
6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 150 Ft 1997. MÁRCIUS 4.



VALASSZA

LŐSZEREKET

4025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10 Tel.: (52) 430-468 
Fax: (52)412-633 
Tel.: (46) 341-464 
Tel.: (45) 415-887 
Tel.: (42)310-797 
Tel.: (66) 327-766 
Tel.: (62) 321-491

8360 KESZTHELY, Rákóczi u. 3 Tel.: (83) 314*101, 
Rádiótel.: (30) 398-369

3530 MISKOLC, Széchenyi o. 14. 
4600 KISVÁRDA, Szt. László u. 13. 
4400 NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u. 1 
5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 12. 
7633 SZEGED, Hajnóczi u. 29.
1165 BUDAPEST, XVI. kér., ! ^  V 
Margit u. 116. (lőtér)
2335 TAKSONY, Baross tér 1.
2890 TATA, M á ju s i, út 38.

8900 ZALAEGERSZEG, Kossuth u. 4-6. 
(Csipke Üzletház)
7626 PÉCS, Király u. 75. ^  /  J  
3300 EGER, Mátyás király út 85.
2400 DUNAÚJVÁROS, Piac tér, II. 
szolgáltatóház, C blokk, I. em., 3. üzlet 
8200 VESZPRÉM, Rákóczi té r 5.
7800 SIKLÓS, Szent István tér 8.
(Kék Sellő üzletház)

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

Tel.: (36)313-904

Rádiótel.: (60) 340-766 
Tel.: (88) 325-033

Tel.: (72) 352-658



A szélirány megállapítása a hőlég- A töltés hideg levegővel kezdődik, utána gyújtják be a kosárban rögzített palackokra kötött gázégőket, amelynek egy 
ballon-repülés legfontosabb feltétele nagyon csöndes, a vadat egyáltalán nem zavaró üzemmódja is van

LÉTSZÁMBECSLÉS HŐLÉGBALLONNAL

7 3

Minden bizonnyal sokak 
számára nem jelent újdon
ságot, ha azt hallják: az 
esztendőnként esedékes 
vadlétszámbecslés igen 
kiváló kiegészítése, pon
tosítása lenet a hőlégbal- 
lonos megfigyelés, amely
ről január végén készíthet
tünk riportot.

A PRÍMAGÁZ Rt. támo
gatásával, Kardos Miklós 
pilóta közreműködésével 
Mezőtúron a Fekete Ist
ván Vadásztársaság va
dászházánál randevúz
tunk egymással, hogy ha 
az időjárás kedvező, fe
lülről is képet alkothas
sunk a vadászterület vad
állományáról.

Mindenki együtt volt: a 
mezőtúri vadászok - Be
regszászi Zoltán főva
dász vezetésével, Kardos 
Miklós és segítője a spe
ciális ballonszállító utánfu
tóval, a Dunatelevízió Hu
bertus vadászati maga
zinjának stábja és szer
kesztőségünk fotósa... és 
a felszállásra vártunk, 
mert várni kellett, ugyanis 
3z első napon akkora köd 
volt hogy a felszállást 
m isnapra kellett halaszta- 
nunk. Másnap reggel fel

szakadozott a köd, kisü- ballonját kockázatos lett
tött a N ap..., de kezdet- volna felfújni. A szerencse
ben olyan erős szél fújt, azonban mellénk állt, eny-
hogy a PRÍMAGÁZ hőlég- hült a szél és egy erdő ta-

A fölszállás e lő tti pillanatok, amikor a kosár m ár a láb án  áll, de még nincs 
annyi meleg levegő a ballonban, hogy felemelkedjen

kórósában nekifoghattunk 
a ballon hideg levegővel 
történő feltöltéséhez, majd 
a gázégők bekapcsolása 
után a ballon a levegőbe 
emelkedhetett.

A szél irányának meg
felelően közel egy óra 
alatt sikerült végigrepülni 
a hóval borított, lei jelölt va
dászterület fölött. A ballon 
magassága 40-80 méter 
között mozgott. A ma
gasból az őzeket, nyu- 
lakat, fácánokat pontosan 
meg lehetett számolni 
még a Körös árterületén 
belül is, ahová gyalogo
san egyébként nem lene
tett volna bejutni.

A legutóbbi Európa 
Bajnokság III. helyén vég
zett Kardos Miklós hőlég
ballon-pilóta nagy rutin
nal és hozzáértéssel irá
nyította a PRÍMAGÁZ 
versenyballonját. Egyér
telműen beigazolódott, 
hogy a levegőben csön
desen sikló, szinte lopa
kodó hőlégballon a va
dászat-vadgazdálkodás 
számára sokoldalúan 
hasznosítható eszköz.

-dór
F 0 T 0 K : CSEKE CSILLA
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^ S L * M IS T R A L  - t iU N G A R IA

1122 Budapest, Moszkva tér 21. Telefon/fax: 156-30-35 
Rádiótelefon: (30) 404-298

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

K Í N Á L A T U N K B Ó L
AFRIKA
Namíbia: 1 vadász +1 női kísérő 
6 nap: 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tebénantilop, 1 varacskos disznó 
1 vadász
6 nap: 5 szabadon választott vadfaj!
Dél-Afrika: 1 vadász + 1 női kísérő
6 nap: 1 nyak, 1 csf<os gnú, 1 imoala, 1 varacskos disznó 
Zimbabwe: 6 nap: 1 nagy<udj, 1 impala, 1 kóantiiop,
1 varacskos disznó
14 nap: 1 leopárd vagy 1 fekete lóantilop 
SPECIÁLIS BIVALYSZAFÁRIK:
Zimbabwe: 5 nap: 1 kafferbivaly 
Időpontok: 1997. május 3(Húníus 8. és június 7-76.
Tanzánia: 7 nap: 1 kafferbivaly 
Időpontok: 1997. aug. 13-24. és aug. 23-szept. 3.
ALASZKA: 10 vadásznap: 1997. szeptember 
1 grizly, 1 jávorszarvas
9 vadásznap: 1997. augusztus-szeptember 
1 fehér hegyikos és 1 karibu vagy 1 hegykecske 
OROSZORSZÁG: 4-5 nap: 1 s-ketfajd, il:. 1 siketfajd,
\ nyírfáid. 1 mogyofóstyúk + erdei szalonka korlátozás nélkül
10 nap: szibériai kőszéii kecske 
10 nap: 1 tengerpart barnamedve 
(kísért út -  korlátozott részt .'evőszám)
Jakuttai jávwszarvasvadaszat garanciával! 8 nap: 1 jávorszarvas

Színes, ném et nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes 
felvilágosítással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

4430,-DEM

4950,-DEM

4850,-DEM

3700,-DEM 
8680,-DEM

5600,-USD 

6100,-USD

9500,-USD 

8500,-USD

1780- 2380,- DEM 
4500,-USD

4550- 5250 -  DEM 
6000,- USD

.r  mike % 
FIOCCHI?i InrJ £

w . /*  *  *  *  *

SPORT AMMUNITION LTD. SPORTLŐSZERGYARTO KFT.
8184 Fűzfőgyártclcp, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091

■  Vadászlőszerek 12- 16-20-as kalibe
rekben, különböző sörétsúllyal, 2-4.5 mm 
söfétmércttel.
■  Sporilőszerck speciális és extra kivi
telben.
■  Különleges lőszerek: fényjelző, 
nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi ri
asztó, ólomlövedékei
■  22-es kispuskalőszerek.

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

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: 52/430-468
2. HUNO 2000 Kft.. Fúzfőgvártelep. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARM S 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

 ̂ Kft.

9022 Győr, Apáca u. 14., tel./fax: 36-96/313-040 
1045 Budapest, Chinoin u. 20., telefon: 379-4339

KISKERESKEDELMI BOLTOK:
Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok:

9022 Győr, Apáca u. 14., telefon: 96/328-876 
9700 Szombathely, Széchenyi u. 13., telefon: 94/339-336 

9200 Mosonmagyaróvár, Győri Kapu u. 10., telefon: 96/395-394
Seprő Colt Fegyverbolt:

1076 Budapest, Thököly út 2., telefon: 351-7535
Továbbra is kínáljuk a Zastava golyós 

vadászpuskákat és 
pisztolyokat a következő típusban és 

kaliberekben:
M 70 típusból: .243 Rém, 22-250, .300 Win. mag., 

7 mm Rém. mag., 7X64 30-06 kaliberekben 
M 85 típusból: .222 Rém. és .223 Rém. 

kaliberekben 
CZ 99 pisztoly 9 mm parabellum kaliberben 

M 83 revolver .357 Mag. kaliberekben

H.S. 38 Buffalo Combo revolver 
.38 SPL kaliberben 

.22L.R. váltócsővel és váltódobbal, 
rendkívül kedvező áron

NIKE SÖRÉTES LŐSZEREK 
FORGALMAZÁSA .

hk t

CAL.: 
1 2 ,1 6 ,2 0
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A TA R TA LO M B Ó L:
Uj rovatunk: Tippek a földtulajdonosok 

közös képviselőinek 8
Érdekességek a szalonkákról 10-11
Szalonka Dublédíj 10
Vadorzók Baranyában 13
A szalonkák atyja: Máriássy Pál 14
Dúcz László: Késő bánat 18-19
Romániában is új vadászati törvény készült 21
Művészportré: Balogh Péter születésének 
ötvenedik, halálának 15. évfordulója 
alkalmából 23-24

TÁ JÉK O ZTA TÓ
A V a d á s z a ti K u ltu rá lis  E g y e s ü le t ta g ja in a k , amennyi
ben beküldik belépési nyilatkozatukat és befizetik az 1997. 
évre szóló tagdíjukat - ez az összeg 1500 forint - automati
kusan, té r íté s  n é lk ü l já r  a  V A D Á S Z L A P  és igénybe vehe
tik az egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit.

19 9 7 -b e n  -  e g é s z  é v re  -  a M a g y a r V A D Á S Z L A P  e lő f i
ze té s e  180 0  fo rin t, amelyet bármely postahivatalban „Bel
földi postai utalványon” lehet befizetni a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére: 1 2 4 5  B u d a p e s t, P f. 1209 .

H a e g y  v a d á s z tá rs a s á g  v a g y  b á rk i (!!!) ö s s z e g y ű jt i  
ta g ja in a k  v a g y  is m e rő s e in e k  n év - és  c ím lis tá já t (m in i
m u m  15 e lő fize tő t) és  e g y  ö s s ze g b e n  fiz e t e lő  a  lap ra , 
to v á b b i 5 s z á za lé k o s  b ó n u s z t kap  a s z á m la  v é g ö s s z e 
g éb ő l. (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  h iv a tá s o s  v a d á s z o k n a k , v a d ő rö k n e k  - a részvény- 
társaságok kivételével - in g y e n e s  a M a g y a r V A D Á S Z L A P  
1 9 9 7  á p r il is á tó l, ha megküldik munkaadójuk nevét és 
címét.

CÍMLAP: SZALONKA - MAGYAR FERENC FELVÉTELE

$ m s m
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 Csekó S á n d o r • Felelős szerkesztő: H o m o n n a y Z so m b o r • 
Tervezőszerkesztő Kun G á b o r • Szerkesztőségi titkár: Lukácsnó Kocsis M arianna • 

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

A  szerkesztőség és a kiadó címe: 1054 Budapest V ., H o n vé d  u. 8. IV . 3. •
Telefon/fax: 131-43-68 

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon” a szerkesztőség 
levelezési elmén, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 11500102- 

10004115 számú szám’ára, vagy a hírlapkézbesítőknél, a postahivatalokban. 
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.

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

Athenaeum Nyomda Rt. 97.0060 
Felelős vezető: H upján Jó zse f vezérigazgató

ÜZEMTERV ’9 7
A területes vadásztársaságok, társult vadászati jo
got gyakorlók számára - egyebek között - a va
dászterületek kijelölése után az egyik legfontosabb 
feladat, hogy március 1 -jét követően 60 napon be
lül elkészítsék az üzemtervet, amely tíz évre szól. 
Ez az alapja az éves vadgazdálkodási terveknek.

Elöljáróban érdemes dióhéjban áttekinteni a ha
zai vadgazdálkodási üzemtervezés történetét. 
1981-től 1990-ig terjedő érvényességgel a MÉM 
Vadászati Főosztály utasítására az Erdőrendezési 
Szolgálat fejlesztési osztályán dr Bán István veze
tésével egy munkacsoport 1980-ban dolgozta ki 
az üzemtervezési előírásokat. Apróvadas, síkvidé

ki területeken akkoriban a munkát nagyban segítették a mezőgazdasági üze
mek táblatörzskönyvei is. Az akkori előírások szerint az üzemtervi ciklus felénél
- öt év után - a megyei vadászati felügyelők elvégezték az üzemtervek felülvizs
gálatát, pontosítását, és levonták a megfelelő következtetéseket, amelyek mó
dot adtak a tervezéssel kapcsolatos pontosításokra, módosításokra. A lejárati 
idő előtt a szakterület képviselői minden fórumon sürgették az új üzemtervek el
készítését. A főhatóság viszont másképp döntött, és azóta éves tervek alapján 
folyt a vadgazdálkodás. Az indok az volt, hogy az új törvény rövidesen elkészül, 
addig nem érdemes új üzemterveket készíteni. Több mint hat év telt el az éves 
tervek jegyében...

A nyolcvanas évek végén új tervezési koncepciót dolgozott ki és tett közzé a 
szaksajtóban dr. Bán István, amelynek lényege egy országos adattár létrehozá
sa, a vadgazdálkodás országos irányelveinek rögzítése, körzeti vadgazdálko
dási tervek alapján kidolgozott, vadászterületekre lebontott hosszú távú terve
zés lett volna. A vadászati hatóság azonban úgy döntött - valószínűleg financi
ális okokból hogy a gödöllői Vadbiológiai Állomást bízza meg a körzettervek 
elkészítésével, a rendszer kidolgozásával, a légi vadlétszámbecsléssel. A társ- 
intézmény, a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem hasonló munkáját a főható
ság hallgatólagosan hidegre tette, illetve finomabban szólva „kismértékben ho
norálta” és a munka támogatását Gödöllőre súlyozta, ügyesen fölhasználva a 
vadgazdálkodási alap pályázati rendszerét is a célzott témák kiírásával. Időköz
ben - állítólag - elkészültek a körzettervek, amelyek a területhatároktól függet
lenül lefedik az ország vadászterületeit, és - amint mondják - a szükséges 
szakhatósági egyeztetéseken is átjutottak.

A többlépcsős tervezés végső soron felülről lefelé történő bontásban: orszá
gos - körzeti - tízéves és éves tervek. Ezek volnának a tartamos magyar vad- 
gazdálkodás garanciapillérei. A törvény előírásai szerint az országos és körzet
tervezésért, valamint az adattár működtetéséért az FM-miniszter a felelős. Az 
újonnan kialakított vadászterületek hosszú távú és éves terveiért viszont a va
dászatra jogosult a felelős, amely munka elkészítésére vagy elkészíttetésére 
mindössze két hónap áíl rendelkezésre. Miután az üzemtervet továbbra is csak 
felsőfokú szakirányú végzettséggel lehet elkészíteni, minden bizonnyal sokan 
lesznek, akik mindezeknek csak megrendelőként tudnak eleget tenni. Gondot 
ez sem jelenthet, mert segítségként minden megyei FM-hivatalnál megkapható 
a szakértői szaktanácsadói névjegyzék, és várhatóan megjelenik majd a mi
nisztérium hivatalos lapjában a MÉM Értesítőben is, többen pedig hónapok óta 
hirdetik ez irányú tevékenységüket - vállalkozói alapon - a szaklapokban. így 
senki nem hivatkozhat arra, hogy a megszabott határidőn belül nem tudott ele
get tenni a törvény előírásainak.

Sokakban fölvetődik a kérdés - különösen a műkedvelők oldaláról -, hogy 
végtére is mi szükség van az üzemtervekre, amikor anélkül is kiválóan tud nyu- 
lat lőni?

Nos, köztudott, és aki nyitott szemmel járt a területeken, belátta már, hogy 
az éves vadgazdálkodási terveken alapuló gazdálkodás sokhelyütt nem volt ké
pes hatékonyan megvédeimezni a törzsállományt. Vadgazdálkodási körzetek
ben, tájegységben kell tehát gondolkodni, hiszen a különböző vadfajok mozgá
si köre rendkívül eltérő, és különösen egy-egy tízéves ciklusban nagymérték
ben változhat az ember által öncélúan kialakított területhatárok között. A vadál
lomány védelme azonban megköveteli, hogy csak annyit hozzon terítékre a va
dászatra jogosult, amennyi a populációk fennmaradását nem veszélyezteti, fi
gyelembe véve az élőhelyi sajátosságokat, lehetőségeket és az esetleges idő
közi változásokat.

A jóváhagyott üzemtervnek megfelelő és ellenőrzött gazdálkodás teszi lehe
tetlenné a vadállomány esetleges túlhasznosítását, ha netán a vadászatra jogo
sult pénzügyileg ellehetetlenülne. Ezzel egyszer és mindenkorra elmúlt az a vi
lág, amelyben a vadállományból „ki lehet 
gazdálkodni" esetleg még a vadászat 
személyes költségeit is. Ha pedig ilyen kí
sérleteket észlelne akár a földtulajdonos, 
akár az állami felügyelet, az előbbinek j( 
fölfogott érdeke, az utóbbinak pedig ku
tya kötelessége az esetleges visszaélé
sek azonnali megakadályozása. felelős szerkesztő
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Mucsi Sándor, Szeged: ...étetbe lépett az 
új vadászati tö<vény. mely a földtulajdonosok 
kezébe adta a vadászati jogot. Át is rajzolták 
az ország vadászati térképét, igaz, mert 
megváltoztak a politikai viszonyok, a földtu
lajdoni rendszer. Ezzel párhuzamosan létre
jött a földtulajdoni rendszer. Elkezdődött a 
versengés és korrupció, a barátok közötti, 
most már antagonisztikus ellentét, amely 

nem tudjuk hova vezet, 
zerintem megyénkben a vadászati fel

ügyelőknek egy személyben nagyon nagy 
kezet adtak és ezt nagyon sok kéz fogta a 
határvonalak kialakításánál. Ehhez hozzájá
rult a nagy területtel rendelkező vadásztársa
ságok esetenkénti (brigádok közötti) ellentéte 
is. A Tisza-Marosszögi Egyetértés Vadász- 
társaság egy volt, most négy lett. Nem hi
szem. hogy egy családban egy gyerekkel 
annyi baj lenne, mint néggyel.

A most kialakult új vadásztársaságokból ki 
lettek rekesztve az idős, öreg vadászok. Igaz 
is mi vagyunk többen, akik több mint negy
ven éve vadászunk és a miiSomosok közé mi 
nem férünk be és - amint mondják - vadász
tunk már eleget. Szerintem e törvény vissza
felé fejlődött az 1920-as évekre, amikor a va
dászati jog a földtulajdonosé volt. Vannak 
ajánlatok: vigyek 120 hold földet és bevesz
nek vadásznak. Kérdem én, a városi ember 
honnan vegyen földet, hogyan vadásszon, 
mindenki az országban nem lehet földműve
lő és akkor az allami és alkalmazotti réteg ho
gyan vadásszon?

Az ilyen osztódásban lévő vadásztársasá
gok, akik az évek folyamán rentábilisan gaz
dálkodtak, most üres kasszájuk van. ki ellen
őrzi a mttók elszámolását, vagy jelenben sikk 
a kártalanítás, ez hogyan fog végbemenni a 
keservesen összehozott társadalmi munkánk 
eredménye, a jó vadgazdálkodásunk, a közös 
vagyonunk osztható része. Mert várhatóak az 
évekig elhúzódó polgári perek, amelyet a sok

idős vadász, lehet, hogy meg sem ér, és az 
ügyeskedő jogászok malmára hajtja a vizet, 
és a végén nekünk nem marad semmi.

Az öreg vadászok számára ez szégyenle
tes vég. 1954 óta vadászom és sokezred 
magammal segítettük a vadáfcmány fejlesz
tését. Ha visszatekintünk, közismert, hogy a
II. világháború után a vadállomány csaknem 
teljesen kipusztult. Mi ezt a szakembereink 
segítségével talpraállítottuk sok-sok munká
val. amely kötelező volt, de nagyon sokan 
jócskán túl is teljesítettük. Mi lesz velünk? Va
dászterület kímélése céljából ezelőtt 20 évvel 
volt pihenőterület, a vad természetes szapo
rodásának lehetősége érdekében. Ahogy 
nőtt a vadászok száma, úgy ez meg is szűnt. 
Mi lesz ezután?

A vadállományunk két tragédiát túlélt, de 
egy ilyen nagyot harmadszorra már nem fog 
túlélni. Szegényebbek leszünk világhírű trófe
ákkal és vadászati lehetőségekkel, a magyar 
állam pedig elesik sok mflió forinttól. Mert ez 
az állam nem lesz képes meggátolni az esz
telen irtást és pusztítást.

Félő. hogy az új vadászati törvénnyel úgy 
járunk, mint azokkal az erdőkkel, amelyeket 
az állam ma próbál visszavásárolni, de ez - 
gondolom - nagyon sokba kerül.

Az újrarendezés a becsületes vadászok
nak lehetőséget teremt soraik rendezésére. 
Két lehetőség marad: a földtulajdonosokkal 
való megegyezés és a pénz kérdése. Há
rom-négyszeresére emelkednek a különbö
ző költségek, és ezt nem tudja mindenki 
megfizetni.

Igen sok kérdés maradt a felsoroltakon kí
vül, melyre majd az idő ad választ, és a tör
vény következetes megvalósítása és betartá
sa. Ebben a rettenetes kavarodásban sajnos 
a becsületes vadászok elvesznek, és csak az 
örök vadászmezőkön találnak majd meg
nyugvást. Jó vadászatot kívánok mindenki
nek. azoknak akiknek lesz rá lehetőségük...”
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Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest, Tüzér u. 43. fszt. 1.
Jel Cím Ár: Ft
KAPHATÓ KIADVÁNYOK
Aé Apám és én száz éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650,-
Vé Vadászélmények és kopjafák (Dr. Saád Ferenc, első kiadás) 550,-
Cs A „Csodaszarvas" (gróf Széchényi Ferdmánd, első magyar kiadás) 750,-
Ut Újra megtelt a tarisznya (Pán Endre) 650,-
Nv Vadászatról, nemcsak vadászoknak (Dr. Bencze Lajos) 900,-
Hu Hamu alatt ([Beregszászi György) 750,-
Gy Az ígéret földjén (Gyimesi György) 850,-
Ae Vadászhitvilág Afrikában (Afrikai emlékek) (Torday Emil) 590,-
St A sotymászat története (Dr. Csőre Pál) 800-
Ö1/Ö2/Ö3 Otven vadász emlékesből 1 ./2./3.(szerk: TáJosi I.) 750.-/850.-/1000,-
VI A vadászirodalom (Dr. Nagy Domokos Imre) 650,-

Debrecennek van egy vize (Zsindely Ferenc, szerk.: N. D. I.) egy kötetben 
Ss Sikeres sörétlövés (Dr. Montagh András) 750,-
Nt Négy íetadéki vadász (Gyimesi Gy.-Justh Ö.-Jurán V.-Motesiky Á.) 750,-
Vn Katona József vadásznaptója (1834) (előszó: Dr. Krizsán L., függ. Dr.Konczl.) 190-
Su Szudánban vadásztam (Almásy László 1927. előszó: Dr. Krizsán László) 330.-
Hk Hangkazetta (vadász kürtszólamok és daiamok) (szerk.: Somogyvári Ákos) 550-
Vj A vadászatról (Könyvjegyzék 1985-1996) (összeáll.: Dr. Czvaltnga I.) 390,-
Sp Szól a puska (Bársony István) 180,-
Ta Tréfatarisznya (vadász-horgász humor) 150-
Szk Szlovákiai vadászkalendárium '97 (szerk.: Motesiky Árpád) (Agrotár Kiadó) 650,-
Áz Ázsia szivében (Gyimesi György) (lntegrita. Szlovákia) 750,-
Rs Remetesüldő (Dr. Gánti Tibor) 198,-
Is Vadásziskola (6 kötet, szerk.: Heltay I.) (Hubertus Kft.) 4500,-
Ki Képeslapok (vadászképek, 8 db-os garnitúra) 1 60,-

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

MAGYARORSZÁG
Márciusban: erdei szalonka.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac
- üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - 
aranysakál - mosómedve - dolmányos varjú - vetési 
varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú 
sirály.

AUSZTRIA
Márciusban: erdei szalonka

SZLOVÁKIA
Márciusban: Pézsmapocok - erdei szalonka (16-ától) 
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény
- ürge - hörcsög - szarka-szajkó - vetési és dolmányos 
varjú.

ROMÁNIA
Márciusban: sakál - borz - nyuszt - seregély - erdei 
szalonka - sárszalonka - bíbic
Március 15-éig: vadlibák - vadrécék - szárcsa - 
kormorán és egyéb vízi vad.
Külön engedéllyel: medve (15-étől) - hiúz - farkas - 
vadmacska - nyuszt - nyest - vidra - nyérc.
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény - 
hermelin - pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó - 
vetési és dolmányos varjú.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy Böjtmás hava

Közép-európai zónaidőben Budapesten

A hó A hét 
napja napja

Ünnepnap
Névnap

A Nap 
kelte nyugta 
hm  hm

kelte
hm

A Hold
nyugta fázisa 

h m  hm

6 Csütörtök Leonóra, Inez 6.15 17.36 4.21 14.33
7 Péntek Tamás 6.13 17.38 5.03 15.49
8 Szombat Zoltán 6.11 17.39 5.41 17.08
9 Vasárnap Franciska, Fanni 6.09 17.41 6.16 18.26 • 2 .1 5
10 Hétfő Ildikó 6.07 17.42 6.50 19.43
11 Kedd Szilárd 6.05 17.44 7.23 20.58
12 Szerda Gergely 6.03 17.45 7.58 22.09
13 Csütörtök Krisztián, Ajtony 6.01 17.47 8.35 23.16
14 Péntek Matild 6.00 17.48 9.15 -
15 Szombat Nemz. ünn., Kristóf 5.58 17.50 9.59 0.18
16 Vasárnap Henrietta 5.55 17.51 10.47 1.13 D 1.06
17 Hétfő Gertrúd, Patrik 5.53 17.52 11.38 2.03
18 Kedd Sándor, Ede 5.51 17.54 12.33 2.46
19 Szerda József, Bánk 5.49 17.55 13.30 3.23
20 Csütörtök Klaudia 5.47 17.57 14.28 3.56
21 Péntek Benedek 5.45 17.58 15.26 4.26
22 Szombat Beáta. Izolda 5.43 18.00 16.26 4.54
23 Vasárnap Emőke 541 18.01 17.26 5.20
24 Hétfő Gábor, Karina 5.39 18.02 18.27 5.46 0  5.45
25 Kecd Irén, írisz 5.37 18.04 19.29 6.13
2ó Szeraa Emánuel 5.35 18.05 20.31 6.41
27 Csütörtök Hajnalka 5.33 18.07 21.34 7.11
28 Péntek Gedeon,Johanna 5.31 18.08 22.36 7.46
29 Szombat Auguszta 5.29 18.09 23.37 8.26
30 Vasárnap Húsvét, Zalán 5.27 18.11 - 9.12
31 Hétfő Húsvét, Árpád 5.25 18.12 0.34 10.06 C 20.38
A tavasz kezdete 20-án 14 óra 55 perckor (KőzEI)



INTERJÚ RAKK TAMÁSSAL, A VERGÁ RT, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

Semmit nem érdemes félkézzel csinálni!
LEGALÁBB TÍZ KÜLÖNBÖZŐ OLDALÁRÓL ISMERTEM MEG MENTOROMAT, AKI BEVEZETETT A NAGYVAD 

VADÁSZATÁNAK REJTELMEIBE, AKI ELŐSZÖR MUTATTA MEG, HOGYAN KELL EGY ŐZET KIZSIGERELNI, AKIVEL 
VITA-VESZEKEDÉS-SÚRLÓDÁS NÉLKÜL KETTEN EGY PUSKÁVAL VADÁSZTUNK TANZÁNIÁBAN, AKIHEZ PONT 

20 ESZTENDŐS BARÁTSÁG KÖT. MINDEBBŐL EGYÉRTELMŰEN KÖVETKEZIK, IGENCSAK MEG KELLETT 
ROSTÁLNOM A KÉRDÉSEKET, MIRE ADJON VÁLASZT A MUNKAMÁNIÁS, ÍZIG-VÉRIG ERDÉSZ, AZ ORSZÁG EGYIK 

LEGSIKERESEBB ERDŐGAZDASÁGÁNAK ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, A HAZAI ÉS EGYRE TÖBB KÜLFÖLDI 
VADÁSZÉLMÉNYEKBEN GAZDAG VADÁSZ, HÁROM SIKERES VADÁSZATI TÉMÁJÚ KÖTET SZERZŐJE, A VADÁSZATI 

KULTÚRA FÁRADHATATLAN KAPCSOLATÉPÍTŐ ÉS BŐKEZŰ MECÉNÁSA, A MAGÁNEMBER... MERT 
A TELJESSÉGHEZ AZ EGÉSZ LAPSZÁM VALAMENNYI HASÁBJA SEM LENNE ELÉG.

RAKK TAMÁS: - Szófogadó kisfiú 
voltam, amikor Apám kívánságára el
végeztem a soproni erdészeti techni
kumot. majd az egyetemet. Apám me
zőgazdászként vonzódott az erdőhöz, 
az egyetlen fiát ezért szánhatta erre a 
rögös pályára. A tanulás mellett ekkor 
a sportolás volt a hobbim, azt mondják 
egészen jó kézilabdakapus voltam.

VADÁSZLAP: - Mikor vált 
szenvedélyeddé a vadászat?

RAKK TAMÁS: - A technikum
ban és az egyetemi évek alatt még 
annyira nem fertőződtem meg. mint az 
első munkahelyemen: a herendi erdé
szetnél. Végigjártam a műszaki vezetés 
valamennyi posztját, majd 1969-ben 
kineveztek erdészetvezetőnek, és köz
ben valóban „gyihos" vadásszá váltam, 
életre szólóan beleszerettem a Bakony 
erdeibe és a nagyvad vadászatába.

VADÁSZLÁP: - Ez a „szerelem” 
tulajdonképpen meg is határozta az 
életed, életviteled?

RAKK TAMÁS: - Gyakorlatilag 
igen. Miközben arra törekedtem, hogy 
az erdészetem erkölcsi és gazdasági 
súlya fokozatosan emelkedjen, való
ban a vadászat volt számomra az a ka
pocs. amely egy vidéki, tómelletti er
dész életét valamilyen irányba befo
lyásolhatta. Nagyon büszke voltam 
magamra, amikor 1976-ban az első 
írásom megjelent az új, színes Nimród 
magazin első számában... ennek hatá
sára kezdtem el rendszeresen publikál
ni, amelynek az összegyűjtött eredmé
nye az első önálló kötetem lett. „A va
dász is ember" c. kötet két kiadást ért 
meg és beindította azt a sorozatot, 
amelyet a „Telihold a Kilimandzsáró 
felett” , majd a „Tűzözön és hóvihar" 
c. kötetek követtek. Számomra a vadá
szat csak ürügy ahhoz, hogy a vadász- 
történetekben kifejezhessem, leírhas
sam a vadászó ember gondolatait, 
mindazt, amit jómagam az emberi 
életről megtapasztaltam. Az első 
könyv után - a lehetőségek változását 
követően, mint vadász - külföldre is

eljutottam, ami újabb és újabb élmé
nyeket, most már a széles nagyvilág 
egy-egy kis szeletkéjének a megisme
rését is jelentette.

VADÁSZLAP: - Készült újabb 
Rakk-könw?

RAKK' TAMÁS: - Remélem, 
hogy érdeklődésre tart majd számot a 
mongóliai és a magas hegyvidéki va
dászatok ürügyén megszülető köte
tem... ezek még sajnos csak a fejem
ben érlelődnek, ha időm engedi, talán 
nekifogok ezeknek is.

VADÁSZLAP: - Az írás mellett, 
a vadászattól elválaszthatatlannak 
tűnik számomra, hogy egy időben 
vérebeztél, vad- és természetfotókat 
készítettél és mindvégig a legkülön
félébb társaság ,{nótafája” voltál.

RAKK TAMAS: - Apám nagyon 
szerette/szereti a magyar nótákat, 
szerzett is egy pár nótát, de nem tud
ta előadni. Édesanyámnak viszont 
szép hangja volt, úgyhogy én otthon 
belenőttem a nótázásba, azt mondják 
elég jó hangom van, és általában soha 
nem esett nehezemre az éneklés. Bí
zom benne, hogy elnök-vezérigazga
tóként sem kell szégyenkeznem ami
att, amit tudok.

VADÁSZLAP: - Maradjunk egy 
kérdés erejéig az elnök-vezérigazga* 
tónál. Emlékszem mennyit vívódtál 
azon, hogy elfogadd-e ezt a beosztást.

RAKK TAMÁS: - Vívódtam, de 
döntött a munkamániám. 1991-ben, 
amikor igent mondtam, arra gondol
tam ez egy olyan kihívás, amely egy
ben lehetőség is sok minden megva
lósítására. A munkatársaimmal közö
sen nekifogtunk, hogy idehozzuk Eu
rópát és ne mi meneteljünk Európa 
felé. A recept látszólag egyszerű, a 
magyar erdőt és termékeit piacképes
sé kellett tennünk. Rengeteget dol
goztunk azon. hogy öt év alatt meg
négyszerezzük az árbevételeinket, és 
változatlan fatömeg kitermelése mel
lett. idén már 1.6 milliárd forint árbe
vételt tervezzünk. Ezt úgy értük el, 
hogy ma már zömében feldolgozott 
terméket állítunk elő. amelynek a 75 
százalékát exportáljuk. Persze az is 
igaz. hogy egy majdnem 800 milliós 
beruházással létre kellett hoznunk 
több olyan fafeldolgozó üzemet, 
amelyek minden szempontból megfe
lelnek a legmagasabb európai szintű 
követelményeknek.

VADÁSZLAP: - Ezért kaptad 
meg tavaly, a millecentenárium évé
ben a Köztársasági Érdemérem 
Kiskereszt kitüntetést?

RAKK TAMÁS: - Feltehetően. 
Ami elszomorított, hogy a kitüntetet
tek között csak ketten voltunk, akik az 
értéket előállító termelésben elért 
eredményeiknek köszönhették a ma
gas elismerést.

VADÁSZLAP: - Vársz „elisme
rést” a vadászoktól is... arra gondo
lok, hogy Veszprém megyében a 
VERGA Rt. befolyásos állami kép
viselője az erdőknek, a vadászterü
leteknek?

RAKK TAMÁS: - Nem minden
kitől. Azoktól viszont igen, akik vala
milyen formációban együtt fognak 
velünk működni. Ehhez annyit, hogy 
az úgynevezett üzemi vadászterüle
tünk nagyságát mi 65 ezer hektárról 
50 ezerre csökkentettük, tehát elég 
sok vadászterület részére tettük lehe
tővé a vadászatot-vadgazdálkodást. A

cégnél alig 1-2 százalékot tesz ki a 
vadászat árbevétele, ami azt jelenti, 
hogy nem meghatározó. Ennek tuda
tában senkjt nem kell „megnyúz
nunk." lehetetlenné tennünk azért, 
hogy a bevételeinket gyarapítsuk. De 
a vadászoknak tudomásul kell venni
ük. hogy megváltozott a világ, a va
dászat sokkal több pénzbe kerül, mint 
eddig. Ahogy én látom, a határok ki
jelölése során, a viták ellenére, arány
lag jó együttműködés alakult ki a 
VERGA Rt. és a vadászatra pályázó 
földtulajdonosok, vadászok között. 
Vadászati lehetőség lesz, ha az új ha
tárok szerint elkészülnek az üzemter
vek... a tarifákról is beszélhetünk.

VADÁSZLAP: - Ebben a hónap
ban leszel 56 éves, sok mindent elér
tél az életben, tagja vagy a C.I.C. 
nagyvadgazdálkodási bizottságá
nak, a megyei Agrárkamara és az 
országos erdészeti osztály vezetősé
gének, elismerték a gazdasági mun
kádat, a Hubertus Kereszt aranv fo-

•

kozatával a vadászírói, a vadászati 
kultúrát - festőket, írókat, fotósokat
- támogató mecénási tevékenysége
det, rengeteg barátod van, a gyer
mekeid felnőttek, cseperednek az 
unokáid... mi az, amit még vársz az 
élettől, az életedtől?

R A K K  TAM ÁS: - Szeret
ném befejezni, amit elkezd
tem... ez igaz a munkámra, a 
vadászírói tevékenységemre 
és a magánéletemre egyaránt. 
Szeretném megérni, hogy a 
magyar erdőgazdálkodás és 
ezen belül a V ER G A  Rt. 
helyzete hosszú távon stabili
zálódjon, örülnék, ha még jó 
néhány országba, földrészre 
eljuthatnék vadászként és az 
élményeimet megírhatnám... 
és természetesen bízom ab
ban, hogy nem leszek híján - 
családtagjaimat is beleértve - 
az egészségnek.

Csekó Sándor



TIPPEK A KÖZÖS KÉPVISELŐK RÉSZÉRE
EGYESEK SZERINT MOST FOG ELSZABADULNI A POKOL, A FÖLDTULAJDONOSOK ÁLTAL 

MEGVÁLASZTOTT KÖZÖS KÉPVISELŐK - SOK ESETBEN MAGUK IS VADÁSZOK -
NEM TUDTÁK, HOGY MIRE VÁLLALKOZTAK.

AZ Ú J VADÁSZATI TÖRVÉNY ÉLETRE HÍVTA EZT A TULAJDONOSI ÖNRENDELKEZÉS 
ELVÉRE ALAPOZOTT, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ „INTÉZMÉNYT”, ÉS 

LEHETŐVÉ TETTE, HOGY A MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT KIDOLGOZZA. HOGY MIT KELL 
SZABÁLYOZNI ÉS HOGYAN? - ERRŐL PRÓBÁLTUNK NÉHÁNY INFORMÁCIÓT

ÖSSZEGYŰJTENI.
A földtulajdonosi közösségeknek 
március 1-jéig határozni kellett a 
vadászati jog hasznosításával, il
letve gyakorlásával kapcsolatos 
kérdésekről. A közösségek képvi
selői a napokban aláírják a ha
szonbérleti szerződéseket - fel
adatuk azonban ezzel nem ért vé
get.

A jogalkotó a tulajdonosi ön
rendelkezés elvéből kiindulva a 
földtulajdonosi közösségeknek 
tág mozgásteret biztosított. A kö
zösség kizárólagos hatáskörébe 
csak a sarkalatos kérdéseket 
(1996. évi LV. tv. 12. § a), b), c) 
pontok) utalta, és kógens (eltérést 
nem engedő) módon csak az ezek 
meghozatalához kapcsolódó eljá
rási rendet szabályozta, egyebek
ben azonban a jogi személynek 
nem minősülő közösség hatáskö
rét, működési rendjét nem szabá
lyozta, bár az átmeneti rendelke
zésekről szóló FM-rendeletben 
felhatalmazta a tulajdonosokat, 
hogy működési szabályzatban 
maguk rendelkezzenek erről.

A gyakorlatban a közös képvi
selővel kapcsolatos határozat a 
képviselő személyéről, megbíza
tásának idejéről - jobb esetben 
annak terjedelméről rendelkezik. 
Ez azonban kevés, a képviselő 
feladatairól, jogairól és kötele
zettségeiről, továbbá a földtulaj
donosi közösség működésével 
kapcsolatban felmerülő kérdések
ről rendelkező működési szabály
zat megalkotása és elfogadása 
nélkül pillanatokon belül csődöt 
mondhat a „comunio” .

Fontos, hogy a földtulajdonosi 
közösség a Működési Szabályzat 
elfogadását és módosítását kizáró
lagos hatáskörébe vonja. A részle
tesen kidolgozott szabályzat lehe
tővé teszi, hogy ne kelljen minden 
részletkérdésről külön határozatot 
hozni. Az eljárási kérdések szabá
lyozásában iránymutatóként (bi
zonyos esetekben kötelező erővel) 
szolgálnak a jogszabályi rendel
kezések, egyebekben azonban tel
jes a tulajdonosok szabadsága.

A szabályzat elkészítéséhez se
gítségül álljon itt az alábbi vázlat:

a) Személyi, tárgyi, időbeli ha
tály;

b) A közösség jogállása;
c) A közösség hatásköre;
d) A tulajdonosok nyilvántar

tása, jogaik, kötelezettsége
ik, a közösség működésének 
általános szabályai;

e) A közös képviselő;
f)A  határozathozatali eljárás 

rendje
- a közgyűlés összehívása
- a képviseleti és tulajdonosi 

jogosultság igazolása
- a szavazati jog
-a közgyűlés levezetése, 

jegyzőkönyvezés
- a szavazati arányok megál

lapítása
- határozat 
-jogorvoslat

g) Egyéb.

A közös képviselővel kapcsolat
ban ajánlatos pontosan megfogal
mazni a jogokat és kötelezettsé
geket, ugyanis egyrészt így válhat 
számonkérhetővé, másrészt csak 
így tudja, mit vállal. A képviselő 
megbízatása célszerűen a vadgaz
dálkodási üzemterv idejére, tehát
10 évre szól. A megbízás meg
szűnésének lehetnek objektív (el
halálozás, időmúlás) és szubjek
tív (lemondás, visszahívás) okai. 
Mindegyik esetre rendelkezni 
kell a képviselő mielőbbi pótlásá
ról, továbbá - átmeneti akadá
lyoztatás, vagy a régi és új képvi
selő közötti interregnum idejére a 
helyettesítésről. Tevékenységé
nek ellenőrzése végett szükséges 
az évenkénti beszámoltatás, to
vábbá ellenőrző bizottság (szám
vevők, stb.) beállítása. A megbí
zás nem meglelelő teljesítése ese
tére rendelkezni kell a visszahí
vás módjáról, továbbá szabályoz
ni kell a lemondást, illetve min
dezekkel kapcsolatban a felelős
ségi kérdéseket is. A közös képvi
selő főbb feladatai (kötelezettsé
gei) között az alábbiakat érdemes 
feltüntetni:

a) kapcsolattartás (hatóságok
kal, földtulajdonosokkal, vadá
szatra jogosulttal);

b) beadványok, hatóságok előt
ti képviselet;

c) nyilvántartás, dokumentá
ció;

d) elszámolás.
Munkájáért meg kell határozni 

költségeinek elszámolási módját, 
valamint díjazást (mely nemcsak 
pénzbeli lehet).

A fentiek a vadászati jog ha
szonbérbe adásáról határozó föld
tulajdonosi közösségeknek szól
nak; akik a gyakorlást választot
ták, azoknak más konstrukciót 
kell kidolgozniuk - főleg, ha jogi 
személyt bíztak meg közös képvi
selőnek.

Mivel köztudott, hogy a vadá
szati átalakulás, a földtulajdonosi 
közgyűléseket jórészt a vadászok 
szervezték meg, számolni kell az
zal, hogy a sokhelyütt vadászér
dekeltségű közös képviselő a ha
szonbérleti szerződés aláírása 
után „veszi a kalapját” . Ilyen 
esetben csak az 1996. évi LV. tv.
14. §-ában meghatározottak sze
rint összehívott újabb közgyűlés 
bízhat meg új képviselőt - ha 
akad, aki vállalja, mert valljuk 
be, a vadászok számára a közös
ségek működése csak akkor fon
tos, ha a vadásztársaság tulajdo
nosi alapon szerveződött, vagy a 
további együttműködés érdeké
ben nem akarják összerúgni a 
port a gazdákkal. Azért is fontos, 
hogy a közösség ne maradjon 
képviselő nélkül, mert ezen múlik 
a következő 10 év számunkra ta
lán legfontosabb kérdése: a ha
szonbérleti díjak kézhezvétele. 
Ehhez pedig meg kell teremteni a 
tulajdonosok értesítési és nyil
vántartási rendszerét, mely utóbbi 
alapján a képviselő el tudja oszta
ni a kezéhez teljesített összege
ket, melyeknek csekély volta, va
lamint a magas postai költségek 
és a hiányos adatok indokolják a 
hirdetményi értesítést. Nem el
várható és nem is hozható létre 
teljesen pontos nyilvántartás. 
Megalkotásához, aktualizálásá
hoz a tulajdonosok (esetleg a 
jegyzők) tevékeny részvétele, 
adatszolgáltatása szükséges.

azonban így is maradhatnak fehér 
foltok, kiutalhatatlan pénzek. 
Ilyen esetben az alapítványi 
konstrukció alkalmazható. Mivel 
a közösség nem jogi személy, így 
önálló jogalanyisággal nem bír, a 
tulajdonosoktól pedig nem várha
tó el egyéni alapon az alapítvány 
létrehozása, ezért a megoldás a 
haszonbérlő vadásztársaságtól 
várható. (A „rábeszélés” a képvi
selő érdeke, hiszen a vadásztársa
ságot, miután fizetett, már nem 
érdekli a pénz sorsa - a felelős
ség a képviselőé). A megoldás te
hát, ha a vadásztársaság a haszon
bérleti díj ki nem utalható részét 
a képviselő adatszolgáltatása 
alapján az általa létrehozott, a tu
lajdonosok érdekeit szolgáló ala
pítványba utalja.

A másik probléma, ha a képvi
selő nem a közösség érdekeinek, 
illetve megbízásának megfelelő
en jár el (akár jognyilatkozat 
megtételekor), illetve, ha nem 
számol el a kezéhez teljesített be
vételekkel. A földtulajdonosi kö
zösségeknek ilyen esetben a bíró
ságnál, peres eljárásban kell ke
resnie igazát, a neki kárt okozó, a 
megbízás ellenére eljáró képvise
lőjétől csak így követelheti vissza 
pénzét. (Természetesen a közös
ségnek a perben is szüksége lesz 
képviselőre - valószínű, hogy ak
kor már ügyvédet bíznak meg 
képviseletükkel.)

Annyi bizonyos, hogy a közös
ség érdekeit - megfelelő Működé
si Szabályzat és rátermett, tisztes
séges képviselő - nélkül nem tud
ja érvényesíteni. Az is biztos, 
hogy a képviselői megbízatással 
járó munkát és felelősséget meg
felelő ellenszolgáltatás nélkül 
senki sem fogja vállalni.

Dr. Faragó István

Szerkesztőségi címünkre (1245 
BUDAPEST, PF. 1209) tovább
ra is várjuk a földtulajdonosi 
képviselők kérdéseit, és ameny- 
nviben licitálás mellett dön- 
tenek a tulajdonosok, annak 
helyét, idejét készséggel kö
zöljük.
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V A D L E X IK O N
A  H I U Z
( L Y N X  L Y N X )

A macskafélék (felidae) nagy
testű európai ragadozóját, a hi- 
úzt - életmódja és táplálékszer
zési sajátossága miatt méltán 
nevezik az öreg kontinens tigri
sének. A székely vadász vagy a 
csíki favágó-erdőkerülő árnyal
tabban fogalmaz: szép bundája 
miatt az erdő „hercegének”, 
máskor az erdő „kisasszonyá
nak” nevezi, de gyorsan hozzá
teszi a „gyilkos" jelzőt is, való
színű alapos megfigyelések 
eredményeként, hiszen az er
délyi gazdaember nem egy csi
kója, juha, a nyájtól lemaradozó 
tinója, szamara hiányzott más
nap, egy ködös nyári-őszi éj
szaka után, illetve pontosít- 
sunk: nem hiányzott, másnap
harmadnap mindig megtalálták 
a havasi szálláshelytől (eszená- 
tól) nem messze, de átharapott 
nyakkal, „felhasogatva". Persze 
főleg az agya, zsigere, vére hi
ányzott. A „Kárpátok tigrise” -

MELLSÓ LÁB

H Á T S Ó  LÁB

ezt egy bajor vadász mondta 
nemrég -, csak ilyen ínyencfala
tokra vadászik, s elejtés után 
azonnal fogyasztja ezeket, a 
húsa csak adalékként szolgál a 
lakomán. Ősi szokás szerint a 
zsákmányt gyakran eltemeti, de 
azt el is felejti, a dögre sohase 
tér visza.

A hiúz az 1930-as években 
Európában csak Görögország
ból és az Ibériai félszigetről hi
ányzott, ma azonban már Nyu- 
i it -Európából, a Skandináv or

mokból is eltűnt. Ugyanakkor 
:>zümuk egyre nő Közép- és Ke- 
Irt Európa, Szerbia, Bosznia, 
Bulgária, Ukrajna és Oroszor- 
;/ag felé haladva. A Kárpátok-

*
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bán, a Hargitán, s ezek nyúl
ványhegységeiben szép szám
mal található: 1990-ben Romá
niában az állami erdészetekben 
747, a vadásztársaságok bérelt 
területein pedig 475 darabot 
számláltak. Itt Európa-, sőt vi
lágrekordot is lőttek, s albínó 
példányai is kerültek Elekes 
uram gyergyói cserző-montíro- 
zó műhelyébe.

A „kisasszony" jelző illik a hiúz 
bundájára, amely megkapóan 
szép: az évszak, vidék, kor és 
nem szerint nagy változatossá
got mutat. Alapszíne sötét- és 
rozsdabarna, barnásszürke, 
amelyen kerek vagy ovális söté- 
tebb pettyek láthatók. Alsó ál
kapcsán pofaszakála, valamint 
hastájékának szőre fehéres
szürkés, fülei fehéresek, fekete 
szegéllyel, amelyeket szőrpa
macsok díszítenek. Lábai is 
pettyezettek. Fejének szőrzete 
fehéres-sárgás alapon csíko
zott. Szemének szivárványhár
tyája aranysárga, kerek pupillája 
fekete. Hossza 80-115 cm, ma
gassága 60-76, farokhossza 
15-24 cm, a végén lekerekített. 
Súlya 15-32, de Görgényben és 
Bulgáriában lőttek 45 kilón felüli 
példányt is. Lassú járásnál 
nyomvonala egyenes. Két éves 
korukig az anya együtt vadászik 
kölykeivel, ilyenkor egymás nyo
mában libasorban lepnek. Me
gijesztve, szorongatott helyzet
ben fúj és köpköd. Jóllakva do
rombol, párosodáskor nyávo
gása messziről elárulja.

Élettere a sűrű aljzatú, vegyes 
domborzatú, sziklás-völgyes- 
szakadékos bükk- és fenyőer
dő, ahol a sűrűben nappal heve- 
részik, éjszaka portyázik, követ
ve az erdei utakat, ösvényeket.

Étlapján őz, szarvasborjú, fajd- 
kakas (dürgéskor), vadmacska, 
nyúl, vadmalac, nagyobb ma
darak, legelő háziállatok, kóbor 
házimacska és kutya szerepel. 
A nagyobb testű állatok hátára 
roppant ügyességgel ugrik fel, 
átharapva nyakukat. Zsákmá
nya futással nem tud menekülni 
előle. A szarvastehenet szinte 
percek alatt képes megölni.

Február-márciusban, két 
éves korában párosodik először, 
később évenként egyszer. Vem- 
hessége 70 napig tart, május-jú- 
niusban 2-3, ritkán 4 kölyköt vet. 
Ezek 16-17 napig nem látnak, 2- 
3 hónapig szopnak. Kilenc hó
napos kortól vadásznak, anyjuk 
közelében. Az utódgondozás a 
hiúzanya erénye.

A hiúz keresése friss nyomo
kon - főleg télen - izgalmas. Le- 
körözéskor télen 2-3 példányt is 
láthatunk együtt, párzásra ké
szülődve. A nyom követése 
mindig a hiúzhoz vezet, a lövés
re kereséskor mindig készen kell 
állni. Sebzetten a vadásszal és 
kutyával is szembeszáll, kétség- 
beesetten védekezik. A kegye
lemlövés - majd mindig - indo
kolt. Korahajnalon és alkonyai
kor lehet becserkelni, de gyak
ran kerül terítékre késő őszi és 
téli vegyesvadas hajtásokon is. 
Lesről is vadásszák, ilyenkor a jó 
álcázás fél siker. Csaliként 30- 
50 méterre friss véres húst, 
nemrég levágott baromfit, az 
Urálban és Észak-Szibériában 
élő kisebb háziállatokat hasz
nálnak. Fogják fémcsapdával, 
veremben, élővaddal felcsalizott 
csapdákban telepítés céljából. 
A váltóin rendszertelenül jelenik 
meg, néha napokra eltűnik, 
majd visszatér, így kiszámítha

tatlannak ismerik. Néha 4-5 lé
pésre is feltűnhet, a kutyanélkü
li vadásztól lassú lépésekkel tá
vozik, így könnyű célpont is le
het. A 2-3 kutyával hajtott hiúz 
néha fára, sziklákra is felmene-

JÁRÓ HIÚZ FU TÓ  H IÚ Z
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kül. A 125 C.I.C. pont feletti hi- 
úzbőr, a 26 pontos koponya 
már aranyérmes. A bőr elbírálá
sakor a szép pettyezettségért, a 
bajusz, fülpamacsok hosszáért 
külön-külön 5-10 százalékkal 
több pontot is adhatnak a bí
rálók.

Kászoni Zoltán
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ERDEKESSEGEK A
Rövid csőrű szalonkák

A csőrének hosszúságáról híres 
szalonkák között időnként elő
fordul olyan, melynek csőre 
több centiméterrel rövidebb az 
átlagosnál. A nyolcvanas évek
től egyre gyakrabban lehetett 
ilyen madarakkal találkozni, ta
lán azért, mert gyakoribb, vagy 
talán a statisztikákat pontosab
ban, gondosabban vezetik.

A vadászat, illetve a gyűrűzés 
közben befogott rövid csőrű 
hím példányok átlagos csőr
hossza 45,5 milliméter volt (a 
normális csőrhosszúságú sza

lonkáknál ez a méret átlag 66 
milliméter, 60-80 mm szélső ér
tékek között változik). A tojók
nál ezek az értékek 46,6 milli
méter, illetve 67 milliméter. A 
vizsgálatok kimutatták, hogy a 
rövid csőr mind a két nemnél 
előfordul, nem csak a hím pél
dányok között. A többi jellemző 
testméretben, mint a súly vagy 
a testhossz, hasonló eltérés 
nem mutatható ki. A statiszti
kák alapján a rövid csőrű sza
lonkák előfordulása ezer darab 
között egy.

A szalonkák gyűrűzése

A vonuló madarak kutatásában 
a huszadik század elején kezd
ték alkalmazni a csüdre helye
zett gyűrűket. Ezen gyűrűk se

gítségével sok ismeretet szer
zett a madártan. Az újabb mód
szerek közül 1964-ben alkal
mazták először az éjszakai vo

nulások megfigyelésére a ra
darhullámokat. Azóta már a 
műholdakkal is figyelik a rádió
adóval felszerelt vonuló mada
rakat.

A szalonkák által éjszaka 
megtett út 2-7-szer jelentő
sebb, mint a nappali helyváltoz
tatás. A szalonkák leggyakrab
ban 200 és 600 méteres ma
gasság között, kedvezőtlenebb 
időben alacsonyabban repül
nek. A vonulás leggyakrabban 
napnyugta után egy órával kez
dődik meg, és napkeltéig tart.

Erdei szalonka-trófea 
az ecsettollakkal 

kombinált pamacstoll

H A G Y O M Á N Y  ÉS M I N Ő S É G  1882 ÓTA.

SZALONKA DUBLÉ DÍJ
A Magyar VADÁSZLAP - együttműködve a Törley Pezsgőgyárral - 
immár hatodszor írja ki a Szalonka Dublé Dijat.

A díjat - egy láda palackban érlelt Törley pezsgőt - az a szalonka
vadász kaphatja meg, aki hiteles tanúkkal tudja igazolni, hogy a ta
vaszi húzáson dublét lőtt és azokat fel is vette.

Csak azokat a jelentkezéseket tudjuk elfogadni, ahol a vadász- 
fegyver kétcsövű s nem félautomata. A jelentkezéseket az igazolá
sokkal és legalább féloldalas ismertetővel (helyszín, időpon t, id ő já 
rás s tb . leírásával) április 30-áig a szerkesztőség levelezési címére:

Magyar VADÁSZLAP, 1245 Budapest Pf. 1209 - kérjük beküldeni.

H A G Y O M Á N Y  ÉS  M I N Ő S É G  1882 ÓTA.
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S Z A L O N K Á K R Ó L
A gyűrűzésekre legalkalma

sabb időszak a telelés, amikor 
a szalonkákat az éjjeli táplálko
zóhelyeiken fogják be és jelölik 
meg. A nyiladékok vagy rétek 
közül a szalonkák a gilisztában 
gazdagabb részeket látogatják 
előszeretettel. Ilyen nyirkos ré
ten hektáronként 300-600 kg 
giliszta él a talajban, összeha
sonlításul a lomberdő talajában 
60-80 kg, a fenyves talajában 
30-40 kg giliszta él hektáron
ként (ahol még a szalonka 
megfordul, mert ahol a giliszták 
mennyisége ennél kevesebb, 
azokat a területeket a madarak 
gyakorlatilag nem látogatják). A 
nappali és az éjszakai tartózko
dási helyeiket a táplálékbőség 
függvényében választják ki a 
madarak.

A szalonkák hálózásához 
leggyakrabban a Francia Vadá
szati Hivatal által kidolgozott 
módszert alkalmazzák. A háló
záshoz szükséges egy hordoz
ható akkumulátorról működő 
reflektor és egy 5-6 méter 
hosszú könnyű bot, melynek a 
végére könnyű üvegfonalból 
font hálót erősítettek. Este 8 óra 
és éjjel 1 óra között szoktak há
lózni. Három-négy fő alkot egy 
befogó csoportot. A hálózást 
megelőző éjjeleken a csoport 
tagjai figyelik a táplálkozóhelye
ket. Megfigyelik, hogy mikor és 
mennyi szalonka érkezik a háló
zás tervezett színhelyére. En

nek eredményétől függően há
lóznak.

Reflektorral pásztázva meg
állapítják a táplálkozni érkező 
madarak leszállóhelyét, majd a 
földön táplálkozó szalonkát a 
sötétben becserkelik és a hálót 
rádobják az el vakított, lapuló 
madárra. A sikeres dobás után
- ha a madár a hálóba került - 
megmérik a szalonka súlyát, a 
kézben levő madár tollazatából 
megállapítják annak korát és 
nemét, végezetül a csüdjére fel
húzzák a jelölőgyűrűt, majd 
szabadon engedik. A gyűrűzés 
igen fárasztó, munkaigényes és 
nagy ügyességet igénylő, sok 
értékes ismeret megszerzésére 
alkalmat adó vértelen vadászat.

Esténként átlagosan 2-4 
szalonkát látnak, és jó, ha ab
ból egy madarat meg tudnak 
gyűrűzni.

A legtöbb madarat Francia- 
országban, Angliában, Dániá
ban, Oroszországban gyűrűz
ték meg.

1983-tól napjainkig több 
mint tizenkétezer telelő szalon
kát gyűrűztek meg, amiből

A szalonka sok ezer tolla kö
zött van egy pár, amely a vadá
szok számára igazán kedves, 
de a nem vadászok körében is 
jól ismert, ez az ecsettoll. A sza
lonkavadászok ezt a tollat a 
madár „trófeájaként” szokták 
emlékbe eltenni, gyűjteni. A 
századfordulón élt olyan szen
vedélyes vadász, aki több, mint 
háromezer darabos gyűjte
ménnyel dicsekedett. Az ecset-

2300 darab került ismét kézbe 
Franciaországban. A szalonkák 
60 százalékát még a gyűrűzés 
évében, a gyűrűzés helyétől 
mért 2,5 kilométeres sugarú 
körben, a gyűrűzés után három 
héten belül meglövik.

toll a szárnycsont folytatásában 
helyezkedik el, megelőzve az 
összes evezőtollat.

Vadbiológusok osztályozták, 
elemezték a szalonka sokéves 
gyűjtéséből származó ecsettől - 
Iáit. Összesen 508 darab ecset- 
tollat vizsgáltak meg. Ezek 
alapján a nevezetes toll leg
hosszabb darabja 40 mm, a 
legrövidebb 26 mm, az átlagos 
és leggyakoribb tollméret 30-31 
mm volt. A toll a legszélesebb 
helyén 3-4 mm. A toll színe, 
mintázata egyéni, igen eltérő, 
madaranként más-más.

Ennek a tolinak a segítségé
vel nem lehet meghatározni a 
madár nemét.

Az ecsettoll színe rendellenes 
is lehet. Ismernek olyan mada
rat, amelynek mind a két ecset- 
tolla teljesen fehér, mintázata 
sincs, de előfordult olyan is, 
amelynek csak az egyik tolla al
bínó, a másik fehér tollon pedig 
barna mintázat volt.

Fluck Dénes

TAJEKOZTATO
ESTI SZALONKAHÚZÁSRÓL, 
MÁRCIUS 20-A ÉS 
ÁPRILIS 5-E 
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN.

FELVILÁGOSÍTÁS: 
KAMARAERDEI DIANA VT.
246-4122, 226-9539, 227-3312

Az ecsettoll

Miért jó a VKE tagjának lenni?
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129. 
Telefon: 175-2951) 10 száza lék  kedvezm ényt ad a VKE
tagjainak a hozzá vitt vadbőrök kikészítésénél.

*
A Lőrincz és Fia Kft. PORST optikai boltja (1091 Buda
pest, Üllői út 81. Telefon: 215-0037, tel./fax: 215-4875) sze
mészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szem
üveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, 
céltávcsövek) javítására 10 száza lék  kedvezm ényt ad a 
VKE tagjainak.

Szintén 10 százalék a kedvezm énye a Fototechnika- 
L ő rín cz b o ltn ak  (1056 Budapest, Fővám tér 6. Telefon: 
137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javítá
sánál lehet igénybe venni.

*
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth

Lajos u. 57. Telefon: 283-4432 vagy 30/421-839) a téli ru 
házati c ikkekből 10 százalékos kedvezm ényt ad.

❖
Az IN TE R M A S  Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 
17. Telefon: 66/321-151, Fax: 66/441-029) által készített 
korongdobó gépeire, könnyű, összehajtható magasleseire 
és szárnyas és szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalé
kos kedvezm ényt ad a VKE igazolványát felmutató vásár
lóinak. '

A Vadászati K u lturá lis  E gyesü let tagja lehet az a te r
m észetes vagy jog i szem ély, aki e lfogadja az egyesü
let a lapszabályát és írásban kéri a fe lvételét. Az egye
sü leti tag d íj 1997-ben  1500 Ft, jog i szem élyeknek 15
000 Ft... am ely -  a többi között -  tarta lm azza a M agyar 
VADÁSZLAP egész évi ingyenes kiküldését, a vásárlá
si kedvezm ényekre jogosító  tagsági igazolványt.
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Idén is lesz, már hagyományszerűen szalonka

vadászat a Vadcoopnál, bár a szerződések még 
nem kerültek aláírásra. Reméljük, hogy a szoká
sos népszerűség ez alkalommal is jellemezni, az 
eredmények pedig minősíteni fogják sportsze- 
retetünket és lőkészségünket.

Mivel lapzártakor még nem tudjuk közölni a 
pontos helyszíneket és időpontokat, kérjük tag
jainkat, hogy érdeklődjenek ezügyben március 
közepétől. Jelentkezés a Vadcoop VT. központi irodá
jában, tel.: 185-5543
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 VADCOOP-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.

Ne feledjétek, várjuk a jelentkezéseket, pályá
zatokat, ötleteket a rendezvénysorozatra !

A k t u á l is

Felhívom Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy kedvte
lésünk, azaz a sportvadászat komoly kötelezettsé
gekkel is jár, amelyeknek igen szigorúan meg kell 
felelnünk, lévén fegyveres sport a miénk melyet tör
vények, jogszabályok kereteznek. Ezeknek, valamint 
saját szabályainknak és a felügyeletet gyakorló ható
ságfok) elvárásainak is eleget kell tennünk. Szeren
csére nagyon kevesen vannak olyanok akik miatt szó 
kell, hogy essék mindezekről, de sajnos vannak...

Nagy hangsúlyt kell, hogy fektessünk (az Országos 
Küldöttértekezlet döntése) a tagdíjbefizetések pontos
ságára, pénzügyi politikánk betartására.

- Bizonyára mindenki tudja, hogy az éves tagdíj befi
zetése (9.000. -Ft/év) január 01.-én esedékes és feb
ruár 28.-áig van fizetési haladék. Vadászaton, csak az 
vehet részt, akinek a pénzügyi kötelezettségei rende
zettek illetve az érvényesítő bélyegek a tagkönyvébe 
be vannak ragsztva. Április 1.-től kénytelenek va
gyunk törölni a fizetési hátralékosokat.

-Néhány vadásztársunk vadkilövésből -a kilövési díj 
be nem fizetése miatt- “rendelkezik” hátralékkal, kérjük 
szíveskedjenek rendezni tartozásaikat. Az a vadász, 
aki trófeás vadat lőtt az elmúlt év során, az 1996-os va
dászjegyét legyen szíves bemutatni (elbírálás végett) 
a VT. központi irodájában.
-Az éves vadászjegyek kiváltása be kell, hogy fejeződ

jön február 28.-ig.
-  1 9 9 7 -b e n  s o k  fe g y v e r ta r tá s i  e n g e d é ly  le já r. 

Figyelem! A Feg yve re n g ed é lye z és i O sz tá ly , csak 
azokat az engedélyeket hosszabítja meg, melyek
nél a bejegyzett fegyverek műszaki vizsgája (is) 
rendben van. Gondoskodjon tehát mindenki időben 
arról, hogy fegyverei ily módon is rendben legyenek.
-Az új Vadászati Törvény rendelkezéseinek értelmé

ben külföldi tagjainktól sajnos meg kellett válnunk.
- Vadászvizsga tanfolyam indítását tervezzük márci

us elejére, csak Vadcoop tagok és tagjelöltek részére. 
Jelentkezés a VT. központi irodájában: Tel. :185-5543 
Mint eddig, ezúttal is arra törekedtünk, -és tesszük ezt 
a jövőben is- hogy vadásztársaink, a döntő számú töb- 
ség érdekében betartjuk, betartatjuk mindenkivel a 
magunk által hozott szabályokat, valamint a ránk vo
natkozó tön/ényeket. Segítünk “aktuális”problémákat 
előre jelezni, hogy tagjaink ne “fussanak” fölösleges 
köröket és a velünk foglalkozó hatóságok is így köny- 
nyebben láthassák el feladatukat ami szintén kívána
tos, sőt bölcs dolog is. Minden további “aktuális” rovat 
ezt a célt -és egyben tagjaink érdekét- fogja szolgálni 
de, ha bármi egyéb felmerülő kérdés adódik, a köz
ponti iroda készséggel áll minden tagunk rendelkezé
sére a közismert, itt is többször leírt telefonszámon.

Tisztelettel: Liszi István VT. Titkár
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Rambó és Terminátor bukása, avagy a pandúrból is lehet rabló
Már több mint egy éve - mesélte 
Buzgó József, a Mecseki Erdészeti 
Rt. vadászati felügyelője - fölfigyel
tünk Lakócsa, Kétújfalu, Szentegát 
és Sumony térségében zsigerelésre, 
húzásra utaló friss nyomokra. Ké
sőbb meglőtt és levágott fejű bikákat 
is találtak. Szeptemberben az erdő
szélen fekvő szójatáblák permetezé
sét végző helikopter pilótája jelentet
te, hogy szarvastetemeket látott a 
táblában. Valamennyi helyszín a mű- 
utak mentén volt. A fej- és láblevágá
sok szakszerűsége hozzáértőt sej
tetett.

Sellye környékén csaknem fél
száz, lövés által elhullott vadat talál
tak, de mindössze 8-10 esetben tettek 
följelentést ismeretlen személy ellen. 
A fokozott területellenőrzésbe, meg
figyelésekbe kérésükre bekapcsoló
dott a területileg illetékes rendőrőrs 
is. Am csodák csodájára a „Szolgá
lunk és védünk” szlogennel ellátott 
járőrkocsik kivezénylése idején soha 
nem történt semmi rendkívüli ese
mény sem. A vadból kiszedett löve
dékeket a rendőrség nem fogadta el 
bizonyítéknak, mert - mint mondták
- annak kifejtése ugyan rendőr jelen
létében történt, de hatósági tanúk 
nem voltak jelen. így bizonyítékok 
hiányában rendre lezárták az ügye
ket. Az elkövetők személyére vonat
kozóan voltak ugyan szokásos „füle
sek”, de ezek szavahihetőségét tom
pították azok a tények, amely szerint 
mindkét szóba hozott személy ko
rábban hivatásos vadászként dolgo
zott a szomszéd társaságnál, és ak
tívan részt vettek a környékbeli rab- 
sicok elfogásában. A társaságtól tör
tént elbúcsúzás után egyikük - nem 
vadászként - Körcsönycpusztán ka
pott állást, a sellyei erdészetnél. A 
vajszlói rendőrök sikertelenségein 
okulva a szentlőrinci őrstől is kértek 
segítséget, ismertetve a Sumony kör
zetében tapasztalt vadorzásokat. És 
csak ekkor történt meg a nagy fogás.

A részleteket a szigetvári kapitánysá
gon Garai János századostól tudtam 
meg, akinek igen jelentős része volt 
az ügy tisztázásában. A múlt év szep
tember 27-én éjjel történt a tetten
érés. A közúti járműellenőrzés során 
Sumony térségében a járőrök egy 
Mercedest állítottak le. A kocsiban a 
két zöldruháson kívül két „civil” is 
tartózkodott. Kérték a csomagtartó 
felnyitását, amelyben egy frissen ki
zsigerelt szarvastehenet és egy 8x57- 
es golyós puskát találtak. Miután 
mindezekre elég nehéz elfogadható 
magyarázatot adni, előállították 
őket, majd átszállították a kis csapa
tot a szigetvári kapitányságra. Első 
vallomásukban azt mesélték, hogy 
előttük haladt egy ismeretlen autó, 
abból lámpáztak, majd a „valakik” 
lőttek, de továbbrobogtak. Ók meg
álltak, megtalálták a szarvast. Kizsi
gerelték, hogy meg ne romoljon és 
elhozták. Természetesen a vizsgála
tot végző rendőrök is olvasták a ha- 
zudozós báró közismert kalandjait, 
és nem hitték el a meséket. Reggelre 
egyikük aztán megtört, vallott, ezek 
után már a többieknek sem volt érde
mes tagadniuk. Azonnal forró nyo- 
mos csoportok indultak „háztűzné- 
zésre” és a négy személy lakását át
kutatták. Garai százados szerint a 
négy közül kettő volt igazán „kali
ber”, a másik két fő csak segítőnek 
bizonyult. Az ártatlanság vélelmét 
még mindig fenntartva: H. J. és N. J. 
urak közül egyikük 1967-ben, mási
kuk 1972-ben született. Egyikük egy 
bérkilövő társaság tagjaként birto
kolta a 8x57-est, a másikuk egy köl
csön kapott 7x64-essel vadászgatott. 
önfeledten, a fegyvertartási engedély 
tortúráinak megismerése nélkül. A 
Mecseki Erdészeti Rt. fülesei azon
ban mégis csak igaznak bizonyultak, 
mert a házkutatás során 8 trófea, bő
rök. vadhús, vadhúzó kötél, kampók, 
zsigereló- és nyúzókések kerültek 
elő, jó részük egyikük lakásán. A lőtt

vadat rendszeresen ide hordták. A 
vadhúst eleinte elajándékozták, de 
később már rendszeresen eladták. Ha 
viszont nem volt a húsra azonnali 
megrendelő, akkor a tetemet ott
hagyták és csak a trófeát vitték el. 
Feltételezhető egy olyan üzleti kap
csolat. amelyben mindezek az érté
kek valutává változtak, de ez még 
kellően nem bizonyított. Bizonyított 
és tényszerű viszont az, hogy áldat
lan tevékenységük folytán csaknem 
hatmillió a lopással okozott kár (5 
935 000 Ft). Ebből 4 150 000 Ft a 
sellyei erdészeté, 935 000 Ft a dará
nyi Új Élet Vadásztársaságé, 850 000 
Ft pedig a Hubertus Vadásztársaságé. 
A nagygolyóssal muzsikáló duó tak
tikája végül is egyszerűnek és meg
lehetősen közismertnek bizonyult. 
Személyautóval járták az erdő mel
letti műutakat. Ismert és alkalmas te
rületeken még lóvilágnál, de gyak
rabban lámpázva megálltak és a ko
csiból rálőttek az éjszaka kiváltó 
vadra. A rálövést követően gyorsan 
elhajtottak a területről. Órák múlva 
vadkihúzó segítőkkel visszatértek a 
helyszínre és az éjszaka leple alatt 
elszállították a zsákmányt. A vi
szonylag hosszúra sikeredett munká
jukat segítették az egyenruhások is. 
akik a fülesek leadásán kívül több
ször segítettek a vad kihúzásában és 
értékesítésében is. A levegő „tiszta
ságáról” az erdészetnél dolgozó 
Rambó értesülései voltak kulcsfon
tosságúak. Az ügyben besározódott 
egyenruhások ügyét a Katonai 
Ügyészség Nyomozó Hivatala vizs
gálja. A dolog pikantériája, hogy a 
gyanúsítottak tetteiket bevallva sza
badlábra kerültek, és a legközelebbi 
beidézésük alkalmával már ügyvéd
jeikkel jöttek és korábbi vallomásu
kat - a csomagtartóban talált szar
vastehén kivételével - sorra vissza
vonták. Mindezek ellenére a vád erős 
lábakon áll olyannyira, hogy a váde
melés megtörtént, a fentieken kívül a

fegyverrel és lőszerrel való vissza
élés bűntettében is.

Mindezek ismeretében kértem 
Gondos Gyula megyei fővadász vé
leményét Baranya megye jelenlegi 
vadászetikai helyzetének értékelé
sére.

- Nos, az elmúlt években rendkí
vül sok kívánnivalót tapasztaltam 
ezen a téren, és ez módfelett szomo
rú. Ennek oka a társaságok sajátos 
fólhígulása. Az öt-hat éve nyakra-fő
re alakuló bérkilövő társaságok ma
gukba szívták azokat a vadászni 
óhajtókat, akik valamilyen ok foly
tán nem lehettek területes társaságok 
tagjai, netán kizárták őket onnan. 
Mindenféle szelekció nélkül lettek 
vadászok, gyakran keményen fizetve 
mindezekért. így azután megpróbál
ják bepótolni lemaradásukat mind a 
trófeák, mind a vadhús terén. Céljaik 
elérése érdekében számukra illeték
telen helyeken is megjelennek és 
ezáltal külső vadorzókká válnak. 
Ezenkívül a „ki tudja, holnap vadá
szom-e” mondás manapság szinte 
szállóigévé vált. Ennek tulajdonítha
tó az is, hogy a korábbi években vi
tán felül közmegbecsülésnek örven
dő vadász, lövés előtt kevésbé körül
tekintően bírál. Sajnos akad, aki tilal
mi időben is puskázik, mert üres a 
mélyhűtő ládája. Az úgynevezett 
klasszikus vadorzást nem tartom az 
eddigieknél nagyobbnak...

így azután az ormánsági méltán 
világhírű gímszarvas-populáció hiá
ba minősül nemzeti kincsnek, ki
emelt értékű közvagyonnak, a tilosba 
tévedők többnyire szabálysértések
kel ússzak meg. Az időközben beve
zetett vadvédelmi bírság, a köztörvé
nyes bűnelkövetés egyértelmű bizo
nyítása talán most kerülhet elsők kö
zött bizonyításra, hála - és köszönet
- a szigetvári rendőrkapitányság 
mindenre kiterjedő vizsgálati mun
kájának.

Dr. Czvalinga István

A múlt év őszén az új adójogsza
bályok körüli hírverés „hátteré
ben" szép csendben módosítot
ták a társadalombiztosítási jog
szabályokat is. Azóta világossá 
vált, hogy a „menetrend szerinti" 
nagy sarc 1997-ben a tb. A vál
toztatás a biztosítottak körébe 
sorolta az egyesületek - így a va
dásztársaságok - választott tiszt
ségviselőit is. Azt hiszem, sokan 
riadtan olvastuk november végén

az egyik mértékadó, a PM mun
katársai által írott szaklap külön- 
számában, hogy valamennyi vá
lasztott egyesületi tisztségviselő 
után tb-járulékot kell fizetni. „Ez 
azt jelenti, hogy ezekben az ese
tekben a kifizetett díjazás össze
gétől függetlenül fennáll a biztosí
tási jogviszony, és így a járulékfi
zetési kötelezettség”. Rövid osz- 
tás-szorzás után kiszámítható, 
hogy a jelenlegi minimálbért ala

pul véve egy feladatait ügyesen 
(sőt: sokszor saját pénzén) végző 
vadásztársasági tisztségviselő 
után havi 6630 Ft-ot, évi 79 560 
Ft-ot kellene leszurkolnia a va
dásztársaságnak. Azóta elhang
zott sokféle értelmezés, aztán 
végre fellélegezhettünk: február 
10-én az egyik napilapban az ille
tékes hatóságok fizetett hirdetés
ben végre kimondták: „járulékfi
zetési kötelezettség csak akkor

áll fenn, ha a tisztségviselő tiszte
letdíjat kap. Ezt tehát megúsztuk, 
mindenesetre jó példa volt kiszol
gáltatottságunkra. Gondoljunk 
csak bele, a terület nélkül mara
dó, névleges tagdíjat szedő va
dásztársaságok, melyek a kis
pénzű vadászok számára az utol
só lehetőséget jelentik, bármikor, 
egyetlen adó- vagy tb-jogszabály 
módosításával ellehetetleníthe- 
tők. F. L.
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A SZALONKÁK ATYJA
egfigyelésem sze
rint a vadászok 
között éppen úgy 
akadnak bizonyos 

vadfajok, zsákmányállatok 
iránt előszeretettel rajongó, 
„fajspecifikus” egyéniségek, 
mint mondjuk a nagyraga
dozók körében. Ezek a faj- 
specifikus vadászok a ked
venc vadjukról többnyire jó
val több ismeretanyagot 
gyűjtenek, halmoznak fel, 
mint a többi, mindenféle va
dászat iránt csaknem egy
formán rajongó nimród.

Máriássy Pál erdőink 
„hosszú csőrű királynőivel” 
van így. Több, mint hatvan 
esztendeje tanulmányozza, 
s vadássza az erdei szalon
kát, nem csoda hát, hogy 
kedvenc vadjának - minden 
túlzás nélkül - világhírű 
szakértőjeként becsülik, 
véleményét, tanácsát sok
szor kérik vadászok és 
madarászok, hivatalos 
testületek egyaránt. Még 
az Osztrák-Magyar Mo
narchiában született 
1911-ben. Híres törté
nelmi család sarja, 
nemzetsége állítólag 
már a kilencedik szá
zad óta Márkusfalván 
(Markusovce) él, 
Szepes megyében, 
mely település ma 
Szlovákiához tarto
zik. Tudomása szerint az 
ősei elsősorban kiváló nagy
vadvadászok voltak - nagy
apja például hatezer holdas 
elsőrangú vadászterületet 
bérelt a Tátrában míg őt 
kezdettől fogva jóval inkább 
az apróvad, a sörétlövés ér
dekelte, s mindenekelőtt és 
felett - az erdei szalonka!

Az első hosszú csőrűt ap
jától kölcsönzött 16-os dup
la puskával Nagyidán (Velky 
Ida) zsákmányolta, Kassa, 
mellett, ahol rokonaiknak, a 
báró Schell családnak volt 
kiterjedt birtoka. Ehhez a 
helyszínhez fűződik egy má
sik kedves, emlékezetes él
ménye is, amikor bokrászás 
során nem kevesebb, mint

hét puskás tüzelt egy fürgén 
repülő szalonkára, sorban, 
egymás után, s mind elhi
bázta. Végül Máriássy Pál
nak sikerült megakasztania 
a „bagolyfejű” röptét, aki 
utolsó pus
kásként 
állta 
balszár
nyon.
Iskoláit 
túlnyo
mó- 
részt 
Né

metországban végezte, 
majd közel tíz esztendeig élt, 
s vadászott Magyarorszá
gon. Jó l ismerte a Széche
nyieket, Pálffy Pált és korá
nak más nagy vadászegyé
niségeit. A második világhá
ború elején költözött Svéd
országba, mint az MTI sajtó
attaséja. Azóta ebben az 
északi országban él és dol
gozik, bár gyakorta hazalá
togat Szlovákiába, Magyar- 
országra egyaránt.

Közvetlenül a háború után 
indította meg - Scandinavi- 
an Hunting and Fisching el
nevezéssel - az ország leg
első vadásztatási irodáját, 
amit közel harminc eszten
dőn át vezetett. Ez idő alatt

körülbelül száz utazást bo
nyolított le, több mint nyolc
száz résztvevővel. Foglalko
zása természetesen igen 
nagy nemzetközi ismeretsé
get, kapcsolatokat jelentett, 
illetve jelent ma is számára.

Szalonkaszenvedélye 
mellett alighanem ennek a 
felettébb érdekes foglalko
zásnak tudható be, hogy 
eddig nem kevesebb, mint 
huszonöt különböző or

szágban vadászott 
kedvenc madarára, 
amit - úgy hiszem - 
kevesen, vagy ta
lán senki más sem 
tehetett meg an
nak előtte. Eddi- 

i  gi életében 
L  elejtett sza- 

lonkazsák- 
mánya szer

i t  fölött tekin- 
W télyes szá

mú, ámde mi
vel sosem töre

kedett igazi rekor
dokra, messze elma
rad az általa ponto
san nyilvántartott, ve
zetett szalonkarekor
derekétől. A lista sze
rint első a sorban a 
szintén felvidéki szü
letésű Nozdrovczky 
Lajos, kereken ötezer 
hosszú csőrűvel, akit 
az ugyancsak felvidé

ki Vay Elemér báró követ, 
majd harmadikként egy dán. 
Jess Jessen került „dobo
gós helyre”. Napi eredmé
nyét tekintve H. Hansen - 
úgyszintén dán - a világre
korder: Tavasszal kutya előtt 
lőtt kilencvenkét példányt.

Fiatalabb korában Mári
ássy Pál is elsősorban bok- 
rászni szeretett, ma inkább 
a leseket helyezi előtérbe. 
Kettő 12-es kaliberű FN- 
Browning puskát használ 
hosszú évtizedek óta, s hoz
zá Legia Star, Gyttorpt, al
kalmanként Eley gyártmá
nyú töltényféléket. Kezdő 
szalonkavadászoknak gya
korta tanácsolja, hogy sze
zon előtt kövessék VI.

György angol király példáját, 
aki minden áldott reggel a 
szobában sörétes fegyveré
vel „száraz gyakorlatokat” 
tartott, hogy minél „olajozot- 
tabb” mozdulatsor legyen a 
puska vállhoz emelése, a 
célzás. Az előtartás mérté
kére vonatkozóan pedig tré
fásan javasolja, hogy próbál
jon meg az illető a szalonka 
ELÉ hibázni! Akkor biztos a 
zsákmány. Ugyanis legtöbb
ször a szürkületben kissé 
alábecsülik a hosszú csőrn
ek repülési sebességét, 
ezért leginkább a mögé lö
vések számlájára írhatjuk a 
hibázásokat.

No de Máriássy Pál nem 
csupán vadássza a szalon
kát, hanem megrögzött 
gyűjtő is: minden, kedvenc 
fajára vonatkozó könyvet, 
cikket, emléktárgyat, amit 
csak tud, beszerez, eltesz, 
megőriz. Kereken negyven 
kötet erdeiszalonka-monog- 
ráfia van birtokában, s laká
sának valamennyi zege-zu- 
ga - akármerre nézünk - te- 
lis-tele van ilyetén relikviák
kal. A falakon nagyszerű fo
tók, rajzok, eredeti festmé
nyek a szalánci Ehreinheim 
Gábortól, Lindorm Liljefors- 
tól, és más neves festőmű
vészektől.

A közel hetven esztendős 
vadászmúltjában Máriássy 
rengetegféle módon része
sült a szalonkázás élvezeté
ben. Élményeiről, tapaszta
latairól kedvenc klubjának a 
CNB-nek (Club National des 
Bécassiers) negyedévi lapjá
ban a „La Mordorée”-ben 
számol be rendszeresen, de 
angol vadászújságokban is 
szokott publikálni. Egyet 
nem sikerült még neki elér
nie, amit pedig nagyon sze
retne: doublét lőni! Talán 
majd idén, egyik kedves va
dászterületén, a Finnország
hoz tartozó Aland szigetén, 
ahol nagyon jó húzások van
nak minden évben. Ez az 
esemény tenné fel a koronát 
szalonkavadász életútjára.

K o v á c s  László
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CSATLAKOZTUNK
A Vadászati Kulturális H H É M f l B  Egyesület csatlakozott

„M a g y a r  N e m ze ti ^ S S ^ E L a S u U  V a d á s z re n d " Ktunteiós 
!ti r: : k: i-r-̂r-’r -

kedett és teljessé vált az adományozó testület
száma. Mint emlékezetes, a j l F  Földművelésügyi Minisztérium
vadgazdálkodási és halászati ©  főosztálya, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet, a '  ' Somogyi Erdészeti és Fa
ipari Rt. (Kaposvár), az Északerdő Rt. (Miskolc),
a Vadcoop Bérkilövő /  '• SL' ~y-'. y < \  Vadásztársaság, a 
Nimród Alapítvány, a /  Pl ytt \  Nimród vadászújság
tavaly alapította a ma- í fa • . iV /  I gas rangú vadászati 
kitüntetést, amellyel \ ‘ / évente legfeljebb há
rom személyt vagy \ . J  szervezetet kívánnak
elismerésben részesí- c  ' - /  teni. (A kitüntetéssel
nettó 100 000 forint * * ' / "  pénzjutalom jár.) Időköz
ben csatlakozott az adomá- nyozók köréhez a Zalaerdő Rt.
(Nagykanizsa) és legújabban a Vadászati Kulturális Egyesület.

A „Magyar Nemzeti Vadászrend' alapításáról és adományozásának 
szabályairól szóló okirat szerint az elismerés és megbecsülés kifejezése
ként azok részesíthetők a kitüntetésben, akik a vadgazdálkodás és a va
dászat fejlesztése, valamint eredményességének elősegítése, a vadállo
mány óvása, valamint a veszélyeztetett fajok védelme, a vadászati kultúra 
értékeinek védelme, a magyar vadászati hagyományok megőrzése, a ma
gyar vadászat hírnevének mind Magyarországon, mind külföldön történő 
ápolása és öregbítése terén kifejtett tevékenységükkel kiemelkedő érde
meket szereztek.

Első alkalommal a kitüntetést post mortem Kittenberger Kálmánnak, a 
neves Afrika-vadásznak és gyűjtőnek, a Nimród vadászújság főszerkesztő
jének adományozták, megemlékezvén születésének - tavalyi - 105. évfor
dulójáról. A kitüntetést a kittenbergeri hagyományok ápolásáért Nagymaros 
Önkormányzata vehette át.

A kitüntetést - a régi Nimród címoldalán szereplő kép motívumainak föl- 
használásával - Tóth Pál Pusztaszeren élő festőművész tervezte és az Álla
mi Pénzverde készítette.

KIA EZ HIHETETLEN!
Hihetetlenül kedvező áron vásároljon 

KIA Sportágé Terepjárót Ára: 4 499 000 Ft

Hitelre történő vásárlásnál, 
most 0% a kezelési költség! 

Keresse fel az Ön KIA márkakereskedőjét! 
KIA Márkakereskedés és Szerviz

K I A ) ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
2 7 0 0  Cegléd, 4 . sz. főút 69 . km. 

Tel./fax: 0 6 -5 3 /3 1 3 -1 3 3

15



/

Árverés
Átmenő képünk - 
KOVRIG MIKLÓS 
60X80 centiméter nagyságú, 
keretezett olajfestményének 
reprodukciója, 
amelynek eredetijére 
a Vadászati Kulturális 
Egyesület ebben 
a hónapban is nyilvános 
árverést hirdet.
Az árverést megelőzően 
1997. MÁRCIUS 12-14-E 
KÖZÖTT 
A 131-4368-AS 
TELEFONON VAGY 
FAXON VÁRJUK 
AZ AJÁNLATOKAT.
Az ajánlattevőkkel közöljük
az utolsó legmagasabb árat,
megjegyezvén,
hogy minimum
ezer forinttal lehet emelni
a téteket.
Az utolsó öt legmagasabb 
árat ajánlót meghívjuk 
a szerkesztőségbe 
MÁRCIUS 17-ÉN 
15 ÓRÁRA, ahol 
személyesen licitálhatnak 
a festmény tulajdonlására.

A FESTMÉNY 
KIKIÁLTÁSI ÁRA: 

50 000 FORINT.
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- Tudom öregem, de én nem 
tudok neked segíteni, keress egy 
szép kis rigólányt, és mindezt 
neki mondd el! - szóltam hozzá 
gondolatban, de örültem, hogy 
hozzám is bizalmas volt, komoly 
szándékát eldalolta, és érzelmei
nek titkába engem is beavatott.

Szeretem a rigódalt. Egyszer, 
régen, az iskolából késtem jó fél 
órát, mert egy enyhe februári 
reggelen, azt hallgattam, és elfe
lejtettem továbbmenni. Amikor 
az osztályfőnököm kérdezte, el
mondtam késésem okát, sze
gény tanárom döbbenten nézett 
rám, azt hitte meghibbantam. 
Rövid tömörséggel közölte is fel- 
tételezését, de nem büntetett 
meg. Néhány nap múlva odabal
lagott mellém, kibámult az abla
kon, és mintha magának mon
daná megjegyezte:

- Fiam, most már értem, miért 
késleltetett a rigófütty. Én is meg
hallgattam. Úgy gondolom felér 
egyheti tanulással!

Sütött már a márciusi nap, a föld
nek tavaszillata volt a kertben, és 
lélegzése nyomán hóvirág fakadt 
a lankás domboldalakon álló er
dő alján. Az avart már nem 
nyomta a hó, és a lelapult sáros 
levelek kissé megemelkedtek.

Az élet megemelte a föld mell
kasát, és mély sóhajként szakadt 
ki belőle a tavasz kezdete, az éb
redés. A legyek még bénán 
mászkáltak a napsütötte ház ol
dalán, de a fővadász, frissen és 
energikusan, reményekkel telve 
jelent meg a vadászháznál.

- Este kimegyünk szalonkázni 
a Szénafűbe!

- Korai még, nem láttam ma
darat.

- Nem baj, a Szénafű a leg
jobb szalonkázóhely, talán látunk 
már belőlük. Idén én akarom az 
elsőt meglőni! Nekem úgyis az 
első lesz, tudod, hogy még nem 
lőttem egyet sem.

- Menjünk - mondtam meg- 
adóan és mentünk. Főnököm 
délután időben érkezett, az alko
nyat varázsa az erdőben mozdu
latlanná dermesztett, hátha 
mégis jön madár! A Szénafű, egy 
mocsaras horpadása az erdő

nek, ott szinte mindig van víz. 
Sűrű fiatal gyertyán és nyír nő 
belőle, de a sok víztől nem megy 
semmire. A vad azonban szereti. 
Békesség van ott és nyugalom. 
Sok a csiga, elcsemegézik a 
disznó meg a róka. A beleékelt 
vadföld egy nagyobb tocsogó
ban végződik, ott már művelhe- 
tetlen a talaj. A szalonka is szere
ti, na meg a vadkacsa. Egy-két 
pár mindig megkísérli a költést 
rajta, míg a disznók meg nem 
eszik a tojásokat, vagy a rókák 
össze nem szedik a mégis kikelt 
kiskacsákat. Akkor is ott egyen
súlyozott egy vörösképű, lompos 
farkú róka koma, a maga ke
cses, artista mozgásával, igye
kezve a vizet kikerülni, két apró 
cövek irányába, amik a tocsogók 
közepe táján álltak ki a fűcsomók 
közül.

Hirtelen elsurrant mellettem egy 
rigó, és felült az előttem levő fa 
csúcsára. Nagyon tavaszi han
gulatban volt. Szerelmes szí
vét csodálatos dalban 
tárta elém.

ILLUSZTRÁCIÓ: MIKLOSOVITS LÁSZLÓ
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Nemsokára megnősült...
Hát ilyen a rigódal: képes kibil

lenteni az embert a normális 
gondolkodásmódból. Vajon ho
gyan sikerült az Ő fészekrakása?

A tollas mesterdalnok elrepült. 
Figyelmemet ismét a róka vonta 
magára. Elindult a sásból kiálló 
karók felé, amik nagy méltatlan
kodó hápogással a levegőbe 
emelkedtek. Két szép tőkésréce 
nyaka és feje volt, amit cöveknek 
néztem. Gondolom, a koma tojá
sok reményében ment oda, de 
úgy láttam nem talált semmit. 
Korai volt még tojást keresni. A 
két fényes tollú, a rókát szidva, 
nagy kört írt a mélykék égre, és a 
fejem fölött elhúztak a Balaton 
irányába.

- Menjetek csak... - gondol
tam, és lestem az eget, hátha 
jön szalonka. Nem jött. Csak a 
róka szökkent felém, zsombék- 
ról zsombékra, nem vett észre. 
Az egyik kupacról első lábai le
csúsztak, és nagy loccsanás
sal esett a még ugyancsak hi
deg vízbe. Kelletlenül mászott 
egy nagyobb halom tetejére, és 
én majdnem elnevettem ma
gam. Leült, miután megrázta 
magát, és nyalogatta lucskos 
bundáját. A kacsák mégsem 
mentek a Balatonra. Kemény 
szárnysuhcgással jöttek vissza, 
éppen a fejem fölött. Ahogy 
meglátták a birodalmukban 
kempingező rókát, hangos mél
tatlankodással újabb kört rajzol
tak az égre.

Az alkony óvatosan telepedett a 
fák közé. Türelmetlenül kezdtem 
toporogni, és forgolódni. Ha van

madár, most már indulniuk kell. 
Itt van az idejük, de ez a lompos 
tolvaj ott ücsörög, a kacsák meg 
szirénázva köröznek fölöttünk. 
Nem való ez a szalonkának, még 
elriasztanak innen mindent.

- Na jöjjön csak közelebb a vö
rösképűje, majd elveszem a ked
vét a rendzavarástól, fogadkoz- 
tam, és markolásztam a húszas 
puskám faragott agyát!

Nem jött. Csak ült és nyalogat
ta magát. A kacsák meg egyre 
alacsonyabban, de egyre hango
sabban lármáztak. Már a cinkék 
is elhallgattak és semmi sem 
mozdult a környéken. Feldobtam 
a kalapom. A tojó majdnem bele
repült. Kikerülték, és tovább kö
röztek. A róka rám nézett, és 
flegmán tovább ücsörgött. Tudta 
jól, hogy lőtávolon kívül van. A 
kacsák elhallgattak, de továbbra 
is, kissé magasabbra emelked
ve, szántották az egyre sötétedő 
eget. Már nem csak az Esthaj
nalcsillag látszott. Egyre töbocn 
néztek rám hunyorgó tekintettel, 
jeges leheletükkel lehűtve az er
dőt. A róka már alig látszott. A 
kacsák csak repültek kitartóan, 
és megint éppen felettem.

- Ha még egyszer jönnek, 
meglövöm a gácsért! - fogadtam 
meg magamban, de reméltem, 
hogy nem jönnek többé. Az ütem 
kimaradt. Már régen itt kellene 
lenniük, újra éledt reményem, 
hogy nem jönnek. A madarak el
hallgattak. Az este a: utolsó 
fénysugarat is zsákjába dugta, 
ecsetjével lemosta az erdő szí
neit. Már nem látszott a róka, 
csend és mozdulatlan minden, 
csak az égen gyulladt ki minden

csillag. A fák koronáinak éles 
kontúrja fölött hirtelen kivágódott 
a két, némán közeledő madár, jó 
magasan. O'iakaptam a puska 
csövét...

Persze, hogy ilyenkor nem hi
bázik az ember! A gácsér nyaka 
megtört, feje hátrahanyatlott, és 
zuhanása közben csaknem le
ütött a lábamról. Nehezen moz
dultam. Csak álltam, és néztem 
butaságom bizonyítékát.

Csak álltam, már nem vártam a 
szalonkákat, nem felfelé kémlel
tem, hanem a lábam előtt heverő, 
üvegesedő szemmel a párja után 
tekintő, tarkatollú nászruhás gá
csért néztem és már nem örültem 
a tavasznak, a szalonkának, pus
kának, hanem csak az járt az 
eszemben, hogy ezt a hibát már 
soha nem tehetem jóvá.

- Na mi történt? - kérdezett a fő
nököm a találkozóhelyen.

- Miklós, ne haragudj, ezt lőt
tem! Hirtelen jött, azt hittem sza
lonka! - hazudtam. Nagyon saj
nálom, de most már késő, nem 
tudom feltámasztani.

- Hm, túrt a szakállába, nem is 
hallottam a lövést. Na tedd le 
szépen a fűre és szégyelld ma
gad!

Egyebet nem szólt, de ennyi is 
elég volt.

Többé a tojót sem láttam ott, 
elköltözött, elhagyta bánatának 
színhelyét.

DÚCZ LÁSZLÓ

(Részlet a szerző készülő 
„Harmatcseppek” c. kötetéből.)

Magyar Vadászlap szerkesztőségében kapható
Concerto-Boldog kürtegyüttes 

„Vadászzene” CD 1890,-
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900,-
Békés Sándor: Vadászetika 290,-
Bognár-Huszár-Szidnai:
Magyarország Aranyérmes Trófeái 1500,-
Id. és ifi. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony 580,-
Kovács Gy., Heltai I.: A mezei nyúl 430,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340-
Merán Fülöp: Elindultam Csákberényből 1600,-
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000,-

Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute,
fotóalbum 1500,-

Rakk Tamás: Tűzözön és hóvihar 1200,-
Rakk Tamás:

Telihold a Kilimandzsáró felett 1200,-
Rakk Tamás: A vadász is ember 250,-
Vadászati Enciklopédia (szerkesztette:

Kőhalmy Tamás) 4200-
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500,-
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 295,-
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950,-
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K Ö N Y V K R I T I K  A
DR. CSŐRE PÁL: A SOLYMÁSZAT TÖRTÉNETE

Kétségkívül hiányt pótló mű a hazai 
solymászati, madártani és közhasznú 
történelmi irodalmunk rég várt szak
munkával gazdagodott. A solymászat- 
tal ma is aktívan foglalkozó két lektor 
nevének olvasása a művet még von
zóbbá tette számomra. A szakmai lek
torok (nem is beszélve az irodalmi vé
leményezőkről!) ma valahogy mellő- 
zódnek könyvkiadásunkban, amely
nek következtében a vadászati irodal
munk is silányabbá válik.

A solymászat legkorábbi emlékei
ről nehéz írni. hiszen valóban kevés 
dokumentum maradt ránk, bár ezek 
némelyike egészen Homéroszig nyú
lik vissza (i. e. 770-es évek!). A szerző 
által ismertetett Ktesias-töredék tartal
ma tudomásom szerint nem egyezik 
egyes európai szerzők erről leközölt 
fordításaival, melyek szerint i. e. 400- 
ban a solymászatot Perzsiábán és Indi
ában ekkor még nem ismerték, viszont 
Közép-Ázsiában már gyakorolták. 
Hasonló ellentmondások észlelhetők a 
kínai és japán solymászatot illetően is. 
Természetesen ma szinte lehetetlen ki
deríteni, mely adat és évszám az igazi, 
mely forrásanyag tekinthető hiteles
nek. bár például Albertus Magnus, az
az Nagy Szent Albert avagy „Doctor 
Universalis" válogatott írásai már ma
gyarul is hozzáférhetők.

Meglepődtem a szerző szerint ma 
irányadónak tekinthető „rendszere
zés" olvasásakor (27. old.). Az 1930- 
as évek óta a világon mindenütt a ma

darak W ERM ORE-féle rendszere az 
elismert rendszertani sorrend alapja, 
vagyis helyesen sólyomalkatúak rend
je, vágómadárfélék és sólyomfélék 
családja képezi a solymászatra hasz
nált madarak rendszertanát. A vércsék 
mindig és mindenki szerint a sólyom
félék családjához tartoztak és tartoz
nak, s a hivatkozásként szereplő euró
pai hírű kitűnő könyv három szerzője 
közül a szereplő kettő neve is rosszul 
íródott (Helyesen: Peterson, R. T.- 
Mountfort. G.-Hollom. P. A. D.). A 
„fajta”  gazdasági v. háziállatok és 
kultúrnövények fajon belüli alapvető 
gazdasági és taxonómiai egysége, 
semmiképpen sem nevezhető alfaj
nak! A madarak rendszertana hosszú 
évek óta csak az énekes madaraknál 
változott (28. old.). A felsorolt va
dászsólymok mind egy fajhoz, a Fal- 
co rusticolushoz (vadászsólyom!) tar
toznak, amely fajnak 7 alfaját ismerik 
el napjainkban, köztük a szerző által is 
ismertetetteket is. Angol neve helye
sen: Gyrfalcon. A kerecsent illetően 
őseink netán valamelyik alfajával is 
találkozhattak, hiszen arrafelé a F.ch. 
coatsi is előfordulhatott. A héját régi 
solymászaink kiköcsénnek, a karvalyt 
karolyának és karvalyának is nevez
ték.

A 31. oldalon Gyementyijev ma
gyarul Dementjev-nek íródik. Ezen r» 
magyar solymászattal foglalkozó oi 
dalak képezik a könyv igazi értékét. A 
ma is élő ..turulproblémát” Vönöczky

Schenk Jakab véleményével egyezően 
zárja le: turul = Falco rusticolus altai- 
cus Menzb. Ez azért nem ennyire egy
szerű, legalábbis nem mindenki hisz 
benne! Nem lett volna szabad figyel
men kívül hagyni más, hozzáértőbb 
kutatók véleményét sem, akik kere
csent, pedző madarak, több faj együt
tesét stb. vélik felfedezni a turulban. 
Feleslegesnek tartom a hosszúra sike
redett eredeti német szövegek közlé
sét. hiszen magyar fordításuk is követi 
azokat. Ám hiányolom e fejezetből a 
Perni vidékén előkerült ezüsttálak, a 
római Santa Saba templom X. századi 
domborművének és a nagyszentmik- 
lósi kincs megemlítését. Ezek mind a 
középkor magyar solymászatára utal
nak.

A solymászat újkori irodalmát ille
tően feltétlenül ide kívánkozik Petényi 
Salamon János akadémiai székfogla
lója 1848-ból: „A  sólyomról és a soly- 
mászatrór. A kézirata ugyan a mai na
pig sem került elő. de az előadás el
hangzott! És téves a szerző azon véle
ménye, hogy 1955-ig nem jelent meg 
solymászattal kapcsolatos munka (69. 
old.), s ezt saját maga is cáfolja, hivat
kozván Lelovich György 1952-ben 
megjelent (kétkötetes!) munkájára. 
Nagy Géza (1896. 1897-1901),'Ro- 
diczky Jenő (1902) - a szerző is hivat
kozik rá -, Siklóssy László (1927-29), 
Nemeskéri-Kiss Sándor (1943) műve
iben bőven található solymászati té
ma, még történelmi is. Blasnak 1943-

ban jelent meg „Erdély solymászata” 
című tanulmánya. Lelovich György 
1944-ben írta a „Solymászati útmuta
tó", Bástyái Lóránt 1947-ben a „Vá
gómadarak vadászatra való idomítá- 
sa" című munkáját, s nem feledkezhe
tünk meg Homoki-Nagy István „Szár
nyas vadászmesterck” 1947-ben kia
dott nagysikerű alkotásáról sem. Úgy
szintén hiányolom a klasszikusnak 
számító, s magyarul is hozzáférhető 
munkák (Taymur Mirza, Maurice Pla- 
niol. Gilbert Blain stb.) figyelmen kí
vül való hagyását, nem is beszélve 
Dúcz László (1993) és Bástyái Lóránt 
(1994) új könyvéről.

A magyar solymászat legújabbkori 
története („A  solymászat hanyatlása" 
cím alatt. 72. old.) sajnos mindössze 
pár sorban leledzik a könyvben.

A könyvet letéve a legelső érzés, 
ami erőt vett rajtam, a csodálat és a 
tisztelet érzése volt. Aztán hosszas 
töprengés után a „Qui tacet consetire 
videtur" (aki hallgat, beleegyezni lát
szik) latin mondás gondolatával fog
tam hozzá kritikám megírásához, 
igyekezvén azt hozzásegíteni javított 
második kiadásához, netán idegen 
nyelvre történő lefordításához és meg
jelentetéséhez, hiszen minden szem
pontból alkalmas rá.

E hiánypótló munkát melegen aján
lom minden tanulni vágyó Nimród
nak. a madártan, a solymászat és a tör
ténelem után érdeklődő olvasónak.

Dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
zem. és nem a vadász vagy a földtulaj-A legtöbb helyen befejezték az új va

dászterületek kialakítását. Az eddig 
összesített adatok szerint a korábbi 
84U helyett a vadászati törvény élet 
be lépésével 1135 vadászterületen 
áldoznak szenvedélyüknek Huber
tus késői utódai. Számos helyen 
azonban a vad irtásszerű pusztítása 
tapasztalható: az engedéllyel ren
delkezők mellett aktivizálódtak az 
orvvadászok is. Egyebek között 
ezekről is hírt adtak az újságok az 
elmúlt hetekben.

A vadászati törvény jó, de nem aktuális
- derül ki a Heves Megyei Lap Ki tud 
ravasszabb ügyvédet fogadni című 
riportjából. Jó  nehány vadásztársaság
ban elszabadultak az indulatok, miután 
dönteni kellett, hogy a földtulajdonosok 
milyen képviseleti formát hoznak létre, 
hogyan szabják meg a vadászterületek 
határait, illetve miként hasznosítják ma
gát a vadászati jogot. Ez érzékenyen 
érintette az eddig birtokon belül lévő va
dásztársaságokat, s néhányuknál az is 
kétségessé vált, megmaradnak-e, hi
szen az előzetes kijelölés szerint bizo
nyos régi területek nem érik el a 3000 
hektáros, törvényben meghatározott 
határt.

- Ha csupán szövegében értelme -

donos szemével vizsgálom a törvényt, 
akkor azt kell mondanom: jó, konstruk
tív, csak sajnos nem aktuális - szögezi le 
a szövetség elnöke. - Az eddigiekhez 
képest az a legnagyobb változás, hogy 
a vadászati jogot a földtulajdonjoghoz 
köti, miközben ez a jog eddig az államé 
volt, s az adta bérbe a vadásztársasá
goknak. Nem kétséges, hogy az új vál
tozat politikai döntés eredménye. A baj 
csak az, hogy a földtulajdonjogok jelen
leg rendezetlenek, olyan is előfordul, 
hogy de jure bizonyos területeknek 
nincs is tulajdonosuk. E kusza helyzet 
rendeződéséhez jó pár évnek el kellene 
telnie, a vadászati törvény viszont márci
usban hatályba lép.

„Puskaporos a levegő Dél-Heves
ben, az ország egyik legnagyobb kiter
jedésű apróvadas területén. A társult 
vadászati közösségek ugyanis hónapok 
óta nem tudnak megegyezni a Fauna 
Rt.-vel, amely jogelődje, a Füzesabonyi 
Állami Gazdaság révén az ötvenes évek 
óta folytat vadgazdálkodást a környé
ken. A tavasszal hatályba lépő törvény 
ugyanis a földtulajonhoz köti a ma is úri 
passzióként emlegetett vadászati jo
got." A Magyar Hírlap Élesben lőnek 
Hevesben a vadászföldekre című írá
sából kiderül: „A földtulajdonviszonyok

megváltozása miatt szétforgácsolódhat 
az ország egyik legnagyobb kiterjedésű 
apróvadas területe. A Füzesabonytól 
egészen a Tisza-tóig terjedő vadász
övezet évtizedeken keresztül a helyi Ál
lami Gazdaság felségterülete volt, s a 
vezetőség a 40 ezer hektárnyi kiterjedé
sű „birtokon" vadásztatta az odalátoga
tó vendégeket. Az elmúlt rendszerben 
főként a politikai elit töltötte itt szabad
idejét, de a környéket megkedvelték a 
külföldiek is. így nem csoda, hogy siker
ágazattá vált a vadászat. A vadászati 
törvény megjelenése azonban megza
varta az idillt, miután a négy települést 
(Tiszanána, Besenyőtelek. Poroszló és 
Komló) érintő földtulajdonosi kör a jelek 
szerint nem hajlandó a Faunával egyez
kedni. A visszakapott földek ejazdái 
ugyanis negyvenéves kényszerű .szü
net' után maguk szeretnék eldönteni, ki 
lőhet a birtokukon."

„A vadorzás ellen úgyszólván lehetet
len védekezni - állítja a Magyar Nemzet 
Terjedőben a vadorzás című cikkében 
László István, a Pilisi Állami Parkerdő- 
gazdaság munkatársa mint ahogy ar
ra sincs egyértelmű válasz, miért emeli 
lövésre puskáját a rapsic. László véle
ménye szerint nemcsak a szegénység 
indítja vadorzásra az embereket, hanem 
a haszonszerzés is. Pest megye egész

területén és Komárom megye egy ré
szén illetékes parkerdő dolgozói ugyan
is nemegyszer találkoztak olyan jelen
séggel, amely azt bizonyította, éttermek 
és különféle feldolgozók megrendelésé
re lövik ki a vadat. Áruló jel lehet a hely
színen hagyott trófea, vagy ha otthagy
ják a kilőtt szarvasbikát, mindössze az 
egyik hátsó lábát viszik el. László István 
szerint a rapsicokat a kerités sem állítja 
meg. (...) Sajnálatos tény, hogy a vador
zók ellen nehéz hivatalosan eljárni, és 
nemcsak azért, mert - a ritka kivételtől 
eltekintve - nehéz tetten érni őket. Volt 
olyan esetük is, hogy két hét után a tet
ten ért vadorzó ismét az erdész által el
kobzott puskájával járta az erdőt. A 
rendőrség ugyanis visszaadta a fegyve
rét, mert az elpusztított vad értéke nem 
volt - úgymond - olyan számottevő, 
amely miatt eljárást kellett volna indítani 
ellene. (...) Várhatóan nőni fog az ilyen 
esetek száma. Az elfogadott, új vadá
szati törvény ugyanis a földtulajdonhoz 
köti a vadászat jogát. Emiatt március 1 - 
jével több vadásztársaság is megszűnik, 
fegyverrel rendelkező tagjaik elesnek a 
vadászati lehetőségektől. Elképzelhető, 
hogy akad majd közöttük néhány, aki - 
vállalva a kockázatot - csatlakozik az 
orwadászokhoz."

Összeállította: K. E.
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Uj vadászati törvényt hoztak Romániában is
A törvényhozó Szenátus (felsőház) 
és a Parlament (alsóház) a szentesí
tett törvényben az előző, a diktatú
ra éveiben elfogadottakat igyeke
zett korszerűsíteni, és alkalmazni 
az európai elemeket, papírra vetve 
a vadászat etikai szabályait is. A 
törvény fő célja: a vadállomány vé
delme, a nemzeti vagyon megőrzé
sének, gyarapításának, gazdaságos 
értékesítésének szabályozása. A 
103. számú új törvény a fenti célok 
eléréséért új fogalmakat is tartal
maz, de nem mentes a központosí
tás elemeitől sem, amely a fejlődés
re a későbbiekben esetleg káros le
het. Ismerkedjünk meg egyes ren
delkezéseivel, főként amelyek a 
külföldi, így a magyarországi vadá
szokat is érdekelhetik, akik Romá
niában szeretnének hódolni szen
vedélyüknek.

A törvény első 6 paragrafusa ki
mondja: a vad, amely a vadászat 
tárgyát képezi, nemzeti (állami) tu
lajdon, együtt a vadászterületek va
dászati és vadászathasznosítási jo
gával, amelyet a törvényben egy 
pontosan meg nem határozott hiva
tal, az „Erdészetért felelős állami 
szerv” (minisztériumi rangon), bér
beadva „vagyonkezelőknek” , így a 
Nemzeti Erdészeti Egyedi Hivatal
nak (NEEH) a Vadászok és Sport
horgászok Országos Szövetségé
nek (VSOSz), vadbiológiai kutató
állomásoknak minimálisan 10 évre 
kötött szerződés alapján. A legki
sebb vadászterület 5 ezer hektár 
síkvidéken, 7 ezer dombvidéken és
10 ezer hektár a hegyvidéken. A 
földtulajdonosok függetlenül azok 
jogi állásától, a vadászterületeket 
bérlő ún. „vagyonkezelőknek” kö
telességük a vadászatot megenged
ni, azt elősegíteni, a vadvédelmet 
és tenyésztési intézkedéseket támo
gatni, viszont a vadászatnak sem 
szabad akadályoznia a földműve
lést, erdőgazdálkodást. Az állami 
erdészet, a megyei vadászszövetsé
gek (vagy kisebb, törvényesen mű
ködő társulatok) a vadászterületért, 
a vadállomány hasznosításáért bért 
fizetnek a földtulajdonosnak. A 100 
hektáron felüli bérleti díj az állam
kasszába kerül, mert a nagykiterje
désű vadászterületek továbbra is az 
állam tulajdonában vannak (a me
zőgazdasági termelőszövetkezetek 
Romániában megszűntek 1990- 
ben), de a 100 hektáron aluli terüle

tekért (ezek magán, vagy állami tu
lajdonok) a bér 25%-át bevételként 
megkapják a területileg illetékes 
önkormányzatok. A bérleti díj 
75%-át a NEEH kasszírozza be, 
amely évenként köteles a bérlőnek 
átadni ingyenesen 1-5 hektár terü
letet mezőgazdasági megművelés
re, amely kizárólag a téli etetésre 
szánt vadtakarmány megtermelését 
szolgálja.

Az új törvény az 5-ik paragra
fusban a megyei vadászszövetsége
ket és „szervezeteket” (?), társasá
gokat. nonprofit szervezetnek, nye
reségérdekeltség nélkülinek hatá
rozta meg, s a vadászatot a tagság 
„pihentető-sportszerű” foglalkozá
sának minősítette. A megyei szö
vetségek és társulatok az utóbbi 
években csakis külföldiek vadász
tatásából képezték bevételük java
részét, leszámítva a lőttvad-értéke- 
sítést. Az említett paragrafus alap
ján azonban bármikor letilthatják a 
külföldiek bérvadásztatását, mond
ván, hogy a tagok sportoljanak, pi
henjenek, szórakozzanak, de a pro
fitszerzés nem az ő feladatuk. Ha 
azonban nem lesz bérvadásztatás a 
kiadások fedezésére, a tagsági díjat 
sem emelhetik az égig. A törvény a 
vadászterületek vagyonkezelőinek
- így a szövetségeknek is - számos 
feladatot ír elő szerződésileg (vad
védelem, vadtakarmányozás, ete
tők és egyéb beruházások létesítése 
a vadászterületen). A törvény köte
lezi az Országos Szövetséget, hogy 
egy éven belül módosítsa - a tör
vény szellemében az alapszabályát.

A törvény kimondja, hogy csak 
azok a román állampolgárok va
dászhatnak, akiknek arra az évre 
pénzügyileg rendezett vadászje
gyük van. A vadászjegyet a megyei 
szövetségek bocsátják ki, vadász- 
vizsga alapján, amelyet bizottság 
előtt kell letenni, amelynek tagjai 
az egyesület képviselői, a megyei 
erdészet és az erdészeti egyetem 
vadbiológiai karának küldötte. A 
rendőrségi fegyverviselési enge
dély alapkövetelmény.

Külföldi vadászegyesületek tag
jai is vadászhatnak kölcsönösségi 
alapon, mint meghívottak (25. pa
ragrafus 1/c pont), vagy bérvadász
ként, a minisztérium által megálla
pított tarifákon. A külföldiek va
dásztatásának lebonyolításáért a te
rület bérlője felel. A külföldi bérva

dászoknak felajánlott vadmennyi
ség nem haladhatja meg a lelövési 
keret 30%-át. Az egyéni, vagy tár
sas vadászat csakis az időpont fel
tüntetésével, az erdészet vagy 
egyesület által kibocsátott enge
dély alapján lehetséges, a terület 
pontos feltüntetésével. Az okmány 
valódiságát sorszám és hivatalos 
pecsét bizonyítja. A törvény meg
szegői, a kizárt tagok csak 3 év le
teltével kérhetik újbóli felvételü
ket. A kihágási jegyzőkönyv tartal
ma, vagy a kiszabott bírság ellen a 
közlés után bíróságon 15 nap alatt 
lehet írásos panaszt tenni.

Medve, farkas, vidra, hiúz, 
nyestfélék csakis különleges en
gedéllyel vadászhatók. Amióta Ro
mánia aláírta a nemzetközi vadvé
delmi egyezményeket, a havasi 
juhnyájak és magasfennsíki marha
legelők dézsmálója, a medve és a 
farkas, védelmet élveznek. Az új 
törvény egy kimondottan jó intéz
kedése: az eddigi gyakorlattal el
lentétben, tilos gyöngygolyóval 
nagyvadat lőni.

A már említett központi szerv 
mellett létrejött a Nemzeti Vadá
szati Tanács, véleményezési és 
konzultációs feladatkörrel. Tagjai: 
a vadászszövetség elnöke, a köz
ponti erdészeti szerv (NEEH) igaz
gatója, három megyei vadászszö
vetség 1-1 küldötte, két vidéki er
dészeti hivatal egy-egy képviselő
je, a Román Tudományos Akadé
mia egy tagja, a vadbiológiai kuta
tás, a mezőgazdaság, pénzügy, 
rendőrség, az Állami TV és Rádió, 
az igazságügy és bíróság egy-egy 
küldötte. A tanács tagjai munkáju
kért nem kapnak fizetést, csak na
pidíjat és utazási költségtérítést. A 
tanács alapszabály alapján műkö
dik, és fő célja: a vadállomány-fej
lesztés távlati terveinek kidolgozá
sa, a vadászatot szabályozó rende
letek és utasítások tervezetének vé
leményezése, kutatási tervek kidol
gozása, új fegyvertípusok haszná
latának engedélyezésére javaslatté
tel és egyebek.

A vadvédelemre és a vadállo
mány megőrzésére nagy hangsúlyt 
fektet az új törvény. Szabályozza a 
legeltetés feltételeit az erdőben, az 
új vadfajok telepítését, honosítását 
(előzetes tanulmányok alapján), a 
vadbefogást (megjelölve a célt és 
eszközt), az egyes vadfajok te

nyésztését telepítési célból, stb.
A vadászat szabályozásának fe

jezetében újdonság, hogy az auto
mata és félautomata sörétes fegy
verekben vadászaton maximum 2 
töltény tárolható. Tilos a zajtalan 
vagy hangtompítós fegyverek 
használata, úgyszintén a vad árusí
tása magánszemélyek esetében. A 
hullajtott, talált agancsokat le kell 
adni, amely a terület bérlőjének tu
lajdona. Agancsot a határon kivinni 
csak törvényes engedéllyel lehet. A 
vadászterületek új haszonbérletbe 
adását két éven belül (1998 szep
temberéig) kell befejezni, addig a 
régi területfelosztások érvényesek. 
A régi bérlő költségein létesített va
dászati berendezések megvásárol
hatók, eladhatók.

Vadászati kihágások vagy bűn
tények esetében borsosak a bünte
tések: egy medve engedély nélküli 
elejtése bűnténynek számít, s ezt 1- 
3 évi börtönnel vagy 5-25 millió 
lejjel büntetik, s a bérlőnek még 2 
millió lej kártérítést is kell fizetni 
(1 forint=kb. 28 lej). A trófeát elko
bozzák. A trófeák engedély nélküli 
átvitelét, vagy élő vad okmány nél
küli kivitelét az országhatáron 1-2 
évi börtönnel vagy 5-15 millió lej 
pénzbírsággal büntetik. Súlyosab
bak a bírságok, ha a bűntettet 2 
vagy több személy követi el. (A 
bírság értékét az infláció növekedé
sének mértékében emelik.)

Vadászati idények: zerge szept.
15.-dec. 15., vaddisznó aug. 
l.-febr. 15., hiúz szept. 15.-márci- 
us 31., sakál szept. 15.-márc. 31., 
róka szept. 15.-márc. 31., borz aug. 
15-ápr. 15., mezei nyúl nov. 
l.-jan. 31., üregi nyúl nov. l.-febr. 
15., muflon szept. 15.-dec. 15., 
hermelin szept. 15.-márc. 31., 
nyestfélék szept. 15-március 31., 
őzbak jún. 1.-szept. 15., suta szept.
l.-febr. 15., gímszarvas és dámbi- 
ka szept. l.-dec. 15., gím- és dám- 
tehén szept. l.-febr. 15.

A medve, farkas, vidra, vad
macska, nincsenek felsorolva a va- 
dászidény-táblázatban, de az en
gedélyhez kötött vadászatuk to
vábbra is idényhez kötött.

A törvényalkotók és a szakem
berek Románia vadállományának 
megőrzését, minőségi javulását és 
a vadászati fegyelem erősödését 
várják az új törvénytől.

K .Z .



4 ^ l£ ö u a r ó

R e t t n e t
ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?

NAM ÍBIA-O KUJE FARM
KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:

KUDU, ORYX. SPRINGBOCK, HARTEBEEST 
ÉS VARACSKOS DISZNÓ 

NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 150.-A/ADÁSZ. 2x1 DM 200.-A/ADÁSZ 
A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST. ELLÁTÁST, 

TRANSZFERT, VALAMINT A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRETET.

CSOMAGPROGRAM DÉL-AFRIKÁBAN
ZULULAND:

8 NAP, BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA,
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS, 1 IMPALA, 1 BLESSBOCK,

1 VARACSKOS KAN. DM 3300,- 
THAMBAZIMBI 

SPEC IÁLIS PROGRAM VARACSKOS KANRA
7 NAP. BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA. 
SZÁLLÁS, ELLÁTÁS. VADÁSZKÍSÉRET 2x1. 2 VARACSKOS KAN,

1 VARACSKOS KOCA.

FIGYELEM!
EGY ZEBRAKILÖVÉS UTÁN 6 VARACSKOS DISZNÓ LŐHETŐ 

(ÁRLISTA SZERINT)! DM 3300,-

TA N ZÁ N IA
MÁR MOST FOGLALJA LE VADÁSZATÁT 1997-RE! 

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

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

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
TRADE -

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, lőszerek 
M in d e n  h é te n  k e d v e z m é n y e k k e l, 

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

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

rek

10// BUDAPEST, W ESSELÉN Y I U 74 TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csülórtök: 8.30-1 /.00. ponték: 8.30-14.30

f c j t c i t x
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTO TT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI KFT.
1181 BUDAPEST, BAROSS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 
AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 

NÁLUNK A L ó n  VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
BU D A PEST  IX.. VÁM HÁZ KRT. 7. T EL.: 218-0293

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

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

COfcl( l̂ORDC TRAVEL
A ConCorde Travel őrömmel érteni i  kedves aVasókat, hogy tevékenység- köre repülőjegy-eladással bővüli, 
így ezentúl tomptett szoláltatással áll utasai rendelésére. Vadászat, egyéni és társasutazások, va'arm'nt üz
leti és incentrve utak szervezése mefett igény szerint kedvező árú turista-, iietve kényelmes utazást bztosiló 
business osztályú repülőjegyeket biztosítunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repúlójegyárainkból:
AMSTERDAM 29000- MADRiO 29000.-
AUCKLAND 217 800,- MEXICO 87300.-
BANGKOK 115000- MIAMI 68 600-
BARCELONA 29000.- MÜNCHEN 21 000,-
BRUSSELS 29000- NEWYORK 59 000.-
BUENOS AIRES 120000,- NAIROBI 96000.-
CAPETOWN 109800- 0RLAND0 68600-
EDINBURGH 44 200- PARIS 29000,-
FRANKFURT 24 000- PRÁGA 19000-
HARARE 109800- RIO DE JANEIRO 114200.-
ISTANBUL 29 000- STOCKHOLM 36000-
JOHANNESBURG 109800.- SYDNEY 163 500-
LARNACA 29000- T0KY0 130000-
LONDON 26 000- TORONTO 61 500-
LOS ANGELES 82400.- ZÜRICH 24 000.-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
AZ ROOÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 5% KEDVEZMÉNYT ADUNK! 

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRAI 
Irodánk nyitvatartási idei*: hétfősötök: 9.00-17.00. péntek: 9.00-16.00 

Címünk: ConCorde Travel, 1062 8wfepest. Andrássy út 56.
Tel: 138-1) 1530935.269-5448, Fax: (36-1) 153-0417

lU U lll í lU  ^Browning.
. B r o w n in g . sörétes és golyós fegwerek

W ik u u k k *

%W INCHESTER
B r o w n in g

•WINCHESTER

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGWEREK 
MAROKFEGYVEREK 
LÓSZEREK

TÁVCSÖSZERELÉS, BELÖVÉS, FEGYVERJAVÍTÁS
SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT 

ÉS VISZONTELADÓT A ^ B r o w n i n g  É S A E P Z | 2 1  
FEGYVEREK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA É S A l V/W/MMi 
LÓSZEREK KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. B. W . DEFENDER 2001 KFT.

CÍM: 1088 BUDAPEST, BAROSS U. 1. (KÁLVIN TÉR SAROK) TELTFAX: 117-0235 
NYITVA TARTÁS: 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEKEN 10-15 ÓRÁIG

HAKisX - H KI=T
1182 Budapest, Szabadka u. 11. 

VADÁSZTÁRSASÁGOK, VADÁSZATRA JOGOSULTAK FIGYELMÉBE
SZERZŐDÉST KÖTÜNK ÉLŐ MEZEI NYÚL ADÁS-VÉTELÉRE 
AZ 1997/1998-AS BEFOGÁSI SZEZONRA, IGEN KEDVEZŐ

FELTÉTELEKKEL.
ÉRDEKLŐDÉSÜKRE, KÉRDÉSEIKRE VÁLASZT ADUNK AZ

1 - 2 9 0 - 7 8 3 3 - A S  
TELEFONON, ILL. FAXSZÁMON, LEVÉLBEN A FENTI CÍMEN, 

VAGY SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN.

H A ItlX -H  k ft
MOLNÁR
GÁSPÁR

ÜGYVEZETŐ
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BALOGH PÉTER
Péter korán elkezdett rajzolni, de kezé
ből idő előtt kihullott a ceruza... 
Négyéves volt, amikor lerajzolta házu
kat, teraszán egy pálcikaemberkével. 
Ez mi? - kérdezte tőle édesapja. Ez a 
mi házunk - volt a felelet. És ez ki? - 
kérdezte újra az édesapa. Ez én va
gyok - mutatott a pálcikaemberkére - 
és piszilek - felelte a gyermek. így kez
dődött, emlékezett vissza édesapja.
1 0 /1  “7 au9usztus 23-án szüle- 
I \j *-t  t  . tett Rákoshegyen. Rajz

tehetségét feltehetően édesapjától 
örökölte, aki egy Zala megyei kisfalu
ból azért indult útnak Budapestre, 
hogy a benne rejlő rajztehetséget to
vábbfejlessze, és elinduljon a művészi 
pályán. Élete másképpen alakult, de 
később Péter fiában saját elérhetetlen 
vágyait látta beteljesedni.

Péter őstehetségét már általános is
kolai rajztanára, Nagy János festőmű
vész is felfedezte, a Képző- és Iparmű
vészeti Gimnáziumban mestere, Basili- 
des Sándor véleménye szerint pedig 
már csak a technikai felkészültségét 
kellett csiszolni. A Képzőművészeti Fő
iskolán Ék Sándor növendékeként 
1974-ben diplomázott, mint rajz- és 
ábrázoló geometria szakos tanár. A ta
nári pálya azonban nem vonzotta, in
kább rajzolt, grafikusi és könyvillusztrá- 
tori munkákat vállalt. Már mint a Művé
szeti Alap tagja indult el ezen a könnyű
nek egyáltalán nem nevezhető pályán. 
Az 1970-es évek elején Csergezán Pál 
és Muray Róbert festőművészek rajzai 
mellett az ő munkái is kezdtek megje
lenni a Nimródban. (Nimród 1972 de-

(1947-1982)

cemberi számában és az 1973 januári 
címlap.) 1976-tól - a színessé vált Nim
ródban már megszakítás nélkül követ
ték egymást briliáns technikájú rajzai. 
Dolgozott a Móra, Corvina, Magvető, 
Szépirodalmi és más könyvkiadóknak 
is. Illusztrációival jelent meg a „Vadak" 
című könyv 1973-ban, a Móra kiadá
sában, melyet az említett kiadónál to
vábbi 50 ifjúsági, mese- és ismeretter
jesztő könyv követett. Fekete István 
népszerű állatregényeiben, a Vukban 
és a Kelében az olvasók tízezrei talál
kozhattak csodálatos rajzaival.

„Gyermekkori vágya, érdeklődési kö
re vonzotta a vadászathoz, a növény- 
és állatvilág aprólékos megismerésé

hez, hogy újjáteremtse, megcsillogtas
sa művészi elképzeléseit.” 1980-ban 
élete egyik nagy álma teljesült. Dr. Nagy 
Endre vendégeként négy és fél hóna
pot tölthetett Tanzániában, Arushában. 
Még ugyanezen évben művészi mun
kája elismeréseként megkapta a Műve
lődési Minisztérium nívódíját. Pályája 
lassan, de folyamatosan ívelt felfelé. Al
kotásaira nemcsak itthon, de külföldön 
is felfigyeltek. A német vadászlapokban 
több alkalommal is közölték afrikai raj
zait, Angliából önálló kiállításra kérték 
fel, s röviddel ezután Finnországból ér
kezett számára meghívó...

Önálló kiállítása - életében - nem volt, 
ha csak az az egy nem, amikor 1977- 
ben a margitszigeti Grand Hotelben, 
Muray Róbert festőművésszel együtt ál
lított ki. 1986-ban Hódmezővásárhe
lyen emlékkiállítást, 1987-ben Egerben 
gyűjteményes kiállítást, legutóbb 1995- 
ben - szűkebb hazájában - Rákoshe
gyen rendeztek kiállítást munkáiból.

Azon a bizonyos utolsó estén belé
pett szobájába - magával vive ked
venc puskáját -, és örökre becsukta 
maga mögött élete ajtaját... A zseniális 
tehetségű grafikusművész szikrázó, 
vibráló csillagként élt, s mint elfáradt 
üstökös, hullott le a mélybe. Művésze
te, embersége, kedvessége emlék
ként mégis örökre velünk marad.

Balogh Péter 1982. február 17-én 
este szülőházában, Rákoshegyen 
hunyt el. Születésének ötvenedik, ha
lálának tizenötödik évfordulójára emlé
kezünk...

Bányai József
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A LEGÉNDI „FOLYTATÁS”
Mint azt januári számunkban meg
írtuk, a Nógrád megyei Legénden a 
helyi vadászok szervezésében az 
IPOLY ERDŐ Rt.-vei szemben a 
második menetben „csatát” nyertek 
a földtulajdonosok, azzal, hogy „rá
rajzoltak” az erdőgazdaság által ja
vasolt és azon 50,8 százalékos álla
mi többséget jelentő vadászterület
re, valamint azzal, hogy költségeket 
nem kímélve sikerült maguk mögé 
állítani a környék szinte vala
mennyi földtulajdonosát, önkor
mányzatainak jegyzőjét.

A dolog természetesen ezzel 
nem ért véget, mert a folytatásban - 
a vadászterület határainak véglege
sítésében - nem tudtak megegyezni 
egymással az ellenérdekeltségű fe
lek - gyakorlatilag a helyi földtulaj
donosok (vadászok) közös képvise
lője és az erdőgazdaság képviselője 
között nem jött, előre láthatóan nem 
jöhetett létre kölcsönösen elfogad
ható megállapodás.

Az FM Nógrád Megyei Földmű
velésügyi Hivatala - hivatalból és 
megoldásként - egy immár negyed
szer megrajzolt és 5532. nyilvántar
tási számú vadászterületet jelölt ki, 
amely ellen fellebbezésnek nincs 
helye és felszólította az érintett tu
lajdonosi közösséget, hogy március 
1-jéig hozzanak határozatot a tulaj
donosi képviselet formájáról, a kép
viselő személyéről, a vadászati jog

gyakorlásának, illetőleg hasznosítá
sának módjáról, feltételeiről.

Az újabb közgyűlésre február 
17-én került sor, ahol a 4796 hektá
ros vadászterületből 43 százalékos 
tulajdoni aránnyal indult az Ipoly 
Erdő Részvénytársaság, de ezt az 
arányt 86,6 százalékra „feltornáz
ta’... igaz, a földtulajdonosok ezút
tal nem mutattak ellenállást

Az eredményen nem kell csodál
kozni, ugyanis a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság valamennyi erdőgaz
daságnak körlevelet írt, amelyben 
megerősítette, hogy a vezérigazga
tók teljes körű felelősséggel tartoz
nak az állami erdők maximális ho
zamtermelő képességének fenntar
tásáért, gyarapításáért... beleértve a 
vadállomány védelmét is. Ameny- 
nyiben a vadászterület határát első 
alkalommal megállapító határozat a 
fentieket veszélyeztetné, az rt.-k 
„kutya kötelessége” a határozat fel
függesztését, módosítását vagy 
semmissé nyilvánítását kezdemé
nyezni... és mindenről kötelesek a 
vadászati jog gyakorlásával kap
csolatos dokumentumok, megálla
podások, szerződések másolataival 
a KVI-t tájékoztatni.

Ha netán az állami erdőgazdaság 
kisebbségbe került volna, hivatkoz
va az erdők ökológiai értékének, 
stabilitásának és közjóléti szolgál
tatásainak fontosságára, a kincstári

vagyont ért sérelemre... az Ipoly Er
dő Rt. bírósági keresetet nyújtott 
volna be és azonnal kérte volna a te
rületen a vadászat gyakorlásának 
felfüggesztését. Jogászokkal kon
zultálva, az eddigi bírói gyakorlatot 
figyelembe véve, szinte 100 száza
léknak vehető, hogy a vizsgálat be
fejezéséig - vagyis az ítélethirdeté
sig - a bírók felfüggesztik a vadá
szati jog gyakorlását... és jó néhány 
évig hatósági vadászattal történik a 
vadállomány szabályozása, amely
nek költségeit az adott terület vadá
szatra jogosultjai kötelesek kifizet
ni.

A pereskedés, a viszonyok el
mérgesítése - úgy tűnik - senkinek 
sem lenne jó... és a végén az erő
sebb kutya fog „nyerni” .

Mi marad a földtulajdonosok, a 
vadászok számára?

Képletesen és a valóságban is 
„bedobhatják a törülközőt”... ahogy 
ezt tették a legéndiek, alsó- és felső
petényiek, bánkiak, romhányiak, 
nézsaiak, keszegek, ősagárdiak 
...és folytathatnánk az ország tele
püléseinek fölsorolását.

Kondor Endre, az Ipoly Erdő 
Rt. vezérigazgatója-aki az 1980-as 
évek közepén a MAVOSZ főtitkára 
volt - napjaink változásait egyetlen 
kérdésben és válaszban foglalta 
össze:

- M it akarnak a vadászok? Gaz

dálkodni vagy vadászni? Bízzák 
ránk a szakszerű vadgazdálkodást 
és ne akarjanak mást tenni - va- 
dásszanak! De ezt természetesen 
meg kell fizetni! Hozzák a táska 
pénzt, tárgyaljunk és meg fogunk 
egyezni.

Ami igaz, az igaz. a vadászok ja
va része szívesen lemond a nyűg- 
gel-bajjal, adminisztrációval, a sok 
gonddal, szervezéssel együtt járó 
vadgazdálkodásról, hiszen számára 
az élményt a vadászat, a vad elejté
se jelenti. Minden bizonnyal ez a 
vadászat már nem lesz ugyanaz, 
mint ami eddig volt... még akkor 
sem, ha a ma még ismeretlen tarifá
kat meg tudja majd fizetni.

Az Ipoly Erdő Rt. - és az ország
ban valamennyi erdőgazdaság - 
most dolgozik azokon a szerződése
ken, amelyekkel akár társult, akár 
saját jogú formában a kialakult va
dászterületeken a vadászatot lehető
vé kívánja tenni. A koncepció adott: 
nem kíván jogi személyekkel - va
dásztársaságokkal - haszonbérleti 
szerződést kötni, viszont a vadá
szokkal, az úgynevezett természetes 
személyekkel szerződik... és az 
éves terítéket kívánja értékesíteni.

A részletekről és ami talán még 
izgalmasabb: az árakról - a követ
kező számainkban tájékoztatjuk Ol
vasóinkat.

-ess-

HITEMRE M ONDOM !
Nagyon szeretném és remélem, 
hogy a fiam, a jövő nemzedéke, ná
lam jobb, sokkal jobb körülmények 
között vadászhat majd a Föld meg
újuló természeti erőforrásai közül a 
természetes állapotában megőrzött 
vadászható vadfajokra, a-biológiai 
életközösség pótolhatatlan részére, 
az egész emberiség és nemzetünk 
kincsére, amit a természet védelme 
mellett ésszerűen hasznosítanak.

Merem remélni, hogy a vad vé
delméről, a vadgazdálkodásról, va
lamint a vadászatról szóló törvényi 
rendelkezései csak átmenetileg 
okoznak gondot a földtulajdono
soknak, hogy vagyonértékű jogu
kat - a vadászati jogot - hogyan, 
kinek és mennyiért engedik át.

Bízom abban, hogy a magyar 
vadállomány túléli a törvény elfo
gadása és életbe lépése közötti 8 
hónapos időszak nehézségeit, a va
dászterületek határai úgy alakulnak 
ki. amellyel egyetértenek a földtu

lajdonosok, a régi és az új - a terü- 
letes és a terület nélküli vadászok.

Hiszek abban, hogy rendeltetés 
szerint alakulnak ki az új vadászte
rületek, amelyek legkisebb nagysá
ga meghaladja majd a 3 ezer hek
tárt, a határai között meglesz a 3 ki
lométeres távolság, hogy ökológiai 
adottságának megfelelően figye
lembe veszik a vad mozgási körét, 
életfeltételeit, védelmét, a bizton
ságos vadászat feltételeit, az erdő
gazdálkodási üzemtervet, az egyes 
földrészletek művelési ágait, az ál
lam, a megye és az önkormányza
tok határait.

Nagyon remélem, hogy a vadá
szati jog gyakorlói - a vadászatra 
jogosultak - maradéktalanul be
tartják majd a vadászati törvény 
paragrafusait, hiánytalanul teljesí
tik fizetési kötelezettségeiket: fo
lyósítják a földtulajdonosoknak já
ró területbérleti díjakat, megtérítik 
a vadkárokat, a vad által gépjár

művekben keletkezett károkat, be
fizetik a ' advédclmi hozzájárulást, 
a vadgazdálkodási, valamint vad
védelmi bírságokat és kifizetnek 
minden díjat, amit csak kirónak 
rájuk.

Abban is bízom, hogy 10 év 
múlva, a vadgazdálkodási üzem
terv lejártakor az ÁPV Rt. - ha ak
kor még lesz - illetőleg a Kincstári 
Vagyonkezelő felülvizsgálja majd 
az állami tulajdonú erdő-, és mező- 
gazdasági részvénytársaságok 
mostani területszerzési akcióit, a 
vadászterületek államosítását.

Mi mást tehetek, hiszek az Or
szágos Vadgazdálkodási Adattár, 
az Országos Vadgazdálkodási Ta
nács működésében, a trófeabírálat 
objektivitásában, a vadászat érdek- 
védelmi rendszerének megújításá
ban, az Országgyűlésben, hogy mi
hamarabb elfogad egy szakmai va
dászkamara létesítését engedélye
ző törvényt.

Halványan bizakodom abban, 
hogy előbb-utóbb valakit érdekelni 
fog az is, hogy a hivatásos és sport
vadász is ember, aki a folyamatos 
szakmai önképzése mellett szemé
lyijövedelmének 1 százalékát a va
dászati kultúra mecenatúrájának 
erősítésére áldozza.

Talán elképzelhető, hogy sok 
régi vadászcimborámmal együtt 
maicic., 1-je után is vadászati lehe
tőséghez jutok, hogy alkalmas le
szek a vadászok orvosi vizsgálatán 
és megfelelek a fegyvertartási ren
delet valamennyi előírásának.

Végül nagyon szeretném és re
mélem, hogy a fiam, a jövő nemze
déke, megbocsátja nekem és nem
zedékemnek, hogy 1996-ban meg
született az 50. törvény, amely 
alapjaiban változtatta meg. valósá
gos történelmi fordulatot hozva a 
magyar vadászatban.

Isten engem, így segítsen!
csekő
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H U B ER TU S  Vadkereskedelmi Kft.
M EGVÁSÁROLHATÓ. M EGREND ELHETŐ !

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

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 43ü Ft áfával) 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA 

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

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

Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0669, 316-0670. Tel./fax: 316-0671

IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-ném et SIG  SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok, 
SW ARO VSKI TÁVCSÖVEK. 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest X III., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

^ hütöház^

VADHŰTŐHÁZ KFT.

LOTTVAD-FELVASARLAS
8900 ZALAEGERSZEG. TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

V.______________________________________ /
Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy válasz
tékban 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, céltávcsó 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 vadászó- 

kát. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink felveszik a ver

senyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

SCHM IDT & BEN p fi?

r (V  ~ ~ ~ ~

Schmidt & Bender Hungária Kft. • H-1106 Budapest Fehér út 10 
Telefon 260-7641 • Telefax 263-2937
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H Í R h í r e k :
HUBERTUS

vadászati magazin -  kazettán
1994 márciusától 1996 decemberéig 610 
percben nézhették a DUNA Televízió nézői 
a HUBERTUS vadászati magazin műsorait. 
Mivel a minden hónap első csütörtökjén dél
után jelentkező műsort és másnapi ismétlé
sét -  a meglehetősen szerencsétlen sugár
zási időpontok és a Duna Tévé műholdas 
adásának vételére alkalmas antenna hiá
nya miatt -  sok vadász nem tudja nézni, 
ezért a szerkesztőség -  az aktuális és pro- 
tokollanyagok elhagyásával -  egy 120 per
ces válogatást készített VHS kazettára, 
amely bármilyen videomagnón lejátszható.

A 30 műsortól kiválasztott riportok-port- 
rék 12 vadíajról és vadászatukról, a külön
böző vadászati módokról, a vadászat trükk- 
jeiról, neves magyar és külföldi vadászok
ról. hazai képzőművészeinkről, látható és 
raktárban lévő .kiállításokról' szóinak... a 
műsorvezető-szerkesztő szubjektív váloga
tásában.

A Duna TV egyik legnézettebb magazin
jának adásaiból készült összeállítás érdek
lődésre tarthat számot a nem vadász nézők 
és a gyerekek körében is, hiszen jó néhány 
megismételhetetlen és látványos felvételt 
tartalmaz a 2000 forintért a DUNA TV video- 
táránál (1016 Budapest, Mészáros u. 
48—54.1. em. Jelefon: 155-3939), illetőleg a 
magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében 
megvásárolható, megrendelhető video
kazetta.

A pilisi szalonkázók március 8-án - 
a hónap második szombatján - dél
után három órakor Ispánhegyen, a 
Zotyi kőnél rendezik meg az immár 
hagyományos és ünnepélyes .Sza
lonka-nyitányt". A rendezők szeretet
tel várják a Pilisben szalonkázókat és 
érdeklődőket.

Az Erdórendezési Szolgálat és az
Állami Erdőfelügyelőségek összevo
násával az év eleiétől az új szervezet 
Állami Erdészeti Szolgálat néven mű
ködik és áll ügyfelei rendelkezésére.

„Négy évszak erdőn-mezőn” cím
mel nyílik kiállítása Török András va
dászfestőművésznek a soroksári 
Táncsics Művelődési Házban márci
us 17-én. A kiállítás 27-ig tart nyitva, 
megtekinthető naponta 10-től 18 órá
ig-

Dr. Bertótí István születésének 85. 
évfordulója alkalmából koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tart a Va
dász Könyvklub Egyesület, amelyre 
várják tisztelőit, tanítványait, kortársa
it és a nevét viselő vadásztársaságok 
képviselőit. Találkozó március 18-án
3 óra előtt a Farkasréti temető főbejá
ratánál

„A természet szép” címmel nagy si
kerű természetfotó kiállítást rendezett 
a dr. Nagy Endre Vadászklub Keszt
helyen, a Helyőrségi Művelődési Ott

honban. A kiállításon Adorján Péter, 
Bodai Györoy, Horváth András és Hó
bor Zsolt alkotásai adtak bepillantást 
az ezer arcú természet kimeríthetet
len kincsesházába.

Lapzártakor elterjedt hírek szerint
- nem végleges adatok - mintegy 
száz vadásztársaság vesztette el a 
területét. Az állami, úgynevezett üze
mi területek nagysága több mint 17 
százalékkal növekedett, amely hpz- 
závetőleg 250 ezer hektárt jelent. így 
korántsem volt túlzás, amikor „új álla
mosításról" beszéltünk, és ez ellent
mond az érintettek előzetes megálla
podásainak is.

Előző lapszámunkban közöltük az 
1996-ban Hubertus-kereszttel kitün
tetettek névsorát, amelyből sajnálatos 
módon kimaradt Szabó István 
(arany). Dobó István (arany), Géczy 
Béla (bronz). Az érintettektől ezúton 
kérünk elnézést.

Új helyre költözött a Munkalélektani 
és Üzem-egészségügyi Egyesülés, a 
VI. kerületi Dózsa György út 84/B cím 
alá. Az érdeklődők a fegyvertartási 
engedélyhez és pszichológiai vizsgá
lathoz szükséges előzetes bejelent
kezéseket a 342-9311 és 342-3920- 
as telefonszámon tehetik meg.

Szigorodtak az utazási - vadászat- 
szervező - irodák működésének fel
tételei a 213/1996. (XII. 23.) sz. IKM- 
rendelet alapján. Várhatóan a felül
vizsgálatok során egy sor .fantom
cég" ki fog hullani a rostán, mert az 
előírások meglétét folyamatosan el
lenőrzik.

Korongvadászversenyek március
ban: 22-23-án Beretta GP Neusiedl, 
JP C  100 k. a Beretta C rendezésé
ben. 29-20-án Tavaszi Nagydíi, Da- 
bas, ol. skeet. v. skeet, JPŐ  7& k., a 
Dabas SC rendezésében. Az éves 
versenynaptárt áprilisi számunkban 
közöljük.

JÓ VÉRVONALÚ NAPOSFÁCÁN 
MEGRENDELHETŐ AZ ARBOR-COOP KFT.-NÉL 

8646 BALATONFENYVES, VÍZHÁZ U. 3.
ÁRAINK:

JÚ N IU S 10-IG 145 FT 
JÚ N IU S 11-TÖL 135 FT 
JÚ LIU S 1-JÉTÖL 125 FT 

TEL.: IF J. ÁRKOSI ZSOLT, 85/362-066, FAX: 85/361-261

APROHIRDETES
KRICO-KRIEGESKORTE 600 Sniper .308 V/inch 
preoziós puska csószá/íéttö, álítható pofadékiés 
váfltámasszal. speoáls Schmíd? és Bender távcsövei 
iBryant szálkereszt. 3-12x50. aoél tck). Lapua Scenar 
(300 m-en 70 mm-es szóráskép és vadászati célra 
Norma Vulkán lószerrel eladó. Telefon: 06-62/431- 
886. reggel 6-7 óra között.
Eladók Mauser 66, .Stucri* 7x64-es kcal. gyárilag 
szerelt 8x56 Zeiss céltávcsővel. faragott aogyal. 1 d 
Savage .22-es Hőmet 2076-os. céltávcsóvel. vagy 
anéfcj. Tefefon: 06-96̂ 471-146.06-20*63-806.
Eladó 16-os Viktória dupla sörétes, valamnt 40 ki
készített pézsmapocokbőr. egyben 700 Ft/db. Ven
nék reáfc áron, kizárölag 20-as kaSberú kCfcékakasos 
dupla sor&est. TUa előnyben. SérCft állapotú is érde- 
0. Srdettódn: 06-62/341 -295 18 óra után.

9.3x74R duplagolyós 20x76-os váltócsővel. Varia 
távcsővel igényesre*: eladó. Telefon: 06-3Q''560-022.
6,5x68-as Voere Mauser golyós puska 6x42 távcső
vel és lőszerrel eladó. ÉrdeWődni: 06-23/453-941.06- 
20566-300.

csó-Merkel 147 E típusú 12-es kcal. 
elrendezése fegyver új áfapotban eladó. 
06-56W96-004.
Eladó-csak egyben-1 db Fég Nagant 7.62 puska. 
6x42-es céltávcsövei. 1 db kcal 20 Merkei öuptapus- 
ka. valamnt egy hé< ponton záródó egyedi gyártású, 
öt fegyver tárolására alkalmas fegyverszekrény. Irá
nyár 130 000 Ft. Érdeklődni: 20 óra után 06-20216- 
356.______________________________________
Eladó 2 db egyedi, faragott fegyverszekrény. kűiori- 
kJö n  is. ÉrcfeWodnr 06-77/407-014.
Vaddisznóra és kotorékra bevadászott simaszórű 
foxterrrier tenyészpar. import kannal, eladó. Durmcs 
Tfcor, 8130 Enying, Attila u. 7. Telefon: 22/372-290
Labradorok kúBemben és 
löktől eladók Előjegyezhetők.
155.

:es szü
li'06-49/339-

7 hónapos drótszórú németvizsla kan kiskutyák el
adók. Telefon: 06-74/406-169 reggel, este.________
Bevadászott szülőktől három hónapos bbrador re«- 
never fekete színű kan kölykök elactók. trdektódni: Ma
ka. 5435 Martfű, Rizsa u. 10.. tel.: 06-56/450-153.

labrador kan 2xCAC, HFGy minősítésű ked
vező feltételekkel fedez, kölykök eladók. Érdeklődni: 
06-79/353-639._____________________________
Áprilisban leszerelő, húszéves vadász• vadten\ész• 
tő. érettségizett, jogosítvánnyal, maroktófegyver-vzs- 
gával, motorfűrész-kezelőt vizsgával, gyakorlattal ren
delkező, hivatását gyakorol kwánó fiatalember állást 
keres. Érdeklődni: Zábrádi Barna, 1131 Budapest, 
Babéru.3l.,fszt.5.__________________________
41 éves független, hívatásos vadász, 20 éves gya
korlattal (ebből 8 év fácámevdési) B kategóriás jogo
sítvánnyal, középfokú német nyelvtudással és felsőfo
kú vadgazdákodási végzettséggel állást keres. Aján
latokat .Új területek' jeligére a szerkesztőségbe ké- 
rém. (T.: 131-4368,1245 Pf.. Pl. 12091___________
Pest megyei (Taksony) apróvadas vadásztársaság, 
főállású szakképzett vadőrt-vadtenyésztői keres, 
azonnali bencéssel Lakást biztosítani nem tudunk. 
Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: 06-24/370 
238. dr. Heffter LásJó elnök, vagy C6-20/468-584 
Jakab György vadászmesternél._________________
Hivatásos vadászi álást keresek Szeged környékén 
vadgazdálkodó és álattenyésztő üzemmérnöki diplo
mával. felsőfokú angol nyelvtudássá, gépkocsival. Te- 
rületellenőrzés tóháton, barkácsolás vadászNntóval. 
vadetetés lovaskocsival. Telefon: 06-62/431-886 reg- 
gél 6 és 7 óra között._________________________
Okleveles mester vadász, vadtenyésztő és halte
nyésztő állast keres a DunéntJon. ÉrdeWódni: Lacza 
Ferenc. 8130 Enyng, Zalka M. u. 39._____________
4 éves Mahindra terepjárómat eladom. Telefon: 06- 
26391-064.________________________________
Húsvétra vadászkónyvet! - A Oana Vadász-Hor
gász Antkvárium nagy kónyvkészietéöíl válogathat! 
Ha levelet ír. -/agy telefonál, ajántóie^zékeí küldünk. 
Levétaim: 6900 Makó. Zrínyi u. 34.. telefon: 06- 
62/211-561 és 06-62/213-680._________________
Erdós övezetben bekerített, egyedi fűtésű, össz
komfortos, vilamositott tanya a 405-ös úttól 3 km-re 
eladó, vagy gépkocsra cserélhető 2 500 000 Ft érték- 
ben. Érd& fov 06-29/372-883,06-20443-500.
Budapesttől 15 km-re, vadregényes 
1000 négyszögöd teken. phenésre. 
akalmas erdei tanya tomáxs,

val eladó, vagy gépkocsra cseré lő  800 000 Ft ér
tékben. Víz van. Telefon: 257-7
689.

-7790, vagy 06-30'445-

Eladó Browning BLR 81-es típusú golyós lőfegyver, 
308-as ka'iberben, távcsővel szerelne. Érdekíődn: 06- 
2Q'236-924.________________________________
Merkei 211E típusú 20/70-7x65 R típusú, vésett, 
wgyes csövű fegyver újszerű állapotban. Schrrudt 
Bender céltávcsóvel eladó. Érdeklődni: 06-56/496- 
004.______________________________________
Vennék keveset használt Merkei 12-es duplapuskát 
reáls áron, vagy 12-es tzst cserélek ráfizetéssel, Ér
deklődni: 06-75/310-488.06-75/315-459.
FÉG-12/76-os Bock, 30-06-os duplagolyós váltó-

'. Érd.: 16 óra után.csővel szereden, sürgőser. eladó. 
56/431-581.
8-hetes d'ótszőrű német vizslák, aktívan vadászó 
szülőktől eladók Tel.: 258-5815.28330-923.

Ú j, m e g ú ju lt  v a d á s z tá rs a s á g o k  
ü g y e le m !

E m b lé m á ju k a t ,  m ű k ö d é s ü k h ö z  
s z ü k s é g e s  ü g y v ite li n y o m ta tv á n y a 
ik a t , b é ly e g z ő ik e t, ta g k ö n y v ü k e t  és  
e g y e b e k e t  (v e n d é g je g y e k , e m lé k la 
p o k , le v é lp a p íro k , b o r íté k o k , n é v je 
g y e k  s tb .)  fe lk é ré s re  m e g te rv e z e m ,  
k iv ite le z e m  -  ö tv ö z v e  a z  Ö n ö k  Ig é 
n y e lt , h e ly i s a já to s s á g a it  a  m a g y a r  
v a d á s z a ti k u ltú ra  k é p i v ilá g á v a l.  V á 
ro m  s z ív e s  é rd e k lő d é s ü k e t:  C z ig lé -  
n y i A lp á r  g ra f ik u s  (é s  v a d á s z ). C ím :  
1 0 2 7  B u d a p e s t ,  H o rv á t  u . 2 - 1 2 .  
11/15. T e le fo n /fa x :  2 0 1 -8 3 6 6 .

VAD-GAZDA M érnöki Iroda válla lja: va
d ászte rü le tek  haszonbérle ti szerző d é
seinek e lőkészítését, fe lértékelését, rö
vid és hosszú távú üzem tervezését, be
jeg yze tt szakértőkke l, re feren c iákka l. 
Telefon: 06 -60 '3 14 -597 , 30 /314 -597 ,
118-9226, fax :153-0417 .

Újszerű állapotú TASCO Euro 3-12x52 típusú <*- 
távcső. ZKK szerelékkel eladó. Érdeklődni lehet: 
78/466-065 vagy 30/452-380.

Tavaszi m edvevadászat Kanadában m á
jus 20-ától június 1-jéig. Garantált 2  db fe
ketem edve. Érdeklődni: te l.fa x :  06- 
88/457-080.

M egjeleni a m agyar vadgazdálkodás  
fénykorát szám okban m egörökítő VAD
GAZDÁLKODÁSI ADATTAR 1960-1995  
című gyűjtemény. A  kiadvány bruttó 2200 
Ft ♦ postaköltség áron, postai utánvétel
lel a  kővetkező cím en rendelhető meg: 
GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási 
Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., fax: 
28/320-189.

Korongdobó gépet hobbi és parcours ko
ronghoz 21 800 Ft-tól, fam ászó és á llvá
nyos összehajtható magasleseket 12 500 
Ft-tól (+postadíj+áfa) szállít az INTERMAS  
Kft. Szárnyas, szőrm és befogocsapdák  
minden méretben. Tel.: (66) 321 -151, fax: 
(66) 441-029.

Id. és ifj. J illy  Bertalan: A vadászkutyák  
idomítása című szakkönyve m egvásárol
ható, m egrendelhető kizárólag az alábbi 
címen: Kollám é Jilly Sára, 2100 Gödöllő, 
Köztársaság u. 11., telefon: 06-28 320- 
718,06-28/416-868. A könyv ára 2100 Ft ♦ 
postaköltség, utánvéttel. Ugyanitt va
dászkutyák idom ítását vállaljuk: Kollár 
János és Jilly Sára.

V a d á s s z o n  o lc s ó n , k ö z v e t ítő  iro d a  
n é lk ü l ,  d lr e k t  m ó d o n  N a m íb iá b a n !  
1 8  v a d fa j, g a ra n tá lt  s ik e r!  R é s z le te s  
In fo rm á c ió  a  0 6 -3 0 /5 6 5 -9 7 0 -e s  te le 
fo n s z á m o n .
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M I  A  T E E N D Ő ?
6. RÉSZ

TUDJUK, HOGY A SZERKESZTŐSÉGET NEM KÖNNYŰ TELEFONON FELHÍVNI, MERT ÁLLANDÓAN FOGLALT 
AZ EGYETLEN VONALUNK, A LEGTÖBBSZÖR AZÉRT, MERT BENNÜNKET HÍVNAK, ISMERŐSÖK 

ÉS ISM ERETLENEK KÉRNEK TANÁCSOT, ELIGAZÍTÁST: MIT TEGYENEK, HA...
... A MOST KÖVETKEZŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBAN A VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK, VEZETŐIKNEK

PRÓBÁLUNK SEGÍTENI.
Inform ációink szerint, m eglehetősen kevés 
o lyan  -  eddig teriiletes -  vadásztársaság  
m arad az országban, ahol változatlan össze
téte lben  é s  a régi vadászterületen  fo ly ta t
hatják tovább a  vadgazdálkodást-vadásza- 
tot. A  jobbik  eset, ha az egyesület összetéte
le nem  változik, legfeljebb a  terület határa
it rajzolják át.

Ne felejtkezzenek m eg arról a vadász- 
társaságok, hogy a földtulajdonosokat, akik 
vadászni akarnak -  ha  eddig még nem  te t
ték -  vegyék fel az egyesületbe. Természe
tesen  ugyanolyan fe lté te lekkel, m int ezt 
idáig  is tették, a  belépési díj szigorú m eg
követelésével!

A z ugyanis a  vadásztársaság, m int 
egyesület szem pontjából teljesen lényegte
len, hogy a fö ld tu la jdonos szim patizált 
vagy sem  az eddig vadászokkal, a  vagyon
értékű vadászati jo g á t nem  a vadásztársa
ságban, hanem a földtulajdonosok közössé
génél érvényesítheti.

Ha olyan földtulajdonosról van szó, aki 
ed d ig  nem  vadászott, de  m ost vadászni 
akar, segítsenek neki abban, hogy elvégez
hesse a vadászvizsgára előkészítő tanfolya
m ot, sikeres állam i vadászvizsgát tegyen. 
Az ilyen új tag esetében nem kell szégyell
n i, ha  bevezetik /v isszaállítják  a  vadászje
lö ltséget, és csak  m iután lev izsgázo tt és 
m egszerezte a ke llő  gyakorlato t, m inősít
sék  rendes taggá.

K om plikáltabb a helyzet, ha  egy  va
dásztársaság teljesen elvesztette a vadászte
rületét, hiszen itt több választási lehetőség 
is van.

Átalakul -  tagjainak együttmaradásával
-  terület nélküli vadásztársasággá. Elő kell

venni a vt. alapszabályát, s  ha ott szerepel, 
hogy az egyesü let terü le tte l rendelkezik , 
szabályosan összehívott közgyűlésen, hatá
rozattal m ódosítani kell az alapszabályt, a 
jegyzőkönyvet, valam int a  m ódosítást be 
kell nyújtani a  bíróságnak. Ez a m ódosítás 
és bejelentés -  sajnos -  kötelezettség!

Szabályosan összehívott közgyűlésen, 
m inősíte tt, azaz  kétharm ados többséggel 
m ondható ki az átalakulás, a  szétválás és a 
jogu tód  nélküli m egszűnés. Ha a  vt. k i
m ondja, hogy jo g u tó d  nélkül m egszűnik , 
csak egyedül ebben az esetben kell dönteni 
a  vagyon sorsáról, csak ebben az egyetlen 
esetben osztható  fel a nevesített vagyon a 
tagok közö tt. V élem ényünk szerin t e z  a 
legtisztességesebb szabályos m egoldás, hi
szen  ez lehetővé teszi, hogy ki-ki a m aga 
erejéből é s  tehetségével próbáljon önm aga 
szám ára területes vadásztársasági tagságot 
vagy vadászati lehetőséget szerezni.

Ha a vadászok a közgyűlésen úgy dön
tenek, elég  volt eddig együtt, mi helybeliek 
m aradunk a területen, a  városiak pedig bér- 
kilövők lesznek, a  szétválás kim ondásával 
a  vagyon m ég nem  osztható  szét sem  ará
nyosan, sem  egyenkén t a  tagok között, a 
jogutód vadásztársaság továbbra is a teljes 
vagyon b irtokosa m arad. Ha a  kiszorultak 
észnél vannak, é s  nem  m ondanak le a va
dásztársaság nevéről, így m egtám adhatatla- 
nul ők m aradnak a vagyon birtokosai. Ha a 
területről kiszorítottak vannak kevesebben 
és nem  ók a  bejegyzett régi társaság jogutó
dai. gyakorlatilag a  szétválást ki sem  lehet 
m ondani é s  m indenképpen m egtám adható 
törvényességi úton.

A  legtöbb esetben m ár az elm últ évben

összeszövetkeztek  azok a  helybeli vadá
szok é s  földtulajdonosok, akik a vadászte
rü lete t m eg akarták  szerezni. Figyelem ! 
Szerződést kötni csak azzal a vadásztársa
sággal köthet a  földtulajdonosok közös kép
viselője, am elyik vadásztársaságot a b író
ság  m ár h ivatalosan  bejegyezte! H a a  be
jegyzésről szóló végzést netán az új vadász- 
társaság nem tudja felmutatni, elképzelhető 
egy  -  30-60 napos határidőhöz kötött -  elő
szerződés m egkötése, de ezt általában az el
lenérdekelt fél m eg szokta támadni.

A vagyonm entés kü lönböző  lehetősé 
geirő l m ár írtunk 1996 októberi szám unk 
bán, e rre  m ost részleteiben nem  térünk ki 
A rra v iszont fö lh ív juk  a  vadászok figyel 
m ét, hogy a  vadásztársaság esetleg szétosz 
to tt é s  átvett vagyonrésze után a tagoknak 
adót kell fizetniük, beleszám ít a  szem élyi 
jövedelm ükbe.

A tisztességes és szabályos vagyonfel
osztásnak az ellentéte az a  szabálytalan és 
tisztességtelen  m egoldás, am ikor az új ta
gok által fizetendő belépési díjakat nem  az 
értékén könyvelik el -  a befizetett 120 ezer
ből csak 2 0  ezer kerül a  vt. kasszájába -  és 
a  vagyonrészeket ezekből a  zsebben m ara
d ó  összegekből fize tik  ki -  ráadásul adó
m entesen -  a  k ilépő , a vadásztársaságtól 
m egváló tagoknak. Csúnya dolog és egyér
telm űen az állam  m egkárosításának m inő
sül!

M ivel egyetlen  jogszabály  sem  tiltja , 
hogy egy vadász több vadászegyesület tag
ja  legyen, a régi vadásztársaság egyetlen  
tagját sem  lehet kizárni azért, m ert -  adott 
ese tben  -  m indent m egtett annak érd ek é
ben, hogy egy új vadászegyesület tagjaként

a  régi vadásztársaság elveszítse a területét. 
Ezért nem  lehet fegyelm it indítani senki e l
len.

Viszont szintén tisztességtelen, de nem 
szabálytalan m egoldás, am ikor a közgyűlés 
a  tagd íja t o lyan  m értékben á llap ítja  m eg, 
am it a k iu tá lt vagy  -u tá ltak  nem  tudnak 
vagy  nem  akarnak m egfizetn i, és az sem  
szabálytalan, ha a  közgyűlés m entesíti tag
ja inak  egy  részét a  m egem elt tagdíj fizeté
sének  kö telezettsége alól. H a a közgyűlés 
elfogadja, hogy aki 3 hónapon keresztül -  
felszólítás ellenére -  nem  fizeti a tagdíjat, 
azt a vadászegyesület autom atikusan töröl
heti a tagok  sorából... lásd VAD Á SZLA P 
1995/augusztus „A  m odell -  m ás szem 
szögből”  c. írásunkat.

Beláthatatlanul bonyolultnak tűnik szá
m unkra az előhaszon-bérleti jo g  gyakorlati 
m egvalósulása. Tekintsük -  e lső  alkalom 
mal -  véglegesnek egy adott vadászterület 
határát, am elyen  a  fö ld tu lajdonosok  úgy 
döntöttek, haszonbérbe adják vadászati jo 
gukat. De nem  a régi vadásztársaságnak, 
hanem  egy új csapatnak. A z új csapat már 
m ajdnem  tapsikol öröm ében, am ikor a  régi 
vt. b e je len ti, hogy éln i k íván előhaszon- 
bérleti jogával és m indig 10 forinttal többet 
ad, m int az új csapat. H ogy ebből újabb v i
ta  é s  e se tleg  per lesz, az b iz tos... m int 
ahogy az is b iz tos, ez eg y  ú jabb  pofon a 
földtulajdonosoknak, akik lassan m ár egé
szen  b iztosak  lehetnek abban, hogy a  vad 
védelm éről, a  vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló törvény nem  hozta őket 
„helyzetbe” ...szinte sem m iben nem  dönt
hettek.

-dór

Ml LESZ VELED FeHoVa? t e

19 ep étő l 1992 tavaszáig közei 10 
hónapig tartott az első FeHoVa kiállítás 
megszervezése és megrendezése. A 
mai napig köszönet a Haris Kereskedő
ház tulajdonosának. Haris György va
dászbarátomnak a szakszerű és profi 
segítségért, amelynek eredményeként 
közös erőfeszítésünk végül is meghozta 
várva várt gyümölcsét, és megnyithattuk 
az első FeHoVa kiállítást.

Féltve óvott rendezvényünk végül is 
igazolta várakozásunkat, mert a vitatha
tatlan szakmai és közönségsiker újabb 
kiállításokat eredményezett. A harmadik 
FeHoVa kiállítás után a rendezés joga - 
véleményem szerint - avatatlan kezekbe 
került. Ennek eredményeként az addig

anyagilag is sikeres rendezvény defici
tessé vált. Amatőr gazdái nyolc számje
gyű ráfizetéssel megrendezték a negye
dik FeHoVá-t. Emberi kicsinyességek, és 
megmagyarázhatatlan személyeskedé
sek fof/tán a kiállítás rendezői figyelmen 
kívül hagyták a vadászkiállítási szakem
berek önzetlen segítségét, közreműkö
désük felajánlását pedig kifejezetten 
rossz néven vették. A negyedik kiállítás 
után azon tű, hogy konstatálták a tizen- 
egynéhány millió forint körüli ráfizetést, 
elmaradt a konzekvenciák levonása, és 
tovább bővítve a dilettánsok apparátu
sát, immár nemzetközi vadászati .világ- 
kiállítás’ megszervezéséhez fogtak. A 
vezetést nem zavarta az a néhány .apró

ság’, hogy egy világkiállítás megrende
zésének vannak tematikai, engedélyez
tetési, és személyi feltételei is, melyék - 
és ez később mindenki számára nyilván
valóvá vált - hiányoztak.

A kiállítás látogatói személyesen 
meggyőződhettek arról, hogy a 100 000 
négyzetméterre beharangozott kiállítás 
az idők folyamán néhány ezer négyzet
méteres trófea- és árubemutatóvá szelí
dült. melyet stílszerűen a rendezők - 
hangsúlyozva vélt és valós környezetvé
delmi elkötelezettségüket - már új névvel 
Itettek. A mai napig agyonhallgatták - de 
azért a köztudatba kiszivárgott a 
.nagy rendezvény" több száz mSós ráfi
zetésének okát és okozóit.

Az egyik legnagyobb példányszámú 
európai vadászújsag - mely német nyel
ven jelenik meg - azt a költői kérdést tet
te fel egyik tavaly őszi számában, .ho
gyan kerül halottas kocsi vadászkiállitás- 
ra?\ Erre a választ sajnos én sem tudom 
megadni, csak feltételezni tudom azt, 
hogy ez a jármű egy szimbólum, egy 
olyan, mellyel a rendezők eltemetni ké
szülnek a kilencvenes évek egy produk
tumát, mely a magyarországi vadászok 
elismert seregszemléje volt. Igaz, akkor 
még szerényen, szeretettel, gondosko
dással átitatva, FeHoVa néven rendezve.

A kérdés továbbra is a címben olvas
ható.

Motorcza Gyula
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Camel Trophy. Az évről évre megrendezett pokoli 
hajszában példás családapák is otthagyják a kényel
mes városi irodát, hogy kipróbálják magukat szélső
séges helyzetekben. Ehhez a modern kalandhoz maxi
málisan megbízható járműre van szükség, olyanra, 
amelyik erős, sokoldalú, megbízható, ugyanakkor az 
otthon megszokott eleganciáját és kényelmét nyújtja. 
A Land Rover Discovery megfelel ezeknek a köve
telményeknek. Arra találták ki, hogy minden helyzet
ben állja a sarat, legyen az a Szahara homokja, a trópusi 
dzsungel vagy a Nagykörút.

Ha most bármilyen Land Rover terepjárót vásárol, 
részt vesz a rendkívüli kaLandRover akcióban: az 

( autóhoz ajándékba adjuk a Pasha Tours
I^ A u íÍ A  egy hetes afrikai „túlélő” túráját, melyet 
T Q JR p  a SILVA GPS System navigál.

Ha most vásárol Land Rovert, nemcsak életreszóló 
társra lel, de életreszóló élményben is része lehet. Mert 
a Land Rover Discovery azoknak való, akik meg
szokták a kényelmet, de vágynak a kalandra.
Érdeklődjön a márkakereskedőnél, 
vagy hív ja a TELINK) s/ámát: 343-4718

Wallis Motor 1134 Budapest, Váci út 45. DISCOVERY LAND*  '  
v -ROVER j

Extraként
egy afrikai kaland jár!

UJU h
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rotect,

• Téli vásár rendkívüli 
árengedménnyel az

1. VAPE MAGIC beltéri elektromos 
szúnyogriasztó készülék 1 db folya
dék betéttel (45 éjszakára elegen
dő).
cikkszám: 94036 1JS0.- 780.-
2. Utántöltő folyadék VAPE MAGIC-

clkkszám: 94037 QÍO.- 290.-
3. VAPE kültéri készülék. Denaturált 
szesszel működik.
cikkszám: 94035 J*0.- 450.-
4. VAPE szúnyog elleni lapka kültéri
szeszes készülékhez. 30 db/doboz, 
cíkkszám: 94033 <J*0.- 190.-
5. PROTECT-B szúnyogriasztó spray. 
200 ml,
cikkszám: 94038 §80.- 280.-
50 ml,

cikkszám: 94039 380.- 180.-
6. VAPE szúnyogriasztó spirál, 
kültérre.
cikkszám: 94058 3*0.- 140.-
7. VAPE csípést megelőző spray,
cikkszám: 94059 0 0 .-  240.-

U . VAPE csípés utáni enyhítő stift.
j  cikkszám: 94057 4*0.- 160.-

9. VAPE beltéri elektromos készülék,
szúnyog vagy légy ellen, 
cikkszám: 94034 Q80.- 390.-
VAPE légy elleni lapka betét, beltéri 
készülékhez. 20 db/doboz, 
cikkszám: 94032 4*0.- 190.-
VAPE szúnyog elleni lapka betét, bel
téri készülékhez. 30 db/doboz, 
cikkszám: 94031 48O.- 190.-
10. MIKROTOX kutyasampon
cikkszám: 94492 1*0.- 60.-

lÓR̂NEK VtOClMÉK

CSÍPÉST MEGELŐZŐ
PUMPÁS SPRAY

WONDER ceruza elem, LR 6 (2 
csomag).
cikkszám: 94988 001 # 0 .-  1

11. Rágócsont kutyáknak (2 db/cso
mag).
cikkszám: 94499 60.-
12. MAGLITE halogén kézilámpa, 1
db tartalék halogén izzóval, elem nél
kül. 2 db góliát elemmel működtethető, 
cikkszám: 94909 3800.- 1990.-

WONDER góliát elem, LR 20 (2 db/
csomag).
cikkszám: 94988 002 300.- 150.-
13. KETTNER halogén zseblámpa,
1 db tartalék halogén izzóval, elem 
nélkül. 2 db ceruza elemmel működ
tethető.
cikkszám: 94910 1820.- 980.-

A képen látható cikkek megrendelhetők csomagküldő szolgálatunknál a Kettner és Hajas Nimród Kft.-nél (1214 Budapest. II. Rákóczi Fe j 
renc u. 195-197, telefon/fax: 420-4940), valamint a következő oldalon felsorolt szaküzleteinkben.



Téli vásár rendkívüli 
árengedménnyel az

Éóuaríi

L  Vadászing pamut-műszál keve
rékből, műagancs gombokkal, 

méret: 3846
cikkszám: 96317 l^OO.- 590.-
2. Kereknyakú pulóver, zsebénél 

szegéllyel, 100% akryl.
méret: 003-007

'cikkszám: 96215 2?00.- 1390.-
3. Mellény import lódenből, szövet
tel bélelve. Hátul két zippel ellátott

zsebbel, elöl funkcionális
(kel.

tárolójF

méret: 48-58
cikkszám: 96029 14?00.- 6900.-
4. Pantalló hosszúszálú gyapjú 16- 
denszövetből, két bevágott zseb
bel, egy farzsebbel.
méret: 50-56
cikkszám: 96135 7 ^ 0 .-  3890.-
5. Melles nadrág vízhatlan anyag
ból, állítható pánttal, PVC csizmá
hoz hegesztve.

méret: 4146
cikkszám: 96629 6 .^0 .- 3990.-
6. Övre csatolható gumi combcsiz
ma
méret: 41, 43, 44, 45 
cikkszám: 96631 4#)0,- 2390,-

7. Csatos gumicsizma, 
méret: 4046
cikkszám: 96640 4900.- 2990.-.
8. Gazdacsizma bő torokkal szár 
val egybeöntött talprésszel, 
méret: 4046
cikkszám: 96649 3300.- 235
9. Esőkabát lágy PVC-ből
méret: 48-60 
cikkszám: 96021 6>S0.-
10. Kombinálható esernyő, 
záadott plusz nyélrész felhasználá
sával földbeszúrható napernyőként 
is használható.
cikkszám: 45031 2^00.- 1290

SA képen látható cikkek megrendelhetők csomagküldő szolgálatunknál a Kettner és Hajas Nimród Kft.-nél (1214 Budapest, II. Rákóczi Fe
renc u. 195-197., telefon/fax: 420 4940), valamint szaküzleteinkben:
Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904. Tatabánya. Sztráda üzletsor.! 

NTel.: (34) 312-476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös. Rózsa u.2. 
llTel.: (37) 311-898. Baja. Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058. Szeged. Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.



AKCIÓ! AMEDDIG A KESZLET TART
M 98-as golyós vadászfegyver 7 X 64,30-06 77 500,-
M 98-as golyós vadászfegyver TASCO 3-9x40 céltávcsővel 107 500,-
M 98-as golyós vadászfegyver TASCO 3-12x52 céltávcsövei 149 700,-

M 98-as golyós vadászfegyver Docter 6x42 céltávcsövei 159 200,-
M 98-as golyós vadászfegyver Docter 1,5-6x42 céltávcsővel 179 400,-
M 98-as golyós vadászfegyver Docter 3-12x56 céltávcsővel 214 500,-

A R A IN K  A Z  A F A T  IS T A R T A L M A Z Z A K .

S Z A K U Z L E T E IN K :

Budapest VI., 
Andrássy út 12.

Tel.: 132-3180,111-5413;

Szeged, Stefánia u. 9. 
Tel.: (62)312-782;

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
Tel.: (72) 313-904;

Zalaegerszeg, AdyE. u. 13. 
Tel.: (92) 313-523;

Gyöngyös, Rózsa u. 2. 
Tel.: (37)311-898;

Miskolc, Király u. 2. 
Tel.: (46) 340-040;

Tatabánya, Sztráda üzletsor 
Tel.: (34) 312476;

Baja, Árpád tér 1.
Tel.: (79) 324-058.

\

Hettnec tó IJmns
N IM R Ó D  *  *

K e r e s k e d e l m i  K f t .

/.

VISZONTELADÓINKAT VARJUK A NAGYKERESKEDELMI RAKTARUNKBAN:
1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937,420-4938.


