből 
a hivatásosak 18-at, a vadászati közös

ség vadászai, illetve a bérvadászok 12-őt 
hoztak terítékre. 16-ot pedig sikerült be

fogni. Az elejtett őzek száma 22, ebből 
16 suta. 6 bak volt. A hivatásos vadá

szok 100 rókát. 50 kóbor macskát. 15 
kóbor kutyát, 30 szarkát, továbbá 23 

dolmányos varjút és néhány szajkót lőttek. 
VADÁSZLAP: -  Hová kerül a vadá
szatból származó bevétel?

DR. TEMESI GÉZA: -  A bevételeket 

teljes mértékben visszaforgatják a va
don élő állatfajok élőhelyének védelmé
re. fenntartására és javítására. A vadá

szati év lezárása után kívánjuk egyéb
ként az elmúlt 1-2 év tapasztalait össze
gezni. és a belső szabályzatunkat a ta

pasztalatok alapján úgy továbbfejleszte

ni. hogy valóban mintaértékű vadfenn
tartási gyakorlatot tudjunk a vadásztár
sadalomnak bemutatni. Meggyőződé

sünk. hogy a vadászat és a természetvé

delem egymás mellett élése lehetséges 

és szükséges.

VADÁSZLAP: -  Hogyan védekeznek 

az orvvadászok ellen, miiven módon 

őrzik a területeket?

DR. TEMESI GÉZA: -  A nemzeti park 

igazgatóságokra ugyanúgy kötelezőek a 
jogszabályok, mint a többi vadászatra 

jogosultra, sőt a különleges rendeltetés 

miatt felsőfokú végzettségű hivatásos 
vadászokat kell alkalmazniuk, illetve 

igénybe venniük. A területek őrzése pe

dig az átlagosnál kedvezőbbnek mond
ható. hiszen nálunk természetvédelmi 

őrszolgálatok működnek. A természet- 

védelmi őr -  jelenleg 4200 hektár védett 
területre jut egy -  a hivatásos vadásznál 

lényegesen szélesebb körű jogosultsá

gokkal rendelkezik. Hatósági, hivatalos 
személy, akinek joga van az igazgatóság 

teljes területén az alaposan gyanúsítható 

személyt feltartóztatni, igazoltatni és el

járást kezdeményezni ellene. Emellett 

az őr helyszíni bírságot szabhat ki. meg
határozott körben kényszerítő intézke

déseket alkalmazhat, rendőrségre előál

líthat. Nagyon fontos jogosultság az, 

hogy indokolt esetben csomagot és gép

járművet is átvizsgálhat. A természetvé
delmi őrszolgálatok együttműködnek a 

rendőrséggel, és tavasztól polgári ter

mészetőrök is segíteni fogják a munká

jukat. Mindez hatékonyabbá teheti az 

orvvadászok elleni védelmet is. 
VADÁSZLAP:-A  minisztérium mi

vel járu l hozzá az egyetemes magyar 

vadászati kultúrához?

DR. TEMESI GÉZA: -  Az utóbbi évti

zedben a fejlett világban jellemzővé vált 

a vadgazdálkodás, a vadászat átértékelé
se. Ez többek közt azt jelenti, hogy elő

térbe kerül a természetvédelmi szemlé

let. a természetközeli vadállomány 

fenntartás gyakorlata, és fokozódnak a 

különböző vadászati korlátozások. A mi 

célunk az. hogy a természetvédelem en
nek az átértékelődési folyamatnak aktív 

alakítója legyen, s hogy folyamatosan 

bővítsük a vadászok ismereteit a termé

szetről. valamint annak védelméről. Ép

pen ezért tervezzük, hogy az évenkénti 

vadásznapok rendezvénysorozatába be
kapcsolódjunk. A szorosan vett vadásza

ti kultúra -  a hagyományok, szokások -  

ápolása azonban nem tartozik a tárca 
feladatai közé.

Almási B. Csaba

A HÓNAP KÉRDÉSE:
M iért nem  e llen ő rizh e ti a m u n k á lta tó  az a lk a lm a zá s á b a n  álló  

h iva táso s  v a d á s z  szo lg á la ti nap ló já t?
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A VADÁSZNAP ÚJ ARCULATA
ÚGY TŰNIK, VOLT/VAN EREDMÉNYE ANNAK A HATÁROZATNAK, HOGY EZENTÚL HÁROM ÉVRE VÁLASZTJÁK 

MEG AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK SZERVEZŐBIZOTTSÁGAIT, MERT MÉG SOHA ILYEN IDŐBEN

-  ÉS MÉGIS VERSENYT FUTVA AZ IDŐVEL -  NEM KEZDŐDÖTT EL A VADÁSZNAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK SZERVEZÉSE.

A z O rszág os V adásznapok S zervezőb izo tt
sága  vá ltoz ta to tt a rendezvények e d d ig i le
bonyo lításán, m egszün te tte  a  nyitó- és zá
ró re n d e zvé n y t, he lye tte  egye tlen  központi 
rendezvényt készít elő, am e lynek a he ly
színe idén is és 2000-ben  is a H orto bá gy  
lesz. A  dön tés t az indokolta , h o g y  Varga 
Ferenc, a Lúd tenyésztő  Kft. igazga tó ja , a 
H a jdú-B ih a r m eg ye i V adászkam ara  a le lnö- 
ke konkré t javas la tta l á llt e lő  a  közpon ti 
rendezvény he lyszínére  vonatkozóan. Az 

O rszá g o s  S zervezőb izo ttság  jan uá r 21-ei 
k ihe lyeze tt ü lésén szem élyesen is 

m e g g yő ző d ö tt a  ho rtob ágy i a ján la t ko 
m o lyságáró l, am i azt je len te tte , hogy  
eg yü ttm ű kö d ve  a község  önkorm á nyza tá 
val, Cseri Géza p o lgá rm e ste r úrral, az 
E pona igazga tó jáva l Borsó Béla úrral, a 
H o rto b á g y i N em zeti Parkkal, a  H o rtobágy i 

K ht-va l, va lam in t a  H a jdú-B ihar m egye i va 
dá sza tra  jogosu ltakka l ... és nem  uto lsó
so rb an  a R eg ioná lis  Ide g e n fo rg a lm i B izo tt

ságokka l. 1999. szeptember 4-én (2000- 
ben sze p te m b e r 3-án) kerül so r a  n a g y

szab ású , le g a lá b b  20-30 ezer lá toga tó t -  
va d á sz t és nem  va d á sz t -  vá ró  fő re nd ez
vén y  lebonyolítására .

A z augusztus  2 8 -2 9 -é n  m eg ren de zésre  
kerü lő  m egyei va d á szn a p o k  m in te g y  e lő 
készítő i lesznek a sze p te m b e r 4-e i o rszá 
go s  va d á szn a p n a k , ahol m inden  m eg ye  a 
m ár fö lava to tt zászló jával és  csap a ta iva l 

képv ise lte ti m agát. M ert a  m eg yék  aktív  
közrem űködése  nélkül e lképze lhe te tlen  
m in d ké t n a g y  pro jekt: az I. Vadászati 
G asztronóm ia i Fesztivál, va lam in t a Va
d á szkü rtö sö k  Fesztivá ljának a m e g re n d e 
zése.

A z  I. Vadászati G asztronóm ia i Fesztivá l
nak -  am ely iránt itthon és kü lfö ld ö n  m ár is 
n a g y  é rd ek lő dé s  m uta tkozik -  az  ad  ran 
go t, h o g y  együ tt sze rvez ik-rendezik  a  M a
g ya r N em zeti G asztronóm ia i S zöve tség
ge l, m egye i és o rszá go s  hírű szaká csok
kal, borászokka l. A  fesztivá l cé lja  szorosan 
ka p c so ló d ik  az ide i gasztronóm ia i és  b o r
tu rizm us évének cé lk itűzése ihez. A  hazai 
és  kü lfö ld i résztvevők -  szakácsok-borá - 
szok és  vadászok -  korhű ö ltözékben  és 
korhű  eszközök fö lhaszná lásáva l, (azaz 
sok-sok  k ise b b -n a g y o b b  lá tványos show  
kere téb en) készítik  el azokat a k izáró lag  
va d h ú sb ó l és  e rde i g yü m ö lcsö kb ő l készü
lő é tkeket, am e lyek a  K á rp á t-m e d e n ce  kü
lö n b ö ző  tá ja in  é s  v idéke in  a  kü lönböző  n é 
pek, nem zetségek parasztháza i-, nem esi 
kúriá i-, főúri-, sőt a k irá ly aszta lán  is ism er
tek vo ltak  és  am elyekhez tö rténe lm i b o rv i
d é ke in k  az étkekke l ha rm on izá ló  vörös és 
fehér bo ra it k íná lhatják. Ehhez te rm é sze te 

sen föl kell kuta tn i és  m e g  kell ú jítani a  népi 
és  nem esi-főúri hagyo m án yoko n  a la pu ló  
vadé te l-re cep te ke t, m e g  kell keresni a 
hozzá ta rtozó  lá tván yossá go t és be  kell 
m uta tn i a  fesztivá l zsűrijének és a  közön
ségnek.

A  résztvevők 3  h id e g -, és  3  m e le g ko n y 
hai ka tegó riában  m érik  össze  tud ásu ka t és 
fe lkészü ltségüke t az á lta luk  kép v ise lt táj -  
m eg ye  és rég ió  -  je lleg éh ez  le g in ká b b  illő 
ism ert v a g y  kevésbé  ism ert vadé te l e lké 
szítéséve l. (A  fe lkészü lés s tác ió it, a  nye rte 
sek recep tje it a V endég c . gasztronóm ia i 
m agazin  és  lapunk is p u b liká ln i fog ja .)

A  fesztivá lon  m inden  m e g yé b ő l tö b b  
(m axim um  10 tag ú ) c s a p a t indu lha t a  hat 
ka tegó riában  kiírt versenyen, am e lynek fe l
té te le it a m egye i sze rvezőb izo ttságokná l 
ism erhetik m eg az é rd ek lő dő k , és a neve
zéseket is  a  m egyékné l ke ll leadn i. A z O r
szág os S ze rvezőb izo ttság  ugyan is  arra 
szám ít, h o g y  a  nagy „verseny" e lőtt, m in 
d e n  csa p a t bem uta tja  tud ásá t a m egyei 
rendezvényen is.

Az I. V adászati G asztronóm ia i Fesztivál 
igen kivá ló  a lka lom  arra, h o g y  a bem uta to tt 
vad hú sbó l és vad szá rn ya sb ó l készíte tt 
é te lek, re ce p tje ik  és  tá la lásuk  kultúrá ja 

igen széles körben  né psze rűs ítse  a m a 
g ya r konyha g a z d a g s á g á t és  ugyanakkor 
szo lgá lja  a  tö b b , m int eze réves  m a g ya r v a 
dászati ku ltúrát.

S ze p tem b er 4-én a H o rto b á g yo n  az I. 
Vadászati G asztronóm ia i Fesztivá lon kívül 
m ég sok m ás program ot, m űsort, b e m u ta 
tót, k iá llítást, ve rsenyt lá tha t m a jd  a  közön
ség. T u la jdonképpen a va d á szn a p i p ro g 
ram  m ár a u gu sz tus  20 -án  -  a  H id i Vásáron
-  e lkezdőd ik , m ivel e kko r ny itják m eg a 
„Vadászat fo tókon és a  kép ző m ű vé sze t
ben" c. k iá llítást, a H a jdú -B ih a r m eg ye i va 
dá szok á lta l sze rve ződ ő  tró feak iá llítás t és 
a  H o rto bá gy i N em zeti Park is készü lőd ik

e g y  te rm észe tvéd e lm i kiá llítás m eg ny itá 
sára. (A k iá llítások sze p te m b e r közepé ig - 
vé g é ig  lesznek lá tha tóak.)

A  szep tem b er 4-e i fő re nd ezvén y 10 ó ra 
ko r a  M agyar V adászok Zászló jának, ille tő 
leg  a m egye i vad ászo k  csa p a ta in a k  és 
zász ló inak bevonu lásáva l kezdőd ik . A z ün
ne pé lyes  m eg ny itó  u tán ad ják  át a  M agyar 
N em zeti V adászrende t, a N im ród  E m lékér
m et, a H ubertus  K ereszt a rany fokozata it, 
va lam in t a  C se rge zán  Pál D íjat és  a  M A 
VAD A lap ítvá ny  d íja it. A  lá tn iva lók 12 órától 

két he lyszínre is c sá b ítjá k  m a jd  a  közönsé
ge t, h iszen a sz ín p a d o n  e lke z d ő d ik  a kü 
lön fé le  eg yü ttese k  sz ínes m űsora, m íg  a 
m ásik he lyszínen lovasbem uta tóban , a  va
dászku tyások, íjászok, so lym ászok bem u
ta tó jában  gyö n yö rkö d h e t a  nagyérdem ű. 
D é lu tán  -  ha m ár vé g ig kó s to ltá k  a  g a sz t
ronóm ia i fesztivá l é tke it -  a  sz ínp ad on  fog 
fe lharsann i a  va d ászkü rtösök  fesz tivá ljá 
nak sz igná lja , és a  fesztivá l résztvevő i be 
m uta tják mi m ind en  fú jha tó  el a  kürtökön. A 
Turizm us Rt. á lta l tá m o g a to tt V adászkürtös 
Fesztivál után kerül sor a  versenyek díja inak 
átadására. Ú jdonságnak szám ít m ajd, hogy 
1999-ben e lőször rendez ik  m eg a h iva tá
sos vad ászo k  szám ára  a „Vadász 7 p ró 
bá t", am elynek e lső  he lyezettje  eg yb e n  az 
év  h iva tásos vad ásza  c ím et is e lnyeri.

S zintén ú jd on ság  lesz a  va d á szn a p i lö
vészve rseny á ta lak ítása , am elyné l a  ké tta 
gú  csa p a to k  ve té lke dő je  m inden bizonnyal 
lá tván yosa bb  és izg a lm a sa b b  lesz az e d 

d ig iekné l.
A z es te  sem  m a ra d  szórakozás és lát

ván y  nélkül, h iszen 19 órátó l neves hum o
risták lépnek m a jd  a  sz ínpadra , kisorso lják 

a  tom b o la  fő d íja it és  a ho rtob ágy i k ilenc 
lyukú h ídon  gö rö g tű zze l ke zd ő d ik  és ér vé 
ge t a tűzijá ték. K özben  két zeneka r is fe l
készü l az é jfé lig  ta rtó  koncertjé re .

M in d eb bő l k itűn ik, hogy  az új, ön m a g u k
ban is je len tős p ro g ra m o k  a laposan  m e g 
újítják az o rszá go s  va d á szn a p o k  rendez- 
vény-sorozatá t. Term észetesen a m egyei 
rendezvények és a  közp on ti rendezvények 
akkor lesznek igazán  sz ínvona lasak, ha si

kerü l hozzá m e g n ye rn i m inden lehe tséges 
pa rtne rt, ak ik  seg íten i, tám oga tn i tud ják  az 

e lképze léseke t, a  pro jekteke t.
M int m inden  e sz te nd őb en , az O rszágos 

V adásznapok szervező i -  idén is és jövőre 
is -  szere tnék a  F ö ldm űve lésügy i és V idék- 
fe jlesztés i-, a  G a zd asá g i-, a K örnyeze tvé 
de lm i M in isztérium  tám oga tásá t e lnyern i 
és a  lehető le g m ax im á lisab b  a n yag i seg ít
ség e t k ieszközö ln i ... ráadásu l m inél 
e lőbb , hogy a rendezvények b iztosan 

szervezhe tőek lehessenek.



VADLEXIKON
NYEST

(MARTES FOINA)

Kárt tesz a baromfiudvarokban, 
madarakra, parkok balkáni- és 
vadgerléire, házi galambokra, házi 
nyúlra. sőt a fácántelepekre is be
látogat. Zsákmányolja a fészkén 
kotló fácántyúkot is. Télen a házak
ba behúzódó kisemlő- 
sökre vadászgat.
Szürkületben, és fő
leg éjjel vadászik.
Megfigyelték, hogy 
az önmagánál na
gyobb testű háziál
latokat is megtámad
ja. rendszerint ered
ménytelenül. Szenvedé
lyes ragadozó, amely a me
nyéthez hasonlóan olykor jóval

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

A menyétfélék (Mustelidae) család
jába tartozik a nyest (Martes foina), 
amelyet kőnyestnek, kövi-nyeslnek 
is neveznek. Dél- és Közép-Euró- 
pában mindenütt honos, de megta
lálható Ázsiától -  Észak-Kfnáig. A 
régi lexikonok és állattani könyvek 
erdőlakónak ismertetik, s ez akkori
ban igaz is volt. mert főleg a lomb
erdők lakójának ismerték, ahol az 
üreges, mészköves vidéken élt. Ma 
is kedveli e régi életterét, azonban 
kultúrakövető fajként egyre inkább 
az emberi településekre, vagy 
azok közelébe húzódik, bizonyára 
a könnyebben beszerezhető táplá
lékszerzés miatt.

A nyest nagyságára, formájára 
hasonlít az előző számunkban is
mertetett nyusztra, de szürkésebb, 
barnás színe és világító fehér to
rokfoltja, összetéveszthetetlenül 
megkülönbözteti. Megfigyelték, 
hogy párzási időszakban a hímek 
torokfoltja halványsárgássá válto
zik. de ez nem törvényszerű. Szőre 
rendszerint barnás-szürke, aljszőr
zete sötétszürke. Feje rövid és le
kerekített. koponyája tojásdad. Or
ra hús-színű, talpa szőrtelen, így 
nyoma körvonalazottabb. Mellső 
és hátsó lábain 5-5 ujj van. A  fákon 
a nyuszinál nehézkesebben mo
zog. annál inkább a földön, házak
ban, pincékben, padlásokon, gó- 
rékban. üres présházakban, elha
gyott épületek padlásain és tor
nyokban, ahol nem zavarják nyu
galmát. Fa- és sziklaodvakban is 
tanyázik. Az istállókban is szívesen 
tartózkodik, ahova az állatok elhul
latott takarmányaira összegyűlt 
rágcsálókat pusztítja. A nagyváro
sok zaja sem riasztja el, parkoló 
gépkocsikat is meglátogat, és je
lentős kárt tesz azok kábelhálóza
tában. Előfordult, hogy a féktömlő
ket is átharapta. így veszélyeztetik 
i gépkocsik biztonságos közleke

dését. Fővárosunkban az utóbbi 
évtizedben egyre többen panasz
kodnak megtelepedésükre, szapo
rodásukra a budai Várban, Zugli
getben, Óbudán, a Hűvösvölgy
ben, a Sas-hegyen és a Ró
zsadomb környékén.

A nyest mindenevő: növényi és 
i lati eredetű táplálékot egyaránt 

' gyászt, étlapja ezért rendkívül 
. íltozatos. Szereti a gyümölcsöt, a 
zőlőt, az erdei, vadon termő al- 

it. körtét. Az állati eredetű táplá
lékai még változatosabbak, ugyan- 

. megeszi a gilisztákat, a csere- 
: i jarakat, a kétéltűeket, gyíkot, 

' lókat, de legszívesebben a rág- 
• iiókat. madarakat és az utóbbi

ig tojásait és fészekben ülő fiókéit.

több állatot is elpusztít, mint 
amennyit elfogyaszt. Az egerek, 
pockok és patkányok pusztításával 
viszont hasznot hajt. Nappal rend
szerint mélyen alszik, nem mond
ható figyelmesnek. Fekvőhelyét 
akkor változtatja, ha ember, vagy 
kutya alvásában megzavarja. 
Ilyenkor megfigyelhető futás köz
ben faluban, városban egyaránt. 
Szürkületben, éjszaka, óvatos va

dász, ritkán került szem elé. Jelen
létét a padlásokon éjszakai han
gos hancúrozásai jelzik, amely za
varja az ottlakók nyugalmát.

Párzása. pacsmagolása június 
végétől augusztusig tart, s a követ
kező tavaszon, március végétől má
jus elejéig ellik. A nyári párzástól az 
egész vemhesség ideje alatt -  a fej
lődő embriók blasztocita állapotban 
a méhben pihennek és csak január

februárban indulnak erőteljes fejlő
désnek. Az alomszám 3-6 nyestfió- 
ka. Szemeik csukottak. csak későn, 
30-35 nap múlva nyílik ki. de éle
lemszerző utakra csak választási 
kor után -  amely más fajokhoz ha
sonlóan 8 hét -  indulnak. Általában 
3 hónap elteltével válnak önállóvá, 
de csak két-három éves korukban 
lesznek ivarérettek. A nyest mono- 
gám, az egymáshoz való ragaszko
dás a párzási időszakra szorítkozik. 
Életkoruk többnyire 8-10 év, de 
egyes megfigyelők szerint 12 év is 
lehet. Az ivararány általában 1:1, de 
előfordul a hímek többsége is.

Prémje kevésbé értékes. Kutyá
val is vadásszák, de a legtöbbet 
csapdával fogják. Csaléteknek ve
rebet, házi szárnyasok részeit, 
gyümölcsöt. Erdélyben aszalt szil
vát is használnak.

Sokáig védett állat volt, azonban 
állományának jelentős elszaporo
dása következtében vadászható 
fajjá vált. Tekintettel arra, hogy la
kott területen belül emelkedett a 
számuk elsősorban, ahol fegyvert 
nem lehet használni, vadászati je
lentőségük elenyésző, ezért a faj 
további erőteljes szaporodása vár
ható. Településeken ugyan lehetne 
csapdával is ritkítani állományát, 
de ahol szükséges volna, ott több
nyire hiányzik a hozzáértés.

Kászoni Zoltán

(A  fentiek m ia tt a leg kü lö nb öző bb  
á lla m i és  tá rsa d a lm i sze rvek tő l k ö 
ve te lik  a  h á b o rg a to tt lakók, h o g y  
tegyenek vég re  valam it. A  kö ze l
m ú ltb a n  e g y  sokm illiós  luxusau tó  
te ljes  k iégése  m ia tt te le foná ltak  
sze rkesz tőségünkbe  a G e llé rthegy  
o ld a lá b an  á lló  e g y ik  villából. A  
szaké rtő  m egállapította, h o g y  nyest 
okozta  a  kábe lzárla to t, c sa k  é p p e n  
a ká ré rt fe le lőst nem  tu do tt „ ja v a 
so ln i". és m e g n e ve zn i m é g  ú g y  
sem . A  szerk. m eg j.)

B i m

Az elkövetkezendő években népszerűvé vált a 
magyar bélyegkiadásban, tervezésben a termé
szet (Növény és Vadvilág) sokrétű ábrázolása.
1966-ban hálás témának bizonyult a színes, Vé

dett virágok című sorozat. Ezt 
követően egy Füle Mihály által 
tervezett, hat értékből álló, vé
dett madarakat (Természetvé
delem II.) ábrázoló, több mint félmillió fogazott és 
közel ötezer vágott bélyegsorozat jelent meg. Az 
egyes értékeken Füsti fecske (Hirundo rustica), 
Őszapó (Aegithalos caudatus), Keresztcsőrű (Lo- 
xia curvirostra), Közép fakopács (Dendrocopos 
medius), Búbos banka (Upupa epops). A  záróér
téket hangulatos erdei részlet és az Országos Er
dészeti Egyesület emblémája díszíti.

mnmnmim
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A TISZTA MADÁR
„Sokan m egéneke lték, m ég tö b b e n  leír
ták ezt a  sa já tságos, hosszú cső rű  m a
dara t, kézrekerítésének o ly kü lön leges, 
nekünk zö ldka laposoknak o ly  sokat je 
len tő  tavaszi é lm ényét" írta  egykoron  
S zéchenyi Z s igm ond.

Vajon m itől o lyan  kü lön leges?  M iből 
fakad  az a  m egm agyarázha ta tlan  le lke
sedés. az a szinte m ár gyerekesnek tű 
nő ra jongás, am e ly a  sza lonkavadászt 
je llem zi?

A zt h iszem , ahány vadász, annyi m a

gyarázat.
Egy azonban  bizonyos: a sza lonka 

e g ye d i sa já tosságokka l, k ivá ltságokka l 
b ír! E lőször is rejtélyes. A  szürkü le tben 
ha halkan, korrogva  húz a szalonka, fe l
tűnése  -  a  várakozás e llenére  -  m ind ig  
m eg lepetésszerű .

K iszám ítha ta tlan, m ert vonu lásának 
ide jé t ugyan  tö b b é -ke vé sb é  ism erjük,

H azai körü lm ények között nem lehet 
„ha lom ra lőni", (és itt nem  a törvényi 
szabá lyozásra  gondo lok).

ö rü lh e tü n k , ha e g y -e g y  húzás a lka l
m ával m eg tisz te lt bennünke t je len lé té 
vel. ha egyá lta lán  lá tha tjuk Őt. Időben 
észre kell ám  venn i ahhoz, hogy fe lka p 
hassuk fegyverünk! M ár akkor szeren
csésnek m ondhatjuk  m agunkat, ha szó 
ba  e le gyedhe tünk  vele. Ha rásüthetjük 
puskánkat.

N em  is beszé lve  arról, h o g y  nem  
könnyű elta lá ln i. Sőt, h a d d  fokozzam  to
váb b . ha elta lá ltuk, körü lm ényes m e g 
keresni, h iszen annyira  eg yb e o lva d  kö r

nyezetével.
Sza lonkára nem  vadász ik  akárki, kü

lönösen nem  hús- és  tró feavadász, re- 
kordha jhász, sem  v iszke tő  ujjú „vadász- 
tá rsunk" -  szám ukra  „egyszerűen nem  
éri m eg".

de  in tenzitása szám os m eg lep e tés t ta r

togat.

H úzása rapszod ikus. E gyik nap  
ugyanazon a helyen lá thatunk 8-10 m a

d a ra t is. m áskor egyet sem.

R ejtőzködő, ennél fog va  v ise lkedési 

szokásairó l, é le tm ódjáró l ism erete ink 
ponta tlanok, va g y  hiányosak.

Furcsa, hosszú csőre, finom m in táza

tú, környezetéve l töké le tes e g yb e o lva 
dást nyú jtó  to llazata, m ár ön m ag áb an  is 

szokatlan  külsőt, e g yed i hangu la to t te 

remt.

R epülése néha c ikázó  villám ra, m ás

ko r p e d ig  lib e g ő  p illangóra  hasonlít.

A  „snep fes” ha ng u la t -  a  m ag am  fo 
ga lm a szerin t -  tiszta  szándéko t takar, 
innen tehát „a tiszta  m adár".

Ha netán láttuk és vo lt is időnk vállhoz 
kapni fegyverünket, ső t netán röp té t is 
s ikerü lt m egtö rnünk, ráadásu l m ég fel is 
vettük, akkor az a  m aroknyi hosszúcső- 
rű, káp ráza tos m in tázatú  p ihecsom ó, 
am elynek m e le g sé g é t saját tenyerün
kön érezhetjük, m egszoronga tja  b e lső n 
ket, és e g y  ú ja b b  é lm énnyel g a zd a g ítja  
vadászé le tünket.

N em  hiába, a  sza lonka „úri m a d á r” , 
ahogy egyesek m ond ják  a vad szá rn ya 
sok „g e n tle m a n b e .

Simon Szabolcs

De m indenekfe le tt: ő t  nem  lehet b e 
csapn i!

Ő  nem  tenyészthe tő ! N incs  kü lö nö 

se b b  gazda ság i, pé nzb en  k ife jezhető  

értéke. Ennél fogva  vadásza táva l nem  
kereskedhetünk, az ő  bőrére , -  akarom  

m ondan i to llára  -  nem  üzle te lhe tünk. Ki

véve azt a  néhány sza lonka jegye t, am e 
lyet kü lfö ld i, ille tve hazai vadászok ré 

szére a d n a k  el. De u g ye  arró l m ég senki 
nem  hallott, hogy  ezá lta l szám ottevő  b e 

vé te lhez ju to tt vo lna bá rm ely  v a d g a z d a 

ság. vag y  vadásztá rsaság .
Nem  kérem , rajta nem  érvényesü lhe t 

a  fön íc ia iak átka!

SZARVASIRTÁS SOMOGYBÁN
Illegális hu llo ttagancs-gyű jtők iszonyú 
m észárlást végeztek Som ogyszentpál 
határában február 17-én. Sokadm aguk- 
kal, kutyákkal egy százas szarvasrudlit 
belehajszoltak a m ind kéto ldalt k ibe tono
zott széles vízlevezető csatornába, 
am elyből csupán néhánynak sikerült k i
jutnia, azok is a több iek jé g  alá taposá
sával tudtak kiugrani. Szerencsére a ha l

őrök -  együttm űködve a Kéthelyi Hunor 
Vadásztársasággal -  azonnal hívták dr. 
Berényi Sándor e lnököt és m egkezdő
dött a m entés. 85 szarvast m entettek ki, 
de sajnos 6 rem ényteljes bika. 6 tehén és 
7 borjú nyom orultul e lpusztult, az okozott 
kár elérte az ötm illió forintot. Berényi e l
nök úr. aki „c iv ilben" állatorvos, saját ta- 
lálm ányú rám pát készített a hasonló ese

tek szakszerű m entéséhez. Sajnos ko
rántsem  egyed i esetről van szó. az 
agancs-e lve tés idején csatárláncban 
hajszolják az erdőkben a b ikarudlikat. de 
ezt a n o tó r iu s  tagadás m iatt rendkívü l ne
héz bizonyítani, m ert ezeknek a szem é
lyiségi jogaikat fennen hangsúlyozó „ki
rándu lóknak” m ind ig  vannak nyakatekert 
m agyarázataik.
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ISTEN ÉLTESSE A KIRÁLYNŐT!
Az erdei szalonkáról sokan, sokszor és 
sokat írtak e lap hasábjain is. Féltő szóval 
illették, olykor fölindultán védelmezték 
tavaszi vadászatát, de csak alig néhányan 
gondoltak arra, hogy valamit tenni kelle
ne azért, hogy jobban megismerjük az er
dők királynőjének életét abban az idő
szakban, amikor hazánkban tartózkodik. 
Ez -  a bőségesnek nem mondható isme
retek hiánya -  tette aztán lehetővé, hogy 
néhányan -  készséggel elhiszem, hogy 
túlnyomóan jó  szándékkal -  a tavaszi 
szalonkavadászat, sőt egyáltalán a sza
lonkavadászat betiltását követeljék. Az 
sem vigasztaló számunkra, hogy ők ma
guk úgy vették erre a bátorságot, hogy 
még annyi ismeretük sem volt a szalonka 
életéről, mint az átlagos szalonkavadá
szoknak. Zöld divathullámok meglova- 
golásával nem szabad, hogy laikusok 
sarokba szorítsanak bennünket! Ehhez 
azonban információk, adatok kellenek, 
amiket rendszerezve helyes következteté
sek vonhatók le a tudomány számára, 
egyszersmind támpontot adnak a vadá
szati főhatóság helyes döntéshozatalai
hoz. És ki adhatna erre vonatkozóan jobb 
alapinformációkat, mint olyanok, akik-' 
nek 41 napon keresztül nincs semmi fon
tosabb ennél a madárnál, azaz a magyar 
szalonkavadászok!

Az első kérdés, amire a terítékadatok- 
ból -  ezt is a vadászok szolgáltatják -  
kaphatunk választ.

FOGY-E AZ ERDEI 
SZALONKA?

Egyes könyvek az erdei szalonka becsült 
európai telelő állományait 2,2 millióra 
becsülik, s egyedszámának alakulását il
letően csökkenő tendenciáról beszélnek -  
ezt találjuk a Magyarország madarai c. 
könyvben is. E mennyiség ugye eleve le
hetetlen, hiszen évtizedek óta az éves te
ríték ekkora, vagy közel ekkora Európá
ban. Az igazán autentikus, s a vadászok 
javára nem elfogult Wetlands Internatio
nal (korábban IWRB, azaz a Nemzetközi 
Vízivadkutató Iroda) legfrissebb kiadvá
nyában [ROSEés SCOTT (1997). Water- 
fowl Population EstimatesJ a következő
ket találjuk: állománynagyság 15 millió, 
a változás trendje: stabil állomány. 
Ugyanezt írja a madarak legújabb európai 
atlasza is.

Ahogy a régi sclmeci nóta mondja: 
„Higgyük el nekik, talán való...”

De mi a helyzet itthon? Az 1980-as 
években tartósan 2000 példány körüli 
volt Magyarország éves szalonkaterítéke. 
Az 1990-es évek közepe óta viszont fo
lyamatosan nő a lelőtt esyedszám. 1994- 
ben 3823.1995-ben 6206.1996-ban 6342 
és 1997-ben 5156 erdei szalonkát hoztak 
terítékre vadászaink. Ez a trend nem azt 
mutatja, mintha gond lenne a szalonká
val. A vadászati teríték jól tükrözi a vonu
ló és telelő vadpopulációkban bekövetke
zett csökkenő vagy növekvő irányú vál

tozásokat (lásd egyéb vízivad fajok álló- 
mányalakulását). Mindezek alapján nyu
godtan kijelenthetjük, az erdei szalonka 
nincs veszélyben napjainkban Ma* 
gvarországon.

ERDEI SZALONKA 
TERÍTÉKVIZSGÁLATOK

A kétkedők ilyenkor szokták felemlegetni 
a szaporodási időszakban ejtett tyúkok 
magas számát, azaz a reprodukció veszé
lyeztetését. Az persze kérdéses, hogy mi
lyen vizsgálatok alapján jelentik ki min
dezt, mert tudomásunk szerint a szalon- 
kateríték monitoring jellegű vizsgálata 
kizárólag a Soproni Egyetem Vadgazdál
kodási Intézetében működő Magyar Vízi
vad Kutató Csoport szervezésében folyik. 
A fenti következtetésekhez a mi kutatása
ink pedig nem szolgáltak alapul.

Az 1990-es évektől végezzük az erdei 
szalonka terítékek vizsgálatát, egyre ki
terjedtebb adatszolgáltatói körrel. A Zalá
tól Gúthig és a Pilistől a Dráváig terjedő 
vadászterületekről érkeznek be azok a 
felmérő lapok, amelyek a korábbiaktól el
térően nem az érkezések, a megfigyelt 
madarak és a lövések száma alapján, ha
nem a terítékre hozott példányok vizsgá
lata alapján nyújtanak támpontot erdei 
szalonka vadászatunk értékeléséhez.

Azok a vadásztársaink, akik vállalkoz
tak az adatszolgáltatásra, egy részletes út
mutatót kaptak, amelyben a terítékvizsgá
latra vonatkozó minden információ áb
rákkal támogatva szerepel. Az elejtés he
lyének és idejének közlésén kívül feltét
lenül szükség van az ivarnak és a komák 
a meghatározására. E két információ hí
ján értelmetlen minden további adatfelvé
telezés. De amíg a példány korát a tol
lazat alapján meg tudjuk állapítani, addig 
az ivar meghatározása teljes megbízható
sággal csak boncolás útján történhet, amit 
az ivarszervek szaporodási időszakbeli 
aktív állapota jelentősen megkönnyít.

E két kulcsadat birtokában a testtö
meg, a testhossz, a számyhossz, a farok
hossz, a csőrhossz és a csüdhossz leméré- 
sére van már csak szükség (ugyancsak 
rajzos útmutató alapján) és ezzel egy-egy 
madárra vonatkozó információigényünk 
teljesült is.

Ezt követően az adatok statisztikai fel
dolgozása van hátra és az adott vizsgálati 
évre vonatkozó értékelést el is végezhet
jük. Több év adatai alapján pedig bizo
nyos tendenciák kimutatására, megfogal
mazására is mód van.

BESZÉDES SZÁMOK
1990 óta több mint 600 szalonka vizsgála
tát végeztük el a fent részletezett módon. 
Az intenzív vizsgálatok 1995 óta folynak, 
azóta összesen 534 madár adatait értékel
hettük ki évente 74-266 közötti menny
iségben. Bár az 1998. évi teríték nagysága

még nem ismert, de a 266 egyed vizsgála
ta legalább 5%-os mintavételt jelent az or
szágos terítékből, ami igen jó  arány. Ma
gától adódik az első kérdés.

MIÉRT 
KÖVETKEZHETETT BE 

A TERÍTÉK NÖVEKEDÉSE?
A korábbi évek vizsgálatai szerint a fiata
lok átlagos részesedése a terítékből kere
ken 20%-os volt, azaz alacsony volt a rep
rodukciós ráta. 1995-ben viszont 43%-a. 
1996-ban pedig 53%-a fiatal volt az elej
tett szalonkáknak. Ez volt az a két év ami
kor 6000 példányt is meghaladta az éves 
teríték 1997-ben a mintákban ismételten 
csak 43%-nyi fiatal volt, s ez a csökkenés 
meg is látszott a szerényebb (5156 pd) or
szágos terítéknagyságban. Mivel az 1998- 
as vizsgálati mintában ismételten csak 
29% volt a fiatalok száma, várható, hogy 
a szalonkateríték ismét csökkent.

Arra sajnos vizsgálataink nem adhat
nak választ, hogy a fészkelő, illetve a te
lelőterületek ökológiai viszonyaiban be
következett kedvező vagy kedvezőtlen 
változások milyen módon alakítják a sza
porodási rátát. így számunkra csak az ál
lománynagysággal arányos vadászat -  az 
eddigi gyakorlatnak megfelelő -  mérté
kének a fenntartása lehet a követendő út. 
(Nem mértük fel. de valószínűsíthető, 
hogy Magyarországon évről évre mind 
többen szalonkádnak, ami szintén ..terí
téknövelő" tényező. A szerk.)

HOGYAN ALAKULT 
A TERÍTÉKBEN 

AZ IVARARÁNY?
Az egyes években jelentős eltéréseket mu
tatott a tyúkok részesedése a terítékből. 
Egyértelmű tendencia mutatkozott a fiata
lok részaranyának növekedése és a tyúkok 
arányának csökkenése, illetőleg a fiatalok 
aránycsökkenése és a tyúk részarány nö
vekedése között. Azon években, amikor az 
évenkénti minta nagysága magas volt 
(1995-1998) 12-33% között változott, át
lagosan 26%-nak adódott a lőtt tyúkok 
részaránya Korábban voltak olyan évek. 
amikor 0-40% között alakult ez az arány.

Azt a gondolatot, hogy a tyúklövés 
mértékét a szezon rövidítésével ará
nyosan lehet csökkenteni, a vizsgálatok 
nem igazolták. A vadászidényen belül 
viszonylagosan több tyúk március 4. és 5. 
pentádjában esett, ezt követően a szezon 
végéig szinte eltűnt a terítékből, április
ban elvétve esett.

A MÉRETEKRŐL
Természetesen a biometriai adatok is sok 
érdekes információt szolgáltatnak a ma
darászok. vadbiológusok, de a vadászok

számára is. Ha megkérdeznénk valakit 
még a megveszekedett szalonkavadászok 
közül -  persze olyat, aki nem dolgozik 
programunkban hogy becsülje meg 
mekkora a szalonka testtömege, vagy 
mekkorák egyes testméretei, azt hiszem, 
tanácstalanul állna.

Ezért elmondjuk, hogy a Magyaror
szágon lőtt erdei szalonka kakasok testtö
mege vizsgálataink szerint 230-415 
gramm, a tojóké 210-399 gramm között 
változhat. Az a tény, hogy a vonulás so
rán az alacsonyabb testtömegűek a vonu
lás végén jelennek meg, a kor- és kondí
cióviszonyoknak a vonulásban betöltött 
szerepére engednek következtetni.

Vagy tudjuk-e hogy a szalonka kakas 
csőrhossza 60.5-86.0 mm, míg a tojóé 
64,6-79,0 mm közötti? Sok-sok érdekes 
információt kaphatunk ezen vizsgálatok
ból is.*

Érdekességként említem, hogy a sop
roni szárhalmi Szalonka Klub évadzáró 
vacsoráján megnevezzük a legnagyobb és 
legkisebb tömegű, lábú, farkú stb. szalon
ka kakas és tyúk elejtőjét. így a sok vi
dámságra alkalmat adó kiértékelés során 
a trófeatulajdonosok -  a.tagokkal együtt
-  mellesleg szert tesznek a fent hiányolt 
ismeretekre is.

DOLGOZZUNK EGYÜTT!
Eddigi adataink sok lelkes szalonkava
dász barátunk, kollégánk segítségén 
nyugszanak. Minél többen bekapcsolód
nak ebbe a munkába, annál többet tudha
tunk meg kedves madarunkról, vonulási 
szokásairól, szaporodási viszonyairól, an
nak eredményességéről, az ivari és korvi
szonyokról, a vonulás dinamikájáról stb.

És az érdekességeken kívül van ezek
nek a vizsgálatoknak egy igen fontos 
vonzata. Mi vadászok tudjuk elsőként 
megítélni, hogy a szalonkavadászat jelen
legi gyakorlata megfeleló-e a fenntartha
tó gazdálkodás igényei szerint. Erre köte
lez bennünket a törvény, amely úgy kez
dődik, hogy a vad védelméről...

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy napja
ink hazai erdei szalonka vadászati gya
korlata egyezik a törvény szellemével.

Ahhoz azonban, hogy évente és folya
matosan. lelkiismeretünk szerint bizton
sággal kijelenthessük ezt, szükségünk 
van az önök támogatására is.

Kérjük vadásztársainkat, hogy kapcso
lódjanak be munkánkba, s mi folyamato
san tájékoztatjuk önöket az egyes évek 
eredményeiről. Keressenek meg bennün
ket levélben, telefonon vagy faxon, min
den leendő kedves munkatársunknak kül
dünk útmutatót és adatlapot. Előre is kö
szönjük jelentkezésüket.

Dr. Faragó Sándor

Címünk: MAGYAR VÍZIVAD KUTATÓ 
CSOPORT Vadgazdálkodási Intézet
Soproni Egyetem. Erdőmémöki kar 
9400 Sopron. Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-315. fax: 99/311-103



SZALONKAVAD ASZ AT 1998
Lapunk tavalyi, márciusi számában egy 
kérdőívet adtunk közre, aminek kitöltését 
kértük a szalonkára vadászó olvasóinktól. 
Ebben a szalonkákra vonatkozó megfigye
léseiket kértük írásban megküldeni a Va
dászati Kulturális Egyesületnek. A kérdő
ívnek kettős célja van, egyrészt hogy friss 
megfigyeléseinkkel tájékoztassuk a hazai 
olvasóinkat, másrészt, hogy a Közép-Eu- 
rópára vonatkozó hiányzó megfigyelési 
adatokat gyűjtsük. A szerkesztőségbe tíz
nél több kérdőív érkezett be az ország kü
lönböző tájairól, ezek jellemzőbb adatait 
adjuk most közre, megköszönve a beküldő 
szalonkavadászok munkáját és kérve to
vábbi együttműködésüket.

Az 1997/98 tele igen enyhe volt, en
nek köszönhető, hogy már szilveszter 
napján fácánvadászat közben láttak egy 
felröppent szalonkát. A múlt télen is nagy

valószínűséggel teleltek át szalonkák Ma
gyarországon. A tavaszi vonulás első sza
lonkáit az alföldi Mindszenten 24-én. 
Kőrösladányban február 26-án látták.

A vadászidény megnyitó napján, húsz 
helyen összesen négy szalonkát Iának, az 
első szalonka a harmadik napon, március 
3-án esett. Az első jó húzás március 8-án 
volt. amikor 11 madarat láttak, de nem 
esett egy sem! Március 15-éig az első hul
lámok után kevesebb szalonka érkezett, 
ám de ez a nap fordulópont volt. Március 
15-e után majdnem mindennap 10 db fölött 
láttak szalonkát -  kivéve két napot, márci
us 20 és 21-ét. Április első napjaiban le
csökkent a látott szalonkák száma öt alá, az 
utolsó megfigyelés április 5-e volt. Az 
alábbi táblázatban látható, hogy a látott 
szalonkákhoz képest viszonylag kevés sza
lonka esik.

Megfigyelt

időszak

Látott szalonka 

db

Felvett szalonka 

db

Teríték nagysága

%

Március 1-15. 56 6 10

Március 16-31. 131 16 12

Április 1-10. 20 5 25

Összesen: 207 27 13

Kérem a szalonkavadászokat, hogy 
1999-ben is folytassák megfigyeléseiket, 
hogy minél jobban megismerjük az er

dők királynőinek vonulását Magyaror
szágon.

Fluck Dénes

SZALON K AVAD ASZ AT EREDMENYEINEK ÉS TAPASZTALATAINAK  

ÖSSZEFOGLALÁSA A Z 1999-ES VADÁSZATI IDÉNYBEN

A kérdőívet a Vadászati Kulturális Egyesülethez kérjük az idénv végén beküldeni. 
1245 Budapest. Pf. 1209

Vadász neve:

Címe: irányítószám:................... helység:.............................................................

út/utca:..................................................................  hsz.:..........................

Melyik megyé(k)ben:................................................................................................

Helység(ek)ben vadászott:....................................................... ..................................

Felvett szalonkák száma reggeli húzáson:................db esti húzáson:............. db

Az. egyes vadászatok részletes adatai:

kelt látott felvett kelt látott felvett kelt látott felvett
III. 1. III. 15. 111.29.
III. 2. III. 16. III. 30.
III. 3. III. 17. III. 31.
III. 4. III. 18. IV. 1.
III. 5. III. 19. IV. 2.
III. 6. III. 20. IV. 3.
III. 7. 111.21. IV. 4.
III. 8. III. 22. IV. 5.
III. 9. III. 23. IV. 6.
III. 10. 111.24. IV. 7.
III. 11. III. 25. IV. 8.
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MEGJEGYZÉSEK: Kérjük az alábbiakat megírni: klimatikus viszonyok, száraz vagy esős idő. 
hőmérséklet, szélirány, növényzet változása, egyedül vagy társaságban vadászon. Vadászati élmé
nyek leírása (akár mellékelt lapon) milyen különös jelenségek vagy érdekes megfigyelések voltak.

Kelt: Aláírás:

MADARAK 
BELSŐ ÓRÁJA
A vándormadarak egy érdekes tu
lajdonságát mutatták ki a Max 
Piánk Intézetben az 1980-as évek
ben. A vándormadaraknál egy 
.belső óra" indítja el a vándorlás
sal kapcsolatos mozgásokat. Ez a 
madár faji sajátossága, más tulaj
donságokkal együtt ezt örökli szü
leitől. Mindegyik fiatal madár en
nek megfelelően cselekszik! Tehát 
már az első vándorlásra magától 
indul el. nem támaszkodik az idő
sebb generációhoz tartozó egye- 
dek „segítségére'.

A belső óra éves ciklusban jár. 
ez határozza meg az el- és a 
visszautazás megkezdését.

A belső óra a tojásból kibújással 
indul, de a nappalok és éjszakák 
hosszának változása .gyorsíthatja" 
vagy „lassíthatja" az óra járását. 
Ez teszi lehetővé, hogy a madár az 
élőhelyének megfelelően igazod
jon a vidék évszakainak változása
ihoz. Ez fogságban jól bizonyítha
tó. mesterséges fényviszonyok kö
zött tartott vándormadarakon. Ha
sonlóan fontos, a belső órát módo
sító tényező a madár súlya, mert 
az optimálisnál kisebb súlyú ma
dár alkalmatlan fizikailag a vándor
lás elkezdésére. Ez a belső óra ve
zérli a tollazat váltását is. mivel a 
vándorlás megkezdésére a kifej
lett. ép tollazat létfontosságú a 
vándormadaraknak. A belső óra 
irányítja a szaporodási ciklust is.

F. D.
A QUADRATUM NÉZETI KÉPE

QUADRATUM
A quadratum vagy négyzetes csont, 
a madarak csontvázának egyik fon
tos. de kevéssé ismert alkotó része. 
Két ilyen csontja van a szalonkáknak 
is, mint minden más madárnak. Ezen 
a csonton át érintkezik az alsó csőr
káva a koponyával. A quadratum sze
repe sokrétű: forgáspont. emelő, tá
maszték. sőt az érzékelő idegek 
egyik csomópontja. Helyét a frissen 
elejtett szalonkánál ujjunkkal könnyen 
kitapinthatjuk, a két quadratum cson- 
tocskára -  a csőr tövére -  helyezve 
majd összeszorítva mutató és hü
velykujjunkat. a csőr szétnyílik az alsó 
egyharmadán. A quadratum 8-10 
mm nagyságú. 3 mm széles, több 
csúcsban végződő csont, aminek 
élettani szerepe a madarak táplálko
zásában igen jelentős:
-Rögzíti az alsó csőrkávát a kopo

nyacsonthoz.
-A z  alsó csőr kávájának kiinduló 

pontja, mert ezen fordul el az alsó 
csőr. csúszik előre és hátra, vala
mint oldalirányba. A csőr jobb és a 
baloldali szélének eltérő módon va
ló mozgatása eredményezi az oldal
irányú mozgást.
Szalonkáknál még egy alapvető fel
adata van, hogy továbbítsa a kö
zépfülhöz a talajban kutató csőrtől 
érkező zajokat és talajrezgéseket, 
segítve a madár táplálékának felku
tatását.

A mellékelt koponyarajzon jól látható 
a quadratum helye (Q) a szemgödör 
(S) valamint a koponya alsó részén a 
hallónyílások (F).

- F -

AZ „F" PONTON ILLESZKEDIK 
AZ ALSÓ CSŐRKÁVA 

G A QUADRATUM ELHELYEZKEDÉSE 
A SZALONKA KOPONYÁJÁBAN 

E ALSÓ CSŐRKÁVA 
N HALLÓJÁRAT 
M SZEMGÖDÖR
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SPÍSZER DUBLÉ
{■/félt is e lü tö tte  a z  óra, m ikor Ferenc Árpád, a 
riévízgyörki Jilly Bertalan Vadásztársaság vad
őre egy vendéggel érkezett a beírókőnyvhöz 
tavaly június 19-én. Nem jártak szerencsével a 
vadkárelhárító vadászaton. Nem így a szintén 
odaérkező Balázs János vadásztag, aki elúj
ságolta, hogy lőtt két ünőt, amelyre nyári külön 
engedélyük volt. A vadőr megkérdezte, hogy 
kell-e segíteni, de Balázs azt mondta, győzi 
egyedül is, m egy az utánfutóért.

Valami -  ahogy m ondják -  nem volt göm bö
lyű ebben a történetben és Ferenc Árpád reg
gel kiment a helyszínre. M eg is találta a zsige- 
reket és vagy ötven méterre a fenyvesben két, 
háncsos spíszer fejét levágva. Az egyik 20, a 
másik 30 centim éteres volt, de m ég java fejlő
désben. Telefonált a vadászm esternek és a 
titkárnak, akik azt mondták: tegye, amit tennie 
kell. A  vadőr telefonált a  m egyei felügyelőnek, 
akinek javaslata szerint az önkormányzatnál 
kell szabálysértési följelentést tennie. Meg is 
tette, a vadásztársaság nevében. A Bagi 
Nagyközségi Önkormányzati Hivatal szakvé
leményt kért a Jilly Bertalan Vadásztársaság
tól és ennek alapján hozta m eg a határozatát.
A  büntetés jogosulatlan vadászat miatti „fi
gyelmeztetés" volt.

Részlet a határozat indoklásából: A  va - %
c lá sz tá rsa s á g  s z a k v é le m é n y e  s z e r in t a z  e le j- £  
te tt v a d a k  ( s ic ! )  f ia ta l b ik a b o r jú k  vo ltak , a m e -  £  
lye k  a  je lz e t t  id ő p o n tb a n  a z  e g y é v e s  k o r t m é g  g  
n e m  é rté k  el. A g a n c s u k  ún. n y á rs a s  a g a n c s  >  
volt. S z á rh o ss zu k  a  2 0  c m - t  n e m  h a la d ta  m e g . <  
T ró fe a m in ő s fté s i s z a k iro d a lo m  sze rin t, te- 
n y é s z té s re  n e m  a lk a lm a sa k . A  te n y é s z té s re  £  
a lk a lm a s  m é re t le g a lá b b  3 0  cm . A  2 0  c m  &  
a g a n c s h o s s z  a  s z in te  u g y a n o ly a n  h o s s z ú  fü 
le k  m ia tt a  s z ü rk ü le tb e n  n e h e z e n  é s z le lh e tő ... 
fe lk é rjü k  a  Vt-ot, h o g y  a  fe g y e lm i b iz o tts á g  in 
d ítso n  e ljá rá s t . . . "  Társadalm i szervezeteitől 
szakvélemény -  amely inkább egyfajta „sze
génységi bizonyítványra” sikeredett -  nem 
kérhető. Egyébként tartalm át tekintve sem üti 
m eg a vadászvizsga am úgy nem túl magas 
szintjét. Trófeás „bikaborjakat" ugyanis csak 
az önkormányzatnak lehet bemesélni. Egyéb
ként a hivatalos szakértői lista m inden önkor
mányzat rendelkezésére áll, de ha mégsem, a 
megyei hivataltól bekérhető.

Nos. az elsőfokú fegyelm i döntés eredm é
nye egyéves eltiltás lett. A  szabálysértésre 
hozott „figyelm eztetés” mellé közölték, hogy a 
feljelentő ha nem elégedett a határozattal -  
2000 forint illeték leróvásával fe llebbezhet 15 
napon belül. Újra tollat ragadott a vadőr és ta
nácsot kért a megyei kamarától, immár mit te
gyen. fellebbezzen-e? Nem kapott választ, 
így aztán kifutott az időből és úgy döntött, jó 
az a pénz másra is. főként, ha ezek szerint az 
arra tökéletesen illetéktelenektől „szoktak’" 
szakvéleményeket kérni. A  megyei kamara 
etikai eljárást kezdeményezett, és a megyei 
etikai bizottság éppen ezzel az üggyel foglal
kozott m egalakulása óta először, február 18- 
án. A döntés -  elsőfokon, nem jogerősen -  a 
vadászjegy félévre történő bevonása. Közben 
az elsőfokú vadászati hatóság, a Pest me
gyei, 50000 forint vadvédelm i bírságot sza
bott ki az önkorm ányzat által figyelmeztetett 
és a társasága által m egfegyelm izett elköve
tőre. Balázs m indkettőt m egfellebbezte 

amelynek ugyebár halasztó hatálya van -  és

ha nem is vidám an, de végigvadászta az 
idényt.

Egyébként, ha a jogszabályt jól m egnéz
zük, m inden szakvélemény szerinti idétlenke
déstől függetlenül a spíszer b ika  (és nem bor
jú) háncsos, azaz fejlődésben lévő, amely -  
természetesen -  nem nő tovább és nem is te
nyészik, főként, ha ünőnek nézve agyonlövik.

A csapos (sp íszer) b ika, é lőben

Vadgazdálkodási értéke egyenként 800000 
forint. A boldog új évben azután már a m á
sodfokú vadászati hatóság is jóváhagyta a 
vadvédelm i bírságot. Viszont m indent: a ka
marai majdan jogerőst, a fegyelm it, de még a 
másodfokú vadászati hatóságét is bíróságon 
m eg lehet támadni. És ez -  köztudottan -  a 
leg jobb védekezés.

Ferenc Á rpád vadőr -  aki öt gyereket nevel
-  és folyton írogatta leveleit, mint az űzött Mi
kes Kelemen, szabadságra való küldése után 
átszervezés cím én m egkapta a fe lm o n d ó  le
ve lé t. Mit lehet erre mondani? Rossz pályát 
választott, mert. ha például rendőrnek állt vol
na. most nettó 20 0 0 0  forint ütötte volna a 
markát a kamara legújabb együttm űködési 
m egállapodása szerint.

A  hallgattassék m eg a másik fél elvén a tár
saság rendkívüli intézőbizottsági ülésére ka
pott m eghívást a krónikás. Valóban rendkívüli 
volt. mert ott ült a dublés is. Tantó Sándor el
nök és Palaga Ferenc vadászmester, valamint 
Katona Mihály titkár, aki látta a levágott fejeket
-  igaz nem sok sikerrel, de arról próbáltak 
m eggyőzni, hogy a felm ondás és az „ügy" kö
zött semmiféle összefüggés nincsen. Arról 
van szó, hogy a vadőrtartás túl drága, viszont 
az elnök m agángazdálkodó öccse rendelke
zik az előírt képesítéssel és elvállalta. Vagyis 
nem „alkalmazzák” , hanem „igénybe veszik” 
és erre a jogszabály lehetőséget ad. Ferenc 
Árpád s z a k m a i kvalitásait, hozzáértését 
ugyan elismerik, de lusta, nem takarítja a ven
dégek után a vadászházat, nem töri a kukori

cát. és több  esetben m ocskos, véres volt a 
szolgálati UAZ. A  vér szerinti rokonságot az 
intézőbizottsági tag. főként az elnök, és az IB 
irányítása alá tartozó hivatásos vadász között 
edd ig  tiltották. Igaz ott m ég alkalmazotti jogvi
szonyról szóltak, az „igénybevételt" nemrég 
találták ki. Nem tudom ki, hogy van vele, de 
én igénybe m ég egyetlen hivatásos vadászt 
nem vettem, legfeljebb valami tárgyat... vagy 
netán beszélő szerszámra gondoltak? Mert, 
ha írni is tud, az már az álmos könyv szerint 
nem igazán jó.

Az idényben egyetlen szarvasbikát ejtett el 
az egyik vadászuk. Mit tesz Isten, a b írá lóbi
zottság mínusz két ponttal díjazta, szintén 
egészen véletlenül és mindentől függetlenül. 
Csak rosszindulatú b e m a g y a rá z á s  lehet, 
hogy a hibás lelövések aránya a tavalyi évben 
így jócskán meghaladta a  száz százalékot, 
ami önm agában rekord és matematikai képte
lenség, sőt esetleg újfent vadgazdálkodási 
bírság kiszabását eredményezhetné. Nem 
tudtam  meg nem kérdezni, hogy miért lőtt M. 
Péter éppen február 5-én egy sutát. Palaga 
Ferenc vadászm ester válaszában leszögezte, 
hogy szigorúan felszólította az illetőt, hogy 
nyolc napon belül hozzon állatorvosi igazo
lást. Természetesen a suta összes betegsé
géről. m ert abból kiderülhet, hogy a céltáv- 
csövön vélelmezett diagnózis helyes volt, 
vagy sem. Nyolc nap után érdeklődve, kide
rült, hogy hatósági á lla to rv o s iig  igazolva tö
rött volt a suta lába.

Sajnos, nem tudtuk egym ást meggyőzni, és 
miután m indannyian megőriztük szubjektív 
véleményeinket, és mélységesen tisztelve ezt 
a „m ásságot" csupán egy kérdésem maradt.

-  Uraim, hogy érzik magukat?
Tantó Sándor elnök válaszában rám utatott 

arra a tényre, hogy milyen nehézségekkel 
alakult az új társaság. De -  mint m ondotta -  
jó  ú to n  já rn a k  a  h ibák kijavításában, a né
hány szabálytalankodó felelősségre vonásá
nak ügyeiben. A  házi szabály szerint, ha a 
társaságot vadgazdálkodási b írsággal sújt
ják, annak kell m egtéríteni, aki okozta. A  be 
csületes többség  azonban egyértelm űen be
tartja a szabályokat, a hangulat -  m indezek
től eltekintve -  jó és m indent m egtesznek, 
hogy úrrá legyenek a kezdetinek m ondható 
nehézségeken.

Az utóbbi bekezdés, persze része lehetne 
akár egy átkosbéli termelési riportnak is, de a 
közhelypaneleken kívül nehéz is volna m inde
zekre szavakat találni. így, együtt ritkán jön
nek össze a dolgok, mert számomra olyan ez, 
az egész, mint az állatorvosi ló, amelyen m in
den betegség bemutatható. Szalonka dublé 
díjra egykor ugyan mi találtuk ki az egy láda 
pezsgő tiszteletdíjat, mert igazán ritka szeren
csés, és valóban talpraesett vadász az. aki
nek ez sikerül.

Aki viszont szerencsétlen és korántsem 
talpra, hanem  valahová egészen máshová 
esett, annak a többszörösen büntetett vadá
szélete mellé, fájdalomcsillapítóként ehelyütt 
a já n lu n k  föl egy láda. ha nem is hordóban ér
lelt. de natúr citromlevet.

Meghívhatja a többieket is, mert ez és az 
egészben csak ez -  így etikus. Ha nem is 
(jog)erős, de hatásos és savanyú.

H. Zs.
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SZEREPTÉVESZTÉS VAGY SZEREPZAVAR?
Tisztázzuk, nem általában az Orszá

gos Magyar Vadászkamara és terü

leti szervezeteinek működése miatt 

vagy ellen berzenkedünk, hanem „a 

csapat”  -  a pesti csapat -  ballépése

it, elmarasztalható tevékenységét 

kritizáljuk. Tudjuk, akiről szó van, 

annak a kritika akkor sem tetszik, 

ha az szóról szóra igaz. Miért is tet

szene?! Ha ebben az országban de

mokrácia van (sokan mondják, 

hogy az van), akkor nekem, s ne

künk újságkészítőknek/újságírók

nak az a dolgunk, hogy szóvá te

gyük, mint kisfiú a mesében: mezte

len a király! Mert meztelen a király!

Tessék elhinni, nem mindig kel

lemes kimondani az igazságot, 

szembefordulni „a csapattal” , mert 

ennek következményei is vannak... 

hiszen ebben az életnek -  az egyéni 

érdekek által vezérelt érvényesülés

nek -  nevezett játékban nincs bíró, 

aki betartatná a szabályokat, aki 

megintené a mélyütések elkövetőit, 

aki ügyelne a sportszerűségre.

De maradjunk a szereptévesztés

nél. A törvény szó szerint előírja, 

hogy az Országos Magyar Vadász

kamara feladata a vadászati oktatás

megszervezése. Utálatos feltételezés, 

de nem csupán érdekesség, hogy a 

Vadászkamara befutott elnökének és 

a pesti „csapat”  néhány tagjának a 

vállalkozása ma is, szinte egyedülál

lóan uralja a pályát. Tankönyv kell, 

tesztláp kell a vizsgához, be akar 

iratkozni, le akar vizsgázni ...náluk 

mindent jó pénzért megtalál. Az sem 

véletlen, hogy ami kötelező, azt a 

csapat állítja elő, megszerzi, beszer

zi, forgalmazza, intézi .Jegyen szó a 

krotáliákról vagy az üzemtervek cso

magjáról, a tervezők szakmai to

vábbképzéséről stb.

Aztán azon is el lehet meditálni, 

hogy vajon miért köt az egyéni tag

ságon alapuló, egyénileg szervező

dő Országos Magyar Vadászkamara 

együttműködési megállapodást az 

Országos Rendőr-főkapitánysággal, 

amikor a Védegyletnek, mint a va

dászatra jogosultak „laza”  szerve

ződésének már van ilyen megál

lapodása ...és a Védegylet még léte

zik. A vadásztársasági tagok, akik a 

kamarának kötelezően a tagjai, nem 

igazán fognak lelkesedni azért, ami

ről a megállapodás szól, leszámít

ván, hogy a vágyak között értelmes

gondolatok is megfogalmazódtak. 

Konkrétan, hogy min fognak k i

akadni ? Hát elsősorban azon, hogy 

a tagok pénzéből eltartott Vadászka

mara tiszteletdíjas vezetői vagy al

kalmazottjai fogják feljelenteni a 

rendőrségnél azokat a vadászokat, 

akik nem váltottak vadászjegyet 

vagy netán szüneteltetni akarják a 

kamarai tagságukat, gyorsan vonják 

be a fegyvereiket. Aztán az sem 

lesz túlságosan szimpatikus, hogy a 

Kamara elnöke meggondolatlanul, a 

költségvetésben tervezetlenül ajánl 

minden rendőrnek nettó (!) 20 ezer 

forintot, ha jogosulatlan vadászatot 

akadályoz meg, azaz tetten éri, el

fogja az orvvadászt.

A gondolat nem lenne rossz, ha a 

Vadászkamara elnöke egyúttal azt 

is bejelentette volna, hogy legalább 

ugyanekkora jutalom illeti meg 

majd azt a hivatásos vadászt, aki 

orvvadászatot akadályoz meg, rá

adásul sok esetben ezt úgy teszi, 

hogy még az életét, fizikai bizton

ságát is kockáztatja. A „magas" f i 

zetéséért.

Tessék csak számolni, ha a 

rendőröknek esetenként nettó 20

ezer forintot ajándékozunk, ez 

bruttó majdnem 40 ezer forintot 

jelent és ha csak három jutalmat 

adnak ki megyénként és évente, 

az is 19 x  3 x  35 ezer, azaz mini

mum 2 m illió  forint.

Van erre az elnök úrnak pénze 

vagy ezt is át fogja passzolni a 

megyékre, ahogy a „Vadászkalen

dárium”  ingyenes (!) előállítására

-  függetlenül a tagok számától -  

minden megyétől beszedtek 300 

ezer forintot, vagy ahogy az or

szágosan semmitmondó Cserkelő 

c. hírlevél iszonyú magas terjesz

tési költségeit szintén a megyékre 

testálták.

Nincs itt valamiféle szerepté

vesztés vagy szerepzavar? Nem kel

lene végre a szerepeket tisztázni, 

hogy ki hová tartozik, ki mit képvi

sel vagy mit és kiket képviselhet, 

mire és mennyit költhet, hol van az 

egyéni érdekeltség határa, mi szá

mít a közösség szolgálatának, mi az 

etika és mi a tisztesség stb.?

A kérdésekre természetesen nem 

csak választ várnak a vadászok.

Csekő Sándor

MINIMUM, MAXIMUM
Annyit mindjárt az elején elárulok, 

hogy nem fognak rólam szobrot min

tázni egyik hazai, vagy külföldi tudo

mányos akadémia oszlopcsarnokában 

sem. Ugyanis már egészen kisgyerek- 

koromban problémám volt az egye

sekkel. Aztán, ahogyan nőttem, a prob

lémáim megmaradtak, most már néve

lő nélkül: egyesekkel. A probléma ab

ban kulminál, hogy (az) egyesek vol

tak. vannak, és sajnos lesznek is.

Osztán az a gond. hogy ők olyan 

okosak, én meg ugye -  gügye va

gyok, és sok mindent nem értek az 

életben. Például a minimumrende- 

letet sem. Az első kérdésem, hogy 

miért maradt ki a tói—ig-ból (ez a 

terminológia ugyanazt jelenti, s ab

ból az időből maradt, mikor még tá

vol voltunk a Nyugattól, s talán épp 

emiatt közel feküdtünk a Kelethez) 

a szika és a dybowszky szarvas? A 

kisebbséggel nem kell foglalkozni? 

A törpe-minoritással lehet packáz

ni? Mi lesz, ha a japánok ezt sérelme

zik majd, és emiatt kivonják a tőkéjü

ket Esztergomból? Aztán a második 

kérdésem az, hogy miért nem fordít a 

szaktárca kellő figyelmet az apróvad

ra? Ki mondja meg Nyúlapónak és 

Nyúlanyónak, hogy viagrát szedje

nek, vagy postinort? (Esetleg mind

kettőt hiszen a szex olyan jó dolog!)

No meg itt van mindjárt a harma

dik kérdés, az egész évben elejthető 

kártékony vadfajok. Ők miért nin

csenek mini-maximálva? Nekünk 

vadászoknak azért mégiscsak jó 

lenne tudnunk, miként vélekednek a 

székesfővárosban a főokosok, ta

nyák körül ólálkodó rókák számá

ról. Sokan vannak, vagy kevesen? A 

rókák..., mert a főokosok száma 

már köztudottan maximális.

Folytatom a negyedik kérdéssel, 

az átvonuló -  nem honos, jövevény 

vadfajok kérdésével. Nem ismerjük a 

migrációs limitszámokat és (én sze

mély szerint legalábbis) zavarba jö 

vök, ha látok egy farkast, medvét,

vagy mit tudom én mit. Azért mégis 

jó lenne tájékoztatást kapni a migráci

ós küszöb- és plafonértékekről. Szó

val (az) egyesek megint csak problé

mát okoztak nekem, nekünk, nem 

volt mindenre kiteijedő a döntésük.

S ezzel még nincs vége!

Itt van a védett állatok, madarak, 

a zsákmányállatok, aztán szúnyo

gok, bolhák, tetűk eltűrhető vagy 

tűrhetetlen darabszáma. Ki tudja 

minimum mennyi pocok, egér, cic

kány kell a hazában és mennyi lehet 

maximum. Világos előttem a jelszó: 

MAGYAR HATÁRBA MAGYAR 

ÜRGÉT! De, ha több van, mennyi 

víz kell a kiöntésükhöz? Lehet, 

hogy (az) egyesek tudják?

Könyörgök árulja el valaki kö

zülük! Varga Tamás

Bélapátfalva

(Úgy tűnik, csak az ehető, eladható- 

vagy ellopható állatoknak van mini

maximuma. A szerk. megj.)

HÁNYBŐRE VAN 
A KUTYÁSNAK?

• %

Szívatnak bennünket, vadászkutya-te

nyésztőket. Hogy kik? A  saját drága, sőt 

egyre drágább egyesületünk. M ielőtt elve

szítik a törzskönyvezés jogát, gyorsan be 

kell biztosítaniuk a vajravalót. Kenyér 

még csak akad...

Szóval január I -jétól kitalálták -  bele a 

képünkbe élből, előrejelzés nélkül hogy 

a felülbélyegzett törzskönyv 3 ezer forint 

(lehetne 8 ezer is). M iért? Csak! Nem vitte 

el a tenyésztő a kutyáját kiállításra, akkor 

most fizessen büntetést! A  törvény nem 

tudása nem mentesít, ha pedig nincs tör

vény. akkor meg pláne! Július 1-jével -  á l

lító lag -  változik a törzskönyvezés, addig 

meg azt csinál a MEOE, amit csak akar. A 

szolgáltatása nem lesz jobb. csak drágább. 

A k i már tud erről az áremelésről, és csak 

az év második felében fog fedeztetni, az 

könnyű helyzetben van: két kiá llítás kb. 3 

ezer forintért, törzskönyv darabja ezerért, 

dolog el van intézve. De van. akinek a ku

tyája úgy gondolja -  nem tudva az áreme

lésről hogy januárban e llik ....... Gazdi

meg fizet -  most már nem. mint a katona
tiszt. hanem mint az ebtenyésztő. Vajon is
merik-e az egyezményes nemzetközi jelet, 
amikor a kéz összes ujja zárva, csak a kö
zépső áll meredeken felfelé?

Szarka Ágnes



FEBRUÁRI CÍMLAPSZTORI

BOLONDOZZUNK
TITKOS SZERZŐNK EZÚTTAL ELŐZŐ SZÁMUNK CÍMLAPJÁT MAGYARÁZZA, 

Ml JUTOTT ERRŐL ESZÉBE, ÉS MIRŐL BESZÉLGETTEK AZ UDVARI BOLONDOK

4 milliárd I f i j 5 milliárd

Egyszer volt, hol nem volt. volt egy 
nagyon gazdag ország, meg sok
sok alattvalója. Nem alávaló alatt
valók. hanem derék, hadra fogha
tó. bátor, alázatos, rendesen adó
zó emberek. Ment is a királyuk 
minden évben külföldre, nagy had
dal és haddelhaddal. verte az el
lent, rabolta a sok marhát, kincset, 
ahogy kell.

Aztán az egyik ilyen Jast mi- 
nute” kalandozás során megtör
tént a baj. Ott állt a király, meg a 
serege a célváros kapujában, de a 
városlakók nem akarták őket been
gedni. Felbőszült erre a disznó- 
ságra a király is, a hadvezérek is, 
de legjobban egy apró közvitéz, 
aki hirtelen kapta a buzogányát és 
felháborodásában a város bronz 
bejáratán egy jókora rést ütött, s 
ezzel a tettével feltalálta a kiska
put. Ez a kiskapu aztán annyira 
népszerű lett a király országában, 
hogy egyre-másra kezdték alkal
mazni. Először csak az építészet
ben, később már a közéletben, a 
politikában is.

A „kiskapuzást" híres táltosok és 
regősök által megfogalmazott ide
ológia támasztotta alá. (Lásd: „ki
vétel erősíti a szabályt", „amit sza
bad Jupiternek nem szabad az 
ökörnek" stb.)

A dolognak az lett a következ
ménye, hogy némelyek kezdték 
.kivételeknek” mások Jupiternek" 
érezni magukat, a többieket pedig 
szabályos ökröknek tekintették. így 
a rend -  látszólag -  fönnmaradt, 
mégis megkezdődött az omlás, 
romlás. Például mondom, hogy 
amíg az adózás általános köteles
ség volt, addig egyesek engedmé
nyeket kaptak, vagy míg mindenki
nek kötelessége volt a külföldi csa- 

irozásokban részt venni, addig jó 
páran (és egyre többen) felmen
tést kaptak ez alól. Végül olyan si
lány válogatottal állt ki a király egy 
alkalommal, hogy úgy elverték 
őket. mint a hajléktalan az utolsó 
papírszázast. (Az sem volt ment
ség az esetre, hogy idegenben 
volt a találkozó, s a partjelző a ha
zaiaknak integetett.)

A királyi kamara kiürült, a mo
narchikus rend felbomlott, a régi 
virtus megfakult. A „kard ki, kard" 
helyett „nyald ki, nyald” zúgott a 
várfalon belül és kívül egyaránt. A 
királyi palotában a sok léhűtő mind 
kivételesnek tekintette magát,
• zért aztán megváltoztak a társa- 
ialmi arányok, a „kevesek"-ből ki- 
ilakult a többség, akik -  minősített 

•obbségi szavazattal -  elzavarták 
a szegény királyt. Ezt a történelmi 
■ seményt az igricek trónfosztás

nak, az idáig vezető utat fosztoga
tásnak, s a megüresedett királyi 
szék állagában az idők során be
következett állagromlást trónfosz- 
lásnak keresztelték el, már csak a 
szabatosság kedvéért.

A detronizálás után kialakult ál
lamban azután sok-sok kiskirály 
kezdett uralkodni, és tevékenysé
güket kiskirályoskodásnak szokták 
nevezni. Voltak persze olyanok, 
akik szerették az igazi királyt, s 
bíztak a visszatérésében, várták 
töretlen hittel. Ezek voltak azok a 
bolondok, akik korántsem az utol
só kísérletet tették a kincses kama
ra feltöltésére.

-Am ilyen bolondnak nézel ki, 
az már igazi Cooperfield attrakció.

-  Bolond ám a térgyed kalácsa! 
Én a herceg vagyok, csak felhúz
tam ezt az álruhát, hogy így rejtőz
zek el az adórendőrség elől.

-  Milyen jól áll! Mintha rád öntöt
ték volna!

-  Ne arcoskodj! Te sem vagy 
különb! Azt hiszed, Te nem ugyan
olyan bolondnak látszol, mint én?

-  Na még szép! Ugyanis én is 
egy idegenből hazatántorgott 
rangrejtett herceg vagyok, csak 
még nem magyarosítottam, engem 
helyesen Princnek kell titulálnod.

-  Ja! Szia Gabi! Bocs, ebben a 
maskarában nem ismertelek fel!

-H ü lye ! Aklarom mondani, bo
lond! Én nem Gábor Princ von 
Postabank vagyok, s ez a sok 
szétgurult aranytallér nem tőke- 
veszteség, hanem kintlévőség, 
amit még nem volt időnk ellopni.

-A kko r mi a frinc-franc princ 
vagy tulajdonképpen?

-É n  vagyok az álruhás jó Já- 
ger-princ, azaz Vadász-herceg, a 
hivatásos és sportvadászok fő
benjárója.

És mi a feladatod?
-K ö ze l félszázezer alattvalóm

ról kell szüntelen gondoskodnom. 
Ah! Mennyi érdekvédelmi munka, 
mennyi törődés! Különféle felada
tokat kell kitalálnom magamnak, 
azok teljesítésének ellenőrzésére 
hivatalokat alkotnom, újabb és 
újabb sarcot kivetnem szeretett és 
jól fizető polgáraimra. Tényleg! Ha 
már itt vagy, nem tudnál segíteni 
valami jó ötlettel, hogyan lehetne 
még újabb és újabb pénzeket ki
sajtolni a vadászokból?

Burkolt tagdíjemelés.
-  Megtörtént a biztosítással.
-  Akkor valamilyen újabb bírsá

gokat kellene bevezetni...
-  Jó. jó. de miféléket? Mert már 

van vadvédelmi és vadgazdálko

dási bírság, vad által okozott kár, 
vadban okozott kár, környezetvé
delmi bírság, aztán tiltott helyen til
tott módon, tiltott időben, tiltott vad 
elejtésével megvalósított szabály- 
sértés esetén kiszabható és már 
kamarai etikai bírság is...

-  Akkor talán a költségeket kel
lene...

-N a  ne izélj már! Azt hiszed 
nem átgondoltam már százszor?

-  Esetleg adó?
-  Na látod, nem is vagy Te olyan 

bolond! Adó. adó. lesadó! Na, 
hogy hangzik?

-S ő t cserkelési adó. ösvény
adó. Aki pedig letér róla, az pót
büntetést fizet, ez lehetne a pálya
elhagyási bírság. Na segíts még!

-  Talán valamiféle eljárási díj. il
leték... esetleg.

-R é g  kitalálták .áfa” után „bé
ta"....

-  Inkább újabb vadászati hiva
talokat kell felállítani. Hivatalnokok 
kellenek, bár azok -  ahogy mond
ják -  megvesztegethetők. Fogad
junk, hogy a keresztanyjuktól nem 
szednék be például a szürkületi il
letéket, nagy fényerejű távcső 
használata esetén.

-  Lehet, de a keresztanyjuk nem 
is vadászik.

-  Na éppen ez az! Be kell vonni 
az egész famíliát valahogy a közte
herviselésbe, mert ettek a nyúlból.

Könnyű lenne a helyzetem, ha a 
K.K.F (Kincseskamarai Királyi Fő
mufti) engedélyt adna szárnyasbetét
gyűjtésre, .Vadász" kincstárjegy 
kibocsátásra, vagy esetleg „Szóró
nyíltvégű befektetési alap létreho
zására, ... de hát az más vadá
szat.

-  Á, nem javasolnám ezt a csa
ládi összteherbeesést. Tudod 
Princ, aki sokat markol... De mit 
szólnál esetleg ahhoz, ha -  az au
tópályák díjfizetésének analógiájá
ra kapukat helyeznénk el az er
dők, mezők dűlőútjaira! Illetve 
csak ti vadászok. Én megeléged
nék az ötlet sikerdíjaként -  mond
juk -  25 százalékkal.

-  Rossz példa! Nem önműködő, 
és még áfás számlát sem képes 
adni. Bár a havi és az éves bérle
tek. a matricák hm., hm... Majd 
még gondokodom rajta. Javasolj 
még valamit!

-  Hm...hm
-  Hé alszol?
-  Nem, csak gondolkodom...
- A z  Istenért csak azt ne! In

kább igyál valamit, az legalább 
meglátszik rajtad.

Gügye Tódor
sportvadász
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Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka 

Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac
-  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  arany
sakéi -  mosómedve -  dolmányos és vetési varjú -  szarka
-  szajkó.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy böjtmás hava

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

t. Héttő 626 1728 16 40 6 05
2. Kedd 624 17 30 17 46 6 36 0  759

3. Szerda 622 1731 18 51 7 04
4. Csütörtök 620 17 33 1954 729
5. Péntek 618 1734 20 56 754

6. Szombat 616 1736 21 58 820
7. Vasárnap 614 17 37 22 58 8 46
8. Hétfő 612 17 39 23 57 915
9. Kedd 610 17 40 ------- 9 47

10. Szerda 608 1741 0 55 10 24 C 940
1T. Csütörtök 6 06 1743 150 1107

12. Péntek 604 17 44 2 42 11 57

13. Szombat 6 02 1746 3 30 1254
14. Vasárnap 600 17 47 413 13 57

15. Hétfő 558 17 49 4 51 15 05
16. Kedd 556 17 50 526 1617

17. Szerda 554 17 52 5 58 17 32 0 1 9 4 8
18. Csütörtök 5 52 17 53 6 29 1848
19. Péntek 550 17 55 7 00 20 05
20. Szombat 546 17 56 7 32 21 22
21. Vasárnap 546 1757 806 2238
22. Hétfő 544 17 59 8 45 23 50
23. Kedd 542 18 00 9 29 —

24. Szerda 540 18 02 10 20 0 57 D 1118
25. Csütörtök 538 18 03 11 17 1 56
26. Péntek 536 18 05 1219 2 47
27. Szombat 534 18 06 12 23 3 30
28. Vasárnap 532 18 07 14 29 4 07

29. Hétfő 530 18 09 1534 438
30. Kedd 5 28 1810 1639 5 06
31. Szerda 526 1812 1743 532

Figyelem! Márciusban lép életbe a nyári időszámítás.

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

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

1. Csütörtök 5 24 1813 1845 •
2. Péntek 522 1814 19 47 622

3. Szombat 520 1816 20 48 647
4. Vasárnap 518 1817 2148 715
5. Hétfő 516 1819 22 46 7 46
6. Kedd 514 18 20 2342 8 21
7. Szerda 512 1821 — 9 01
8. Csütörtök 510 18 23 0 35 9 47

9. Péntek 508 1824 123 10 40 C 3 51
10. Szombat 506 18 26 2 07 1139
11. Vasárnap 504 18 27 2 47 12 43
12. Hétfő 503 18 28 3 22 1352

13. Kedd 5 01 18 30 3 55 1505
14. Szerda 4 59 18 31 4 26 16 20
15. Csütörtök 4 57 1833 4 56 17 38
16. Péntek 4 55 1834 527 1857 0  522
17. Szombat 4 53 18 36 601 2016
18. Vasárnap 4 51 18 37 6 39 2134

19. Hétfő 4 49 18 38 7 22 22 46

20. Kedd 4 47 18 40 812 23 50
21. Szerda 4 46 1841 909 —

22. Csütörtök 4 43 18 43 1010 0 46 D 20 02

23. Péntek 4 42 18 44 11 15 132
24. Szombat 4 41 18 45 12 21 210
25. Vasárnap 439 1847 13 27 243
26. Hétfő 4 37 1848 1431 311
27. Kedd 4 35 1850 1534 337

28. Szerda 433 18 51 1637 4 02
29. Csütörtök 4 32 18 52 1738 4 26
30. Péntek 430 1854 18 40 4 51 0 1 5  55

A nyári időszámításnak megfelelően 
a fenti Időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: 
SOMFALVI ERVIN FELVÉTELE



VAMSZIAP

17



SZALONKAVARO VIRÁGCSOKOR
A TAVASZ VISSZAVONHATATLAN BEKÖSZÖNTÉT JELZIK AZ ERDŐK SZALONKAVÁRÓ 

SZERELMESEI SZÁMÁRA A SZÍVET LELKET GYÖNYÖRKÖDTETŐ VIRÁGOK.

A  SZALONKA LES HANGULATÁHOZ EZEK UGYANÚGY HOZZÁTARTOZNAK, M INT AZ ÉLEDŐ 

ERDŐ FÖLDILLATA, VAGY AZ ÉNEKESRIGÓK KONCERTJE. TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS KÉPEIN

EZEKBŐL NYÚJTUNK ÁT EGY CSOKORRA VALÓT.

1. Kék ibolya 
(Viola cyanea)

2. Kisvirágú hunyor 
(Helleborus dumetorum)

3. Martilapu 
(Tussilago faríara)

4. Ijjas keltike 
(Coridalis solida)

5. Tavaszi kankalin 
(Primula veris)

6. Bogiáros szellőrózsa 
(Anemone ranunculoloides) 

7. Sárga tyúktaréj 
(Gagea lutes)

8. Kökény 
(Prunus spinosa)
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KOS LATÁS
N

aptáram, január első hetét mutató 
érintetlen fehér lapja szemrehányóan 
utal az év végi ünnepeket követő 
munkakedvemre. Nem így a fehér

ségben sokkal sérülékenyebb hó, melyen ró
kák nyomvonalai írják a koslatás éjszakai tör
téneteit. A nyomtatott jeleket olvasva, még 
nagyon az elején tarthatnak. Én nem kaptam 
meghívót, de feltett szándékom, ha másként 
nem, hát hívatlan vendégként fogok részt 
venni az éjszakai ünnepségeken.

Éjszaka ismét havazott. A  védtelen hótaka
rón döbbenetes pusztításokat végző gum i
csizm áim ban követem az újesztendőben, új 
feladatok felé lépegető szuka, apró tojásdad 
alakú talpnyomait. Váratlanul, a hóban ha
gyott nyomokból ítélve energikusan, kan róka 
csatlakozott és az apró nyom okba lépve fel
vette a szuka lépéseinek ritmusát. Hangtalan 
lépésekkel, de dübörgő szívvel ment, ösztö
nei és a szuka által m eghatározott úton. Egy 
rövid szakasz után a kan félrelépett és párhu
zamosan haladt, majd ismét belépett a szuka 
lábnyomaiba, de feltehetően azokat már 
kihűltnek találva, hirtelen kanyarral más irány
ba fordult, m aga m ögött hagyva a hóban a 
rókák párkapcsolatának és a kan rókák kos
latás alatti viselkedésének hű nyomait.

Megállók. Éjszakai leshelynek való pontot 
keresek a m integy két méter m agas fö ldku
pacok valamelyikén, m elyeket magas, száraz 
kórók borítanak sűrűn. Hosszas keresgélés 
után sem találok alkalm asabbat a tavalyinál, 
melynek szél- és éjszakai fényviszonyait, kü
lönös tekintettel a holdjárásra, m ár ismerem. 
Igaz ugyan, hogy egy év alatt a növényzet 
kissé átalakult, de egyik helyről kivágva, más 
helyre betűrve, óvatos átalakítással m egfele
lővé lehet a leshelyet alakítani. Ezzel a mun
kával végezve továbbindulok, hogy más he
lyeken is összegyűjtsem a kora reggeli híre
ket. A lig várom a szürkületet, hogy újra 
visszatérhessek.

Alkonyodik. A hosszú, mozdulatlan várako
zásnak megfelelően, magamat jól bebugyo
lálva ülök és örülök az éjszaka esett hónak, 
mert e nélkül nem igazi az éjszakai rókales. 
Elhelyezkedésem, m ocorgásom  
zajának elültével körülvesz a 
csend, amely most nyugtató, 
de néhány óra elteltével akár 
altató is lehet. A  csend után 
felfedezem a szagokat. A 
kórókká száradt, fagyott 
gaz és a hó hideg szaga tu
datalatti emlékeim tucatjait hívja 
elő. Időm van. Engedek a csábítás
nak. Fülemet és szememet élesre á l
lítva elmerülök az emlékekbe. Aka
rattal fel nem idézhető kép
ként jelenek m eg önma
gam  előtt, amint téli al
konyon. szalma- és 
szénakazlak közt. 
apró gyerekként 
bukdácsolok a hóban.
A kedvelt szalma- és széna
illat a hideg hószaggal keve
redve barátságtalan, sőt riasztó.
Mi lenne, ha kint kellene töltenem 
az éjszakát? -  gondolatra hanyatt- 
homlok rohanok a konyhába, mert tu
dom. hogy ott a nyarat őrzik a tűzhely

piros virágai. A  tűzhely mellett m egnyugodva 
kacérkodom  a szabadban töltendő téli éjsza
kák riasztóan csábító gondolatával. Később, 
nagy örömömre a gyermeklélek erősödésé
vel, a fűtött szobák melegével egyenrangúvá 
vált a téli éjszakák hidege. Amióta pedig az 
utóbbihoz a vadászat ilyen vagy olyan formá
ja is társult, egyértelműen a téli éjszakai lesek 
jelentik számomra a legnagyobb nyugalmat.

A szagok m egidézte múltból egy hang 
ránt vissza a jelenbe. Más évszakban talán 
m eg sem hallanám, de most ez az egyetlen 
hang. Finoman, gyengén, szinte madárszerű 
gyönyörtől m egborzadok, m ert ösztöneim 
azt súgják, hogy ez róka. M égpedig szuka! 
A  hang közelről jön, a szélirány jó. távcsőre 
nincs szükség, de nem is merném felemelni, 
nehogy zajt csapjak. M egérzésem nek m in
denképp szeretnék a végére járni. Hogy a 
legkisebb neszeket se keltsem, ezért nem 
orron, hanem szájon keresztül lélegzem. 
Igen ám, de szívem hatalmas robajjal a tor
kom ban dobog. Hogy a zajt m agam ba zár
jam, szájamat becsukom . Jaj! A  -  csak nyel
nem ne kelljen -  gondolatra máris szinte ful
ladozom  a nyálamtól. Nyelek egyszer, két
szer, többször, m ire m egnyugszom . Mint a 
siketfajd, visszanyerem hallásomat és kisvár
tatva újra felhangzik a vágyakozó finom kis 
hang. de m ég m ind ig nem látok semmit. A 
sűrű gazosról a ritkás felé téved tekintetem 
és végre meglátom. A  látvány pontosan 
olyan, mint amit a hang sejtet. Nyolc-tíz szál, 
csom óban meredező kóró mellett, nagyon 
ráérősen áll egy szuka. Feltartott farokkal, 
kissé kimerevített hátsó lábakkal, m eg-m eg- 
állva. ténfereg a kórók körül, melyekhez hoz- 
zádörgölődzik. Eredendő elképzelésem et 
próbálom  különböző m ódon m egcáfolni, de 
másik róka jelenlétére semmi sem utal, a 
hangok azonos helyről és irányból érkeztek, 
a hang és a szuka m ozgása összhangban 
volt az ismételt m egfigyelések esetén is. Bár
mely szálon közelítettem is m eg a kérdést, a 
következtetés végpontja m indig a m agá
nyos, várakozó, m agát kellető, szagnyom o
kat hagyó és ami számom ra legfontosabb,

vágyakozó, hívogató hangokat adó szuka. 
Már csak az van hátra, hogy minden kétsé
get kizáróan bebizonyítsam , hogy a m egfi
gyelt róka tényleg tüzelő szuka. Még egyszer 
m eghallgatom  ezt a sejtelm es hangot és 
puskám  durván beledörren a csendbe. Kö
zelébe érve a jól ismert szag igazolja ösztö
neim súgta feltételezésemet.

Ez persze még nem elég. Megerősítésre 
várva faggatom  az éjszakai rókavadászatban 
évtizedes tapasztalatokkal bíró, a rókák éj
szakai életének sok rejtett részletét jól ismerő 
Tanítómesteremet, de a tüzelő szuka jelző, 
visszajelző, vágyakozó hangját még ő sem 
hallotta.

Észlelésemre megerősítést nem kapva, leg
alább azt szeretném bizonyítani, hogy tüzelő 
szukát lőttem. Ennek igazolására a kan róká
kat találtam a leghitelesebbeknek és már a 
következő éjszaka meg akarom őket kérdez
ni. A kérdést a következőképpen tettem fel. A 
szukát megnyúztam, majd szagjeleket hagyó 
szerveit kivágva, nem túl sok, körülbelül há
rom deciliter vízben jól kiáztattam azokat.

A  kora délután már a tegnap éjszakai ese
mények helyszínén ér. Kezemben egy három
méteres bot. melynek végén madzagon, ök- 
lömnyi vattacsom ó himbálódzik. A leshely 
előtt tizennyolc-húsz méterre m egállók és a 
rókaszagú folyadékkal átitatott, vattahegyű, 
„körzőm"-mel m integy hat méter átmérőjű 
kört rajzolok a hóra. Ezt kővetően, a kan ró
kák számára rávezetésül, három irányba, 
nyolcvan-száz méter hosszú vonalat húzok a 
szuka szagát árasztó vattacsomóval. A ráve
zető vonalak, melyeket a bot hosszának 
megfelelően, saját lábnyomaimmal párhuza
m osan húzok, az utolsó métereken érintőle
gesen csatlakoznak a körhöz.

Alkonyodik, mire befejezem. A  lesen elhe
lyezkedve kezdődik a képzelgések, álm odo
zások végtelen láncolata, mialatt észrevétle
nül telnek az órák. A néma, mozdulatlan vára
kozások során a valóság eseményei m indig 
durva hirtelenséggel törnek be képzelt v ilá
gomba. Mivel erre várok, ezért gyorsan meg 
is bocsátom, főleg ha az egy kan róka. mely 

orrát a hóra szegezve, izgalmi á l
lapotát jól kifejező farokkal, ro
hanva közelít a bal oldali szag
vonalon. Az érintőleges ráve
zetésnek hála. azonos tem pó

ban fut rá a kijelölt körre és 
csak akkor torpan meg. 

amikor egy kört leírva sa
ját nyomaival találkozik. 
Szeretném tudni, ho
gyan oldja meg a fel
adatot, de nem merek 
kockáztatni, mert kell a 
bizonyíték. így hát 
meglövöm. Helyben 
marad.

Időérzékemet el
vesztve nézem a hóba 
rajzolt képet. A kör alakú 

pályát és rajta a keringé
sében megállított, kihűlő, 
vörösróka-bolygót 

A  Földünk jut eszem
be. majd megbánás és 
félelem fog el.

Szarka János



MESTERFOKON

KULLANCSVESZÉLY
Az utóbbi években nemcsak az orvosi és állat
orvosi szaklapokban, hanem a napi sajtóban is 
sok közlemény jelent meg a kullancsokról és 
betegségközvetítő szerepükről.

A kullancsok, az Ixodidae család tagjai, élős
ködő életmódot folytató atkák, négy lábpárral. 
Témánk szempontjából a hazánkban előforduló 
kullancsfajok közül különösen az Ixodes rici
nus és a Demacentor reticulatus bír kórtani je

lentőséggel. Nagyságuk 0,7-2,0 milliméter kö
zött váltakozik, de vérszívás után (jóllakva) el
érheti akár a ricinusmag nagyságát is. A nősté
nyek megtermékenyítése a gazdaállaton törté
nik és a vérrel jóllakott nőstények a petéket 
(100-400) a talajon rakják le. A petékből -  a 
hőmérséklettől függően -  2-6 hét. de hűvös idő
ben 3-6 hónap múltán kelnek ki a hatlábú lár
vák. A lárvák továbbfejlődése attól függően vál
tozik. hogy 1,2 vagy 3 gazdás kullancsról van- 
e szó. A 3 gazdás kullancs (pl. I. ricinus) lárvája 
alkalmas gazdán 3-4 napig tartózkodik, tele
szívja magát vérrel, majd a földre hull és ott 10- 
28 nap alatt, immár 4 pár lábú nimfává vedlik. 
Ez a fejlődési fonna egy alkalmas gazdán vérrel 
2-3 nap alatt újra jóllakik, majd a talajra hullva 
imágóvá fejlődik. Ezek ismét egy megfelelő 
gazdára kerülnek és azon megtörténik a megter
mékenyítés, majd vérszívás után a talajra hul
lott nőstények lerakják petéiket (3 gazdás kul
lancs fejlődése). A 2 gazdás kullancsok lárvája 
ugyanazon a gazdán éri el a nimfa stádiumot is, 
míg az 1 gazdás kullancsok fejlődési ciklusa 
egy és ugyanazon az állaton zajlik le.

A kullancsok kártétele kettős: egyrészt vért 
szívnak, de ennél lényegesebben veszélyesebb, 
hogy vérszívásukkal patogén csírákat oltanak be.

A kullancsok főleg erdőkben, ligetes, fás, 
bokros területeken fordulnak elő különösen 

nagyszámban akkor, ha a meteorológiai viszo
nyok (hőmérséklet, páratartalom) kedvezőek 

számukra, általában a dúsabb vegetációt kedve
lik. A kullancsok aktivitása tavasszal (március
ban, áprilisban) a felmelegedéssel kezdődik, 
majd nyáron (május, június, július) kulminál és 
rendszerint a fagyok beálltáig tart. Az avarban 
telelnek át, majd tavasszal újra táplálék után 
néznek. Hátulsó lábaikkal a fák. a bokrok leve
leinek alján megkapaszkodnak és az itt haladó 

emberekre, állatokra hullanak, vagy a fűszálak
ról az emberre és az állatokra másznak, vért 

szívnak. Különösen a vékonyabb és puhább 
bőrfelületeket keresik fel előszeretettel. A vér
szívás akár több napig is eltarthat. Nem vált ki 
viszkető érzést, mert a kullancs nyála érzéstele
nítő anyagot is tartalmaz, és az ember is sokszor 
csak később, akkor veszi észre a kullancscsí
pést, amikor a vérrel teleszívott kullancsot meg
látja (tapintja), vagy akkor, amikor a csípés kör

nyékén kialakult helyi gyulladásos érzékenység 
már kellemetlen érzést okoz.

A kullancsveszélyeztetett helyekről hazatér
ve alaposan vizsgáljuk át magunkat és vadász
kutyánkat. A bőrbe fúródott kullancsokat me
chanikusan távolítsuk el csipesszel. Leghelye

sebb, ha a kullancs feji részét, minél közelebb a 
bőrhöz csipesszel megfogjuk, majd óvatosan 
húzva, a bőrből eltávolítjuk (akkor sem történik 
semmi baj, ha a fej a bőrbe szakad) és a csípés 

helyét, környékét fertőtlenítőszerrel fertőtlenít
sük. Az ember bőrének valamilyen repellens 
szerrel való bekenése, lefújása a kullancscsípés 

megelőzésére igénybe vehető. A kutyáról is ha
sonló módon kell mechanikusan eltávolítani a 

kullancsot.
Kórtani. ember- és állat-egészségügyi szem

pontból lényegesen nagyobb a kullancsok sze
repe egyes fertőző és parazitás betegségek köz
vetítésében. Ilyen aspektusból az I. ricinus köz
vetítette emberi és állati kullancs encefalitisz- 
ről, az embergyógyászati jelentőséggel bíró 
Lyme-kórról (okozója Borrelia burgdorferi) és 
az állatorvosi jelentőségű babesiosisról kell 
megemlékeznünk. Szakmai illetékességemet túl 
nem lépve csak az agyvelőgyulladásról és a ba- 
besiosisről igyekszem röviden képet adni.

K ullancs encefalitisz
Flaviridae családba tartozó arbovírus által 

okozott főleg emberi, sokkal ritkábban állati 
betegség, amelynek előfordulása a I. ricinus 
földrajzi elterjedtségével esik egybe. Az I. rici
nus számos európai országban, hazánkban pe
dig Somogy. Zala (a Balaton déli és északnyu
gati partja), Vas, Nógrád és Baranya megyében 
fordul elő. A kullancs a kórokozó vírussal fer
tőzött állatokon való vérszívás alkalmával fer
tőződik és a vírus bekerül a kullancs nyálmiri
gyébe, illetve az kiválasztódik a nyállal, és a 
következő vérszívás alkalmával a kullancs 
újabb állatot fertőzhet. A vírus a petéken át az 
utódokba is átmegy, így minden fejlődési alak
ja (lárva, nimfa, imágo) fertőzőképes. A vírus 
rágcsálókban, rovarevő kisemlősökben (sün
disznó, vakondok), különféle vadon élő (őz, 
szarvas, muflon, mezei nyúl, róka stb.) és kérő
dző háziállatokban (szarvasmarha, juh, kecs
ke), valamint madarakban is viraemiát okoz, és 
így sok állatfaj hozzájárul az ilyen természeti 
góc kialakulásához, fenntartásához. A kóroko
zó, a kullancsok és a példaként említett állatok 
között állandó körforgásban van.

Az emberek (vadászok, kirándulók, kempin
gezők. erdei munkások) és nagy ritkán az álla
tok akkor fertőződnek, ha ilyen tennészeti góc

ba kerülnek.
Ezen rövid általános bevezető után -  képesí

tésemnek megfelelően -  csak a kutyák kullancs 
encefalitiszével foglalkozom, amelyet nevez
nek nyári agyhártya- és agyvelőgyulladásnak 
is. A vírushordozó kullancs (I. ricinus) vérszí
vással fertőzi a kutyát, de a fertőződés ritkán 
vezet észlelhető idegrendszeri betegséghez, 
mert valószínűsíthető, hogy a kutya kevésbé ér
zékeny a vírus iránt, mint az ember. Ha viszont 
a vírusfertőzés megered, akkor a tünetek igen 

gyorsan alakulnak ki, a betegség lefolyása is 
gyors és általában rosszindulatú. 3-5 napi lap- 
pangási idő után nem jellemző általános tüne
tek (étvágytalanság, bágyadtság vagy éppen el

lenkezőleg, élénkség, esetleg agresszivitás) 
mellett és után, közepesen magas láz (40 fok 
körül) kíséretében súlyos és igen szembeszökő 
idegrendszeri tünetek (összerendezetlen moz

gás, epileptikus görcsök, bénulások, tudatzava
rok) alakulnak ki, és a kutya rendszerint egy 
héten belül elpusztul. A tünetek és a betegség
nek szezonális, valamint „tájkóros" előfordulá
sa alapján az állatorvos gyaníthatja a betegsé
get (de bizonyítani csak a laboratóriumi vizs
gálat alapján lehetséges). A kullancsoknak a 
bőrön való jelenléte nem bizonyítja a tünetek 
vírusos eredetét, mert nem mindegyik kullancs 
vírushordozó, a kullancsok hiánya viszont nem 
zárja ki a kullancsencefalitiszt, mert lehet, 

hogy a fertőzött és a vérrel jóllakott kullancs 
már a talajra hullott a gazdaállatról.

E bek babesiosisa
A babesiosis okozója egy, a kutya vörösvér- 

testjeiben élő, körte alakú, 4,5—5,0 jtni hosszú 
véglény. A kórokozót (Babesia canis) a Denna- 
centor reticulatus nevű kullancs oltja be a vér
szívás céljából megtámadott kutyába. A megbe
tegedett kutyák bőrén a klinikai tünetek észlelé
sekor általában még több kullancs található. (A 
kutya babesiosis előfordulásával a Demiacen- 
tor-populáció kedvenc tartózkodási helyein kell 
számolni az I. ricinus gyakori előfordulási terü
letein kívül még a Ráckevei-Duna-ág és a Duna 
alsó szakaszának (Paks-Kalocsa-Szekszárd) 

környéke.
A betegség lényege a babesiáknak a vörös- 

vértestekben való szaporodása következtében 
kialakuló sejtpusztulás, amely vérfogyottság- 
ban, vérzésekben és vérfestékvizelésben (!) 

nyilvánul meg. Az első tünetek a fertőződést 
követő 6-10 nap múlva jelentkeznek: magas (40 
fok) láz mellett az állatok bágyadtak és a vizelet 
a feketekávé színére emlékeztető sötétbarna, 
esetleg a sárgaságot is észreveszi a gazdája. A 
betegség kimenetele igen változatos lehet a be
tegség felismerésének idejétől, az alkalmazott 
gyógykezeléstől függően. Elhúzódó esetekben 
öngyógyulás is előfordulhat.

A kutya babesiosis ellen az imidokarbtartal- 
mú készítmények (Imizol inj.) egyszeri alkal
mazásával is eredményt lehet elérni (de lehet 

alkalmazni megelőzés céljából is).
Az ebek babesiosisa elleni védekezés lehet

séges egyrészt a megelőzési célból alkalmazott 
gyógyszerkészítményekkel, másrészt pedig a 
kullancsok elleni egyéb beavatkozásokkal. A 

forgalomban lévő külső élősködőirtó nyakörvek 
közül a propoxurtartalmú készítmény (Bolfo 
bolhairtó nyakörv kutyák és macskák részére) 

kullancs ellen kb. 10 hétig hatékony védelmet 
nyújt.

A magunk és hűséges négylábú vadásztár
saink egészségének a megóvása érdekében a 
megelőzésre kívántam a figyelmet felhívni, 
mert ahogy melegszik az idő, nő a kullancsve
szély is.

I)r. L am i A n drás
magánállatorvos
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A SZALONKATÉRKÉP PEREMVIDÉKÉN

A ZALAI SZALONKA KLUB
1995 tavaszán vetődött fel az igény, hogy a 
szalonkázás iránt érdeklődő kollégákat valam i
lyen közösségbe fogjuk össze. A  példát a G ö
döllői Szalonka Klub és Legényegylet adta, 
amely elég zárt kör, és oda nem lehet csak 
úgy bejutni. Ezért azután m agunk alakítottuk 
meg a Zalaerdő Rt. huszonhárom erdészéből 
a szalonkaklubunkat.

Minden évben, szalonkavadászat idején 
megtartjuk az éves találkozónkat. M egbeszél
jük az elmúlt év tapasztalatait, ismertetjük a 
múlt évi terítéket. Ha valaki időközben olyan

szakcikkre, érdekességre bukkan a szalonká
val kapcsolatban, amelyet érdemes ismertetni, 
akkor azt is elmondja a többieknek.

Ezekre a találkozókra általában olyan ven
déget is meghívunk, aki közismert és m eg
szállott szalonkabarát vagy -kutató, és elő
adást is tart nekünk a saját megfigyeléseiről, 
eredményeiről.

Amikor közeleg az esti vadászat ideje, a tár
saság felkerekedik és együtt m egy ki az esti 
húzásra.

H opp Tamás

TEMETÉS
Shakespeare: Julius Ceasarjában An
tonius m ondja:

„Barátaim, rómaiak, földieim , /  Fi
gyeljetek rám. /  Temetni jöttem  Cea- 
sart, nem dicsérni, /  A  rossz, mit em 
ber tesz, túléli őt, /  A  jó gyakorta sírba 
száll vele."

Valahogy úgy érzem m agam , mint 
Antonius érezhette m agát barátjának, 
harcostársának elvesztésekor, akit 
Brutus és társai orvul gyilkoltak le ... és 
akit Antonius nem dicsérhete tt a ró
m aiak előtt, hiszen nekem kell tem et
nem, búcsúztatnom  a Duna Televízió 
Hubertus vadászati magazinját, amit 
term észetesen egyetlen szóval sem 
kívánok dicsérni.

A  Hubertus vadászm agazin volt. 
nincs ... ki tudja lesz-e még?

A m agazint -  annak ellenére, hogy a 
vadászok körében kedvelt műsor volt
-  márciustól megszüntették. A  nevek 
nem érdekesek, m erthogy a közvéle
m ény lelkiismeretes kutatói szerint: az 
elmúlt évben kevesen nézték, a Duna 
Televízió 72 saját gyártású műsora kö
zül csak a 43. helyet érte el. És ez 
igaz. a közvélem ény kutatóinak igazuk 
van. a 15 perces Hubertus magazin 
tényleg szinte nézhetetlen volt. Nézhe
tetlen, mert tavaly májustól havonként 
változó időpontban, pénteken délután 
2  óra 45 perckor (!) került adásba és 
másnap, szom baton hajnalban 6 óra 
15 perckor (!) ismételték meg.

Könyörgök, melyik normális em ber 
vagy vadász néz ilyenkor tévét, a Du
na Televízió műsorát? Ha ehhez m ég 
azt is hozzátesszük, hogy a közvéle
m ény-kutatók egy kiválasztott minta 
alapján vizsgálódnak, akik között 
nincs vagy alig van vadász ... a 43. 
hely nem is olyan rossz eredmény. Na
gyon sokat estünk vissza -  írták a 
számlánkra, m ert két évvel korábban 
m ég a Hubertus m agazin vezette a 
m agazinm űsorok toplistáját... és tes
sék, most hová csúszott le. Ez is igaz, 
hiszen a m űsorháló ötletes közszolgá
lati átszervezése előtt m ég rendszere
sen, m inden hónap első csütörtökjén 
és a fő m űsoridő előtt kerülhetett a Hu
bertus adásba és ráadásul 20 perces 
volt... nézték is. Nem is lehetett m eg
szüntetni.

Mint a m űsor m indenese: szerkesz
tője, riportere, m űsorvezetője és ren
dezője -  szom orú szívvel búcsúzom  
„vadász és nem vadász nézőimtől" ... 
abban reménykedve, hogy -  ha senki 
más -  lega lább azok megtartanak 
bennünket jó emlékezetükben, akikről 
a műsor szólt. Igen, úgy érzem szegé
nyebbek lettünk, ismét a m agyar va
dászati kultúra veszítette el egyik fóru
mát... de a vereség nem rajtam és 
nem is a műsoron múlt... mert Brutu- 
sok m indenhol vannak!

Csekő Sándor

Már a VKE megyei szervezetének létrehozása
kor többen felvetették a jelenlévők közül, hogy 
végre lesz támogatója a régóta várt szalonka 
baráti kör megalakulásának. A bizakodók nem 
csalódtak, tavaly október 27-én Szolno
kon, a Szieszta klubban meg
alakult a Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megyei 
Szalonkavadá
szok Baráti Köre.
Az előkészítés
ben sokat vállaló 
Cezglédi Sándor, 
a VKE megyei szer
vezetének informatikai 
felelőse meséli: „Az ember 
nem is hinné, mennyi feladat adó
dik egy ilyen egyszerű baráti kör létrehozása
kor. természetesen, ha azt igényesen kívánjuk 
megszervezni. Hiszen meg kellett nyerni a Ti
sza árterén lévő üdülő vezetőjét arra, hogy ad 
jon helyet a majdani klub számára, egy rög
tönzöttnek ható kis képbemutató és vadászati- 
kellék-vásár is sok egyeztetést és telefont k í
ván. Fluck urat is nehéz volt elérni, de eljött és 
érdekes előadást tartott a jelenlévőknek. A  vé
gén a legegyszerűbbnek a szélvédőre ra
gasztható embléma megtervezése és legyár
tása bizonyult. Egy kis szervezéssel sikerült 
vendégül látni a közel húszfőnyi jövendő bará
ti kör tagjait.

A jelenlévők Szekeres István megyei ügyvi
vő beajlánlására Papp Jánost, a Szolnoki Víz

ügyi Igazgatóság főerdészét választották meg 
a baráti kör elnökének, aki röviden ismertette 
elképzeléseit, melyek közül a legfontosabbnak 
a kulturált vadászatot, a Soproni Egyetem Vad

gazdálkodási Intézetével való együtt
m űködést és a jó hangulatú, 

vadászias. közös ren
dezvényeket tartot

ta. A  baráti kör fel
vette a kapcsola
tot a helyi madár
védőkkel. a Hor

tobágyi Nemzeti 
Park munkatársai

val. remélve, hogy a 
közös megfigyelések so

rán közelebb kerül egymáshoz, 
ha nem is a vadász és a madarász, de két. a 
természetet egyaránt szerető közösség.

Az alapítók emlékkönyvbe bejegyzett aláírá
sai mellett egyre szaporodnak a szignók, a 
megalakulás óta már közel harminc főre gya
rapodott a baráti kör tevékenységével egyet
értő vadászok száma.

A helyi újságok jóindulatú bemutató cikkei is 
segítették az embereket ráébreszteni arra. 
hogy a vadászat nemcsak céltalan állatpusztí
tás, hanem valami más. például: barátság, jó
kedv, kikapcsolódás, természetszeretet.

A baráti kör tagjai bíznak abban, hogy igaz 
vadászok tudnak maradni a borúsnak látszó 
jövőben is.

Szekeres István
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K  U R T
Annak ellenére, hogy a rókák 
nagyobb része egyéni vadá
szatokon kerül puskavégre, 
szép számmal szerepelnek a 
társas apróvadvadászatok te

rítékein főhelyen, a teríték leg
előkelőbb sorában. A végtisz
tesség adásában kétségtele
nül a felsőfokot a vadászkür
tök szólamai jelentik. Első Iá-

I S K O L A
tásra talán komplikáltnak tűn
het, ám könnyen megjegyez
hető és dallamossága miatt 
nehezen felejthető. A nyolc
vanas évek eleje óta a róka

hivatalosan is trófeás vadnak 
minősül, illő tehát a megkü
lönböztetett tisztelet.

Fanfárok -  kürtzenekar

RÓKA A TERÍTÉKEN j j

VADÁSZOK A SAJTÓ BAN
Egyre töb b  a vadbaleset, sok  
kárt okoz az orvvadászat. Ez de
rü l k i egyebek közö tt az utóbbi 
hetekben m egjelent ú jságcik
kekből. A sa jtó  azt is h írü l adta, 
hogy a hazai apróvadállom ány  
fo lyam atos csökkenésének m eg
akadályozására a szaktárca törzs
állom ány-növelési program  in 
d ításá t tervezi tavasszal.

„Nagy gondokat jelez a hazai 
apróvadak, különösen a nyulak, 
a fácánok és foglyok számának 
folyamatos csökkenése" -  ál
lapítja meg Vajai László, a Föld
művelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium osztályvezetője a 
Napi M agyarország Vadgazdál
kod ás i tanács a laku l c ím ű c ik 
kében. „A gond orvoslására a 
tárca tavasszal az apróvadak 
törzsállományának növelésére 
program ot szervez -  term észete
sen megfelelő támogatással. A 
vadgazdálkodásban érintettek 
számára ez ügyben rövidesen 
kiírják az április 30-áig érvényes 
pályázatot. Az osztályvezető ki
fejtette: miközben az apróvadál
lomány felével, harmadával 
apadt és szaporítandó, a nagy
vadállom ány összesen 155 ez
res létszáma a genetikai m inő
ség és a m egvédhetőség szem
pontjából is fenntartható szintet

jelent. Vadgazdálkodási szem
pontból is kedvező, hogy az 
1996-os vadászati törvény nyo
mán a vártnál nagyobb, átlago
san csaknem 8 ezer hektáros va
dászterületek alakultak k i.”

Egyre tö b b  a vadbaleset c ím 
mel a M agyar Nemzet a rró l szá
m ol be, hogy bár nincs statiszti
ka arról, hogy évente hány olyan 
baleset történik, amelynek áldo
zata vad, a szakemberek biztos
ra veszik, hogy az erdőgazdasá
gok, vadásztársaságok kára 
összességében eléri a százmillió 
forintot is. ..Ha egy autós elgázol 
egy vadat, akkor a vadászati tör
vényben foglaltak az irányadók. 
Több eset lehetséges, ám az biz
tos. hogy a gépkocsiban keletke
zett kár csak annak térül meg, 
akinek van cascója. A legna
gyobb veszélynek az őzek, legin
kább a bakok vannak kitéve. En
nek oka, hogy ezek úgynevezett 
territóriumfoglaló, -őrző állatok. S 
ha egy erősebb bak megjelenik a 
gyengébbik területén, akkor 
előbb-utóbb elűzi azt. így az őzek 
állandóan vándorolnak, s eköz
ben bizony több belőlük az or
szágúba téved, s máris megtörté
nik a baj. A hajnali és az esti 
órákban következik be a legtöbb 
ütközés, mert ebben az időben

mozognak leginkább az állatok. 
Az utóbbi években megsokszoro
zódtak a vadbalesetek. Elsősor
ban azért, mert számos új út 
épült, amelyek sok helyen szabá
lyosan kettészelik az erdőt. Az 
okok között található még. hogy 
felgyorsult a járműforgalom, hiá
ba teszik ki a sebességkorlátozó 
táblákat, ez hidegen hagyja a 
legtöbb autóst."

Becslések szerint minden negye
dik vadat illegálisan ejtenek el 
Magyarországon. A Népszava 
Sok kárt okoz az orvvadászat 
cím ű in fo rm áció ja  szerin t „Az 
orvvadászok tevékenysége az el
múlt tíz esztendőben öltött ijesztő 
méreteket. A  rendszerváltás miatti 
jogi bizonytalanság, majd a vadá
szati törvénnyel kapcsolatos át
meneti állapot kedvezett a rapsi- 
coknak. A kárpótlási folyamat so
rán évekbe tellett, mire minden 
vadászterületnek meglett a tulaj
donosa, majd ezt kővetően a va
dászat jogát addig gyakorló tár
saságok kerültek bizonytalan 
helyzetbe az új vadászati törvény 
kapcsán. Az ex lex állapotot ki
használva, az orvvadászat virág
zásnak indult."

„A z illegá lis  vadászat jó  üzlet, a 
k ilő tt nagyvad értéke legalább

ötvenezer fo r in t”  -  á llítja  a Pest 
Megyei K rón ika Egyedi je lö lés
sel védekeznek az orvvadászat 
ellen c ím ű írása. „Az utóbbi 
években az orvvadászat üzletsze
rűvé vált. A korábban jellemző 
hobbifeketézőket, akik az engedé
lyeztetések helyett inkább illegális 
portyákkal akartak vadhúshoz jut
ni, m indinkább azok a rapsicok 
váltották föl, akik a nagy pénzek 
reményében választották a tör
vénytelen utat. Jelenleg Pest me
gyében a kilövési állomány több 
mint tíz százalékát lövik ki illegáli
san. Ez a vadállomány egyensú
lyának veszélyeztetésén túl több „ 
tízmillió forintos kárt okoz a gaz
daságnak. Azzal ugyan, hogy a 
megye erdőterületeinek már közel 
hetven százaléka magánkézbe 
került, az ellenőrzés valamelyest 
könnyebbé vált. azonban az orv
vadászok körében legnépsze
rűbb nagyvadak elsősorban a 
még állami tulajdonú erdőkben 
honosak, ahol a nagy területek 
miatt a kontroll nehézkes. A leg
veszélyeztetettebbek a hegyvidé
kek erdős területei, közülük is el
sősorban a Börzsönyt keresik fel 
legszívesebben a könnyű kere
setre számító, engedély nélküli 
vadászok."

Ö sszeállíto tta : K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

SOMFALVI ERVIN
A  fo tó z á s b a n  tö b b n y ire  u g y a n a z t  ke

restem. m int a  vadászatban: a kü lön

legességeket, a kuriózum okat, a szokvá
nyostól eltérőket. Azokat a tém ákat fény
képezem  szívesen, am elyek m egfog ják 

a szem em et, függetlenül attól, hogy  az 
vad. m adár, táj, egy fo lyam atban lévő te

vékenység vagy akció . Elvileg m inden 

fe lvéte lben benne lehet a jó kép  lehető
sége. de  azt e lőször is észre kell venni, 
„fotós" szem m el m eg kell látni, le kell 
fényképezni és azután ebbő l a film re ke
rült „valam iből" képet is kell csinálni. O ly

kor eg y  részlet k inagyításával, m áskor 

m egfele lő kivágással, vag y  egy szokat
lan form átum  m egkeresésével lehet „A 
képet” elkészíteni. Ez -  term észetesen -  

nem m ind ig  sikerül, de néha m ár m inden 

ezredikből lesz egy ig a z i ...
Azon ritka esetekben, am ikor m egren

delésre do lgoztam , akkor is igyekeztem  
egyéni, saját lá tásm ódom  szerint m eg

csinálni m ég az egyszerű  tém ákat is. le
gyen az fácánte lep, eg y  sózó. eg y  m a

gasles vag y  egy vadászportré . A rra töre
kedtem . hogy az ne csak  valam i látlelet, 
hanem  önálló  életet élő, a hangula to t is 
v isszaadó ..Kép" legyen.

Konrad Lorenz örök érvényű m ondását 
vallom: „Aki ta lá lkozott a  S zépségge l, az 

soha nem lesz a Halál je g y e se ..."

Ú gy érzem , hogy m ár gyerm ekként el
jegyeztem  m agam  a Term észettel. Bár ez 
a szerelem  sokszor plátói. ám  aki nem 

sajnálja az időt és fáradságot, annak 
szám ára bőven akadnak bete ljesü lt p illa 
natai is. Az u tóbb inak szám talan form ája 

lehet, akár egy jól s ikerü lt fénykép, vagy 
éppen eg y  érze lm ileg m élyen fölkavaró 
vadászsiker, am ely nem  jelenti feltétlenül 

az e lsütőbillentyű elhúzását. Az egyszeri 
és -  többnyire  -  m egism éte lhetetlen „Ké
pen” lehet őserőt m utató  kapitá lis szar

vasbika. harm attól cs illo gó  virág, a rovar
világ ap ró  egyede. vag y  akár -  a term é
szetben D iana istennő alakjá t idéző  -  női 
ak t... Egyszóval m inden, ami Szép. és

m ások szám ára is átadható, m egm utat

ható. s am elyektől az em ber élete kicsit 

szebbé, te ljesebbé tehető. Sajnos nem 

kevés azoknak a szám a, akik m indezek 

m ellett e lm ennek anélkül, hogy észre- 

vennék. Jó  érzés, ha ebben az eszem ent 
rohanásban akár csak néhány pillanatra 

m eg tudom  állítani őket. de az az igazi s i

ker. ha évek m últán is em lékeznek egy- 

egy képre, netán annak alkotójára is...

Q f T / l  ' ben született Budapesten és 
I az ére ttség iig  nem volt a

vadászatta l kapcsola ta , bár m ár gyerek

korától szenvedélyesen járta, m ajd fény

képezte a term észetet. A  M adártan i Inté

zet külső m unkatársaként, m ajd mint a 

M adártani Egyesület egyik a lap ító  tagja 

m adárfotózással, gyűrűzéssel fog la lko

zott. Je lentkezett, és fel is vették a sopro
ni Erdészeti Egyetem re, ezért nyári szün
ide i m unkát válla lt a  Telki Állam i Erdő- és 

V adgazdaságná l, ahol a Vadbio lógia i Á l
lom ásra került. Az ott fo lyó csapatm unka 
és az abban  részt vevők -  dr. Fodor Ta

m ás. Koltay A ndrás, dr. S tudinka László, 
hogy  csak  a m ár égi terü leteken vadá
szokat em lítsük -  által terem tett légkör 

annyira m egfogta , hogy el sem  m ent az 
egyetem re, hanem  tíz évig ott m aradt. A 
kuta tóm unka m ellett levelezőn végezte 
az A grártudom ányi Egyetem et, m ajd 

1983-ban doktori értekezést írt a  varjú fé
lék táp lá lkozásb io lóg ia i sajátosságait föl

do lgo zó  kutatásaibó l. A  N im ród Fotóklub 
a lap ító  tag jaként a hetvenes évek m áso
d ik  felétől szám os díja t nyert, am elyre a 

koronát az 1981-ben rendezett plovdivi 
Vadászati V ilágkiá llítás ezüstérm e tette 
föl, és szerzett nem zetközi e lism erést is.

A  kutatóévek után Zala m egyében fő
vadászi beosztásban do lgozott, és a 
csaknem  egy évtizedes vidéki ..boldog 

vadászévek" után visszaköltözött a  fővá
rosba -  hogy végre  m ár a csa lád  legyen 
fontosabb, m int a  vadásza t... Két évig  fo
tóriporte rként. m ajd m iniszteri titkárként 
tevékenykedett. A  nyo lcvanas évek m á

sod ik  felétől tö b b  vegyes tu la jdonú va d á 

szatszervező irodát vezetett, vég igé lve  a 
vá lla lkozások m inden sikerét és kudar

cá t. ahogyan ebben a szférában oly so
kan m ások is. A  hosszú évtizedek alatt 

összegyű lt töb b  mint harm incezer töké le
tesen rendezett és kata logizált felvétele, 
am ely fö lm érhetetlen értékű anyag, akár 

eg y  letűnt időszak kortörténeti dokum en
tum a is lehetne. Az utóbbi években ú jabb 
szerelm e a videofilm ezés. M integy száz
órás szakm ai anyagot gyű jtö tt össze, 

am ely -  term észetesen -  egyelőre a lap 

anyagnak tekinthető, de ahogy ismerjük, 
okozha t m ég m eglepetéseket a  hasonló 
tém ákkal fog la lkozó  konkurensei és ké

sőbb i nézői szám ára is.
H. Zs.

23



TAVASZVÁRÓK FOTO: 
SOMFALVI ERVIN

24



KÉZ MOSODA
Amint lapunk múlt évi utolsó s/imában meg

írtuk: jogerősen fölmentette a bíróság Barabás 

Attila, volt kiskunmajsai hivatásos vadászt, 

aki halálos kimenetelű fegyveres konfliktusba 

keveredett két támadó, éjszakai vadorzóval. 

(A felmentés jogerőre emelkedése 1998. októ

ber 31.) Az eset 1996. szeptember 22-én tör

tént. Attila 25-éig őrizetbe, majd előzetes le
tartóztatásba került, és csak ügyvédjének a 

törvénysértést bizonyító azonnali fellebbezé

sére sikerült szabadulnia a hónap végín. mivel 

sem pénze, sem presszója nem volt. Tanyán la

kott. két apró gyermeket nevelő felesége -  

családfő nélkül -  nem mert otthon maradni.... 

Mindent hátra hagyva hetven kilométerre lakó 

édesanyjához menekült a gyerekekkel.

Az eset után négy nappal már a Kiskunha

las Rendőrkapitányság határozatot hozott a 
lőfegyvertartási engedélyének bevonására, 

arra hivatkozva, hogy a Bács-Kiskun megyei 

Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított 

„halált okozó, foglalkozás körében elköve

tett. szándékos veszélyeztetés bűntette" miatt. 
A vádirat azonban csak a jövő év április 11- 

én érkezett a Kiskunhalasi Városi Bíróságra 

..gondatlanságból elkövetett emberölés vétsé

ge és más bűncselekmény" miatt. Az előze

tesből való szabadulását követő napon a hi

vatásos vadász szolgálati igazolványát leadta 

Nyúl Tóth Pál vadászati felügyelőnek, aki kö
zölte. hogy egyelőre nem támaszt akadályt a 

további foglalkoztatásnak. Egy darabig így is 

volt. ám a baj nem jár egyedül. 1997 február

jának elején, amikor az addigi vadásztársaság 

„átalakult", azt mondták, minden vadőr men

jen fizetés nélküli szabadságra, mert nincs 

pénzük. Megegyeztek, hogy a szükséges va

detetési munkákat Attila a saját gépkocsijával 

megoldja, a költségekre a napi kétezer forin

tot pedig az új tagság dobja össze. Február 

közepén azonban a régi társaság elnöke egy 

rendkívüli felmondási papírt akart vele alá

íratni. A ..rendes" felmondással ugyanis járt 

volna talán mintegy 30-40 ezer forintos vég

kielégítés. ha ezt lehet egyáltalán annak csú

folni is. a több. mint egy évtizedes munkavi

szony után. Bár eleinte a teljes tagság 

messzemenő támogatásáról biztosította a baj

ba jutott vadőrt, mégis kezdett mérgezódni a 

légkör. Ez odáig fajult, hogy az elnök azt 
mondta, hogy ne is gondoljon már semmiféle 

..támogatásra", mert senki nem adott a vadőr

nek „tűzparancsot". Később az volt az érv, 

hogy az új társaságnál a felügyelet nem járni 

hozzá a fegyver nélküli vadóri szolgálat telje

sítéséhez. Így lett Attila március 1-jévcl mun

kanélküli járadékos, de egy év múlva ez is le

járt. Magára maradva küzdött közben már 

nemcsak az igazáért, hanem a létéért is. egye

dül ügyvédje tartott ki mellette, de senki ne 

gondolja, hogy a pénzért. Tavaly nyáron az el

ső fokú felmentő ítélet után fölkereste a volt 

vadőr az elnököt és a vadászmestert, lévén ta

nyája a területükön volt. de esetleges alkalma

zásával kapcsolatban kitérő válaszokat kapott.
Végül a harkakötönyi Vadász Sport Egye

sület alkalmazta -  egyelőre -  fegyvertelen 

„vadgondozónak". A felmentő ítélet után vál

tott vadászjegyet és adta be a fegyvertartási 

engedélykérelmet, mintha olyan neki soha 
nem lett volna, persze munkanélküliségéből 

kifolyólag bőségesnek és megannyinak minő

sülő illeték leróvása fejében. Am csak a 

„sportcélúakat” , a sajátjait kapta vissza, 

szolgálati fegyverre vonatkozó engedélyt 
nem kapott, mert nem volt szolgálati igazol

ványa. amelynek -  egyebek között -  az új es

kü is a feltétele.

Soron kívül pedig senkinek nem lehet itt 

esküdözni, de azt nem mondták meg. hogy 

mikor lesz a legközelebbi esküvés. pedig -  és 

ez nem vicc -  jószerint ó volt az egyetlen, aki 
esküjéhez híven járt cl. Mindenesetre decem

ber közepén megküldte Nyúl Tóth Pál osz

tályvezetőnek a szükséges iratokat, később 

megtoldva a Kiskunhalasi Rendőrkapitány

ság igazolásával, amely szerint nincs törvé

nyes akadálya a szolgálati lőfegyver kiadásá

nak. Lapzártáig ilyen magas a „vízállás".

Figyelemreméltó viszont, hogy az a pálya

kezdő fiatal hivatásos vadász, aki akkor Attila 

helyére került, ugyanúgy nem rendelkezett 

puskával, majd bevonult katonának. Azóta le

szerelt. de a múlt év végéig neki éppúgy nem 

volt szolgálatj fegyvere, mint a meghurcolt 

vadőrnek.

//

De vajon mit gondolnak, hogy járt a má

sodrendű vádlottnak titulált Bélák Péter, a 

jogerősen elítélt csólyospálosi másik vador

zó? Jól. mert például egy percre sem látta 

meg belülről a cellát. Egyetlen vádpontban, a 

fegyverrel való visszaélés bűntettében találta

tott bűnösnek. Kapott ugyan egy év börtönt, 

de azt három évi (!) próbaidőre felfüggesztet

ték. A hangtompítós kínai kispuskát és a lő

szereket elkobozták, de visszaadták a belülről 
forgatható, keresóreflekloros és speciális te

repjáró kerekekkel átalakított VW  kocsiját, 

amellyel továbbra is vidáman „golfozhat". 

(Ez csak azért érdekes, mert nem kevés olyan 

hivatásos és sportvadászt ismerek, akiknek 

azért vonták be a forgalmi engedélyét, mert 

nem az előírt méretű volt a gumijuk.) Puskát 

pedig -  amint a tárgyaláson Bélák mondta -  

akkor lehet kapni a „KGST' piacon, amikor 

arra szüksége van. Egyébként a tárgyalási 

szünetben az elhunyt apja a fülem hallatára 

sokadszor halállal fenyegette meg a vadőrt.

Vitathatatlan tény továbbá, hogy lapunk 

kezdeményezésére kezdődött a gyűjtés. így a 

Magyar Vadért Alapítvány' a megyei szövet

ség. a megyei vadőr kollégák, és jó  érzésű va

dászok adományai segítették a túlélését.

Állítólag a bíróság jogerős ítéletéig min

denki ártatlannak tekintendő. A fentiek alap

ján azonban mégis önként vetődik föl a kér

dés. hogy kit illet meg itt az ártatlanság vélel

me? Ki a felelős azért, hogy végtére is mind

ezek figyelmen kívül hagyása miatt egy 

ember két évre elveszíti állását, hivatását, 
az államba, az igazságba, az emberekbe 

vetett hitét?

Most utólag persze szorgalmasan mossa 

mindenki a kezeit, amúgy Pilátus módra... 

Esetleg komolyan gondolhatja valaki, hogy a 

hivatalos minimál(éh)bérért kockára teszi va

laki az éleiét? Ha pedig ennek kapcsán bajba 

jut. akkor éppen az az apparátus darálja le. 

amelynek a törvényes tulajdonát védi.

Nagyuraim, senki nem szégyelli magát 

még egy kicsit sem? Ez ugyanis legalább em

beri volna, mert így meglehetősen „állati" az 

egész.
Homonnav Zsombor

A TERMESZEI ES EN” CIMU PALYAZAT DÍJAZOTTJAI
A  D ÍJ Á T A D Á S I Ü N N E P S É G  A  F E H O V A  K IÁ L L ÍT Á S O N  L E S Z ,

M Á R C IU S  2 7 -É N , 11 Ó R A K O R  A Z  „ F ”  P A V IL O N B A N .

PRÓZA:
I. kategória: Sas Katalin (Mezóberény), 

Bíró Bálint (Dunaszentgyörgy), ifj. Jung 

Jenó (Bodása-Körcsönyepuszta). Oppcr V i

oletta. (Gottc). Bálint Judit (Nvíregyháza- 

Oros)

II.  kategória: Turcsin Zsófia (Nagype- 

terd), Rostás Zita (Békés). Varga Zoltán 

(Szeged). Korccz Márk (Székesfehérvár), 

Veres Gergely (Somberek). Bokor Zoltán 

(Nagyvenyim), Szőnyi A ttila  (Monor). 

Reith Tekla (Drávátok)

I I I .  kategória: Pieczhala József (Szlová

kia). Onucsán Miklós (Nagyvárad). Kis Ba

lázs (Tatabánya)

VERSEK

I. kategória: Merényi Júlia (Sopron), Vö- 

rös Veronika (Babót). Bán Dorottya (Pécs)

I I .  kategória: Bándi Viktória (Zebegény), 

Haraszti István (Esztergom), Pap Zoltán 

(Anarcs)

III .  kategória: Koncz Attila (Budapest). Deb

receni Renáta (Debrecen). „Kék eper" jelige

FESTM ÉN YEK 

10 év alatt: Várnagy Szabina (Bőszénfa), 

Hogya Orsolya (Szcntpéterfa), Bodrog Ger

gő (Hajmás). Skrapits Zsanett (Szentpéteri)

I. kategória: Kaszás Tímea (Várdomb), 

Takács Veronika (Szalkszentmárton), Hor

váth Gábor (Nagykőrös), Nagy Mariann 

(Debrecen)

G R A F IK A

I. kategória: „Enikő" jelige (Hajdúböször

mény). „Az erdő" jelige (Hajdúböszörmény). 

..A természet" jelige (Hajdúböszörmény)

II.  kategória: Szerencsi László (N yír

meggyes), „Dorottya" jelige (Taliándö- 

rögd), Prondvai Edina (Fót). Dán Enikő 

(Fülesd). Both Enikő (Románia)

I I I .  kategória: Mérci Anita (Tömörkény), 

Elblinger Edit (Bükkösd)

FOTÓ

IV. kategória: Balássy Anita (Dunaújvá

ros). Mérei Anita (Budapest)

A NEMET- 
VIZSLA KLUB 

HÍREI
A MEOE Németvizsla Klubja szeret
né. ha minél több jó  képességű, jól 
idomított vizsla venne részt a vadásza
tokon. Több. mint két évtizede működ
nek, nevelik kutyáikat, tagjaik közül 
sokan szép eredményeket értek el a 
vizsgákon, a hazai és külföldi verse
nyeken. Elhatározásaik közölt szere

pel, hogy ez évtói a tenyészszemlc és 
képességvizsga nélküli szülőpároktól 
származó kölykök csak felülbélyegzett 
törzskönyvet kapjanak. Ezért csak 
azok a kanok vonhatók tenyésztésbe, 
amelyek rendelkeznek képességvizs
gával. őszi tenyészvizsgával -  mezei 
és vízi munkavizsga -  és tenyész- 

szcmlével vagy két kiállítás kitűnő 
vagy nagyon jó  eredménnyel. A  szu
kák számára egyelőre képességvizsga 
és a kanoknál megkövetelt küllemi 
minősítés szükséges a tenyésztéshez. 
A folyamatos tenyésztés és a szelek
ció. valamint a kötelező minősítés vár
hatóan további eredményeket hozhat. 
A munkakutyafajták számára széles 
körben szervezik a kiképzés feltételeit 
és a teljesítmény mérését, amelyhez a 
kitűnő testfelépítés alapvető fontossá
gú. Minden érdeklődőt, vadászkutyást, 
vizslaszerctő vadászt szeretettel vár
nak: MEOE Németvizsla Klub 7134 
Ócsény. Radnóti u. 13.

A MEOE Németvizsla Klub idei 
rendezvénvterve

I. Képességvizsga
1. Baja
2. Nyíregyháza
3. Szekszírd
4. Heves
5. Kecskemét
6. Budapest mellett
7. Zalaegerszeg
8. Szeged
9. Békés-Vésztő

március 27. 
március 27. 
április 10. 

április 17. 
május 8. 
május 15. 
május 22. 
május 29. 
május 29.

II.  IK P  válogató -  Mezei és vízi vizsga
Soponya június 12.

I I I .  CACIT -  Mezei és vízi verseny, 
ÖTV. KV. CAC Klubkiállítás' 

és tenvészszemle
Dávod(Baja) augusztus

20-21-22.

IV. ÖTV
1. Baja
2. Vésztő
3. Soponya
4. Nyíregyháza
5. Heves

október 2. 
október 9. 
október 16. 
szeptember IS. 
október 2.

V. Mindenes vizsla vizsga 
Soponya október 30.

V I. IKP
Németország szeptember

16-19.
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A S Z Á K Ü Z L E T

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

Steyr Mannlicher, svájci német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok, SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 

Tel./fax: 320-4314 *  320-4315

Kereskedelm i és
Szolgáltató Szövetkezet

V__________________ _____________________y

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, 
vadász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy 
választékban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wésselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DlSZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2586.

Í X
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

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

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

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

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
T R A D E . ---------- ----------------

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

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

^eredeti 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: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14.30

A  v a d á s z
s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1 ,5 -6x4 2

$ C H M I D T  & B E N O e q
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HUNGÁRIA

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



A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete 
a költészet napja alka'mából Pilinszky-em- 
fékesteí tart Pozsonyban, április 8-án. Az 
emlékest kapcsán nyílik kiállítás Mikloso- 
vits László grafikusművész költőportréiból 
és versillusztrációi'oóí. A kiállítás az érdek
lődők számára három hétig tart nyitva.

ALTAM IR A

Az egyesület idei első képzőművészeti ki
állítását a székesfehérvári öreghegyi és 
Felsővárosi Közösségi Házban rendezik. A 
tárlatot Warwasovszky Tihamér. Székesfe
hérvár polgármestere nyitja meg március 
12-én. 18 órakor. Megtekinthető a hónap 
végéig. 9 és 18 óra közölt. A rendezők 
szeretettel várják az érdeklődőket és a kör
nyék vadászait.

Országos találkozó

Aranytölgy Kupa elnevezéssel országos 
vadászvetélkedőt rendez Szentesen, az 
Aranytőlgy Betéti Társaság, június 18-20. 
között. A vetélkedő során a gyakorlati fo
gásokat tartalmazó tesztláp kitöltése után 
gyorsított 25 korongos és kispuskás lövé
szet dönti majd el a kategóriák közötti 
rangsort. A találkozó lehetőséget nyújt 
kapcsolatteremtésre, szakmai eszmecse
rékre. Lesz még „bolhapiac", valamint kiál
lítási, bemutatkozási lehetőséget nyújta
nak az alkotók részére.

Téli egyetem  Keszthelyen

A XVI. alkalommal rendezett téli egyetem 
számtalan vonzó programjának egyik érde
kessége volt a gasztronóói'ai nap. amelyet 
a Hotel Georgikonban rendeztek. Dancs 
Zoltán, a Pannon Consulting Group Kft. 
ügyvezetője tartott előadást a turizmus és 
gasztronómia szerepéről. Délben a Ma

gyar Vadászok 1999. évi zászlós borának 
bemutatója volt. Ezt a borkülönlegességet 
hét tagból -  vadászokból és két hivatásos 
borszakértőből -  álló bizottság választotta 
ki nyolc versengő borféleség közül. A kö
zépkor hangulatát idéző borospincében 
nem volt könnyű dolguk a bíráknak, hiszen 
egy ilyen rangos vetélkedőre küldött borok 
mindegyike egyfajta különleges minőséget 
képviselt. Az „1999. évi zászlós bor" címet 
idén a Badacsonyi Rajnai Rizling, fehér bor 
nyerte el. A győztes borkülönlegességet 
bemutatták a Bor és Gasztronómia éve or
szágos megnyitóján. Keszthelyen, január 
22-én. Természetesen mindezeken kívül 
számtalan más érdekes szakmai program 
között válogathatott a huszonnyolc fős hall
gatóság. ám helyszűke miatt ezúttal be
számolónk csak arra szoritkozhatott. amely 
az eddigiektől eltért és szó szerint újdon
ságnak mondható, ráadásul idén a gaszt
ronómia az Országos Vadásznapok kereté
ben is különleges szerephez jut.

P.G.

Új titkár Vas megyében

Simon Szabolcs személyében üj titkárt vá
lasztott az Országos Magyar Vadászkama
ra Vas megyei területi szervezete, január
29-ei rendkívüli küldöttgyűlésén. Szombat
helyen.

Művészeink külföldön

Január közepéig tartott nyitva Brüsszelben 
a Contact Point Hungary kiállítási központ
ban a .Vadállatok a kortárs magyar művé
szetben" című kiállítás, ahol lapunk mun
katársa. Meszlényi Attila 22 akvarellt és két 
olajképet állított ki. László Péter három 
bronzszobrával. Dr. Zelnik István, az intéz
mény vezetője szerint a kiállítás mind 
szakmailag, mind anyagilag rendkívül si

keres volt. Mutatja ezt az a tény is, hogy a 
kiállított művek jelentős része már a hivata
los megnyitón gazdára talált. A nagy siker
re való tekintettel a kiállítás tartós és gyü
mölcsöző kapcsolat kezdetének ígérkezik.

Kiállítás Nyíregyházán

Koncz Sándor festőművész munkáit bemu
tató kiállítás nyílik Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye .fővárosában'' a honvédség helyőr
ségi klubjában március 10*én. 18 órakor.

Tárla t Győrött

A ..Művészek a Patkó Imre gyűjteménye” 
című kiállítás sorozat keretében, munkatár
sunk, Miklosovits László grafikusművész 
három évtizedes alkotó munkáiból nyílik ki
állítás április 26-án. a Xantus János Múze
umban. A kiállítás május 16-áig tart nyitva 
a vizek városában.

Vándorkiállítás

Keszthelyi Jenő intarziaművész vadász- 
portréinak és életképeinek bemutatóját 
rendezik április 1-jétől 25-éig a soproni Er
dészeti Múzeumban.'Ezután május 17-től
30-ig láthatók a képek a nagykanizsai He
vesi Sándor Művelődési Házban.

Vadászkutya-vizsga, Győrött

Győr-Moson-Sopron megyei, és a körzeté
be tartozó vadászkutyás vadászok figyel
mébe ajánlom, hogy a MEOE győri szerve
zete és a megyei vadászkamara, április 
17-én tenyészszemlét és képességvizsgát 
tart. A szemle és a vizsga elengedhetetlen 
feltétele a tenyészthetőségnek. Idén janu
ártól a minősítéssel nem rendelkező ku
tyák utódai származási lapot csak három
szoros felárral kaphatnak, amelynek ára

kiskutyánként 3000 forint. A szemlére és a 
vizsgára várják az éves kort betöltött, 
törzskönyvezett spániel, retriever. szetter. 
fousek, münsterlandi és az összes egyéb 
vizslafajtát.

A vizsga helyszíne Győr (Vámosszaba
di) és a Dunaközi Vadásztársaság területe. 
Az április 17-ét megelőző négy vasárnap 
(márc. 21.. 28.. április 4.. és 11.) reggel 9 
órától felkészítő terepfoglalkozást rendez a 
vadászkamara vadászkutya bizottságának 
elnöke. A találkozók a Győri Széchenyi Fő
iskola parkolójában lesznek. A vizsgára a 
961339'157-es telefonon lehet jelentkezni 
és Mikola Gézától részletes információt is 
kaphat-minden érdeklődő.

Kiegészítő vadászvizsgák  
Pest megyében

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi 
Szervezet Állami Vadászvizsga Bizottsága 
értesíti a ragadozó madárral és íjjal va
dászni kívánókat, hogy állami kiegészítő 
vadászvizsgákat tart.

Ragadozó madárra a kiegészítő vizsga
rend: március 11-én elméleti. 12-én gyakor
lati vizsga. Ezt követően augusztus 5-6-án, 
majd október 7-8-án rendeznek vizsgákat.

Vadászíjász jelöltek számára április 16- 
án. Gödöllő Szent Jakab-pusztán rendez
nek kiegészítő vizsgát.

Jelentkezni és felvilágosítást kérni az 
OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi 
Szervezeténél, Pomázi Ágoston fővadász
nál lehet a 331-4790. és a 311-9608-as te
lefonszámon.

Kiállítás Nagykanizsán

Kun Edit festőművész és Polster Gabriella 
fotóriporter képeiből kiállítás nyílik márci
us 22-én, Nagykanizsán a Helyőrségi 
Klubban.

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 tag
felvételről a Központi Ügyvivői Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni 
az 1999-re elfogadott 2500 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP 
előfizetését és a VKE igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi ked
vezmények vehetők igénybe:

Szentendre és Visegrád között -  Papréten -  4 ágyas, romantikus, komfortos -  va
dászházban 10%-os kedvezményes szálláslehetőség a VKE tagjainak. Előzetes 
megbeszélés alapján: tereplovaglás, erdei kocsizás, vadászati lehetőség. Homor 
Jenőné. tel.: 06-26/301-227.

*

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 Visegrád 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, féltengelycsuklók. tömítések, fékbetétek, ablaktörlőlapátok, le
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak. 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák. bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft., 
1149 Budapest, Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279, 251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 283-4432. 
vagy 30/942-1839) 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

szőrmésvad-befogó 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. ö l- 
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-Lőrínc Boltnak (1056 Buda
pest. Fővám tér 6.. telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.

Marék József (2000 Szentendre, Vasúti Villasor 5/A.. telefon/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 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kikészítéséből.

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 Ádám Jenő 
könyveire.
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Q  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 
MAROKLÖFEGYVER-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. TelTfax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegyv/iegyver.htm

A TerratPrint Kiadó
t e r m é s z e t -  é s  v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. Tel./fax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15. P: 8-12

K apható  kiadványok:

Jel Cím Ar(Ft)

04 Ótven vadász emlékeiből 4. (szerk.: Tátosi István) (kemény kötésben) 1300

05 ötven vadás* emlékeiből 5. (szerk.: Tátos* István) (kemény kötésben) 1400

0 6 Ötven vadász emlékeiből 6. (szerk : Tátosi István) (kemény kötésben) 1500

Cs A .Csodaszarvas" (gr. Széchenyi Ferdinánd. olső magyarországi kiadás) 950

Ut U)ra megtelt tarisznya (Páll Endre} 700

Hu Hamu alatt (Beregszászi György) 700

Gy Az igére: földién (Kanadai vadászélmények. Gyimesi György) 900

St A solymászat története (dr. Csőre Pál) 950

Ss Sikores sórétlóvés (dr. Montagh András) 850

VP Egy lövéssel kettő... (egy gazdag vadászélet omlókéi. Páll Endre) 900

Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) (Dr. Knzsán L.) (kemény Kótósbon 1300; 990

Et Vadászatok, emlékek, történetek (Jurán Vidor, szerk.: Motesiky Árpád) 800

Tp Tóltényportrék (Kovács László) 600

Vu A vadászat árnyoldalai lBereg$zász»-dr. Csóre-Motesiky) 600

Ab Abesszínia a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán, szerk.: dr. Krizsán L ) 950

Bp Bak>gh Péter emlókalbum (szerk.: dr. Koncz l.-dr. Monon l.-TáJosi 1.) 1650
Fn AFelső-Nilus mentén (Nemeskéri Kiss Géza) 1917 (kemény kötésben: 1100 Ft) 850
H4 írások a hajdani vadászvilagból -  Hőniq István-Balkay Adott (szerk : Banyai J.) 680

K1 Képeslap -  Boros Zoltán vadász témájú festményei (8 db-os garnitúra: 280 Ft) 40 db

Fa Falinaptár az 1999 es évre (négylapos A 4 coíor; vadász*dényekkel *s hokJfaz<sokXal) 450

Ek... Nadter Herbert VadAsznapíö: 1938 'EkU: 1939<&»: 1940 íEk3>; 1941 (EM : 1942 (Ek5) 750 db

HM The Hungárián Wonder Deer (A magyar csodaszarvas. Bán István) 1500

Hi2 Kárpát-medence nagyragadozoi iBan István) 1500

Br Bronzöntvények (sörnyitó. vadász*olenct. falikép, hamutal. érem. faVtányért 3ŰO-2SX

T3 Tizenhárom töltény (Kovács László) 850

Sz S&kftvel. tollal, puskával (Mess Béla) 1100

Ve Kis vadászerdó (Smapíus János 1678) (fordította: dr Csőre Pál: kemény k ö te tn i •1500

Ké Vadász Könyvklub Évkönyv (a Mub rr*galaku&sana* S étfydtfeiára; kemény kotésösn " •1500

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak egyes könyvei is.

E lőkészüle tben lévő könyvek:

Jel Cím Ar (Ft)
Vny Vadnyugati vadászpur>kak (Kovács László] •750
Tóé A természet és én III. ípályamúvekboJ összeállítva)" •750

07 Otven vadász emlekeibó* 7 (Szerk: Tálos 1 Az írásokat VI. 30-ig kérjük) 1600

A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszont
eladók kedvezményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. A TerraPrlnt Kiadó által 
1986. dec. 31. előtt megjelentetett egyes könyveket és antikvár könyveket megvásárolunk, 
illetve kiadványainkkal cseréljük.

FÁCÁN IV! ESTE RT
KERES EGY JÓ NEVŰ ÉSZAK-ALFÖLDI VADÁSZTERÜLET A  FÁCÁNTENYÉSZTÉS, 

KIBOCSÁTÁS ÉS VADÁSZTATÁS IRÁNYÍTÁSÁRA. 

K övete lm ények:
Legalább 5  éves szakmai gyakorlat fácántenyésztés területén •  Minimum hivatásos 

vadászvadtenyésziő végzettség •  Német, olasz nyelvtudás előnyt jelent 
Szolgálati lakás? biztosítunk.

Jelentkezését ,Fácánm ester' jeligére a 1112 Budapest, Meredek u. 38. címre várjuk.

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A J Á N L A T A :

Concerto-Boldog kürtegyüttes ..Vadászzene" CD 1890 Ft

A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft

Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft

Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft

Gyenes István: Megszállottan 250 Ft

Gyenes István: Öröklés 300 Ft

Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 990 Ft

Dúcz László: Harmatcseppek 690 Ft

Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft

Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft

J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft

Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft

Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft

Lelovich György: Solymász voltam a Hortobágyon 1600 Ft

Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340 Ft

Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek 1800 Ft

Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft

Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói mocsarakban 1650 Ft

Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft

Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft

Dr. Tóth Sándor: A hírnév kötelez 1600 Ft

Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft

Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

és egyéb oroszlántörténetek 2600 Ft

Videcz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1800 Ft

Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft

Szörényi Zoltán: Vad ász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft

Szidnai-Bognár-Huszár: Magyarország

aranyérmes trófeái 1500 Ft

Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft

C O N ^ O R D C  t r a v e l

1062 BudapesUndrássy út 56. Tel.: (C6-1) 153-0935.269-5447,269-5448 
Fax: (06-1) 153-0417. E-mail: concorde@mail. datanet.hu

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai

M ÜNCHEN 34 4 0 0 - ISZTANBUL 4 4 2 0 0 ,-

AM SZTER D AM 4 0 4 0 0 - NEW  YO R K 8 0 6 5 0 -

ATHÉN 4 0 4 0 0 - MIAMI 8 7 4 0 0 ,-

KÖLN 44 2 0 0 ,- LOS AN G ELES 1 0 6 4 0 0 -

ZÜ R IC H 4 0 4 0 0 - TO R O N TO 7 9 8 0 0 .-

FR ANKFURT 4 4 2 0 0 - SYD N EY 1 8 9 9 0 0 -

KO PPEN H ÁG A 4 4 2 0 0 - W IN D H O EK 1 3 3 0 0 0 -

STO C KH O LM 3 6 8 6 0 - JO H AN N ESB U R G 1 2 8 0 0 0 -

LONDON 4 5 4 0 0 - BAN G KO K 1 2 2 0 0 0 -

M ADRID 4 5 4 0 0 -

Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 
feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.

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 IBUSZ-irodájában

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/iegyver.htm


FEGYVERÜZLET
KSRftliÉKIIi
ÖNVEDEIMI, SPORT- ES VADASZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 
VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
/  /  /

FELKESZITES fegyvervizsgara

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:
•  személyi vagyonőr •  magánnyomozó •  biztonságtechnikai 

rendszertelepító •  biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-1) 283-4432, 

MOBIL: 06-30/942-1839. NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00

'K M ítJ Í
H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Te*.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: kollath@maii.<Ji9iiel2002.hu

Vízib iva ly vadászata Ausztráliában m árciustó l
Ára: 3250- USD/fő (2/1 esetén és 7 5 0 - USD felár 1/1)

Alaszkai vadászat magyar kísérővel
10 napos jávorbika-vadászat, 7200,- USD/fő + utazási költség

Namíbiai vadászat
5 napos vadászati csomag, öt vad (kudu, oryx, springbok, 

duiker, steenbok) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel 
együtt: 3800 -  DEM/vadász (2/1)

Dél-Afrikai Köztársaság
Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges 

vadászatokat kedvelőknek.

Pumavadászat
USA. Colorado. Sziklás-hegység, ára: 3500,- USD/fő 

Argentína, ára: 2500.- USD/fő + helyi költségek.

Vadászíjjal vadászók részére különleges programok! 

TRÓFEABÍRÁLAT a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97.
SCI hivatásos trófeabírálói engedély száma: COM#1002373

BF.RTI S\AI),CSZT.\RSASÁ§)

Az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság részéről ez
úton értesítjük a vadgazdálkodókat, hogy 1999. évben 
is készséggel állunk rendelkezésükre fácánszükségletük 
beszerzésekor. Kitűnő törzsállománytól származó, állat
egészség ügy i lég garantált minőségű, különböző korú 
fácánokat kínálunk megvételre.

NAPOS FÁCÁNCSIBE-AJÁNLATUNK:
Június 20-ig 2 0 0 , -  F t+áfa /db
Július 1-ig 1 8 0 , - F í+á fa /db
Július 1-től 1 6 0 , - F t+áfa /db

ELŐNEVELT FÁCÁN:
ó  hetes korban 4 8 0 -5 0 0  F t/db+áfa 

FELNŐTT VADÁSZFÁCÁN:
októbertől a vadászati szezon végéig tudunk 
biztosítani 1 5 0 0 -2 0 0 0 ,-  F t/d b  + áfa áron.

A megrendelt madarakat a helyszínre szállítjuk.

VÁRJUK MEGRENDELÉSÜKET AZ ALÁBBI CÍMEN:

HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG 
5241 Abádszalók, Pf: 10. Telefon/fax: 0 6 -5 9 /3 5 5 -4 1 5



A FeHoVa kiállítással egyidőben látogathatók az Utazás’99 
a Sport’99, a Budapest Boát Show’99 és a Motor Show rendezvények

HUNGEXPO

trje utol kalandvágyát!
A vadászat izgalmai, fegyverek, 
horgászélmények csak Önre várnak!

FeHoVa
Horgászat, Vadászat 
Nemzetközi Kiállítás

1999. március 25-28
naponta 10.00 -  18.00 óráig 

Budapesti Vásárközpont A 
F és F/2 pavilon A



J Á R N I  A  J Á R H A T A T L A N T

Egy megbízható munkaerő. 

Egy életvidám jóbarát.

Egy sikeres üzlettárs.

H á r o m  stí lus.  

Egy  közös  szenvedé ly .  

J á rn i  a j á r h a t a t l a n t .

Délász Kft.
6724 Szeged 
Kossuth L. sgt. 89. 
tel.: 62/491-291

L A N D *  

* R O V E R



Teflon*
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Csúcsminőségű 
felsőruházat az ELCH-től. 
Szélálló, víztaszító, légáteresztő.

M á rká s  ELCH v a d á s zka b á t és vad ászn ad rág  
egész é vb e n  v is e lh e tő . M ik ro szá la s  a n y a g á t  
le h e le tv é k o n y  GORE-TEX” ré te g g e l lá t já k  el, 
és TEFLONe-na l k e ze lik . V astag, e rő s  k ü ls ő  
a n yag a : 55%  p a m u t, 45%  p o lié s z te r. Bélése  
100%  p o lia m id . A  GORE-TEX" ré te g  
52%  p o l ite t r a f lu o re t i lé n ,  48%  p o lia m id .

1 . ELCH dzseki. Könnyű 3/4-es, strapabíró szövet
ből készült, a vadászattal járó különleges igénybe
vételre k ife jleszte tt kabát. A  3-as számú képen lá t
ható kiskabát becipzárazható. A  TEFLON* kezelés 
víztaszítóvá és p iszoktű rővé  teszi a kabá to t. 
Állvédös kapucnival, kétirányú cipzárral, összesen 
hat zsebbel, derékban és a kabát alján zsinór- 
összehúzóval, és tépőzárra l á llíth a tó  kézelöbőség- 
gel. Olív.
Rendelési szám: 60248
Méret: 50-54 58.900.-

56-60 64.900.-

2 .  ELCH va d á szn a d rá g . V íztaszító és szélálló, a
test természetes párolgását nem gáto lja . Kényel
mes szabású, o lda lt bővítő  hajtással, két rá te tt 
zsebbel, egy farzsebbel, kés- és lábzsebbel. Tépő
záras lábszárszükítési lehetőséggel. Olív.
Rendelési szám: 60023
Méret: 50-54 32.900.-

56-60 35.900.-

3 .  M A LD E N -P o la rtec* m á rk á jú  Fleece k is k a 
b á t. A POLARTEC® hőszigeteléssel e llá to tt meleg 
kiskabát könnyű viselet. Önállóan is hordható, 
vagy az Elch vadászdzsekibe (rendelési szám: 
60248) becipzárazható. Két cipzáras zsebbel. 
Rendelési szám: 61644
M éret: 50-60 27.900.-

Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r  V a d á s z - h o r g á sz s z a k ü z l e t e k :

Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: (37) 311-898, 

Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62)426-782.


