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energia
költségeit

csökkenteni?

ÖNÉ M IN D EN  
EN ER G IÁ N K

Jelentősen. Mindezt az egyik leghatékonyabb és leggazdasá
gosabb megoldás, a propán-bután gáz segítségével. A Príma
gáz Rt. tartályos rendszere biztonságos megoldást kínál ener
giaproblémájára, olyan területeken is, ahol eddig csak költsé
gesebb megoldások jöhettek szóba.
Minden energiánkkal azon fáradozunk, hogy Ön a közművek

től távol eső területeken is élvezhesse a Prímagáz minőségi 
szolgáltatásait. M éghozzá kevesebbért m int gondolná, hi
szen minden vevőnk részére egyedi a jánlatot tartogatunk. 
Hívja munkatársainkat, akik mindenre kiterjedő, az Ön igé
nyeinek és tevékenységi körének megfelelő árajánlattal szol
gálnak.

T o vá b b i in fo rm á c ió é r t  k é r jü k  h ív ja  a 06 (40) 25-50-50  kék  szá m o t a h e ly i h ívá s  d í já é r t !

Szeretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos rendszeréről.
Név:...........................................................................................................................
Cím:! '□ □ □ ............................................................................................................

Telefon: D DDDDD D D D D D
Post.icim: PRÍMAGÁZ TARTÁLY. 1300 Budapest. Pf. 246 vad
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ZOKNAK!
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 Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazójaként 
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 7. 
Tel/fax: 260-1122

+ 12 féle 
mintázat!
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H-8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513

Telefon: (36-83) 348-036,348-037 • Mobil: 06-30/947-0649
2 ÁGYAS SZOBA REGGEUVEL 6800 FT/NAP (2 FÓ) 47600 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 9200 FT/NAP (2 FÓ) 64400 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 11600 FT/NAP (2 FŐ) 81200 FT/HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7800 FT/NAP (3 FÓ) 54 600 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ 11400 FT/NAP (3 FÓ) 79800 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉO + VACSORA 15000 FT/NAP (3 FÓ) 105000 FT/HÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 9300 FT/NAP (4 FÓ) 65100 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ 14100 FT/NAP (4 FÓ) 98700 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI * EBÉD + VACSORA 18900 FT/NAP (4 FÓ) 132300 FT/HÉT (4 FŐ)
KÜLÖN REGGELI: 650 Ftfő, félpanzió: 1200 FVfő

A a Balaton északi partján, Keszthelytől 6 km-re található, Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda, 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV. telefon van, igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Őrzött gépkocsiparkolás az udvarban.
A szállodában söröző, billiárd és játékterem, valamint kondicionálóterem várja ven-

A szálló kertjében fűtött fürdőmedence áll vendége nk rendelkezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen ked
velt a családok körében. i

A KÖRNYÉK SZÁMTALAN KIRÁNDULÁSI LEH ETŐ SÉG ET KÍNÁL: Afrika Múzeum 
-Süm egi vár-Badacsony* Hévízi tófürdő.

SPO RTO LÁSI LEH ETŐ SÉG E^ : tenisz szörfözés - vízimotor - strandröplabda - 
lovaglás - sportlövészet - asztalitenisz.

KEDVEZM ÉNYEINK:
• 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel)
• 4-12 éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből
• szeptember 1-jétől a nyugdíjasoknak további 10% kedvezményt adunk

H-2120 Dunakeszi. FÓÖ út 23. Tel.: (3$-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kottát h@mail.<ígitel2002.hu

V ízib ivaly  vadászata A usztráliában m árciustól
Ára: 3250,- USD/fő (2/1 esetén és 750,- USD felár 1/1) 

Namfbiai vadászat 
5 napos vadászcsomag, öt vad (kudu, oryx, springbock, 

duiker, steenbock) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel 
együtt: 3800,- DEM/vadász (2/1)
Dél-Afrikai Köztársaság  

Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges vadászatokat kedvelőknek. 
5 vadásznap, öt antilop (oryx, hartebeest, impala, springbock, steenbock) 

trófeadíjával, teljes ellátással, reptéri transzferrel együtt:
2500,- USD/vadász (2/1). Mellette még másik 20 vadfaj vadászható 

trófeadíj ellenében, köztük igazi ritkaságok is! 
Pum avadászat 

• USA, Colorado, Sziklás-hegység, ára: 3500,- USD/fő
• Argentína, ára: 2500,- USD/fő + helyi költségek. 

Óriásharcsa és csuka horgászás a Volga deltában  
Hét nap horgászás a festői Volga deltában, szállás úszó szállodahajón.

Ára: 700,- USD/fő. 
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
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Kedvezm ényes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 880 forint, amelyet bármely postahivatalban .Belföldi
postai utalványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturáis Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közöl választhatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és din

listáját (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 szíves
kedjenek megküldeni, amelynek alapján a ke<ívezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befize
tési csekket küldünk.)

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

- A Vadászati Kulturális Egyesület tagdíja évi 2500 Ft, amely fejében a tagság kapja az újságot is.
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06-30-963-6277 
06-74,417-596 

06-30/901-8453 
06-30936-0268 
06-95365-064

nfi.wou.ttSQ 
Veszprém: Baracskay Lajos 06-88422-298 
Zala: Polster Gabriella 06-93-391 -041
Fejér megyében még nincs munkatársunk, 

várjuk a tudósítók jelentkezését.

E-mail cím ünk: vke.vadaszlap@ m ail.m atav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

A VÍZ AZ UR
Amíg az ország egyik - igaz kisebb, de jóval 
önfeledtebb - része nyaral, élvezi a napot,<a 
vizet, a másik a pokolba kívánja a bőséges égi 
áldást, mert dől a ház. szakad a gát. oda a ter
més. a vagyon... És ez így megy már egyes 
területeken vagy tíz hónapja. Egymást érik az 
árvizek, az öregek emlékezetében^em élő hó
fúvások. tengernyi belvizek. Többszázezer 
hektárt borított el a víz, és az ott élők sziszifuszi 
munkával próbálnak gátat vetni a pusztítás
nak, amely egyaránt sújt embert, állatot.

A katasztrófa mértékéről a legkülönbözőbb 
számok láttak napvilágot, de eddig olyat nem 
hallottam, hogy milyen veszteség érte a vadon 

élő, védett és védtelen állatvilágot. Struccpolitika pedig ezekről nem 
beszélni, ezzel nem számolni.

Ezért módfelett kíváncsi volnék, vajon mi került be mindezekből a 
valóságban, az igazán nem olcsó üzemtervekbe, mert az „alapjait" 
biztosan elmosta a víz, anélkül „légvári”. Tudjuk: ember (üzem) tervez, 
Isten végez.

Alig néhány éve még komoly tudorok verték félre a harangot a Kár
pát medence elsivatagosodása ügyében. Magyarázat mindjárt volt: 
üvegházhatás, globális felmelegedés, klímaváltozás, egészen odáig 
eljutva, hogy új, szárazságtűrő növényfajtákat kell kinemesíteni, ha él
ni akarunk. Erre mintegy válaszként a vízinövények reneszánszának 
lehetünk tanúi, és annyi a zöldmoszat, mint azelőtt a kiirthatatlan fe- 
nyércirok. Egyesek a vízi élőhelyek pusztulásából is drámákat írtak, 
szinte végleg elsiratva a vízi vadat, pedig eljött az igazi eldorádó. 
Mostanában jobb társaságban arról sem illik beszélni, hogy mennyi 
pénzt költöttek a vizes élőhelyek rekonstrukciójára.

Kár elhamarkodottan klímaváltozásokkal rémisztgetni, hiszen az át
lagos időjárási adatok egy-egy évre szinte soha nem igazak, mert 
hosszú évtizedeken át mért adatsorokon alapulnak. Úgy van ez, mint
ha egy évig hasmenésem volna, egy évig pedig székrekedésem, ak
kor két év átlagát tekintve minden normális. Ennek ellenére és valójá
ban az a két év végig szakadatlan szenvedést jelent.

A természet közelében élő ember, így a vadász is, ösztönösen érzi, 
hogy mindezek bölcs „irányítója" ezúttal is teszi a dolgát: egyik kézzel 
ad, a másikkal vesz. és ez így megy amióta világ, a világ. Korántsem 
cinizmus arról beszélni, hogy egyes helyeken olyan csodás récehúzá
sok várhatók, mint eddig sohasem. Az sem kizárt, hogy a húzásonként 
megengedett nyolc kacsa, akár már a bemelegítésnél az aggatóra ke
rülhet. Mivel bizonyosan akad majd olyan is. aki nem tud a kísértésnek 
ellenállni, jól jön majd a felügyelőknek: lehet majd büntetni, újfent nő
het a bevétel. így hát. minden rosszban van valami még rosszabb is. 
Csak nézőpont kérdése az egész.

Nos, a pozitív nézőpontra, a kedélyességre pedig már módfelett 
szükségünk volna, hiszen a vadászati lehetőségek csökkenése, a 
nyomasztó agyonszabályozottság, az állandó egzecíroztatás, és nem 
kevésbé a fokozódó „fejősek” miatt az egykori vidám szabadidős te
vékenységet sokszorosan büntetett életű szenvedélybetegséggé 
hagytuk degradálni. Ma például, a meg nem becsült, de európai szin
ten elismerten hozzáértő szakembereinknek nem maradt az értelmes 
alkotó tevékenységükből más. mint az. hogy a „ha igaz. ha nem” ala
pon kitöltsék a megfelelő rubrikákat. Ezzel megfeleljenek a „fene tudja 
honnan tudják, mikor még errefelé sem voltak" című elvárásoknak, a 
központi utasításoknak, Ezzel szemben, ha valami gond van, tenni, in
tézkedni kellene, azonnal kiderül, hogy nincs is központ. Mindenki el
magyarázza jogilag, hogy miért nem tehet semmit. De ez nem baj - 
mondják - mert a bíróság dönt. Ez a dolga, mert így van az egész kita
lálva. A független bíróságoknak - gondolom - mert minden jel erre 
mutat, már régen tele van a hócipője, ezzel a sok (fej)vízzel, az uli-bu-
li és piszlicsári ügyeinkkel. Amelyik szakma - mondják - a bádogostól 
a zeneszerzőig, nem tudja magát szabályozni, megvalósítani, érdeke
it megfelelően érvényesíteni, azzal jogállamilag sem igazán lehet mit 
kezdeni. Egész egyszerűen, nem lehet különböző rendeletek szerint 
kalapálni, hegedülni, de még paradicsomot termeszteni, vagy nyulat 
tenyészteni sem. A polgári demokrácia merőben másképp szabályoz
za önmagát, az etika, a tisztesség, a becsület fogalmai nem férnek el 
a paragrafusokban.

A mélyvíz-terápia lehet itt csak eredményes, mert ha már kiderült, 
hogy a fejünk búbját is víz alá nyomták, esetleg önhibánkból merül
tünk alá: vagy sikerül kiúsznunk, 
vagy végünk van, mint a botnak.
A természet ősi rendje szerint a 
gyenge elpusztul, az erős meg
marad. Ilyen egyszerű ez. ha
már egyszer a víz(fej) az úr. felelős szerkesztő
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APROHIRDETES
AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 200 Fi, minden további szó 50-50 Ft
♦ 25 %  áfa. A hirdetéseket levélben, faxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig szívesked
jenek leadni.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 0W50,327:280-as szerkesztőségi tele
fonszámunkat.

FEGYVER

Zeiss Diavari- ZM 3-12 x 56 T céltávcső a szál
kereszttel kifordítós felső szerelékkel eladó. Tele
fon: 06/66/448-235
Merkel 201 E 16-os bock, ZH vegyescsővű 
12/7 x 65 R távcsővel szerelve, vagy anélkül el
adó. Telefon: 06/30/9372-848.06/74/413-148
Cári Zeiss Jena régi céltávcsóvet keresek meg
vételre 3-12 x 56-os vagy egyéb nagyítással. Te
lefon: 06/60/452-433,06'48/353-498
Zeiss Diatal-Z 6 x 42-es céltávcső kifogástalan 
állapotban 85000 Ft-ért eladó. Telefon: 
06/60/621-102
Cseh ZP-149-es 12/70-es sörétes, valamint 
7x57-es Mauser golyós vadászfegyver 6x42-es 
távcsővel eladó. Telefon: 06/20/9182790 vagy 
06/88/455-248 17 óra után
16-os ferlachi sörétes, Tátra golyós 12 x 7 x 65
R bockbüchs távcsövei és egy Voere 0.22-es 
fegyver. 4 x 32-es cseh fegyverre: Zeiss céltáv
cső. Őz agancsok eladók. Tetefon: 06/24/441-603 
7.57 kaliberű Merkel Boch-büchs vadászfegy
ver eladó. Tetefon: 210-4172.06/30/9523-516 
.300 WM. Tikká 6 x 42 Sctaidt & 8ender 94-es 
nxxtea távcső, gyári szerelék plussz beépített lám
pa. Irányár: 240000 Ft. Telefon: 06/20$793-826
.222 Remington Sako 6 x 42 Schmidt & Bender 
98-as modell, távcsővel, gyári szerelékkel. 
Irányár: 320000 Ft. Telefon: 06/20/9793-826

K U TY A

Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák kép
zése (fegyelmi, vadászati) képesség és 
munkavizsgára való fefrészítése. Telefon: 
06/30/9965-198 Baranyi Szabolcs
Tacskókopó és szálkásszőrú tacskó kölykök ki
válóan dolgozó, illetve munka- és kúllemgyőztes 
szülőktől eladók. Telefon: 06/30/9018-637
Vadászházak őrzésére kiválóan alkalmas fekete 
komondor kölykök elvihetők, előjegyezhető^ Te
lefon: 06/87/411-273
Jagd terrier kölykök, aktívan vadászó szülőktől 
eladók. Telefon: Pelyhe Tibor. 06/49/338-234
Bevadászott és növendék vizslák, pointerek el
adók. Csüllög István Vésztő, Szőlőskert u. 1. Te
lefon: 06/66/477-267 este
Bevadászott drótszőrű magyar vizsla szuka 19 
hónaposan eladó. Telefon: 06/78/381-374 este 
19 óra után

Aktívan vadászó szülőktől drótszőrű német 
vizsla kölykök, sporttársi áron eladók. Zádon Já 
nos hivatásos vadász, Büssü, Kossuth Lajos u. 
55. Telefon: 06/82/374-218
Vadászó szülőktől, törzskönyvezett hannoveri 
véreb kölyökkutyák eladók! Érdeklődni: 9422 
Harka. Keresztúri u. 10.06/99/318-891
Gházi-Kászim kennelben Jagd terrier. szákás 
tacskó és labrador kölykök eladók. Endre Károly, 
7678 Húsztól, Kossuth u. 5. Telefon: 06/72/498-683

A L L A S

Környezetgazdálkodási agrármérnök, hivatá
sos vadászvizsgával. - jelenleg Gödöllőn vad- 
gazdálkodást tanul levelezőn - nagyvadas tár
saságnál elhelyezkedne. Lakás, autó megoldha
tó. Telefon: 06/78/407-261 
A Jászapáti Barátság Vadásztársaság megfe
lelő képesítéssel rendelkező fiatal hivatásos va
dászt keres. Fizetés megegyezés szerint, szál
lást tudunk biztosítani. Jelentkezés: Jászapáti, 
Nyitrai László vadászmesternél 06/57/440-667. 
vagy Mengyi Imre Vt elnöknél. Jászszentandrás 
06/57/446-217
A Zemplén hegységben, csodálatos panorá
más környezetben találtató, épülő 7 szobás va
dászházunkba gondnok házaspárt keresünk, fél
állású hivatásos vadászi tevékenységgel. Szol
gálati lakást és két hektáron gazdálkodási tehe
tőséget biztosítunk. Adott vendégkör lévén, fran
cia vagy angol (minimális) nyelvtudás szüksé
ges. Ajánlatokat .ISPÁNLAK' jeligére várunk a 
szerkesztőségbe.

VEGYES

Afrikában, kitűnő minőségben, hosszú nyakkal 
kitömött Nagykudu és Varacskos disznó trófeák 
eladók. Telefon: 06/30/9211-562
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium ajánlata 
Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata 
1904-es kiadású könyv hasonmás kiadása. Ha 
levelet ír vagy telefonál, vadászkönyv ajánló- 
jegyzékünket megküldjük. 6900 Makó, Zrínyi u. 
34. Telefon: 06162/211-561 és 06/62/213-680 
Möchte Sie hóflichst ersuchen, uns einen aus- 
fürlichen Informations Katalog. uber dte Feier- 
lichkiten von 28-Aug-5-Sept. in Budapest zu 
senden. Telefon: 0049/8669/7591 Fax: 0049- 
8669/6535
A Concerto-Boldog Kürtegyüttes, „Vadász-ze
ne' CD-je megrendelhető. Ara 1890 Ft + posta- 
költség. Az együttes fellépést is vállal. Tel./fax: 
06/96/331-214. vagy 06/20/9292-390 
Infratávcsövek, mfrasugárzók eladók vagy ka
talógusból megrendelhetők. Telefon: 06/30*205- 
3714
Érden, Toroczkó: út 55. szám alatt, 200 négyszög
öles építési telek eladó. Telefon: 06/20/9460-582 
A Zemplén hegységben, természetes körülmé
nyek között, zárttéri nagyvadtartásra kialakított, 
működő, tenyészállománnyal betelepített gím- 
szarvasfarm eladó. Telefon: C620/9442-282

Állami vadászvizsga kidolgozott tételei (504 
kérdés) megrendelhető: Renkecz József 
vadgazdálkodási szakmérnöknél: 
06/20/9153-699

KETTNER JAGDREISEBÜRO BUDAPEST 
sucht eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in). Wir er- 
warten gute Deutschkenntnisse und groBe 
Eínsatzbereitschaít. Bewerber(innen) mit 
fachlschen Vorkenntnissen werden bevor- 
zugt.
Wenn Sie interessiert sind. senden Sie Ihren 
Lebenslauf an foigende Adresse: 1751 Bu
dapest. Pf. 97.

Vizslaidomításról. videón! A Hungária vizsla 
Club (HVC) gondozásában megjelenik a Hu
szár T. A vizslák idomítása c. könyv videó és 
CD változata. Előjegyezhető a Hungária 
Vizsla Club (HVC) címén, ugyanott rövid és 
drótszőrú magyarvizslák is előjegyezhető^ 
Vizslakennelek megielenítése színes képek
kel a HVC Weblapján. Tegye ismertté vizslá
ját, kennelét a világban! Telefon/fax,: 
06/96'358-008 Email: vizs!a@arrabo-
net.gycr.hu.

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivitel
ben, összecsukható maaasleseket hordoz
ható. kocsitetős valamint famászós kivitelben 
rendeljen az INTERMAS Kft.-nél. Szárnyas, 
szőrmés, befogócsapdák minden méretben. 
Tetefon: 06/66/321-151. fax:06/66'441-029

Kiváló minőségű, előnevelt (6-8 hetes) és fel
nőtt vadászfácán folyamatosan megrendel
hető. Tekintse meg ón is állományunkat és 
vásároljon. Kertex vadtenyésztő Bt. Gödöllő, 
Pf. 41. Tetefon: 06/20/9446-266

Vadászterületek vízellátását biztosítom szél
motoros kútjaimmai. vadászházak áramellá
tását szélmotoros generálóimmal. Szabó 
György, 3671* Borsodnádasd. Belső u. 27. 
Telefon: 06/48/442-529. telf/fax: 0&'48/471- 
419 (8-14 óráig)

A .Szent Geltért" Bérkilövő Vadásztársaság 
tagsága. Közgyűlése, illetve Intéző Bizottsá
ga nevében köszönetét mondok az állampol
gárok adójának 1 %-ának felajánlásaiból 
hozzánk eljuttatott és befolyt pénzösszegért, 
amelyet kulturális és továbbképzési célokra 
használunk fel. Kardos László elnök

Minden típusú terepjáró javítása. 4 WD Cen
ter. 2040 Budaörs, Építők u. 2-4. Telefon: 
06/23/415-541

10% KEDVEZMENY A VKE TAGJAINAK

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Concerto-Boldog kürtegyüttes ..Vadászzene” CD 1890 Ft
Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati bibliográfia 750 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
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

és egyéb történetek 2600 Ft
J.  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft
Dr. Kőhalmy Tamás: Korbecslés 900 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában 450 Ft
Te le fo n : 06-60/327-280 F a x : 06- 1/3314-368

CONCORDE JAGD
vadászatszervező iroda • 1062 Budapest, Andrássy út 56. • Telefon: (06-1) 353-0935, 269-5447, 269-5448

• Fax: (06-1) 353-0417 • Internet: e.mail: concorde mail.datanet.hu http: www.port.hu/travel/concorde
Ajándékozható VADÁSZKÁRTYA bármelyik belföldi bérvadászatunknál beváltható egy éven belül, 5000 Ft/db megkötés nélkül.

AKTUÁLIS AJÁNLAT A V A D Á S Z  K Á R T Y A  FELHASZNÁLÓINAK:
Nyári vaddisznóvadászatok az ország különböző területein:

Árkategóriák (áfával): vadkan 12 cm-es agyartól 25 000-78 000 Ft-tól, koca 50 kg felett 25 000-62 000 Ft/db, 
süldő 20-50 kg 12000-26000 Ft/db, malac 20 kg-ig 5000-18000 Ft/db, vadászházi szállás 1 500-8000 Ft/fő/éj, őzbak 10000 Ft-tól

(Az árak területenként változnak, bővebb információt jelentkezéskor adunk.) 
■ Vadászoknak kedvezményes repülőjegy a világ bármely tájára ■ Folyamatos belföldi bérvadászati lehetőség az őszi-téli 

időszakban is ■ Családos vadászprogramok vadászházi elhelyezéssel, lovaglással, horgászattal
VADÁSZTERÜLETEK!

__________ Várjuk felajánlásaikat belföldi bérvadásztatásra, terület- és lesbérletre, csomagáras vadászatra külföldi és hazai vendégvadászoknak.

http://www.port.hu/travel/concorde


INTERJÚ BALOGH ISTVÁNNAL, A MAGYAR RÁDIÓ ROVATVEZETŐJÉVEL

SZÁMOMRA A VADÁSZAT 
ALKALMAZOTT TERMÉSZETVÉDELEM

A SÚRI SZA JKÓ K KIFECSEGTÉK. HOGY BALOGH ISTVÁN.
A VADÁSZTÁRSASÁG EGYIK TAGJA. AZ OXIGÉN ÖKOLÓGIAI 

RÁDIÓMŰSOR FELELŐ S SZERKESZTŐ JE. AZ UTÓBBI ÉVEKBEN 
PUSKA HELYETT VIDEOKAMERÁVAL ÉS HANG-PARABOLÁVAL 
JÁ R JA  AZ ERDŐT-MEZŐT. A PRO NATURA D ÍJAS SZERKESZTŐ 
MŰSORÁBAN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TÖBBSZÖR MEGSZÓLALT 
CSERGEZÁN PÁL FESTŐMŰVÉSZ. AKI MOST LENNE 75 ÉVES. 
ÉS1993-BAN AZT IS MEGENGEDTE. HOGY BALOGH ISTVÁN 
PORTRÉFILMET KÉSZÍTSEN RÓLA. A 25 PERC ES INTERJÚT 
ÉS  A MOZI ELE JÉT  A MESTER MÉG LÁTTA ÉS ÖRÜLT NEKI.

A SZERKESZTŐ MOST ENNEK A FILMNEK A KIBŐVÍTÉSÉN DOLGOZIK.

VADÁSZLAP: - Mikor és hol lesz látható ez 
a mozi?
BALOGH ISTVÁN: - Fogalmam sincsen, hi
szen Csergezán Pál művészete főként a művelt 
világ műkritikusait és gyűjtőit hozta izgalom
ba. Ami jó volt a perzsa sahnak. az a honi mű
vészet művelőinek és haszonélvezőinek kibír- 
hatatlanul oxigéndús volt.

F.z a festőóriás túlságosan magas volt nekik. 
Ezért kikerülték. A több órányi videó anyagból 
eredetileg csak egy 15 percnyi töredéket válasz
tottam. Abban a reményben, hogy ennyit talán 
rászán legalább a magyar értékekre figyelő Du
na Televízió és akkor áttörve az elhallgatás fa
lát, talán milliók ismerhetik meg a XX. század 
szerintem legjobb magyar tcrmészetfestójét.

Meggyőződésem, hogy Csergezán Pál mun
kássága nemzeti kulturális örökségünk kiemel
kedően énékes része.

Bevallom, halála után két évig nem volt lelki 
erőm elővenni ezeket a felvételeket. Pedig a 
mozi egy hosszabb változatát ideje volna össze
rakni. Es megírni egy könyvel róla és összekol
dulni egy Csergezán albumra való pénzt. 
VADÁSZLAP: - Barátok voltak?
BALOGH ISTVÁN: - Csergezán Pál szuverén 
ember és szuverén múész volt. A maga törvé
nyei szerint élt és alkotott. Hitt a maga szakmai 
igazságában. Nem lehetet rajtakapni festői ha
zugságon. Túlságosan jó festő volt ahhoz, hogy 
ne keltsen irigységet. Műsoraimat (mindig 
szólt mellette a Kossuth rádió), írásaimat, 
könyveimet ismerte, tudta és becsülte, hogy ma
gam is ragaszkodom bizonyos szakmai, etikai 
normákhoz még akkor is. ha a számomra fon
tos értékek ma nem divatosak és nem kifizető
dőek. Én korán elveszítettem az apámat. Neki 
talán a fiai okozhattak néhány témakörben hiány
érzetet. Vannak dolgok, amiket az ember a köz
vetlen hozzátartozóinak nem mindig tud el
mondani. Olykor egy húsz évvel fiatalabb ro
kon lélek alkalmasabb az ilyen „gyónásokhoz". 
1993-tól sok időt töltöttünk együtt - ma már tu
dom, hogy milyen keveset - a portréfilm ürü
gyén. Tudom, belülről bölcsen mosolygott az 
egészen. Azt gondolhatta: „Kedves gyerek ez a 
Balogh Pityu, miért vegyem cl a kedvét? A pro
fi tévések nem tolonganak körülöttem, ez a fiú 
hátha megörökít valamit belőlem”.

Nos, a munka azzal kezdődött, hogy meg
kértem: ne adjon el képet senkinek, mielőtt a 
videó nem látta. Nagygyörgy Sanyi halála óta 
ugyanis nem volt. aki dokumentálta volna a ké
peit. A németek pedig vitték, sokszor mielőtt 
megszáradt volna. Mondanom se kell. hogy né
ha „elfelejtett" szólni, mert egy alkalmi futár 
kivitte a képet. Műtermének ablakkeretén fél 
méteres szalag lógott, rajta a megrendelők kí
vánságlistája és Pali bátyó gályarabként dolgo
zóit. kellett a pénz a telki kék házra. Néhány 
kepén azonban „rajta kaptam”. A többinél meg
sértette a vevővel, hogy Németországban csi- 
iult.it a festményről néhány nagyméretű diáké
in- i és elküldi neki. Össze is ragasztottunk egy 
kartondobozt, ebben gyűjtötte a képeiről ké
szült dukál.
\ \DASZI.AP: - Mostanában olvastam Cser- 
Ki /.m Pálról, hogy „ha elégedetlen volt a ké- 
v/uk) képpel, tori-zúzott, lekaparta, megta
posta..." amíg a kép nem \ált valódi Cserge- 
/.iii alkotassa. M ii szól ehhez a „portréhoz**?

BALOGH ISTVÁN: - Hogy Pali bátyó mit 
csinált a hálószobában, vagy miként viselkedett 
az élettársa előtt, azt nem tudhatom. Én csak 
azt a bölcs mosolyát ismertem, amellyel a világ 
számomra rendkívül felháborító eseményeit 
szemlélte. Hányatott élete során - több lövést 
„elvitt", mint bármely mesebeli remetekan.

Mosolygott a mai világ silányságain. A 
szakmában azonban nem ismert tréfát. Ha elé
gedetlen volt a munkájával, valóban lekaparta a 
képet. Még akkor is. ha tudta, hogy a német ve
vő már elindult a képért. Akkor „ijedtében" 
gyorsan festett egy tökéletes változatot.

Mondtam neki egyszer, hogy kár a kapará
sokért. Egy .jössz" kép néha fontosabb a mű
történész számára, mint a többi „hibátlan” . Le
het. hogy nem is a művész, hanem az ember 
volt impotens azon a borús napon. Hümmögött 
valamit, hogy ami szar, azt el kell tüntetni.

Készülök egyszer bakonyi menedékházam
ba. Felszerelés, habgulyás már a kocsiban, ami
kor csörög a telefon.

Csergezán! Pityukám van kocsid?
Persze. Éppen most pakolok, megyek a Ba- 

konyba.
Ha Istent ismersz, gyere ki hozzám azon

nal...
Palikám, valami baj van? Rosszul vagy? 

Mondj valamit!
Ha kijössz, megtudod - válaszolta és letette 

a kagylót.

Beijedtem. Úr Isten csak nincs valami haja? 
Ezen a tavaszon néhányszor alva találtam ebéd 
után a műteremben, ami szokatlan jelenség 
volt. Beugrottam a kocsiba, fényszóró, ködlám
pa. padlógáz, ámokfutás. Fölrohanok a műte
remhez vezető lépcsőn. A művész úr a festőáll
vány előtt a karosszékben ül. Feláll, megölel és 
megkérdi, miért vagyok ilyen fóldúlt? En meg 
nézem, tapogatom, mi lehet vele...

Mi baj van. miért hívtál?
Gyorsan, vidd cl innen ezt a szart, mielőtt 

levakarom - mutat rá a rókalyukból bámuló há
rom kölyökre.

Lerogytam.
Palikám, tudod te, hogy mit álltam ki. amíg 

ideértem?
Tudod te, milyen hosszú volt nekem ez a ne

gyed óra? Majd megvigasztalódsz - válaszolta 
és hatalmas barna szeme kópésan ragyogott.

Na. eredj a Bakonyba. nekem holnapra újat 
kell festenem.

Já ték !" - szokta volt mondani, ha valami 
komoly öregúrhoz méltatlannak tűnő dologba 
fogott.

Játék - mondta és Jemosotf a ping-pong au
lairól. pedig azt hitiem, hogy simán legyőzöm.

Közben bógéskor és télidőben magával vitt 
Gemencre. Keselyűsön akkor Zilahy János ka
lauzolt bennünket, majd később Lórincz Sán
dor segítette videós, pasztellkrétás vadászatain
kat. Felejthetetlen napokat töltöttünk ebben a

földi paradicsomban, de Pali bátyó tudta, hogy 
ez már az elveszőben lévő Éden és azóta ma
gam is érzékelem a vadvilág rohamos fogyat
kozását. a terület hanyatlását.
VADÁSZLAP: - Hogyan lett Ön vadászból 
rádiós természetvédő?
BALOGH ISTVÁN: - Széchenyi. Kiltenbeiger, 
Bársony István. Fekete István könyvein nőttem 
föl egy nagy kertes vekerlei házban. Négy en vol
tunk testvérek, apám mégis fáradhatatlanul ci
pelt bennünket a budai hegyekbe. A piarista 
gimnáziumban délutánonként ..kalóz-' típusú vi
torlásokat és evezős hajókat építettünk. Nyáron 
ezekkel a hajókkal indultunk Földvárról a Bala
ton nyugati medencéjének, a környék kulturális 
és természeti kincseinek fölfedezésére. Irodalmi 
és természeti élményeim lassan „terepfüggővé" 
tettek. Három napnál többet ma már nehezen bí
rok ki a városban, a szerkesztőségben.

Apósom, sógorom vadászok voltak. így fe
leségem szülőfalujának határában belekóstol
hattam a vadászatba. Vérem börtönébe zárva 
egy hajdani csodaszarvas futása mindig ben
nem dobogott. Boldog vbltam, amikor Ptavecz 
János kollégám - ma szabolcsi fővadász - ba
rátsága révén a gyomai Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaságban (egy éves jelöltségi próba 
után) vadásszá avattak. Akkor még foglyáztunk 
és olt, egy illatos ánizsfóld levadászása után 
hanyatlfekve Bala-pusztán értettem meg. miért 
rajongott Petőfi ezért az asztalsima tájért, ahol 
a felületes szemlélő számára nincsen semmi 
„látnivaló". Gyomán találkoztam először tú
zokkal. a récék, libák vadászatának gyönyörű
ségével. A Körös és árterének, holtágainak, ku- 
bik-gödreinek természeti csodáival. Ám a terü
letet kercsztül-kasul járva lépten-nyomon lát
nom kellett a természeti értékeket, vizeket, az 
ártéri erdőket, a mezővédő fasorokat ve
szélyeztető emberi tevékenységet. Esztelen 
vegyszerezést, műtrágya hegyeket, több négy
zetkilométeres monokultúrákat, fasorokat per
zselő tarlóégetéseket és mérhetetlen mennyisé
gű települési hulladékot.

Elhatároztam, hogy olyan rádióműsort fo
gok csinálni, amelyben bemutathatom csodás 
természeti örökségünket és világgá kürtölhc- 
tem azt a sok ostobaságot, ami ezt a kincset fe
nyegeti. Ráadásul alaposan megismerhetem a 
hazámat, sót fizetést is kapok érte. Erős „közeg- 
ellenállás" legyőzése után 1979-ben elindul
hatott végre a Magyar Rádió első állandó kör
nyezetvédelmi műsora Fűtői-fáig címmel. 
Még ma is élhetne, ha a politika tíz év után el 
nem kaszálja. Valami azért megmaradt ezekből 
az „elhangzott”  műsorokból. 1982-ben megje
lent ..Egy korty halál" című riportkönyvecs
kém, ma az iskolákban ajánlott irodalom. Az 
Oxigénnek is volt ilyen hozadéka. Ember és 
természet kapcsolatáról szóló, - a magyar szel
lemi élet kiválóságaival készült - riportjaink a 
„Bennünk fák jajgatnak" - című köteten lel
hetők fel. A könyv borítóját - Csergezán Pál 
egy téli disznós képet - tőle kaptuk ajándékba. 
A hézagkitöltő apró tollrajzocskákkal együtt. 
VADÁSZLAP: - Manapság az Oxigént hall
gatva nem mindig derül ki számomra, hogy 
Balogh István vadász lenne. Mintha csaló
dod volna a vadászaiban...

{Folytatás a 12. oldalon)
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A sorrendben 21. Európa Nap ren
dezvényeit ezúttal Makón rendez
ték, június 4-én. Makó Város Ön- 
kormányzata összefogva a kör
nyékbeli térségek aktív szervezői
vel kulturális, sport- és szakmai 
rendezvények gazdag választéká
val várta a meghívott vendégeket. 
A zenés ébresztőt követően az 
Európa Nap hivatalos megnyitójá
ra 10 órakor került sor. ahol dr. Bú
zás Péter, Makó polgármestere 
mondott köszöntőt, majd ezt köve
tően Georg von Neubronner, Né
metország és Michael Laké, az 
Európai Bizottság magyarországi 
nagykövetei mondtak beszédet.

A rangos rendezvényen részt 
vettek még Belgium, Dánia, Gö
rögország. Spanyolország, Fran
ciaország. Írország, Olaszország. 
Luxemburg. Hollandia. Ausztria. 
Portugália, Finnország. Svédor
szág és az Egyesült Királyság 
nagykövetei.

Ez az ünnepség a ’kvadászok 
számára is tartogatott fontos ese
ményt. mert Wéber János, a Föl- 
deáki Dózsa Vt. elnöke szervezé
sében trófeakiállítással mutatkoz
tak be a környékbeli vadásztársa
ságok. A Puskin utcai vadászház 
közösségi termében a falakat a

helyi vadásztársaságok vadász
emlékei díszítették. A vadászati ki
állítás hegnyitöjára. az egyéb 
programok késéfee miatt csak dél
után került sor, de így is emlékeze
tes maradt a vadászok és a szer
vezők számára.

A kiállítást Georg von Neubron
ner úr, Németország magyaror
szági nagykövete nyitotta meg a 
helyi zeneiskola vadászkürtös ta

nulóinak játéka után. A megnyitót 
követően a vendégek végignézték 
a Makói Marosmenti Vt.. a Pitvaro- 
si Petőfi Vt., a Kiszombori Ma
rosszögi Vt.. a Főldeáki Dózsa Vt. 
és a Magyarcsanádi Maros Vt. te
rületéről származó trófeákat. A 
nagykövet úr érdeklődéssel tekin
tette meg a kiállítást, hiszen maga 
is szenvedélyes vadász. A kiállítás 
érdekessége volt a Maros Vt. falán

látható vadkanagyar-gyűjtemény. 
amely Papp Sándor elnök igyeke
zetét. vadászszeretetét és nem kis 
részben szerencséjét is dicséri, 
hiszen ezen a területen nem 
mondható gyakori vadfajnak.

A kiállítás megtekintése után rö
vid, kötetlen beszélgetésre került 
sor, ahol a résztvevők tájékoztatták 
a vendégeiket az elért sikerekről, a 
helyi gondokról és problémákról is. 
A nagykövet úr mesélt saját va
dászélményeiről és azt is elárulta, 
hogy a vadorzókkal máshol is van
nak gondok, nemcsak nálunk.

Közben Verena von Neubronner 
asszonyt, a nagykövet úr felesé
gét. a forgatókönyvön kívül meg
ajándékozták egy nyolchetes ma
gyar vizsla kölyökkel. amit sajnos 
nem tudtak elfogadni, mert rövide
sen új szolgálati helyre utaznak.

A kiállítást az első napon már 
több mint kétszázan látták és biz
tatták a szervezőket, hogy teremt
senek hagyományt a kiállítással.

A nagykövet úr a program jelen
tős késése miatt lemondta az őz
bak vadászatot, de a vendég
könyvben kedves szavakkal emlé
kezett meg a kiállításról és annak 
lelkes szervezőiről.

- K. J .  -

A KAMARA KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE
Az Országos Magyar Vadászka
mara elnöksége az eddigi tevé
kenységéről. költségvetéséről 
számolt be a küldötteknek június 
15-én.

A megalakulás óta eltelt időszak 
alatt a kamara kialakította orszá
gos és regionális szervezeteinek 
infrastruktúráját, létrehozta tanács
adó szerveit, szakbizottságait és 
ellátta a hatóságtól átvett köztes
tületi feladatokat: mind a vadász
jegyek kiadását, mind a vadászok 
vizsgáztatását illetően. A küldöttek 
elfogadták a pénzügyi beszámolót 
és az előterjesztés alapján jóvá
hagyták a köztestület idei munka
tervét. Az idei tervekben - egye
bek között - szerepel, hogy a ka
mara rendezni kívánja az OMVK 
és az O M W  viszonyát, keresi a fú
zió lehetőségét, amelyhez - min
den bizonnyal - törvénymódosí
tást kell majd kezdeményezni. Az 
új FVM rendelettervezetéhez ké
szítettek egy húszoldalas véle
ményt, amely - ha a javaslatokat a 
jogszabályalkotók is figyelembe 
veszik - a vad. a vadgazdálkodás 
és ezáltal a vadászok érdekeit 
szolgálják.

Rendeletmódosításra tesznek 
javaslatot a népjóléti-, valamint a 
belügyi tárcánál az egészségügyi 
vizsgálatok, valamint a fegyvertar
tási engedélyek ügyintézésének 
korszerűsítése érdekében.

A kamara az oktatási bizottság 
segítségével kívánja megoldani a 
középfokú képesítéssel nem ren
delkező hivatásos vadászok to-

A KÖZGYŰLÉS
1/1999. sz. határozat
A közgyűlés a kamara 1998. évi te
vékenységéről szóló írásos beszá
molóját, valamint annak szóbeli ki
egészítését, a felügyelő, a vad
védelmi és vadgazdálkodási, a 
pénzügyi és gazdálkodási bizott
ságok beszámolóját megvitatta és 
egyhangúlag elfogadta.

2/1999. számú határozat
A vadászjegyek érvényesítésekor
- a vadászjegy érvényességére 
szóló esztendőben - a 70. élet
évükbe lépők és az ettől idősebb 
vadászok tagdíjmentességet él
vezzenek. A tagdíjmentesség kez
dete 2000. január 1. Minden terüle
ti szervezet maga vállalja az ezzel 
járó terhet, illetve a kamara központ
ja tudomásul veszi, hogy az érin
tett tagok után nem kap tagdíjat.

3/1999. számú határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogad
ta a kamara 1999. évi feladatait 
összefoglaló tájékoztatót azzal, 
hogy a szakbizottságok munkájá
nak feltételeit és hatékonyságát to
vább kell javítani. A közgyűlés 
megbízza az elnökséget a kitünte-

vábbképzését, és ezzel párhuza
mosan tervezik a tisztségviselők 
továbbképzésének megkezdését 
is. A kamara célul tűzte ki a „va-

HATÁROZATAI
tések adományozására és alapítá
sára vonatkozó szabályok kidolgo
zására.

4/1999. számú határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogad
ta az 1999. évi költségvetést azzal, 
hogy minden kamarai szervezet kö
telessége a takarékos, de célszferű 
gazdálkodás annak érdekében, 
hogy a tervezett kamarai feladato
kat maradéktalanul végrehajthas
suk. A megyék támogatják létszám- 
arányos anyagi hozzájárulásukkal a 
vadászati évkönyv kiadatását.

5/1999. számú határozat
A közgyűlés sem az egyéni tagdí
jakat, sem a területi szervezetek ál
tal a központ költségvetésébe befi
zetett tagdíjakat 1999. évre nem kí
vánja módosítani.

6/1999. számú határozat
A közgyűlés a millennium méltó 
megünneplésére tett előterjesztést 
elfogadta és felkéri a Vadászka
mara területi szervezeteit, azok tel
jes tagságát, hogy a millennium 
megünneplése legyen minden va
dász lelkiismereti kötelessége.

dászetikett" megalkotását és köz
readását. A kamara tevékeny részt 
vállal a millenniumi bizottság mun- 
kájábah. Erre az évre tervezik a ka
mara jelvényének kiadását, és a 
tagság számára történő átadását. 
A kamara - tisztségviselői útján - 
részt vesz az országos és megyei 
vadgazdálkodási tanácsok mun
kájában. támogatja a szakmai kon
ferenciákat. kezdeményezi vala
mennyi vadászati civil szervezet 
egyeztető tanácskozását a hatás
köri átfedések elkerülése, valamint 
a jobb együttműködés kialakítása 
céljából. A természetvédelmi szak- 
bizottságon keresztül feladatul je
lölték meg a természetvédelem és 
a vadászat kapcsolatának rende
zését. és napirendre kerül újból a 
Vadászati Szabályzat átdolgozása, 
majd kiadása is. A Kynológiai Bi
zottság részletes munkatervet dol
gozott ki annak érdekében, hogy a 
vadászkutyatartók száma jelentő
sen emelkedjék. Javítani kívánják 
kapcsolatukat a médiával, ezért 
évente két sajtótájékoztatót szeret
nének tartani.

» A mintegy 15%-os kérdőív 
visszaküldési arány alapján mind a 
hivatásos, mind a sportvadászok 
vonatkozásában az értékelést kö
vetően kidolgozták a javaslataikat, 
és meghatározzák a feladatokat.

(Készült a kiadott írásos 
beszámoló alapján)

EUROPA-NAP MAKON



VADLEXIKON
MOLNÁR GÖRÉNY

(MUSTELA EVERSMANNI)

Akárcsak a hazánkban min
denütt megtalálható közön
séges görény, a jóval ritkább 
molnár görény is a ragado
zók (Carnivora) rendjének 
menyétfélék (Mustelidea) 
családjába tartozik. Régeb
ben a szakkönyvek, enciklo
pédiák és lexikonok szerzői 
még úgy vélték, hogy a mol
nár görény a közönséges gö
rénynek egy pusztai, sztyep
péi alfaja, de ma már külön 
fajként ismeri el az állatrend
szertan.

Népies elnevezéseit, több 
európai országban, tömött és 
világos alsó szőrzete miatt 
kapta: nálunk fakó színe mi
att a „molnár" megkülönböz
tető jelzővel illetik, Német
országban viszont „fehér” 
görénynek nevezik. Hasa vi
lágos, melle és lábai feketék, 
farka ugyancsak világos, de 
a farokvége mindig barnás 
fekete. Jellegzetes ismertető 
jele a sötét szemfolt.

A molnár görényt a szak- 
rodalom tipikus sztyeppei faj
ként említi. Valójában Közép- 
és Kelet-Európától az Urálig, 
sőt azon túl is nagyobb állo
mánya a füves sztyeppéken, 
ősgyepeken, a tartós mezei 
növényzettel borított síkvidé
keken, alföldeken fordul elő. 
őshonos Ukrajnában, Szibé
ria déli részein, a közép- 
i/siai országok sztyeppéin, 

a Fekete-tenger északi part- 
/ a Moldovai Köztársaság

ban, Románia keleti és déli 
. kságain, de Erdélyben, a 

Bánságban és a Körösök 
melletti laposokon is honos.

iigáriában, Szerbiában és 
- Horvátországban is él, de az 
utóbbi évtizedekben nyugati 

tnyú terjeszkedése is meg- 
‘ jyelhető, hiszen már meg- 
• lent Ausztriában, Németor- 
• igban, Csehországban is.

■ vizánkban főleg az Alföldön 
. iiható nagyobb számban,

de a Dunántúlon, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyében, a 
Nyírségben, Szeged környé
kén, sőt a szomszédos Bács
kában is szép számmal él.

Jellem ző élőhelyei az alföl
di ősgyepes vidé
kek, a here- és 
lucernaföl
dek. Itt érzi 
otthon ma
gát, a me
zőn, az i 
erőszak
kal elfog
lalt és mé
reteihez átala
kított ürge-, hörcsög- és po
coklyukakban él, járatokat 
épít sajátos rendszere sze
rint. E kotorékok számára 
búvóhelyet és télire menedé
ket biztosítanak, de itt veti

kölykeit is. A kevésbé zavart 
területeken, a számára vé
delmet biztosító részeken le
het velük találkozni, egérva
dászatok közben. A molnár 
görényre jellemző, hogy ke
rüli az emberlakta környeze
tet, így ritkán közelíti meg az 
épületeket, tanyákat, szérű
ket, istállókat, ólakat, ahova 
rokona, a közönséges gö-

/ y , 20
A történelmi 
múltú magyar 
vadászat, az 
eredményes 
vadgazdálko

dás. a színvonalas vadászati kultúra elismeréseképpen került meg
rendezésre Magyarországon. Budapesten az I. Vadászati Kiállítás. 
Négy világrész ötvenkét országa részvételével 1971. augusztus 27-én 
nyílt meg. A vendéglátó magyar és a résztvevő országok vadvédelmi, 
vadgazdálkodási, erdészeti, trófea és élővad. valamint vadászkutya
bemutatókkal gazdagították az amúgy is színes programot. A tudo
mányos konferenciák, a természetfilmek szemléjén túl számos ren
dezvény és iparcikk-, fegyvertörténeti-, fotó-, képzőművészeti- és bé
lyegkiállítás képviselte méltó módon a vadászati kultúrát. A változatos 
eseménysort a magyar bélyegkiadás a Világkiállítás-sorozaton kívül 
egy szép. elegáns kivitelű blokkal tette emlékezetessé.
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ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

rény bizony, szívesen elláto
gat portyái alkalmával.

Kifejlett példányainak 
hosszúsága 30-42, farok 
hossza 12-17 centiméter. 
Testtömege 0,7-1,1 kiló kö
zött váltakozik. Talpa csu
pasz, teste zömök, szinte 
mindenütt egyformán vastag. 
Futáskor akár fél métert is 
ugrik. Pacsm agolása, párzá
sa melegebb tavaszokon 
már februárban elkezdődik, s 
ez egész márciusban tart. 
Nagyritkán május-júniusban 
is megfigyelhető, de ez nem 
jellemző. Már 9-10 hónapos 
korában ivaréretté válik. 
Vemhessége hat hétig tart. 
Rendszerint 3-7 kölyköt vet, 
de kotorékában találtak már 
9 kölyköt is. A kölykök szeme 
32-34 nap múlva nyílik ki, ez 
idő alatt szopnak, helyüket 
nem hagyják el. A nőstény 
tejtermelése bő, így a köly
kök viszonylag gyorsan fej
lődnek. s már három hóna
pos korukban elkezdik az ön
álló életet. Főleg szántóföldi 
rágcsálókkal táplálkozik, 
egér és mezei pocok pusztí
tásával hajt hasznot a mező- 
gazdaságnak. Kártétele a 
földön fészkelő védett és va
dászható madarak, az apró
vad fiókáinak elfogyasztásá
ban nyilvánul meg (fogoly, 
fúrj, nyúlfióka, fácán tojás).

A molnár görény hazánk
ban is védett kisragadozó 
faj.

K ászoni Zoltán
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A KIS-BALATON 
NÁDRENGETEGÉBEN
MAGYAR FERENC KÉPRIPO RTJA  HAZÁNK EGYIK LEGNAGYOBB VADVÍZ-ORSZÁGÁNAK 
HANGULATÁBÓL NYÚJT ÍZELÍTŐT AZOKNAK A VADÁSZOKNAK, AKIKNEK A VÍZI VILÁG 
KÖZVETLEN ÉLMÉNYEI, ÉS  AZ AUGUSZTUSI RÉCEHÚZÁSOK NÉLKÜL SZINTE ELKÉPZEL

HETETLEN A NYÁR MÉLTÓ ELBÚCSÚZTATÁSA.
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A TORGYÁN-LEVÉL NYOMÁN
Nem kis zavart okozott néhány vadászberekben a jú
nius elején kiküldött miniszteri körlevél, amelynek végső 
címzettjei a földtulajdonosi képviselők és a falugazdá
szok voltak. Az értelmezéssel kapcsolatban szinte ég
tek a telefonok a szerkesztőségünkben is, ezért az FVM 
sajtóosztályától az alábbi kérdésekre kértünk S.O.S. vá
laszt. 34 naptári nap múlva kaptuk meg a válaszokat

kérdéseinkre.

1.) Ha a törvényben leírt fölmondási 
feltételek nem állnak fenn, milyen 
alapon mondhatja föl a bérbeadó?
1. Az 1996. évi LV. törvény Vtr. 3. § 
(1) bekezdése egyértelműen rögzíti - 
A vadászati jog - mint vagyonértékű 
jog - a földtulajdonjog elválaszthatat
lan részeként a vadászterületnek mi
nősülő terület tulajdonosát illeti meg.

A Vtr. 6. § (3) bekezdése szerint - 
A vadászati jog haszonbérbe-adása ese
tén vadászatra jogosultnak a haszon
bérlőt kell tekinteni. A (4) bekezdés 
alapján - A vadászatra jogosultat a va
dászati hatóság nyilvántartásba veszi.

A Vtr. 15. § (1) bekezdése - A va
dászati jog haszonbérletére a Polgári 
törvénykönyvnek a mezőgazdasági 
haszonbérletre vonatkozó szabályait 
az e törvényben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

A Vtr. 17. § (3) bekezdése - A va
dászati jog haszonbérletére kötött 
szerződést határozott időre, a vadász
területre vonatkozó vadgazdálkodási 
üzemterv érvényességének időtarta
mára kell kötni.

A Vtr. 18. § í 1) bekezdése - A va
dászati jog haszonbérletére kötött 
szerződést annak aláírásától számított 
60 napon belül - a vadgazdálkodási 
üzemtervvel együtt - a haszonbérlő
nek a vadászati hatósághoz jóváha
gyásra be kell nyújtania. A kérelem 
benyújtása egyidejűleg a haszonbérlő 
jogosultként történő nyilvántartásba 
vételi kérelmének is minősül.

(2) bekezdése - A vadászati jog ha
szonbérletére kötött szerződést a va

dászati hatóság az erdőt érintő rész 
vonatkozásában az erdészeti hatóság, 
védett természeti területet érintő rész 
vonatkozásában pedig a természetvé
delmi hatóság előzetes szakhatósági 
hozzájárulásával hagyja jóvá.

A vadászati hatóság a szerződés 
jóváhagyásával egyidejűleg határoz 
a vadgazdálkodási üzemterv jóvá
hagyásáról, valamint a haszonbérlő 
jogosultként történő nyilvántartás
ba vételéről is.

A fentiek szerint a vadászati jog 
haszonbérletére kötött szerződés a 
mezőgazdasági haszonbérleti szerző
déstől a Vtv-ben foglaltaktól eltér. A 
vadászati jog haszonbérletére kötött 
szerződéshez a felek kötve vannak, a 
tulajdonosok az azonnali hatályú fel
mondásjogát a Ptk-ban és a vadászati 
törvényben meghatározott esetekben 
kivételesen érvényesíthetik. Jelenleg 
a haszonbérleti szerződések és a va
dászatra jogosultságot megállapító 
határozatok ideiglenesen kerültek jó
váhagyásra.
2.) Mennyiben érinti ez a körlevél a 
földtulajdonosi képviseletet vállalt 
erdészeti részvénytársaságokat, ha 
az tulajdonosi érdekeket sért?

2. A földtulajdonosi közösség a Vtv.
14. § (1) bekezdése alapján bármikor 
kezdeményezheti a földtulajdonosi 
közgyűlés összehívását, az általa 
meghatározott napirenddel. A köz
gyűlésen hozott határozatokat a ki
sebbségben maradt földtulajdonosok 
a (4) bekezdés b) pontja szerint bíró
ságnál megtámadhatják.

3.) Mi a helyzet azokkal a vadászat
ra jogosultakkal, vagy tulajdonosi 
közösségekkel, akik a törvény elő
írásai szerint bíróságon támadták 
meg az FVM Hivatalok döntéseit, 
ügyükben jogerős döntés született, 
elsőfokú ítéletük van, vagy - ami 
gyakoribb - még az elsőfokú döntés 
előtt állnak? (előhaszonbérlet, ha
tármódosítás. stb.)
3. A földtulajdonosi közgyűlés hatá
rozata a bírósági eljárást okafogyottá 
teheti. A bírósági eljárás a polgári el
járásra vonatkozó szabályok szerint 
fejezhető be. A befejezés módozatai
ról a bíróság a jogi képviselő nélkül 
eljáró feleket kérésre kioktatja.

4.) Van-e a fölmondott haszonbérleti 
szerződésnek mindezek után anyagi

vonzata, ha a bérbeadás helyett ön
álló joggyakorlás mellett döntenek?
4. A nem véglegesített haszonbérleti 
szerződés, illetve a felmondott haszon- 
bérleti szerződés esetén a feleknek a 
PTK szerinti egymás felé elszámolási 
kötelezettségüknek eleget kell tenni. Ha 
az elszámolás bármely fél számára sé
relmes, az polgári peres úton rendezhető.

5.) Bekerülnek-e mindezek az új, 
készülő VHR-be? A tulajdonosi 
gyűlések az előírások szerint várha
tóan július, augusztusban zajlanak 
majd, a harminc napos kifüggeszté- 
si kötelezettség miatt.
5. A folyamatban levő Vhr. módosítás
- a Vtv. szabta lehetőségekhez képest
- rendezi a vadászati jog hasznosítása 
terén fennálló ellentmondásokat.

6.) A vadásztársaságok jóváhagyott 
éves tervvel rendelkeznek, év végé
ig, mi történik, ha a haszonbérletet 
fölmondják, milyen határidővel te
hetik ezt meg?
6. A vadászati jog hasznosításában 
változás csak a vadászati év végén, az 
éves terv lejártakor történik, kivéve a 
törvénysértés esetét.
7.) Miért nem kaptak előzetes tá
jékoztatást a vadgazdálkodók ér
dekvédelmi szervezetei (OMVV, 
OMVK, HAVÉT stb.)?
7. Az intézkedés országgyűlési képvi
selői indítvány alapján indult.

A válaszokat köszönjük, igazán jól el
beszélgettünk a téma mellett. (A szerk. 
megj.)

KINEK AZ ÉRDEKE?
A somogytúri Kunffy Lajos Vadásztársa
ság 1997-ben alakult, földtulajdonosi tár
saságként. Androsovics Jenő, nagy-tu
lajdonos mindent megtett a társaság létre
jöttéért. szervezett, agitált. Egyik oldalról 
szorongatta a SEFAG. másikról a szom
szédos társaság. Ma már nem lehet tudni, 
hogy kinek az ötletére, de egyesültek a 
Hármaspusztai Vadásztársasággal. Létre
jött egy viszonylag nagy számú. 83 fős 
társaság, amelyből aktívan csak 53-an va
dásznak a közel tízezer hektáron. A hársi- 
ak hozták a vadászházat, magasleseket, 
készpénzt és a külföldi vendégeket. Az új 
társaság vezetősége egy közel kétezer 
hektáros területet lezárt, amelyet külföldi 
vadászoknak adott el. Itt a várható bevétel 
8 millió forint, ehhez jön még a szárnyas 
vad értékesítés is a maga 4 milliójával. Ez 
az összeg elég volt ahhoz, hogy jól gaz

dálkodjanak, vadkárt fizessenek és még 
némi tartalékra is szert tegyenek.

Júniusban a földtulajdonosok egy ré
sze, érdekes módon megint Androsovics 
Jenő  vezetésével, el akartak szakadni, 
mondván: olyan kevés idejük van vadász
ni, akkor vadásszanak már a saját földjü
kön, de nem ártana saját magasles sem, 
és ők gazdálkodni is tudnának abból a né
hány millióból. Az ominózus Torgyán-levél 
olaj volt a tűzre, és rájöttek arra, hogy nem 
is olyan fontos az egykori megállapodás. 
Minek a „nagy családhoz" tartozni, amikor 
kisebb körben a saját pecsenye is bizto
sabb. Nem számít, és - úgy tűnik senkit 
nem érdekel, hogy ez sem a vadnak, sem 
a vadgazdálkodásnak nem jó. Szakmai 
szempontokkal nem támadható, hogy 
nagyvadas területen a gazdálkodás 
könnyebb, hatékonyabb lehet a nagyobb,

és terjedelmesebb területen. Itt azonban 
az észérvek nem számítottak.

Udvaros Zoltán, a társaság elnöke el
mondta. hogy a földtulajdonosok úgy gon
dolták, ha kiebrudalják a földnélküli sport
vadászokat. ők több vadat tudnak majd 
zsákmányolni, elfelejtve azt, hogy a tár
saság általuk megszavazott alapsza
bállyal és hosszú távú vadgazdákodási 
üzemterwel rendelkezik. Minden követ 
megmozgatnak annak érdekében, hogy a 
jól prosperáló társaságot szétrobbantsák.

Androsovics Jenő szerint nincs miért eb
ben a társaságban maradni, nem tartja őket 
ott semmi. Sem az egykori többségi szava
zás, sem az adott szó. sem az etika...

A szakadárok az első menetben ugyan 
csatát vesztettek, de a „hidegháború' to
vább folyik.

Szarka Ágnes

11



SZÁMOMRA A VADÁSZAT ALKALMAZOTT TERMÉSZETVÉDELEM
{Folytatás a 7. oldalról)

BALOGH ISTVÁN: - Szerintem a vadászat
nak ma már alkalmazott természetvédelemnek 
kellene lennie. De nem az. Sőt: amit ma vadá
szatnak neveznek, az a vadászat megcsúfolása. 
Puskás bordélyozás. Jön a „márkás", esetleg 
forintos vendég, előadja a kívánságát, szerző
dést köt és vadőri segédlettel teszi magáévá a 
megkívánt vadat. Az „aktus" után fizet, és 
büszke férfiként hazamegy a családjához.

Én azokkal értek egyet, akik számára a ter
mészet az Isten titkos írása, nem vagyok temp
lomjáró. Nekem a hajnali fénypászmákkal dísz
lő. madárzsoltárral zengő, vaidvirágszőnyeges. 
gombadíszes, pillangőszámyas, vaddisznócsu- 
hás. Hubertusz-kerc.sztes „hívekkel”  teli erdő az 
a katedrális. ahová megtisztulni, lélekben meg
erősödni járok. Egy sáros vaddisznó sokkal tisz
tább lehet, mint némely fehér galléros ember.

Huszonkét esztendeje járom az ösvényt és 
fejtegetem a Teremtő titkosírását. Kérdőjelek 
végtelen sora csalogat mindig tovább és to
vább. Az apró természeti szenzációk látványa 
elbűvöl. Igyekszem videóval megörökíteni a 
számomra múló pillanatot. A puskamikrofon
nal pedig a természet muzsikáját próbálom rög
zíteni. A boldogság eme szüntelen keresése 
persze dokumentumértékú is. Még csak 55 
éves vagyok és már én sem ismerek rá néhány

tájra, mert vér és arany harcában az élővilág ma 
vesztésre áll a pénzvilággal szemben. 
VADÁSZLAP: - Akkor a puska csövében 
már a pókok laknak?
BALOG ISTVÁN: - Olt még nem tartunk, de 
hamarosan erre is sor kerülhet. Egy négy-öt 
éves vadkan nyoma - remete kanról majd no
vellában ábrándozom - néha még engem is 
„csőre tölt”  és amíg tehetem, a szarvasok lako
dalmában is szeretnék bálrendező lenni. A tró
fea ugyan selejt, de az élmény első osztályú. 
Vadászélctcm során eddig hat szarvasbika. hu
szonkét vadkan és harminchat őzbak ravatalá
nál kértem búnbocsánatot. Dámot a mi terüle
tünkön talán még lőhetek. Muflonra már nem 
kerül sor. bérvadászatra ugyanis nem veteme
dem. A vad nyomát megtalálni, majd megpil
lantani. szükség esetén hetekig „udvarolni", él
vezni a várakozást, a futó találkozásokat, egé
szen a beteljesülésig. Én ilyen romantikus, 
„szerelmes”  vadász vagyok. Az üzletté silányí- 
tott vadászat - rossz törvényekkel tetézve - az. 
élőhely romlásához a vadvilág elkorcsulásához 
vezet. Remélem, nem jön el az az idő. amikor 
csak Csergezán képeken láthatnak vadat az 
unokák.
VADÁSZLAP: - Rossz törvényeket említett... 
BALOGH ISTVÁN: - Magyarországon a po
litikai pankració kiütötte a társadalom érték- 
rendszerét szinte minden területen. Az erdőnél

például - Gemencnél - maradva: milyen erdő
törvény az, amelyik szentesíti a vegetációs 
időben történő fakitermelést? Májusban, júni
usban. amikor szülőszoba az erdő. elindulnak 
a sztalinyecek, motorfűrészek és a fanyúvő 
brigádok erdólesteket fektetnek a földre fész
kestől, madarastól, gidástól, malacostól. bor- 
jastól. Térdig érő sárlagunákat hagyva az er
dőn. Azután jön egy húszmilliós terepjáró, aj
taján ,A  természet szolgálatában" felirattal, 
hogy összeírja a tarvágás hasznát. Mindez nem 
az igazi erdészek, hanem a politikusok bűne, 
akik a tartamos erdőgazdálkodásra alkalmas 
közhasznú társaságok helyett éves nyereségér- 
dekellségű részvénytársaságokat hoztak létre. 
Drága igazgatótanáccsal, felügyelő bizottság
gal. számtalan titkárnővel, drága terepjárókkal. 
Meg kell nézni, hogy a bankvilág emberei ho
gyan osztották föl egymás között az erdészete
ket. Gemenc esetében a részvénytársaság nettó 
nyeresége, ami a kincstárhoz jut, aránytalanul 
kicsi c páratlan terület ökológiai értékéhez ké
pest. Gemencen az erdészetnek, a vadászatnak, 
a vízügynek mind a természetvédelmet kellene 
szolgálni. Közben Európában - ahová csatla
kozni akarunk - póklábú munkagépek közelí
tik a kivágandó fát. nehogy összetiporják az 
erdő talaját, mert az erdő az apró talajlakóknál 
kezdődik.

Az erdő génbank szerepét, a vízháztartás
ban. az erózió és a defláció megakadályozásá
ban. az oxigén gyártásában, az emberi rekreáci
óban betöltött szerepét huszonötször többre 
tartják a favagyon értékénél. A mezőgazdaság
ból kieső termelőknek fizetnek az erdőtelepíté
sért. A fában gazdag Finnország fát importál, 
hogy ne a saját erdejét vágja. Hol vagyunk mi 
ettől a mentalitástól?

Nos, ezért féltem hazánk - az uniós országo
kénál még mindig sokkal gazdagabb - élővilá
gát, amelyet ha sikerül megtartanunk ebben az 
átmeneti időben, akkor az unokák tisztelni fog
ják a nagypapát. A politikai csatározások kö
vetkeztében rossz a vadászati törvény is. Élet
idegen. a vadászati gyakorlattól teljesen elru
gaszkodó szabályokat, szankciókat, demokrati
kusan kötelező szervezeteket erőltet a vadász
társadalomra. Olykor komikus kötelességek so
rozata mellett jogokat alig tartalmaz. Ha valaki 
komolyan venné ezt a törvényt, éppen a vadá
szat lényegét, poézisél veszítené cl.

Ezért vadászom már inkább a kamerával. A 
vértelen vadászat nincsen területhez, tagdíjhoz, 
társadalmi munkához, ostoba előírásokhoz, va
dászidényhez kötve. Minden vadra lehet vele 
vadászni. Akár a legendás csodaszarvasra is. És 
a „zsákmányt" évtizedek múlva is te  lehet mu
tatni minden természetszerető embernek.

Cs.S.

AZ OMVV KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE
Két szövetség kivételével, szinte teljes 
számban megjelentek a megyék küldöttei 
az O M W  országos gyűlésén, július 16-án.

Dr. Suchman Tamás a szövetség elnö
ke üdvözlő szavai után, a megszokottól 
eltérő módon, szigorú önkritikával ele
mezte az országos elnökség munkáját, 
mert nem sikerült maradéktalanul érvényt 
szerezni az előző közgyűlésen elhatáro- 
zottaknak. Akkor az országos elnökség 
arról döntött, hogy a tagszervezetek 
összegyűjtött javaslatai alapján az elmúlt 
év végéig tisztázzák viszonyukat, feladat
köreiket a kamarával és megszüntetik 
nem kívánatos átfedéseket, párhuzamos
ságokat. Elkülönül az érdekvédelmi fel
adatkör a köztestületi munkától. Sajnála
tos módon csupán a Rábaközi Vadász
szövetség küldött be javaslatokat. így 
ezekben a kérdésekben ez év elején a 
m egyék döntöttek abban, hogy egyetlen 
erős érdekvédelmi szervezet létrehozása 
szükséges a jövőben. Ennek azonban je
lenleg alapvető jogszabályi akadályai 
vannak, azok módosítása szükséges, 
amelyhez idő kell, ugyanis két külön tör
vény alapján áll a  két szervezet. Pechtol 
János főtitkár kiegészítőjében arról szólt, 
hogy a szövetségi tagdíjakból, kamatok
ból és vállalkozásokból már nem lehet 
fenntartani a védegyletet, és hozzá kellett 
nyúlni a közös vagyonhoz. Tagdíjemelés
re nincs lehetőség, mert az alföldi m egyé
ket sújtó katasztrofális helyzetben erre je
lenleg gondolni sem lehet, sőt keresni kell

a gyors segítség lehetőségeit. Az OMVV 
véleményezte az új végrehajtási rendelet 
tervezetét, és a kapott tájékoztatás szerint 
mintegy nyolcvan százalékban elfogad
ták a beküldött javaslatokat, s ez nagy
mértékben segíti a  hazai vadgazdálkodás 
ügyét. A napokban küldik meg a m egyék
nek az APEH-el egyeztetett vadásztársa
sági adó. pénz és egyéb, a gazdálkodás
sal összefüggő kiadványát, amely egysé
gesíti, és tiszta helyzetet teremt a vadgaz
dálkodás speciális adminisztrációs kér
déseiben.

Ezután került sor a szövetség költségve
tésének vitájára. Páldy Géza, Baranya me
gye küldötte azonnali választ kért arra, 
hogy a szövetség székházában a vadász
kamara, a Hungarojagd Kft. és a vállalko
zási alapon működő Nimród szerkesztőség

mennyi bérleti díjat fizetnek, mert ezt nem 
találta a kiadott anyagban. Pechtol János 
válaszában elmondta, hogy az elnökség 
döntése alapján a Nimród szerkesztőség 
térítésmentesen használja a két helyiséget, 
a Hungarojagd Kft. havi 50-, a kamara havi 
45 ezer forint bérleti díjat fizet. Imre János, 
az ellenőrző bizottság elnöke egyebek kö
zött arról szólt, hogy az árpádhalmi vad
gazdaságban egy fél évtizede elmaradtak 
az állagmegóvási, felújítási munkák, ame
lyet kidolgozott terv alapján sürgőrsen pó
tolni kell. Sajnálatos módon csökkent a fá
cán iránt a kereset, így a telep teljesítmé
nye mintegy felére esett vissza.

A szövetség 15 és félmilliós bevételi 
tervével szemben, erre az évre több mint 
2 \  milliós kiadás áll, még a legtakaréko
sabb gazdálkodás mellett is. A szövetség 
vállalkozásainak idei tervén is megmutat
koznak mindazok a gondok, am ely más 
területeken is hasonlók, ezért az érdek- 
képviseletnek is olyan új feltételrendszer
nek kell megfelelnie, amelyekkel szakmai
lag, pénzügyileg, és gazdaságilag is al
kalmazkodni tud a megváltozott körülmé
nyekhez. Ezután a küldöttek elfogadták a 
szövetség tavalyi beszámolóját és jóvá
hagyták az idei terveket.

Dr. Suchman Tamás elnök bejelentette, 
hogy nem kíván indulni a következő évi vá
lasztáson, amelyet a tervek szerint az év el
ső felére hoznak majd előre, megvárva a 
társasági, megyei választások eredményeit.

- H -
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Mit ér a mester, ha vadász?
Az érvényes végrehajtási rendelet szerint 
hivatásos vadásznak minősül a vadgazdál
kodási szakfcladatokat ellátó, legalább kö
zépfokú, szakirányú képesítéssel rendelke
ző magyar állampolgár. Középfokú vadá
szati-vadgazdálkodási szakképesítés igazo
lására a rendelet szerint el kell fogadni a 
vadgazdálkodási technikusi képesítést és a 
középfokú vadgazdálkodási, valamint erdé
szeti szakképesítést tanúsító bizonyítványt. 
Alapfokú vadászati-vadgazdálkodási képe
sítést a vadász-vadtenyésztő szakmunkás
bizonyítvány megszerzése jelenti. A végre
hajtási rendelet engedményt biztosít 2000. 
szeptember 1-ig a szakirányú képesítés 
megszerzésére.

A szakmai követelményekről szóló 
64/1994 (X II. 15.) FM rendelet tartalmazza 
a vadász-vadtenyésztő szakképesítés szak
mai és vizsgáztatási követelményeit. A szak- 
képesítés megszerzésének előfeltételei kö
zött szerepel kétéves szakmai gyakorlat, il
letve vadgazdasági alkalmazás. Az ellátható 
tevékenységek közé sorolja pl. az egyéb 
vadgazdálkodási foglalkozások, vadász, 
vadtenyésztő, gondozó, vádbefogó feladato
kat stb. A képesítés célja a vadgazdálkodás 
számára olyan szakemberek biztosítása, akik 
alapfokon alkalmasak a Hivatásos Vadászok 
szolgálati szabályzatában meghatározott fel
adatok ellátására és a vadászat, vadgazdál
kodás szabályainak betartására és betartatá
sára. A foglalkozás során előforduló legfon
tosabb feladatcsoportok között szerepel a 
vadászati szolgáltatás (vendég vadásztatás, 
kísérés, vadászház, vendéglátás).

A vadgazdálkodási technikus szakképesí
tés megszerzésének előfeltétele a középisko
lai végzettség. A képzés célja középfokú 
végzettséggel rendelkező gyakorlati szak
emberek képzése a vadgazdasági ágazat szá
mára. A vadgazdálkodási foglalkozások kö
zé tartozik pl. a vadászmester, a fővadász, a

kerületvezető hivatás^ vadász, vadőr, stb. 
Az ellátható feladatok az előbbi végzettség
hez képest kereskedelemmel, vadászati igaz
gatással és érdekvédelemmel egészülnek ki. 
A javasolt technikusi óratervben idegen 
nyelv és számítástechnika tantárgyakkal bő
vül a vadász-vadtenyésztői óraterv elméleti 
tantárgyjavaslata.

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi 
XVI. törvény kamarai feladatrendszerében 
megfogalmazza, hogy közreműködik a szak
képzésben, illetve végzik a mesterképzést, 
mestervizsgáztatást. A szakképzési törvény 
lehetőséget adott arra, hogy teljesen újszerű 
módon elkészüljenek az agráriumban a mes
terképzés tanügyi dokumentumai, a mester- 
vizsgák szakmai és vizsgáztatási követel
ményrendszere. Összesen 19 agrárszakmá
ban van lehetőség mestervizsgáztatásra, me
lyek között szerepel a vadász-vadtenyésztő 
mesterképzés is. Az oktatás formáit tekintve 
lehet nappali rendszerű tanfolyamos és fel
nőtt levelező képzés. Javasolt elméleti és 
gyakorlati óraszám 1000 óra.

A mestervizsgákhoz szükséges alapké
pesítés: vadász-vadtenyésztő, vadgazdálko
dási technikus, üzemmérnök, mérnök, 
szakmérnök. A vizsga előfeltételeként va- 
dász-vadtenyésztő szakmában 5 év eltöltött 
gyakorlat, technikus szakmában 4 év, felső
fokú végzettség esetén 3 év szükséges. 
Tevékenységi köréhez tartozik a vállalkozás 
megindítása, vezetése, gyakorlati szakokta
tói feladatok ellátása, vadgazdasági tanu
lók, gyakornokok foglalkoztatása. A mes
terképzés szakmai, elméleti és gyakorlati 
ismeretei (500 óra) kiegészülnek vállalko
zási (400 óra) és pedagógiai (100 óra) 
ismeretekkel. A képzés tehát szakmai tu
dásra alapozott, elsősorban vállalkozási is
mereteket biztosítja.

Idén április 15-én Csongrádon és Árpád- 
halmon felkészített 16 mesterjelölt a mester

vizsga szabályzat szerint eredményes va
dász-vadtenyésztő mestervizsgát tett a 
Csongrád Megyei Agrárkamara kijelölt vizs
gabizottsága előtt, aminek tagja volt az 
FVM képviselője is. A mesterlevél átadásál 
sajtótájékoztató követte, ahol felvetődött a 
vadász-vadtenyésztő mesterek helye és sze
repe a gyakorlati életben. Ezzel kapcsolatos 
jogszabályok és állásfoglalások sajnos nem 
adnak tiszta képet, ezért jogharmonizációt 
igényelnek. A jelenlegi jogszabályok alapján 
az alapképzésre épülő mestervégzettség nem 
ad lehetőséget hivatásos vadász állás betöl
tésére. Ugyanakkor az FVM Oktatási-Kuta- 
tási-Fejlesztési Főosztálya a Magyar Ag
rárkamara megkeresésére közölte állásfog
lalását, mely szerint „a pályázat szempont
jából a hagyományos - 3 éves képzési idő 
után szerzett - szakmunkás bizonyítvány, 
illetve az ezzel egyenértékű szakképesítést 
igazoló bizonyítvány középfokú szakmai 
végzettségnek tekintendő. Ezt egészíti ki 
az a nyilatkozat, melyet egy szakoktatási 
fórumon hallhattunk az FVM illetékes 
főosztályainak döntéséről: a mestervég
zettség a technikusi szakmai végzettséggel 
egyenrangú.

A gazdasági kamarák feladata a vállalko
zói igazolványok kiállítása és kiadása is. A 
Csongrád megyei Agrárkamaránál szerve
zett Export Club előadás-sorozatán egyértel
művé vált. hogy a szakemberek rendszeres 
képzése - így a mesterképzés is - szükséges. 
EU konform és az EU csatlakozás előtt és 
azt követően is elengedhetetlen. Az E li 
csatlakozás tárgyaló bizottságában résztve
vő előadók kihangsúlyozták, hogy agrár- 
vállalkozás csak megfelelő szakmai vég
zettség birtokában kezdeményezhető és 
folytatható. A vonatkozó FM rendelet sze
rint a vadgazdálkodási vállalkozó és az 
egyéb vadgazdálkodási szolgáltatások meg
nevezésű vállalkozó előírt képesítése va

dász-vadtenyésztő szakmunkás, tehát a ka
mara köteles kiállítani a fent említett tevé
kenységekre a vállalkozói igazolványt - 
amennyiben az egyéb feltételeknek is meg
felel az igénylő - ha megvan a szakmunkás
bizonyítványa. illetve ha vállalja, hogy kél 
éven belül megszerzi azt.

A szakképzésről és a mesterképzésről 
az elmúlt időszakban többször egyeztetett 
az Oktatási Minisztérium és a Magyar Ag
rárkamara. Ennek eredményeként idén jú
niusban együttműködési megállapodást ír
tak alá, mely szerint az Oktatási Miniszté
rium támogatja az egyes mester szakmák 
szakmai és vizsgáztatási követelményei
nek, a képzés dokumentumainak kidolgo
zását, segíti a mester szakmák elismertsé
gének növelését.

Az első mestervizsgáztatást követően a 
Csongrád megyei Agrárkamara levélben for
dult az FVM-hez a vadász-vadtenyésztő 
mesterfokozat gyakorlatban történő beil
lesztésére. Kértük, hogy a jelenleg kidolgo
zás alatt lévő végrehajtási rendelet módosí
tásánál egyértelműen határozzák meg a hi
vatásos vadász alkalmazási feltételeit. Java
soltuk, hogy a hivatásos vadászi állás betöl
tésére fogadják el a vadász-vadtenyésztő 
szakmunkás végzettséget, és az erre épülő 
vadász-vadtenyésztő mester szakmai szintet. 
A társadalmi megbízatású vadászmesteri 
státus betöltéséhez a vadász-vadtenyésztő 
mester, vagy az ennél magasabb szakmai 
végzettség legyen csak elfogadható.

Az agrárágazatok közül a vadászatban 
már évtizedek óta használatos a mester (va
dászmester) kifejezés, ezért ezúttal csak 
pusztán a szakmaiságát tekintve újszerű. A 
gyakorlati életben történő szakmai rangsor
ba illesztése a végrehajtási rendelet módosí
tásában - remélhetőleg - megtörténik.

Fackelmann István 
Csongrád megyei Agrárkamara

EGY HELYREIGAZÍTAS MARGOJARA
Természetesen eszünk ágában sincs kom
mentálni a Fővárosi Bíróság 47. Pf. 
22727/1999/2. számú ítéletét, amely egy két 
évvel ezelőtt hirdetésként^!!) megjelent cik
kel kapcsolatban született. Az írásban a Vad- 
coop Bérkilövő Vadásztársaság zűrös ügyei
ről volt szó, amelynek megállapításai ellen 
az érintettek sajtó-helyreigazítási pert kezde
ményeztek a VADÁSZLAP és kiadója ellen.

Az első fokú bíróság ítéletében fogalma
zódott meg egy négy pontból álló helyreiga
zítás, amelyet szerkesztőségünk megfelleb
bezett. A másodfokú eljárás során a bíróság 
teljes egészében elutasította B. Szabó Ernő, 
Zólyomi Ferenc, Hujber Sándor és dr. Vicze 
Emő keresetét. Ebbe a felperesek nem nyu
godtak bele és felülvizsgálati kérelmet 
nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz.

A Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgá
lati bíróság a Pfv. IV. 23.131/1998/5. számú 
végzésével a másodfokú bíróság ítéletét ha
tályon kívül helyezte és a másodfokú bíró
ságot új eljárásra és új határozat hozatalára 
utasította.

Az új eljárás során a másodfokú bíróság 
két új tényt vett figyelembe, az egyik az

volt, hogy Zólyomi Ferenc sajnálatos mó
don időközben elhunyt, a másik pedig, hogy 
a Vadcoop 1997 márciusi közgyűlésén ho
zott határozatokat egy másik ügyben eljáró 
bíróság hatályon kívül helyezte, illetőleg a 
küldöttközgyűlés zárttá nyilvánítását alap
szabály ellenessé nyilvánította.

Az első fokú bíróság, illetőleg második 
nekifutásra a másodfokú bíróság helyreiga
zításra kötelezte szerkesztőségünket, mivel 
a helyreigazításban szereplő témákban szer
kesztőségünk nem tudta igazolni a szerzők 
által leírtakat.

Nem kívánjuk a Vadcoop-ügyet folytat
ni! Korábban is, most is megvolt/megvan a 
véleményünk a történtekről... és azóta sok 
víz lefolyt a Dunán.

A tragikus hirtelenséggel elhunyt elnök 
helyére ketten is pályáztak: B. Szabó Emő 
és Hujber Sándor. B. Szabó Ernő vereséget 
szenvedett, mivel a korábbi elnökhelyettes 
Hujber Sándor lett az elnök.

Mégis úgy érezzük, a lényekhez s talán 
az igazsághoz is hozzátartozik egy azóta 
birtokunkba került ügyészségi határozat, 
amelynek közlésével semmiképpen sem

szeretnénk kegyeletsértést elkövetni, csu
pán az ügy bonyolultságát kívánjuk illuszt
rálni. Mihez kezdjen a szegény halandó, ha 
még a hozzáértő bíróságok, ügyészségek ál
láspontja sem egyértelmű.

Érdemes lenne összehasonlítani a négy 
bírósági fórumot is megjárt helyreigazítás 
utolsó pontját és az 1998. augusztus 15-ei 
keltezéssel meghozott ügyészségi határoza
tot. amelyet a Budapesti X I. és XX II. kerü
leti Ügyészség fogalmazott meg és amely
ben megszünteti a nyomozást az 1998. jú
nius 21-in elhunyt Z. Ferenc ellen, ugyan
akkor megrovásban részesíti. (A dátumok 
nem lényegtelenek.)

,Z. Ferenc 1996. januárjában és febru
árjában két olyan hamis tartalmú elszá
molást nyújtott be a VADCOOP BVT-nek, 
mely szerint az általa használt (valójában 
7.1 literlIOO km dízelolaj fogyasztású) 
DCU-054 frsz.-u Aluli tip. személygépko
csi benzinüzemű és fogyasztása 10,6 li
teri 100 km. Erre figyelemmel a vadásztár
saság a gyanúsítottnak a ténylegesen el
számol halónál 27 846 Ft-al többet számolt 
el és fizetett ki.

A cselekmény I  rb. a Btk. 318. § (1) be
kezdésébe ütköző és a (2) bekezdés első 
fordulata szerint minősülő folytatólagosan 
elkövetett csalás vétségét és I  rb. a Btl. 
276. §-ába ütköző folytatólagosan elköve
tett magánokirathamisítás vétségét valósí
totta meg.

A gyanúsított büntetlen előéletű, a bűn- 
cselekmények elkövetését beismerte, az 
okozott kár viszonylag csekély és az elkö
vetése óta több mint 2 év eltelt. E  körülmé
nyekre figyelemmel az elkövetett cselek
mények társadalomra veszélyessége már 
oly csekély, hogy nem indokolt a büntető- 
eljárást továbbfolytatni, mert az elkövető
vel szemben alkalmazható legenyhébb 
büntetés kiszabása is szükségtelen. Ezért 
az eljárást megszüntetem. Mivel azonban 
magatartásával Z. Ferenc bűncselekményi 
követett el, ezért őt megrovásban részesí
tem és felhívom a figyelmét arra. hogy a 
jövőben tartózkodjon bármilyen jellegű 
bűncselekménv elkövetésétől, ellenkezőW
esetben vádemelésre és büntetés kiszabá
sára kerül sor."
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NEMZETKÖZI KONFERENCIA GODOLLON
Gödöllőn rendezték meg a II. Nem
zetközi Vadgazdálkodási Konferenci
át június 28.-július 2. között. E ran
gos eseménnyel egy időben a hely
színen kereskedelmi- és művészeti 
kiállítás is nyílt. A tárlaton kívül 7 
könyvkiadó legújabb szakmai kiad
ványaival, valamint 9 kiállító külön
féle technikai eszközeivel: a legújabb 
típusú csapdákkal, távmérő berende
zésekkel, software termékekkel és 
adatbázisokkal, vadkerítésekkel, 
fecskendőkkel és jeladókkal ismer
kedhettek meg a résztvevők. A házi
gazda a GATE, valamint a vadvédel
mi és vadgazdálkodási szakma legna
gyobb szervezete, a csaknem tízezer 
tagot tömörítő, amerikai székhelyű 
Wildlife Society (Vadvilág Társaság) 
volt. A konferencia ötévente kerül 
megrendezésre. Az elsőt 1993-ban 
Costa Ricában tartották, a következőt 
2004-ben rendezik, de a helyszín 
még nem dőlt el.

A nemzetközi szakmai fórum a 
„Vad, föld és emberek: a 21. század” 
címet viselte, 25 szekciójának ülésein 
37 ország 310 kutatója vett részt. A 
rendezvény elsősorban a tudomány 
számára tette publikussá a vadgaz
dálkodás, a természetvédelem és a 
környezetvédelem különböző terüle-

teinek kutatási 
eredményeit, 
mellyel lehető
ség nyílik ezek 
nemzetközi 
szintű összeha
sonlítására és a 
közös értékelés
re. A tanácsko
zás fő célja, 
hogy az új kuta
tási irányokat és _______________
eredményeket
integrálja, megteremtse az alapját a 
21. századi együttműködésnek. A 
hangsúlyt a közös kutatásokra he
lyezték, aminek keretében kutatók 
szakmai csere-programokban vehet
nek részt. Külön kiemelhető a fiatal 
előadók magas száma - amivel úgy 
tűnik, biztosítva van az utánpótlás, 
látszik, hogy a problémákra a fiata
labb generáció is fogékony.

A magyar kutatók számot adtak a 
hazai nagyvadállomány helyzetéről, 
az állományok helyben tartásáról, il
letve a hálós módszerrel ellentétben, 
az altatólövedékes befogást követő 
áttelepítés módjairól. Beszéltek a ra
gadozók, elsősorban a rókapopuláció 
csökkentésének problematikájáról, 
ugyanis egy 1987-1997 között vég
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zett vizsgálat
ból kiderül, 
hogy a vadász- 
társaságoknak 
csupán negye
de képes a 
megfelelő szin
ten tartani a te
rületükön az 
egyedszámot. 
V i z s g á l a t i

________________ eredményeket
közöltek a Du

nakanyar, a Szigetköz és a nádasok 
élővilágában végzett mérésekről, va
lamint a különböző hazai madárfa
jokkal kapcsolatos kutatások eredmé
nyeiről. Talán az egyik legérdeke
sebb anyag, ami egy külföldi résztve
vővel közösen készült, a külvárosi te
rületekre betelepülő vadfajok -»nyest, 
görény és menyétfélék - és az ember 
együttélésének kapcsolatáról szólt. A 
GATE Vadbiológiai Intézeténél a 
szakmai érdeklődők számára hozzá
férhető az elhangzott előadások an
gol nyelvű, rövidített anyagainak 
gyűjteményes kiadványa.

A rendezvény fővédnöke a Ma
gyar Köztársaság elnöke, Göncz Ár
pád volt, aki maga is a Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem hallgatója

volt 1952-56 között. Elküldött leve
lében kiemelte, hogy a természeti 
erőforrások védelme és felelős hasz
nosítása globális probléma - a part
nerség. az információk és tapaszta
latok cseréje nemzetközi szinten is 
szükséges. Földünk egy és közös, 
védelmének felelőssége mindannyi
unké. Ahogy fogalmazott, a térsé
günkben, Közép-Kelet-Európában 
bekövetkezett politikai változások a 
gazdaságban is olyan új problémá
kat vetnek fel, mint például a föld és 
a vad tulajdonlása, a vadvilág gaz
dasági és jogi védelme, a nagy- és 
apróvad-gazdálkodás módszerei. Az 
ökológiailag megalapozott döntések 
meghozatalában különösen fontos 
az előzetes tájékozódás, a szakma 
minél szélesebb körben történő pár
beszéde.

Megemlítette a Gesta Hungaro- 
rum-ot, az első magyar krónikát, 
amely szerint honfoglaló elődeink 
kétezer évvel ezelőtt a Kárpát me
dencét termékeny földje, nagy erdő
ségei és vadbősége miatt választották 
otthonukul. Gondos és bölcs emberek 
voltak, de a történelem széljárásait - 
sajnos - nem látták előre...

Csornai-Kovács Tamás

KÖNYVELÜNK, VAGY VADÁSZUNK?"*4̂
Napjainkban a vadász alapfelszere
léséhez elválaszthatatlanul hozzá
tartozik a személyi igazolvány, jogo
sítvány, forgalmi engedély, fegyver- 
tartási engedély, vadász igazolvány, 
vadászjegy, egyéni lőjegyzék, fegy
ver műszaki vizsga igazolás, a go
lyóstoll, anyja neve két példányban, 
de nem árt, ha a lesen nálunk van a 
puska, töltény, zseblámpa stb. - hi
szen mindezeket kérhetik. Papírok
kal kellően felszerelve, már megy is 
a vadász a lesre és ott ül hosszú 
méla lesben és ha szerencséje van, 
talán lő is valamit. Az igazi macera 
csak ezután kezdődik: zsigerelés 
(van akinek ez is gondot okoz), majd 
utána, vagy előtte a könyvelés. 
Egyéni lőjegyzék a helyszínen töl
tendő ki. Mínusz akárhány fokban,

esőben nem fog a toll, a vadásziz
galom után remeg a kéz, s legalább 
a nyolckarú Sívának kell lenni, ha 
még a zseblámpát is fogni akarjuk. 
Vagy elhelyezhető a két fogsor kö
zött - ha nem vacog nagyon - a 
szájban. Mindezt újra el kell játszani 
a beíró könyvnél (zsákmány, faj, ivar, 
azonosítójel stb.), mert ezeket az 
adatokat oda is rögzíteni kell. A vad
jelzőt a csánkba kell helyezni, de 
1999-re nem adtak, pedig a rendőr 
ezt is kérheti. Felvetődik a kérdés, 
megér-e ennyit, mondjuk egy csökött 
malac, rühes róka, vagy egy nyest- 
kutya? Végül is mit akarunk valakinek 
bebizonyítani? Azt, hogy rendes em
berek vagyunk, nem vadorzók. Más
képp már ugyanis nem hiszik el...

(Szarka)

NYERJEN
Magyar Konyha előfizetést!
Játékunkkal a Magyar Konyha éves elő
fizetését nyerheti meg három olvasónk, 
ha a júliusi, augusztusi és szeptemberi 
számokban megjelenő kérdésekre is 
helyes választ küldenek be.

Augusztusi kérdéseink:
1. Hányadszor rendeznek vadásznapo 

augusztus 28-án Lábod-Nagysallér 
bán?

2. Hogy hívják a Lábod-Mavad Rt 
gasztronómiai csapatának kapitá 
nyát?

3. Melyik évben nyert utoljára nagysza 
kácsi Királyi Szakácsversenyen ezüst 
érmet Tokaji Ferenc főszakács?

A megfejtéseket augusztus 15-éig 
kérjük beküldeni:

Magyar Vadászlap Szerkesztősége 
1245 Budapest. Pf: 1209.

Fax: 331-4368 
E-mail: vke.vadaszlap@mail.matav.hu
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Hatodik alkalommal rendezték meg Zala me
gyében a hivatásos vadászok vetélkedőjét a 
BEFAG gyenesdiási lőterén június 18-án. A 
versenyt a megye két erdőgazdasága rendez
te és csatlakozott hozzájuk a megyei vadász
kamara és a megyei vadászszövetség.

Ahogyan a munkájuk során is, úgy a verse
nyen is sokféle szempontból kellett helyt állni
uk a résztvevő huszonhat hivatásos vadász
nak. Elméleti feladat volt az állami vadászvizs
ga 50 kérdéses tesztje, a szóbeli vadászvizs
ga kérdései, valamint Takács Viktor videofilm 
összeállítása, a hozzátartozó tesztkérdések
kel, amelyek a gímszarvas, az őz korának

meghatározására, a trófeás vad bírálata, a 
nagyvad társas viselkedése, valamint a nagy
vadfajok találat-jelzéseinek felismerésére vo
natkoztak. Gyakorlati feladatként lőtávolságról 
kellett elbírálni öt szarvas- és két őzagancsot, 
külön tíz őzagancsot súly és kor szerint; tizen
öt madár és öt emlős fajt preparátumok alap
ján felismerni. Lövészeti feladat volt a négy lő- 
állásos korongvadászat és az állóvad lövése 
100 méterről, távcsöves kispuskával.

A rókaalakra ülő helyzetből, az őzre célzó
botra támaszkodva, a vaddisznóra szabad 
kézből lehetett lőni. A versenyen elérhető 
pontszám 600 volt. A vetélkedő szakmai to-

vábbkézésnek is számít, amelyről bizonyít
ványt kapott valamennyi résztvevő.

Ez a verseny a hivatásos vadászok szakmai 
tudásának fejlesztését segíti elő, ezért fontos, 
hogy a jövőben a térség valamennyi vadász- 
társasága biztosítsa a részvétel lehetőségét a 
hivatásos vadászainak.

Eredmények:
I. Bárdosi András, Zalaerdő Rt. Zalabaksai 

Erdészete. 475 pont
II. Dobó Béla. Zalaerdő Rt. Nagykanizsai 

Erdészete. 473 pont
III. Kálóczi László. Gyöngyösmenti 

Vadásztársaság. Sármellék. 468 pont

HIVATÁSOS VADÁSZOK VETÉLKEDŐJE

ZALAI JUNIÁLIS VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS 
SZOMBATHELYENA Vadászati Kulturális.Egyesület za

lai szervezete és a nagykanizsai 
Hubertus Vadásztársaság közösen 
tartott juniálist június 27-én. a va
dásztársaság újudvari vadászházá
nál. amely pazar helyszínt biztosí
tott Farkas Dénes szakmai előadá
sának és Bischof Ferenc, a VKE 
Tolna megyei szervezetének ügyvi
vője és kollegája. Bozsér Gábor ál
tal lebonyolított korongvadász lö
vészversenynek egyaránt.

A jelenlevők örömére Farkas Dé- 
es elfogadta meghívásunkat és így 

részünk lehetett egy nagyon átfogó, 
tartalmas szakmai előadásban az 
őzek életéről, az őzhívásról, az őz- 
: ik érettségének elbírálásáról, vala
mint az őzzel való gazdálkodásról. 

Neves előadónkat sokan jöttek meg- 
’i illgatni. hiszen Zala megyében is

tisztelik, becsülik, és a személyes ta
lálkozás, a beszélgetés lehetőségét 
nem akarták elmulasztani. A hallga
tóság egyhangú véleménye szerint 
sok értékes és hasznos információ
val gazdagodtak.

Ebédre mindenki megsütötte a 
nyársra húzott pecsenyéjét, majd 
megkezdődött a késő délutánig tartó, 
jól szervezett koronglövész verseny. 

Eredmények:
I. Vida Géza
II. Jakabfi Tamás
III. Szabó László

A VKE Zalai Szervezetének legkö
zelebbi programja szeptember 11- 
én, a Sohollárban megrendezésre 
kerülő zalai vadász-művészek alko
tásainak kiállítása lesz az évadnyitó 
vadásznap keretein belül.

(P. G.)

A szervező-rendező Takács Ta
más így vall munkájáról: bútor- 
asztalos a mesterségem, és 25 
éves családapa vagyok. Ehelyütt 
egy gyermekkori álmom vált va
lóra. Szüleim, és a Herényi 
(Szombathely egyik kerülete) 
Kulturális és Sportegyesület, va
lamint vadász barátaim segítsé
gével jött létre a kiállítás.

Az indíttatást kisiskolás ko
romban a szombathelyi művelő
dési és sportházban, a néhai 
Öhm László által rendezett élő- 
sarkos vadászkiállítás adta. Az
óta szenvedélyes természetba

rát vagyok. A kiállított anyag 
több, mint fele a sajátom, és 
hobbiból műkedvelőként festek 
és rajzolok. Édesapám is va
dász, együtt járjuk az erdőt, me
zőt. Úgy gondoljuk, hogy az er
dőben mi vagyunk a vendégek, 
ezért csak visszajáró kölcsönt 
kérhetünk az erdőtől. A kiállítás
hoz a fákat ugyan magam vág 
tam ki, de félszáz csemetét vá 
sároltam és azokat el is ültettem, 
mert vigyázunk a körülöttünk ólő 
erdőre, vadra, szabad termé
szetre.

- Ö -
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Mire szabad vadászni?
Augusztusban: őzbak - vaddisznó koca - balkáni gerle - ör
vös galamb - seregély - vetési varjú fészektelepeken is. 
Augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson va
dászható: a tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szár
csa - a vadrécékből naponta és személyenként legfeljebb 8- 
8 darab ejthető el.
Szeptemberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú - őzbak
- muflonkos, jerke, bárány - vaddisznó koca - japán szika 
szarvasbika, tehén, ünő, borjú - Dybowski szarvasbika, te
hén, ünő, borjú - házi görény - nyest - tőkés, böjti, csörgő, 
barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - örvös galamb
- seregély.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac - 
üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál
- mosómedve - dolmányos és vetési varjú - szarka - szajkó.

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy kisasszony hava

A hó Ahét napja A nap Abold Fázisa
napja kelte nyugta kefle nyugta h m
5. Csütörtök 426 1913 2333 1317
6. Péntek 4 27 1912 — 14 31
7. Szombat 429 1910 015 1541
8. Vasárnap 430 19 09 104 1646
9. Hétfő 4 31 1907 202 1743

10. Kedd 433 19 06 307 18 31
11. Szerda 434 19 04 417 1912 01209
12. Csütörtök 435 1902 528 19 46
13. Péntek 4 37 1901 639 2015
14. Szombat 438 18 59 748 20 41
15. Vasárnap 4 39 18 57 854 21 07
16. Hétlő 4 41 1855 959 21 31
17. Kedd 4 42 18 54 1102 21 57
18. Szerda 443 18 52 1203 22 25
19. Csütörtök 4 45 1850 1304 22 56 D 2 47
20. Péntek 446 18 48 14 03 23 31
21. Szombat 4 47 1847 1459 —

22. Vasárnap 4 49 1845 15 51 0 12
23. Hétfő 450 1843 16 40 0 59
24. Kedd 4 51 1841 1723 153
25. Szerda 453 1839 18 01 253
26. Csütörtök 454 18 37 1835 358
27. Péntek 455 1835 1906 506 0 048
28. Szombat 4 57 1833 1934 616
29. Vasárnap 458 1832 20 02 7 28
30. Hétfő 459 18 30 20 31 841
31. Kedd 5 01 1828 21 01 954

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

Ahó Abétnapea A nap Ahold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Szerda 5 02 1826 2135 1108
2. Csütörtök 503 1824 2213 1222 C 23 17
3. Péntek 505 1822 22 59 1332
4. Szombat 506 18 20 23 53 1438
5. Vasárnap 507 1818 — 1536
6. Hétfő 509 1816 054 16 26
7. Kedd 510 1814 200 1708
8. Szerda 511 1812 310 1744
9. Csütörtök 513 1810 420 1814 023 02

10. Péntek 514 18 08 530 1842
11. Szombat 515 1806 637 1907
12. Vasárnap 517 1804 743 1932
13. Hétfő 518 1802 8 47 1958
14. Kedd 519 18 00 950 2024
15. Szerda 521 1758 1052 20 54
16. Csütörtök 522 1755 1152 21 27
17. Péntek 523 1753 1249 22 06 D 2106
18. Szombat 525 1751 1343 2250
19. Vasárnap 526 1749 14 32 23 40
20. Hétlő 5 27 1747 1517 —

21. Kedd 529 1745 1557 037
22. Szerda 530 1743 1633 140
23. Csülörtök 531 1741 1705 247
24. Péntek 533 1739 1734 3 57
25. Szombat 534 1737 1803 509 0 1151
26. Vasárnap 535 1735 1831 6 24
27. Hétfő 537 1733 1901 739
28. Kedd 538 1731 19 34 855
29. Szerda 539 1729 2012 1011
30. Csütörtök 541 1727 20 56 1124

A fenti időpontokhoz a nyári időszámítás szerint egy órát hozzá kel adni.

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:

KUN EDIT
FESTMÉNYE
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A BONYHÁDI FEGYVERKOVÁCS
A fegyver, a távcső és a kés a vadász 
nélkülözhetetlen eszközei. Ha az er
dőt járja, lehet, hogy fegyver sincs ná
la, de kés az biztosan akad. mert ez 
egyik legősibb szerszámunk. Bizo
nyára őseink is büszkén mutatták 
egymásnak új vágószerszámukat. 
Magyarországon is, ha vadászok be
szélgetnek, előbb-utóbb szóba kerül 
a vadászkés.

Napjainkban gépek készítik tucat
szám a vadászok számára fontos 
eszközöket, ahol is egy szérián belül 
alig különbözik egyik a másiktól. 
Mindezek ellenére létezik még egy 
ősi mesterség, amelyet ma már alig 
művelnek: a fegyverkovács. Fazekas 
József Bonyhádon - ezt a mestersé
get űzi, tegyük hozzá: felsőfokon.

Munkáit már évek óta ismerem, és 
használom is. Egyszer felkerestem 
otthonában, egyben műhelyében. 
Szerettem volna egy kést, amelyben 
a magam munkája is benne van. B a 
rátságos, közvetlen hangon rögtön

rülhessen a kézvédő és a nyél, ra
gasztva és szegecselve, amely ké
szülhet agancsból, csontból, szaru
ból, 20 fajta fából: szilva, indiai poli- 
sander, ében, jacaranda, teák, ...

Egyedi megrendelés alapján kíván
ság szerint csontfaragással és met
széssel díszítik a kések nyelét, Seres 
Tamás, és Harmat Attila munkái lát
hatók itt a megyében. Fazekas Jó 
zsef nemcsak kész acélokat használ 
kései, kardjai készítéséhez, hanem 
eredeti damaszt acélt is készít. A 
több rétegből összekovácsolt (külön
böző szerszámacélok és lágyvas) 
acél, melyet újra és újra összehajt, 
kovácshegeszt, amíg eléri a kívánt 

. rétegszámot, igazi fegyverkovács 
munka. Ez a különleges eljárás tette 
világhírűvé a damaszkuszi (innen 
származik az acél neve) viking, spa
nyol, indiai, japán kardokat, fegyvere
ket. Ez az acél hihetetlenül tömör és 
szilárd, a törés valószínűsége mini
mális, az él finomsága és tartóssága

érdeklődött, hogy mit is szeretnék és 
körbevezetett a birodalmában. A vit- 
rines szekrényből kések sokasága 
került elő, de különböző kardok, tő
rök, pallosok és még japán szamu
ráj kardok is sorakoztak. Több, mint 
egy évtizede foglalkozik a fegyver- 
kovács mesterséggel. Először kar
dokat készített - mint a régi gyer
mekkori álmok egyikét - azután ké
seket, tőröket.

Az első kés még csapágyakból ké
szült, de ma már a legmodernebb 
Böhler acélokkal dolgozik. A vadász
kések anyaga: 4034, 440B, C, M. 340 
(új Böhler acél nitrogénnal dúsított, 
500 Celsius fokig tartja az 56-58 
Rockwell keménységet), valamint a 
CTMT 440 V.

Minden egyes kés egyedi kézimun
ka, a mester kezének munkáját viseli 
az első vágástól, fúrástól, a köszörü
lésen, csiszoláson és polírozáson 
átmegy a penge, hogy azután ráke-

jelentősen megnő. A pengék elkészí
tése rendkívül munka- és időigényes. 
A damaszt pengék nem rozsdamen
tesek. Minél több rétegből áll egy 
penge - lehet pár száztól a több eze
rig - annál kevésbé lehet látni a min
tát a pengén. Általában a vadászké
sek 300, 900, 1500 rétegű pengék
ből készülnek.

Fazekas József bőrkötényes alakja, 
és kalapácsának a hangja az ország
ban mindig feltűnik a különböző palo
tajátékokon, lovagi tornákon. Rend
szeres kiállítója a Fe-Ho-Vá-nak, de 
már kezdik megismerni munkáit Né
metországban is.

Egyedi kívánságra elkészít a meg
rendelőnek bármilyen kést, tőrt, kar
dot. A pyraster (a vadkörte) régi latin 
nevével fémjelzett termékei messze 
földön híresek, és ezáltal is sikerül 
öregbíteni hazánk kézműves iparmű
vészetét.

Bischof Ferenc

18



VADÁSZTÖRTÉNET

TA N U LJ TINÓ...
Amit már egyszer kitaláltak, és bevált, és még 
az idő is jócskán igazolta, azon módfelett botor 
dolog változtatni. Ez jut az ember eszébe, ami
kor réges régi vadászati haszonbérleti szerző
dést olvasgat. A Békésen, 1928 februárjában,
12 évre kötött szerződést dr. Varga Imre bá
tyánk juttatta el szerkesztőségünkbe. Csak 
őszintén csodálni lehet egykori alkotóinak tisz
ta gondolkodását, felelősségteljes, hozzáértő 
hozzáállását. Először is - bár régies nyelvezet
tel ám mindenki által ma is érthetően, magya
rul van írva. szemben a használatos hivatali 
„abrakadabrával", amelyet mindenki úgy értel
mez, ahogy éppen érdekei kívánják. Akkor 
még tudtak egyértelműen fogalmazni. Manap
ság az a divat, hogy vitás esetekben a bírósá
gok is évekig rágódnak a megoldáson.

A mai viszonyokhoz hasonlóan a vadászati 
jog akkor is a földtulajdon elválaszthatatlan ré
sze volt. Nagyobbrészt olyan községi területek, 
kistulajdonosok földjei, amelyek területe, nagy
sága nem tette lehetővé a vadgazdálkodás-, 
vadászat önálló gyakorlását. A döntést-az elöl
járóság - ma önkormányzati képviselő testület - 
hozta, akiket a közösség választott. Tüzetesen 
végigolvasva, mindjárt szembetűnik az. hogy a 
bérlet tartalmi részébe a két féleri kívül senki 
nem szólt bele a hatalom részéről, mert a ha
szonbérlet részletkérdései normális polgárjogi 
viszonyok között a két szerződő félen kívül más
ra nem tartoznak, abba senki bele nem szólhat. 
Amiben megegyeztek, azt betartják.

A tartamos gazdálkodás, a vadvédelem kér
dései, a „lerablás" megakadályozása közvet
len közelről, akár napi tapasztalatok alapján el
lenőrizhető. a bérbeadó érdekében és költsé
gén. Az azonban bizonyos, hogy a jelenlegi, 
hol működő, hol csak papírforma szerint létező 
„kvázi" közösségek, mindezektől alapjaikban 
különböznek. Hatékonyságuk egyenlő a nullá
val. viszont rettentő komplikáltak. Ne felejtsük: 
a két háború közötti kor az apróvad szempont
jából a nosztalgikus „aranykornak" volt tekint
hető. és bizonyára nem véletlenül. Úgy gondol
juk, ma sem késő tanulni a bölcs őseinktől és ha 
már egyszer sikerült, nem kellene mindig újra 
felfedezni a „meleg vizet", amely csak papíron 
létezik, amúgy meg. se nem meleg, se nem 
víz. hanem egy langyos, zavaros lötty.

Sajnos teljes terjedelemben nem tudjuk le
adni a szerződést, de a legérdekesebb részle
teket közkinccsé tesszük mindenki, de főként 
az epigonok okulására.

1. A bérlet tartama 12 év, amely kezdődik az 
1928. évi augusztus hó 1-én és tart 1940. évi 
augusztus hó 1-ig. Tekintettel azonban arra,i 
hogy a jelenlegi bérlet 1928. évi január 31-én 
jár le. s hogy a község január 31-től augusztus 
1-ig terjedő félévi haszonbért ne veszítse el. 
tartozik bérlő ezen félévre is kivenni a vadász- 
területet és tartozik ezen fél évre eső haszon
bért is megfizetni.

2. A bérlet tárgya: Békés község tulajdonát ké
pező úgynevezett ..Macskás" és „Fásmelléki" 
vadászterületeken gyakorolható vadászati jog.

3. Az évi bérösszeg 2050 pengő, szóval: ket- 
tőezerötven pengő. Az 1928 február 1-től au
gusztus hó 1-ig esedékes haszonbérösszeg, 
jelen szerződés jóváhagyása után 8 nap alatt 
fizetendő egy összegben Békés község fő
pénztárába. Az 1928 augusztus 1-én pedig 
egy évi haszonbérösszeg fizetendő, s így min
den év augusztus 1-én fizetendő előre az évi 
haszonbér. Késedelmes fizetés esetén 8%  ké
sedelmi kamat térítendő meg. Amennyiben pe

dig a fizetési határidő elmulasztását követően 
felszólítástól számított 15 nap alatt sem fizet 
bérlő, jogában áll bérbeadó községnek jelen 
szerződés alapján a vadászati haszonbérletet 
megszűntnek tekinteni és bérlő kárára és ve
szélyére nyilvános árverésen másnak kiadni.

4 . Bérlő a vadászati jogot az 1883. évi XX. t. c. 
valamint a vármegyei szabályrendelet és a 
B.M. 154.113/927 sz. rendelet értelmében gya
korolhatja. - Külön is kiköttetik azonban, hogy 
a bérlő maga vendégeivel, vagy a megalakult 
vadásztársasággal, a vadászati jogot a törvé
nyes vadászati szabályrendelet korlátai között 
szabadon gyakorolhatja azonban úgyneve
zett élvezési jegyeket sem a bérlet egész tarta
mára. sem egyes vadászati idényre, sem 
egyes vadászatra nem adhat. Az általa bérelt 
területhez társakat vehet fel. azonban a társak 
minden ténykedéséért, a szerződés betartásá
ért bérlő is felel, s a haszonbér összeg lefizeté
se társak felvétele esetén is bérlő kötelessége.

A vadászterületek még a község engedélyé
vel sem adhatók albérletbe.

Míg a mezei termények be nem takargatnak 
és a termények betakarítása után is sáros, 
vagy lágy időben körvadászat nem tartható. Al
kalmas időben is a vadászterület ugyanazon 
részén körvadászatot egy évben csak egyszer 
szabad tartani.

Tilos lóhátról, agárral, vagy kopóval való va
dászat. tilos a vadaknak kocsival vagy szánnal 
való bekerítése és lelövése.

Tilos magherében vadászni.
Tilos a lesből való vadászat, - kivéve az er

dei szalonka és az átvonuló vízi szárnyasokra, 
amelyeknek les vadászat megengedtetik.

Tilos az őz suta lövése még a tilalmi időn túl 
is. - a fácántyúknak a lelövése azonban a tilal
mi időn túl meg van engedve. (?)

Tilos a házi. illetőleg a tanyai galambok, a 
kolonccal ellátott tanyai kutyáknak a vadászte
rületen való elejtése, vagy megsebesítése ide 
nem értendők a koloncnélküli kóbor és felügye
let nélkül hagyott ebek és macskák.

5. Köteles bérlő a vadászatot, a vadállomány 
fenntartatását nem veszélyeztető mérvben 
gyakorolni, a tenyész anyagot óvni s ezért a 
bérterületnek a vad tenyésztésre alkalmas 1/4 
részét, a bérlet utolsó évében pedig 1/3 részét, 
évenként váltakozva, más-más helyen kíméleti 
területnek kijelölni. E kíméleti területen hasznos 
vadra vadászni tilos.

6 . Köteles haszonbérlő a bérelt területeken no
vember hó 15-ig fogoly, és ha a területeken fá
cán is honos, fácán etetőket felállítani, s ezeket 
a tél megszűntéig saját költségén élelemmel 
rendszeresen ellátni. Nagy havazás esetén tar
tozik a nyulak és őzek etetéséről is saját költsé
gén gondoskodni.

7. Köteles haszonbérlő a vadászterület megfe
lelő őrzéséről gondoskodni. Ha a bérelt va
dászterület 2-5000 kát. holdas, úgy egy. min
den következő 5000 kát.holdra még egy - le
hetőleg vizsgázott vadőrt alkalmazni.

8. Ha a fenti 5 pont. valamint a 6.7.8. pontok
ban felsorolt kötelezettségeket bérlő nem telje
sítené. vagy kellően teljesítené, a mulasztás 
bérlő óvadéka terhére az elöljáróság által lesz 
pótolva. Ez esetben, valamint a szerződés bár
melyik pontjának be nem tartása esetében jo
gában áll az elöljáróságnak még bírságot is ki
szabni, amely bírság 300 pengőig terjedhet, s 
köteles azt bérlő 15 nap alatt kiegészíteni tarto

zik, amit ha felszólítás dacára sem tenne meg, 
tőle a vadászterület visszaveendő és kárára és 
veszélyére nyilvános árverésen bérbe adandó.

9 . Köteles, bérlő a kártékony madarakat, dúva- 
dat. tehát a kártékony szőrmés és szárnyas va
dakat a fennálló rendelkezésekben előírt felté
telek és óvó rendszabályok mellett irtani és 
mérgezni is. Ha ennek a kötelezettségének 
bérlő eleget nem tenne felszólítás dacára sem. 
a vármegye alispánja a mérgezést bérlő költ
ségére elrendelheti.

10. A községi elöljáróság felügyel arra. hogy a 
bérlő a megállapított kötelezettségének ponto
san eleget tegyen. E célból a mezőőrök igény
be vételével, vagy más alkalmas módon figye
lemmel kíséri a vadászat gyakorlásának mód
ját. s amint a szerződés feltételeibe ütköző cse
lekményről értesül, a vizsgálatot nyomban 
megtartja, s a vizsgálat eredményéhez képest 
intézkedik.

A mezőőrök által ellenőrizhető, hogy jogosu
latlanul tanyai lakosok ne vadászhassanak, a 
vadat tőrrel és hurokkal össze ne fogdossák. s 
ha ilyen cselekmény tudomására jut. arról a be
szerzett adatok közlésével a bérlőt nyomban 
értesíti.

11. Ha bérlő a bérlet tartama alatt vadászati ki
hágás miatt jogerősen elítéltetik - úgyszintén, 
ha a nyereség vágyból elkövetett bűncselek
ményért jogerősen megbüntettetik. vagy a 
fegyver tartástól eltilttatik. továbbá ha óvadékot 
nem tesz. vagy azt ki nem egészíti, vagy ha je
len szerződés 9-ik pontjában előírtaknak eleget 
nem tesz a bírságolás dacára sem. a vadász- 
terület bérlője tovább nem maradhat. Ez ese
tekben is. de a szerződés bármelyik pontjának 
be nem tartása esetén joga nyílik bérbeadó 
községnek a szerződés egyoldalú felbontására 
és a vadászterületnek bérlő kárára és vesz
élyére újból nyilvános árverésbeni kiadására.

12. Bérlő kijelenti, hogy jelen szerződés úgy a
9, mint a 12 pontjában előírt rendelkezéseknek 
magát aláveti, ezekből folyó netán támadható 
kár térítési igényéről eleve és kötelezőleg le
mond.

13. Ha a bérleti időtartama alatt keletkeznek 
az 1885 évi XX. t. c. 2 §-nak 1 és 2 pontja alá 
eső oly területek, amelyeken a birtokos a vadá
szati jogot szabadon gyakorolhatja, az esetre a 
bérlő a haszonbérből a vadászás alól elvont te
rületekre eső összéggel kártalanítandó. Ha az 
utólagos bejelentések folytán a bérbeadott va
dászterületeknek 1/3 önálló vadászterületté 
vált. a bérlő jogosult egy havi felmondással a 
bérlettől visszalépni.

14. A bérbeadási eljárás során felvett jegyző
könyv és a bérleti szerződés kiállítási díja és 
bélyeg költsége bérlőt terheli.

15. Jelen szerződésből származható bármily 
peres kérdés elbírálására kölcsönösen kikötte; 
tik a békési kir. Járásbíróság hatásköre és illő 
tékessége. melynek szerződő felek magukat 
alávetik.

16. Bérlő elismeri, hogy a fennt megjelölt va 
dászterületet az előadott feltételek mellett b<v 
bevette, s magát a feltételek pontos botartásó- 
ra kötelezi.

Felolvasás, megmagyarázás után tanuk előtt 
helybenhagyva aláírtuk.

-h-y-
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PELDAKEPEK
Példakép, példaképek... játszadozom a gondo
lattal, ízlelgetem a rég elfelejtett szavakat. Talán 
tíz év is elmúlt, hogy utoljára hallottam, vagy leír
va láttam. Manapság nincsenek példaképek, ta
lán nem is kellenek, hiszen itt vannak nekünk a 
sztárok, „sómenek".

A magyar vadászoknak, a gazdálkodóknak pe
dig talán nagyobb szükségük volna rájuk, mint 
valaha. Vitathatatlan, hogy a vadászat konzerva
tív. hagyománytisztelő terület és ezért nagy szere
pe van a tapasztalatok átadásának, megőrzésé
nek. A nagy elődeink. Széchenyi Zsigmond. és 
Kittenberger Kálmán mára elfoglalták már méltó 
helyüket a magyar vadászati kultúrában. Sok ma
gyar vadászról hallunk, akik tudatosan járják be 
azt az utat. amelyet Széchenyi és Kittenberger 
annak idején megtett.

Legtöbb honfitársunknak, aki vadászat céljából 
először lép Afrika földjére, az első kavargó gondo
lat között Széchenyi Zsigmondra és Kittenberger 
Kálmánra gondol, mert ők már mindenképpen 
példaképekké váltak.

No. de nem mehet mindenki Afrikába, sőt 
sokan vannak, akik nem is akarnak. Ki marad 
hát nekik kézzelfogható közelségben példa
képnek?

Ki marad a most .felnövekvő" vadászgeneráci
ónak. hiszen Széchenyi Afrikája mára tovább „de- 
naturálódott”.

Sok vadásznak - és főleg a fiataloknak Afrika. 
Alaszka, elérhetetlen vágyálom marad. Ki marad 
az eldugott kis falvakban élő, dolgozó, a vaddal, 
vadászattal nap mint nap foglalkozó hivatásos 
vadászoknak?

Ki az az ember, aki fel tud emelkedni, hogy előt
tük járjon, aki itt van kézzelfogható közelségben, 
és mára már nem csak egy legenda. Olyan, aki hi
tet ad hajnali órákon, mikor már a sokadik vadász
vendéget kell kísérni, kitartásra biztat a hosszú 
napokig tartó utánkereséseknél. Aki olyan, mint 
ők, aki olyan mint mi, aki közvetlen itt élt. itt él kö
zöttünk. Ki marad azoknak a fiatal vadászoknak, 
akiknek a következő században Kittenberger Afri
kája már túl régi, szinte meseszerűnek tűnik?

Party Istvánról, a dunai erdők legendás öregjé
ről, a szűk szakmán kívül, a magyar vadászok 
szinte semmit sem tudnak, nem tudják ki volt. ki
nek köszönheti Gemenc a vadászhírét. Böröczky 
Kornél írta róla. hogy virtuóza volt a szakmának, 
mégis lassan teljesen feledi a hálátlan utókor. Stu- 
dinka László szellemiségét még mindig érezni le
het a magyar vadászatban, főleg a hivatásos va

INNEN
A városszéli raktártelepek egyre nagyobb sebes
séggel terjeszkedve fojtják meg betonburkolata
ikkal a nemrég még eleven szántókat, gyümöl
csösöket. Hajdan ők is hódítóként, együttes erő
vel foglalták el és törték be a szabad és üde réte
ket. miután ereket, patakokat csatornákká átala
kítva orvul ellopták alóluk az éltető vizet. Előre 
nyomulásuk csak a legmélyebben fekvő zsombé- 
kos, kotus mocsárszélen torpant meg. Bár a vízel
vezetés miatt, évek hosszú során a mocsár to
vább száradt, de még így is túl fogja élni a szán
tókat. Igaz, már csak a közepén végigvonuló el- 
mocsarasodó patak őrzi a régi világ hangulatát. A 
lassú folyású víz alatt fortyog az iszap a mocsár- 
gáztól, de már nem olyan erővel, hogy kékes 
lángra lobbanva, nyári éjszakákon lidércként le
begjen. A felső folyásszakaszon a patak testét 
rendellenes daganatként torzítják a mesterséges 
halastavak, melyeknek használt vizét vezeti a Du
nába. Völgye felett vezet a récék, a tavakat és a 
Dunát összekötő légifolyosója.

Langyos poros augusztusi délután kettesben 
lépegetünk a kéretlen gyújtogatók által évente le
égetett. üszkös nádtorzsák és tűzmarta zsombé- 
kok között. A szétszórt gyöngyök módjára fehérlő. 
mésszé égett, eső mosta csigaházak halkan om
lanak szét talpunk alatt. Lassan megyünk. Tár
sam gyengélkedik, naponta telefonálva tartjuk a 
kapcsolatot, személyesen már több hete nem ta
lálkoztunk. A telefon csak a szellemet viszi át. a 
test problémáit nem mutatja, és ebből a szemlé
letből kiindulva kérte a kapcsolattartásnak ezt a 
formáját. Ezért különösen megörültem, mikor kö
zös kacsázásra hívott. Bár a fő cél mindkettőnk 
számára az eszmeazonosítás.

Eszembe jutott barátkozásunk kezdete, mikor 
egymás korlátait tapintatosan kerülgetve, az azo
nosság reményében, kölcsönös óvatossággal 
fedtük fel egymásnak kincseinket. A sok örömteli 
azonosság mellett, később a különbözőség tette 
üdítővé kapcsolatunkat. Nagyon könnyen megér
tettük egymást, ami elsősorban kivételes ember- 
ismeretének és varázslatos szemléletességgel 
előadott mondanivalójának volt köszönhető. A jó

dászok között, de a sportvadászok már vajmi ke
veset tudnak arról az emberről, akinek élete szinte 
egybeforrt a magyar vadgazdálkodással. De még 
sokan élnek, itt vannak köztünk a magyar vadá
szat „napszámosai", akik soha nem a pénzért és a 
hírnévért dolgoztak, hanem a magyar vadgazdál
kodásért. Nem késő tőlük megtanulni az embersé
get, a korrektséget, a vadászbecsületet, a fenn- 
költ elhivatottságot. Hiszen az igaz vadászt nem a 
falra akasztott kapitális trófeák teszik, hanem sok
kal inkább a vad- és ügyszeretet, a szakma iránti 
alázat. Hála Istennek még a mai napig is sok név
telen hősünk van. és ami a legnagyobb dolog, az 
elődök tovább tudták adni a tapasztalataikat.

Végül is kellenek-e nekünk a példaképek?
A válasz nem lehet más. mint egyértelmű: igen. 

Kell. hogy a magyar vadászok megismerjék őket. 
megismerjék életművüket azok. akik előttünk jár
tak az igaz vadászatban való hitben. Meggyőző
désem, hogy a magyar vadgazdálkodás legfon
tosabb tartalékai már régóta nem a vadban, ha
nem az elhivatott és elkötelezett szakembergár
dájában van. az úgynevezett „humán oldalban" 
amelyről talán a legkevesebb szó esik. Fordítsunk 
rajta, máson nem múlhat.

Agyaki Gábor

TÚL
vezetőt könnyű követni, és én követtem, amikor 
csak módom volt rá. Esszenciális töménységű 
tapasztalatait csak cseppenként tudtam befo
gadni.

A patak felé lépegetve kér. hogy töltsem be a 
puskámat, hátha van a vízen kacsa. Én neki sze
retném az elsőséget átengedni, de nem fogadja 
el. Érzem, hogy inkább csak nézni szeretné. A 
partra érve. a vízről hat kacsa rebben, öt jobbra, 
egy balra. Keveset akarok markolni, hogy fogjak 
is valami, ezért a balra repülőre lövök. Vizslája pil
lanatokon belül elénk tolakodik, szájában a zsák
mánnyal. Dicsérő simogatások után, a vizslától 
átvett, idei költésből származó kacsát kedvtelve 
nézegeti, majd kedves hangú dicsérete a mérték
letességem jutalma. Kölcsönös rosszkívánságok 
közepette válunk el. Ő az egyik, én a másik olda
lon megyek tovább. Összeszoruló szívvel köve
tem pillantásommal.

Nem olyan rég egy borongósabb telefonbe
szélgetés végén, együttérzően azt találtam neki 
mondani, hogy - igen, értem. Ekkor történt meg 
az. ami eddig soha. Azt felelte: - Nem. Ezt nem 
értheted. Ez az új hang, ismeretlen területeken 
szerzett tapasztalatokat sejtetett meg velem. 
Ijesztő higgadtsággal és meggyőzően egy olyan 
világból szólt, ahová, úgy éreztem, nem tudom 
követni, mert még nem fizettem meg a belépőt. 
Sejtettem, hogy ennek a higgadtságnak iszonyú 
az ára. Ö mintha már letudta volna. Megértettem, 
hogy megváltozott egészségi állapotából fakad 
gondolkodásunk különbözősége.

Azóta, csak fejben, ha kimondatlanul is, de 
folytatjuk ezt a sakk, illetve sorsjátszmát. Én a vi
lágossal. ő a sötéttel, de mintha a szimultán ját
szana. Magas szikár alakja és lénye eddig mindig 
a királyhoz tette hasonlatossá, most inkább a futót 
juttatja eszembe. Futunk mindketten, kétségbee
sett reménykedéssel, kiszabott, már nem azonos, 
eltérő színű pályákon. Én vagyok a sötétfejű vilá
gos futó. ő a sötét, tiszta fejjel. Ezt érzem minden 
lépésén, minden mondatán.

A nádas, bokros területen jó kilövést biztosító 
helyet keresek és leállók, de a választásnál a fő

szempont az, hogy a túloldalt is lássam. Már erő
sen szürkül, mikor a túlpart felett magasan egy to
jó és egy gácsér húz el suhogó szárnyakon. Lá
tom, hogy lendül a puska és az elől repülő tojó 
szárnyait összekapva, lezuhan. Várom a duplát, 
de a második lövés késik. Sörétlövésben (skeet) 
a világ egyik leggyorsabb és legbiztosabb keze 
nem mozdul, bár a puska még a vállnál van, csak 
később, lassan ereszkedik le. A kékszínü ég mind 
sötétebb árnyalatokat vesz fel. Egyre több szárny 
szeli sziszegve a sötétséget, de a túlparton néma 
marad a puska. Lövésre nem is gondolva fülelem 
a túlsó partot, de csak a csend árad felém. Egy
szer csak fény és fütty keveredik a csendbe. Fel
szabadulva taposom a nádat, hogy tovább törjem 
az eddig kínzó csendet.

Mire odaérek, tenyerén tartva a lógónyakú ka
csát. már kint áll a parton. Felszabadultan őrülök 
sikerének. Ö azonnal felajánlja nekem zsákmá
nyát. de tiltakozom, mert én is jobban szeretem 
lőni a kacsát, mint kopasztani. Mivel neki nem le
het ellenállni, elfogadom, de kérem, hogy dobja 
át nekem, mert a bottal való sötétben botorkálás 
könnyebb kacsa nélkül. Ő a parton áll. velem 
szemben lemegyek a víz szélére, ameddig csak 
engedi a süppedő mocsár, hogy kisebbet kelljen 
dobnia. Elhelyezkedem, majd átszólok, hogy: - 
Jöhet!

Az eddig tenyerén tartott, lógónyakú kacsa fe
jét megfogva, kissé meglóbálva felém lendíti, a 
víz fölött átlendülő kacsa, levegőt érezve szárnyai 
alatt, életre kap és elrepül. Visszaküldte hozzám 
az élet partjára. Mintha az alvilági Stix folyó volna 
köztünk a metánbűzös csatorna helyén. Nem tu
dom titkolni megdöbbenésemet. Látom, hogy 
észrevette és tapintatosan magamra hagyva, to
vábbmegy a túlsó parton.

Ez volt Igaly Józseffel az utolsó közös vadásza
tunk.

Az idei récehúzáson is ott leszek a helye
men és a túloldal felé nézve, egyedül állok a 
parton.

Szarka János
Kamaraerdei Diana Vt.
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BÉKASZERENÁD HOLDFÉNYBEN

Május végén szokatlanul meleg 
köszöntött ránk. Néhány nap
ja esténként még belangyosí- 
tottuk a szobát, most azon
ban az esti melegben hosszú 
lesre készülünk. Nem leszünk 

hűtlenek a fedett leshez, sok kedves megfi
gyelés színhelyéhez. Az eső is a fejünk felett 
lóg állandóan, biztos, ami biztos. Legutóbb, 
mielőtt leszálltunk róla. hangos szöszmötölés 
marasztalt bennünket. Férjem kis lámpájával 
odavilágított: egy jól megtermett borz indult 
éjszaki portyázásra. Még a fény sem zavarta, 
tovább szimatolt. Most is kényelmesen elhe
lyezkedtünk, vártuk a szarvasokat. Először 
egy borjú áll ki a repcéből, azután sorban vált 
ki a rudli az erdőből. Olyan nagy a repce, 
hogy csak a fejük, fülük látszik. Éppen erről 
beszélgetünk, amikor ösztönösen elnézek Ali 
válla fölött, mert vagy tíz méterre a lestől, egy 
koromfekete vaddisznó lép ki hangtalanul, 
szólni nem merek, megragadom a karját, arra 
akarom fordítani, hogy lássa.

- Mi van. ne kiabálj! - mondja felháborodva.
- Disznó! - mondom megszeppenten, fáj

lalva, hogy nem jól sült el a jeladásom.
A puska, hogy ne párásodjon, a tokjában 

lapul a térdünknél keresztben, s még a cip
zár is behúzva. Ali - szemét le nem véve a 
disznóról - lassan húzni kezdi a cippet. A 
disznó egy pillanatra felkapja a fejét, szinte 
farkasszemet néz velünk, majd nyugodtan 
turkál tovább. Végre megvan a puska. Ali fel
támasztja a les peremére, én szinte csak be
felé lélegzek. távcsövemet lassan szemem
hez emelem, hogy követni tudjam, sikerült-e 
a lövés. Ez ugyan teljesen fölösleges manő
ver, mert a lövés eldördülésekor minden al
kalommal ösztönösen becsukom a szemem. 
Nem akarom, de így működik.

A disznó a hátulját mutatja, várni kell, míg 
elfordul: egy másodperc és pontos a fejlö
vés. A szokásos várakozás után odame
gyünk hozzá. Szép kis kancsi, de ki kell húz
ni az erdőszélre, mert a sárban zsigerelni 
nem lehet. Besötétedik.

Autónk a műúton áll. ide bejönni nem lehet 
vele. ki kell addig húzni. Milyen nehéz tud 
lenni a test, ha elhagyja az élet!

A teljes sötétben több száz métert húzzuk, 
megbotlunk, a disznó el-elakad. Az igazi att
rakció azonban a műút töltésének rézsűje. 
Centiméterenként halad a disznó előre, én 
alig tudok segíteni, az erőm elfogy. A térde
met is be kell vetni, hogy a saroglyára emel
jük. Nyakig maszatosan. de boldogan 
visszük a zsákmányt.

Május igazi holdtöltével búcsúzik. Hétvége 
van, a vadászok szívesen töltik az éjszakát a 
szabadban. Szombaton mi is hosszú lesre 
készülünk. Bébic - nevét valószínűleg vize
nyős, lápos területéről kapta. Szélén kettő

EGY VADÁSZFELESÉG 
NAPLÓJÁBÓL

magasles, szemben nagy tábla, cseperedő 
kukorica és napraforgó. Előző este itt három 
hatalmas vaddisznó vágtatott ki mögülünk, 
át a szántón. Olyan hirtelen jelentek meg és 
olyan gyorsan szaladtak, hogy csak bámulni 
tudtuk őket. Reméltük, hogy ma is találko
zunk velük. Készülődésünk lázba hozta ku- 
tyusainkat, kapunyitáskor úgy döntöttek, ve
lünk jönnek. „Na jó, - mondja férjem meg- 
adóan úgyis megígértem nekik!”

Most az első lesre ülünk fel, ami tegnap 
nem tetszett. Behajol néhány ág, az épít
ményre is ráférne a felújítás. Az autót látótá
volságban hagyjuk. A két tacskót összekötött 
pórázon vezetem az akáccal szegélyezett 
erdőszélen. Most virágzik az akác és a vad
rózsa, illatuk szinte kábító.

A lesre a kutyák saját lábon mennek fel, 
Bercinek kicsit segíteni kell. Hangos morgás
sal fejezi ki rosszallását. Lepakolunk a szűk 
lesen. Férjem lemegy, hangos reccsenéssel 
tör le két ágat. Már az elhelyezkedésünk 
olyan zajos, hogy nem adnék két fillért azért, 
hogy ma szerencsénk lesz. Az esős tavasz 
meghozta termését: szúnyogok hada támad 
meg bennünket, ezért először gondosan be
kenjük magunkat a riasztásukra szánt folya
dékkal. Nem sok nyugalmunk marad, mert a 
mögöttünk elterülű vizenyős réten rázendíte
nek a békák. Egy ideig elszórakoztat ben
nünket a békaszerenád: figyeljük, hányféle 
hangot adnak ki az alt tónusú kuruttyolástól 
az éles brekegésig. A zaj egyre erősödik, 
már csak félhangosan értjük egymást. A ku
tyákat ez nem zavarja, szünet nélkül figyel
nek a létra tetejéről. A meleg miatt férjem ki
gombolja mellényét, kioldja térdnadrágját. 
Tarisznyámban ásványvíz lapul, meleg és 
kevés. Apró kortyokkal próbáljuk csillapítani 
kínjainkat, míg egyszer csak: reccs... és le
törik az ülést tartó rúd Ali alatt. Felállunk, va
lahogy összetákolja. Már olyan hangos a bé
kazene, hogy azt is későn vesszük észre, 
hogy mögülünk két szarvasbika vált ki. Az el
ső olyan hatalmas koronát visel, amely nagy 
reményekre jogosít fel. Lassan sötétedik. A 
hold vörös korongja egyre fényesebb lesz a 
rásütő nap fényében. Kilenc óta táján a fel
hőtlen égbolton megjelennek a legfénye
sebb csillagok. Nagyon szép az este: hold
fény, akácillat, békaszerenád, de disznó se
hol. Fél tizenkettőig csendesen üldögélünk, 
aztán férjem úgy dönt, ideje hazamennünk. 
Összeszedelőzködünk és leszállunk a lesről. 
Ali még egyszer végigtávcsövezi a mezőt a 
biztonság kedvéért.

- Szemben egy konda - mondja. Jó  
messze, úgy ötszáz méterre lehetnek.

Az én távcsövem kisebb, nem látom őket. 
Ideadja az övét: - micsoda izgága társaság! 
Világosan látom, ahogy a párás erdőalján 
ide-oda mozognak.

- Várjunk egy kicsit - javasolja.
- Én visszamegyek a lesre, ti maradjatok a 

les mögött, hátha errefelé jönnek.

Csendben várunk úgy tíz percet.
- Elmentek jobbra - mondja Ali.
Óvatosan elmegyünk a másik les irányá

ba. Már itt vannak a másik erdő szögletében. 
Lassan lépkedünk az erdő árnyékában, sű
rűn távcsövezünk. Már én is jól látom, hogy 
egy fekete gombóc turkál a napraforgótáb
lán. Félúton lehetünk, amikor Ali azt javasol
ja, maradjak itt a kutyákkal. Alig bírom meg
tartani őket. Közben hol őt, hol a vaddisznó
kat távcsövezem.

Ali végre megérkezik a leshez, eltűnik. Ez 
a les alacsony, talán öt létrafok.

A feszült várakozás másodpercei lassan 
telnek. Minden idegszálammal koncentrálok, 
számolom, ahogy óvatosan lépked a létrán.

Egy-kettő ... - hat! Fel kellett érnie! Előre
lép. ... hét., a puskát felteszi a peremre, 
nyolc... céloz... Na, mi lesz? Hol a disznó? 
Gyorsan átveszem a távcsövet. Megvan! 
Vissza a les irányába. Ekkor eldördül a pus
ka, és még látom a nyílegyenes torkolati tü
zet. Durr-puff - hallom a becsapódást. A me
ző már üres. A megbeszélt füttyszóra megló
dul a két kutya. Alig bírok lépést tartani ve
lük. Gratulálok! - repülök a férjem nyakába.

Honnan tudod, hogy m egvan? - kérdi, de 
látom a szemében az örömöt. - Hallottam a 
becsapódást! - mondom jó tanítvány módjá
ra. A lövés pontosságában nem is kételked
tem. Ha nincs második lövés, akkor biztos a 
találat. Férjem higgadt, biztos kezű vadász. 
Odamegyünk a vadhoz, és kiderül, a lövés 
„blatt lövés!" Pontosan éjfél. A hold arany fé
nyével beborítja a tájat.

Visszamegyünk az autóért. Közben a fér
jem elmeséli, hogy a kondában egy nagy 
kan is volt, azt célozta, de beugrott az erdő
be. Válogatott a többi közül, mert malacokat 
is látott, nem szerette volna esetleg a kocát 
eltalálni.

Az akácsoron szakítok egy ágat és egy 
vad rózsa bimbót, hogy töretet tudjak átadni. 
Minden felesleges holminkat bepakoljuk, ne
kivetkőzünk. Bár nem sietős, én mégis figyel
metlen vagyok. a töretnek szánt zöldet az 
autó tetején felejtem. így aztán a visszaérke
zéskor csak egy zsenge napraforgó levelet 
tudok átnyújtani. Jólesik, hogy férjem ezt is 
meghatódva tűzi a kalapjába.

A fényképezéssel sincs nagy szeren
csém, mert a gép hosszú exponálási időre 
van állítva, csak egy felvételt sikerül készíte
ni Gyorsan végzünk az utómunkálatokkal. A 
meleg éjszaka miatt Ali úgy dönt, megpró
báljuk leadni. Fél 2-kor érkezünk az átvevő 
helyre. A disznócska 69 kilót nyom, fiatal, de 
szokatlanul kövér, bőre alatt jócskán húzódik 
zsírréteg.

Jó leső fáradtság érzésével autózunk haza. 
A ház előtt ránk mosolyog a hold, ezüstös fé
nyében hosszú árnyakkal bólogatnak a fák. 
Távolról felsejlik és sokáig fülünkben cseng 
a nyári békaszerenád.

Varga Aladárné
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K U R T I S K O L A
A hónap eleje az őzek nászá
nak csúcsidőszaka, amikor 
egy-egy híváson terítékre került 
bakhoz különleges élmények, 
tapasztalatok fűződnek. Ezért a 
megkülönböztetett tisztelet, a

végtisztesség különösen indo
kolt. Emlékeztetőül: az őzbak 
kürtjeleit idei májusi számunk
ban közöltük. Az új anyag, ezút
tal a közelgő szarvas-nász kürt
jelei, amelyek gyakorlásához

még bizonyosan elegendő idő 
áll rendelkezésre. A magyar er
dők királyának végtisztességét 
hasonlóképpen illik megadni és 
ezek az ősi. megható szépségű 
dallamok évszázados hagyo

mányok őrzői. A terítéken elfújt 
kürtszólamok teszik valóban 
emelkedetté, ünnepélyessé azt 
az őszinte vadászörömöt, 
amely járandósága, kompeten
ciája a szerencsés elejtőnek.
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VADASZOK A SAJTÓBAN
Precedens értékű per kez
dődött Szabolcsban: védett 
fürj és mezei pacsirta tiltott 
vadásztatásával vádolják az 
egyik helyi vadásztársaság 
elnökét. Az ügyről, valamint 
a vadászterületért folyó 
harcról, illetve a vadásszá 
válás feltételeiről is olvas
hattak az érdeklődők az el
múlt hetekben megjelent új
ságokban.

Több száz védett madár 
esett áldozatul az olasz va
dászoknak címmel számol be 
a Magyar Nemzet arról a pre
cedens értékű környezetvé
delmi perről, amelyet a Horto
bágyi Nemzeti Park kezdemé
nyezett. A Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Főügyészség 
egyrendbeli folytatólagosan 
elkövetett, tömeges pusztu
lást előidéző természeti kár 
okozásával és egyrendbeli 
természetkárosítás bűntetté
vel vádolja a vadásztársasá
got, illetve elnökét. A vádirat 
szerint a nyírségi vadásztár
saság egy vadásztató iroda 
közvetítésével olasz állampol
gárokat fogadott vendégva
dászatokra. Az 1996 augusz

tus-szeptemberben, illetve 
egy évvel később tartott ven
dégvadásztatás alkalmával 
504 darab, egyedenként 50 
ezer forint eszmei értékű, 
összesen 25,2 millió forint ér
tékű fürjet és 15 darab, egye
denként 10 ezer forint eszmei 
értékű, összesen 150 ezer fo
rint értékű mezei pacsirtát lőt
tek le és vittek ki az ország
ból. A vadásztársaság elnöke 
cáfolta, hogy ő szervezte, illet
ve engedélyezte volna a vé
dett fürj és mezei pacsirta va- 
dászását az olasz vendégva
dászoknak. Úgy vélte, a felje
lentés annak a három hivatá
sos vadásznak a bosszúja, 
akiket hanyag munkavégzés 
miatt eltanácsoltak a vadász- 
társaságtól. A per szeptem
ber végén folytatódik.

A szövetkezet maradt fölül a 
vadásztatásért vívott harcban 
Babócsán - adta hírül a So
mogyi Hírlap Harc a va
dászterületért című tudósítá
sában. „Kié legyen a vadá
szati jog - ezen megy máig a 
vita Babócsán. Három éve a 
Határőr szövetkezethez került 
át, amit a helyi vadásztársa

ság nem hagyott annyiban. 
Viták sora és hosszú peres
kedés kezdődött. Azért perel
ték a szövetkezetet, amiért az 
nem ajánlotta fel 1996-ban az 
előhaszonbérleti jogot a tár
saságnak. A szövetkezet 
amiatt ment perre, mert kí- 
méleti területté nyilvánították 
vadászterületeit. Pereskedtek 
azért is, mert a vadásztár
saság oldalán állók a szövet
kezet nélkül tartottak tulajdo
nosi gyűlést, ahol nekik tet
sző határozatokat hoztak vad
ügyben. Most a vége felé 
közeledik a történet: a somo
gyi közigazgatási bíróság ha
tályon kívül helyezte a kímé- 
leti területté nyilvánítást. A 
barcsi bíróság első fokon 
semmisnek nyilvánította a 
csonka tulajdonosi gyűlés 
határozatait, s a harmadik 
perben is döntés született a 
szövetkezet javára. A szövet
kezet elnöke szerint mintegy 
10 milliós összegtől esett el a 
szövetkezet amiatt, hogy az 
ősszel a somogyi FM-hivatal 
kíméleti területté nyilváníttatta 
a babócsai vadászterületet. 
Ezzel megtitották a bevételt 
hozó vadásztatást, a vadkárt

viszont ugyanúgy fizetniük 
kellett."

Ma is jó vadászterület cím
mel tudósított a Kisalföld az 
Országos Magyar Vadászka
mara Győr-Moson-Sopron 
megyei területi szervezetének 
közgyűléséről. Dómján Lajos, 
a kamara elnöke szerint esz
tendőnként százötvennel gya
rapszik taglétszámuk, tavaly 
150 új vadász került a kama
rához. A vadásszá válás felté
teleiről a lapnak elmondta: 
„Kemény kötelmei vannak, ta
nulni kell hozzá, áldozni pénz
ben. Számot kell adni fegyver
ismeretből, feltétel az egész
ségügyi alkalmasság, a fegy
vertartási engedély." A cikk
ből az is kiderül, hogy a Kisal
föld ma is jó vadászterületnek 
számít, majdnem minden itt
hon honos vad vadászható. 
Hivatalosan csak a hivatásos 
sportvadászoknak, ám a régi
óban is egyre több az orvva
dász, akik nem azonos feltéte
lekkel „dolgoznak", mint a hi
vatásosak, s az ellenük való 
fellépés ezen a vidéken is 
egyre nehezebb.

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

KU N  ED IT
szét. Legjobban a vízpartok hangulatát 
szeretem, számomra ennek élménye 
kellemes, megnyugtató érzés, és azért 
is természetes, mert a Kis-Balaton mel
lett nőttem fel, és családommal itt élek 
ma is. Önmagamnak megfelelni talán a 
legnehezebb, mert - bevallom - rend
kívül szigorú kritikus vagyok.

a —7  augusztus 23-án
/  J  született, és Za-

kJ  I  C—  ■ laváron él szülei
vel, férjével, és hároméves kisfiával, 
Márkkal. Érettségi után angol tolmács
ként kezdett, majd az OTP valutaosztá
lyán dolgozott. Közben diplomát szer
zett a Pázmány Péter Tudomány Egye
tem teológia szakán, jelenleg pedig a 
pécsi jogi egyetem másodéves levele
ző hallgatója. Édesapjától a vadászat, 
édesanyjától a méhészet fortélyait ta
nulta el.

1993 óta fest önálló, sajátos témájú 
képeket. Valamennyi alkotásából su
gárzik az átélt élmények valódisága, a 
természet iránti elmélyült szeretete, 
tisztelete.

Kép és szöveg: Polster Gabriella

islányként kezdtem kijárni édes
apámmal a vadászatokra, ame- 

felejthetetlen élményeim ma 
is. Később, amikor csak lehetett részt 
vettem a vaddisznóhajtásokon, a fácá
nozásokon, a récehúzásokon, és per
sze elkísértem édesapámat a lesvadá
szatokra is. Annyira rabul ejtett ezek
nek a vadászatoknak a hangulata, 
hogy 1994-ben levizsgáztam és azóta 
a Pacsai Vadásztársaság tagjaként ve
szek részt a vadászatokon. Tudom, 
nem éppen nőnek való a vadászat, de 
bennem szokatlanul erősen él ez a 
szenvedély, talán, mert az oroszlán je
gyében születtem. Már gyermekként 
megfogott a társas vadászatok izgal
mas légköre, látni a zsákmányszerzés 
őszinte örömét a vadászok arcán. Haj
tóként, 1990-ben kezdtem el festeni, 
szerettem volna, ha számomra is meg
marad valami ezekből a vadászatok
ból. Nincs zsákmány, van festmény 
„felkiáltással” próbálkoztam megörökí
teni magamnak a múló pillanatokat. A 
rajzolás mindig érdekelt, de festeni so
ha sem tanultam, ezért könyvekből sa
játítottam el az ecsetkezelés techniká

ját, amelyet eleinte a nagy festők képei
nek másolásával gyakoroltam. A tájak 
megfestése egy idő után már nem oko
zott gondot, de nekem állatok nélkül 
halottnak tűnnek ezek a képek, hiszen 
az állatokkal együtt igazán élő a termé-
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MESTERFOKON

FERTŐZÖTTSÉG, BETEGSÉG, ELHULLÁS
Régi mondás szerint „a gazda szeme hizlalja a 
jószágot”. Vajon így van-e ez a vad és a vadgaz
da esetében is? Mindenesetre szeretnénk, ha 
minél több jó húsban lévő, kapitális agancsot, 
agyarat... növesztő vadunk lenne, amit büszkén 
nézegethetünk, mutogathatunk.

De ott vannak azok a fránya kórokozók, pa
raziták - gyötrik, nyúzzák, rágják, sőt pusztítják 
drága vadjainkat. Szerencsére segítségünkre si
et a fejlett, vegy- és gyógyszeripar, a mikrobio
lógia, sőt a genetika is. Nézzünk azonban egy 
kicsit a dolgok mélyére, hogyan is ténykednek a 
kórokozók, betegségek, járványok.

Minden élőlény igyekszik maximálisan ki
használni a környezete nyújtotta lehetőségeket, 
forrásokat növekedéséhez, szaporodásához, fa- 
jának-vérvonalának hosszú távú fennmaradásá
hoz. A törzsfejlődés során kialakult egy rendkí
vüli változatosság, a különböző élőlények ki- 
sebb-nagyobb mérvű „szakosodása”  életmód
juk, környezeti igényeik tekintetében. így jól 
megférnek egymással, sokan közülük egymásra 
is utaltak, közben persze versengenek is egy
mással az egy fajhoz tartozóak csakúgy, mint a 
különböző fajok egyedei, csoportjai. Az adott 
élőhelyen együtt élő színes közösség, társulás 
(biocönózis) alapvetően három típusú élőlényre 
osztható: 1. szerves anyagot előállítók (zöld nö
vények), 2. fogyasztók (pl. az állatok zöme), és
3. lebontok (bizonyos mikrobák).

A kórokozók, paraziták az utóbbi két csoport 
valamelyikébe tartoznak, egyeseknél nem is len
ne könnyű a tényleges hovatartozás eldöntése.

A témakör régi nagy kérdései: milyen mér
tékű megbetegedéseket okozhatnak az egyes 
kórokozók, paraziták? Mennyire szabályoz
hatják vagy korlátozhatják a gazda létszá
mát, egyedsűrűségét a járványos és nem jár
ványos betegségek?

Ha végigolvasunk egy betegségekkel foglal
kozó szakkönyvet, azt tapasztalhatjuk, hogy ez 
vagy az a „kórokozó” milyen súlyos megbete
gedést, leromlást, növekedésben- fejlődésben 
való lemaradást, sőt ilyen-olyan arányú elhul
lást okoz. Egy átfogó mű esetén ez a prionoktól, 
vírusoktól a soksejtű parazitákig több száz alka
lommal ismétlődhet, némi eltérésekkel. Felve
tődik a kérdés, mi lenne, ha a különböző 
„kórokozók”  hatása összegződne? Talán még 
magnak való állat - és persze kórokozó - sem 
maradna! Hiszen, ha alaposan naponta meg
vizsgálnánk vadjainkat, tapasztalhatnánk, amint 
egymást érik, sőt egymásra halmozódnak a kü
lönböző kórokozók. így például szarvasféléink
ben általában egyidejűleg 30-40 különböző pa
razita is előfordulhat.

Vessünk egy pillantást a ,Jegagresszívabb” 
kórokozókra. Természetes körülmények között 
legfeljebb járványos vagy járványszerű megbe
tegedéseket, átmenetileg nagyobb arányú elhul
lásokat okoznak. így a myxomatózis vírusa 
okozhat akár 98-99 százalékos elhullást is az 
üregi nyulak között, amikor első alkalommal 
fertőződnek, de a túlélőkből 3-4 év alatt regene

rálódik az állomány. Ausztráliában is csak hiú 
remény volt a nagy károkat okozó üregi nyulak 
kiirtása a vírussal (vagy a róka betelepítésével). 
(A myxomatózis vírusa ugyanis eredeti gazdá
jában, az amerikai gyapotfarkú nyúlban teljesen 
veszélytelen, jóindulatú természetű.)

A veszettség eredetileg főként a menyét- és 
egyes rókafajok vírusos betegsége. Az USA dél
keleti részein a szürke róka (Urocyon cinereo- 
argentatus) az egyik fő vírusfenntartó (rezervo- 
ár). A rókák közt a veszettség időnként járvá
nyos lefolyású anélkül, hogy a környéken akár 
egyetlen háziállat vagy ember fertőződne, ill. 
megbetegedne. (Alighanem ez a vírustörzs ke
rült át a 30-as évek végén Európába és indította 
el itt a róka- vagy másnéven „erdei" veszettsé
get.) Manapság már eredményesen védekezünk 
a rókaveszettség ellen is. A jelek szerint azon
ban ezért nagy árat fizetünk. Egy igen sötét 
szellem szabadult ki a palackból: az alveoláris 
echinococcosis. A róka apró galandférge koráb
ban csak az Alpokban és más hideg övezetek
ben fordult elő, az utóbbi két évtized során 
azonban Közép-Európa szomszédos alacsony 
régióit is elárasztotta a sikeresen vakcinázott 
rókák elszaporodásával. A féreg lárvái kisrág- 
csálók (egerek, pockok) májában, olykor azon
ban patások és az ember májában is fejlődésnek 
indulnak. Emberben a lárvahólyagocskák 6-8 
év alatt daganatszerűen átszövik az egész májat. 
Ha időben nem derítik ki az alattomos kórt, az 
illető menthetetlen... Hazai előfordulásáról 
nincs tudomásunk, de már „kopogtat” Ausztria 
és Szlovákia felől is!

Mint a parazitáknál említettük, egyes kóro
kozók terjesztésében kulcsszerepük van a vér
szívó ízeltlábúaknak (szúnyogoknak, kullan
csoknak stb.) Ezeket a terjesztőket, beoltókat, 
vektornak nevezzük. Egy értékelés szerint a 
vektorbetegségek között mintegy 50%-os ará
nyú a ténylegesen „veszélyes” kimenetelű. 
Ilyen a nyulak myxomatózisa, az emberi járvá
nyokat okozó bubo-pestis, az álomkór, a malá
ria, a kullancs eredetű agyhártyagyulladás, a 
Lyme borreliosis stb. Ezzel szemben a közvet
lenül egyedről egyedre átterjedő fertőző beteg
ségeknek csak 10%-a ilyen „veszélyes” termé
szetű.

Az állatról emberre is átterjedő betegségek 
összefoglaló neve a zoonozis. Az előbbiek egy 
része ilyen, továbbá ilyen a gümőkór, a brucelló
zis, a tularémia és még számos egyéb betegség.

Egyes kórokozók csak rendkívüli környezeti 
viszonyok között válnak veszélyessé. Ilyen pél
dául a „botulizmus”  okozója. A Clostridium 
botulinum nevű anserob spórás baktérium spó
rái gyakran jelen vannak az állatok élőhelyének 
a talajában, sőt akár gyomor-bél csatornájuk
ban is minden baj nélkül. Magas hőmérsékleten 
(kb. 250 °C felett) a bomló szerves anyag oxi
génszegénnyé válik, s ilyenkor a spórák kicsí
ráznak, a baktériumok hirtelen szaporodásnak 
indulnak, s közben termelik a botulotoxint. 
Ilyen helyzet kialakulhat a nyári kánikulában, a

poshadó mocsárban, sekély, iszapos tavacskák
ban, következménye a récék és más vízimada
rak ún. tavibénulása. Másik formája elsősor
ban a tömegesen kibocsátott fácánok között je
lentkezik. Elindítója egy-egy más okból el
pusztult bomló fácántetem, amelyet hamarosan 
elfogyasztanak a húslegyek nyüvei a baktériu
mokkal és a toxinjukkal együtt. A fertőzött 
nyüveket fogyasztó fácánokon jelentkeznek a 
tipikus bénulásos tünetek, s elpusztulásuk után 
beindul a láncreakció. Volt olyan eset, hogy 
négyezer fácánból egy sem maradt élve a ki
bocsátóhelyen.

Más gonosz szellemek távolabbról érkeztek, 
mint például az amerikai májmétely. Ezt a férget 
a múlt század derekán hurcolták be Amerikából 
a fehérfarkú és a vapiti szarvasokkal. Sikeresen 
megtelepedett Olaszországban és másutt is. Az 
európai szarvasfélék sajnos sokkal érzékenyeb
bek iránta, mint az amerikaiak. Valószínűleg 
nem volt alkalmuk elsajátítani a hatékony im
munanyagok előállítását. Évtizedeken át retteg
tünk e parazita hazai megjelenésétől, ami a 90- 
es évek elején következett be. Megszabadulni 
tőle már lehetetlen. Ma még nem tudjuk meg
ítélni milyen mérvű károsodásokat okoz a máj
elváltozásokon kívül. Milyen arányú elhullást 
okozhat az őzek között? Képes lesz-e majd 
„hozzászokni” a szarvas vagy az őz?

A „szelídebb” kórokozók, paraziták okozta 
károkat igen nehéz objektíven vizsgálni. Ennek 
főbb okai a következők:

- rendszerint több faj van jelen az állatban 
egyidejűleg,

- a fertózöttség mértékét rendszerint csak az 
állat halála után (postmodem) tudjuk vizsgálni,

- nem ismerjük az előzményeket (pl. táplál
kozási viszonyok, korábbi fertózöttség, egyéb 
betegségek, stressz stb.)

Végezetül még néhány általános megállapí
tás látszik említésre érdemesnek. Lack szerint a 
vadon élő madárpopulációk létszámát (sűrű
ségét) alapvetően befolyásolhatják a következő 
tényezők: a táplálék hiánya, ragadozás (predá- 
ció) és betegség, külön-külön és kombináltan 
is. Emlősök esetében Chitty és mások vélemé
nye szerint az előbbieken kívül fontos tényező 
lehet még a kedvezőtlen időjárás és a stressz 
eredetű kimerülés (immundepresszió).

Egyes kutatók véleménye szerint a paraziták, 
kórokozók elleni leghatékonyabb, hosszú távú 
védekezési stratégia az ivaros szaporodás által 
is elősegített természetes szelekció. Ez részben 
úgy történik, hogy a nőstények a „legszebb” hí
met - a legszínesebb pávakakast, a legerősebb 
lapátos dámbikát, kapitális gímbikát - választ
ják, hiszen az nyilván a legkevésbé lehet fertő
zött a kórokozókkal, élősködőkkel.

A kórokozókat a természetből kiirtani nem 
tudjuk a gazdáik kiirtása nélkül. Ezért elsősor
ban az élőhelyi adottságok javítására, a táp
lálkozási körülményekre ügyeljünk és őriz
zük a vad nyugalmát.

Dr. Sugár László



HELYREIGAZÍTÁS
„Lapunk 1997 júniusi számában „A mély feledés homálya előtt" címmel
közzétett fizetett hirdetésben
J  Valótlanul híreszteltük, hogy az ad hoc bizottság elnöke a vizsgálat tel

jes tárgyáról előzetesen állást foglalt volna, előre jelezve a vizsgálat 
eredményét. A valóságban ö a vitatott kérdések egy részéről nyilatko
zott, iratok vizsgálata után, a vizsgálat szükségességét hangsúlyozva.

□ Valótlanul híreszteltük, hogy Lummer István és társai 13 oldalas 
összefoglalója kizárólag szabálytalanságok dokumentációja lett vol
na. Az összeállítás egyes állításai az álatlunk is közzétett jogerős 
helyreigazitási ítélet tanúsága szerint nem valósak.

J  Azt a valós tényt, hogy a vadásztársaság elnökének részben kifogá
solható volt korábban a gépkocsi-elszámolása, abban a hamis szín
ben tüntettük fel, hogy a költségtérítések ténye és elszámolása általá
nosan szabálytalan lett volna. A valós helyzet az. hogy a költségtéríté
sek döntő többsége szabályszerűen történt, a társaság érdekében ki
fejtett tevékenység során."

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
GYÁRI ALKATRÉSZ VÁLASZTÉKA!

LADA, NIVA,
samaFta

Budapest XIII., Apály u. 1-3.
Telefon: 06-1/320-8418, 06-20/9129-518

Telefoni rendelésre postai utánvételes szállítás!

M K H  t , i

0  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 
MAROKLŰFEGYVER-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,v 
irányítószámát.

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pl. 15. 
Telefon: (0 6 -1 ) 280-6782, (0 6 -1 ) 281-1860. TelTfax: (0 6 -1 ) 281-1856 
E -m ail: m kh@ m kh.hu  http://www.netcall36.hu/IofegyYAegyYer.htm

Hartay János upt Félfogadás:
1146. Budapest, / p \ 14—17-ig
Thököly út 55. Tel.: 383-5817

Látcső és puskatávcső javítása és

műszeres beállítása
. Magyarországon először

VADÁSZATI LEHETŐSÉG!
Magyarország egyik legszebb tájegységén, a BÜKK hegységben 

vadászati lehetőséget kínálunk Vadaskertben és külső vadászterületen 
Vaddisznóra, szarvasra, őzre, muflonra.

Szállást, ellátást a vadászterületen lévő vadászházunkban biztosítunk. 
Lehetőség van továbbá: túrakocsizásra, lovaglásra, pisztráng 

horgászatra is. Minden bel- és külföldi érdeklődő vadászvendéget 
tisztelettel várunk. Kérésére részletes árajánlatot küldünk.

Információ és jelentkezés: „Várerdei" Erdő, Mező és Vadgazdálkodási Kft.
3643 DédestapoJcsány, Várerdő tanya Pf: 3 

Karakas István ügyvezető, telefon: 06-30/972-8060, fax: 06-1/257-9411

TÖKÉLETES VADÁSZÉLMÉNY, REÁLIS ÁRAKON!

A ‘TerraPrint 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-Zfax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: &-15. P: 8-12

Kapható kiadványok:
Je l Cím Af (Ft)
06 ötvon vadász emlékeiből 6. (szerfc.: Tálosi István) (kemény kötésben) 1500
Cs A .Csodaszarvas* (gr. Széchenyi Ferdinánd. első magyarországi kiadás) 950
Nv A vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 990
Ut Újra megtelt tarisznya (Pá l Endre) 700
Sk Szólóhegyi kalendárium (Cséplő József) 700
S« A sotymászat története (dr. Csőre Pál) 950
Ss Sikeres söréttóvés (dr Mootagh András) 850
Vp Egy lövéssel kettő... (ogy gazdag vadászélet emlékei. Pá l Endre) 900
Su Szudánban vadásztam (Almásy László) 850
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) (dr Krizsán László) (Kemény Uetoben) 1300
TP Töltény portrék (Kovács László) 600
Ab Abesszínia a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán, szerk.: dr. Knzsán L.) 950
■O Batogh Péter emlékalbum (szerk.: dr. Koncz l.—ör. Monori 1.-Tálosi I.) 1650
Fn A Felső-Nílus mentén (Nomeskéri Kiss Géza) 1917 850
H4 írások a ha|danl vadászvilágból - Balkay AdoM-Hóníg István (szerk.: Bányai J  ) 850
K1 Képeslap - Boros Zoltán vadász témájú festményei (8 db os garnrtúra: 280 Ft) 40‘db
T3 Tizenhárom töltény (Kovács László) 750
Sz Szikével, tollal, puskával (Mess Béla) 1100
Vv Szarvasbógés (vadászvkxek) 400
Té Atormészet és én III. (pályaművekből összeállítva) 990
Szk Szlovákiai vadászkalondárium 1999 (szerk.: Motesfcy Árpád) 950
Vm Vadászálmok Mongóliában (dr. Kóhalmy Tamás) 950
NI Négy felvidéki vadász (Gyimesi Gy. - Justh ö . - Motesiky A ) 850
Te Tucatnyi töltény (Kovács László) 750
Be Vadcsapákon. vadvizeken (Dr. Berta László) (magánkiadás) 850

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak egyes könyvei is.
Előkészületben lévő könyvok:

Je l Cím
Vo Vadorzók (eredeti dokumentumok alapián) (szerk : dr. Czvalinga István) •750
Ve Kis vadászerdő (Smapms János. 1678) (fordította: dr Csőre Pál) <fc*mény *1500
Kó Vadasz Könyvklub Évkönyv (a Wub megalakulásának 5 évfordulóiéra) (kemény Mfeben) •1500
Vny Vadnyugati vadászpuskák (Kovács László) •750
07 ötven vadász emléketoól 7. (Szerk Tátos 1 Az írásokat VI 30-ig kérjük) •1600
Él Vadászéletek (Kovács László) •850
Ap Apróvadra ts vadásztam (Dr Mess Béla}__ •1100
Lk A magyar vadászmúl nagyjai - Lázár Kálmán ólele és munkássága (sz.: dr Krizsán L.) •1100

* irányárak
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvez
ményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Megvásároljuk a TerraPrint Kiadó 1996-ig kiadott egyes 
könyveit, valamint antikvár könyveket, illetve új kiadványainkra cseréljük. Várjuk szíves megrendelésüket!

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/IofegyYAegyYer.htm


h í r e k : h í r e k :
Felhívás

Ehelyütt kérünk fól minden vadásztársat arra. 
hogy az évszázad napfogyatkozása idején - 
augusztus 11-én - ha ideje és lehetősége van 
rá. figyelje meg a vad viselkedését eme párat
lan természeti jelenség előtt és azt követően. 
Tapasztalataikat osszák meg velünk, és a le
gérdekesebbeket közöljük.

Víz és Vad

A lenti címmel nyitotta meg július 12-én Braun 
Péter, az OTP vezérigazgatóhelyettese Papp 
Mária dr.Egyed Istvánné kiáliitását az OTP 
Bank Galériájában. A festő, mérnök, lakberen
dező alkotó két évvel ezelőtt mutatkozott be 
előszőc a nyilvánosságnak, azóta közel nyolc
száz kisebb-nagyobb festményt készített 
megrendelésre és mintegy kikapcsolódás volt 
számára ennek a változatos tematikájú kiállítá
si anyagnak a megfestése. A .P.Mária' szig
nóval márkásított festmények különleges ke
verék-technikával készülnek, a tempera mel
lett a nagyon gyorsan száradó akril festékek 
használata különleges színvilágot, selymes fé
nyeket kölcsönöznek a képeknek.

„A term észet és én IV.” 
pályázat

A Vadász Könyvklub Egyesület és a Ter- 
raPrint Kiadó ez évben is kiírja az .A ter
mészet és én IV’. című pályázatot 

Pályázati feltételek:
A jelentkezők saját, a természettel 

kapcsolatos élményüket megörökítő pró
zai írással, verssel, rajzzal, festménnyel, 
fotóval és egyéb pályaművel pályázhat
nak. A téma jellege: vadászat, horgá
szat. vadfigyelés, természetjárás, termé
szetvédelem. fényképezés lehet. A Mil
lenniummal kapcsolatos, híres termé- 
szetkutatókról. vadászírókról, történelmi 
egyéniségekről, emlékhelyekről szóló 
írásokat is várnak. A pályázaton minden 
magyar anyanyelvű diák a korosztályá
nak megfelelő kategóriában vehet részt.

Minden pályázótól a pályázattal egy
idejűleg 600 forint pályázati díj beküldé
sét kérjük postautaKrányon a Vadász 
Könyvklub Egyesület címére (1134 Bu
dapest. Tüzér u. 43.)

Kategóriák:
I. 10-14 éves korig
II. 15-18 éves korig.
III. 18 év felett (a felső korhatár: be nem 

töltölt 25. életév)
A pályamű terjedelme:
Prózai írással maximum ót gépelt ké

zirat oldal (egy sorban kb. hatvan leütés, 
egy oldalon harminc gépeit sor), két. 
legalább A/4-es méretű rajz, festmény, 
fotó.

A pályázat jeligés, a pályamű elején 
kell leitüntetni a jeligét és a kategóriát. A 
kézirat mellett lezárt, jeligés borítékban 
küldendők be a szerző adatai név. lak
cím, születési év. iskola neve és címe.

A pályaművek beküldési határideje: 
1999. december 31.

Vadász Könyvklub Egyesület, 1134 
Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1., telefon: 
350 6454

A pályázat ünnepélyes eredményhir
detésére és a díjkiosztásra a FeHoVa 
2000 (Fegyver-. Horgász-,- Vadászati 
Szakkiállítás és Vásár) rendezvényen ke
rül sor 2000. március 25én.

Mezei nyúl konferencia 
Ópusztaszeren

(1999. augusztus 21.)
8.00 -9.00 Regisztráció 
9 00 Köszöntő: Fackelmann István Csongrád 
megyei Agrárkamara, a Szervező Bizottság el
nöke

Délelőtti szekció
Szekcióvezető: Szél István Csongrád megyei 
FVM Hrvatal Vadászati. Halászati és Vízgaz
dálkodási Osztályának vezetője.
Előadások:
9.10 dr. Mucsi Imre: A kutatás, oktatás és 
szaktanácsadás szerepe az agrárágazatban
10.00 Vajai László: Az elmúlt két év vadgaz
dálkodási tapasztalatai, a végrehajtási rende
let módosítása, a Nemzetközi Vadvédelmi Ta
nács (CIC) szerepe
10.50 dr. Csányi Sándor: Az üzemtervezés ta
pasztalatai. az adattár szerepe a tervezésben
11. 40 dr. Kovács György: A mezei nyúl bio
lógiája, szaporodása, és táplálkozása 
Délutáni szekció:
Szekcióvezető: dr. Ignácz Magdolna VAD
ÁSZ Tanácsadó Iroda, vadászati szakértő
14.00 Kelemen József: Mezei nyúl gazdálko
dás. hasznosítási modell
14.50 Pallavicini Károly: Az egykori mezei 
nyúl gazdálkodás és vadászat
15.40 Szemethy László: A rókapopuláció és 
hatása az apróvad-gazdálkodásra 
16.20 Somogyi Ferenc: A mezei nyúl bérva- 
dásztatási lehetőségei, élővadexport
17.10 Hozzászólások, vita

A gyakorlati bemutatókon vadgazdálkodási 
berendezéseket, vadászati és befogási esz
közöket, vadfőldi takarmánynövényeket láthat
nak az érdeklődők.

Göcsej Kupa

A Zalaerdő Rt. pusztaapáti lőterén. az erdő
gazdaság és a megyei vadászkamara által 
megrendezett Gócsej Kupa lóvészversenyen 
kilenc csapat huszonhat versenyzője mérte 
össze lövész tudományát koronglóvészetben 
és golyós puskával. A verseny érdekessége, 
hogy mindenki saját puskájával lőtt a száz mé
terre lévő álló őz- és fajdkakas alakra.

Csapatverseny eredmények:
I. ZALAERDŐ R t. Molnár-Gróf-8árdosi.

1410 p.
II. Keszthelyi Erdész-Lövész Klub. 

Momár-Endródi-Vajda. H85p.
III. BEFAG Rt.. Farkas-Varga-Tóth. 1100 p.

Egyéni eredmények:
1. Molnár Tibor (500)
II. Gróf András (475)
III. Endrődi Roland (460)

Legjobb sórétlövőnek 21 találattal, Molnár 
Tibor - legjobb golyólövőnek. 59 köregység
gel. Gróf András és Varga Gyula bizonyult.

Ohm László Emlékverseny

A Vadászok Vas megyei Szövetsége és az Ab- 
lánc Vadásztársaság idén közösen rendezte 
meg hetedik alkalommal az emlékversenyt a 
Szombathely-olatíi lőtéren, június 26-án. Ohm 
László egykori a'apítója. és igazgatója volt nyug
díjba vonulásáig az dadi vadász-iskolának, 
amelyben a mai hivatásos vadászok jó része 
végzett Vas megyében a koronglövészet meg
szervezése «  a nevéhez fűződik, a pályaépíté
sek, a lövészeti oktatás, a vizsgáztatás. Több 
mint három és fél évtizeden át. egészen a halá
láig az Aranypatak Vadásztársaság elnöke volt.

A versenyre hatvanötén neveztek, és három 
versenyszámban (vadász skeet, vadász trap és 
toronykorong) mérték össze tudásukat.

A 75 korongos versenyen az eredményeket 
három korcsoportban értékelték a rendezők. A 
korcsoportonkénti első vándorserleget, egy 
.örökös" serleget, érmet, oklevelet és vadá
szati lehetőséget nyerlek. A korcsoportonkénti
2. és 3. helyezettek serleget, érmei, oklevelet, 
és vadászati lehetőséget kaptak. Külön serle
gei kapoil a legjobb László keresztnevű ver
senyzőnk.

A díjakat az AWánc-, az Aranypatak Vadász- 
társaság, és a szombathelyi Erdészeti Rt. aján
lották fel. melyeket Pődör Miklós elnök adott át 
a legjobbaknak, a külóndíjat Ohm Lásztóoétóí 
vehette át a legjobb .László'.

Eredmények:
I. korcsoport: I. Ifj. Fülóp László (70)

II. Ifj. Gróf András (69)
III. László Attila (68)

II. korcsoport: I. Herperger József (72)
II. Petrovicslmre(71)
III. Nagy Varga Géza (71)

III. korcsoport: I. Dómók László (64)
II. Koltai Zoltán (59)

A legjobb .László': ifj. Fülóp László (70)
Ohm Károly

A VKE Matula táborairól

Cegléden.a Várkonyi István Általános Isko
lában vadász, természet- és környezetvé
dő táborban töltöttünk el őt napot. Minden 
reggel 8 órakor az iskolában gyülekeztünk 
és onnan busszal mentünk a távolabbi he
lyekre.

Első nap délelőtt megbeszéltük a hét prog
ramjait, tábornaplót nyitottunk, délután Abony- 
ba. a szabadidő parkba látogattunk el. Ked
den a ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadász- 
társaság vadászházánál vártak bennünket a 
KEMIK Bt. tagjai, akik Íjászatot, solymászatot 
és kutyabemutatót tartottak. Megtudtuk miből 
és milyen íjakat készítettek régen, majd ki is 
próbálhattuk azokat. Ezután a kutyabemutató 
következett. Egy simaszőrű magyar vizsla volt 
a .tanítvány’, aki pontosan végrehajtotta, amit 
gazdája kért tőle. Csodálkozva figyeltük, mi 
mindenre megtanítható egy vadászkutya, 
majd a solymászattal ismerkedtünk.

A következő nap érdekes és fárasztó prog
ramja a csemői Községi Vt. vadászházánál 
kezdődött. Három csoportot alakítottunk, majd 
vadász, erdész bácsik szakszerű vezetésével 
erdei túrán ismerkedtünk az erdő növény- és 
állatvilágával, az erdészek és a vadászok 
munkájával.

A vízi-világ élőlényeit pedig a mestersége
sen kialakított tavon tanulmányoztuk. Az erdei 
séta végén tesztet töltöttünk ki. A legjobbak 
jutalomban részesültek. A nagyobb gyerekek 
a vadászok segítségével célba is lőhettek. 
Előtte felhívták a figyelmüket a fegyverrel kap
csolatos fontos és betartandó szabályokra. 
Sajnos hamar elérkezett a pénteki táborzárás 
napja. Az eltelt időszak értékelése után a 
megszerzett ismeretekből totót töltöttünk ki. A 
.telitalálatosak* a ceglédi Salari Vadászbolt 
értékes ajándékait kapták, amelyet ezúton is 
megköszönünk.

Az ifjú vadászok és természetvédők nevé
ben:

Mózes Andrea, Czinege Malvin, 
Szakács Rozália

tanulók

Erdőjárás Zala megyében

A Zalaerdő Rt. látta vendégül a Vadász 
Könyvklub Egyesület vezetőségét és tagjait ki
helyezett klubnapjukon, július 2-án. A résztve
vők Feiszt Ottó vezérigazgatónak és munka
társainak szakszerű tájékoztatója alapján is
merkedtek meg a nagynevű és múltú gazda
ság erdő- és vadgazdálkodási munkájával. A 
baráti talá&ozón részt vett a megyei vadász
kamara és a szövetség képviselője is, így a lá
togatók átfogó képet kaphattak a megye va
dászainak életéről, mindennapi örömeiről, 
gondjairól. A klub támogatásában végzett ki
emelkedő tevékenységéért. Bársony István 
emlékérmet adtak át a vezérigazgatónak, elis
merő oklevelet Hopp Tamásnak és dr. Ivan- 
csics Lajosnak

Kiállítás

Kovrig Miklós vadász-festőmúvész kiállítása 
nyíl* a soproni Erdészeti Múzeumban au
gusztus 4-én, 14 órakor. A kiállítás megtekint
hető - szerda kivételével augusztus 22-éig, 
naponta 13 és 17 óra között.

Helyesbítés

A múlt havi számunk Vadászhumor rovatából 
sajnálatos módon kimaradt a képlet, amelyet 
pótlóig közlünk.
Ezek szerint: E= SXiO inx ♦ c 

X-0

Erdészek és vadászok a 
Székelyföldön

Hátrahagyva a munkát és gondot, feladatokat 
és terveket, székelyföldi - szakmai utazáson 
vettek részt a Zalaerdő Rt. és a Budakeszi Er
dészet szakemberei a szomszédok erdő - és 
vadgazdáfrodásának tanulmányozása céljá
ból. Természetesen az erdészeti és vadászati 
szakmai programok kerültek előtérbe, de 
Transyfvániában, Erdélyországban lépten- 
nyomon akad történelmi és kultúrtörténeti lát
nivaló is. különösen azok számára, akik példá
ul most. ez alkalommal léptek át először a Ki
rályhágón. hogy az ősfenyvesek, hatalmas 
bükkösök és tölgyesek ölelésében - ma is élő
ben - lássák az ezeréves kózós történelem 
beszélő tanúit: a várakat és vártemplomcfcat. 
nagy és igazságos királyunk és a magyar ál
lamiságot megtartó nagy erdélyi fejedelmek 
szülőházait (Kolozsvár. Marossillye), a Bdyai- 
ak szobrait és a Teleki Tékát (Marosvásár
hely), Szent László szobrát és Ady .Holnapo- 
sainak’ nyemait (Nagyvárad). Boncza Berta 
és férje utolsó boldog lakhelyét (Csúcsai kas
tély)'. a székelység gazdag múzeumait (Sepsi- 
szentgyörgy. Kézdivásárhely). a közel 700 
éves európai szépségű gótfcus templomokat 
(Kolozsvár. Brassó), a Mikes Kelement szúlő 
Zágont. majd a borvízfúrdőket és a Siklót (Kő- 
vászna) A két küldöttség útjából természete
sen nem maradhatott ki a Gyilkos- és a Szent 
Anna tó. a Békási-szoros és a Tordai hasadék. 
Szováta. Parajd és a Sóvidék, a Vármezői 
piszlrángtelep. Wass Albert marosmenti va
dászterületei és Istenszéke a Kelemen-hava
sokban. a Bucsín-tető a Görgényi-havasok- 
ban. a fajdkakasos Hargita és a Bodoki-hava- 
sok, a zergés-medvés Fogarasi-havasok és a 
Retyezát. valamint Teleki Sámuel és Maders- 
pach híres vadászterületei

Hosszú tenne felsorolni az erdészeti és va
dászati szakmai utazás alkalmával megszemlélt 
vidékeknek, erdőknek, fafeldolgozó telepeknek 
és vadászterületeknek a neveit, amelyek barna 
medvét, farkast, zergét és hiúzl. vagy a folyó
két. amelyek pért és pisztrángot rejtenek, vagy 
a havasokét, ahol 3.7 (Hargita-megye). illetve 
2,8 millió (Kovászna-megye) köbméter lát dön
tött ki négy éve a vihar szinte percek alatt.

Az anyaországi erdészeti szakemberek és 
hivatásos vadászok közvetlen beszélgetése
ket folytattak a székelyföldi vadászokkal és 
vadgazdálkodókkal, hivatásos vadászokkal és 
egyesületi titkárokkal, erdészeti szakemberek
kel. vadbiológusokkal, megyei erdészeti igaz
gatókkal. A falusi turizmus keretében a szé
kely-magyar családoknál elszállásolt budake- 
sziek. az ottani Ízes konyha étkei méttett. meg
ismerhették az ottani hétköznapok örömeit és 
gondjait. Különösen sok szó esett - álonyapá- 
i nka és budakeszi bor mellett - a nagyvadál
lományról és vadászatukról, a medvék és far
kasok csíny- és kártevéseiről, a jogos erdőré
szek .visszaadásáról', az erdő- és közbirto
kosságok visszaállításáról, s a már elkezdő
dött rönkfa és deszka exportjáról, amelyből jut 
már az anyaországba is.

Néha valóban nehéz és göröngyös az út a 
Csillagösvényen. a zalaiak még a 2240 méter 
magas Bukura és a 2509 méteres Peleága- 
csúcs lábánál húzódó csillogó tengerszemek
hez (Bukura. Lia, Anna. Fkxika. Víorika) is fel
jutottak Béla Erika dévai erdőmérnöknő (36) 
és a krónikás (71) vezetésével. A Vajdahu- 
rryad várkastélyánál és a prsztrángos Nagy- 
Lapusnyiknál mindannyian megfogadták, 
hogy ezt az utat a jövő évben is megismétlik, 
családostól, hiszen a csodás Erdélyországot 
mindenkinek látni kell. és feledni egyszerűen 
nem lehet.

Kászoni Zoltán
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZÁKÜZLET

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

A  T & T  V ID E O S T Ú D IÓ  A JÁ N LA T A
Megrendelésre készítünk reklám-, és referendafilm et • vodószah és utazásszervező 
-'odó'< •  vodásziátíoságck •  réizvt-rr^sosógck részére vadászatról film et • beíó'di és Wiöldi 
vatászekno* Vállalunk videofllmes szakmai előadásokat •  okxrösi irtézményeknek

• komo'ókroi. • vadászvizsgára íekészitó váío^kozásoknok 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 

lakács Vibof, hivatásos vadász 
9600 Sárvár. Rákóczi ufca 13/E. Tel.: [95) 3 2 H 9 8 .  |30) 9370-747

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGM AG ASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PA RTN ERE A IMPORT-EXPORT 
K ERESK ED ELM I KFT.

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

AUTÓ TELEFO N: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

C O N C O R D E  TR AVEL
1062 Budap^Undrássy út 56. Tel.: (06-1) 353-0935.269-5447,269-5448 

Fax: (06-1) 353-0417. E-mail: concorde@mail.datanet.hu 
http: //“wwvv.port.hulravel'concorde

A  ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai
MÜNCHEN 42750,- MADRID 52 300,-
AMSZTERDAM 42100,- ISZTAMBUL 43800-
ATHÉN 44 000,- NEW YORK 101 200-
KÖLN 46000- TORONTO 102000-
ZÜRICH 44800,- WINDHOEK 152000-
FRANKFURT 46000- JOHANNESBURG 142500,-
KOPPENHÁGA 49200,- LONDON 45 800-
STOCKHOLM 53200-
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.: 353-0935,269-5447,269-5448. Fax: 353-0417 

E-mail: concorde@mail.datanet.hu http: /íWww.port.hulravel’concorde

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.

1,5-6x42

^CHM IPT & B E N p ffl

Schmidt & Bender Hungária Kft. ■ H—1106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 • Telefax: 263-2937

mailto:concorde@mail.datanet.hu
mailto:concorde@mail.datanet.hu


Cal. 28 "E lité "

W IN C H E S T E R
A  M  M  U N I T I O N

B425 
Cal. 20 
Grade 1

B425

SZENT HUBERTUS
H M  BAJA,

Déry F. sétány 13. 
Tel.: 06-79/424-929

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

OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár,

Főu. 12.
Tel.: 06-20/370-881

7500 Nagyatád,
Piac tér 

Tel.: 06-82/352-899

FREY Im port  Kft .  a Subaru kizárólagos m a g y a r o r s z á g i im portőre és vezérképviselete 

1 1 4 9  B u d a p e s t ,  M o g y o r ó d i  ú t 3 2 .  T e l . :  2 6 7 - 6 5 3 5 ,  F a x :  3 8 3 - 0 7 0 1
SUBARU w w m .

N É G Y K E R É K B I Z T O N S Á G

• Emil Frcy  Magyarom/A# 1149 Bp Mogyoródi út 32. TcJ.. J/26^-6535. h x :  1/385070J • A lllom odern K it. 8200 V ctiprém , itózgyúh út 24/1. T e l: 88/400-200. fax.: 88/400900 • B.G.P. Kft.  9 *0 0  >/<fini>jthciy, 
Kormcrxh út 9 2  Tel.: 94/336-717. fa x : *4/3.*>805 O M  N BT. 3200 Gyftogyte. Róbert Kiroly út I Td /Fax 3-/313-990 • Grohoczfcy Kft. 1116 Bp Fchénírt út 130. Tel.: 1/203-9311. fax : 1/204-7704 • Illyés AutóhJ/ 
Kft. 3535 Miskolc. Erdó u. 10. Td./fax: 46/371-012 • Kapós Járm űgyártó és  Jav ító  Kt. "400  Kaposvár. Füredi u 180 Tel 82/506-184. fax 82/314-115 • Mai-Du Bt. 6 *2 8  Szeged, Bajai út 2/A Tel /í.«x 62/325

K lím a ajándékba!
A négykerékhajtás páratlan biztonsága lehetővé teszi, hogy valóban 
ne kerüljön meleg helyzetbe az utakon a legszélsőségesebb útviszonyok 
között sem. Sőt, hogy a legnagyobb nyári kánikulában se főjön a feje a meleg 
miatt, most bármely Subaru modell az Ön igényének megfelelő belső hőmérsékletet 
is biztosít. Akármelyik modellt választja, 500  0 0 0  Ft érték ű  klím át kap hozzá ingyen, 
hogy a rekkenő nyári hőségben is kellemes körülmények között élvezhesse a vezetés örömeit. 
Jö jjön  el hozzánk és válasszon egyet a hűsítő Subaru kollekcióból.



NAGY-
KERESKEDELMI

RAKTÁR
(hctfő-péntek) 

7.00-17.00
Indiform

—  VADÁSZ- 
®  RUHÁZATI 

MINTABOLT
(hétfő-pénteki 
9.00-17.00

2440 Százhalom batta , V örösm arty  u. 40. 
T el./fax : 06-23 /359-158, 06-30/486-231

n e n  k iz u t

FELKESZITES feg w erv izsg a ra

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKROL:
• személyi vagyonőr • magánnyomozó • biztonságtechnikai 

rendszertelepítő • biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADASZ-HORGASZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-11283-4432, 

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

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

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.



Double Cab 4x4

Budapest: A UTÓ  D & W  Tel.: 261 -9712. AUTÓ  FOCUS Tel.: 307-3358. AUTÓ  MIRAI Tel.: 464-7680. AUTÓ  Ó BUD A Tel.: 368-14 13. 
PROFI Tel.: 329-6087. Baja: AUTÓ  SZREMKÓ Tel.: 79/326-802. Balassagyarmat: GÁL és fiai Tel.: 35/314-355. Békéscsaba: A UTÓ 
EXPANZIÓ  Tel.: 66/430-585. Cegléd: ZAKAR és TÁRSA Tel.: 53/320-420. Debrecen: AUTO-TOLDY Tel.: 52/471-054. Duna
újváros: DUNA M OTOR Tel.: 25/411-048. Gyöngyös: AUTÓ  BALÁZS Tel.: 37/301-626. Győr: SILVER Tel.: 96/515-878. Kakasd: 
H ILCZ Tel.: 74/431 -908 Kaposvár: TÓTH és Tsa. Tel.: 82/421 -421. Kecskem ét: DAKÓ  Tel.: 76/486-780. Kom árom : T-AUTÓ-MAX 
Tel.: 34/345-453. Miskolc: SZEGEDI Tel.: 46/413-237. Nagykanizsa: VÁRKAPU-AUTÓHÁZ Tel.: 93/326-428 Nyíregyháza: NAGY 
AUTÓPARK Tel.: 42/490-380. Pécs: SCHNEIDER és SOOS Tel.: 72/539-000. Siófok: GRAND-HAUS Tel.: 84/310-422. Soltvadkert: 
SOMA Tel.: 78/381-939. Szeged: PAPP Tel.: 62/317-306. Székesfehérvár: AUTÓ-FEHÉRVÁR Tel.: 22/340-150. Szigetszent- 
m iklós: Tel.: 24/443-443. Szo m b ath e ly : Q U A D R O T A  Tel.: 94/325-678. Za laegerszeg : AUTÓ-PÉTER Tel.: 92/325-099

w w w .m azda.hu  
M azda Info: 06-80-323-626

http://www.mazda.hu


M e g je le n t az 1999/2000. év i Eduard K e ttn e r fő k a ta ló g u s ! M e g re n d e lh e tő  szaküz le te inkben  
ille tv e  csom agkü ldő  szo lg á la tu n kn á l. Szállítás szep tem ber 10 -tő l!

Eduard Kettner Kft. nagykereskedelem, c s o m a g k ü l d é s
1214 Budapest Rákóczi út 195-197 Telefon/fax: 420-4940

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.


