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A PRÍMAGÁZ?MITŐL
1992 elején jött létre a Prímagáz 
Hungária Részvénytársaság, amely 
az induláskor még vegyes - külföl
di és magyar - tulajdonú vállalko
zás volt, ami mára 98 százalékban 
külföldi tulajdonosok kezében van. 
A kezdeti 51 százalékát 64,7 száza
lékra növelte a holland Pam Gas B. 
V., és 17,9 százalékra tett szert az 
Österreichische Kontrollbank AG, 
hogy a részvényesek közül a legje
lentősebbeket említsem.

De ne „ugorjunk” ekkorát az 
időben, kezdjük a történetet a leg
elején.

A propán, a bután és ezek keve
réke a propán-bután a kőolaj-fino
mítás folyamatában mint mellék- 
termék, illetőleg a földgáz kiterme
lése során keletkezik. Mínusz 20 
C-fokon pohárba öntve olyan, mint 
a víz, színtelen, átlátszó, és már 0 
C-fokon párolog. Abban tér el a 
földgáztól, hogy már szinte szoba
hőmérsékleten, 4 bar nyomáson 
cseppfolyós halmazállapotú, így 
aránylag kis térfogaton nagy 
mennyiségben - nyomásálló palac
kokban. tartályokban - tárolható, 
szállítható. Ez a tulajdonsága, vala
mint magas fűtőértéke, környezet- 
barát energiahordozóvá tette szerte 
a világon.

Magyarországon a propán és 
bután termelése, előállítása a MÓL 
Rt. monopóliuma volt és az is ma
radt, de az értékesítés privatizáció
jának gondolata már a kilencvenes 
évek legelején megfogalmazódott. 
A gázipar magánosítására a kor
mány egy kétlépcsős megoldást ha
gyott jóvá. és 1991 augusztusában

PRÍMA
döntött arról, hogy a tíz töltőüzem
ből hetet értékesít a holland Pam 
Gas B. V. elnevezésű vállalatnak, 
amely az SHV Holdings N. Y. száz- 
százalékos leányvállalata. 1993- 
ban - és ez már a Prímagáz üzletpo- 
litikájának sikerét bizonyítja - az 
ÁVÜ tulajdonában lévő 49 százalé
kos tulajdonrészt a Budapesti Ér
téktőzsdén értékesítették, a 3,2 mil
liárd forintos jegyzett tőkéjével az 
elmúlt esztendőben a Prímagáz már 
a jegyzett kategóriában is folyama
tosan jelen van.

Induláskor a Prímagáz részére a 
jól ismert 11 és fél, valamint a 23 
kilós alumíniumötvözetű palackok 
jelentették az egyedüli értékesítési 
lehetőséget. Az első lépést termé
szetesen az elmaradt fejlesztések, 
nagy karbantartások pótlása jelen
tette, azaz rendet tettek a cég saját 
háza tája körül. Aztán jött a Nyu- 
gat-Európában már bevált gyakor
lat, új fogyasztási és felhasználási 
szokásokat kellett meghonosítani 
Magyarországon is. És ez a tartá
lyos gázszolgáltató rendszerek be
vezetése volt. 1992-ben 50-60 fo
gyasztót regisztráltak, akiknek a 
gázfogyasztása mindössze 2 ezer 
tonna volt. 1993-ban a fogyasztók 
száma megtízszereződött, és a fo
gyasztás a négyszeresére emelke
dett. 1994-ben, ’95-ben és az elmúlt 
esztendőben a tartályos gázértéke
sítés fejlődése töretlennek mondha
tó... nem véletlen, hogy a szerződött

fogyasztók száma napjainkra már 
meghaladja a hatezret.

Mindezt azzal érték el, hogy je
lentősen csökkentették a fogyasz
tókra háruló beruházási költségeket
- egy 2,7 köbméteres tartályt pél
dául 206 ezer forintért telepítenek

ugyanakkor bevezették a tartá
lyok bérlésének lehetőségét is, és a 
legkülönfélébb kamatmentes ked
vezményeket. Elősegítették - a 
szintén környezetbarát - magyaror
szági autógáz-fölhasználás elterje
dését, és a palackos gáz felhaszná
lásának bővítése érdekében rendkí
vül kedvező áron kezdték el forgal
mazni a mobil fűtőkészülékeket. A 
tudatos üzlet-, és árpolitika ered
ménye: eddig több mint 150 ezer 
készüléket értékesítettek.

Tavalyelőtt - az úgynevezett Fa
lugáz-program keretében - átadták 
az első településellátó rendszert, 
amelyet azóta kilenc újabb telepü
lés követett, és ezzel nem szakad 
meg a sor, ugyanis a kisebb telepü
lések együttesen igényelhetnek PB- 
gáz rendszerű ellátást, ami ugyan
olyan szolgáltatást nyújt, mint a ve
zetékes földgáz, de nem kell költe
niük a nagynyomású távvezetékek
re, a nyomáscsökkentő állomások
ra, mivel valamennyi lakás és léte
sítmény a központi tartályból kapja 
a PB-gázt. A rendszer igény szerint 
bővíthető, s ha netán mégis beveze
tik az egyelőre állami támogatást 
élvező földgázt, csak át kell állítani

a készüléket, nem vész el az addigi 
beruházás egésze.

A statisztikai adatok alapján 
1997-ben is legalább 1700 olyan te
lepülés lesz. ahová nem jut cl a ve
zetékes földgáz. Ha ehhez hozzá
tesszük. hogy számtalan gazdasági 
vállalkozás (kertészet, farmergaz
daság, állattartó tenyésztelep stb.) a 
települések szélén vagy még távo
labb található, a Prímagáznak még 
jó néhány évig garantált a piaca.

Apropó, árak. Anélkül, hogy a 
„napi” árakat néznénk, annyi biz
tos, hogy a PB-gáz lényegesen ol
csóbb, mint a tüzelőolaj vagy az 
elektromos energia, és ha a hatásfo
kát nézzük - nem beszélve az auto- 
matizálhatóságáról, a szabályozha- 
tóságáról, a tisztaságáról, a környe
zetkímélő hatásáról és a kényelmé
ről nem sokkal drágább, mint a 
kevert széntüzelés.

A Prímagáz Rt. tavaly 3,3 milli
árd forintot költött beruházásokra, 
amely tartalmazza a bérletként ki
adható fogyasztói tartályok megvá
sárlását, a szolgáltatás biztonságát 
és gyorsaságát növelő újabb és 
újabb tankautók megvételét, új cse
retelepek nyitását, s nem utolsósor
ban az elöregedett háztartási palac
kok cseréjét..., ha azt vesszük figye
lembe, hogy ezt a „halandónak" 
szinte föifoghatatlan nagyságú 
összeget a mintegy 17 milliárd fo
rintos, szintén „elképzelhetetlen” 
árbevétel tette lehetővé, napjaink 
beruházásszegény periódusában 
„nem túl rossz”, egyenesen fantasz
tikus az arány.

Csekő Sándor
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V22 Budapest, Mosz.<va tér 21. Teíefon/fax: 156-30-35 
Rádiótelefon: (30) 404-298

Elsőrangú vadászatok, verhetetlen árakon. Ausztriai irodánk többéves 
tapasztalata garancia a kiváló szervezésre

AFRIKA
Namíbia: 1 vadász r 1 női kísérő
6 nap: 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tê énantilop, 1 varacskos disznó 4430,- DEM 
1 vadász
6 nap: 5 szabadon választott vadfaj! 4950,- DEM
Dél-Afrika: 1 vadász +1 női kísérő
6 nap: 1 nyala, 1 csíkos gnú. 1 impâ a, 1 varacskos észnó 4850,- DEM
Zimbabwe: 6 nap: 1 nagykudu, 1 ímpaia, 1 kőantilop,
1 varacskos disznó 3700,- DEM
14 nap: 1 leopárd vagy 1 fekete lóantilop 8680,- DEM
SPECIÁLIS BIVALYSZAFÁRIK:
Zimbabwe: 5 nao: 1 kafíerbtvaly 5600,- USD
időpontok: 1997. május 30-június 8. és június 7-16.
Tanzánia: 7 nao: 1 kafferbivaly 6 »00,- USD
Időpontok: 1997. aug. 13-24. és aug. 23-szepl 3.
ALASZKA: 10 vadászna?: 7997. szeptember
1 gnzly, 1 jávorszarvas 9500,- USD
9 vadásznap: 1997. augusztus-szeptember
I fehér hegyikQs és, 1 karton vagy hegyikecske 8500,- USD
OROSZORSZÁG: 5 nap: 1 si.<erfaidf 1 nyírfajd, 1 mogyoróstyúk 
+ erdei szalonka korlátozás nélkül * 2830,- DEM
10 nap: 1 tengerparti barnamedve 4950,- USD
Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes 
felviJágosítsással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.
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SPORT AM M UNITION LTD. SPO RTLÓ SZERGYÁRTÓ  KFT.
8184 Fűzfőgyártelcp, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091

■ Vadászlőszerek 12>16-20-as kalibe
rekben, különböző sörétsúllyal, 24,5 mm 
sörétmérettel.
■ Sportlőszerek speciális és extra kivi
telben.
■ Különleges lőszerek: fényjelző, 
nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi ri
asztó. ólomlövedékes.
■ 22-es kispuskalőszerek.

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

Telephely: 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091. 
Kereskedelmi Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 5/B. Telefon: 201-1655, fax: 201-1881

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NAGYKERESKEDŐINKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK:
1. Harmónia and Material Kft., Debrecen. Telefon/fax: 52/430468
2. HUNO 2000 Kft., Fűzfőgyártelep. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARMS Kft.. Győr. Telefon/fax: 96/313-040
4. Kátai-Pál László, Orosháza. Telefon/fax: 68/311-612
5. Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft., Kaposvár. Telefon/fax: 82/351-252

9022 Győr, Apáca u. 14. 
Tel./Fax: 36-96/313-040

TOVÁBBI AJÁNLATUNK: 
Nikko Stirling céltávcsövek: 8X56,6X40,6X45,4X32 

Puma, Nieto, Aitor kések és tőrök

PMC, Libra pisztoly- és revolverlőszerek 
Umarex gáz- és riasztópisztolyok.Vadászruházat és -cipő 

HW 60 J  .222 Rém. kaliberű vadászpuska 
Kiskereskedelmi boltok címe az alábbi hárommal bővül: 
AGM Nádor Vadászbolt, 8200 Veszprém, Ady Endre u. 7/B 

Seprő Colt Fegyverbolt, 1076 Budapest, Thököly u. 2. Tel.: 351-7535 
Szamuráj Fegyver- és Vadászbolt, 

9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu 10.

PMC GOLYÓS VADÁSZLŐSZEREK 
nagy választékát továbbra is ajánljuk 

VISZONTELADÓINK ÉS A VADÁSZOK FIGYELMÉBE 
AZ ALÁBBI KALIBEREKBEN: 

22-250, .222 Rém., .223 Rém., .243 Win., .270 Wby Mag., 
.270 Win., .300 Win., 30-30 Win., 6 5X55,7.62,7 mm Rém. Mag., 

7 mm Mauser, 8X57 Mauser, 30-06, 308 Win.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, amennyi
ben beküldik belépési nyilatkozatukat és befizetik az 1997. 
évre szóló tagdíjukat - ez az összeg 1500 forint - automati
kusan, térítés nélkül jár a VADÁSZLAP és igénybe vehe
tik az egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit.

1997-ben -  egész évre -  a Magyar VADÁSZLAP előfi
zetése 1800 forint, amelyet bármely postahivatalban „Bel
földi postai utalványon” lehet befizetni a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére: 1245 Budapest, Pf. 1209.

Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti 
tagjainak vagy ismerőseinek név- és címlistáját (m ini
mum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, 
további 5 százalékos bónuszt kap a számla végössze
géből. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és cím
listát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a ked
vezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési 
csekket megküldjük.)

A hivatásos vadászoknak, vadőröknek - a részvény- 
társaságok kivételével - ingyenes a Magyar VADÁSZLAP 
1997 áprilisától, ha megküldik munkaadójuk nevét és 
címét.

Címlapon: Magyar Ferenc felvétele

p 5*r««0̂

M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN

Kiadó-főszerkesztő: Csekő Sándor • Felelős szerkesztő: Hom onnay Zsom bor • 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor ■ Szerkesztőség' titkár: Lukácsnó Kocsis Marianna - 

A szerkesztőség levelezési címe: 1245 Budapest Pf. 1209 ■
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •

A szerkesztőség és a kiadó elme: 1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. •
Telefon/fax: 131-43-68 •

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföldi postautalványon" a szerkesztőség 
levelezési címén, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 11500102- 

10004115 számú számlára, vagy a hirlapkézbesítőknél, a postahivatalokban. 
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.

Előfizetési díj 1997-re: 1800 forint.
IS SN  1215-6159

Athenaeum  Nyomda Rt. 96.0687 
Felelős vezető: Hupján József vezérigazgató
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TÖRETLENÜL
Igen, elmúlt öt éve, hogy kollégáim és barátaim 
segítségével a semmiből megteremtettük a Ma
gyar VADÁSZLAP szerkesztőségét, és ráadá
sul, még mindig életben vagyunk. Sót, évről év
re fejlődünk, erősödünk... ellentétben a magyar 
sajtóban manapság oly gyakori „leépüléssel".

Aki végigkövette az 5 éves Magyar VADÁSZ
LAP sorsának alakulását, melyről alkalmanként 
őszintén és hitelesen beszámoltunk Olvasóink
nak, emlékezhet rá. hogy a szintén ..semmiből" 
megalakult Vadászati Kulturális Egyesület ala
pította és adta ki a lapot. A vadászok, a vadá
szat iránt elkötelezett, a hivatalos szervezetek

től független, újságformátumú újságot akartunk megjelentetni, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy számunkra nincs tabutéma, megírunk mindent, ami 
a vadászokat érdekli vagy érdekelheti.

Önök a bíráink, hogy ezt mennyire sikerült betartanunk... mi úgy érezzük, 
nem hagytunk ki egyetlen „ziccert" sem, hanaot adtunk - még ha sokaknak 
sokszor ez nem tetszett - a vadászok véleményének, beszámoltunk hasáb
jainkon a vadászokat érintő fontos dolgokról. Talán ennek köszönhető, hogy 
évről évre gyarapodott az előfizetői táborunk, egy-egy cikkünk-riportunk elő
segítette a vadászat ügyeiben az eligazodást, a tájékozódást.

Persze volt ennek az öt esztendőnek több „fiaskója" is, mást ne mondjak, 
mint a hazai piacon gyorsan elvérző Jahr Kiadóval kötött megállapodásunk, 
a beharangozott majd meghiúsult színessé válásunk, az első három Orszá
gos Vadásznap szervezési hibáiból adódó elszámolási gondjaink... hogy 
csak a „legemlékezetesebbeket" említsem.

Azt hiszem, nyugodtan lehetünk büszkék arra, hogy a Magyar VADÁSZ
LAP szerkesztősége - ez alatt az öt év alatt - igazi alkotói műhellyé vált, ran
gos külső és belső munkatársaink, szerzőink, grafikusaink, fotósaink neve 
fémjelzi ezt a „műhelyt"... akiknek ezúton is hálás köszönetét mondok a köz
reműködésért.

De köszönet illeti azokat is. akik egyénileg vagy kollektiven döntöttek 
mellettünk, amikor előfizettek vagy megvásárolták lapunkat, és köszönet 
azoknak a hivataloknak, cégeknek-cégtulajdonosoknak is, akik hirdetéseik- 
közleményeik megjelentetésével hozzájárultak gazdasági mérlegünk egyen
súlyban tartásához.

.Fantasztikus jó érzés, hogy az ötéves születésnapunkon, a Magyar VA
DÁSZLAP hatodik évfolyamának indításakor, nem kell könyörögnünk-ku- 
nyerálgatnunk. Ellenkezőleg, mi „adhatunk" Olvasóinknak... egy megújult, 
nagyobb oldalterjedelmű, színes lapot, a szakmai lapok áraihoz-példányszá- 
mához viszonyítva - rendkívül olcsón.

Töretlenül hisszük, hogy jó ügyet - a magyar vadászok érdekeit - szol
gáljuk, és azt is tudjuk, hogy az igazi szolgálatunk még csak most fog elkez
dődni.

Szeretnénk, ha nem fordítanának hátat a vadászatnak azok a sokat meg
ért, tapasztalt vadászok, akik az utóbbi hetek-hónapok ádáz küzdelmében 
nem jutottak vadászterülethez. Mert nem kell föladniuk! Ahogy a mostaná
ban alakuló területes társaságok helyzetét megítélem, úgy tűnik, marad szá
mukra is vadászati lehetőség. Nem kell föladni azért sem, mert a vadászat 
mindig is sokkal több volt - speciális kultúrkör mivoltja révén - a puska elsü
tésénél. Bekövetkezett, amitől évek óta rettegtünk, hát alkalmazkodjunk a 
körülményekhez. És ebben - az alkalmazkodás módjainak bemutatásával, a 
lehetőségek közhírré tételével - a Magyar VADÁSZLAP-ban a jövőt illetően 
is partnerre fognak találni.

Már készülünk arra, hogy az új, a most vadászni kezdők számára is érde
kes, tanulságos lapot szerkesszünk, szakmailag és emberileg hozzáférhető
vé tegyük azokat a „titkokat", „trükköket", fogásokat, módszereket... azt a ha
talmas ismeretanyagot, azt a nélkülözhetetlen vadászati kultúrát, amit egy 
igazi vadásznak feltétlenül tudnia kell.
^Sosem volt könnyű minden Olvasónk minden igényét minden lapszám

ban kielégíteni, ilyen vadászlap talán sohasem létezett, de mi erre a maxi
mumra törekedtünk/törekszünk... függetlenségünk, elkötelezettségünk és 
szerkesztőségi ars poétikánk - az aktualitás, a hitelesség, az érthetőség - 
egyértelműen erre kötelez.

Az eredményéről, ahogy eddig, az ,
elkövetkező „hónapokban és reméljük ^  / I
években (!) Önök - Olvasóink, a vadá- f  / *  
szók - döntenek.,

Jó egészséget, sikerekben gazdag 
új évet kíván
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Ö N C S O N K Í T Á S
Gondolatok Páll Endre írásáról („VADÁSZLAP” ’96.11. szám)

A szerző bevezetőül szánt ál
lattani (gyík) analógiája nem iga
zán szerencsés, inkább vissza
tetsző. Nehezen képzelhető a té
mához, mert sem az immáron 27 
éve hivatalossá emelt hazai tró
feabírálat, de akár a vadászspor
tunk egésze sincs semmilyen ér
telemben menekülésre (autotó- 
miára) késztetve.

A szűkebben vett szakmai kriti
kát, a vitatott „érmes levonásit 
tekintve, két dolgot érdemes át
gondolni:

Az egyiket - azaz az agancs 
beszáradásából adódó méret-, 
tömeg- és színvesztésből adódó 
okot - cikkében a szerző is 
összefoglalta. Ehhez csak annyi 
kiegészítés fűzhető, hogy a C. I. 
C. érvényes határozata szerint, a 
nemzetközi gímképlet - a felso
roltakra tekintettel - az elejtéstől 
(kifőzéstől) számított 3 hónappal 
történő trófeabírálatra értendő, 
amiért is az azt alkalmazó tagor
szágok az elejtést szinte azonnal 
követő (24 órás) trófeabírálatuk
ban (elvileg) egységesen alkal
mazzák a levonást.

Az eljárás tehát a magyar tró
feabírálat munkáját hivatott hitele
síteni, bármely későbbi időpont
ban újra értékelő nemzetközi vagy 
egyéb trófeabíráló szerv előtt.

A másik azonban sajátosan ha
zai probléma, és éppenséggel a 
szerző által is méltán magasztalt 
Nadler-képlettel összefüggő:

A trófeabírálattal foglalkozó 
szakmunkákban részletesen ki
fejtett, hogy a Kárpát-medence 
szarvasállományát a Nadler-féle 
képlet képes a legjobban egy
máshoz vetni, míg a könnyebb- 
ágasabb nyugati típusú gímet az 
ebből fejlesztett, kibővített nem
zetközi képlet.

Ezért a hazai trófeabírálat - 
egyedül e vadfajnál - nem vette 
át mechanikusan a nemzetközi 
képletet, hanem eljárásában a 
Nadlerhez ragaszkodóan konzer
vatív, úgy. hogy a törzskönyvek

ben párhuzamosan egymás mel
lett vezeti a két képletből adódó 
értékelést, majd végül IP-pontban 
adja meg az eredményt (termé
szetesen Nadlerban is). A techni
ka részletes ismertetése megha
ladja a jelen kereteket (lásd: tró
feabírálati útmutató), talán elég 
annyi, hogy - kizárólag a jelentő
sebb trófeáknál - a Nadler alap
ján végzett bírálat és a koronaér
tékelésben történő IP pontkép
zés, csak matematikai okból is 
generálhat jelentéktelen (nem 
több mint 0,5 IP) torzulást, figye
lemmel, hogy a két képlet szem
léleti különbözősége e trófea-ér
tékmérőben is tetten érhető.

A szerzőt helyesbítve, a levo
nás nem a gímtrófeák összessé
génél egyöntetűen három pont, 
hanem csak az érmes agancsok
nál alkalmazott és ott is differenci- 
álóan, az aranynál három és le
felé a bronzig, ott már csak egy 
IP-pont. Természetesen a szer
ző által példaként bemutatott 
esetben, amikor a levonás előtt 
több gímtrófea is szerencsétle
nül az éremhatáron állt, majd le
csúszott, vagy aranyból ezüstbe 
esett, ez így anyagilag is fájó, saj
nálatos statisztikai baleset.

Azonban - ahogyan a szerző is 
az írása végén ajánlja - a szak
mai pontosság, illetve a Nadler- 
képlet ilyen megtartása, hagyo
mányból, más részben a jóságá
ért, mégis megérheti azt a né
hány pontnyi esetleges bosszú
ságot, különösen ha tudjuk: nem 
a szerző által vélt „jogtalan sze
rénységről" van szó!

Végezetül - a „csodaszarva
sunk" dicsfényét nem csorbítandó
- a trófeaadatok napi valóját te
kintve, sajnálatosan egyre keve
sebb „sikerrel" tudnánk egymás
nak - pajkos, őszinte vadászirigy
ségből is - minél több ilyen prob
lémás szarvaseredmén>í...

Optimistán, én mégis ezt kívá
nom mindannyiunknak!

(B. A.)

* v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
y  T R A D E . ____ _ _______________

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

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

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

rév

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

MAGYARORSZÁG
Januárban: selejt szarvasbika, tehén, borjú - selejt dámbika, tehén, 
borjú - őzsuta és gida (15-éig) - muflonkos, jerke, bárány - házi görény
- nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés-, böjti, csörgő-, barátréce, 
kerceréce, szárcsa - balkáni gerle.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac (a koca 
január végéig) - üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - 
aranysakál - mosómedve - dolmányos varjú - vetési varjú - szarka - 
szajkó - nagy kárókatona - sárga lábú sirály.

AUSZTRIA
Januárban: vaddisznó (kan és koca) - borz - nyest - nyuszt - 
vadlibák - erdei szalonka.

SZLOVÁKIA
Januárban: vaddisznó (15-éig) - farkas - hiúz - vadmacska - 
pézsmapocok - nyest - nyuszt - menyétek - fácánkakas - héja. 
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény - ürge - 
hörcsög.

Januárban: róka - farkas.
UKRAJNA

ROMANIA
Januárban: szarvastehén és borjú - dámtehén és borjú - őzsuta és 
gida - vaddisznó - mezei és üregi nyúl - hiúz - sakál - borz - nyuszt
- nyest - vidra - nyérc - fácán - vadgerle - örvös és odúgalamb - 
balkáni gerle - fenyőrigó - seregély - vadlibák - vadrécék - szárcsa - 
kormorán és egyéb vízivad - erdei szalonka - sárszalonka - bíbic. 
Egész évben vadászható: farkas - róka - vadmacska - nyestkutya - 
görény - hermelin - menyét - pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó
- szürke és vetési varjú.

SZLOVÉNIA
Januárban: dámbika, tehén és borjú - őzsuta és gida (15-éig) - 
vaddisznó - borz - vadmacska - farkas - kőszáli kecske (15-éig) - 
fácán (15-éig) - tőkésréce (15-éig).

J A N U A R
T é lh ó , avagy B o ld o ga sszo n y hava

A hó A hét 
napja napja

oz
k

A Nap 
kelte nyugta 
hm hm

kelte
hm

A Hold 
nyugta 

hm
fázisa
hm

1 Szerda Újév, Fruzsina 7 32 1604 2352 11 07
2 Csütörtök 7 32 1605 ---- 11 34 12 45
3 Péntek Genovéva, Benjámin 7 32 1606 0 55 12 02
4 Szombat Titusz, Leona 7 32 16 07 1 59 1234
5 Vasárnap Simon 7 32 16 08 3 05 1312
6 Hétfő Bold'zsár 7 31 1609 4 12 13 56
7 Kedd Attila. Ramóna 7 31 1610 517 14 49
8 Szerda Gyöngyvér 7 31 1611 618 15 51
9 Csütörtök Marcel 7 30 1612 713 1700 • 526

10 Péntek Melánia 7 30 1614 801 1815 (Újhold)
11 Szombat Ágota 7 30 1615 842 1932
12 Vasárnap Ernő 7 29 1616 919 2048
13 Hétfő Veronika 7 29 1618 9 52 22 03
14 Kedd Bódog 7 28 1619 1023 2315
15 Szerda Lóránt. Loránd 7 27 16 20 1054 ---- 0 21 02
16 Csütörtök Gusztáv 7 27 16 22 11 26 0 25
17 Péntek Antal. Antónia 7 26 16 23 12 00 132
18 Szombat Piroska 7 25 16 24 12 37 236
19 Vasárnap Sára, Mártó 7 24 16 26 1318 337
20 Hétfő Fábián. Sebestyén 7 24 1527 1404 4 33
21 Kedd Ágnes 7 23 16 29 14 54 5 23
22 Szerda Vince, Artúr 7 22 1630 1548 607
23 Csütörtök Zelma, Rajmund 7 21 16 32 1645 647 01611
24 Péntek Timót 7 20 16 33 1743 7 21 (Te'.no'dl
25 Szombat Pál 719 16 35 1842 7 52
26 Vasárnap Vanda, Paula 718 16 36 1941 8 20
27 Hétfő Angelika 717 16 38 20 41 846
28 Kedd Károty, Karola 715 16 39 2141 912
29 Szerda Adél 714 16 41 2242 937
30 Csütörtök Martina, Gerda 713 1642 2345 10051077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFON: 322-4002 

NYITVA TARTÁS: Hétfó-csütprtők: 8.30-17.00. péntek: 8.30 14.30
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INTERJÚ DR. SUCHMAN TAMASSAL, AZ OMVV ELNÖKEVEL
RENDHAGYÓ INTERJÚT OLVASHATNAK AZ O M W  ELNÖKÉVEL, AKI AZ ELMÚLT ESZTENDŐ UTOLSÓ 

HÓNAPJAIBAN VISSZAVONULT MARCALI LAKÓHELYÉRE, KERÜLTE A NYILVÁNOSSÁGOT. 
SZERKESZTŐSÉGÜNKKEL AZONBAN - ÚGY TŰNIK - KIVÉTELT TETT, IGAZ, HOGY NEM ÉLŐSZÓBAN,

HANEM ÍRÁSBAN VÁLASZOLT KÉRDÉSEINKRE.

AZ ÉLETHEZ HIT KELL!
VA D Á SZLA P: Néhány hónapja 
nem szerepel a közéletben, az 
Országos M agyar Vadászati 
Védegyletnél is az év végéig tü
relmet kért. Ez a „türelem ”  azt 
jelentette, hogy foglalkozott az 
elnöki tisztségről történő lemon
dással?
DR. SU C H M A N  T A M Á S: A 
közismert történet után úgy érzem, 
hogy időre volt szükség átgondol
ni mindazt, ami történt. Soha nem 
adtam fel semmit, most sem volt 
szándékomban. Ha a testületek bi
zalmat szavaznak, az elnöki tisztet 
továbbra is vállalom és januártól a 
legnagyobb intenzitással igyek
szem megfelelni az elvárásoknak.

A lehetőségek szerint tartottam 
a kapcsolatot, a legfontosabb dol
gokról tájékoztatva vagyok. Több 
ízben tárgyaltam a Kincstár veze
tőjével. Lakos László FM  minisz
ter úrral és másokkal. Köszönettel 
tartozom dr. Németh János úrnak, 
aki az O M VV  Elnökségében he
lyettesített az elmúlt időben. 
V A D Á SZ LA P : Tervez-e szemé
lyi változásokat az O M V V  testü- 
leteiben, apparátusában?
DR. SU C H M A N  T A M Á S: Nem 
tervezek változtatásokat az O M VV 
testületeiben, sem az apparátusá
ban. Ma ezt semmi nem indokolja, 
azonban az természetes, hogy ja 
nuárban a testületi üléseken átte
kintjük az elmúlt egy év munkáját. 
V A D Á SZ LA P : Az új vadászati 
törvény máris új helyzetet te
remtett a vadászatban. Hogyan 
értékeli a jelenleg kialakult hely
zetet? M i lesz a megyei vadász
szövetségekkel és az Ó M  V V-vel? 
Milyennek képzeli el a jövőben a 
vadászok érdekvédelmét?
DR. SU C H M A N  TA M Á S: Az új 
vadászati törvény természetesen új 
helyzetet teremtett. Minden vál
toztatás a befogadó közegek érzé
kenységétől, készségétől függ. Vo
natkozik ez a jelenlegi érdekvédel
mi rendszerre és a vadásztársada
lomra egyaránt. Az új területek és 
társaságok kialakulása, pozíciói

nak elfoglalása után kell dönteni 
arról, hogy a jelenlegi szövetségi 
rend az OMVV-vel együtt alkal
mas-e magas szintű érdekvéde
lemre. Azonban abban bízok, hogy 
a vadásztársadalom felismerte a 
vadászati törvényben való aktív 
szerepünket, konkrétan azt, hogy 
döntő mértékben tudtuk befolyá
solni a törvény előkészítését, hogy 
a legrosszabbat elkerüljük. Tudo
másul kell vennünk, hogy az elfo
gadott törvény politikai és szak
mai kompromisszumok szövevé
nye, amely lehetne jobb is és né
hány helyen máris kiderült, hogy 
módosításra szorul, de ugyanak
kor tudomásul kell venni azt is, 
hogy látszólag defenzív, valójában 
rendkívül aktív szerepvállalással a 
kezdeti heves politikai csatározá
sokból sikerült kivonni az alkotási 
folyamat egészét.
V A D Á SZ LA P : Ön híve, támo
gatója az alakuló vadászati ka
m arának? Ha igen, m iért? Ha 
nem, kérem indokolja meg?
D R. SU C H M A N  T A M Á S: Tá
mogatom a vadászati kamara lét
rehozását, mint minden értelmes 
érdekvédelmi és szakmai szerve
ződést. A  tervezet jó. A  szövetségi 
érdekvédelmi munka országos ér
tékelése után fogom kialakítani a

végleges álláspontomat ebben az 
ügyben.
V A D Á SZ LA P : Tud-e arról, 
hogy az Á PV  Rt. erdőgazdaságai 
eredményesen növelték a kincs- 
tári vadászterületek nagyságát... 
és arról, hogy ezt a vadászok
vadásztársaságok a vadászterü
letek reprivatizációjának, álla
mosításának nevezték el. Ez volt 
a PM , az Állam i K incstári Va
gyonkezelő, az Á PV  Rt. elképze
lése?
DR. SU C H M A N  TA M Á S: Köz
ismerten soha nem éltem vissza a 
rám bízott hatalommal és tulajdo
nosi jogokat gyakorló miniszter
ként, illetve országos elnökként a 
politikai tisztesség azt kívánta tő
lem, hogy az ésszerű kompro
misszumot képviseljem. Tehát azt, 
hogy az állam ne veszítsen, de ne 
is nyerjen vadászterületeket az új 
vadászati törvény alapján.

Ezt a pénzügyminiszter, a föld
művelésügyi miniszter, a kincstár 
és az Á PV  Rt. között létrejött meg
állapodás pontosan és írásban rög
zítette.

Én nem tehetek róla, hogy van
nak emberek akiknél sem az adott 
szó, sem az aláírt megállapodás 
nem szentség... és a státuszomban 
történt változás után azonnal meg
változtatták álláspontjukat.

Tisztességtelennek tartom, 
hogy bizonyos reprivatizálások, 
államosítások elindultak, ami 
nemcsak a vadgazdálkodásnak, a 
vadászatnak árt, de közgazdasági
lag is ésszerűtlen.
V A D Á SZ LA P : Az I. Országos 
Vadászati Kulturális Konferen
cia zárónyilatkozata megfogal
mazta, hogy meg kell teremteni 
a vadászati kultúra mecenatú
ráját. Tud-e, kíván-e ebben segí
teni?
DR. SU C H M A N  T A M Á S: A 
konferencia zárónyilatkozatát kor
rektnek tartom. Még ebben az esz
tendőben napirendre tűzetem a va
dászati kultúra mecenatúrájának 
kérdését.

V A D Á SZ LA P : Jár-e mostaná
ban vadászni?
DR. SU C H M A N  T A M Á S: M i
niszteri kinevezésem óta kétszer 
voltam vadászni. E lv i kérdésnek 
tartom - és ez így lesz a jövőben is 
-, hogy csak a saját vadásztársasá
gom területén fogjak puskát. Más 
helyeken szívesen járok az állo
mányt tanulmányozni. E  helyütt is 
elnézést kérek, hogy a közel száz 
meghívásból egyet sem fogadtam 
el, ne tekintsék vadásztársaim a 
vadászatra szóló invitálás el nem 
fogadását barátságtalan lépésnek 
és persze egyúttal ne gondolják 
azt, hogy rossz véleményem van 
azokról, akik a vadászati meghívá
sokat elfogadják. Csupán még e 
tekintetben is kamaszkori szellemi 
és politikai követelményrendsze
remhez következetesen hű maradt 
baloldali politikus vagyok és az is 
kívánok maradni az elkövetkező 
harminc évben.
VA D Á SZLA P: Kinek fogja adni 
a személyi jövedelemadójából az 
1 százalékot?
DR. SU C H M A N  TA M Á S: Még 
nem döntöttem az éves személyi 
jövedelemadóm 1 százalékának 
felhasználásáról.
V A D Á SZ LA P : Ön a tavalyi ú j
évi köszöntőjében azt írta: az új 
év első napjai a fogadkozások, 
újrakezdések időszaka. Van erre 
az évre fogadalma?
DR. SU C H M A N  TA M Á S: M in
denekelőtt minden vadásztársam
nak boldog, békés új esztendőt kí
vánok!

Különösebb vagy újabb foga
dalmaim nincsenek. Fogadják el 
tőlem, hogy az élethez mindig 
annyi hit kell, amennyi többé tesz 
bennünket ma, mint tegnap vol
tunk... de legalább annyi kell, 
hogy másoknak is adni tudjunk.

Az élethez, a boldoguláshoz - 
terveink, reményeink megvalósítá
sához - használjuk fel saját tanulsá
gos sorsunk még össze nem tört cse
repeit és legyünk figyelemmel arra 
is, hogy ebből jusson másoknak.
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A legéndi „győzelem”
RIPORTOT ÍRNI INDULTAM LEGÉNDRE, EBBE A KIS NÓGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSRE, AHOL NOVEMBER 

UTOLSÓ NAPJÁN TARTOTTÁK A FÖLDTULAJDONOSOK KÖZGYŰLÉSÉT. A RIPORT HELYSZÍNE AZÉRT TŰNT ÉRDEKESNEK, 
MERT AZ ELŐZETES INFORMÁCIÓK SZERINT, NAGY ÖSSZECSAPÁS VOLT VÁRHATÓ A HELYIEK ÉS AZ IPOLYERDŐ RT. 
KÉPVISELŐI KÖZÖTT A KÜLÖNÁLLÓ, TÁRSULT JOGÚ VADÁSZTERÜLET HATÁRAINAK KIALAKÍTÁSA SORÁN. FELTETT 
SZÁNDÉKOM VOLT, HOGY - AMENNYIRE TŐLEM TELIK - OBJEKTÍV MARADOK A VITÁBAN, S MEGÍROM MINDAZT,

AMIT LÁTOK, HALLOK, TAPASZTALOK.

Útközben - az autóban - kaptam kézhez 
két írásos anyagot. Az egyik egy jegy
zőkönyv volt, amelyet az alsópetényi 
kultúrházban vettek fel és a „Romhányi 
társult jogú vadászterület határozathozó 
közgyűlésén” történteket rögzítette, a 
másik a legéndi közgyűlés hirdetményét 
tartalmazta, amelynek végéhez egy kis 
térkép is mellékelve volt.

A jegyzőkönyvet október 25-én vet
ték fel, amely röviden, világosan adta 
tudtul, hogy ezen a közgyűlésen a kije
lölt. vadászatra alkalmas 5384,6 hektá
ros területen a földtulajdonosok 50,8 
százalékos szavazati arányban úgy dön
töttek: saját maguk kívánják gyakorolni 
a vadászati jogot, közös képviselőnek 
megválasztották az Ipoly Erdő Rt. rom
hányi erdészetét, amelynek egyébként 
2581,5 hektár - kincstári - földtulajdon 
igazolásáról volt dokumentuma.

Ezzel a karmesteri pálca, a „hata
lom” egyértelműen az Ipolycrdő kezébe 
került, hiszen innen kezdődően minden 
döntésnél szavazati többséggel rendel
kezhetett, gyakorlatilag a kisebbségbe 
szorult „földtulajdonosok” - a területen 
még márciusig létező vadásztársaságok 
tagjai, akik nem kis erőfeszítéssel meg
szerezték a földtulajdonosok meghatal
mazásait - fejhajtásra kényszerültek.

Hacsak... nem találnak ki valami
lyen más megoldást. Nos, mint ez a hir
detményből kiderült, azt ötölték ki, 
hogy „rárajzoltak” az 5384 hektáros te
rületre egy nagyobb, 9696 hektáros te
rületet, és ennek a földtulajdonosait, be
leértve az Ipolycrdő képviseletét, hívják 
meg Legéndre, november 30-ára... a 
jogvesztő határidő utolsó napjára.

Az elhatározásom, hogy kívülálló 
maradok, a közgyűlés előtti estén-éjsza- 
kán fokozatosan szertefoszlott, óráról 
órára egyre jobban azt vettem magamon 
észre, elkezdtem drukkolni a lehetetlen
nel próbálkozó, a legéndi közgyűlést 
kezdeményező „földtulajdonosoknak’’... 
azaz a környékről egyébként minden bi
zonnyal kiszoruló vadászoknak.

Á 9696 hektáros területen 13 telepü
lés terül el, a valódi földtulajdonosok 
száma meghaladja a 15 ezret... akiktől 
vagy legalábbis nagy részüktől besze
rezték a meghatalmazást, a tulajdonukat 
igazoló, a földhivatal által hivatalosan 
kiadott tulajdoni lap hiteles másolatát. 
Még senki nem számolta pontosan 
össze, de nagyjából majdnem 200 ezer

forintot költöttek okmánybélyegekre, a 
tulajdoni lapok kiváltására.

A közgyűlés előestéjén egymás után 
érkeztek a vadászok a dossziéjukkal, 
hogy a 13 településen összegyűjtött tu
lajdoni lapok adatait összegezhessék. A 
„vezérkar” közben számolt és mérlegel
te a lehetőségeket.

Nagyon sokszor hangzott cl, hogy 
„mi van akkor, ha”... ezt vagy azt lépi az 
érdekellentétű csapat, mi van akkor, ha 
a jegyzők nem jönnek el, hajnali fél né
gyig tartott a találgatás. Pirkadat előtt 
született meg a döntés: akkor is meg 
kell próbálni!

- Még 10 óráig - a közgyűlés meg
kezdéséig - van néhány órám, hazavi
szem az egészet és véglegesen összesí
teni az adatokat - mondta az egyik va
dász (a nevét szándékosan nem írom ki) 

és majd meglátjuk.
Közben jött a hír. nem jön el a köz

gyűlésre sem az Ipolyerdő Rt. vezér- 
igazgatója, sem a vadászati felügyelő
je... vajon ez mit jelent? Annyira bizto
sak a „győzelmükben”, hogy nem tart
ják fontosnak a jelenlétüket vagy tud
nak valamit, amire a helybéliek nem 
számítanak. Újabb órákig tartó találga
tás kezdődött... miközben a vadászok 
számbavettek majd minden lehetséges 
és elképzelhető variációt.

A legrosszabbat is.
Ebben is, abban is van igazság.
És itt álljunk meg egy gondolat ere-

m
Nyilvánvaló volt a törvényalkotók 

célja, hogy az egyébként évtizedeken ke
resztül eredményesen működő magyar 
vadászatstruktúrát átrendezzék, hogy 
tulajdonosi alapon alakulhassanak ki az 
új vadászterületek. De vajon számoltak- 
e azzal, hogy a kincstári erdők haszná
lói az erdőgazdaságok és a szintén rész
vénytársaságokká alakult, volt állami 
gazdaságok mindent elfognak követni 
annak érdekében, hogy ne csak önálló
an, a rájuk bízott területeken, hanem a 
társult formációkban is megszerezzék a 
döntő szót, a hatalmat, a beleszólást, a 
„karmesteripálcát” , a vadászterületek 
hasznosításának jogát, illetőleg az 
50+J százalékos szavazati többségei? 
Porhintés és demagógia lenne azt állíta
ni, hogy az új törvény a valódi földtulaj
donosokat hozta helyzetbe, hogy most 
aztán majd ők vadászhatnak vagy ők 
dönthetnek a vadászat hasznosításának

kérdésében, mert ez a legtöbb esetben 
nem igaz.

Az állami tulajdon képviselői - egy
általán el nem ítélhető módon - zömé
ben úgy rajzolhatták meg az új vadász- 
területek határait, hogy azon belül majd 
minden esetben övék legyen a szavaza
tok többsége, ők határozhassák meg a 
gyakorlás vagy a bérbeadás módját... 
azaz, most már a valódi földtulajdono
sok is kénytelenek lesznek elfogadni a 
vadászok által már megismert diktátu
mokat.

Mi ez, ha nem a törvényalkotók cél- 
jával ellentétes reprivatizáció, ügyesen 
előadott, szabályokba kényszerített ál
lamosítás?

A Tocsik-botrány elnémította a pri
vatizáció híveit, a Kincstári Vagyonke
zelő Igazgatóság és az ÁPV Rt. pedig 
feljogosította az erdőgazdasági és me
zőgazdasági részvénytársaságokat, 
hogy elismerésre méltó módon, felké
szülten, jogilag szinte támadhatatlanul 
akcióba léphessenek.

És ezt meg is tették.
Más kérdés, hogy ez az államosítás, 

az összefüggő erdőségek és az értéke
sebb vadászterületek legalább 10 évre 
szóló monopóliumainak kialakulása va
dászati-vadgazdálkodási, illetőleg a ha
zai vadállomány szempontjából egyálta
lán nem feltétlenül jelent hátrányt. Sőt 
az úgynevezett különleges rendeltetésű 
területeken, a génbankok stb. szempont
jából kimondottan előnyös is lehel. Ez is 
benne volt a törvényalkotók szándéká
ban.

Amikor - a törvény előkészítésének 
idején - fűnek-fának jelezgettük, hogy 
ebben a formájában a törvény kirekeszti 
a vadászt, a vadászat humán oldalát a 
vadászati lehetőségekből... hogy csak a 
„vadászatra jogosultakról” szól, és csak 
a tiltások, a fegyelmezések és a fizetniva
ló meghatározásait vehetjük betartandó 
tudomásul... kevesen figyeltek ránk.

„ Összefoglaltunk" és a parlament
ben sikeresen kilobbyztuk az új törvény 
elfogadását. Nem véletlen, hogy a tiszt
ségéről leváltott FM-miniszter nem a va
dászok érdekvédelmi szervezetének, a 
vadászó parlamenti képviselőknek... ha
nem - név szerint - olyanoknak mondott 
köszönetét, akik soha nem a magyar va
dászok társadalmának a szekerét tolo
gatták.

De térjünk vissza Legéndre, ahol

ugyanúgy, mint máshol az országban a 
vadászok vették kezükbe a földtulajdo
nosi közgyűlések szervezését... és miu
tán egyszer már „elbuktak", jóval át
gondoltabb taktikával operáltak.

Rájöttek, egyáltalán nem mindegy, 
ki vezeti le a közgyűlést. Nem rendelke
zem országos statisztikával, de van egy 
olyan érzésem, hogy a fizetett jogászok
kal, jogtanácsosokkal, jogi szakértőkkel 
megerősített „állami” csapat „nyerő
ként” indult a közgyűléseken, ha a saját 
emberét sikerült levezető elnöknek 
megválasztatni. Ezért Legénden a kez
deményezők javasoltak levezető elnö
köt.

Aztán arra is rájöttek, hogy mennyi
vel egyszerűbb a szavazás, ha a valódi 
földtulajdonosokat mindenhol az önkor
mányzatok jegyzői képviselik, akik elő
zetesen összegyűjtötték, meghallgatták 
a földtulajdonosok álláspontját, és az 
adott önkormányzat területén a többség 
akaratának megfelelően voksoltak. Eh
hez persze előzetesen majd minden tele
pülésen meg kellett szervezni a földtu
lajdonosok részközgyűléseit és meg 
kellett nyerni az önkormányzatok veze
tőit. Nem hiszem, hogy a „trükkök” ka
tegóriájába tartozik, amit a „legéndiek” 
kitaláltak: azt mondták az önkormány
zatoknak. ha mi nyerjük el a vadászterü
let bérleti jogát, a bérleti díjból és a va- 
dászatból-vadgazdálkodásból származó 
eredményből - egy induláskor legalább
1 millió forintos „Vadász Alapítvány” 
közreműködésével - minden település 
önkormányzata annyi pénzt fog kapni, 
ahány hektárja a vadászterületre esik. 
Az ötlet úgy tűnik, elnyerte a földtulaj
donosok és az önkormányzatok tetszé
sét. mert egyetlen jegyző kivételével - 
aki már máshol elkötelezte magát - 
mindenki eljött a közgyűlésre és a le
géndiek mellett szavazott.

Amikor véget ért a közgyűlés, min
denki tudta, hogy ezzel még nem tettek 
pontot a „ küzdelmek” végére, hiszen a 
legéndiek csak akkor fognak majd ezen 
a vadászterületen vadászni, ha a földtu
lajdonosok közös képviselői megegyez
nek egymással a többszörösen igényelt 
területek hovatartozásában, kialakul
nak a törvényben meghatározott feltéte
lek szerint a végleges határok... és a va
dászati hatóság a javukra fogalmazza 
majd meg határozatát.

Csekó Sándor
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VADLEXIKON
A BARNA
MEDVE
( U R S U S  A R C T Ó S j
Sok idő telt el a barlangi med
vétől - amely táplálékul szolgált 
és védőruhát adott az ősem
bernek - a mai barnamedvén- 
kig. Ennek is fogyasztják húsát, 
ínyencfalatként egyes nyugat
európai országokban, vadásza
tuk azonban kivételes élmény, 
montírozott bőre és koponyája 
értékes trófea, emlék a vadász
szobában.

Sok persze, kínai, ógörög, 
francia, német, de főleg orosz 
gyermekmese hőse a medve, 
de szerepel többtucatnyi észak
oroszországi kis (vadász-ha- 
lász) nép mondavilágában is. 
Finnugor rokonainknál, például 
a voguloknál még ma is szent 
állat, amelynek áldoznak. (A vo- 
gulok nagy értékű ősi medveé
nekeit a múlt század végén 
Munkácsi Bernát gyűjtötte 
össze és adta ki eredeti nyelven, 
majd magyarul 1894-ben.)

Királyok, fejedelmek, főurak 
(például a székely Mikó család), 
régi vármegyék és városok 
(Berlin a nevét is a tányértalpas
ról kapta) címerein is megtalál
ható, de települések, családok 
neveiben is él a medve. Világ
szerte folyók, hegyek, szigetek, 
gyógynövények (bogyó, kapor, 
fű, hagyma, gomba, szőlő) és 
állatok (fóka, lepke) emlékeztet
nek a medvére, annak erejére, 
nagyságára, mágikusan gyó
gyító hatására. Mindez az egy
szerű, a természetben élő eur- 
ázsiai ember megfigyelésein, 
tapasztalatain és mondjuk ki: a 
medve iránti tiszteletén és félel
mén alapszik, hiszen e hatal
mas vadállat Európában, Kana
dában és Ázsiában az utóbbi 
évezredekben nagyságával, 
erejével és eszével (idomítás) ki
vívta magának a prioritást a va
don élő állatfajok között.

A barnamedve a Pireneusok- 
tól az líráiig Európa számos or
szágában megtalálható állan
dóan vagy váltóvadként, de ős
honos Szibériában, Közép- 
Ázsiától Japánig, Kasmírig, va
lamint az USA északi államai
ban és Kanadában. Viszonylag 
kis területen a legtöbb medve 
Romániában él, főleg a Keleti- 
Kárpátokban, a Hargitán, de 
szép számmal található a Déli- 
Kárpátokban, Máramarosban, 
Görgényben, a Kelemen-hava

sokban s az összes említett he
gyek nyúlványaiban. 1990-ben 
Romániában 7780 volt, ebből 
5035 darab állami-erdészeti, 
2745 a vadászegyesületek bé
relt területein. A Balkánon (volt 
jugoszláv, valamint bolgár he-

MELLSÖLÁB * * *
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gyekben) több száz medve él, a 
Pireneusokban és Ausztriában 
védett állatként több tucat 
medve tanyázik. Szlovákiában 
számuk elenyésző. Ausztriába 
nemrég telepítettek 6 darabot. 
Alakja közismert, testhossza 2- 
2,5, ritkán 3 méter. Súlya öreg 
korban 3 mázsa, nagyon ritkán 
megközelíti a négyet. Öt ujján 
erős karmait félelmetes fegy
verként használja. Ritkán üget 
és nagyszerűen vágtáz. Hangja 
dörmögős. Megriadva, rend
szerint hátsó lábain állva na
gyokat fúj, köpköd, óriásokat

sóhajt, ilyenkor félelmetes, utá
na támad. Hátsó lábának nyo
ma mezítlábas ember talpnyo
mára emlékeztet, a 25-28 cen
tis már kapitális medvét sejtet. 
Járása cammogós, jobbra-bal- 
ra dülöngélő. A Kárpátokban 
számtalan színváltozatát talál
juk a sárgásbarna-vörösestől a 
szürkés- vagy koromfeketéig. A 
bocsok rendszerint fehér gallé
rosak, ez 2 éves korban eltűnik. 
Az öregek feje megőszül. Átlag- 
életkora 22-25, de elél 30, sőt 
35 évig is. Ivarérettségét 3, 
rendszerint 4 éves korban éri el. 
Május-júniusban párosodik, a 
vemhesség 7 hónapig tart. De
cember-február között 2-4, rit
kán 1 bocsot vet. Ezek eleinte 
csupaszok, 28-30 napig vakok,
3-4 hónapig szopnak, így gyor
san fejlődnek. A születésükkor 
4 dekás bocsok egyévesen 25- 
30 kilósak. Kétéves korig az 
anyamedve féltve vigyázza bo- 
csait, ilyenkor nem tanácsos ta
lálkozni vele, közelsége veszé
lyes az emberre, amelyben 
ilyenkor potenciális ellenséget 
érez. Szaglása, hallása kitűnő, 
látása gyengébb. A vágtázó 
medve 2 métert is ugrik, hegyi 
terepen a vágtázó lovat 
könnyen utoléri. Erejére jellem
ző, hogy a marha vagy ló gerin
cét egy ütéssel töri el.

A medvét a szakkönyvek 
mindenevőnek említik. ínyenc- 
falatai a málna, szeder, áfonya, 
vackorkörte, szilva, hangyato
jás, a hegyipatakok pisztrángja. 
Kárt tesz a hegyvidékek zabjá
ban, kukoricásában. Kedvence 
a tölgy- és bükkmakk. Na-

ü vV
gyobb korban megtámadja az 
elcsellengő juhot, marhát, s ha 
rászokott, gyakran dézsmálja a 
hegyi legelők csordáját, így las
san vérmedvévé válik. Az el 
nem fogyasztott húst elássa, 
betakarja s vissza-visszatér oda 
lakmározni. E tulajdonságánál 
fogva - vesztére - könnyen rá
csalható az etetőhelyre kitett 
dögre. E célra kukoricát, granu
látumokat is használnak. Az 
embertől fél, előle kitér. A meg
ijesztett, közeli vagy a bocsos 
medve védekezésként támad. 
Ütése, karmolása, harapása 
életveszélyes. Sötétben mozgó 
állat, nappal a sűrűben pihen, 
alszik, de nagyon figyelmes.

Vadászata: cserkelés (főleg 
Oroszországban), les és hajtás. 
Az „etetőhelyes" medvevadá
szat, illetőleg a táplálkozó, gya
nútlan medve meglövése nem 
éppen etikus, ez a nemrégi, 
múlt diktátorok vadász- „mód
szerének” rossz öröklése. A 
sebzett medve felkutatása 
csakis nappal, kutyákkal, bizto
sítással ajánlott. Csak nagyöbű 
golyós fegyverrel vadásszák. A 
300 C.I.C. pont feletti medve
bőr és az 55 pontosnál na
gyobb koponya aranyérmes.

i U i  .

m i '
Kászoni Zoltán
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Mercedes-Benz G-osztály

A csúcsra sokan feljuthatnak. 
De le is tudnak jönni onnan?

► Egy Mercedes-Benz terepjáróval 

biztosan. A G-osztály húsz éve egyaránt 

fogalom a profi felhasználók és a terep 

szerelmesei számára. Az autó külseje, 

letisztult, időtálló formája funkcionalitást 

és visszafogott eleganciát sugall.

► Beleülve felmerül a kérdés: 

személyautóban ülünk vagy terep

járóban? Hiszen olyan környezet és 

kényelem fogad, am ely egy luxus 

személyautónak is becsületére válna.

Elektronikus, automata sebességváltó, 

szervokormány, állandó összkerék- 

hajtás, dupla, nagyméretű légzsák, 

indításgátló, elektromosan állítható, 

fűtött tükrök, elektromos ablakemelő, 

központi zár, kikapcsolható ABS. Mi ez, 

luxusautó, vagy terepjáró?

► Elindulás után azonnal világossá 

válik, hogy mindkettő. Országúton könnyen 

kezelhető, megbízható társ, a terepre 

érve pedig gazellakéntkapaszkodik fel

a legmeredekebb hegyi ösvényen is. 

Önnek való, aki a csúcsra akar jutni. 

És persze, vissza is szeretne térni onnan.

Mercedes-Benz

MB-AUTO Magyarország Kft., a Mercedes Benz AG vezérképviselete
1133 Budapest, Kárpát u. 21.

Telefon: 204-8860, Fax: 204-8869



140 ÉVES A MAGYAR VADÁSZSAJTÓ
A vadászati kultúrában jártas és az iro
dalmat is szerető vadászok, vadász- 
könyvgyűjtők előtt ismert tény, hogy az 
első magyar nyelvű, vadászatot is tartal
mazó lapot Bérczy Károly (1821-1867) 
indította útjára 1857. január havában 
„Lapok a lovászat és vadászat köréből" 
címmel. E lap a következő évtől kibővít
ve „Vadász és Versenylap” néven jelent 
meg. Fodor Tamás és mások szerint is a 
Nimród jogelődjének tekintendő „Va
dászlap” a Vadász és Versenylap va
dászrészének különkiadásaként hagyta 
el a sajtót 1880. január 3-án.

Mindez így igaz, s ezt Fodor az Or
szágos Erdészeti Egyesület Erdészeti 
Szakosztálya Közleményei XI—XII. szá
mában (Bp., 1978) részletesen le is kö
zölte, vázolván a Vadászlap 41 évfolya
mának az alakulását és a Nimróddal tör
tént egyesítés tényét. Ám kevesen tud
ják és ismerik a Vadászlap fenti időpont
ban történt megjelenésének előzmé
nyeit, pedig azok is hozzátartoznak va
dászati kultúránk ismeretanyagához.

Kő szerint (Remetei Kőváry János) 
csak a kezdet volt a nehéz! Már 1879. 
november 20-án megjelent a „Vadász 
Újság”. Kiadta az országos központi hir
detésfelvételi iroda, Budapest, Fürdő u. 
4. sz. Megjelent minden hó 1-jén, 10-én 
és 20-án. Előfizetési ára egész évre 5 
forint. Szerkesztője (?) első számában 
„A t. közönséghez” írott előszavában 
egy olyan közlönynek szánta, mely ne

csak egyes osztályok érdekeinek legyen 
kizárólagos képviselője, hanem a sport
tal foglalkozó egész közönség számára 
hasznos, mulattató és tanulságos ol
vasmányul szolgáljon. A vadászat, lövé
szet, halászat és haltenyésztés terén 
nemcsak a hazai elsőrendű munkatár
sak, hanem több európai hírű szaktu
dós tollából is ígért közleményeket. A 
„Vadász Újság” nemcsak a nagy vadá
szati évad alatt, de nyáron át is mindig 
időszerű hasznos tudnivalókat közölt.

Kártékony állatok ellen irtóháborút hir
detett. Közölte a hazai és külföldi vadpi
acok árait.

1880. január 10-én megjelent 5. szá
mának már új, illetve állandónak jelzett 
címképe van, sikeresen rajzolt vadásza
ti trófeák és képek összetételéből. Egy-

L A P O K
A LOVÁSZAT IS VADÁSZAT
« Jm*  I*. L ML IM *«,«. IMI.

▲ lu n i sportrtL
M KOTVII* JUXMEKTÚU

TU*<4l atrH é**’. ü t! — t m f > U » u%Um Iftftfarfl l m»<»»». —’Uy44vl iwAmiim »hánt AMÉ * hÉM w

ben megnyitotta „Vegyes közlemények” 
új rovatát is. Ebben a számban található 
azon közlemény is, melynek címe: „Va
dászlap”. Mivel hűen tükrözi az akkori 
kor vadászati szakirodaimának fellendü
lését és az azzal járó reagálásokat, ér
demesnek tartom idézni: „Vadászlap - 
cím alatt Sárkány J. F. úr, a Vadász és 
Versenylap szerkesztője, ki a lótenyész
tés és versenyügy körül kiváló érdeme
ket szerzett, megindította a harmadik 
magyar vadászlapot. Bár ez új szakköz
löny megindítása a vadászati szakiroda- 
lom élénk lendületéről tanúskodik, e vál
lalatnak még sincs többé célja, miután a 
Vadász Újság kiadóinak szemei előtt le
begett cél: egy olcsó és népszerű, tisz
tán vadászati szaklapot nyújtani a nagy 
vadászközönségnek: immár el van érve, 
és e fölösleges, sőt kártékony és erő
szakolt konkurrencia csak az erők szét- 
forgácsolására vezethet. Mi különben 
szívesen üdvözölnők riválisunkat, ha 
igazi szükséget és hézagot töltene be. 
De ez az eset nem forog fennt, annál ke- 
vésbbé, minthogy e lap a Vadász-Ver
senylap vadászati részének egyszerű le
nyomata, mi pedig éppen azért indítot
tuk meg lapunkat, mivel láttuk, hogy a 
Vadász és Versenylap első sorban a ló- 
tenyésztés érdekeit viselvén szívén, a 
vadászatra kellő súlyt nem fektethet. 
Különben megemlítjük, hogy a lapocska 
ára egy évre 5 forint, és a közönségre 
bízzuk, hogy döntsön létjoga fölött.”

Ugyan ezen számban (1880. 5.) be
mutatkoztak az új kiadótulajdonosok:

báró Mednyánszky Árpád és Eger- 
szeghy Sándor. A szerkesztőséget gróf 
Zichy Imre és gróf Kreith Béla képvisel
te. 1880. május 20-ai számban nyilvá
nosságra került a szerkesztőség és a ki- 
adóhivatal közti belviszály, melynek kö
vetkeztében az egész szerkesztőség ki
lépett a Vadász Újságból és megalakí
totta a „Képes Vadász Újságot”. E vállal
kozás azonban sikertelennek bizonyult, 
s mindössze 20 napig tartott, vagyis 
1880. június 10-ig.

Sárkány Ferenc János nemcsak a lo
vakhoz értett, hanem az emberekhez is, 
vagyis jobban mondva az üzlethez. 
1880. július 10-én elbúcsúztatja a va
dász Újságot és a Képes Vadász Újsá
got is, azok örökébe lép és átveszi azok 
terheit az előfizetőkkel szemben. Ezek
ből a kis adatokból kiviláglik, hogy egy 
szaklap szerkesztéséhez és kiadásához 
már a múlt század vége felé is feltétlenül 
kétféle ember kívántatott: az egyik író, a 
másik üzletember legyen!

A Vadász Újság esetében a konku
rencia helytelen megítélése vezetett an
nak bukásához, ahogyan ezt Kő 1907. 
február 1 -jén fogalmazta: „A konkurren
cia olyan szükséges valami, mint a min
dennapi kenyér, ez serkenti, ez biztatja, 
ez kell hogy buzdítsa a másikat arra, 
hogy ő még jobbat adjon, jobbat ter
meljen - akár iparilag, akár szellemileg 
-, mint mások!”

A fent említett, rendkívül rövid életű

szaksajtónkból (Vadász Újság, Képes 
Vadász Újság) minden bizonnyal kevés 
példány élte túl az azóta eltelt 118 év 
megpróbáltatásait. Vadászati irodal
munk összegyűjtése, netán bibliográfiá
jának összeállítása céljából hasznos do
lognak tartanám a bennük megjelent 
írások és azok szerzőinek a megismeré
sét. Ezért netán az olvasók közül valaki 
birtokolná gyűjteményében valamelyikü
ket, szíves értesítését köszönettel ven
ném.

Dr. C zv a lín g a  Is tv á n

K v i ^ r S i a i  . i o w i  >
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a Vadászat# az E tdö és Vadgazdálkodás, 

a Temészetuédeíem Te* ü t  elén Doígsziknak,  

valam int az ezen tevékenységek 

munkáját segítő  Intézmények Munkatársainak, 

Hivatásos és Sportvadászoknak, 

a Magyai Vadászati Kultúra és 

Hagyományuk Megfáz és ét 

Támogatóknak

B ( V ) U É K  ! 1997
Ismét eltelt egy naptári év, beköszöntött az új, re

méljük nem csak a hetes szerencseszám volta miatt 
jobb év, mint a könnyűnek egyáltalán nem mondható 
1996. év volt, akár, ha “csak” a vadászatot vesszük is 
figyelembe. (Új vadászati törvény, annak nehézségei..)

Szokás ilyenkor mondani sokfélét, fogadkozni, új éle
tet kezdeni, elhatározni, hogy valamit másképpen fo
gunk tenni, mint tettük ezt eddig. Mi nem tesszük ezt. 
Ellenkezőleg. Azt szeretnénk, ha tovább élne az a fo
lyamat amit -ne tűnjön szerénytelenségnek- sikere
sen elkezdtünk néhány éve és művelünk azóta is. 
Egyre eredményesebben tudunk tagjainknak vadá
szatokat biztosítani, gazdálkodásunk, a minket sem 
érintetlenül hagyó gazdasági nehézségek ellenére 
stabilnak mondható. Pontosan, tisztességesen fize
tő, korrekt szerződő partnerként vagyunk számon- 
tartva, ismerik és elismerik társaságunkat. Azt kíván
juk tehát, hogy mindez töretlenül folytatódjék, ne le
gyen rosszabb a fegyelm i helyzetünk, továbbra se 
történjen baleset vadászatainkon. Nem kevés amit 
kívánunk és realitása is csak akkor van, ha pontos, 
kötelességtudó tagság támogatja törekvéseinket az 
új évben is. Ezen céljaink eléréséhez kérünk továbbra 
is támogató segítséget, aktív közreműködést és ebben 
a szellemben kívánunk minden Kedves Tagunknak 
Boldog Vadász Új Évet, sikereket a magánéletükben 
és munkájukban egyaránt! Intézőbizottság

V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

Jánoshalmi Petőfi VT. (Bács-Kiskun-megye) gímtarvad 
és vaddisznó vadászatok: január 14., 15., 16., 17.,

20., 21., 22., 23., 24.

Cserkeszőlő VT. (Jász-Nagykun-Szoinok-m egye) 
őztarvad vadászat: október végétől hétköznaponként 4 fő 

Tápióvölgye Előre VT. Gomba (Pest-megye) 
őztarvad vadászat: 1997. január hónapban.

Vácdukai Szikra VT. (Pest-megye) Vízivad vadászatok:
1996. aug. 1 5 .-tő l- 1997. jan. 15.-ig vadréce,
1996. okt. 01.-től -  1997. jan. 15.-ig vad liba,
1996. okt. 21.-től, hétköznap: fácán keresővadászatok. 

Minden meghirdetett vadászaton csak VADCOOP-tagok  
vehetnek részt, a vadászati ütemtervben meghatározott 
feltételek mellett. Bejelentkezések és találkozások, önkölt
séges vadászatoknál térítési díjak stb. az ütemtervünkben 
leírtak szerint, de a központi iroda is készséggel ad felvilá
gosítást a felmerült kérdésekre. Nem VADCO O P-os olva
sóink figyelmébe ajánljuk, hogy társaságunk szívesen lát 
minden hozzánk belépni szándékozó vadászt, sőt a nem 
vadászoknak vadászvizsga tanfolyamot is szervezünk. 
Mindenkinek balesetmentes, eredményes vadászatot 
kíván az Intézőbizottság.

A TÁ JÉ K O Z TA TÓ H O Z ...
Bizonyára minden tagunk megkapta már a nov. 11.én 

kiküldött “tájékoztatónkat”, így csupán emlékeztetőül 
szeretnénk felhívni a figyelmet az abban leírtakra. 
A tagdíjbefizetés határideje: 1997. február 28.-a.
A fizetési hátralékkal rendelkezők külön értesítést is 
kaptak, kérjük szíveskedjenek rendezni a lemaradá
sukat és szükség esetén egyeztessenek a központi 
irodával. Ezúton is kérjük azonban, hogy segítsék az 
iroda munkáját, hiszen kettő fő alkalmazottunk látja 
el azt a feladatot, amit nem is oly régen még négyen, 
sőt öten is végeztek és akkor lényegesen több kíván
ni való volt a munkájuk után azt tapasztaltuk, mint 
ma van. A vadászatok megbízott vezetői és más vá
lasztott tisztségviselőink is értünk dolgoznak fontos 
tehát, hogy mindenki jól tájékozottan teljesítse a sa
ját kötelezettségeit -vadászjegy kiváltása, okmányok 
rendben léte stb.- mert, csak így tudjuk mindazt a jó 
eredményt megőrizni és újra elérni ebben az évben is, 
amiről be tudtunk most számolni. Mindazt amit kérünk, 
törvény írja elő, tehát végre kell hajtanunk. Minden ta
gunkat kérünk, hogy tartsák a kapcsolatot a megyei ve
zetőséggel, a megyei összekötővel, a VT. központi iro
dájával, ebben is segít a tájékoztató címlistája, (ib.)
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TÖ B B MINT BALHÉ
E sorok megírását számomra az utóbbi napok- 
hetek történései indokolják. Úgy vélem, tagsá
gunk természetkedveló, a vadászatot szerető, 
felnőtt emberekből áll. Tisztelet és becsület ille
ti mindegyikünket, azokat, akik tagként vagy 
tisztségviselőként sokat tesznek a tagságunkén, 
etikus magatartásukkal, vadászegyéniségükkel 
színesítik, erősítik a VADCOOP Bérkilövő Va
dásztársaság nevét.

Elváija azonban minden vadásztagunk - or
szágos egyesületről lévén szó - hogy folyama
tos, megfelelő, korrekt, tisztességes és hiteles tá
jékoztatásban részesüljön mindarról, ami a va
dásztársaságunkban történik.
Ez azonban nincs így!

M iért szűkszavú 
a hivatalos tájékoztatás?

Az eddigi gyakorlat szerint a vadászati éves 
ütemtervről és a társasággal kapcsolatos dolgok
ról a tagok - még a vadászati idény megkezdése 
előtt - írásos tájékoztatót kaptak. Az elmúlt év
ben is megkaptuk az ütemtervet... másfél hóna
pos késéssel és 50 százalékos vadászati lehető
ségekkel. Elvárható lenne, ha már egyszer tete
mes költségekkel írásos anyag jelenik meg. tar
talmazza a vadásztársaság legmagasabb fóru
mán, a küldöttközgyűlésen történteket.

Persze, ha nincs megfelelő minőségű és 
mennyiségében közlésre alkalmas vadászati le
hetőség, úgy a dolgok érthetők. „Érthető" to
vábbá a tájékoztató szűkszavú hiányossága, 
mert a küldöttközgyűlés - a többi között - 
olyan témékkal foglalkozott, amely a jelenlegi 
vezetőség néhány tagját súlyosan érintette, sőt 
ellenük - egyelőre házon belül - vizsgálat is in
dult.

Viszont a legutóbbi tájékoztatóból a tagság 
azt megtudhatja, hogy érintett vezetőink, akik 
ellen a vizsgálat megindult, akik dokumentálha
tóan súlyos szabálytalanságokat követtek el - 
közvetve vagy közvetlenül - hogyan dicsérik, 
tüntetik ki egymást agyba-főbe.

Úgy döntöttem, nem hallgatok!
Észrevételeimet, mint a Vadcoop Bérkilövő 

Vadásztársaság alapító tagja, mint a legtöbb ta
got számláló budapesti és Pest megyei vezető
ség tisztségviselője 1996. október 19-én az Or
szágos Küldöttközgyűlés elé tártam... és vártam 
ennek jelzését a tájékoztatóban. Természetesen 
hiába, ezért a sajtó nyilvánosságát választom.

hogy valamennyi tagunk megtudhassa, miről 
voltam kénytelen szólni a küldöttközgyűlésen.

A konkrétumok
Vadásztársaságunk elnöke és az ellenőrző bi
zottság elnöke vadásztársaságunk alapszabályát 
és pénzügyi szabályzatát folyamatosan és súlyo
san megsértik. (A szerző a cikk eredeti változa
tában a neveket kiírta, szerkesztőségünk dönté
se, hogy a nevek kiírásától az érintettek szemé
lyiségi jogainak védelmében eltekint.)

Elnökünk az általam vizsgált időszak alatt - 
az írásos bizonylatok szerint - 668 ezer forintot 
vett fel. Ennek jelentős része hamis, a valóság
nak meg nem felelő úti elszámolások alapján 
történt.

A trükk látszólag egyszerű:
- 19% január-február hónapban az APEH 

által elfogadott 101.9 Ft/liter gázolajárral szem
ben a dízelüzemű gépkocsijára 122,4 Ft/liter 
áron számolt el.

- A hivatalos 7,1 liter/100 kilométeres nor
mától eltérve 10.6 liter/100 kilométerre emelke
dett az elszámolás költségtérítése.

Azt hiszem így már érthető, hogy a korábbi 
hónapokban felvett 11-16 ezer-forinttal szem
ben. hogyan lett a kifizetett összeg januárban 
39 824 forint, februárban 40 255 forint.

EB-elnökünk még trükkösebb megoldást ta
lált ki. Úti elszámolásait kódolva adja le. utazá
sai induló és célállomásait számokkal jelöli 
(„utazás 1-3,3-8.8-5.5-1 stb.). És ez nem vélet
len. ugyanis pontosan tudja, hogy az IB 1992- 
ben hozott határozata értelmében a Budapesten 
megtett kilométer-térítés kifizetése nem lehetsé
ges. nem engedélyezhető... mégis, ilyen elszá
molások alapján 337 787 forintot vehetett fel. 
szerintem jogtalanul.

Adózatlan bevétel 
a telefonszámla is

Vadásztársaságunk elnöke fontos ember, több 
telefonja is van. hogy utolérhető legyen. Telje
sen jogos, hogy a VADCOOP B. Vt. érdekében 
lebonyolított telefonálásokat térítse. De nem tar
tom elfogadhatónak, hogy a leadott telefon- 
számlákhoz kézzel hozzáírjanak különböző 
összegeket és ennek alapján számolják ki a térí
tésre kerülő összeg 70 százalékát. Az már csak 
„véletlen" lehet, hogy a bizonylatok között a va

dásztársaság elnökének felesége is kapott tele
fonköltség-térítést... igaz, hogy a „né” szócska 
gondosan le lett festve. Minden bizonnyal egy 
profi szobafestőnél könnyen előfordul, hogy a 
telefonszámláján mindig ugyanoda csöppen a 
festék.
Köszönhető az ilyen bizonylatoknak, hogy elnö
künk éves szinten közel 1 millió forintjába kerül 
a VADCOOP B.Vt-nek!

A pénzre vigyázni kell!
1996. augusztus 29-én elnökünk úgy döntött, 
hogy a vadásztársaság vagyonát képező 11 mil
lió 40 ezer forintot a BAUMAG pénzintézettől 
egy személyben felvegye, a lakására szállítsa és 
mindenféle biztonsági intézkedés nélkül otthon 
tartsa... miközben a vadásztársaságnak nagy 
összegű pénz tárolására alkalmas páncélszekré
nye van.

Kérdésem: dönthet-e az elnök úgy, hogy a 
vadásztársaság vagyonát a lakásán tartja, kockáz
tatja a pénz biztonságát és nem utolsósorban... mi 
történt a pénzzel, amíg az elnöknél volt!?

A vadásztársaság vagyonát úgy is lehet gon
datlanul kezelni, hogy olyan szerződések kerül
nek megkötésre, amelyek a teljes szakmai, és az 
általános hozzá nem értésről tanúskodnak. Egy- 
egv rosszul, felületesen megkötött szerződés a 
vadásztársaságnak több százezres, milliós kárt 
okoz.

Még tavalyelőtt elnökünk és alelnökünk 
szerződést kötött egy keszthelyi lakossal, aki a 
VADCOOP B. Vt. részére fácánnevelésre vállal
kozott. A szerződés teljesítésének elmulasztása 
esetére fölajánlotta ingó és ingatlan vagyonának 
egy részét. A szerződést aláírták, de senki nem 
ellenőrizte a keszthelyi vállalkozó fedezetének 
tulajdonjogát... amiről - miután a 3 ezerből 
egyetlen madarat sem adott át vadászatra - kide
rült. hogy sosem képezte a saját tulajdonát.

Egyértelmű, hogy a bémevelésre vállalkozó 
becsapta a VADCOOP-ot, hamis fedezetet aján
lott fel. semmilyen hivatalos dokumentumot (te
nyésztési napló, elhullási jegyzőkönyv stb.) nem 
vezetett... mintha készült volna a csalásra. Va
dásztársaságunk vezetői ugyanakkor felelőtle
nek voltak, a szerződés aláíróinak cselekménye 
kimeríti a társaság vagyona hűtlen kezelésének 
bűncselekményét.

És mi történt?
Másfél év óta nem perelték be a keszthelyi

vállalkozót, az Ellenőrző Bizottság - bár tudo
mása van a történtekről, hiszen az EB-elnök 
minden IB-ülésen ott van - nem kezdeménye
zett EB-vizsgálatot... mintha leplezni kívánná a 
nyilvánvaló bűncselekményt. Ez annál is érde
kesebb, mert az EB elnöke jogi képesítéssel ren
delkező, magas rangú rendőrtiszt.

Nem hallgathatom el, hogy az országos kül
döttközgyűlés öttagú vizsgálóbizottságot állított 
fel, amely a vizsgálat eredményéről rendkívüli 
közgyűlésen fogja tájékoztatni a tagságot a fent
leírtakkal kapcsolatban. , , ,

L u m m e r  I s t v á n

A szerkesztőség - még megjele
nés előtt - elküldte a fenti cikket 
a Vadcoop elnökének, válaszul 
az ad hoc vizsgálóbizottság el
nökétől kaptuk az alábbi soro
kat, melyet egyelőre nem kívá
nunk kommentálni:

....Idő előttinek tartanám erről 
az egyelőre belügynek tekinten
dő ügyről a vadásztársadalmat 
tájékoztatni. Ez az ügyet elmér
gesítené. A kedélyeket felborzol
ná. Esetlegesen egyes szemé
lyeket - ha még név nélkül is - 
„mintegy" prejudikálva megvá
dolná, netán rágalmazná.

Az eddigi vizsgálatokból az 
már kiderült, hogy egyes nagy 
hibának tartott események nem 
voltak hibák, vagy nem voltak 
nagy hibák. Az információ volt 
hibás.

Több esetben kiderült, pl. az, 
hogy az „ominózus" fácánneve
lés ügyében a Vt. IB azonnal in
tézkedett. Jelenleg végrehajtha
tó, jogerős bírói döntés van 
(Keszthely Városi Bíróság PK. 
50564/1 gg6) a Vt. birtokában. A 
végrehajtás a kezdeti szakaszá
ban van. Ez utóbbi egy eset is 
bizonyítja, hogy a bejelentések 
valóságtartalma - tárgyilagos 
vizsgálat befejezéséig - megkér
dőjelezhető sok esetben.

Biztosíthatom a főszerkesztő 
urat, hogy a vizsgálat befejezte 
és a küldöttközgyűlés határoza
ta után értesíteni fogom a vizs
gálati megállapításokról."

Vadásztársi Üdv

& f ó i  
D r. V ic z e  

V izsgá ló b izo ttsá g  E ln ö k e

SZÍVINFARKTUS LESELKEDIK A VADÁSZOKRA
A vad megpillantásakor különö
sen nagy annak a veszélye, 
hogy a vadász szívinfarktust 
kap. Erről és más kutatási ered
ményekről számoltak be a szív- 
betegségekkel kapcsolatban 
New Orleansban az American 
Association konferenciáján.

Egyedül az USA Michigan ál
lamában 12 vadász kapott ta

valy novemberben (vadászhó
nap) szívinfarktust. Ezért gyanít 
Susan Haapaniemi michiaani 
kórházi orvos a vadászláz és a 
szívinfarktus között összefüg
gést. 25 önként jelentkezőt sze
relt fel hordozható szívmonito
rokkal. Valamennyien vadászok 
voltak, átlagéletkoruk 55 óv. A 
vizsgálat kimutatta, hogy abban

a pillanatban, amikor a vadász 
megpillantja a zsákmányt, pul
zusa átlagosan 78-ról 168-ra 
szökik fel. 60 éves férfiaknak 
nem kellene magukat olyan 
megterhelésnek kitenni, amely 
pulzusukat 160-nál magasabb 
értékre emeli. A 25 vadászból 
21 -nél már a vad becserkészé- 
se alatt is olyan pulzusfrekvenci

át mértek, amely az egészséges 
szintet 85 százalékkal túlhalad
ta. Susan Haapaniemi ajánlja a 
vadászoknak, hogy ne dohá
nyozzanak, ne igyanak, és a va
dászat előtti napon ne egyenek 
nehéz ételeket. Akinek lég
szomja van, az tartson pihenőt.

Ferenczy Europress
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NAGY MAGYÁR VADÁSZOK
„Vadász előttem csak az, ki cserkelve lövi vadját, mert ennek valóban ismernie kell a vad minden szokását, tartózkodási 

helyét és életmódját; ellenben hajtásban vagy kopó előtti lövéshez, csak egy bizonyos gyakorlottság kell a 
fegyverforgatásban, és a vadászat tudománya teljesen felesleges és nélkülözhető. És ha egynémely barátomat kérdőre 

vonom, ki fiatalabb korában velem együtt kopászni járt ki, vájjon a vadkímélési szemponton kívül, nem volt-e szebb 
emez, mint az általunk most oly hévvel gyakorolt cserkészet: pirulva vallja, hogy akkor még nem tudta mi a vadászat.

A vadászat lévén legfőbb szenvedélyem, megfordultam a legkülönbözőbb helyeken, és csak bíznák rám, 
megmutatnám hogyan lehet bárhol és a legeredményesebben cserkelni. A több százra menő vad, a mit golyóval lőttem

- a zergét is beleértve - 80 százalékban cserkeléseim eredménye, és ha jól megőrizett és szépen elhelyezett 
vadásztrófeáim között ülök, napokon át tudnék minden egyes darabról egy hosszú történetet mesélni, hogy hogyan és

miként jutottam hozzája.”

Nádasdi gróf NÁDASDY FERENC

1842. június 28-án született Pes
ten. Középiskoláit a magyar „fe l
sőbb körök”  hazai szokásától el- 
térőleg - egy nyilvános intézet
ben - a budapesti piarista gimná
ziumban végezte. Később a m. 
kir. tud. egyetemen sikeresen el
végezte a jogi tanfolyamot. A 
közélet terén, mint politikus so
sem szerepelt, tevékenységét in
kább hatalmas gazdaságainak 
mintaszerű vezetésére és kezelé
sére fordította. Mint dúsgazdag 
főúr sokat áldozott közügyekre; 
templomokat, kápolnákat, iskolá
kat építtetett, mert úgy érezte, 
hogy származásánál, vagyonánál 
és hazafiságánál fogva erre hivat
va van.

Nádasdy Ferenc gróf évtizede
ken keresztül lelkes és fáradhatat
lan vezetője volt a vadászati 
ügyeknek. „A  magyar vadászat 
ügye az elmúlt század első két
harmadában úgyszólván csak 
stagnált, s csak az utolsó harmad
ban indult rohamos lépésekkel 
fejlődésnek. Bátran mondhatjuk, 
hogy az utolsó 30 év alatt száz év
nyit haladtunk előre eme legszebb 
és legnemesebb sport terén. És 
ebben szerzett nevének hervadha
tatlan babérokat gróf Nádasdy Fc- 
rencz. Ó volt az, a ki nem ismerve

(1842

semmiféle nehézséget és szcmbe- 
szállva a sokoldalról mutatkozó 
közönynyel, nemcsak maga köré 
tudta gyűjteni a legnemesebb 
sportnak híveit, hanem azokat sa
ját egyéniségének varázsával 
együtt is tudta tartani.”

Gróf Nádasdy Ferenc mintaké
pe volt az igazi, nemes vadász
nak. Nagyszerű vadászterületei 
voltak Veszprém, Fejér és Arad 
vármegyékben. Tagja volt a 
szent-galleni és a híres lungaui 
vadásztársaságoknak. Vadászatait 
már kora tavasszal elkezdte -

•1907)
fajdkakasokra - a magas Tátrá
ban, s folytatta szarvasra, disznó
ra Máramaros és Bereg várme
gyékben, végül zergékre Lungau- 
ban (Ausztria).

Ugyanakkor vadgazdának is 
kiváló vojt. A  brusztura-mokrai 
nagy kiterjedésű kincstári vadász- 
terület első bérlőjeként ő vetette 
meg az alapjait az ottani híres-ne
vezetes szarvasállománynak. 
Szakszerűen berendezett vadas- 
kertje volt Bakonynánán is.

A  vadászat szinte minden mód
ját kedvelte és űzte. Nagyszabású 
agárdi vadászatai már az 1860-as 
években országszerte híresek vol
tak. A  múlt század 70-es éveitől 
kezdve egészen 1880-ig Agárdon 
és környékén a parforce vadászat
nak hódolt. Ebben az időben kitű
nő harrier falkája volt, melyet 
azonban később családi okok mi
att feloszlatott, ugyanis gyerme
kei neveltetése végett a fővárosba 
költözött. Attól kezdve a rákosi 
falkavadászatokat látogatta.

Nádasdy gróf agárdi kastélyá
ban rendezték az első agancskiál
lítást Magyarországon! Később 
az 1881-től évente megrendezés
re kerülő budapesti agancskiállí
tásoknak is rendszeres résztve
vője és lelkes mecénása volt.

Ugyancsak az agárdi kastélyból 
indult ki - az ő ötlete alapján - a 
vadászati védegylet alakításának 
eszméje is. Amikor később, 1881- 
ben megalakult az Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet, első el
nökének egyhangúlag gróf Ná
dasdy Ferencet választották, mely 
tisztségét haláláig - közmegelé
gedésre - viselte.

Mint szakíró a vadászati iroda
lom terén is működött. A „Va
dász- és Versenylap” , illetve a 
„Vadász Lap”  számára néhány ki
tűnő cikket írt „cserkésző” álnév 
alatt.

Korai halálát vadásztársai, ba
rátai őszinte szomorúsággal és 
megrendüléssel vették tudomá
sul. Ezt bizonyítandó a nekrológ
jából vett néhány sor:

..... Zárjuk szívünkbe emlékét
kitörülhetetlenül, a krónikás pe
dig jegyezze fel nevét aranybe
tűkkel a vadászat történetében, 
hogy az utókor is megismerhesse 
és tetteiben követhesse őt: a ne
mes vadász valódi mintaképét.”

Gróf Nádasdy Ferenc, a legki
válóbb magyar vadászok egyike 
1907. december 21-én Budapes
ten hunyt el. December 24-én 
Agárdon temették.

Bányai József

CSAK NÁLUNK, CSAK TŐLÜNK, CSAK ÖNNEK!
A K C IÓ !  A K C IÓ !  A K C IÓ !

Jelentős kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztőségünk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhármas .Magyarország aranyérmes trófeái' cí
mű magyar-német nyelvű könyve. Alkalmas a hozzánk érkező vadászok megajándékozására, a szinte hihetetlen mennyiségű adathalmaz és gazdag képanyag pe
dig a szakember munkáját segíti. Akciós ára: 1500 Ft
Ugyancsak szerkesztőségünkben kapható és rendelhető meg Békés Sándor .Vadászetika* című könyve, amelyet a Vadászati Kulturális Egyesület adott ki. A munka 
ajánlott anyag a vadászati felsőoktatásban is, és hiányt pótol a mindennapi vadászgyakorlatban. Ismeretanyagát nem nélkülözheti egyetlen igényes vadász sem.

Akciós ára: 290 Ft.
Dr. Bán István szerkesztésében, neves szakírógárda közreműködésével, díszkiadásban megjelent a .Vadászetika” c. könyv, amely elsősorban gyakorló vadászok 
számára foglal össze minden tudnivalót, 300 oldalban. fa . 2500 r .
Mindhárom könyv megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209. Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn).
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FELHÍVÁS
Lassan közeledik az adóbevallás ideje, és nagyon reméljük, hogy 
a „Magyar Vadért!" Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány ne
vét és bankszámlaszámát egyre több vadász „tanulja'' meg, illető
leg gondol arra, hogy a személyi jövedelemadójából átutalható 

1%-ot a vadászok, hivatásos vadászok igazi alapítványának juttat
ja. Csak emlékeztetőül: a „Magyar Vadért!" Alapítvány közcélú, 

minden befizetésről igazolást a a a  befizetőnek. Ennek az igazolás
nak a birtokában - a személyi jövedelemadóról szóló, az 1995. 
évi CXVII. törvény VII. fejezet 41. paragrafusa értelmében - a ma
gánszemélyek a befizetés összegének 30 százalékát levonhatják 

az összevont adóalapjukból, az egyéni és társas vállalkozások pe
dig a befizetés teljes összegéttöltséaként számolhatják el.

Az alapítványra szánt támogatást az OTP Bank Rt. Budapest V. ke
rületi fiókjánál (1053 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) vezetett

11 7 0 5 0 0 8 -2 0 4 4 3 2 8 1  
alapítványi számlára lehet átutalni, csekken vagy 

készpénzben befizetni.
Külföldről - devizában - érkező támogatások a 

SWIFT BIC OTP V., B 6 2 5 2 2  
számla javára fizethetők be 

a „Magyar Vadért!" Alapítvány javára.

MIÉRT JÓ A1IKE TAGJÁNAK LENNI?
OON|^ORD[

A  CONCORDE TRAVEL Ú t i r ó l  és Vadászatszervező Ipotfa (1 0 8 2  B r t * s t ,  Andrássy út 5 6 . Telelőn: 2 8 9 -5 4 4 7 , 
2 8 5 -5 4 4 8  Fax: 1 5 3 -0 4 1 7 ) -  a M agyar VADÁSZLAP és i  Dana Tévé I M e e t n  vadászati rw g a zii közös re jtvé
ny? i  „Kakukktojás" nyertesein kívül -  le fetű cg et kínál a vadászokjuk, érdeklődőknek, hogy r é s t  vegyenek az 
egyik legnagyobli eirópaí kiállítás:

A SALZBURGI VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS M EGTEKINTÉSÉRE SZERVEZETT 
KÉTNAPOS TU R IS TA Ú TO N .

Csatlakozzanak a nyertesekhez!
(Utazás autóbusszal B udapesl-Satzburg-Budapest átvosalon. Egy éjszaka szállás kétágyas, fürdőszobás szokik- 
ben. Reggeli. Belépő a tiállrtásra.)
Az utazás időpontja: 109 7. február 1 5 -1 8 .
A  részvételi díj: 14  90 0  farint, amelytől A VKE TA G JA I ÉS CSALÁDTAGJAIK  10 SZÁZALÉKOS KEDVEZM ÉNYT VE
HETNEK IGÉNYBE.

A  LÖRINCZ ÉS H A  KFT. PORST optikai boltja (1091 Bidapest, Üllői í t  8 1 . Te le ln i: 21 5  0 0 3 7 , te l/far 2 1 5  4 0 7 5 ) 
szemészeti optikai vizsgálat esetén, ko ntátte icse  és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsö
vek, céltávcsövek) javítására 10 SZÁZALÉK KEDVEZM ÉNYT AD A  VKE TA G JA IN A K .
SZINTÉN 10 SZÁZALÉK A  KEDVEZMÉNYE A  FOTOTEGHNIKA LŐRINCZ BOLTNAK
(1 0 5 8  B iftp e s t, Fíváfli té r 8 . Telelőn: 1 3 7 -5 8 7 1 ), a k ii fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javításánál lehet
igéiybe venni. *
A  GEMENC VADÁSZ HORGÁSZBOLT(1 2 0 3  Budapest, Kossith Lajos 1 5 7 . Telelőn: 28 3  4 4 3 2  v * y  30/421 83 9 ) 
A  TELI RUHAZATI CIKKEKBŐL 12 SZÁZALÉKOS KEDVEZM ÉNYT AD.

★
AZ ÍN TERM AS KFT. (5 6 0 0 . Békéscsabs. Meittránsdcy 1. 17. T l l l U n :  66  321 151. I l i :  68  441 02 9 ) Í I U I  ti 
a í l i t l  k i r n g c t í  gépeire, k in n y í  üsszehajthato n s s i s b e i r e  é t  r a m y j i  és m i s  n H i g í  m p d í l r t  12 
SZÁZALÉKOS KEDVEZM ÉNYT AD i  VKE l^zolványat fe lm rtlt í m M k i t .

A “ AD ÁSZAT1K Ö ITO R ÁIIS  E E Y E 8 Ü IE T T A Í J A I E H H  AZ A TERMÉSZETES VASY JO G I S Z E M É IT , AKI ELF06A0 
J A  AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁT ÉS ÍRÁSBAN KÉRI A  FELVÉTELÉT. AZ E B Y E S Ü L E T IT A B B ÍJ1997 BEN 1500 
F T , JO G I SZEMÉLYEKNEK 15 0 0 0  F T .. .  AM ELY -  A  TÖ BBI KÖZÖTT -  TARTALM AZZA A M A íY A R  VADÁSZLAP 
EGÉSZ ÉVI INGYENES KIKÜLDÉSÉT, A VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSÍTÓ TAGSÁGI IGAZOLVÁNYT.
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Árverés
Reméljük, hogy átmenő 
képünk - KOVRIG 
M IKLÓS festménye - 
megnyeri olvasóink 
tetszését, és sokan rakják- 
ragasztják majd ki vadász
szobájuk, vadászházuk 
falára.
Már most jelezzük, hogy 
1997-ben a Magyar 
VADÁSZLAP átmenő 
oldalain minden hónapban 
megjelenik majd egy 
Kovrig Miklós által 
készített festmény repro
dukciója.
A Vadászati Kulturális 
Egyesület segítségére kí
ván lenni a lapunk 23-24. 
oldalán bemutatott festő
nek és azoknak, akik meg
vásárolván, szívesen rak
ják szobájuk falára 
a festmények eredetijét
- a 60X80 centiméter 
nagyságú, keretezett olaj- 
festményeket ezért nyil
vános árverést hirdet min
den hónapban.
Az árverést megelőzően - 
először- 1997. JANUÁR 
13-15-E KÖZÖTT 
A 131-4368-AS TELEFO 
NON VAGY FAXON 
VÁRJUK AZ A JÁN LA 
TOKAT.
Az ajánlattevőkkel közöl
jük az utolsó legmagasabb 
árat, megjegyezvén, hogy 
minimum ezer forinttal 
lehet emelni a téteket.
Az utolsó öt legmagasabb 
árat ajánlót meghívjuk 
a szerkesztőségbe JAN U
ÁR 20-ÁN 15 ÓRÁRA, 
ahol személyesen licitál
hatnak a festmény tulaj
donlására.
A JAN UÁRI FESTM ÉNY 

K IK IÁLTÁSI ÁRA:
50 000 FORINT.
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Január vége, péntek délután van. 
Most érkeztem a vadászházhoz, és 
bár nincs hideg, jólesik a fűtött szo
ba. Bajt a szél jelent - kavar, kever, 
hol északi, hol meg déli irányból 
vág, megfájdítja az ember fejét. Te
lihold lesz, de felhős az ég. Időn
ként csöpög, aztán megsűrűsödik 
az eső. Nem éppen ideális idő téli 
vadászathoz, mégis mennyire jobb 
itt, mint a városban.

Időben indulunk az esti lesre. 
Mehettünk volna kocsival is - be le
het autózni majdnem a les alá 
mégis a gyaloglást választottuk; er
dőben, vadászaton - ha csak tehe
tem - nem ülök kocsiba. Az „Öreg” 
jött velem - nyugdíjas már, koráb
ban vadőr volt a társaságnál, de a 
vére, a vágyai most is visszahúz
zák. Szívesen veszem tapintatos 
ajánlkozását, élmény vadászni vele
- a lest is kedveli, úgy ül, térdel 
vagy áll, ahogy én még elképzelni 
sem tudtam addig, míg meg nem 
ismertem: volt úgy, hogy hajnalban 
abból a pózból fejtette ki magát, 
amit este elfoglalt. De igazán cser
kelni szeret - és tud is. Ráadásul 
micsoda tanár! Emlékszem példá
ul, nem egy alkalommal vettem 
észre nála, mikor száraz ágra lép
tem, hogy - zavarom, elfogódott
ságom csökkentse - szándékosan

ő is megroppantok egy gallyat, vé
gigsúrolt egy fatörzset. Vagy na
gyon érdekes, ahogy megy, sok
szor figyeltem, követve őt. Nem 
úgy csoszog vagy baktat, ahogy mi 
a flaszteren szoktunk. Nem is a ka
tonák ritmusos, pihentető menetlé
péseivel. Nem a ma jellemző lezser, 
hányaveti mozdulatokkal. De nem 
is sompolyog, mint aki tilosban jár. 
Nem, ő cserkelés közben szabály
talanul lép, ritmus nélkül, ahogy a 
terep megköveteli. Néha tipeg, ara
szol, aprókat mozdul, másszor tért 
ölelő léptekkel halad vagy éppen 
egy ugrást követően moccanatlan 
áll, hallgatózik. És iramot is tud dik
tálni - ha megindul hegynek, évti
zedekkel fiatalabb létemre csak li
hegek mögötte. Nehéz őt a nyo
maiba lépve követni, és fárasztó is 
mögötte haladni - de eredményes.

Meredek kaptatót hagyunk ma
gunk mögött, mikor balra a bokrok 
között fekete foltot látunk az ellen
kező irányba mozdulni. Disznó vo
nul a megmaradt kukoricatarló irá
nyába. Mindketten leblokkolunk, 
én lehúzom magam a mélyútba, 
keresem a jobb lövés helyét, emi
att vagy tíz métert kell „curikkol- 
nom”. A kereső távcsőben nem 
csak a kan hullámos hátát látom 
jól, hanem szélfútta, rezgő sortéit,

időnként felvillanó pajzsát is. Csak 
lőnyílás nem kínálkozik a bozót
ban. Éppen megáll, bokor alatt sö- 
tétlik a foltja, de már lép is tovább. 
Csodálatosan oson. Most egy pil
lanatra széles fa törzse takarja. 
Eléje nézek. Odébb a vesszők, 
ágak között pici nyílás kínálja ma
gát, de ez óvatossá is teszi a disz
nót. Csak az orra hegyét dugja ki. 
A céltávcsőben figyelem, és alig 
kell megemelkednem, mikor meg
indul, hogy tisztán lássam. A lövés 
után hallom a becsapódást, majd 
a hirtelen megugrás zaját, s ahogy 
megadva magát, belefekszik a lé
nia szederindájába. Nem messze 
őz riaszt, majd méltatlankodva alá
merül a közeli bokrosba. Állunk. 
Kábít a csönd.

Az Öreg - tudom, most nyirkos a 
tenyere, feszeng, hogy ő törje meg 
a varázst - hozzám oldalaz, hogy a 
les még odébb van, igyekeznünk 
kellene. Szeretne már zsigerelni. A 
rálövés helyétől nem messze, a 
nyiladék egyik vadrózsabokrába 
rúgta be magát a disznó. A bal la
pocka mögött-alatt vörösük a szőr
zete.

Kár volt sietni, élvezhettük volna 
még egy kicsit ezt a bűvöletet, 
mert a lesen a szemből erősen, há
tulról orvul, sunyi módon oldalról is 
támadó szél minden reményünktől 
megfosztott. Rövid idő múlva fel is



adtuk, elindultunk haza, ahol is Pis
ta vadőr csatlakozott hozzánk, 
hogy szétnézzünk a vetésen is. Já r 
ide a vad rendesen, és nem csak 
szarvas, hanem disznó is.

A laposban csönd van, gyengül 
a szél, a sötét felhők szétoszlottak, 
időnként szinte vakít a Hold.

- Korán van még, nincs kilenc 
óra, még nem jött le ide a tetőről a 
vad - mondja az Öreg. - Hátulról 
fúj a szél, menjünk minél távolabb, 
és visszafelé ballagva szembe kap
juk őket.

Jóval odébb, már az alsó fasor
nál izgatottan fogja meg a karom, 
hogy jobbra, a beomlott kút irányá
ban, a szántás közepén kint van a 
konda. Vizslatjuk a disznókat - egy 
nagy és öt kisebb. Megerőltetve, 
szabad szemmel is látni őket. Já t
szanak, lökdösik egymást, aztán 
turkálnak. Kergetőzve kiválik közü
lük kettő, a fasor elé kerülnek, a 
többi is követi őket. Eltűntek.

- A fenyvesbe mentek dago
nyázni. Vissza fognak jönni - lehe
li az Öreg.

Begyalogolunk a szántás köze
pébe, helyet foglalunk, arccal a 
fenyves felé. A szél szemből jön. 
Lövetett már itt velem egy szép 
kant az Öreg, gondolom, benne is 
felrémlett az az eset, talán hasonló
ban reménykedik most is. Ha vele 
vagyok, elengedhetem magam. 
Most is nyugodtan ülök, bezzeg ő
- mint a pingpongmeccsen, úgy jár 
a feje, távcsövezi a környéket. Fi
gyel előre, hátra, oldalt, még fölfelé 
is, ellenőrzi a Hold állását, lesi az 
erdő alját, a bokrost, a szántást, túl 
az őszi vetést. Fáradhatatlan és bi
zakodó. Pistával mi ketten pusmo
gunk, aztán elbambulunk. Jó  időre, 
fojtott feszültséggel mondja az 
Öreg, hogy lát egy kant.

Valóban, jobbra nagy nehezen 
én is észreveszem. Gyorsan halad 
keresztül a szántáson a vetés felé. 
A földút melletti bokorsorban eltű
nik. Felállunk, futva követjük az 
Öreget. Levegőt kapkodva várunk 
az út innenső szélén, körbe táv
csövezünk, semmi. Csak nem 
ment már el? Ennyi idő alatt? Min
den hantot újra végigvizsgáltunk, 
nem látjuk. Még az út menti taka
rásban kell lennie, valószínűleg

kémleli a terepet. Suttogva mérle
geljük a helyzetet, aztán halkan 
szól az Öreg, hogy megvan a disz
nónk. Hatalmas, fekete foltot látok, 
lassan távolodik az úttól, a vetés 
közepe felé tart.

A jól ismert tüneteket észlelem 
magamon - nehezen nyelek, lihe
gek, eszelősen szorítom a puska 
agyát, gyorsul a szívverésem, ön- 
tudatlanul talán még vigyorgok is a 
sötétben. Feszültséggel párosult 
öröm tölt el.

Az úton, a gaz, a bokrok és a fák 
takarásában osonok előbbre. Hal
lom, hogy Pista követ. Megpróbál
kozom a célzásssal, de a disznó 
messzinek tűnik. Óvatosan nyo
mulok tovább, a vadőr a tarkóm
ban liheg. A kereső távcső jól mu
tatja - legel, turkál, lassan fordul. 
Nincs messzebb 60-70 méternél. 
Előttem nem messze egy bokor 
sötétlik, azt kell elérni, onnan már 
megkockáztathatom a lövést. Mé
lyen lehajolva lopakodom, időnként 
távcsövezek, rendben van-e min
den. Sóvárogva lesem a bokrot, 
már csak öt lépés, aztán kettő, 
egy, itt van. Érzem a hátamban Pis
tát, az Öreg már korábban megállt. 
Visszanézek rá, távcsővel figyeli a 
disznót, de minket is fixírozhatott, 
mert megemeli a kezét, int. Meg
nyugtat. Felállók, kinyújtózom, a 
bokor szélénél letérdelek, célzok. 
Messzinek tűnik a távcsőben, meg 
a folt is összement - háttal fordult.

- Tegye a vállamra a csövet - tá- 
togja Pista.

Nem én. Megpróbálok a térde
men kitámasztani, ha nem jó, lövök 
szabad kézből. Fölemelem a pus
kát, rátartok. A céltávcső egy idő 
után finoman elkezd remegni. Na, 
ez csak rosszabb lehet. A folt 
azonban lassan hízni kezd, fordul a 
disznó, jól látom a fejét, mégis in
kább a közepére fogok.

Lövésre leül a vad. Aztán felugrik 
és nehézkesen, nem gyorsan, az 
úttal párhuzamosan fut. A fájdalom 
lassíthatta le a mozgását, törődöt
ten - számomra érthetetlenül - for
dul egyet a tengelye körül. Én az 
úton igyekszem közelebb kerülni 
hozzá, Pista meg kiugrik mögülem 
a szántásra. Lövésére a disznó is
mét leül, csattog. Oldalazva futok a

kan irányába, hogy megadjam a 
kegyelemlövést. Pista újabb lövése 
csak a földet veri fel mögötte.

- Támadni fog, ne tessék menni!
- Nem is fogom fel a szavak értel
mét.

Szél alá kerülhettem, a disznó 
megérezte a szagomat. Felém for
dulva ül, látom, hogy figyel. Mintha 
picit összement volna. Még futok 
feléje, mikor kapálni kezdi maga 
alatt a földet és nekem ugrik. Csí
pőből tüzelek - a kan megrökö
nyödve fogja vissza a lendületét, 
megáll, imbolyog, lassan a hátsó 
felére ereszkedik, majd óvatosan 
az oldalára fordul. Fujtat. Talán 
megpróbált újból felülni, de lehet, 
hogy ezt csak én képzeltem. Mo
rog egy mélyet, nyög és éles csat- 
tanással zárja össze habos pofáját. 
Már a faránál állunk mindhárman. 
Néhány rángás, fejrázás, most már 
csak némán tátog - aztán homorít, 
és kinyújtja a hátsó lábát.

- Támadott a rusnya féreg - lazít 
az Öreg. De mondandójával ellen
tétben elismerést és együttérzést 
lehet kivenni a szavaiból.

Ismét hallom a falubeli kutyák 
ugatását, bár azok az előbb sem 
hallgathattak. Aztán tapogatást ér
zek a karomon, hátamon, dereka
mon, Rudi bácsi lapogat, nincs-e 
bajom. És ami soha nem történt 
meg, rám támad. Visszafogottan 
ugyan, de szid, elmond minden 
könnyelműnek, meggondolatlan
nak, hosszan méltatlankodik mel
lettünk. Még akkor is morog hal
kan, mikor már a disznót vizsgál
juk. Százharminc kilóra saccolják, 
az oldalán arasznyi zsiger lóg ki, 
szőre csupa vér, mindkét agyara 
csaknem az ínyéig törött. Az Öreg 
szerint, ha ép lett volna - mivel a 
csonkok nagyon erősek - elérte 
volna a 21-22 centit is. Közelről 
mustrálom. A túrókorongján három 
lyuk van. A második lövésem az or
rán érte, átszakította a nyakát, úgy 
hatolt be a szügyébe.

A zsigerelt vadnak a hidegben 
párálló illata végképp megnyugta
tott. Úgy látom, mostanra a társa
im is kiheverték az éjszakai tám
adás izgalmait. Ezután biztosan jót 
fognak aludni.

Fáczányi Ödön
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K Ö N Y V K R I T I K A
GYIMESI GYÖRGY: AZ ÍGÉRET FÖLDJÉN (KANADAI VADÁSZÉLMÉNYEK)

Minden alkalommal szeretettel és 
leplezetlen kíváncsisággal kezdek 
bele egy olyan kötet olvasásába, 
melyből ismereteket, vadászélmé
nyeket meríthetek.

Különösen igaz ez egy olyan ava
tott tollú író műve esetén, mint Gyi- 
mesi György felvidéki vadászbará
tunk legújabb könyve kapcsán.

Szerény soraimat talán az indo
kolja, hogy a szerző által a kanadai 
földrész Alberta államáról közzétett 
élményei színhelyén alkalmam volt 
többször is vadászni.

Gyimesi György hiteles sorai 
plasztikus képet rajzolnak fel az Eu
rópában már szinte fellelhetetlen ős
vadonról, ahol is a vadász bolyongá
sai közepette kizárólag önmagára 
számíthat.

A földrészre jellemző nagyvadva
dászatok olyan embert próbáló kö
rülmények között zajlanak, melyek 
minden vadász számára életre szóló 
élményként maradnak meg, akár ha 
csak egy alkalommal is kóstolt bele 
eme vonzó kihívásba.

Gyimesi György vadász bará

tunknak - hála tehetségének - ez 
több alkalommal is megadatott.

Akár a sikeres medvevadászatát, 
akár az emlékezetes jávorvadászata
it olvasom, szinte minden sorban 
kézzelfogható közelségben érzem 
azt a kitartó, és fáradságot nem kí
mélő módszert, amely végül is a vár
va várt sikert, az elejtett vad birtokba 
vételét eredményezte.

A földrésznyi ország jelentős 
mennyiségű vadállománya szinte el
vész a hatalmas térségben. A statisz
tikákat idézve az író 14 vadásznapra 
egy nagyvad elejtését említi.

Ez a magyar vadászoknak igen
csak szerény eredménynek mond
ható. Ez a számadat, a hivatásos va- 
dásztatók által vezetett és a kanadai 
hatóságok által többször kontrollált 
eredményességi mutatók szerint lé
nyegesen kedvezőbb, és 3-4 va
dásznap alatt lövetik meg a vendég
vadász által áhított nagyvadat - 
igaz ugyan, hogy meglehetősen 
magas díjfizetés fejében. Ez azon
ban olyan anyagi lehetőséget felté
telez, amely sajnos csak kevés, fő

leg amerikai vadászoknak adatik 
meg.

Külön kedves a számomra egy 
olyan vadászkönyv olvasása, amely 
mentes a hihetőség határát súroló 
történetektől.

Volt szerencsém eddig Gyimesi 
György minden magyar nyelven 
megjelenő vadászkönyvét elolvasni, 
és ebben a könyvben is örömmel ta
pasztaltam azt, hogy a szerző a vadá
szatról, annak teljességéről, kelle
mes és kellemetlen körülményeiről 
egyaránt hitelesen tájékoztatja az ol
vasót. Gondolok itt elsősorban a már 
elejtett többmázsás jávorszarvas zsi- 
gerelésére, szakszerű feldolgozására 
és annak a táborhelyre szállítására.

Nagyon tetszett a szerző azon 
önkritikája, mely saját, de főleg má
sok által elejtett vad trófeájának bí
rálatát illeti. Ha őszintén magunkba 
gondolunk, eme mindennapi hibánk 
beismerése nem igazán szokott tuda
tosodni bennünk. E  sorokat olvasva 
talán elgondolkodunk ezen is.

Mint ahogy például azon, hogy a 
vadászok kényelmét szolgáló árkon-

bokron túljutó terepjáróink vajon 
nem fosztják-e meg a vadat az eddig 
számukra ideális élőhelyet biztosító 
és vadász számára áthatolhatatlan- 
nak hitt sűrűktől, patakokkal szab
dalt búvóhelyüktől.

A szerző a könyvben sok helyütt a 
hátsó borítón névre szólóan is köszö
netét mond meghívóinak, vadászba
rátainak, akik nélkül ez az élmény
anyag sohasem jelent volna meg 
könyv alakban. Ha sajnálatos módon 
a fényképanyag egy része nem ve
szett volna el a szerző és az olvasók 
számára, még élvezetesebb könyvet 
tarthatna a kezében a kedves érdek
lődő.

Szeretném az olvasók figyelmébe 
ajánlani Gyimesi művében olvasha
tó azon szavakat és kifejezéseket, 
melyek sajnálattal kezdenek kivesz
ni a számunkra oly édes anyanyel
vűnk köznapi használatából.

Végezetül merem remélni, hogy 
Gyimesi György írói munkássága to
vábbi kötetekkel fogja olvasóit meg
ajándékozni.

Motorcza Gyula

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Csaknem két hónap állt rendel
kezésre az új vadászati törvény
nek megfelelő vadászterületek 
kialakítására. Az máris egyértel
művé vált, hogy az idén elfoga
dott jogszabály alaposan átren
dezi a különböző érdekcsopor
tok között az erőviszonyokat, s 
az is, hogy a vadászat földtulaj
donhoz kötésével a vadászok 
költségei egy-két év alatt több 
tízezerszeresére emelkedhet
nek. Az újságok hasábjain to
vábbra is rendre megjelennek 
azok az információk, amelyek
ből kitűnik: a legnagyobb va
dászterület azé lesz, aki a leg
többet hajlandó fizetni érte.

Kilövik, ami kilőhető a címe a 
Vasárnapi Hírek írásának, 
amely szerint nagy vérvesztesé
get jelentett az országos va- 
dászlobbynak Suchman Tamás 
miniszter felmentése. Az újság
író úgy fogalmaz: Suchman már 
a megválasztása előtt „rendez
te" privatizációs miniszterként a 
vadászházak körüli földterületek 
problémáját. „Az új vadásztör
vény 1997. március 1-jén lép ha
tályba - emlékeztet a cikk. - Ad
dig nagy veszélyt jelent a vadak
ra, hogy azok a társaságok, 
amelyek netalán úgy gondolják.

hogy a partvonal mögé szorul
hatnak, most kilövik, ami kilőhe
tő. Ahol aggasztó jeleket tapasz
talnak a megyei FM-hivatalok, 
ott kilátásba helyezik, hogy a 
gátlástalanul vadászó csoporto
kat kizárják a vadászterületek 
újraosztásából. (...) Vannak 
olyan önkormányzatok, ahol a 
hegygerincre akár utat is építe
nének, csakhogy ott legyen a 
vadászterület határa. Helyez
kednek az erdőgazdaságok is. 
Minél több vadászterületen sze
retnének abszolút területi több
ségre szert tenni, hogy ott ők 
diktálhassák a vadászat feltéte
leit. Hosszú távon nem a saját 
vadásztatásé a jövő az állami 
erdőkben sem. Hiszen a kincs
tár a nagyobb bevételre sarkallja 
az erdőgazdaságokat. Ez pedig 
a vadászterület bérleti díjából 
biztosítható a legkönnyebben és 
a legkevesebb kockázattal" - 
állapítja meg a lap.

„A földtulajdonosok döntésétől 
függ, hogy a jövőben miképpen 
alakulnak a vadászati lehetősé
gek” - hangsúlyozza a 24 Óra 
Hogyan élnek vadászati jo
gukkal? című írása. „A döntés 
joga a földtulajdonosoké, illetve 
közvetlen azoké, akiket a föld tu

lajdonosai megbíztak azzal, 
hogy az őket megillető vadásza
ti jogot a tulajdonosok számára 
a legkedvezőbben hasznosít
sák. Zámbó Zoltán megyei va
dászati felügyelő szerint a tör
vény végrehajtásának ezen sza
kaszában a hivatal nem avatko
zik be a tulajdonosi szándék kia
lakításába, hiszen a törvény a 
tulajdonosok önszerveződésére 
és önellenőrzésére alapoz. Más 
kérdés, hogy az érdeklődő tulaj
donosokat térképpel, eljárási 
szabályok értelmezésével segíti 
a hatóság, de a kezdeményező 
döntést mindenképpen a tulaj
donosoknak kell önállóan meg
hozniuk."

A  törvény megalkotásánál alap
vető politikai kérdés volt, hogy 
kell vadászati törvény, és azt a 
földtulajdonhoz kell kötni. A föld- 
tulajdonhoz kötés azonban 
meghatározta a törvényalkotók 
további lehetőségeit is. Meg kel
lett találni azokat a kereteket, 
amelyek biztosították a tulajdo
nosok jogait" - olvasható a Tol
nai Népújságban, amely Kér
dések a vadászatról címmel 
számol be a vadászati törvény
ből adódó feladatokról. „Az 
egyik legtöbbet vitatott kérdés a

jegyzők szerepe. A törvény úgy 
rendelkezik, ha a tulajdonosok 
nem élnek a jogaikkal, akkor he
lyettük azt a jegyző gyakorolja. 
Többször és többen feltették 
már a kérdést, miért pont a jegy
zők? Az lobbizás eredménye - 
derül ki -, hogy a jegyzők kapták 
a feladatot. Aktuális feladat, 
hogy meg kell állapítani: kik ren
delkeznek tulajdonjoggal vagy 
képviselettel. (Mint ismeretes, 
30 hektáronként lehet egy kép
viselőt állítani, de megbízás 
alapján, akár 100 vagy több 
hektárnak is lehet egy képvise
lője.)”

„Vadásztársaság alakult a közel
múltban Tápiószőlősön - tudó
sított a Népszabadság. A Ha
lesz nevet viselő társaságnak je
lenleg tizenöt tagja van, de még 
legalább ugyanennyi vadászra 
lenne szükség a társaság birto
kában lévő mintegy 4000 hektár 
terület vadgazdálkodási felada
tainak maradéktalan ellátásá
hoz. A Halesz Vadásztársaságot 
a tápiószőlősi önkormányzat évi
4-500 ezer forinttal támogatja, 
és külföldi vadászok is segítik 
működését.”

Összeállította: K. E.
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KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Dunatóvó Hubertus vadászati m agazin közös vetélkedője

A DECEMBERI -  UTOLSÓ 
REJTVÉNYÜNK -  HELYES MEGFEJTÉSE:
1/B A kerceréce, mert hazánkban átvonuló vadfaj és nem va

dászható.
2/B Túzokállományunk a kemény teleken, az időjárás miatt 

előfordul, hogy Dél-Európába vonul.
3/B A „gründolás" az úszórécék táplálkozásának elnevezése.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK 
KÖZÜL A NYERTESEK:

- A ConCorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a salzbur
gi vadászati kiállításra szervezett társasutazásán Szabó Attiláné 
(Győr) vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. söréteslőszer-csomagját Ne- 
bojszki László (Baja) viheti haza, amennyiben rendelkezik fegyver- 
tartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját Dittrich Gábor (Győr) 
mondhatja magáénak.

- ATerraprint Kiadó könyvcsomagját Bránya János (Gyula) nyerte.
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese 

Csóri László (Püspökhatvan).
- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Zopcsák László 

(Vác) ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Godzsák Tibor (Sátoralja

újhely) olvashatja.

Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - 
átvehetők a szerkesztőségben vagy postán küldjük ki.

TÉLI „ETETÉS”
Alighanem a vadászetika egyfajta 
próbája is lesz az idei tél, hiszen 
igencsak jelentős területek, terület
részek esetében változik a bérlő. A 
területeket járva egyfajta sajátos ta
gozódás látható. Az új még nem te
het semmit március elsejéig, a régi 
pedig úgy gondolkodik, hogy minek 
etesse a más vadját, különösen a 
mai, eddig sohasem látott takar
mányárakon. Azokon a helyeken, 
ahol van reális lehetősége annak, 
hogy a régi bérlő egyes területrésze
ken továbbra is vadászhat, ott a vad
nak terített az asztala. Ahol viszont 
várhatóan leszakad egy-egy kisebb- 
nagyobb területrész, ott ólomgalus
ka a menü, és leginkább ott igyekez
nek teljesíteni a tarvad, disznó le- 
lövési terveket. Racionális gondol
kodás - mondhatná bárki - de sok
kal inkább az úgynevezett ránk eről

tetett szabályzók nem kívánt hatása. 
Természetesen mindezeket a hozzá
értők jó előre tudták, mondták, de ki 
figyelt erre oda? Emberi szempon
tok alapján magyarázható a dolog, 
de sem etikai, sem szakmai szem
pontból nem tartható. Egy percig se 
higgye el bárki, hogy hosszabb tá
von bármiféle eredménye lesz az 
ilyetén cselekedeteknek, mert egy
szer minden télnek vége szakad és 
az erőteljesebben vadászott része
ken óhatatlanul kialakuló, úgyneve
zett ökológiai vákum hatására az 
etetett területekről a megkímélt vad 
visszahúzódik az alacsonyabb sűrű
ségi területrészekre. A vad ugyanis 
ösztönös és természetes viselkedés- 
módja miatt éppen ellentétesen 
..gondolkodik” , mint a magát bölcs
nek kikiáltó ember, 

így azután mindenképpen pofára

esnek azok, akik a ma pillanatnyi ér
dekeit előbbre helyezik az általános 
és gyakorlatban eddig jól bevált 
vadgazdálkodási elveinknél. Kérdés 
ma még, hogy a józan ész, az ön
mérséklet úrrá tud-e lenni a dema
gógián, a mának élésen? Nem hi
szem, nem akarom elhinni, hogy 
egy magára valamit is adó vadász 
manapság nem tud önfeledten örülni 
annak, hogy az állomány jó erőben, 
egészségben, veszteségek nélkül ki
telelt. Csak ettől várható bármiféle 
javulás, eredmény, és nem a tilalom
fák erdejétől, a tiltásoktól. Azoktól 
ugyanis jószerint csak a fizetnivalók 
nőnek, a vad viszont egyre fogy.

Ebben a hónapban - legalábbis 
azokon a területeken, ahol egyezsé
gek születtek - az volna a rendjén 
való, ha a terület leendő vadgazdái 
anyagilag támogatnák a téli etetést.

hiszen ők fogják élvezni annak gyü
mölcseit. A régi, vagy a megmara
dott számára pedig azért előnyös, 
mert nagyobb az esélye annak, hogy 
állománya megmarad, és nem húzó
dik vissza a „szűzföldekre” . Termé
szetes, hogy a határviták során nem 
lett szorosabb a barátság, de ezek el
múltával közös a cél, és végül - a 
nagyvad szempontjából - tekintettel 
a mozgáskörzet nagyságára a va
dászható, illetve megvédendő állo
mány is.

A magyar vadállomány jövője ér
dekében egymással szemben le kell 
tenni a fegyvert, és azt jobb előre 
megtenni, mint utóbb. Ha ugyanis 
egyre csak azt mondogatja valaki, 
hogy dögöljön meg a szomszéd te
hene is, az előbb-utóbb rendszerint 
földobja a talpát.

HoZso

A Vadászati Kulturális Egyesület 1996. november 27-ei rendkívüli közgyűlésének határozatai
1. A rendkívüli közgyűlés örömmel nyugtázta, hogy az egyesület céljai és fel
adatai nagyobb részt sikeresen valósultak meg az elmúlt öt esztendőben. 
Ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy az egyesület tevékenysége alkalmaz
kodjon a vadászat megváltozott körülményeihez, ezért módosítja az alapszabá
lyát.
Az új - egységes szerkezetbe foglalt - alapszabályt a rendkívüli közgyűlés egy
hangú szavazati arányban elfogadta.
2. A rendkívüli közgyűlés elfogadta az Ügyvivői Testület javaslatát, hogy az évi 
rendes közgyűlést 1997 májusában hívjak össze. Az újonnan elfogadott alap
szabály értelmében a májusi Országos Közgyűlés összehívásáig megbízza a 
Központi Ügyvivői Testület tisztségviselőinek kooptálását, hogy májusig a regi
onális, megyei és fővárosi közgyűléseket összehívhassa, amelyen megválasz
tásra kerülnek az ügyvivők és a képviselők.
3. A rendkívüli közgyűlés a májusi Országos Közgyűlésen sorra kerülő tisztség- 
viselői választások eredményes lebonyolítása érdekében háromtagú jelölőbi
zottságot állított fel, amelynek elnöke: dr. Egyed István, tagjai: Lőrincz József és 
Marics Mátyás.
4. A rendkívüli közgyűlés döntött arról, hogy az egyesület minden régi és új tag

ja - névre szóló, sorszámozott - egyesületi igazolványt kapjon, egyben elfogad
ta, hogy 1997-ben a tagdíj összege: 1500 forint legyen. A jogi személyek tagdí
ját 15 ezer forintban határozta meg.
5. A rendkívüli közgyűlés elfogadta, hogy az egyesület igazolvánnyal rendelke
ző tagjai igénybe vehetik a szolgáltatásokat és a Magyar VADÁSZLAP-ot'térítés 
nélkül kapják meg lakcímükre.
6. A rendkívüli közgyűlés örömmel vette tudomásul és támogatja, hogy az egye
sület kiadásában megjelenő Magyar VADASZLAP 1997-ben 32 oldaíon (16 ol
dal színes) jelenjen meg.
7. A rendkívüli közgyűlés felhatalmazta a Központi Ügyvivői Testületet, az egye
sület elnökét, megválasztott és kooptált alelnökeit, a kinevezett ügyvezető igaz
gatót, hogy az Országos Közgyűlésig a magyar vadászatot és vadászati kultú
rát érintő kérdésekben - különös hangsúllyal az alakuló vadászati kamarára - 
az egyesület nevében eljárjanak.
8. A rendkívüli közgyűlés fölhívja rendes és pártoló tagjainak figyelmét az 1996- 
os adóbevallásoknál lehetséges, személyi jövedelemadóból átutalható 1 száza
lékra és kéri tagjait, hogy az átutalások címzettje az egyesület, illetőleg a „Ma
gyar Vadért!" Természet és Környezetvédelmi Alapítvány legyen.
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OROSZ SZILVIA TAVALY SZEREZTE MEG AGRÁRMÉRNÖKI DIPLOMÁJÁT A GATE MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KARÁN. DIPLOMADOLGOZATÁT A MUFLON TÁPLÁLKOZÁSBIOLÓGIÁJÁVAL ÉS TAKARMÁNYOZÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS KUTATÁSAIBÓL ÍRTA. EREDMÉNYEIT A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁN ISMERTETTE, AHOL 3. HELYEZÉST ÉRT EL DOLGOZATÁVAL - MINT A LEG JO BB 

EREDMÉNYT ELÉRT VADGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ MUNKÁVAL EGYBEN ELNYERTE A HUBERTUS 
VADKERESKEDELMI KFT. (BUDAPEST) ÁLTAL ALAPÍTOTT HUBERTUS-DÍJAT ÉS A VELE JÁRÓ PÉNZJUTALMAT IS.

VÁLASSZON A MUFLON!
A muflonnak a hazai faunában való létjo
gosultságát az utóbbi években számosán 
megkérdőjelezték. A muflon vadászati je
lentősége és vitatott helyzete ellenére sem 
ismerjük azonban eléggé szokásait, igé
nyeit vagy élőhelyhasználatát. Egy állatfaj 
jelentőségét szubjektív megítélés helyett 
bizonyára helyesebb volna vizsgálatokkal 
alátámasztani.

Bár a muflon által okozott kimutatható 
vadkár más kérődző nagyvadhoz viszonyít
va nem jelentős, táplálkozási szokásaiból 
adódóan és taposása révén különösen ve
szélyezteti a sziklagyepek ritka, védett nö
vényfajait. csökkenti a lágy szárú növények 
fajgazdagságát, és „befejezve" a gímszar
vas kártételét, gyakran lehetetlenné teszi az 
erdőfelújításokat. A hántás- és rágáskár elő
fordulása szoros kapcsolatban van a vad 
táplálkozási módját és táplálékigényét (el
sősorban rostigényét) figyelmen kívül ha
gyó, egyoldalú téli etetéssel. A nem kielégí
tő táplálkozási feltételek negatív hatással 
vannak a mufloncsiga növekedésére, 
hosszúsági és egyéb paramétereire, a szapo
rulat egészséges fejlődésére. A vizsgált ma
gyarországi állományokban jelentős parazi
tás fertőzöttséget mutattak ki, ami szintén a 
nem kielégítő kondíció következménye.

A vad károkozása, kondíciója, trófea
méretei, egészségi állapota, szaporulata 
szoros kapcsolatban van tehát táplálkozási 
szokásaival, a rendelkezésre álló természe
tes táplálékkal és a mesterséges takarmá
nyozással. A vadkár és az elmaradó haszon 
elleni védekezés egyik lehetséges módja a 
vad igényeit figyelembe vevő, rendszeres, 
minőségileg és mennyiségileg is kielégítő 
összetételű - elsősorban - téli takarmányo
zás. A többlet anyagi ráfordítások megté
rülhetnek a vadkár csökkenése, az állo
mány egészségi állapotának és trófeamére
teinek javulása, illetve az ebből származó 
bevételek növekedése révén. Mindezek
nek azonban feltétele, hogy a takarmá
nyozás során a muflon táplálko/isbioló- 
giai, emésztés-élettani sajátságait és igé
nyeit, valamint az ezekre ható tényező
ket megfelelően ismerjük.

Ma már elfogadott a kombinált takar
mányozási módszer, mely szerint a hagyo
mányos vadtakarmányokkal együtt adagol
ják a mesterséges tápokat. A vadtápokat 
csekély rosttartalmuk miatt szálas és nedv
dús takarmányokkal együtt kell alkalmaz
ni. A vadtáppal történő takarmányozás mel
lett a vad vízfelvételi igénye növekszik, 
ezért a nedvdús takarmányféleségek (lédús 
és erjesztett takarmányok) etetése fontos 
lenne az év minden időszakában, de főleg 
télen, amikor az ivóvíz és a vegetációs víz 
hiánya egyszerre jelentkezik. A szilázs 
rosttaitalma révén elősegíti a kérődzést, és

hasonlít ahhoz a keverékhez (kéreganya
gok, rügyféleségek), amely a muflon táplá
lékában gyakran előfordul táplálékszegény 
időben.

Ezekből a tényekből kiindulva végez
tem ízletességi vizsgálatot, annak meghatá
rozására, hogy a muflon mely takarmány- 
keverékeket milyen mértékben kedveli. A 
vizsgált takarmányok a következők voltak: 
silókukorica-szilázs, lucemaszenázs s ned
ves répaszelet, melyek táplálóanyag-tartal- 
mát (weende-i analízis) és minőségét (ér
zékszervi bírálat, pH. tej- és illózsírsav tar
talom) laboratóriumi körülmények között 
megvizsgáltam. A silókukorica-szilázs 
azért szerepelt a kísérletben, mert energia- 
szolgáltató képessége miatt alkalmas téli 
takarmányozásra, valamint széles körben 
elterjedt, tehát könnyen beszerezhető, vagy 
előállítható. Lucemaszenázst azért alkal
maztam, mert nagy a fehérjetartalma, és a 
muflon a lucemaszénát állatkerti körülmé
nyek között nagy kedvvel fogyasztja. A 
vizsgálatban szerepelt nedves répaszelet is, 
mivel emésztés-élettani hatása jó, és sok 
benne a könnyen emészthető szénhidrát.

A muflon legszívesebben a nedves ré
paszeletet fogyasztotta. Ebből vették fel a 
legnagyobb mennyiséget a legrövidebb idő 
alatt. A répaszeletnek mohón „nekiestek", a 
silókukorica-szilázst „komótosan” fo
gyasztották el, a lucemaszenázst pedig ele
inte csak szagolgatták. A silókukorica-szi- 
lázs és a lucemaszenázs esetében a muflo
nok a rostosabb szármaradványokat meg
hagyták. A takarmányvizsgálati értékek, 
saját megfigyeléseim és az irodalmi adatok 
alapján megállapítottam, hogy ezek a vizs
gált takarmányok alkalmasak a muflon téli 
takarmányozására, kiemelve víz- és rost
igényt kielégítő beltartalmi mutatóikat.

A kérődző nagyvadfajok valamennyi 
lombtakarmányt (akác, hárs, tölgy, nyár) 
frissen szívesen fogyasztják és a lombszilá-

zsokat (elsősorban a tölgy- és akácszilázst) 
is kedvelik. Ezek a takarmányok gyakorla
tilag erdei melléktermékek, melyek hely

ben fellelhető alapanyagból készíthetők el. 
Nehezen lehetne olcsóbb takarmányt kita
lálni. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy 
a muflon a különböző almatörköly-szilá- 
zsokat (melléktermék!) szintén jóízűen el
fogyasztja. Szénhidrát-növelő adalékként 
kukoricadarát vagy melaszt ajánlanak. A 
már fent említett preferencia- és laboratóri
umi vizsgálatok eredményeit, valamint az 
irodalomban szereplő adatokat felhasznál
va összeállítottam különböző takarmány
kombinációkat. A takarmányféleségek ki
választásakor. illetve az adagok kiszámítá
sakor a muflon igényein (a mozgás többlet- 
igénye miatt 150$-os szükségleti értékeket 
vettem alapul) kívül a gazdaságossági 
szempontokat is szem előtt tartottam. Eze
ket a takarmánykombinációkat és adagokat 
elsősorban zárttéri muflontartás esetén 
(muflonkertek) javaslom alkalmazásra.

Orosz Szilvia

Adag Takarmány megnevezése Takarmány mennyisége kg

Búza 0,5
1. adag Silókukorica-szilázs 1.0

Réti széna 0,5
Búza 0,5

2. adag Lucemaszenázs 1,0
Réti széna 0,5

Búza 1,0
3. adag Nedves répaszelet 1,0

Réti széna 0,3
Táp 0,3

4. adag Almatörköly-szilázs 1,0
Lucemaszéna 1,0

Búza 0,3
5. adag Akáclombszilázs 1,0

Lucemaszéna 0,7
Táp 0,3

6. adag Hárslombszilázs 1,0
Réti széna 0,7

Táp 0,3
7. adag Nyárlombszilázs 1,0

Réti széna 0,7
Táp 0,3

8. adag Tölgylomb-szilázs 1,0
Réti széna 0,7
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MŰVÉSZPORTRÉ

KOVRIG MIKLÓS
Tehet-e mást egy szerkesztőség - a Va
dászati Kulturális Egyesület nemes célki
tűzéseinek tudatában - mint azt, hogy 
teljes tekintélyével, befolyásával és a ren
delkezésére álló összes lehetőséggel: a 
folyamatos publikációkkal támogatja azt 
a művészt, akiben fölfedezi a tehetséget, 
akiben megtapasztalja a művelt, jó hu
morú embert, akiben érzi a természet és 
a vadászat iránti elkötelezettséget, aki
ben megbízható partnerre talál. Biztosak 
vagyunk benne, hogy rövid időn belül Ol
vasóink, az általános és a vadászati kul
túrához közel állók osztani fogják néze
tünket: Kovrig Miklós rászolgál, megér
demli a megelőlegezett bizalmat, festmé
nyei méltó helyet kapnak az élményt őrző 
trófeák között a vadászszobákban, va
dászházakban.

Nem véletlen tehát, hogy a színessé 
vált Magyar VADÁSZLAP középső, átme
nő oldalain ebben az évben minden hó
napban Kovrig Miklós festményeinek rep
rodukcióját találhatják meg és az sem, 
hogy az így közismertté váló képek ere
detijét árverésre bocsátjuk.

Antoine De Saint-Exupéry A kis her
cegben azt írja: ha meg akarunk valakivel 
barátkozni, ismerkedjünk meg vele. Nos, 
reméljük e rövid portréval hozzájárulha
tunk ahhoz, hogy megismerkedhessenek 
Kovrig Miklóssal.

1951 . február 2-án született 
Páncélcsehen, Ko

lozsvár mellett. Iskoláit Kolozsvárott 
kezdte, itt is érettségizett. Gyermekkorá
ban a festészettel foglalkozó nagybátyja, 
unokatestvére nagy hatással voltak rá, 
ezért kacérkodott a gondolattal, hogy a 
képzőművészeti főiskolára iratkozik be. 
Mivel a család a felvételnek nem sok 
esélyt adott, a másik érdeklődési irányba 
indult el és felvételt nyert a Brassói Erdé
szeti Egyetemre. Diplomamunkáját a fá
cántelepítésről írta. Első hivatalos munka
helye a görgényi erdészeti szakiskola 
volt, ahol 1975-80 között mérnöktanár
ként vadgazdálkodást oktatott. 1980- 
ban átkerült a marosvásárhelyi erdészeti

és faipari szakközépiskolába tanárnak, 
ahol 10 évig a vadászat ismereteire is ta
nította a nebulókat.

A tanítás mellett Brassóban reklám
grafikát tanult, majd Marosvásárhelyen 
festészeti szakképzésben részesült és 
tagja lett a romániai amatőr képzőművé
szek országos szövetségének, amely ki
állítási lehetőségeket biztosított tagjai 
számára és nem utolsósorban a festés
hez szükséges eszközök, anyagok meg
vásárlását tette lehetővé.

1988-tól kezdődően kezdte komo
lyabban venni a festést, elsősorban tájké
peket festett, innen számítja művészi pá
lyafutásának kezdetét. A sors azonban 
közbeszólt, a romániai gazdasági és poli
tikai helyzet miatt családjával - belsőépí
tész feleségével és két gyermekével - az 
áttelepülést választották. Cegléden kap
tak állást és lakást, az Állami Gazdaság 
faüzem vezetőjeként kevesebb ideje, ked
ve és energiája maradt a festésre... de 
nem hagyott fel az alkotással... szeren
csére. 1993-ban, amikor privatizálták az 
állami gazdaságot, nem kellett új munka
helyet keresnie, elkezdhetett intenzíven a 
festészetnek élni.

Kovrig Miklós mindössze egy eszten
deje vallja magát „kezdő” vadászfestő
nek, ma már egyáltalán nem érdekli a 
puskás vadászat, viszont örömmel is
merkedik a Mátra, a Bakony, a Tisza-tó, a 
zalai dombok nyújtotta táj titkaival.

-dór
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KÉRDÉSEK, AMIRE Á JOGÁSZ VÁLASZOL
DR. MIKÓ ZOLTÁN ROVATA

1. Hogyan gyakorolható, mi
ként működik, és milyen for
mában a társult vadászati jog, 
különösen olyan esetben, ahol 
az állami terület hányada meg
haladja az 51 százalékot?
A törvény 12. §-a értelmében 
szótöbbséges határozattal kell 
dönteni a tulajdonosi képviselet 
formájáról, a képviselő szemé
lyéről stb. A kérdésben szereplő 
esetben a Magyar Állam földtu
lajdonjoga alapján - képviselője 
útján - egymaga is el tudja dönte
ni ezeket a kérdéseket. A korábbi 
számokban pedig arról már volt 
szó, hogy a tulajdonosi képvise
let formájának meghatározása a 
tulajdonosi közösség szabad dön
tése és a vadászati jogot a tulaj
donosok a többséggel megvá
lasztott képviselő útján is gyako
rolhatják, feltéve ha azt nem ad
ják haszonbérbe.
2. A kényszerhasznosítás esetén 
ki lesz a földtulajdonosok kép
viselője, ki számol el a tulajdo
nosokkal a haszonbérleti d íjjal? 
A törvény 27. § (1) bekezdés b) 
pontja rendezi a kérdést. A  kény
szerhasznosításba beletartozik a 
vadászati jog kényszerhaszon
bérbe adása is. Ebben az esetben 
a haszonbérleti szerződést a va
dászati hatóság képviselője az 
érintett tulajdonosok törvényes 
képviselőjeként köti meg. A tör
vény 14. § (6) bekezdése értelmé
ben pedig a képviselő köteles a 
kezéhez teljesített bevétellel, va
lamint költségeivel az általa kép
viselt részére elszámolni.
3. A tervezett haszonbérietek
10 évre szólnak. Fölmondhat- 
ják-e a tulajdonosok a haszon
bérleti szerződést a 10 év lejár
ta előtt?
A Ptk. 457. § (2) bekezdése értel
mében a határozott időre kötött 
haszonbérleti szerződést csak ab
ban az esetben lehet felmondani, 
ha fennállnak az azonnali ha
tállyal történő felmondás okai. 
Ezek a konkrét esetben a követ
kezők lehetnek: figyelmeztetés

ellenére súlyosan veszélyezteti a 
vadállomány épségét, nem tesz 
eleget vadvédelmi, vadgazdálko
dási kötelezettségeinek, a ha
szonbérleti díjat felszólítás elle
nére a megfelelő határidőben sem 
fizeti meg. A  felmondás érvé
nyessége szigorú határidőkhöz 
van kötve és csak írásban érvé
nyes. Minden más esetben - pél
dául érdekmúlás - a jog a ha
szonbérlőt védi. Természetesen 
annak nincs akadálya, hogy a ha
szonbérleti szerződést közös 
megegyezéssel szüntessék meg, 
azonban ez már csak megállapo
dás kérdése.
4. Lehet-e a földtulajdonosok 
közös képviselője a vadásztár
saság tisztségviselője?
A választ a Ptk. 221. § (3) bekez
dése adja meg. Ez a következőket 
mondja ki: „A  képviselő nem jár
hat el, ha a szembenálló vagy el
lentétesen érdekelt fél ő maga, 
vagy olyan személy, akit ugyan
csak ő képvisel. Ha a képviselő 
jogi személy, a képviselet kifeje
zett engedélye alapján érdekel
lentét esetében is eljárhat.”
5. A törvény szerint a földtulaj
donosok képviselője lehet jogi 
személy is. Ha a földtulajdono
sok a haszonbérbe adás mellett 
döntöttek, köthet-e szerződést 
önmagában a meghatalmazott 
jogi személy?
A választ a 4. pont tartalmazza.
6. A törvény és a rendelet nem 
szabályozza, hogy a földtulaj
donosi képviselők egyezkedhet
nek-e egymással a vadászterü
letek határainak módosítását 
illetően? Ha igen, milyen felté
telekkel, ha nem miért? 
Megítélésem szerint az egyez
ségkötést semmi nem akadályoz
za, különösen azokban az esetek
ben, ha a benyújtott kérelmek 
alapján megállapítható, hogy át
fedés vagy zárványterülct kelet
kezne. Sőt, erre az egyezségkö
tésre kifejezetten lehetőséget is 
biztosít a végrehajtási rendelet. 
Ennek határideje 1997. január 15.

7. Eltérhetnek-e a hirdetmé
nyekben megjelölt határoktól, 
ha ezt egyébként a törvényben 
megjelölt vadászterületek hatá
ráról szóló passzusok lehetővé 
teszik?
Megítélésem szerint elsősorban 
akkor térhetnek el, ha kisebb te
rületről kívánnak határozatot 
hozni, mint a hirdetményben sze
replő határ. Ezen túlmenően a 6. 
pontban írt választ is alkalmazni 
indokolt.
8. K i végzi el a törvényességi 
felügyeletét a földtulajdonosi 
közgyűléseken meghozott hatá
rozatoknak?
A tulajdonosi gyűlések törvé
nyességi felügyeletét intézmé
nyesen egyetlen szerv sem látja 
el. A vadászati hatóság csak for
mai szempontból vizsgálja az ér
vényességet (hirdetmény tartal
ma, kifüggesztés időtartama 
stb.), azt azonban nem, hogy a 
résztvevők érvényes képviseleti 
joggal rendelkeztek-e vagy sem. 
Véleményem szerint a vadászati 
hatóságnak mindaddig érvényes
nek kell tekintenie a határozatho
zatalt, amíg annak érvénytelensé
gét bíróság meg nem állapította.
9. Kell-e tartania magát a vadá
szati hatóságnak az általa ko
rábban, augusztusban kifüg
gesztett és szakmailag javasolt 
vadászterületi határokhoz, ha a 
megegyezés hiányában végül 
kényszerhasznosításra kerül 
sor?
Jogi értelemben nem kötelező, 
szakmailag azonban indokolt le
het. Ez különösen akkor igaz, 
amikor az érintettek képtelenek 
egymással a vadászterülethatár
vitát egyezséggel megoldani.
10. M ilyen jogorvoslatra van 
lehetőség a kényszerhasznosí
tás elrendelése után?
A törvény 98. § (4) bekezdése 
értelmében vadászterület határát 
első alkalommal megállapító ha
tározat ellen fellebbezésnek 
nincs helye, annak megváltozta
tását vagy megsemmisítését köz

vetlenül a bíróságtól lehet kérni. 
A  bírósági jogorvoslatra azonban 
csak jogszabálysértés esetén van 
mód. E  rendelkezés véleményem 
szerint beleillik abba a koncep
cióba, miszerint alapvető szak
mai érdek, hogy 1997. március
1-jéig mindenképpen érvényes 
vadászterülethatár-kijclölések le
gyenek.
11. Hozhat-e érvényes határo
zatot a földtulajdonosi közgyű
lés, ha a kijelölt vadászterület 
nem felel meg a törvényben elő
írt feltételeknek?
Határozatot hozhat, azonban csak 
a vadászati hatóság állapíthatja 
meg, hogy a kérelemben megje
lölt terület megfelel-e a törvény
ben írt feltételeknek. Ha a vadá
szati hatóság azt állapítja meg, 
hogy a javaslat ellentétes a tör
vénnyel, ezt konkrétan meg kell 
indokolnia. Ebben az esetben, 
miután a vadászterület-határ első 
alkalommal történő megállapítá
sáról van szó, továbbá a törvény 
98. § (2) bekezdése értelmében a 
jogvesztő határidőre tekintettel új 
határozatot már nem is tudnak az 
érintettek hozni, ezért a vadászati 
hatóság az érintett terület eseté
ben a vadászterület határát a tör
vény 27. §-a alapján a kényszer- 
hasznosításra vonatkozó szabá
lyok szerint állapítja meg.
12. Lehet-e „nevesíteni”  a kér
déskört, magyarán ki találta ki 
az egész vadászterületekkel 
kapcsolatos eljárási szabályo
kat?
A  törvényt az országgyűlés 1996. 
június 18-i ülésnapján 208 igen 
szavazattal, 82 ellenszavazattal és 
22 tartózkodás mellett fogadta el. 
Az átmeneti végrehajtási rendel
kezéseket pedig a földművelés- 
ügyi miniszter 28/1996. (X . 10.) 
FM  rendelete tartalmazza. Az 
egyeztetéseken pedig közel két 
tucat kormányzati, illetve érdek- 
képviseleti szerv vett részt. Ha a 
kérdező listára gondolt, akkor en
nek alapján megállapítható, hogy 
az elég hosszú lenne.

VADÁSZTÁRSASÁGOK, 
VADÁSZTATOK FIGYELEM!

A Tatai Mezőgazdasági Rt. az idei évben is kínál Önöknek nagy genetikai 
értékű, jó röpkészségű napos vadkacsát.

Információ: Filipsz Attila ágazatvezető 34/380-299,34/381 -335,30/578-889 
Juhász Gyula keltetésvezető 34/380-299
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
M EGVÁSÁRO LH ATÓ , M EG REN D ELH ETŐ !

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

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával) 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA  

(Ár: 600 Ft áfával)
A M IT A  FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

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

C ím ün k: 1051 Budapest, Nádor utca 34. Telefon: 111-9608. Tel./fax: 131-4790

M

IS ÜZLET
EZ A SZ AKUZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-M annlicher, Voere. svájci-ném et S I6  S A U E R  és az osztrák Glock pisztolyok, 

S W A R O V SK I TÁ V C S Ö V EK , Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavitás.

Minden kedves vásárlónknak 
boldog új esztendőt kívánunk

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

^Br o w n in g .3
^ B r o w n in g ,

•B r o w n i n g ES WINCHESTER

WINCHESTER

WINCHESTER

SORETES ES GOLYOS FEGYVEREK 
SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
MAROKFEGYVEREK 
LÓSZEREK

TAVCSÖSZERELÉS, BELÖVÉS, FEGYVERJAVÍTÁS
SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓI 

ÉS VISZONTELADÓT A ^ B r o w n in g .  ES A
FEGYVEREK MAGYARORSZAGl FORGá l MAZOJA ES A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LÓSZEREK KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. B. W. DEFENDER 2001 KFT.

C ÍM : 1088 BUDAPEST, BAROSS U . 1. (KÁLVIN TÉR  SAROK) TEL/FA X: 117-0235 
N YITVA TA R TÁS: 10 -1 8 Ó R Á IG , PÉNTEKEN 10-15 ÓRÁIG

-WINCHESTER

\WINCHESTER

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

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

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint a 

vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciával 

és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás terén. 

A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. Kiváló 

képminőség, természethü színvisszaadás, rendkívül jó 

képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is, 

széles látómező, csekély súly, kompakt méretek azok a 

tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik a vadászo

kat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink felveszik a ver

senyt a leopárd szemével is.

1 ,5-6x42

SC H M ID T  & BEN O B if

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

26



HÍREK HÍREK
Magyar Vadászlap szerkesztőségében

kapható könyvek
Rakk Tamás: Tűzözön és hóvihar 1200,-
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett 1200-
A vadászati ismeretek kézikönyve 4900,-
Rakk Tamás: A vadász is ember 25 0 -
Gombászkönyv 850-
Vadászati Enciklopédia
(szerkesztette: Kőhalmy Tamás) 4200,-

Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony 580-
Kovács Gy., Heltay I.: A mezei nyúl 430,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340,-
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000,-
Nagygyörgy Sándor:
Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum 1500,-

Wentzely Dénes: Üzen az erdő 295-
Fuchs Antal: Mindörökké 850,-

Ú J! Ú J! Ú J!
Utánvéttel is kapható videokazetta szerkesztőségünkben:
Velünk élő természet című csodálatos alkotás, amely a
hazai környezetünkben található vadfajokat és természeti
kincseket mutatja be az évszakok változásában. 1900-

November 13-án - Suchman Ta
más elnök távollétében - ülést tar
tott az O M W  elnöksége, amelyről 
a főtitkár tájékoztatta szerkesztő
ségünket.

- Tájékoztató hangzott el a va
dászati törvény végrehajtásáról. A 
tisztább kép kialakításának érde
kében egy helyzetfeltáró vizsgálat
ról döntöttek: minden megyei szö
vetség január 10-éig felméri, hogy 
az adott megyében milyen módon 
hasznosítják a vadászterületet, 
hány területes és terület nélküli va
dásztársaság alakul ki, várhatóan 
hány vadásztársaság nem jut terü
lethez stb. A  beküldött tájékozta
tók összesítése után az elnökség 
újra tárgyal a témáról.

- Elkészült és minden megyé
hez eljutott az O M W  kölcsönsza- 
bályzati tervezete, amely tartal
mazza, hogy az O M W  kinek és 
milyen célból, milyen feltételekkel 
nyújt céljainak megvalósításához 
forgóeszköz-kiegészítést, -hitelt.

- A következő ülésre halasztot
ták a vadászkamara alakításával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítá
sát, és szintén egy későbbi ülés 
témája lesz az új vadászati kitünte
tés elfogadásáról szóló tárgyalás.

KIÁLLÍTÁS .Természeti értékek, természet- 
védelem’ címmel új állandó kiállítás nyílt de
cember 23-án a Vajdahunyadvárban. a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeumban. A kiállítá
son a látogatók megismerkedhetnek azzal a 
hatalmas munkával, amelyet a hazai szakem
berek a századfordulótól kezdődően végeztek 
napjainkig. A látnivalókat a túzok élőhelyét és 
a Hortobágyi Nemzeti Parkot bemutató diorá- 
ma színesíti.

Az ARGOSZ kiszállt
Az elmúlt évben mintegy 20 ezer va
dász kötött kötelező vadászati fele
lősségbiztosítást az ARG O SZ Bizto
sító Rt.-nél, mert ez volt a legolcsóbb, 
a többi biztosítóhoz képest csak 
320,- 491-, 605,- forint. Teljesen vá
ratlanul - november végén - az A R 
GO SZ bejelentette, hogy átmenetileg 
fölfüggeszti a vadászok felelősség- 
biztosítását, azaz kikerültünk „a biz
tonság zöld szigetéiről.

Johan DE DfcCKER vezérigazgató 
kérdésünkre elmondta, hogy a cég 
másfél milliárdos forgalmából a vadá
szok által befizetett 6 millió forint nem 
jelentős, annak ellenére döntöttek így, 
hogy tavaly jó évük volt, egyetlen kár
eseményre 5 ezer forintot kellett csak 
kifizetniük. Az üzlet nem volt rossz, de 
a kiadott bélyegek adminisztrálásá
ban akadtak hibák: nem tudták, hány 
bélyeget adtak ki, mennyit adtak el, 
beérkeztek-e a befizetések stb. Amint 
kidolgozzák az új rendszert, ismét 
vállalkoznak a vadászok kötelező fe
lelősségbiztosítására.

A vezérigazgató kijelentette, a 
rendszer .felülvizsgálata” mögött nem 
egy esetleges áremelés gondolata 
húzódik meg, de akár fogadást is köt
hetünk: az ARGO SZ árat fog emelni, 
mert nem akarja az alacsony limiten 
megkötött szerződésük miatt a vadá
szokat nehéz helyzetbe hozni.

Ez van!

ÉVBÚCSÚZTATÓ Hangulatos évtxícsúzta- 
tót tartott december 5-én a Vadász Könyv
klub. Értékelték az elmúlt esztendő munkáját, 
beszámoltak a klub kegyeleti tevékenységé
ről, amelynek során nagy magyar vadászírók 
sírját állították helyre, rótták le kegyeletüket. 
Meleg szavakkal mondtak köszönetét támo
gatóiknak, akik anyagilag is segítették, hogy 
nagyjaink emléke ne merüljön a feledés ho
mályába.

NYÚLBEFOGÁS A mezei nyülátomány több 
helyütt tapasztalható katasztrofális csökkené
se alaposan rácáfolt azokra a szakemberekre, 
akí< a privatizáció kedvező hatásaiban bíztak. 
Igaz, hogy az elmúlt évben rendkívül kemény 
volt a tél, és hűvös-esős a nyár, de nem lehet 
az állománycsökkenést kizárólag az időjárás 
viszontagságaival megmagyarázni. Ezért

- Békés megyében - januárban - a befo
gásra tervezett mezei nyúl mennyiségének

csak a felét engedélyezték befogásra, ugyan
is a tavaly januárban élve befogott mennyiség 
is beleszámít az éves tervekbe.

- Jász-Nagykun-Szolnok megyében már 
tavaly decemberben betiltották a vadásztár
sasági tagok számára a nyúlvadászatot. A 
külföldiek és a hazai bérvadászok által leszer
ződött nyúVadászatra nem vonatkozik a kor
látozás. A leszerződött élő nyúbeíogásra kü
lön korlátozást nem vezettek be.
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8.57-es Zastava golyós vadászfegyver 
6X40-es távcsövei és sok lőszerrel el
adó. Érdeklődni: Szolnok, Kolozsvári u. 
13., telefon: 06-56/372-571.___________

Eladó engedélyesnek egy .22-es An- 
schütz 6X42-es céltávcsővel felszerelve. 
Telefon: 06-24/441-709.
Steyer Mannlicher 7 mm-es Remington 
Magnum, 8X56-os Kahles céltávcsövei, 
gyári szerelékkel eladó. Telefon: 27/305- 
549._________________________________
14 hónapos rövidszőrű német vizsla 
szuka, vadászó szülőktől eladó. Telefon: 
06-59/300-461.______________________
Welsh terrier 12 hetes kölyökkutyák el
adók. Érdeklődni: Beleznai, 8200 Veszp- 
rém, Jutás u. 8._______________________
Vaddisznós területen vadászó idős va
dásztól vadászati jogát megegyezéssel 
átvenném. Telefon: 06-56/461-542.
Eladó vadászatra kialakított jó állapotú 
Raj-Gaz terepjáró. Golyós puskát 6,5 ka
liberig beszámítok. Telefon: 256-9013.
Hivatásos vadászi állást keresek Sze
ged környékén vadgazdálkodó és állatte
nyésztő üzemmérnöki diplomával, felső
fokú angol nyelvtudással, gépkocsival. Az 
ajánlatokat „Áldozatvállalás" jeligére a

szerkesztőségbe kérem. (1245 Buda- 
pest, Pf. 1209.) 
Dabas melletti apróvadas vadásztár
saság keres független, katonaviselt hi
vatásos vadászt. Szálláslehetőséget biz
tosítani tudunk a vadászházunkban. 
Fizetés megegyezés szerint. Jelentke
zési cím: Karsza János vm„ 2373 Dabas, 
Kun u. 2._____________________________
Vadászati szakértő: vadásztársasági, 
társulási, bérbeadási ügyek, értékbecs - 
lés: 15-21 h. Telefon: 222-4539.
Vadászterületek fölértékelése, üzemter
vezése, vadgazdálkodási szaktanácsa
dás, bejegyzett szakértőkkel, kiváló refe
renciákkal. Vadgazdamémök-iroda. Tele
fon: 06-60/314-597 vagy 06-30/314- 
597, 118-9226, fax: 153-0417._________
Megjelent a magyar vadgazdálkodás 
fénykorát számokban megörökítő Vad
gazdálkodási Adattár 1960-1995, című 
gyűjtemény. A kiadvány bruttó 2200 
R+postaköltség áron. postai utánvéttel a 
következő címen rendelhető meg: GATE 
Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tan
szék, 2100 Gödöllő. Páter K. u. 1.. fax: 
06-28/320-189.______________________
Ha régi vadászkönyvet keres vagy kí
nál, keresse fel a Diana Vadász-Horgász

Antikváriumot. Nem kell személyesen 
jönnie, elég ha levelet ír vagy telefonál. 
Postacím: 6900 Makó, Zrinyi u. 34., tele- 
fon: 06-62/211 -561 és 06-62/213-680.
Életének 78. évében, 1996. november
11-én súlyos betegségben elhunyt Tóth 
András vadásztársunk, aki a Pest Me
gyei Vadászszövetség propagandafeleló- 
seként, több mint két évtizeden keresztül 
foglalkozott odaadóan és nagy hozzáér
téssel a vadászok, vadászatvezetők kép
zésével. szervezett és vezetett lövészete
ket. versenyeket. 1994-től tagja volt a 
Vadcoop B.Vt-nek is. így vadásztársként 
is tisztelhettük őt, vadászhattunk vele az 
utolsó vadászévében is.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Vadcoop Vadásztársaság

Dr. Kovács Jenő, a Zrínyi Miklós Va
dásztársaság tagja 1996. november 29- 
én, 67 éves korában elhunyt. Emlékét ke- 
gyelettel megőrizzük.__________________

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Ko- 
tormán Sándor vadásztársunk életének 
76. évében elhunyt. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. Hódmezővásárhelyi Szak- 
szervezeti Vadásztársaság intézóbizott- 
sága és tagsága. ___________________

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

Posza István, a ..Diana" Bérkilövő Va
dásztársaság Marcali vadászmestere, 
alapító tagunk 1996. december 6-án tra
gikus hirtelenséggel - 44 éves korában - 
elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Vadásztársaság tagjai

Megjelent! Huszár Tibor: A vizslák 
idomítása és vezetése vadászaton 
és versenyen c. könyve, amely új 
etológiái szemlélettel mutatja be a 
vizsla kiképzését és a vele való va
dászatot. Megrendelhető: 9062 
Kisbajcs, Árpád u. 10., telefon: 06- 
96/358-008. A könyv ára: bruttó 
1650 forint. Ugyanitt lehet geneti
kailag stabil vadász vérvonalú rö
vid és drótszőrú kölyök és bevadá
szott magyar vizslákat megrendel
ni.

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours koronghoz 21 800 Ft-tól, fa
mászó és állványos összehajtható 
magasleseket 12 500 Ft-tól (+pos- 
tadij+áfa) szállít az INTERMAS Kft. 
Szárnyas, szőrmés befogócsap
dák minden méretben. Tel.: (66) 
321-151, fax: (66) 441-029.
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ELŐSZÖR UTAZIK AFRIKÁBA?
N A M ÍB IA -O K U JE  FARM

KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:
KUDU. ORYX, SPRINGBOCK, HARTEBEEST 

ÉS VARACSKOS DISZNÓ 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 150-/VADÁSZ, 2x1 DM 200.-/VADÁSZ 

A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST, ELLÁTÁST, 
TRANSZFERT, VALAMINT A NÉM ET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRETET.

C S O M A G P R O G R A M  D ÉL-A FR IK Á B A N
ZULULAND:

8 NAP, BELEÉRTVE TRANSFER JO H AN N ESBURG BÓ L ÉS VISSZA,
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS. 1 IMPALA. 1 BLESSBO CK,

1 VARACSKOS KAN, DM 3300,- 
THAM BAZIM BI 

SPEC IÁLIS PROGRAM VARACSKOS KANRA
7 NAP, BELEÉRTVE TRANSFER JO H AN N ESBURG BÓ L ÉS VISSZA. 
SZÁLLÁS, ELLÁTÁS. VADÁSZKÍSÉRET 2x1, 2 VARACSKOS KAN.

1 VARACSKOS KOCA.

FIG YELEM !
EGY ZEBRAKILÖVÉS UTÁN 6 VARACSKOS DISZNÓ LŐHETŐ 

(ÁRLISTA SZERINT)! DM 3300.-

T A N Z Á N IA
MÁR MOST FO GLALJA  LE VADÁSZATÁT 1997-RE! 

VADÁSZATI LEHETŐSÉG NAGYVADRA ÉS ANTILOPRA 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 USD 750,-/VADÁSZ, 2x2 USD 650,-A/ADÁSZ,

2x1 USD 600.-/VADÁSZ 
50% ELŐLEG  BEFIZETÉSE ESETÉN A NAPI KÖLTSÉGEKBŐL 

USD 100,- KEDVEZMÉNYT KAP! 
KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

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

//

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
B U D A PEST  IX., VÁ M H Á Z KRT. 7. TEL.: 218-0293

Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak.

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

COtl(0DRDC TRAVEL
A ConCorde Travel örömmé enesrti a <ecves avasodat, hog, teve'r.enység <óre repülőjegy-eladással oövüH. 
íg< ezentúl komplett szolgáltatással á; utasa re n d e zé s é re . Vadászat. eg>*érí és társasutazások, valamint üz
leti és incer.rve utak szervezése mellett igény szerint íe t o z ó  árú turista-, illetve kényelmes utazást biztosító 
business osztályú repülőjegyeket oztositunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repúlójegyárainkból:
AMSTERDAM 32 900.- •29000.- MADRID 42 000.- •29 000,-
AUCKIAND 217 800.- MEXfCO 873 00.-
BANGKOK 115 000- MIAMI 686 00,-
BARCELONA 40000,- •29000.- MÜNCHEN 28 500.- •21 0 0 0 -
BRUSSELS 33000.- •29000.- NEW  YORK 61500,- •59 0 0 0 -
BUENOS AIRES 120 0 0 0 - NICE 4 5 1 0 3 .- •
C A P E T O M 109800.- ORLANDO 686 00.-
EDINBURGH 44 2 0 0 - PARIS 338 00.- •29 000,-
FRANKFURT 40 000.- *24000.- RIO DE JANEIRO 114200.-
HARARE 109800,- STOCKHOLM 43 000.- •36 0 0 0 -
ISTANBUL 38 000.- •29 0 0 0 - SYDNEY 1 6 3 5 0 0 -
JOHANNESBURG 109 800.- T0 K Y 0 130 000.-
LARMACA 36 000.- •29000,- TO R O N TO 61500,-
LONDON 34000.- •26 0 0 0 - VIENNA 13 0 0 0 -
LOS ANGELES 82400.- ZÜRICH 32 000.- •24 000,-

A  fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
* 1997. január 04-fetnár 28. között megkezdet és befejezeti utázásck reútyegy á ri.

AZ IRODÁNKBAN M EG VÁSÁR O LT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 5%  KEDVEZM ÉNYT ADUN K! 
A  VADÁSZATI KULTURÁLIS EG YES Ü LET TA G JA I SZÁMÁRA!

Irodánk nyitvatartási ideje: nétfó-csútörtök: 9.00-17.00. péntek: 16.00 
Címünk: ConCorde Travel, 1062 Budapest Andrássy út 56.

T<*.: 138-U153-0935,269-5448. Fax: (36-1) 153-OÜ7

ÚJ VADÁSZBOLT PESTERZSÉBETEN
Az erzsébeti apró üzletek sorá
ból szinte kimagaslik a  Gem enc 
vadászbolt a Kossuth Lajos ut
ca 57-ben. Hagym ási Gyula 
ügyvezető tulajdonos és bájos 
felesége m agyarázzák az üzlet 
nyitását megelőző bonyodal
makat, hiszen a cégbírósági be
jegyzés rendkívüli elhúzódása 
miatt hónapokig nem kapták 
meg az üzlet m egnyitásához 
szükséges engedélyt. Annak el
lenére, hogy a bolt üzemelteté
sét végző kft. - legalábbis elvi
leg és törvény szerint - a be
nyújtást követően megkezdheti 
a tevékenységét. A  35 éves tu
lajdonos 1976 óta vadász, a 
VADCO O P BkVt. tagja. A vadá
szathoz, a fegyverekhez fűződő 
vonzalm a gyerm ekkorig nyúlik 
vissza. Másfél évtizeden keresz
tül aktív sportlövész volt, majd a

term észetfotózás rögös útján 
jutott el a vadászathoz. Ahogy 
mondják, a vér nem válik vízzé, 
14 éves fiuk légpisztoly lövé
szetben országos bajnokságot 
nyert. A vadászbolt nem hason
lítható semmilyen más üzlethez, 
hiszen egyfajta „holdudvara” 
alakul ki, rendszeresen bejön
nek a vadászok, elmondják, 
ami a szívüket nyomja, különö
sen manapság. Éppen ez adta 
az ötletet ahhoz, hogy törzsve
vőiknek kedvezm ényes vevő- 
kártya-konstrukció kialakítását 
tervezzék. Az új üzlet egyre 
népszerűbb, vidékről is fölkere
sik őket, aligha tud valaki olyat 
kérni, ami hiányozna a polcok
ról. Vállalják a fegyverek belövé- 
sét, távcső szerelését, javítását, 
vizsgáztatását is. Amint el
mondták: a fegyverek után az

érdeklődés az ismert gondok 
miatt jelentősen csökkent, vi
szont az új törvény lehetővé te
szi majd a hivatásos vadászok 
m aroklőfegyverrel történő föl
szerelését, és gazdag válasz
tékkal állnak ebben a kérdés
ben is a vadőrök, illetve mun
káltatóik rendelkezésére. Ha 
pedig valaki úgy dönt, hogy 
végleg m egválik puskájától, a 
használt fegyverek bizományosi 
értékesítésére is vállalkoznak. 
Term észetesen bőséges a vá 
laszték a ruházati cikkekben, 
lábbelikben is, am elyeket igye
keznek közvetlenül a készítőktől 
vásárolni. így áruk is kedve
zőbb. Bízvást vállalkozhatunk 
az új vadászok tetőtől talpig tör
ténő teljes fölszerelésére, csak 
jöjjenek minél többen - teszi 
hozzá az új üzlet tulajdonosa.
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VADHUTOHAZ KFT.
LOTTVAD

FELVÁSÁRLÁS
8900 ZALAEGERSZEG, TESKANDIU. 36. 

TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

##

LŐTT VADJAT 
LEGMAGASABB 

NAPI ÁRON
VÁSÁROLJUK!

FEGYVERÜZLET ÚJRA
VÁLLALJUK M INDENFÉLE FEGYVER JAVÍTÁSÁT, 
FEGYVERVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉST 
VALAMINT BIZO M Á N YI ÉRTÉKESÍTÉST.
Gemenc Vadász-Horgászbolt 
1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 57.
(Erzsébeti piac közelében)

PESTERZSÉBETEN
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, 
LŐSZEREK TEUES VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT 

SPORTLÖVÉSZ FELSZERELÉSEKKEL ÉS 
VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

Telefon: (36-1) 283 4432 mobil: 06-30-421-839 
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00 Szó: 9 .00-13.00

29



§
1 800 Ft

6
1 400  Ft

3.-4. Sanderson kötött kabát és 
pulóver a mellrészen hímzett motí
vummal puha, 100 %  polyacrylból.

Sanderson kötött kabát:__________
Rendelési szám: 62676. 3 900 Ft

1. Colonel funkcionális va
dászing a legfinomabb tisz
ta pamut gabardinból. Ele
gáns forma, kényelmes 
szabás, első osztályú minő
ség. A Kettner kínálatában 
évek óta igen kedvelt da
rab.
Méretek: 40-46-ig.________
Rendelési szám: 63020.

5 900 Ft

2. Variálható kötött műszál sapka. 
Rendelési szám: 64800. 1 400 Ft

7. Falke speciális térdharisnya, 
különleges térdvédővel, frottír 
talprésszel.

Rendelési szám: 65028.2 9ÖÖFI 
Rendelhető méretek:
10,5=39-40;
11.0=41-42,
11,5=43-44;
12,0=45;
12,5=46-47. j

2 900  Ft

3 300 Ft

Az itt látható áruk utánvét + postaköltséggel meg
rendelhetők a Kettner Nimród és Hajas Kft.
csomagküldő szolgálatánál telefonon: 420- 
4940, vagy a 1751 Budapest, Pf. 97 címen levél
ben.

Sanderson pulóver:_______________
Rendelési szám: 62680. 3 300 Ft 
Rendelhető méretek: 4=50-52; 
5=54-56; 6=58-60.

5-6. Kettner vadász-zokni és térd
zokni gyapjú-műszál keverékből, 
puha plüss talppal.

vadász-zokni
Rendelési szám: 65000. 1 800 Ft

8. A leghidegebb napokra is! Bélelt lóden- 
kabát rejtett cippel, szegélyvédett zsebek
kel (2 belső, 4 külső). Méretek: 50-60. 
Rendelési szám: 60254 . 23 900 Ft

térdzokni
Rendelési szám: 65001. 1 400 Ft



2
2 600 Ft

FI

S e f i n e t
Az itt látható áruk utánvét + postaköltséggel 
megrendelhetők a Kettner Nimród és Hajas 
Kft. csomagküldő szolgálatánál telefonon: 
420-4940, vagy a 1751 Budapest, Pf. 97 címen 
levélben.

1-2. Bush Line puska és pisztolytokok. 
Duplafalú, öntött P.E. burkolat. Nopp-szi- 
vacs védőbetét. Tárolótér a céltávcső
nek, lőszernek, tisztítókészletnek.

Fegyvertok: 135x28x14 cm_____________
Rendelesi szam:42090. 8 900 Ft

Pisztolytok: 32x22x8 cm
Rendelési szám:42115. 2 600 Ft

BU&WüNB

5. Nyúzókeret csigasorral. Elsőrangú se
gítség a zsigereléshez és nyúzáshoz! 
Gurtnihossz: 13,7 m. Függesztési magas
ság: kb.2,5 m. Hordterhelés: 360 kg-ig. 
Kis helyen tárolható a 20x16x6 cm mére
tű szállítózsákban. Súly: 1250 g 
Rendelési szám: 49230. 5 500 Ft

6-7. 1 literes Kettner termosz neme
sacélból. A vákuum optimális hőtartást 
és törhetetlenséget biztosít. Abszolút 
íz-, és szagmentes. A palackon csa- 
varzáras műanyagpohár van.
termosz: ______________________
Rendelési szám: 41111. 6 500 JFt 
Strapabíró polyeszter hord-tok, állít
ható hevederrel.
Rendelési szám: 40221. 2 900 Ft

8. Univerzális szerszámkészlet a te
repre. Tartalma: kalapács, balta, ásó, 
fűrész. A nyél csereszabatos az acél 
szerszámfejekhez. Övrecsatolható 
hordtok. Súly: 1 kg, hossz: 38 cm. 
Rendelési szám: 48024. 3 600 Ft

Duplafalú, öntött P.E. 
burkolat. Nopp-szivacs 

védőbetét.

3. Könnyű Kettner hátizsák időjárásálló 
Cordura anyagból. Ürtatalom: kb. 25 liter 
Méret: 49x27x14 cm. A vállnál bélelt állít
ható hordszíjak. Esővédő fedlap, alatta 
cipzárral. Lecsatolható oldalzsebek. Mé-
retük: 2 x 35x14x6 cm. ________
Rendelesi szám: 41207. 3 900 Ft

7
2 900 Ft

1
8 900 Ft
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21 lá tc s ő  egyben!!

Tokkal és 
hordszíjjal 
[komplett.

E N G E D M

TASCO Futura 10-30 x 50 
„Ruby Coating”

49 800 Ft helyett 
most csak

T A S C O  F U T U R A  Z O O M  10-30 x 50 G A  R uby C o a tin g  le n cséve l.
Univerzális látcső vadászoknak és ter
mészetjáróknak, az objektívlencséken 
rubinszínű fényvisszaverő bevonattal, 
ami kiszűri a színtartomány vörösét 
erős napsütésben, így Ön kontraszt 
gazdag, briliáns képet lát. A vadmeg

határozást fokozatosan állítható tíz
harmincszoros nagyítás segíti. 
Szürkületi érték: 22,4-38,7. 
Látómező: 1000 m-en 64,7 m /10x/. 
Rendelési szám: 20247.

35 800 Ft

Kettne.r Nimród és Hajas Kereskedelmi K ft  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./ffax: 420-4940.

A TASCO optikák kaphatók szaküzleteinkben: Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180,311-5413. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: 
(72) 313-904. Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. M iskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Zalaegerszeg, Ady E.u. 13. Tel.: 
(92) 313-523. Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898. Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058. Valamint utánvét + postaköltséggel meg
rendelhető a Kettner Nimród és Hajas Kft. csomagküldő szolgálatánál telefonon, 420-4940, vagy a 1751 Budapest,Pf.97 címen levélben.


