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Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több  m int üzlet. Valódi hivatás, szol
gálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen rajtunk m úlhat a 
vasárnapi ebéd, az o tthon  m elege, üzemek, kisgazdaságok 
m űködőké pessége.
A Prímagáz országszerte m egtalálható  közel 5000 csere
telepével, szám os új szolgáltatásával egyetlen cél felé tö 
rekszik: a legm agasabb  sz ín v o n a lo n  k isz o lg á ln i 7000 
tartályos és több  százezer palackos fogyasztóját, m int az 
ország legm egbízhatóbb  PB-gáz szolgáltatója.

További inform ációért kérjük, hívja a Prímagáz inform á
ciós telefonszám át: 215-5050!
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2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

ZTOL ^  
ZOKNAK!
NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMENNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?
Csörlőre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik legjobb 
terepversenyzőjének a szülei gyárából származó gumiabroncsok. 
Mi is teszteltük!
Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazójaként 
örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle méretű 
gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

I Jelszavunk:
I m iénk a legjobb, Ilyen másnak nincs,
I ilye t nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór Autóház Kft. ^
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122
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Kedvezm ényes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1760 forint, amelyet bármely postahivatalban
.Belföldi postai utalványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  B u d ap est Pf. 12 09 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és 

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

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

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

CÍMLAPON: MÉRLEGELJÜNK (FOTÓMONTÁZS)

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-309796-495 

Dr. Czvalinga István 06-72/441-171 
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20»9687-096 
Békés: Lovász Sándor 06-66469-712 

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

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

06-62/326-034
Fejér:
Győr: Pió Márta 06-30,9618-844
Hajdú: Haramura Béla 06-52/427-784 
Heves: Prezenszky János 06-36316-512 
Komárom: dr. Faragó István

06-34'368-419 
Nógrád: Nyíró Gyula 06-20/9225-449 
Pest: Mészáros Iván 06-53/312-898 
Somogy: Szarka Ágnes 06-3&9619-481 
Szabolcs: Erdélyi István 06-44/362-569 

Balogh István 06-60/471-374
Szolnok: Balajti János 06-30,9636-277 
Tolna: Bischof Ferenc 06-74/417-5% 
Vas: Ohm Károly 06-30̂9360-268 

Simon Szabolcs 06-95 365-064

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

Ahol még nincs munkatársunk, 
onnan várjuk a tudósítók jelentkezését.

E-mail címünk: vke.vadasztap@mail.matav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu
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MÉRLEGELJÜNK
Azt hiszem senki számára nem kérdés, mi a fon
tosabb: a címlapon a nyelvét lógató, agyonhaj
szolt „csodaszarvas' élete, vagy a csontkollek
ció. amely egy már csak talán egyedül szá
munkra fontos vadfaj tárgyiasult emléke. Ko
runk vadászainak felelőssége, vagy felelőtlen
sége dönti majd el a sorsát. Nem szabadna 
még egyszer abba a hibába esnünk, hogy a 
pálya széléről bekiabálók „igazát" készpénznek 
véve, végleg visszafordíthatatlan folyamatok 
kezdődjenek el. Emlékezzünk csak... hiszen 
nem olyan régen volt. Mostanában illik ujjal mu
togatni - úgy általában a vadászokra - akik kiir
tották a vadat. A különféle nyomásgyakorlók

nak, ráhatóknak, harangfélreverőknek a hangját rég elmosta az idő, és 
bár ellenkező előjellel, de megint mi vagyunk a bűnbakok. Mondtuk ele
get. követeltük is, minden eredmény nélkül, hogy valós értékkel vegyék 
végre lajstromba a magyar vadállományt, mert elanyagiasodott vilá
gunkban már csak pénzben lehet bármiféle értéket kifejezni. Ezt talán 
megértené minden fafejű.... akinek a kulturális, az eszmei, a tenyész- és 
a vadgazdálkodási érték nem jelent többet, mint süketnek a hangver
seny. Ma bárki nyilvánosan állíthat bármilyen egetverő marhaságot, sen
ki nem kéri számon, nem vonja felelősségre, még akkor sem, ha történe
tesen éppen felelős beosztásba ejtették, nevezték ki. választották meg. 
vagy elég volt, ha önmagát jelölte. Csaknem egy évig folyt a magasröp
tű „szakmai" vita a minimum - maximum számokon. A körzettervek le
osztásakor újabb heves viták kezdődtek... mára kitaláltak egy kapuszá
mot. Aki nem hiszi, járjon utána, címmel kezdetét vette mindezek alap
ján a .lázas" tervezgetés. A mellékhatásokról nincs kit megkérdezni, 
mert ez még önmagában nem orvosi eset.

Nincs ország, ahol ennyire pocsékolnák a papírt. Az ötezerért kötele
zően megvetetett üzemtervi kapcsos dosszié három példányban kitöl
tendő .rejtvényt’ tartalmazott. Az Erdészeti Szolgálat a borsos árért 
„szolgáltatott” adatait már a rubrikáknak megfelelő kockákba rendezve 
adta meg, fölborítva az egész oldalszámozást. Miután senki nem ellen
sége magának, az elkészült alappéldányt lefénymásolva, az elkészült 
példányokat fűzte be, majd nagy csomagokba hordva le a kukába a kö
telezően megvetetett üres papírokat... Talán a kiötlők még nem jutottak 
el sem a számítógépig, sem a fénymásolóig? Hasonló a helyzet a márci
usig beküldendő különböző tervnyomtatványokkal. Büntetésből három
szor kötelező géppel, kézzel leírni, mert a fénymásolót ott sem ismerik 
még. Ám. ami mindennek a teteje (és hiába írtuk már le többszőr is) 
előbb kell megcsinálni az éves tervet, mint a vadlétszámbecslést, amely 
az előző alapja volna minden normális helyen. Vagyis először eldöntjük 
miből, mennyit ejtünk el, aztán megnézzük, van-e egyáltalán ennek meg
felelő törzsállományunk. így kérik, természetesen a vadállomány védel
mében... Kell-e ahhoz felsőfokú végzettség, hogy a nagyfiú először 
megszámolja mi van a zsebében, azután mulatozhat, és nem fordítva. 
Úgy hírlik új krotália lesz. Már megint. Nehogy valaki meg tudja tanulni, 
mit hová kell bedugnia. A régit pedig újfent nem lehet fölhasználni, mert 
akkor nem lehetne eladni az újat. Krotália-ellátásban sikerült a világ él
vonalába küzdeni magunkat és eséllyel pályázhatunk a rekordok köny
vébe, immár nem a vadállomány minőségével, hanem a könnyen ido- 
míthatóságunkkal. Aki pedig hibázik, az olyan büntetéseket fizet, ame
lyekről még a NATO kompatíbilis katonatisztek is csak harmatos gyerek
korukban álmodozhattak.

A magam részéről csak akkor fogok hinni a demokráciákról szóló 
mende-mondáknak. ha ezekért a teszetosza ballépésekért, a számomra 
kiszabható bírságokhoz hasonlóakkal sújtják az elkövetőket. Csak így 
lehetnénk esetleg egyenrangú felek. Amíg ugyanis egyoldalúan az át 
nem gondolt pénzpocsékoló, kifejezetten kártékony botladozásokat 
büntetlenül el lehet követni, addig az egészet nem volna korrekt igazán 
komolyan venni. Azt sem tudtam ugrándozva fogadni, hogy olyanok is 
bekerültek a körzeti vadgazdálkodási tanácsokba, akiknek soha nem 
volt vadászjegyük, és az egészet úgy utálják, mint a vizslám a macska
nyávogást. Mit tudnak nekem, nekünk tanácsolni? Annyit, mint az allergi
ások a parlagfűtenyésztőknek, vagy az antialkoholisták a borászoknak 

A mérlegelés számomra azt is jelenti, hogy néhány év után, amikor a ta
pasztalatok megbízhatóan leszűrhetők. a tanulságok levonhatók volnának, 
alaposan értékelni kellene a tetteket, és változtatni rajtuk, amennyiben a/ 
szükséges. Ha valaki igényelné, hosszan lehetne sorolni a szakbarbár, kul
túrálatlan, antivadász. unintelligens, 
és mindenkit bosszantó rendelke
zéseket. amelyek halogatása már 
több. mint hiba. És minél több idő 
telik el. a vétkek annál súlyosabbak
lesznek. felelős szerkesztő

mailto:vke.vadasztap@mail.matav.hu
http://www.vadaszlap.hu
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Lapunk 8. évfolyamának 2. szá
mában. a 8. oldalon megjelent 
„A NAGY ÁTVERÉS" c. cikkünkre 
dr. Heltay István az Országos Ma
gyar Vadászkamara elnöke több
ször is reflektált. Telefonon kérte, 
hogy a cikk ne jelenjen meg, majd 
a nevében felkereste szerkesztő
ségünket dr. Székely István ügy
véd és „finoman" pereskedéssel 
fenyegetett meg bennünket. Ezt 
követően kaptunk egy értelmez

hetetlen levelet, amelyre korrekt 
választ adtunk az elnök úrnak.

1999. február 23-án hivatalo
san is megérkezett az Országos 
Magyar Vadászkamara elnökének 
helyreigazítási kérelme, amely hét 
pontban tartotta szükségesnek a 
cikkben szereplő tényeket módo
sítani. helyreigazítani.

A hét pontból két pontban igazat 
tudunk adni Heltay úrnak, mert va
ló igaz. a cikkben nem említettük 
meg azt a tényt, hogy az 1. számú 
biztosítónál nem kötelező megkötni 
a vadász felelősség- és baleset

biztosítást, a vadászok más bizto
sítót is választhatnak. A cikkben 
csupán azt írtuk le, hogy a vadász
jegyek kiadásánál közreműködő 
kamarai apparátus kizárólag az 1. 
számú biztosítót ajánlja a vadá
szoknak. vadásztársaságoknak.

Egy esetleges sajtóper esetén 
a szerkesztőségünknek kellene 
bizonyítania, hogy igaz az az állí
tásunk, miszerint a biztosítók pá
lyázatát elbíráló kamarai ad hoc 
bizottság tagjai közül ketten előre 
jelezték, hogy már szerződtek 
más biztosítóval.

Ezt nem tudjuk bizonyítani és a 
kamara alkalmazásában álló bizott
sági tagokat sem kívánjuk nehéz 
helyzetbe hozni, hogy színt vallja
nak - ezért helyt adunk a kérésnek: 
az elnökségi döntést megelőzően 
az elnök úrnak nem volt tudomása 
arról, hogy több megyének szerző
dése van más biztosítóval.

A fentieket nem kívánjuk kom
mentálni. annyit azért megjegy- 
zünk, érdemes és talán ildomos is 
lenne az „országos" pestieknek 
egy kicsit jobban figyelemmel kí
sérni a vidékiek életét, munkáját.

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 200 Ft, minden további 
szó 50-50 Ft + 25 %  áfa. A hirdetéseket 
levélben, faxon vagy személyesen, 
minden hónap 10-éig szíveskedjenek 
leadni.

Ha bármilyen információra van szük
sége, hívja a 06-60,327-280-as szer
kesztőségi telefonszámunkat.

F E G Y V E R

KRICO 600 SNIPER .308 Win né
met precíziós puska, habos dió 
ágyazással, állítható válltámasszal, 
pofadékkal, ventillált előaggyal, vas
tag. homokfúvott. csőszájfékes len
gőcsővel. vaddisznós póttárakkal, 
BRYANT szálkereszt!]. egyedi 
3-12x50 Schmidt Bender távcsővel. 
Lapua. Norma lőszerrel eladó. Be
számítok megkímélt állapotú golyós 
puskát, nagyvadas tagságot. Tele
fon: 06/73/312-089.
Sabati vegyes csövű fegyver 
7x65-12. 5,6x50 R Magnum betét
csővel, 2.5 x 10x56 S & B. távcsővel 
valamint .243 W.Tikka 6x42 S & B. táv
csővel eladó. Telefon: 06/88/403-844, 
06/30/9374-374
Magyar 7,62. kai. sportos kivitelű 
3-9. céltávcsővel szerelt golyós fegy
veremet eladnám, vagy elcserélném 
őzbak vadászatra, megegyezés sze
rint, Budapest 80 km-es körzetében. 
Irányár: 42000 Ft. Telefon: 18 óra 
után 06/20/9216-356
Eladom az 1-es sorozatú Frommer 
16/70 kaliberű, gravírozott, eredeti 
Blitz-csövű angol-agyas újszerű álla
potban megőrzött puskámat. Irányár: 
400 000 Ft. Telefon: 06/72/251-160
Voere .308 W. golyós puska variabel 
távcsővel szerelve, kitűnő állapot
ban, luxus kivitelezésben eladó (kb.
10 lövés). Telefon: 06/27/325-175. 
06/60/332-335
Eladó: ZKK 600. 7x64.4x30-as céltáv
csővel. 16/70-es Merkel, puskatokok
kal. töltényekkel, tisztító szerelékekkel.

töltényőv, lemezszekrény, lesszék. ol
daltáska. szakkönyvek, együtt 230000 
Ft. Telefon: 06/72/211-116
Egy 7,65x12-es MERKEL drilling 
1,5x6x42-es Nickel vario céltávcső
vel. újszerű állapotban eladó halál
eset miatt. Telefon: 06/87/477-060 
este.
Eladó egy .30-06 kai. Parker-hale 
gyártmányú M-98 Mauser típusú go
lyós vadászfegyver, 8x56-os Schmidt 
& Bender céltvácsővel, szerelékkel. A 
távcsőre 28 év garancia van. Telefon: 
06/20/9612-669.
Anschütz .22 Win. Mag., Modell 1516,
céltávcsővel vagy anélkül eladó. Ér
deklődni: 06/20/9463-806.

KU TYA

Rövidszőrű német vizsla kan, 2,5
éves, bevadászva, kitűnő vérvonallal, 
igényesnek eladó, vagy elcserélhető 
vegyescsövű puskára, értékegyezte
téssel. Telefon: 06/30/9160-954
Hosszabb külföldi tartózkodás mi
att elajándékoznánk afgán agár CA- 
CIB győztes kan kutyánkat, nagy tel
kes, kertes házba. Telefon: 06/30/ 
9525-524
Vadászkutyák munkavizsgára, vala
mint vízimunka versenyre való fel
készítését vállalom. Telefon: 06/34/ 
350-464
Drótszőrű német vizsla kölykök el
adók. Telefon: 06/44/433-510
Hannoveri véreb kiskutyák, vadá
szó szülőktől eladók. Telefon: 06/89/ 
345-072
8 hónapos jagdterrier kan, győztes 
szülőktől megtekinthető, jó fogó
képességgel, eladó. Telefon: 06/34/ 
368-406
Vadászkutyák képesség- és mun
kavizsgára való felkészítését bent
lakással vállalom. Ugyanitt egy 6 
hónapos magyar vizsla szuka kitű
nő vadászkészséggel, eladó. Ak
tívan vadászó nemzetközi munka
vizsgás, HJCH apától, kölykök fo
lyamatosan kaphatók. Telefon: 
06/96/339-157

V E G Y E S

Erdélyben, Szováta közelében eladó, 
igényesen kialakított, berendezett va
dásziaknak is megfelelő faház, a Pa- 
rajdot és Gyergyószentmiklóst össze
kötő út mentén. A környék vadban 
gazdag. A telket két kicsi patak hatá
rolja. az udvarban kerekes kút. és bú
bos kemence épült. Irányár 2.5 millió 
forint. Telefon: 06/88/422-091

Erdőtelepítéshez akác. ezüstfa (olaj
fa), tamarlx csemete eladó. Fenyők, 
tuják. díszfák és díszcserjék nagy vá
lasztékban. Czeróczki Faiskola, 2393 
Dabas-Gyón, Peszéri u. 7. Telefon: 
06/30/9838-545, Telefon/fax: 06/29/ 
367-710
Nagyvadas vadásztársaságba be
lépnék. vagy tagságot megvennék. 
Telefon: 06/29/428-906
Tisza-tónál, Tiszaderzsen, vízisport-, 
vadász-, horgászparadicsomban, 
partközeli, közművesíthető. beépíthe
tő üdülőtelkek 950 Ft/m? áron eladók. 
Vállalkozóknak vendéglátás, kem
ping, üzletek létesítésére ugyanitt te
lekingatlanok vásárolhatók. Telefon: 
311-2886. 06/30/9337-773. 06/30/ 
9401-861
Egyedi, testre szabott, vadász és 
sportfegyverek tusának készítése, dí
szítőfaragása. nyugati minőségben. 
Felújítás, alakítás, extra igények telje
sítése. Antik tusák restaurálása. Tele
fon: 06/26/367-099
Sporttársi áron eladó MAGYAR KA
TONAI THERMO hálózsák. Vízálló és 
mínusz 27 fokig fagyálló. Telefon: 
06/76/483-511/2267 délelőtt. 06/76/ 
498-729 délután, 06/30/9656-981
Gáz- és benzinüzemű, 1995-ös évjá
ratú. 1.7-es Lada Niva. kitűnő műsza
ki állapotban eladó. Telefon: 06/60/ 
486-988. 06/52/378-613
Fácán, előnevelten, erdélyi kopó 
kölykök, megrendelhetők tenyésztő
től. Telefon: 06/1/291-4606
Jó vadászati lehetőséget biztosító
alföldi apróvadas vadásztársaságnál 
tagságomat átadnám. Telefon: 06/60/ 
616-554

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours kivitelben, összecsukható 
magasleseket hordozható, kocsite
tős, valamint famászós kivitelben 

-rendeljen az INTERMAS Kft.-nél. 
Szárnyas, szőrmés, befogócsap
dák minden méretben. Telefon: 
06/66/321-151, tax: 06/66/441-029

A BEFAG Rt. különböző nagyságú 
vadászterületek éves lelövési tervé
nek 80-90%-át vadászati célra fel
ajánlja kedvező feltételek mellett. A 
területekre kizárólagossággal több
éves szerződés is köthető. Érdek
lődni BEFAG Rt. Török Józséf erdő- 
művelési és vadgazdálkodási osz
tályvezetőnél. Keszthely. Kastély u. 
10., telefon: 06-83/312-135, 06- 
83/314-228.

Vadászterületek vízellátását bizto
sítom szélmotoros kútjaimmal. va
dászházak áramellátását szélmoto
ros generátorommal. Szabó 
György. 3671 Borsodnádasd. Bel
ső u. 27. Telefon: 06/48/442-529. 
Tel/f ax:06/48/471-419 (8-14 óráig).

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

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

Vadásztatók. vadtenyésztők figyel
mébe! Rendelje meg előnevelt, és 
vadászfácánját, 1998-as áron. sa
ját nevelésű cseh fácántörzsből, 
közvetlenül a tenyésztőtől! Ugyan
itt fácántojás eladó! Telefon: 
06/30/9397-962. 06/96/209-128.
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INTERJÚ TOLLNER GYÖRGGYEL, A VKE ÚJ ELNÖKÉVEL
AZ E M B E R I K A PC SO LA TO K  A L E G FO N T O SA B B A K !

VA D Á SZLA P: - A  szakmában so
kan ismerik az ön nevét, de biztosan 
olyanok is jócskán akadnak, akik 
semmit nem hallottak még önről, 
ezért kezdjük a bemutatkozással. 
TO LLNER GYÖRGY: - 68 éves nyug
díjas vagyok és erdész. A  diplomámat 
Sopronban. 1954-ben szereztem, az el
ső munkahelyem a székesfehérvári er
dészetnél volt. ahonnan Királyszállásra
- a Bakonyba - kerültem erdészetveze
tőnek. majd főmérnök lettem 1961 
őszén. 1966 tavaszán neveztek ki a Tol
na Megyei Erdőgazdaság igazgatójá
nak. tamási szék- és lakóhellyel. 1967 
őszén kerültem a Budavidéki (Telki) 
Erdő- és Vadgazdaság élére.

Huszonegy és fél éves munka után 
1989-ben nyugdíjaztak. Azóta vissza
vonultan. a kertészkedés, a szőlőmű
velés és a családom töltötte ki az éle
temet. Ezeknek a megállapodott, nyu
galmas éveknek vetett véget most a 
Vadászati Kulturális Egyesület meg
keresése és az elnökké történt megvá
lasztásom.
V A D Á SZLA P: - Nem elégtétel ez 
kicsit önnek?
TO LLN ER  GYÖ RGY: - Nézőpont 
kérdése. Nem tagadom, egyfelől le
gyezi kissé a hiúságomat, mert - úgy 
tűnik - elismerése mindannak, amit 
évtizedeken keresztül a magyar vadá
szatért, a vadászati kultúráért, a művé
szekért - a lehetőségeim határain be
lül - igyekeztem megtenni. Másfelől 
nem vagyok benne biztos, hogy az én 
lecsendesült korommal, az én erdész
vadász szakmai múltammal, az én fel- 
készültségemmel pontosan rám van 
szüksége a Vadászati Kulturális Egye
sületnek.
V A D Á SZLA P: - Tudom, hogy nem 
fogja elmondani, mert dicsekvésnek 
érezné, ezért - eltérvén az interjú 
szabályaitól - az újságíró feladata 
megismertetni az olvasókat az ön 
művészet- és művészpártoló tevé
kenységét.

A történet legalább húszéves, 
amikor ön a fővároshoz közel eső, 
ezért a leglátogatottabb és vadban 
gazdag kormány-vadászterület

igazgatója volt, ahol nemcsak ran
gos külföldi vendégek - Brezsnyev 
az S Z K P  főtitkára, a német Strauss 
kancellár, a kubai Fidel Castro, 
(íagarin vagy a nepáli király - is 
megfordultak, hogy csak néhány 
nevet említsünk, és nemcsak rend
szeresen ide jártak vadászni az 
Egyetértés Vadásztársaság, azaz a 
hazai elit vadásztagjai, hanem ide 
szerettek volna járn i a vad- és ter
mészetfotósok, festők és más alko
tóművészek is vadat látni, fényké
pezni, vázlatokat készíteni. Ezt ön - 
a beosztásával járó  lehetőségekkel, 
és dr. Rácz Antal főosztályvezető tá-•
mogatásával élve - majdnem min
dig lehetővé tette, sőt Csergezán 
Pálból idézőjelben „udvari”  vadász
festőt, Nagygyörgy Sándorból pedig 
„udvari”  fotóst csinált, akiknek a 
társaságában több tehetséges fiatal 
is becsúszhatott a területre. Cserge
zán Pálnak ön adta - a telki gazda
ság étterme fölötti padlástérben - 
élete első saját műtermét, amiért 
évente két festménnyel kellett fizet
nie és amitől a telki vadászház étter
mei és szobái, a gazdaság irodái és 
folyosói is igazán rangos, mutatós 
„kiállítások" lettek. (Csak zárójel
ben, talán nem véletlen, hogy a 
Csergezán emlékmű a telki Anna- 
lakon lett fölállítva és talán az sem a 
véletlen műve, hogy az egyik legje
lentősebb Csergezán gyűjteménnyel

a gazdaság jogutódja rendelkezik.) 
Aztán arról is szólhatnék, hogy ön 
szinte megszállottan támogatta a fa
faragókat. Amit ki lehetett faragtat- 
ni fából, lett légyen szó a cég emblé
májáról vagy különböző vadászjele
netekről, azt ön igyekezett „k ihajta
ni”  a támogatottjaiból. Sok törté
netről, kisebb-nagyobb sztoriról 
pletykálhatnék, ami önhöz kötődik, 
talán egy másik alkalommal erre is 
sort tudunk keríteni, most összefog
lalva elégedjünk meg annyival, 
hogy sokan voltak és lehettek hálá
sak az ön segítségéért, amivel a va
dászati kultúrát és képviselőit tá
mogatta. Mindezzel azt kívántam 
röviden illusztrálni, hogy a Vadá
szati Kulturális Egyesület közgyűlé
se pontosan tudta, kit választ meg 
új elnökének. M int elnöknek, van 
már kialakult programja? 
TO LLN ER  GYÖ RGY: - A  megkere
sést követően sokat vívódtam, hogy 
igent vagy nemet mondjak. Sokat 
gondolkodtam, mit tudnék én segíteni 
az egyesületnek, a magyar vadászati 
kultúrának? Néha magamban 
bosszankodtam is, hogy mennyire ki
zökkentett békés vidéki nyugalmam
ból ez az ajánlat. És amíg ezen rágód
tam, lassan azt kezdtem észrevenni, 
már nem csak játszom a gondolattal, 
komolyan is veszem a leendő elnöksé
get, amellyel párhuzamosan fogalma
zódott meg bennem az is, mit akarok, 
mit szeretnék elérni, megcsinálni.

Amikor a közgyűlés megválasztott, 
tudtam: már magam elől sem mene
külhetek, szeretnék rászolgálni a biza
lomra. Konkrétan, és a teljesség igé
nye nélkül. Azt látom, hogy a Vadá
szati Kulturális Egyesület, amelyről 
jómagam is meggyőződtem, hogy ma
napság a legstabilabb civil vadászati 
és ma már érdekvédelmi szervezet, 
amely évről évre dinamikusan fejlő
dik, gazdaságilag erősödik, háromez
res létszáma ellenére nem tölti be a 
vadászat országos és megyei szerve
zetei között az őt megillető helyet. E l
ső lépésként ezen kell változtatnunk. 
Úgy látom, hogy a partnerekben adott

a készség, hogy elismerjék a V K E 
aktív, vállalkozó szellemű, a VA- 
D A SZLA P kiadásától a szakmai kon
ferenciák. különböző kiállítások, az 
Országos Vadásznapok rendezésétől a 
gyermekprogramok és a hivatásos va
dászok támogatásáig terjedő, igazán 
széles körű tevékenységét. Bízom 
benne, hogy kölcsönösen túl tudjuk 
magunkat tenni a néha személyeske
dő. néha agresszíven rátarti, néha csak 
a sikereket hajhászó. ugyanakkor be
tegesen irigykedő magatartásokon és 
az ügy - a magyar vadászat és kultúra
- érdekében gyümölcsöző együttmű
ködéseket alakítunk ki. 
V A D Á S Z L A P :- A  V K E  februári 
közgyűlésén a többi között elfogad
ták az idei programokat. Nyílván 
ennek összeállításában még nem 
vett részt. M it tart közülük a leg
fontosabbnak?
TO LLN ER  GYÖ RGY: - Mindazt, 
ami a humán szférát, azaz a kulturált 
emberi, vadásztársi kapcsolatok kiépí
tését, ápolását elősegíti vagy elősegít
heti. függetlenül attól, hogy ez helyi, 
regionális vagy országos rendezvény. 
Véleményem szerint a mai agyonsza
bályozott vadászatban, ha már senki 
más nem törődik vele, nekünk - a va
dászati kultúrához elkötelezett „meg
szállottaknak”  - kell az emberekkel, 
érzéseikkel, véleményükkel, az embe
ri oldallal foglalkozni. És ahogy ed
dig, ezt ezután is meg fogjuk tenni. 
Ezért - ha a gazdag programból ki 
kell bármit is emelnem - a legfonto
sabb programjainknak a vidéki ren
dezvényeinket tekintem, a májusban- 
júniusban az ország négy régiójában 
megrendezésre kerülő VKE-majáliso- 
kat, valamint az augusztus végi. szep
tember 4-ei Országos Vadásznapokat. 
V A D Á SZLA P: - Kap ön tiszteletdí
jat az elnökösködésért?
TO LLN ER  G Y Ö R G Y :-Ez  sajnos 
nem a kamara, ahol a költségvetés 
egyik kiadási rubrikája a tisztségvise
lők tiszteletdíja. Azt viszont megígér
ték. hogy a vidéki útjaim utazási költ 
ségét, ha lesz rá pénz, megkapom.

ess

A  H Ó N A P  K É R D É SE :
Van-e manapság joga, esetleg hatékony lehetősége a (vad)gazdának 

a kártevők elleni védekezésre?
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ÉRDEMEIKET NEM HAGYJUK FELEDNI!
Tulajdonképpen február 23-án az újpesti Gyer
mek és Ifjúsági Ház színháztermében már má
sodik alkalommal került sor a Vadászati Kultu
rális Egyesületnek olyan ünnepélyes Országos 
Közgyűlésére, amelyen a régiók ügyvivői és a 
megválasztott képviselők vitatták meg és sza
vaztak az egyesület beszámolóinak elfogadá
sáról.

A Magyar Vadászok Zászlójának köszönté
se után a Fanfárok kürtegyüttes adott rövid 
műsort, majd dr. Csőre Pál, az egyesület örö
kös tiszteletbeli elnöke átadta szerkesztősé
günk tavalyi tematikus irodalmi pályázatának 
díjait. Váradi Róbertné, Csernaburszky Gyu
la és dr. Faragó István számára készített az 
INDIFORM Kft. vadászöltönyt.

A novemberi tiszai árvíz egyszer már próbá
ra tette a vadállományt, de a tószegiek igye
keztek a vadat a víztől megmenteni, sajnos a 
munkájukra napjainkban ismét szükség van. A 
vadmentésben kiemelkedő munkát végző va
dászokat a Vadászati Kulturális Egyesület ja
vaslatára „A Magyar Vadért!" Alapítvány Hu
bertus Kereszt kitüntetésben részesítette, Var
ga József és Droppa István bronz-, Pocsai 
Imre ezüst-, Tóth Gábor és Kiss Barnabás 
aranyfokozatot vehetett át.

A Vadászati Kulturális Egyesület a Hubertus 
Kereszt aranyfokozatával tüntette ki dr. 
Győrffy Lajos bácsalmási állatorvost, aki a 
hazai vadegészségügy fejlődésének elindítója 
volt és az első lépésektől kezdődően - annak 
idején, mint a MAVOSZ főállatorvosa - segítet
te és szervezte a magyar kynológiai élet kiala
kulását, valamint (senior) Fehér Józsefet, aki
nek a neve fogalom a vadászsportlövészetben 
és aki évtizedek óta tisztségviselője a Jász- 
Nagykun-Szolnok megyei vadászati vezetés
nek. (Fehér József kitüntetését a VKE szolnoki 
régiójának ügyvivője adja át.)

A kitüntetések átadása után kezdődött az 
érdemi munka, a Központi Ügyvivői Testület 
beszámolójáról, az Ellenőrző-, és Etikai Bizott
ság tájékoztatójáról együttesen nyitottak vitát.

Dr. Hautzinger Gyula, a VKE elnöke tartós 
külföldi kiküldetése miatt lemondott elnöki 
tisztségéről, ezért Csekő Sándor elnökhelyet
tes számolt be az 1998-ban végzett munkáról, 
mintegy kiegészítvén az ügyvezető igazgató 
Lukácsné Kocsis Marianna januári lapszá
munkban megjelent cikkét. Elmondta, hogy 
miért a Vadászati Kulturális Egyesület manap
ság a legstabilabb civil vadászati szervezet. 
Azért, mert folyamatosan emelkedik a tag
létszáma. stabil a gazdálkodása és rendezvé
nyei, programjai országosan is jelentősek.

-  A VKE ma az egyetlen olyan országos 
vadászati szervezet, amelynek minden tag
ja, minden hónapban tájékoztatást kap az 
egyesület munkájáról, szervezeti életéről, 
akcióiról, a vadászati kultúra eseményeiről 
... tagdíja ellenében, a lakcímére postázott 
Magyar VADÁSZLAP hasábjain - hangsú
lyozta, majd hozzátette a VKE regionális 
szervezeteinek egyik idei fő feladata, hogy 
ne csak üdvözöljék, hanem támogassák is a 
megyei hírlevelek kiadását, megjelenteté
sét, mert ezeknek a helyi kiadványoknak 
van információs tartalmuk, ezek gazdagít
ják a magyar vadászati kultúrát.

A beszámoló külön szólt arról, hogy a VKE 
lassan két esztendei munkája kezd beérni, 
mert elfogadás és gyártás előtt áll a hivatásos 
vadászok formaruhája, ami a cipőtől a kalapig 
gondoskodik a téli-nyári praktikus viseletről.

-  A minisztérium főosztálya ígéretet tett 
arra, hogy a vadászati rendelet módosításá
nál az egységes formaruha bevezetését 
nem csak esetlegessé teszi. A hivatásos va
dászok kulturált „felöltöztetése” a Vadásza
ti Kulturális Egyesület fantasztikusan nagy 
sikere lenne, hiszen óriási lépést tennénk a 
magyar vadászati kultúra, a vadászok öltöz
ködésének területén.

Az elnökhelyettes szólt arról is, hogy a Va
dászati Kulturális Egyesület évente több 
millió forinttal támogatja a vadásztársasá
gok hivatásos vadászait, amikor ingyenesen 
küldi meg számukra a VADÁSZLAP-ot.

Mivel a VKE az Országos Vadásznapok 
pénzügyi lebonyolítója, a támogatások, szpon
zori pénzek kezelője, ezért ezekkel az össze
gekkel megnőtt a pénzforgalom, ami kötelező
vé tette az egyesület életében az első hiva
talos könyvvizsgálást. Ferenczi Marianna 
könyvvizsgáló a közgyűlésnek elmondta, hogy
- néhány szerződés megkötésének elmaradá
sán kivül - rendben találta a könyvek vezeté
sét, annak ellenére, hogy az egyesület 1998- 
ban tért át a kettős könyvelési rendszerre. 
Megerősítette, hogy az elmúlt évben a VKE jó 
gazdasági évet zárt, az új könyvelési rendszer 
következménye a látszólagos negatív eredmé
nyű mérleg.

Néhány szám az írásban is kiadott tavalyi 
költségrészletezésből, amely nem tartalmazza 
az Országos Vadásznapok bevételeit-kiadásait.

1997-ben 22,7 millió forint volt a VKE bevé
tele, ez 1998-ban 34,6 millióra emelkedett. A 
VADÁSZLAP hirdetési árbevételének, a lapter
jesztési bevételeknek, a tagsági díjnak és a 
Hubertus Kereszt értékesítéséből származó 
bevételeknek a növekedéséből érték el a be
vétel-növekedést.

Az egyesület vagyona 1997-ben 2,3 millió 
forint értékű volt. ezt 1998-ban több mint meg
duplázták, 5,1 millióra emelték.

A kiadások a bevételekhez hasonló mér
tékben nőttek, 1997-ben 22,5 milliót, 1998- 
ban 34 milliót költöttek. A VADÁSZLAP nyom
dai előállításának költsége, a postai lapkikül
dés árainak emelkedése, az információs 
rendszer korszerűsítése és a különböző ren
dezvények kiadásai, valamint a támogatások 
folyósítása eredményezte a kiadások arányos 
növekedését.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Faller Ist
ván szintén a fentieket erősítette meg, és ja
vasolta a beszámolók elfogadását. Az Etikai 
Bizottságnak - hál’lstennek - nem volt miről 
beszámolnia.

A közgyűlés egyhangú szavazással fogadta 
el a beszámolókat, majd megválasztotta a Je 
lölő Bizottságot, akik a szünetben az elnök és 
az egyik elnökhelyettes személyére gyűjtötték 
a javaslatokat.

Nyílt szavazással került megválasztásra 
elnöknek Tollner György, elnökhelyettesnek
- a lemondott Bartucz Ferencné helyére -

Mészáros Iván, a ceglédi regionális szerve
zet ügyvivője.

Az Alapszabály módosítását vita nélkül fo
gadta el az Országos Közgyűlés, mivel min
denki megértette, hogy a közhasznúságnak 
ma mi a jelentősége, amelyet a VKE-nek is 
meg kell pályáznia. Szintén nem volt vita a mi
nimális tagdíj mértékének jóváhagyásánál, 
amely az Országos Közgyűlés feladata és 
amelyre a Központi Ügyvivői Testület tesz ja
vaslatot. Ennek megfelelően az idei minimális 
tagdíj 2500 forint, amely 2000-re - az infláció 
mértékétől függően - várhatóan 3000 forintra 
emelkedik Az elnökhelyettes a tagdíjfizetés
sel kapcsolatban bejelentette, ha Idén meg
kapják az APEH-től azoknak a listáját, akik a 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékával 
támogatták a VKE-t, akkor elképzelhető a 
tagdíjfizetési rendszer átalakítása és az 
egyesület csak az 1 százalékokra tart majd 
igényt.

Az „egyebek" napirend témáit Muray Ró
bert, a VKE-vel együttműködő Altamira Egye
sület elnöke nyitotta meg és javasolta a köz
gyűlésnek: - Jutassunk el a Duna Televízióhoz 
tiltakozó levelet a Hubertus vadászati magazin 
megszüntetése miatt.

Rácz Gábor - aki a közgyűlésen egysze- 
mélyben képviselte az Országos Magyar Vadá
szati Védegyletet és az Országos Magyar Va
dászkamarát és aki a kamara hagyományőrző 
és kulturális bizottságának elnöke - egyetér
tett a tiltakozással, bár mint televíziós azt is el
mondta, a megszüntetésnek anyagi okai van
nak. Lehet tiltakozni, de inkább pénzt kellene 
a műsorra szerezni.

Kászoni Zoltán, Takács Viktor, Szabadi 
István, Fácányi Ödön szintén e témához szólt 
hozzá, egyöntetű volt a véleményük abban, 
hogy a Hubertus magazin megszűntével a 
magyar vadászati kultúra szegényedett, vala
milyen megoldást kellene az anyagiak előte
remtésére kitalálni, meg kell keresni az új for
rásokat.

Magyar Ferenc, a VKE-vel együttműködő 
Nimród Fotóklub elnöke köszönetét mondott 
fotópályázatuk támogatásáért és ismét fölaján
lotta, szívesen mennek az ország bármelyik 
részére a fotóklub kiállításával.

Tálosi István, a VKE-vel együttműködő Va
dász Könyvklub Egyesület elnöke viszont várja 
a VKE felajánlását a könyvklub által kiírt pályá
zatra, és segítséget is kér egy 1680-as kézirat, 
Kohári István írásainak megjelentetéséhez.

Rábai György a Solymász Egyesület nevé
ben kért szót. hogy bejelentse egyesületének 
együttműködési szándékát.

A Vadászati Kulturális Egyesület idei prog
ramjának újdonsága, hogy a tagjainak és a 
VADÁSZLAP-ot ingyenesen megkapó hivatá
sos vadászoknak kívánnak regionális találko
zókat szervezni-rendezni.

A tervezett rendezvények időpontjáról, hely
színéről lapunk 10. oldalán olvashatnak.

Valamennyi baráti rendezvényre szeretettel 
várnak minden VKE-tagot és a családtagjait, 
hogy a szomszédok is találkozzanak egymás
sal és hogy mindenki jól érezze magát.

A VKE az 1 százalékos támogatásokból 
anyagilag is segíti a rendezvényeket.
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V A D L E
NYERC

(MUSTELA LUTREOLA)

említik sajátos életmódja miatt - 
az éhség és a szükség - olykor 
nappali vadászatra is kénysze
ríti. Fő előfordulási helyei a vé
delmet nyújtó, csendes 
erdők zavartalan 
patakjainak vi
déke, ahol 
a vízpart
ban üre
get ás, 
vagy a 
már ké
szen levő, 
természetes 
odúkban veri fel a tanyáját. 
Szereti a fák gyökerei alatti üre
geket és a fák odvait is. Nádas, 
vizenyős vidéken, így a Duna-

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

A nyérc a menyétfélék (Musteli- 
dae) családjába tartozik. Euró
pában elterjedt Nyugat-Francia- 
országban. Svájcban, Ausztriá
ban, Németországban, Len
gyelországban, Dél-Finnor- 
szágban, Fehér-Oroszország- 
ban, az Orosz Föderáció euró
pai részén, valamint Romániá
ban, a Moldáv Köztársaság
ban, Ukrajna középső és keleti 
vidékein. Az említett országok 
közül a legnagyobb állománya 
a Prut és Dnyeszter közti terü
let déli részén, valamint Romá
niában, az Al-Duna vidékén és 
a Duna-deltában található. Az 
utóbbiban, a régebbi népes ál
lományának csökkenését jelzi 
a Duna-Delta Kutató Intézet 
vadbiológiai osztálya. Erdély
ben és a Bánságban állomá
nya kisebb.

Nálunk szórványos előfordu
lását a Mátrából, a Bükkből, 
Csongrád megyéből és a Du
nántúl nyugati részeiről jelezték. 
Számuk alacsony, nem mutat 
növekvő tendenciát, kár volna 
fogyatkozására nem fölfigyelni, 
hiszen gazdagítja, színesebbé 
teszi emlősfaunánkat.

A nyérc termete a görényé
hez hasonló, ezért Székelyföl
dön vízi görénynek is nevezik. 
Színe a vidráéhoz hasonlítható. 
Erdélyben „kis vidrának” másutt 
„vidra menyétnek" is nevezik. 
Álla kivételével egész teste bar
na. gerincvonalán sötétebb szí
nű szőrzet húzódik végig, farka 
dús, feketébe hajló. Szőrzete le
het kávébarna, csokoládészínű 
is. Hátának és lábainak színe 
mindig megegyezik. Álla alatt 
kis fehéres, olykor sárgás folt 
van. Orra. alsó és felső ajkai fe
hérek. mintha tejbe mártották 
volna.

Testhossza Közép-Európá- 
ban 35-40, a Duna-delta vidé
kén ennél valamivel nagyobb, 
40-45 centiméter. A farkának 
hossza 13-14, a hátsó lábaié 5- 
6 centiméter. Testtömege 500- 
'-00 gramm. Az északkeleti Kár

pátok patakjainak mentén élők 
(jereznája sötétebb. testtöme
gük 600-800 gramm. Lábujjaik 
közt úszóhártya van, ez a nyo- 
fi án is jól észrevehető.

A lexikonok alkonyati, szürkü
leti. s főként éjszakai állatnak

deltában, vagy a Bihar és Szat- 
már megyei lápos-vizes terepe
ken nádtorzsok alá, fűzfagyöke
rek védelmében építi ki fészkét 
- a vidráéhoz hasonlóan 
amelynek vízi bejárója és szá
razföldi vészkijárója is van, ez 
utóbbi szellőztetőként is műkö

dik. Fészkét száraz mohával és 
fűfélékkel, sás és nád törmelé
kével. madarak tollával béleli ki.

A nyérc jó úszó. gyorsan víz 
alá bukik veszély esetén, mert a 
víz alatt meglehetősen sokáig 
bírja. Patakok, tavak, mocsarak 
vidékén zsákmányát halak, bé
kák. folyami rákok, csigák, vízi
madarak fészkeinek tojásai és 
csibéi alkotják. Erdős területe

ken. szárazabb vidékeken az 
említett étlapját egerek, pockok, 
sőt még patkányok, és egyéb 
rágcsálók egészítik ki. Jó  szag
lása segíti a táplálék megszer
zésében. A rágcsálókat, béká
kat. valamint a vízparton a hala
kat lesvadászattal ejti el. Kilenc 
hónapos korában már ivarérett. 
Szaporodási időszaka február
tól április végéig tart, vemhes- 
ségi ideje 43-45 nap. Június-jú
liusban ellik, 3-6, sőt olykor 8 
kölyköt is vet.

A kölykök születésük után 
egy hónapig nem látnak. A 
szoptatás után az anya fokoza
tosan rászoktatja utódait a táp
lálékszerzésre. de kiegészítő
ként sokáig éjszakánként szop
nak. A fiák két és fél, három hó
napos korban már Önállósulnak, 
az anya egyre kevesebbet törő
dik velük.

A nyérc életkora 8-10 év. Ge- 
reznáját nagyra értékeli a szűcs
ipar, különösen a téli bundája 
szép, minőségileg kiváló. Ma
gyarországon védett állat, de 
prémesállat-tenyésztő telepe
ken széles körben tenyésztik. 
Európa számos országában te
nyésztésben a Kanadából szár
mazó nyérc alfaját (Mustela vi- 
son) használják. Ez az alfaj vala
mivel nagyobbra nő. mint az eu
rópai nyérc, és a mesterséges 
körülményekhez jobban is hoz
zászokott. A hazai tenyésztési 
kísérletek a bizonyára klimatikus 
okok miatt nem voltak sikeresek.

Kárpátalján és Máramaros- 
ban, valamint a Duna-deltában 
ma is csapdázzák. Az élve elfo- 
gottak vészhelyzetben farok 
alatti mirigyükből kellemetlen 
bűzt árasztanak.

Kászoni Zoltán

Az elegánsan megoldott Trófea sor a magyar 
vadászat, vadgazdálkodás jó hírét viszi a nagy
világba. A róka, vadkan, muflon, hiúz portréja mel
lett különlegesség, hogy egyes értékekhez szel
vény kapcsolódik a vad díjnyertes trófeájának 
rajzolatával, egyúttal megtudjuk az elejtés helyét, 
idejét. - Gímszarvas: Szentegát - 1963. szeptem
ber 18. - Dám: Gyulaj - 1965. október 10. - Őz: 
Martonvásár - 1965. július 29. A közel félmillió pél
dányban. 1966-ban megjelent igényes bélyegsor 
Kékesi László és Gál Ferenc munkája.
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• V
„Ú gy sáfárkodjanak a mai vadászok, 
hogy majdan unokáiknak is 
boldog vadászévek 
jussanak osztályrészül!"

Szűtsy Lóránt: Boldog vadászévek

^ 4 A VKE MATULA PROGRAMJA
Ahhoz, hogy a felnőtt vadászok körében ered
ményeket tudjunk elérni, már az általános és 
középiskolás korban, sőt az óvodások köré
ben kell kezdeni a kulturális munkát, és akkor 
talán sikerre számíthatunk.

Ezért kérünk minden regionális ügyvivőt, 
valamint a kedvet és tehetséget érző minden 
vadászt, vegyék fel a kapcsolatot a környe
zetükben lévő óvodákkal, iskolákkal, a prog
ramunkkal kapcsolatban. Reméljük találunk 
olyan pedagógust, aki munkánkat segíteni 
fogja, sőt örömmel üdvözli.

Programajánlatunk a kővetkező:

Április 22. - A FÖLD NAPJA
A FÖLD NAPJA elnevezésű világméretű kör
nyezetvédelmi akciónap - társadalmi kezde
ményezésként - 1970-ben indult az Egyesült 
Államokból. Magyarországon 1990 óta rende
zik meg. Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják 
fel a figyelmet a környezet védelmének fon
tosságára.

Nem kell itt azonban tüntetésekre gondolni, 
az iskolákban szervezett előadások, vetélke
dők a vadászterületeken megtartott bemuta
tók ugyanúgy elérik hatásukat.

Május 10.-MADARAK ÉS FÁK NAPJA
1902. március 19-én Párizsban, az európai ál
lamok egyezményt kötöttek a mezőgazda
ságban hasznos madarak védelme érdeké
ben. Az egyezmény aláírói között volt Ma
gyarország is. majd 1902-ben Chernel István 
vadász és ornitológus szervezte meg először 
az országban a Madarak és Fák Napját, 
amelynek megünneplését az 1906. évi I. tör
vénycikk írta elő. Eszerint minden év májusá
ban az iskolában egy napot arra szentelnek, 
hogy a tanulókkal megismertessék a hasznos 
madarak és védelmük jelentőségét. Ragadjuk 
meg ezt a napot is arra, hogy az iskolákban 
vagy inkább a szabadban tartsunk bemuta
tókat, előadásokat, ahol képzett madará
szokat és erdészeket kérhetünk fel közülünk 
előadónak.

Május 30. - NEMZETKÖZI GYERMEKNAP
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 
1949. novemberi határozata alapján 1950-től 
ünnepli a világ.

Ebben az évben a VKE regionális találkozó
kat szervez. Tudomásunk van arról is. hogy 
több vadásztársaság kicsiben már hagyomá
nyosan szervez ilyeneket. Vonjuk be a gyere
keket erre a napra versenyekkel, vetélkedők
kel. légpuskaversennyel stb.

Június 5. - KORNYEZETVEDELMIVILAGNAP
1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban 
„Ember és bioszféra" címmel az ENSZ világ- 
konferenciája. amely határozatában ezt a na
pot nemzetközi környezetvédelmi nappá nyil
vánította.

Használjuk ki a tanítási szünet előtti utolsó 
napokat. Mi vadászok tudjuk csak igazán, 
hogy milyen veszély fenyegeti a földnek azon 
zónáit, amelyekben még van élet. Készítsük 
elő a gyerekeket a nyári Matula táborokra.

Június, július, augusztus - 
MATULA TÁBOROK
A helyszíneket, részletes programokat későb
bi időpontban ismertetjük. Jelenleg ezek fel
mérés alatt vannak, de ettől függetlenül várjuk 
a szervezők jelentkezését. Nem kell megijed
ni. ha nincs állandó táborhely, ki kell használni 
az iskolák nyári napközis foglalkozásait. Szer
vezzünk a gyerekeknek egy-egy vadászház
nál egynapos programot. Például - íjászbe
mutatók, kisragadozók. sólymok - szervez
zünk légpuskalövészetet, de örülnek a gyere
kek a vadászterület bemutatásának - magas
lesek. etetők stb. megismertetésének is.

Augusztus 28-29. - ORSZÁGOS 
VADÁSZNAPOK megyei rendezvényei 

Szeptember 4. - ORSZÁGOS 
VADÁSZNAPOK FŐRENDEZVÉNYE, 
HORTOBÁGY
Akik részt vettek a Matula táborokban, biztos 
eljönnek erre a nagy rendezvényre, a vadá
szok biztos kihozzák gyermekeiket, unokái
kat. Az elmúlt években is nagyon szép szám
ban láttam fiatalokat az Országos Vadászna
pokon. Tetszik nekik a vadászati bemutatók, a 
nagy nyüzsgés. Szervezzünk külön vetélke
dőket. műsorokat, sport- és rajzversenyeket. 
Idén a rendezők külön szórakozást (óriás
csúszda. ugrálók stb.) szerveznek a gyere
keknek.

Szeptember 20. - GYERMEKEK 
VILÁGNAPJA
1954 óta az UNICEF (az ENSZ Gyermeksegé
lyezési Alapja) kezdeményezésére tartjuk, el
sősorban a fejlődő országok támogatására. E 
napon felhívást intéztek a világ országaihoz 
annak érdekében, hogy támogassák és vé
delmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ dek
larációban megfogalmazott jogait.

Használjuk ki az alkalmat, hogy az iskolai 
tanítás megkezdése után bekerülhessünk az 
oktatás vérkeringésébe. Ez is egy lehetőség, 
hogy felvegyük a kapcsolatot az iskolákkal, 
óvodákkal.

Október 3. - AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az állatok világnapját Magyarországon 1991 - 
tői tartják. Ünnepélyes idénynyitó-vadászato- 
kon lehet hirdetni. A gyerekeknek érdemes a 
kedvenc háziállatok bemutatását szervezni, 
felkérni állatorvost a szaktanácsadásra, vagy 
házi kutyakiállítást rendezni. Készíttessünk a 
gyerekekkel madáretetőket, készítsük fel őket 
a téli etetés fontosságára.

December 27. - VADKARÁCSONY NAPJA
Legyen ezen a napon a vadnak és mindenfé
le vadon élő állatnak karácsonya. Hívjuk fel a 
környék vadászainak figyelmét, hogy e napon 
ne szóljon a vadászpuska, helyette töltsük fel 
dupla adaggal az etetőket, mindenki fogja ké
zen gyermekeit, unokáit és adjunk legalább 
egy marék táplálékot a kertben, erdőben, me
zőn élő állatoknak.

A felsorolt világnapok, emléknapok és idő
pontok csak útmutatásul szolgálnak, a lehető
ségeink óriásiak. Próbáljunk pályázatokat be
nyújtani a helyi önkormányzatokhoz, megyei 
közgyűlésekhez, országos minisztériumok
hoz. Keressünk fel vállalkozókat, cégeket, 
szponzorokat, sokan fognak segíteni. Szer
vezzük be az iskolákon keresztül a diákokat, 
pl., az élőnyúlbefogásokra, rajzversenyekre, 
irodalmi pályázatokra és különböző vetélke
dőkre. Van már egy kialakult team. amelyik 
szívesen segíti a Vadászati Kulturális Egyesü
let munkáját - vadászkürtösök, lovasok. íjá
szok, vadászkutyások, solymászok stb. de 
szívesen várjuk minden vállalkozó jelentkezé
sét. Vegyék ezeket igénybe, felvilágosítással, 
tanácsadással, szervezéssel szívesen állunk 
a rendelkezésükre.

Rendezvényeinkkel és eredményeinkkel 
előbb-utóbb el fogjuk érni. hogy megváltozik 
a közvélemény vadászellenes véleménye. Azt 
mondják, hogy valódi vadász csak az olyan 
emberből lehet, aki már gyermekkorában be
lekóstol.

Ezért kell a természet szeretetét. a vadá
szatot nekünk a mai gyerekekkel, fiatalokkal 
megismertetni.

Mészáros Iván
a VKE alelnöke, Oktatási és Ifjúsági ügyvivő 

2700 Cegléd. Vörösmarty tér 6.
Telefon: 06-53/312-8998

A Vadászati Kulturális Egyesület regionális találkozóinak helyszínei és időpontjai:
Április 24. Gyenesdiás BEFAG lőtér

(Vas. Veszprém és Zala megye) 
Május 8. Ménfőcsanak - Bezerédy Kastély 

(Győr-Moson-Sopron.
Komárom megye)

Május 22. Abony - Szabadidő Park
(Budapest. Pest. Jász-Nagykun- 
Szolnok, Bács-Kiskun megye, 
valamint a Tisza-tó és környéke.)

Május 29. Doboz - Vadászház 
(Békés. Csongrád, 
és Hajdú-Bihar megye)

Június 5. Sióagárd lőtér
(Baranya. Fejér, Tolna, 
és Somogy megye)

Június 19. Arló - horgásztó
(Borsod-Abaúj-Zemplén. Heves.

Nógrád, és Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye)

Valamennyi helyszínen a baráti találkozók 
programjában megtalálható lesz a vadásza
ti kulturális fórum, a pörköltfőzés, vala
mint egy humoros vadászvetélkedő (A
részletes programokat következő számunk
ban közöljük.)
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SZALONKAZAS
Eltakarodott a hó, kiengedett a 
föld. nem szorítja már a fagy vas
marka. Napközben már egy kicsit 
kezd melegíteni a fény, amely 
örök, érezni lehet, hogy itt van, el
jött a kikelet. Megtelik a levegő új. 
bódító illatokkal. Sorban megje
lennek a madarak, és szép lassan 
kezdenek megszólalni. Figyeljük 
a híreket, hogy milyen időjárás 
várható, és ha találkozik két sza
lonkavadász március elején, ak
kor biztos rögtön e csodálatos 
madárról esik szó. Érdeklődünk 
egymástól, hogy vajon megjöttek- 
e már, bíbicet, örvös galambot 
vagy barázdabillegetőt lehet-e 
látni? Aki teheti, már az első na
poktól lesi az eget, és ha Diana is 
kedvez neki, akkor zsákmányol is.

Sajnos, mint a nevében is ben
ne foglaltatik - mármint „erdei 
szalonka" - nem minden terüle
ten fordul elő tavasszal. így hát, 
aki szeretne szalonkázni, annak, 
ha területe nincs, vagy azon nem 
fordul elő, annak vendégségbe 
kell járnia. így vagyok vele jóma
gam is, de légyen is bármilyen 
messze a messze, egy jó húzá
sért bizony szívesen megyek.

Igaz, néha még egy madarat, 
de még egy pisszenést sem lehet 
hallani, de ilyen a vadászat. Az 
első szalonkám után évekig jár
tam, na persze nem azért, mert 
nem volt madár, hiszen ahová jár
tunk édesapámmal, ideális terü
let volt. Sorban meglőtte minden

ki a maga 1-2 madarát, de sajna 
nekem ez nem sikerült. Mindig 
sok hely volt körülötte, sorban el
hibáztam. bármilyen szépen re
pültek. Szóljon mentségemül, 
kezdő vadász voltam, és még 
alig száradt meg a tinta a fegy
vertartási engedélyemen.

Végre elérkezett az a tavasz is. 
amikor már nekem is sikerült feli
ratkoznom a szalonkavadászok 
táborába. Virágzott a som. gyö
nyörűen fújták a dalukat a rigók 
és amikor megjelent az Esthajnal
csillag és megkezdődött a húzás, 
egy szalonka repült irányomba, a 
csendet megtörte a sörétes 
hangja. Óh. milyen*boldogító ér
zés. egy ifjú szívnek, esik a rég
óta áhított madár. Kitömve, az ag- 
gatékon lógva azóta is emlékez
tet erre az estére.

Az évek múlásával sikerült több 
társát leszólítani az erdők király
nőjének, és amikor felveszem 
zsákmányomat, levett kalappal 
tisztelgek előtte. Sokszor csak a 
húzás hangulatáért sietek ki az 
erdőbe és a puska ilyenkor a töb
bi társával együtt a szekrénynek a 
rabja. Álmodnak a vadászatról ki
ki a maga műfajában és amikor 
kiszabadulnak a rabságból, akkor 
bizony csodákra képesek. Min
denesetre a természet csodáit, 
szépségét meg lehet - és értő 
szív és szem meg is tudja - látni. 
Nem mindig a zsákmány a fontos, 
sokkal inkább a hangulat, az íze.

az élménye a vadászatnak. Ha 
valaki dúlva-fúlva mérgesen 
megy el vadászni, még ha sikerül 
is neki terítékre hoznia vadat, ak
kor sem tudja értékelni. Érezni 
kell a természetet, hagyni, hogy 
átjárja a vadászt, és a szívéig 
hasson. A szalonkázás is hason
ló, aki csak azért megy ki. hogy 
mit viszek haza. az a következő 
este már biztos nem megy ki a 
területre.

A szalonkázás élmény, hiszen 
soha nem lehet tudni, mikor, hol 
és hogyan fog megjelenni a várt 
madár. A húzási időben jöhet ko
rán, vagy nagyon későn, amikor 
már alig lehet meglátni. Jöhet 
akár mint egy szélvész, és ember 
legyen a talpán, akinek sikerül le
szólítani az égből. De érkezhet 
akár oly lassan is. hogy szinte 
képtelenség elhibázni. Bejelent
heti magát hangos pisszegéssel, 
vagy soha el nem felejthető és 
utánozható korrogással. Érkezhet 
egyedül és többedmagával, s 
mily nagy boldogság, ha sikerül 
dublét lőni. Keveseknek adatik 
meg ez a ritka szerencse, pedig 
talán minden igaz szalonkava
dász legkedvesebb álma. Igazi 
vadmadár, és örök vándor, jó né
hányunk kedvenc vadfaja, s re
mélhetőleg még sokáig megtisz
teli erdeinket és megörvendeztet 
bennünket megjelenésével kike
letkor.

Bischof Ferenc

SZÉPÉN SZAPORODIK A VADÁLLOMÁNY -  NYUGATON
A francia Nemzeti Vadászati Hi
vatal (ONC) közzétette az 
1997/98-as vadászati idény ered
ményeivel együtt az elmúlt 25 év 
nagyvadterítékeit. A szigorú és 
eredményes vadgazdálkodás és 
a vadászati érdekek következe
tes védelme meghozta a gyümöl
csét. A változás elindítója a bu
dapesti Vadászati Világkiállítás 
volt 1971-ben. A huszadik szá
zad közepén a francia vadgaz
dálkodás viszonylag szerény 
eredményekkel büszkélkedhetett, 
de az alábbi táblázatban olvas
ható számadatok önmagukért 
beszélnek.

A gímszarvasteríték az elmúlt 
25 év alatt ötszörösére emelke
dett. évente átlag 7%-kal ejtet
tek el több szarvast. Az utolsó 
évi növekedés kiugró volt, 17%! 
A Vogézekben és a Loire folyó 
völgyében lévő nyolc, legna
gyobb szarvasállományú me
gyében az éves gímteríték ezer 
darab fölött volt.

Az őzteríték nagysága 
1997/98-ban hétszeresen múlta 
felül a 25 év előttit. A teríték növe
kedésének éves nagysága 8.5 
százalék volt. A legnagyobb őzál
lomány a Vogézekben. a Massif 
Centralban, valamint a Pireneusok 
északi lejtőin és a hozzá közeli 
Landes-ban van, ahol a múlt évi 
megyei teríték 17 ezer fölött volt!

Huszonöt év alatt a vaddisznó
teríték kilencszeresére nőtt, ez 
éves átlagban 10% növekedést 
jelentett. Az elmúlt idény növeke
dése csak 8% volt. Kiugróan jó 
vaddisznós területek: Korzika szi
gete, a Cote d'Azur, a Vogézek, 
általában a Párizstól keletre eső 
megyék. Hat megyében lőttek tíz

ezernél több vaddisznót. A vad
disznó ritka viszont az Atlanti
óceán partvidékén fekvő me
gyékben.

Bár Franciaország területe 
több mint ötszöröse hazánkénak, 
összehasonlításul az 1999/2000- 
es idényre tervezett országos te
ríték a következő:

Gím: 32000. őz: 65000. vad
disznó: 65000. A számok azt mu
tatják, hogy Franciaország több 
megyéjében a vadállomány sűrű
sége ma már bőséggel megha
ladja a magyarországi átlagot, 
pedig - nem is olyan régen - 
még „vadászati nagyhatalomnak" 
tituláltak minket.

F. D.

Faj Teríték 1973/74 Teríték 1997/98 Növekedés
mértéke

Gímszarvas 5510 27820 ötszörös
Őz 52849 367288 hétszeres
Vaddisznó 36429 322 757 kilencszeres

A SZALONKÁK 
CSEMEGÉJE

Amikor az elejtett szalonkák be
gyének tartalmát megvizsgálja 
a vadász, abban nagyrészt kü
lönféle rovarmaradványokat ta
lál, viszont gilisztát viszonylag 
ritkán. A begytartalom szemre
vételezése nem tár fel mindent 
a madár táplálkozásáról, mert a 
madarakra jellemző gyors 
emésztés miatt az emésztőned
vekben 30 perc alatt gyorsan 
felbomló, majd felszívódó táplá
lék nem látható. A nehezen 
emészthető kitinvázak viszont a 
lenyelés után 1,5-4 óráig a 
begyben megtalálhatók.

A szalonkák leggyakoribb 
tápláléka a földigiliszta, amely 
nagyon gyorsan és jól emészt
hető. maradványai csak nagyí
tóval mutathatók ki a begy- és 
béltartalomban. Ebben sok. egy 
milliméter vékony kitinszál van. 
ami a földigiliszta bőréből kiálló, 
a helyváltoztatást segítő bőrtüs- 
kemaradvány.

A szalonka által egy nap alatt 
elfogyasztott férgek, rovarok 
számát száz százaléknak véve. 
a földigiliszta nagyjából 50 szá
zalékban fordul elő. Vagyis min
den második elfogyasztott táp
lálék giliszta. Amennyiben nem 
az elfogyasztott táplálék száma 
alapján folytatjuk vizsgálatunkat, 
hanem a táplálék súlyát vesszük 
számításba, akkor a giliszta 
részaránya a szalonka táplálé
kában még több! Ezt legjobban 
azzal szemléltethetjük, hogy egy 
közepes méretű giliszta súlya 
kb. öt százlábú vagy hat-hét fül
bemászó súlyával egyenlő. így 
tehát a szalonka táplálékában 
a súlya alapján a földigiliszta 90 
százalékot tesz ki!

Ebből következik, hogy a sza
lonkák vándorlás és szaporodás 
közben azokon a helyeken tar
tózkodnak tartósan, ahol bősé
gesen találnak földigilisztát. A gi
liszta szerves anyagban gazdag 
részeket és bizonyos talajned
vességet kedvel, igényel. A fák 
közül a tölgy, éger. gyertyán, 
nyír. hárs. vadcseresznye lombja 
kedvező a giliszták táplálkozá
sára, szaporodására nézve. A 
sűrű fenyveseket a lomb sava
nyúsága, valamint a napfényben 
szegény volta miatt nem kedveli 
a giliszta, hiszen a talajhőmér
séklet is fontos a számára.

A természetben a giliszták és 
a szalonkák leggyakoribb elő
fordulási helyei a 9-15 év közötti 
fiatalosok, érpartok, ahol vi
szonylag gazdag aljnövényzet 
és kisebb-nagyobb tisztások ta
lálhatók. ahova a nap időnként 
besüt. Ezért érdemes húzáson 
a fiatalosokban vagy azok szé
lén. a nyiladékokon elállni, erre 
repül a szalonka, ide jár táplál
kozni. itt keresi párját

-  Fluck -
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A NAGYECSEDI PUCCSISTÁK
A Kraszna, amelyet jó időben át 
lehet ugrani, félelmetesre duz
zadva hömpölyög, fenyegetve 
gátat, hidat. A faluba beérve a 
házak falát mossa sokhelyütt a 
belvíz, a kertek víz alatt. Az em
berek a gátakon homokzsákok
kal igyekeznek megakadályozni 
a vizek útját, a házak összedőlé- 
sét. A vadászterület nagy része 
is víz alatt áll.... Ki tudja, mi tör
tént a vadállománnyal..

A vadásztársaság évzáró köz
gyűlésére érkezünk március 5-én, 
Nagyecsedre. Nem könnyű oda
találni. Egyes utcákat lezártak, 
rendőrök, tűzoltók irányítják a vé
delmi munkákat. Kétségbeeset
ten szivattyúzzák a megbolon
dult, mindent elborító vizet. Az 
ajtóban vadőrök állnak, ők a be- 
engedők, mert van, aki beme
het, van, aki nem. Varga László 
volt elnök, nem teheti be a lábát, 
mert éppen most fogják ismer
tetni a tagsággal, hogy időköz
ben kizárták. Szoboszlai Károly, 
a volt vadászmester szintén „fe
kete seggű". Őt a változatosság 
kedvéért törölték a tagok sorá
ból, mert hogy nem fizette be a 
vadőrök által lőtt társasági étke
zésre szánt vaddisznót (40 kg), 
amelyért alku nélkül 16 ezer fo
rintot követelt a vezérkar. Lejárt a 
határidő, kész. passz. Ennyit az 
első „disznóságról". Felügyelő, 
újságíró bemehet, még ha nem 
is örülnek nekik.

A közgyűlés - akár a víz oda- 
künn - javában folyik. Mindenfé
le szabályzat - alap, házi, vadá
szati, fegyelmi - megváltoztatá
sa csordogál éppen. Paragh La
jos vadászmester viszi a szót - 
ahogy mondják - a tőle megszo
kott stílusban. Minden kételkedő 
kérdésére illetékes a válasz
adásra. mint dr. Agy. egykoron. 
Sorra mennek a pontokon. Fehér 
Károly, a régi-új és általában 
szokásos elnök, csírájában sza
vaztatja le az esetleges aggá- 
lyoskodókat. A törvényességi 
felügyelet éber olvasottságának 
mindennél ékesebb bizonyítéka, 
hogy az újjáalakuláskor, '97-ben 
a bíróságra beadott és akkor jó
váhagyott alapszabályban min
denütt az 1990-ben akkor már 
éppen hét éve - megszűnt MA- 
VOSZ szerepel. Egyebek között 
ezt is most változtatják meg 
olyan módon, hogy ahová csak 
lehetett az egyéni tagságon ala
puló köztestületet, a kamarát ír
ták be. MAVOSZ helyett. így az
tán sikerült is a szemem láttára 
több mint tíz törvénysértő köz

gyűlési határozatot a tagsággal 
megszavaztatni, többnyire egy
hangúan, bár néha akadt egy- 
egy óvatos tartózkodás is. A va
dászati szabályzaton volt a leg
több vita. Jogerősen 150 ezer 
forint bírságot szabott ki a vadá
szati hatóság, mert 1997-ben 
három akkori tisztségviselő ven
dége által elejtett és elvitt őzba
kok agancsait nem bíráltatták el. 
Ki ennyit, ki annyit fizetett be 
vendégei után. Lőkös Mihály, a 
gazdasági vezető vendége 
egyébként és teljesen véletlenül 
a mátészalkai rendőrkapitány 
volt. Ehelyütt pedig éppen a mai 
napig gazdasági visszaélések 
miatt nyomozás folyik (száma: 
1712/1998). A feljelentést a „me
nesztett” Varga László elnök me
részelte elkövetni egy. a múlt év 
szeptemberében készült könyv- 
vizsgálat alapján. A hiány értéke 
447123 forint... sok vagy kevés, 
döntse el. aki akarja. Manapság 
ugyan néhány millió elsíbolásá
nak már nincs is hírértéke, ehe
lyütt azonban az egész éves 
költségvetés csaknem egyne
gyede az ebek harmincadja. 
Több felszólaló véleménye sze
rint a bírságot annak kellene kifi
zetni, akik mulasztottak, és nem 
a társaságnak. Ilyen határozat 
azonban nincs. Volt. aki azt java
solta, hogy ha fácánvadászat 
közben disznót látnak, alakulja
nak át ..disznóhajtássá” . Szeren
csére leintették. Mások nagyvad 
kompetencia kóstolóra vágytak, 
noha 2500 forintért itt meg lehet 
venni egy egész őzet.

A véget nem érő szabályzat
módosítások alatt - bár mindez 
megértése ép ésszel szinte le
hetetlen - röviden azért érdemes 
kísérletet tenni az előző idény rö
vid áttekintésére.

A múlt év áprilisában időközi 
választásra került sor és megvá
lasztotta a néhány hónap múlva 
már újra fejcseréket követelő 
távirányított tagság Varga László 
elnököt és csapatát. Igyekeztek 
is érvényt szerezni a közgyűlési 
határozatoknak, a tagság által 
meghatározott, de sajátosan fel
fogott vadászati rendnek. Egye
sek úgy gondolták, hogy mind
ezek rájuk nem vonatkoznak és 
a szabályok csak a „kettesekre” 
kötelezőek. Az új elnök, az akkor 
még három hivatásos vadász 
(kettő már elment) és más vadá
szok megfigyelései alapján fe
gyelmi eljárásokat rendelt el. Az 
eljárás annak rendje módja sze
rint el is kezdődött, de eddig

sem fejeződött be. Mit tehet 
ilyenkor az eljárás alá vont? Nor
mális esetben, ahogy tud. úgy 
védekezik, ehhez joga van. Erre
felé azonban más a módi. 
összehívtak egy rendkívüli köz
gyűlést. és sorra lemondatták a 
vezetőséget, Varga László elnök 
kivételével. Választottak jelölőbi
zottságot, és a fegyelmi alatt álló 
Fehér Károly, aki az új vezérkar 
előtt már volt elnök, javasolta, 
hogy a közgyűlés vonja vissza 
az 6 és négy társa ellen Varga 
László által elrendelt fegyelmi 
vizsgálatot. Megszavazták, a 
közgyűlés visszavonta.

így aztán a fegyelmi alatt állók
- azok is, akiknek az eljárásig 
tagsági jogát is felfüggesztette 
az eljárást elrendelő elnök - sza
vaztak. A puccs, amúgy banán- 
köztársaság módra fényesen si
került. meg is választatták ma
gukat vezetőségnek. Paragh La
jos, aki a tilalom ellenére rend
szeresen távcsöves golyós pus
kával járt őzbak figyelésre, va
dászmester lett. Ezen a közgyű
lésen - mivel már rá nem vonat
kozott, furcsa módon ismét ..kijá
rási tilalmat" szavaztatott meg a 
tagsággal, május 15-éig.

Fehér Károllyal, a bumeráng
ként mindig visszatérő elnökkel 
persze nem az a baj. hogy párt- 
titkár volt. amint azt sokan gondol
ják. hanem az. hogy amikor meg
szüntette maga ellen a fegyel
mit, mindenkinek békejobbot kí
nált fel. Jó  szokása szerint szó
ban fátylat borogatott a múltra, a 
szebb, boldogabb jövő ígéreté
vel. Ebben kétségkívül átlag fe
letti gyakorlata volt. Ezzel szem
ben, amint eljött az idő. kímélet
lenül leszámolt a rendpárti ellen
zékkel. így azok a tagok, akiknek 
volt is véleményük, ilyen előzmé
nyek után jobbnak látták megtar
tani maguknak, hiszen ilyen erős 
szembeszéllel csak a hülye pró
bálkozik könnyíteni magán.

Megkezdődött Varga László 
kanossza járása, amely ma is 
tart. Segítséget kért a szövetség
től. kamarától, vadászati ható
ságtól. és a törvényesség őre
ként államilag kinevezett ügyész
ségtől. ..

A szövetség a kezét tárta, a ka
mara megmagyarázta, hogy a 
szabálytalanságok zöme az Etikai 
Szabályzat elfogadása előtti...

A vadászati hatóság azonban 
elrendelte a vizsgálatot. Ennek 
során sok minden kiderült. Né
hány a fontosabbak közül: a ba
kok agancsai nem azok, amelye

ket végül bemutattak, és minden 
bejelentés nélkül, ütemterven kí
vül vadászgattak több alkalom
mal is, apróvadra.

Az egyiken Góczi István ven
dégeként három ukrán állampol
gár (két férfi és egy nő) is részt 
vett. A résztvevő hivatásos va
dász a két férfit vadászni látta. 
Vadászati engedélyük nem volt. 
Paragh Lajos vadászmester val
lomása szerint azonban nem va
dásztak. a többieknek szóbeli 
bérkilövési szerződésük volt. Ki 
tudja, talán valami ősi ukrán szo
kás a szomszéd országba átjár
ni és hajtani. A vadőrök pedig 
errefelé rendszerint rosszkor jön
nek. és káprázik a szemük, vagy 
azt sem tudják ki a hajtó, ki a va
dász? Netán vitás esetekben eb
ben is a felelős vadászatvezető, 
a vadászmester dönt. legalábbis 
a jegyzőkönyv szerint. Az elemi 
csapásokkal bőséggel ellátott 
égbekiáltó vadgazdálkodásukat 
mi sem jellemzi jobban, hogy a 
létező három nagyvadetető kö
zül csupán kettő van használha
tó állapotban. Apróvadetető egy 
sem. A vadőrök meghallgatása 
során kiderült, hogy december 
17-éig 10 mázsa szemes kukori
cával „etették" a vadállományt, 
hogy azért el ne felejtsék az ízét.

Mindent összevetve, a vadállo
mány védelme érdekében a me
gyei felügyelőség december 14- 
én felfüggesztette a társaság va
dászati jogát. Tegyük hozzá, 
ilyenek alapján aztán teljes jog
gal. Nem tűrhette ezt a ..csapat", 
és átnyúlva az okvetetlenkedő 
megyei felügyelet feje felett, 
minden létező kapcsolatukat fel
használva küldöttséget menesz
tettek az FVM-be, ahol végül is 
23-án megsemmisítették a me
gyeiek határozatát és új eljárást 
rendeltek el. Talán egy kis gazda
segítséggel?

Nosza, mentek is vadászni 
mindjárt, de csak a „jók", a többi
eknek nem szóltak. Vagy száz 
nyúl esett ott. ahol az előzőek há
lózni akartak, pedig ezzel talán ki
mászhattak volna a maguk ásta 
pénzügyi gödörből. A fő indokuk 
az volt. hogy a nyírségi bérkilö- 
vőkkel volt szerződésük és azok 
már előleget is fizettek. A nyúl- 
idény lejártáig ennek ellenére sem 
vadásztak a bérkilövők, így átvit
ték 165 ezer forintos tartozást.

Új eljárás, vizsgálat követke
zett, amely során kiderült, hogy 
semmi nem változott. Sőt kiderült 
az is, hogy a vadászmester sem
miféle terítéknyilvántartást nem



vezet azóta sem. Az eredmény 
újabb felfüggesztés, amelynek 
másodfokú eredménye a közgyű
lés idején még nem volt ismén.

Az EB. elnök újkrumplival sze
reti a nyulat, ezért lövi tilalmi idő
ben. Ez errefelé - úgy tűnik - bo
csánatos bűn, még ha négy tanú 
is látta. Fátylat rá, pedig jó volna 
tudni, hogy vajon mi a fenét ellen
őrzött addig? A nyilvántartások 
hiányában csak nem lopják ..ma
guktól" a vadat?

Visszazökkenve az ecsedi láp 
ingoványos talaján álló közgyű

lésre, a fegyelmi bizottság felol
vasott ítélete igazán „halálos" 
volt. Varga Lászlót, miután nem 
váltották le. nem hívták vissza, 
„csak" választottak egy másikat 
is. ma is magát tekinti jogos el
nöknek, nem is ment el a fegyel
mi tárgyalásra, az egyesélyes 
elbánást távollétében folytatták 
le. így fellebbezés gyanánt, ál
láspontját írásban küldte el. En
nek ellenére közölték a közgyű
léssel, hogy miután nem felleb
bezett. úgy kizárták, mint a sicc. 
Az FB elnök, idegesítően emelt

hangon közölte, hogy egyebek 
mellett a feljelentgetéseivel 
megbontja a vadásztársaság 
egységét, békéjét. Utóbbinak 
galamb-jelképe azonban már a 
vízözön előtt rémülten tovaszállt. 
Úgy tűnik, egyhamar nem is jön 
vissza.

Több. magát meg nem neve
ző, de önmagán uralkodó va
dásszal beszélgetve kiderült, 
hogy ugyan teljesen informális 
módon, de kőkeményen létező 
és valós munkahelyi függőségi 
viszonyok miatt döntöttek sokan

a hallgatás mellett. Errefelé a 
munkavállalónak nem lehet más 
véleménye „civilben” sem, mint 
a munkáltatónak. Mindezeken 
kívül az is kiderült, hogy az el
múlt évek során igen sok befo
lyásos vadász járt errefelé. 
Azok is, akik most, amikor eset
leg dönteniük kellene, inkább 
kacsintanak egyet.

Stílszerűen, úgy vagyunk, mint 
a régi gyerekjátéknál: víz... víz... 
víz.... Kinek kellene kimondani 
végre a tisztító „tüzet"?

Homonnay Zsombor

KENYSZER A VIZSLAZASBAN
Valaha, kezdő vizslás koromban a 
„pár force" szó hallatán borsó
dzott a hátam. Nem volt érthető 
számomra, hogy az én kedves és 
nagyszerű barátommal hogyan 
képzelhető el bármilyen durva
ság. hiszen ez a vizsla bevadá- 
szása során kényszeridomítást je
lent. Később a sors úgy hozta, 
hogy hivatásommá vált a vadász
kutyák tanítása. így most szeret
ném megosztani eddigi tapaszta
lataimat. véleményemet, hátha 
segíthetek azoknak, akik mosta
nában küzdenek ezekkel a prob
lémákkal.

Ha arra a kérdésre igennel 
vagy nemmel kellene ma vála
szolnom. hogy kikerülhető-e a 
„pár force” az idomításban. a vá
laszom az, hogy nem! Ez így első 
hallásra talán döbbenetet kelthet 
a kutyát igaz szívvel szerető gaz
dák számára, tehát a dolog némi 
magyarázatra szorul.

Kezdetben vérre menő csatá
kat vívtak a bizonyos kényszer al
kalmazása és az úgynevezett 
játszva idomítás elszánt hívei. Én 
az utóbbi mezőnybe tartozva 
győzni tudtam nagy erejű Riff ne
vű német vizslámmal a pár force- 
os képviselettel szemben. Három 
lőtt macskát kötöttek össze a do
log bizonyítására, mondván, hogy 
ezt csak a pár force-os kutya hoz
za el az akadályon át. Itt csak a 
súly- és az erőkülönbség döntött 
a javunkra. Bennem azonban 
megerősödött az a meggyőző
dés, hogy a kényszerrel idomítók 
rossz úton járnak. Később azon
ban rájöttem, hogy - mint annyi 
másban is - az igazság a két vég
let között van. Most tehát arról 
szólnék, hogy mikor és miért he
lyes a kényszer alkalmazása.

Elsőként egy „népies" kényszer
idomítást mutatnék be. amit vala
mikor a tatai vadőröktől láttam és 
magam is alkalmaztam. A vadász 
a csónakban állt és a hideg, mély 
vízben úsztatta a kutyáját, aki a 
nádasból gyűjtötte be az oda lőtt 
kacsákat. A kutya jó képességű, 
magától amúgy jól dolgozó kutya

volt. rövid keresés után úgy dön
tött, hogy a kellemetlen körülmé
nyek miatt ő tovább nem dolgozik 
és mellső lábával a csónakba ka
paszkodva kéredzkedett be. A 
vadász minduntalan visszalökte 
őt a vízbe, mert biztosan tudta, 
hogy tőlük nem túl messze, a 
nádba esett a lőtt kacsa. A kutya 
nagy elkeseredéssel és kedvtele- 
nül ment vissza a nádba, ahol 
megtalálta a kacsát és így már 
bevették őt a csónakba. Több ha
sonló eset után rá kellett jönnie, 
hogy a gazdája biztos a dolgában 
és nagyon határozott, ő másként 
nem kerülhet a szeme elé, csak 
ha ott van a vad a szájában. Ké
sőbb az ilyen kutyákból kiváló, és 
az átlagnál sokkal többet tudó ku
tyák váltak. Ha itt sajnálatból 
kényszert nem alkalmaznánk, ko
moly és mindig feltétlenül bizto
san dolgozó kutya sohasem lett 
volna belőle.

Komolyabb teljesítmények el
éréséhez már nem elegendő a 
kutya születetten kiváló képessé
ge! Egy bizonyos szint elérése 
után már nem elég az. ha a kutya 
a vadászat iránt érzett szenve
délyéből és az irántunk érzett nagy 
szeretetéből csinál meg dolgokat, 
mert rá fogunk jönni, hogy a min

dig tettre kész kutyánk éppen ak
kor. és ott fog cserbenhagyni min
ket. amikor a legnagyobb a tét.

Amikor még tíz métert kellene 
törni a jeget és visszafordul éle
tünk első lőtt vadlibája előtt, vagy 
a versenyen egy pont kellene a 
győzelemhez, és akkor dobja le 
az ülve átadás helyett a vadat. 
Vagy netán meghívod a legjobb 
barátodat vadászni és már száz
szor ment át a folyó túloldalára a 
vadért, csak éppen most. ez alka
lommal nem teszi meg. Ilyen hely
zetek megoldására szolgálnak bi
zonyos kényszerítő megoldások. 
Ez gyakorlatilag abból áll. hogy a 
gazdának (kiképzőnek) olyan fel
tételeket, körülményeket kell tudni 
teremteni, hogy a kívánt dolgot 
kénytelen legyen megtenni a ku
tya. Ezt csak leleményesség, hoz
záértés, a kutya iránt érzett feltét
len szeretet és nagy önuralom bir
tokában teheti meg bárki. Csak 
így remélhető a jó eredmény, a 
feltétlenül engedelmes kutya, 
amelyre minden körülmények kö
zött számítani lehet.

Ez azonban egy nagyon kes
keny mezsgyén táncoló tudo
mány. Ha valaki rosszul nyúl a do
loghoz, elveszítheti kutyája bizal
mát és még azokat a feladatokat
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sem csinálja meg, amelyeket ko
rábban szívesen megtett. Előfor
dulnak olyan bosszantó hibák a jó 
kutyák munkájában is, amelyek 
feltétlenül kényszeres megoldá
sokat kívánnak.

Ilyen eset volt például, amikor 
Ciró nevű rövidszőrű német vizs
lám. amely már több versenyt is 
nyert, az akadályból - versenyen
- csak úgy volt hajlandó felvenni 
a lőtt macskát, hogy odament 
hozzá, rám nézett és csak akkor 
fogta, ha mondtam, hogy: hozd! 
Az új parancs pontlevonással jár. 
így a legközelebbi gyakorlás al
kalmával egy lovaglópálca birto
kában vártunk egymásra, ő arra. 
hogy mondom még egyszer, hogy 
„hozd!”, én pedig arra. mi lesz. ha 
nem mondom. A problémát ő úgy 
oldotta meg. hogy visszajött üre
sen. Megvártam, míg odaér, jól el- 
fenekeltem és soha többet nem 
kellett még egyszer mondanom a 
„hozd” parancsot.

Egy másik példa: Tomi nevű 
drótszőrű német vizslám kiválóan 
vadászott végig egy idényt. Min
dent tudott a szakmáról, csak a 
behozott vadat öt méterről en
gedte el úgy, hogy az a lábamig 
gurult. Finomabb megoldások 
nem vezettek eredményre, így To
mika kapott egy nyakörvet (nem 
volt szöges!), csontot dugtam a 
szájába, és ha megpróbálta ki
köpni a „fogd" ellenére, jött a 
nyakörvtekerés. egyebek mellett 
meggyőztem arról, mit kell ilyen
kor tennie. Vaddal folytatódott a 
gyakorlás. Két hét múlva Német
országban kellett őt bemutatni 
egy ottani kutyás szakembernek. 
Neki az tetszett különösen, hogy 
milyen nyugodtan és stabilan tar
totta a vadat.

Nos. ha összegezzük a tapasz 
talatokat, kutyája válogatja, 
mennyit és miért kell kényszerrel 
segíteni. Cél a tökéletesség felé 
vezető út. de semmiképpen sem 
kezdődhet azzal a tanítás, hogy 
ráteszem a kutyára a szöges 
nyakörvet...

Szénási János



SZALONKANYITANY
A Pilisben szalonkázók baráti ün
nepének indult, de lassan el
mondhatjuk róla. hogy kezd or
szágos „ünneppé" nemesedni, hi
szen a Budapest környéki elköte
lezett szalonkázókon kívül ebben 
az esztendőben már Pécsről és 
Szolnokról is érkeztek az Ispán
hegyre, a Zotyi-kőhöz szalonka
vadászok. A pécsiek nemcsak lá
togatók. hanem egyben közremű
ködők is voltak, hiszen Agyaki 
Gábor vezetésével a rendezvény 
elején-végén elfujták a kürtjeleket.

A Magyar Vadászok Zászlójá
nak ünnepélyes bevonulása után 
a „főszervező" Sántha Antal mon
dott bevezetőt, majd dr. Sterbetz 
István szólt a szalonkákról, a sza- 
lonkázásról. A szalonkázók lelkes 
tapsa köszöntötte Bornemisza Pé
tert és Pataky Pétert, amikor Toll- 
ner Györgytől, a VKE elnökétől át
vették a Hubertus Kereszt arany
fokozatát ... mindketten évtizedek 
óta rendszeresen és „megszállot
tan” szalonkáznak a Pilisben.

Dobó István, a Pilisi Parkerdő 
Rt. vezérigazgatója esztendőről

esztendőre személyesen köszönti 
a szalonkanyitányra érkező sza- 
lonkázókat és az idei köszöntő jó 
alkalomnak bizonyult arra is, hogy 
bemutassa a szentendrei erdé
szet új igazgatóját. Perjósi Jánost, 
aki szintén a szalonkázók táborá
hoz tartozik.

Elmaradhatatlan, hogy a sza
lonkanyitányon ne legyen valami
lyen kis műsor, hiszen immár ha
gyomány Balázsovits Lajos szín- 
igazgató közreműködése. Idén új
donság volt Pataky Rozika fuvola
előadása, mint ahogy az is újdon
ságnak nevezhető, hogy a jelenlé
vők kipróbálhattak egy igazi Jeep 
terepjárót.

Az idei szalonkázási idényt - a 
korábbi évekhez hasonlóan és 
szimbolikusan - ezúttal is a rang
idős Szabó István nyitotta meg ... 
és aztán ki-ki elindulhatott a ked
venc standjához. És már ez is ha
gyomány. a vendégeknek ezen az 
estén a Pilisi Parkerdő vezetése 
térítés nélkül engedélyezte a sza- 
lonkázást.

-dór

VADASZKARTYA
Magyarországon a vadászati en
gedéllyel rendelkező mintegy öt
venezer vadász az idény egy ré
szében csak korlátozottan vagy 
sehogy nem tud vadászni. A terü- 
letes tagsággal rendelkezők több
sége kénytelen a vadászidényben 
is lemondani bizonyos vadfajok 
vadászatáról, mert az eladások 
miatt csak a tagság egy részének 
jut. a terület nélküliek sokasága 
pedig ritkán jut meghíváshoz, s 
anyagiak híján a drága külföldi 
bérvadászathoz sincs lehetősége. 
Ugyanakkor az érem másik olda
lán sok vadászterület akad. ahol 
hiányzik a bevétel, de az eladható 
vad minősége, mennyisége, a te
rület - nyugati hátártól mért - távo
li elhelyezkedése, a vadászház 
alacsony színvonala, vagy éppen 
hiánya miatt külföldi bérvadászt 
nem tud fogadni. Van néhány 
olyan vadfaj is. amelyre mérsékelt 
a külföldi kereslet (szalonka, apró
vad. vaddisznósüldő, tarvad. ró
ka. pézsma, tenyésztett réce stb.), 
ezért egyébként kiváló területeken 
is vannak olyan időszakok (pl. 
nyári vadkárelhárítás) amikor a ha
zai bérvadászoknak is van lehető
ségük - a külföldinél alacsonyabb 
térítés ellenében - vadászni.

A Concorde Jagd vadászati 
iroda ezért kidolgozta azt az in
formációs és értékesítési rend
szert, amelyben a magyar va
dászterületek nehezen eladható, 
és belföldi vadászoknak felaján
lott vadászati kínálatát folyamato
san gyűjti, és azt a jelentkező ha
zai vadászoknak ajánlja.

Minden vadászatra jogosult 
maga állapítja meg az értékesíte
ni kívánt vad és -  esetleges -

szolgáltatás árát, a vadászok eb
ből a kínálati listából választanak. A 
Concorde Jagd egy sorszámozott, 
de szabadon felhasználható vadá
szati utalványt (vauchert) állít ki, ez 
a vadászkártya, amely - a bank
kártyákhoz hasonlóan - fizetőesz
köz a partner vadászterületeknél, 
egy alkalomra, de akár több va
dásznapra is érvényes, ára 5000 
forint, amely tartalmazza a vadá
szaton való részvételt, a kísérés dí
ját. s ha a vadászat sikeres volt, a 
számla összegében a terítékre ke
rült vad árából 3000 forint kedvez
ményt ad. A vadászkártya nincs 
személyhez kötve, azt - mennyiségi 
korlátozás nélkül - bárki megveheti, 
ajándékozhatja, továbbadhatja. 
Felhasználása azonban csakis az 
érvényes vadászjeggyel rendelke
ző hazai vadászok részére lehetsé
ges, az irodával, illetve az általa meg
adott vadászatra jogosultakkal tör
tént időpont-egyeztetést követően, 
a vadászkártyához mellékelt bérva
dászati szerződés aláírása után.

A vadászkártya érvényességi 
ideje a vásárlástól számított egy 
év, ezen belül a Concorde Jagd 
és partnerterületei által a hazai 
vadászoknak felajánlott bármelyik 
vadászati lehetőség igénybevéte
lekor beváltható.

A vadászkártya megvásárolha
tó személyesen a ConCorde 
TRAVEL irodájában: 1062 Buda
pest, VI., Andrássy út 56. Telefon: 
06/1/353-0935. 269-5447, 269- 
5448. vagy utánvéttel megrendel
hető levélben, faxon vagy az In
terneten a vadászati igény és az 
időpont megjelölésével. Fax: 
06/1/353-0417. Internet: concor- 
deEmail.datanet.hu

LEPORES LUPUM T^  
NON EST

A kínaiak szerint a Nyúl évében járunk, s húsvét táján módfe
lett aktuális a nyúlról szót ejteni. Már csak azért is, mert a lap 
múlt havi címlapja alapján a nyúl az OMVK csapatába igazolt, 
és büszkén viszi a puskát.

„Ubi leoni pellis deficit, vulpina est induenda" - mondhatná 
erre a művelt sportvadász, ha tud latinul. Ez magyarán: „Ha 
nincs oroszlánbőr, vegyél fel rókabőrt!" •

Köztudott, hogy a nyulaknál nálunk tényleg hiánycikk az 
oroszlánbőr (de még az oroszlánszív és az oroszlánköröm is), 
a régi bölcsesség így válik napjaink gyakorlatává.

Ha bátorsággal nem is, ravaszsággal sikerült a nyúlnak te
kintélyes hatalomra szert tennie ebben az állati hierarchiában.

Intézkedései - ha nem is mindig érthetőek - logikusak, de 
megfellebbezhetetlenek.

Hogy mire célzok?
Például az ősi, természetes ellentétre a farkas és a nyúl kö

zött.
Erre kiderül, hogy most a nyúl pártfogásába, mi több: védel

mébe vette a farkast. Mármint a kamarai nyúl, a Rém, Borota, 
Jánoshalm a környékén garázdálkodó farkast. E természetel
lenes cselekedetét a törvényre hivatkozva, azt hangoztatva 
valósította meg. A paragrafusok ugyanis kategorikusan tiltják 
a farkas bántalmazását, idegesítését.

A magyarázatok között szerepel a berni egyezmény, a ma
gyar természetvédelmi törvény, s többek között az is: nem bi
zonyított, hogy „ezek a farkasok bárhol kárt okoztak volna. ”

A nyúl tehát megvédte örök ellenségét (és ilyen pálfordulás- 
ra nemcsak az állatvilágban van példa)!

A citált cikk szerint a farkas kártételének - már, ha egyálta
lán ez a cuki, szelíd jószág kárt tud okozni - megakadályozá
sára a követendő eljárás:

1. védekezés,
2. elriasztás,
3. áttelepítés.
S  ha egyik sem hoz eredményt, kerülhet csak sor a nem kí

vánt ragadozó elejtésére. Nem így történik mindez a szegény 
birkatermészetű muflonnal! A Népszabadság észak-magyar
országi körképében emígyen jellemzik ezt a rendkívül kárté
kony állatot: „Ez az állat túl fogyasztó: lerág, megeszik min
dent, túlterheli élőhelyét, megzavarja annak harmóniáját."

(Akárcsak Aesopus meséjében az inni szándékozó farkas 
vizét. A szerk. megj.) A nyúl évében kimondták az ítéletet: a 
Bükkben és a Mátrában a legtöbb megengedett muflon 1220 
darab lehet.

Szerény véleményem szerint ezt a „kontingenst" fel kellene 
emelni 1222-re, hogy legalább az Aranybulla kiadásának év
számára emlékeztessen, így könyebben megjegyezhető. Saj
nos már szinte hallom az ellentábor véleményét, amely elvetve 
javaslatomat, bírálja a muflonállomány felső határának (maxi
mum) ilyetén, és felelőtlenül magasra történő emelését.

Tény: nem mindegy, hogy 1220-nál vagy 1222-nél húzzuk 
(húzzák, húzza meg talán a nyúl) a felső határt.

Mégis megfontolásra javasolom kérésemet, a feltámadás 
ünnepe alkalmából.

Eme ünnep közeledtével kérek könyörületességet minden va
dásztól, minden hivatali nyúltól a muflon számára.

Felkérem az érdekképviseleteink minden tisztségviselőjét, 
dolgozóját, és nem dolgozóját, továbbá minden törvényalko
tót, és -alkalmazót, hogy keresztényi módon értelmezzék hús
vét üzenetét.

A „FELTÁMADÁS" ugyanis nem egyenlő a „FEL! TÁM- 
AD ÁS’’-sal. Ha a nyúl évében az ember nem a „farkasnak far
kasa", ne legyen az a muflonnak sem!

Varga Tamás
Bélapátfalva
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HETVENÉVES A C.I.C.
A múlt esztendő elején parádés rendezvény
re készültek a csehországi vadászberkek
ben. hiszen köztudottá vált, hogy a C.I.C. 
Prágában tartja 45. közgyűlését, annak kap
csán. hogy 70 éves. 1928-ban vetődött fel a 
vadászok nemzetközi összefogásának gon
dolata, amely az alig tízesztendős Cseh
szlovákia területén történt. Pontosab
ban 1928 novemberében találko
zót hívtak össze Érsekújvárra 
és Tótmegyerre. Károlyi Lajos 
birtokaira, amelynek célja 
egy nemzetközi szervezet 
megalakítása volt. Francia- 
országot M. Ducrocq és Le- 
derlin szenátor, Lengyelor
szágot Niezabitowski mező- 
gazdasági miniszter, Julián Ejs- 
mond ágazati főnök és Mikto- 
szewski, az állami erdők igazgatója, 
Romániát N. Saulescu a mezőgazdaság ve
zérigazgatója és Calimache herceg képvisel
te. A vendéglátókat. Csehszlovákiát dr. Ing. 
K. Simán, az állami erdészet igazgatója és 
K. Schmidt miniszteri tanácsos, valamint 
Szlovákiából gróf Pálffy Pál és gróf Károlyi 
Lajos vett részt a tanácskozáson, de jelen 
voltak a korabeli Magyarország és Ausztria 
képviselői is...

Az újvári találkozóra Magyarországot. 
Ausztriát és Németországot, mint vesztese
ket nem hívták meg. Gróf Károlyi Lajos azon
ban volt annyira előrelátó, hogy a tótmegyeri
- nem hivatalos megbeszélésekre - meghí
vókat küldött.

Alig két esztendő leforgása alatt azon
ban változott a világ és 1930-ban Párizs
ban már egy tekintélyes küldöttség képvi
selte a magyar vadászokat. Az alakuló 
közgyűlésen Maximé Ducrocq urat 
(1878-1949), a francia Saint Hubertus 
Club akkori elnökét választották a C.I.C. 
élére, amelynek nyolc alelnöke közül az 
egyik magyar volt, és meghívást kapott a 
köztársasági elnök fogadására is. Szá
munkra azonban sajnálatos módon az ala
pítóként elismert Csehszlovákiát csak gróf

Pálffy Pál képviselte, és ezért Csehszlová
kia csak később 1934-ben vált a C.I.C. hi
vatalos tagjává.

•

A cseh vadászati diplomáciának köszönhe
tően a múlt esztendő májusának első 

fertályában Prágában ülésezett a 
Nemzetközi Vadászati és Vadvé
delmi Tanács közgyűlése, mint
egy félezer résztvevővel - be
leértve az újságírókat és tudó
sítókat is - 72 ország szerve
zete képviseltette magát, köz
tük Magyarország is. A ma

gyar delegáció vezetője Pintér 
István FVM főosztályvezető volt, 

a vadász szervezeteket dr. Heltay 
István (OMVK) és Pechtol János 

(OMVV) képviselte.
A prágai rendezvény igen sokrétű volt. A 

szakbizottságok tárgyalták az apróvad jövő
jét, a túzok sorsát és más érdekes szakmai 
előadásokon vehettek részt a küldöttek.

A prágai eseményekről annyi bízvást el
mondható. hogy a rendezők ugyan kitettek 
magukért, etették, itatták és utaztatták a sok
sok újságírót, de az eredmény igen csekély 
volt. mert a cseh és morva lapok alig-alig fog
lalkoztak a számunkra valóban rendkí
vüli. ünnepi eseménnyel....

•

Az igazság az. hogyha 
következetesek volnánk 
a C.I.C. megalakulásá
nak tényszerű történelmi 
eseményeihez és körülmé
nyeihez, akkor Szlovákiát illet
te volna a nemzetközi Vadászati és 
Vadvédelmi Tanács 45. ünnepi közgyűlése. 
De nem így történt!

A tényeken változtatni nem lehet, ám a 
Szlovák Vadász Szövetség bízott benne, 
hogy a 70. évfordulóra tervezett rendezvé

nyeknek rendkívüli sikere lesz. Az időpont 
megválasztása a múlt év november 5-7-ére 
esett. Az első napon a tótmegyeri. Károlyi 
kastélyban zajlottak az események, elsőso
ron a vendégek fogadása. Másnap, azaz no
vember 6-án Érsekújvár Kulturális Központjá
ban. ünnepi nagygyűlésre jöttek össze a va
dászok és a meghívott vendégek. Szlovákia 
minden részéből képviseltették magukat a 
vadászok. A C.I.C. képviseletében Nicolas 
Franco. Jean Servat. Jacek Tomasewski. Ru- 
dolf-Coloredo Mansfeld, a F.A.C.E. részéről 
Peter Misselbrookot jelent meg, az F. C. l.-t 
Hans Müller, Uwe Fischer és Marcel T. Eigl 
képviselte.

A meghívott országok közül Csehországot 
professzor Josef Hromas, ing. Antonin Ctibu- 
rek, ing. Ján Kupka és Milada Fábelová kép
viselte, a román delegációt Sergiu Celek ve
zette, Ristea Priboi és loan Sipos kíséreté
ben, de képviseltették magukat a lengyelek 
és az osztrákok is. Magyarország képviselőit 
viszont hiába várták az érdeklődők. Az újság
írók kérdéseire az a válasz hangzott el, hogy 
a magyarok távolmaradásának okai ismeret
lenek. azzal kapcsolatban nem érkezett sem
mi visszajelzés...

Az ünnepi események programjához tarto
zott a várossal. Érsekújvárral, való megismer
kedés, amelyet Csanda Endre polgármester 

mutatott be. A vendégeket elkalauzolták a 
kistapolcsányi bölényrezervátum

ba, és részt vettek vadászato
kon is. A 70. évfordulóhoz 
szorosan hozzátartozik a Mol
nár László által szerkesztett 
igen gazdag és színes 
szlovák nyelvű könyv: Od 

Novych Zámkov po Paríz 
(Érsekújvártól Párizsig), amely 

részletesen taglalja az elmúlt het
ven esztendő eseményeit. Emléktáb

lát avattak Tótmegyeren, a Károlyi-kastély fa
lán. amelyen francia és szlovák nyelven az 
alábbi szöveg olvasható: „Itt született a C.I.C. 
megalakulásának gondolata. 1928-1998".

Motesiky Árpád

A C.I.C. vezérkara, középen dr. Nicolas Franco elnökkel Molnár László vadászíró a könyvét dedikálja
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Mire szabad vadászni?
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)
Májusban: ó'zbak - vaddisznókoca (50 kg zsigerelt súly 
felett) - vetési varjú fészektelepeken is.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan. süldő, malac
- üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - arany
sakál - mosómedve - dolmányos és vetési varjú - szarka
- szajkó.

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent Györg hava

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

14. Szerda 4 59 1831 426 1620
15. Csütörtök 4 57 1833 456 1738
16. Péntek 4 55 1834 527 1857 0  522
17. Szombat 453 1836 6 01 2016
18. Vasárnap 4 51 1837 6 39 21 34
19. Hétfő 4 49 1838 7 22 22 46
20. Kedd 4 47 18 40 812 23 50
21. Szerda 4 46 1841 9 09 —

22. Csütörtök 4 43 1843 1010 046 D 20 02
23. Péntek 4 42 1844 11 15 132
24. Szombat 4 41 1845 1221 210
25. Vasárnap 439 1847 13 27 243
26. Hétfő 4 37 1848 14 31 311
27. Kedd 435 1850 15 34 337
28. Szerda 433 1851 16 37 402
29. Csütörtök 4 32 18 52 17 38 426
30. Péntek 430 1854 18 40 4 51 0 1 5  55

MÁJUS
Tavaszhó, avagy Pünkösd hava

A hó A hét napja A nap Ahoíd Fázisa
napja keHe nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 4 28 18 55 1940 517
2. Vasárnap 4 27 18 56 20 39 547
3. Hétfő 4 25 18 58 21 37 620
4. Kedd 4 24 18 58 22 31 658
5. Szerda 4 22 19 01 23 20 7 42
6. Csütörtök 4xw 21 19 02 — 8 31
7. Péntek 4 19 19 03 0 05 9 27
8. Szombat 418 19 05 0 46 10 28 C 18 29
9. Vasárnap 416 19 06 121 11 34

10. Hétfő 415 19 07 154 12 43
11. Kedd 413 19 09 2 24 13 55
12. Szerda 412 1910 2 53 1510
13. Csütörtök 4 11 1911 323 16 27
14. Péntek 4 09 1912 355 1747
15. Szombat 4 08 1914 430 1906 0 13  05
16. Vasárnap 4 07 1915 511 20 24
17. Hétfő 4 05 1916 558 21 35
18. Kedd 404 1918 654 22 37
19. Szerda 4 03 1919 756 2329
20. Csütörtök 4 02 19 20 902 —

21. Péntek 4 01 1921 1010 011
22. Szombat 4 00 19 22 11 17 0 46 D 634
23. Vasárnap 3 59 19 23 1223 1 17
24. Hétfő 3 58 19 25 1327 143
25. Kedd 3 57 19 26 1429 2 08
26. Szerda 3 56 19 27 1531 2 32
27. Csütörtök 3 55 19 28 16 32 256
28. Péntek 354 1929 1733 321
29. Szombat 354 19 30 1833 349
30. Vasárnap 3 53 1931 19 31 4 21 0  740
31. Hétfő 3 52 1932 20 27 4 57

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

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
KONCZ SÁNDOR

FESTMÉNYE
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BARKÁCSOLÁS
Rohanó világunkban, amikor 
az utakon, de már a terepen is 
különböző autócsodák szá
guldanak, különleges élmény
nek számít a lovasfogattal tör
ténő barkácsolás. Nem sok 
helyen folytatják ezt a hagyo
mányos, szép vadászati mó
dot, mert többnyire hiányzik 
hozzá a megfelelő fogat. Ki
öregedtek a régi kovácsok és 
bognárok, szakmájuk utánpót
lása nélkül. Alig akad már, aki 
ilyeneket készít, és akitől meg 
lehet tanulni a míves mester
séget. Az erdők lábánál elterü
lő Tolna megyei Hőgyészen 
Bús Mihály ennek a szép mes
terségnek szentelte életét és 
hintókat, vadászkocsikat ké
szít, de a régieket is tudja újí
tani. Hét éve kezdett el foglal
kozni ezzel a széles körű is
mereteket igénylő munkával, 
egy ismerőse felkérése alap

ján. Régi bognárkönyvek is 
nagy segítségére voltak, de 
az akkori emlékek is, amikor 
édesapjától leste el a fogáso
kat. Először csak külföldre ké
szített hintókat, de ma már ha
zai megrendelői is akadnak.

A különbség a kétfajta „jár
mű" között az, hogy a vadász
kocsira hátulról is föl lehet lép
ni, és az ülései hosszirányban 
elhelyezettek, így a vadászok 
szemben ülnek egymással.

Ma már mindent saját maga 
készít, a kerék kúpgörgős 
csapágyakon gurul. Mozog 
minden kerék, és hatékony 
tárcsafékek segítik a fogat 
megállását.

A kocsiszekrény általában 
kőrisfából készül, amelynek 
görcsmentesnek kell lennie. 
Évekig szárítja az anyagot, 
mielőtt felhasználja. A kere
kek akác, kőris és cser föl

használásával készülnek. A 
megrendelő kívánsága sze
rint lehet a fa natúr, vagy fes
tett. Jó két hónapba telik, m i
re elkészül egy hintó, és a 
megrendelő átveheti hangu
latos közlekedési eszközét.

Remélhetőleg egyre töb
ben fedezik fel újra eme han
gulatos vadászati módot. 
Igaz, lassabban lehet vele 
járni a területen, és néha hi

degebb és rázósabb is, de a 
kocsiról sokkal többet lehet 
látni az erdőből és mezőből, 
és a hangulata is össze
hasonlíthatatlan más jármű
vekével, mint a dübörgő, füst
okádó terepjárókból.

B. F.

Bús Miklós, 7191 Hőgyész, 
Vadász u. 17.
Telefon: 06/74/488-097

VEREBVERSENY '99

f
Kilencedszer rendezték meg 
a Somogy megyei Kaszó 
pusztán a véreb engedelmes- 
ségi fővizsgát, február végén. 
Simon Pál megyei halászati és 
vadászati osztályvezető el
mondta, hogy már nem szán
dékosan sebzett vadat kell 
megkeresni a kutyáknak, ha
nem a versenyt megelőző na
pokban történt vadászatok 
során az esetlegesen, véletle
nül sebzetteket. A verseny 
előtt ezért a szerencse is az 
eddigieknél talán nagyobb 
szerepet kapott.

A két nap alatt az izgalmas vetélkedőin már csak a kutyá
kon és vezetőiken múlott a fővizsga kimenetele. A legsikere
sebb, legjobban dolgozó véreb Kálistói Betyár volt, vezetője 
Lengyel Sándor, aki nem először bizonyult a legjobbnak, 
hiszen 166 eredményes utánkeresésük volt. Nyúl András, 
Körcsönyei Ellája a második, és a hevesi Gyergyói József, 
Zemplénerdei Normával a harmadik helyezést érte el. A leg- 
összehangoltabban Király Attila Vadkövető Amadeus nevű 
vérebe dolgozott. Mindezek ellenére a higgadtságukat nehe
zen elveszítő „búsképű lovagok” a kapott ajándék tápoknak 
bizonyára jobban örültek, mint a vezetőiknek átnyújtott ér
meknek. Az utóbbiakat csak az tudja értékelni igazán, aki 
tudja, mennyi fáradtságos munka áll mögöttük.

Szarka Ágnes

mm

ti m m m m
Budapest XI., Bartók Béla út 87. Telefon: 385-4963
Sörétakció 34 Ft ' ' '

9 mm*es 
PARA lőszer

Vadászfegyverek ■ Maroklőfegyverek ■ Gáz
riasztópisztolyok ■ Lőszerek ■ Távcsövek ■ Kiegé
szítők ■ Flóbert pisztolyok ■ Amerikai félautomata 
és egyéb légfegyverek ■ Bizományos adás-vétel

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig
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BELICA
A Duna, miután átverekedte magát a Bör

zsöny és a Visegrádi hegység között, 
győzteshez alig illő éles irányváltásokkal, 

fáradtság miatt lerakott terheit kerülgetve, dél
nek fordul. A fő ágnak egy utolsó rohammal már 
csak az Érd-Ófalu határában levő északnyugat
délkelet irányú löszvonulatot kellett elsöpörnie, 
hogy szabaddá váljon az út a Mezőfőid és Sár
rét felé. Ez utóbbi győzelmének emlékét őrzi a 
jobb parton, közvetlenül a víz szélére leszakadó 
mintegy negyven méter magas löszfal.

A Duna és a vele párhuzamosan futó árvízvé
delmi töltés közti árterület e löszhát lábánál ér 
véget. A vízparti, évszázados szil-nyár-fűz vonu
lat, a magas löszgát és az árvízvédelmi töltés 
között elterülő vidék a Belica. A terület kedvező 
éghajlati viszonyait tovább javítja egy hőforrás 
vízét a Dunába vezető csatorna, melynek soha 
be nem fagyó keskeny erén és kiöntéseiben 
csörgő récék telelnek szívesen.

Itt mindig korábban van tavasz, melyet első
ként a csillagvirág jelez csalhatatlanul. Virága a 
csillagot formázza, színe a tavaszi esték bár
sonykékjét idézi. Koraiságában földi mása az 
esthajnal, vagy más néven vacsoracsillagnak, 
vagy ahogy a vadászok március táján nevezik: a 
szalonkacsillagnak. A Belica. jó adottságai mi
att. a tavaszi vonulás idején északra tartó sza
lonkáknak is kedvelt szálláshelye. Ebben a vé
dett katlanban, kedvezőtlen időjárás esetén na
pokig megmaradnak.

Vadásztársaimmal és vendégeinkkel hallgata
gon lépegetünk, hogy az idén először elfoglaljuk 
leshelyeinket, várva az esti szalonkahúzást. A 
csillagvirágok kíváncsi gyerekhada még nem al
szik. Sötétkék, alig kipattant csillagszemükben 
ott ül a választ nem váró kimondatlan kérdés.

- Hol van a magas, szikár vadász, ki több 
mint negyven éve. minden tavasszal elsőként 
szokta köszönteni nemzedékeinket?

Szótlanul ballagunk tovább. Mindannyian tud
juk, hogy a szalonkahúzásról való távolmaradá
sának csak egyetlen oka lehet.

Haladtában csapatunk egyre fogy. Az ugyan
azt célzó, de végtelenségig variálható vidám el
köszönő szavak helyett csak bizonytalan kéz
mozdulatokkal jelezzük, hogy itt leszakadunk és 
visszafelé majd találkozunk. Mindenki a meg
szokott helyére igyekszik. Egy hely sem marad 
üresen. A magas, szikár vadász leshelyét leá
nya. Diana foglalja el. atyjától örökölt Álmos ne
vű magyar vizslája kíséretében. Lassan besüp
pedünk a tavaszi esték gyógyító csendjébe.

Helyemen állva puskámra, az MC-6-os, 12-es 
kaliberű Bock-ra nézek, melyet az Igaly család
tól kaptam ajándékba. Tusába süllyesztett tojás- 
dad ezüstlemezen az a néhány mondat, melyet 
Józsi bátyámmal napokig csiszolgattunk, több 
liter nagyrévi mérges iszogatása közben. Nem 
akartam magammal hozni, mert néhány nappal 
ezelőtt az alsó csőelsütő szerkezetének rugója 
eltörött és bár kiszereltük, de még nem pótoltuk.

Maradt a felső cső szabta lehetőség és a 
puskával együtt, hangsúlyozottan szalonkázás- 
hoz kapott, nikkelezett sörétet tartalmazó, tíz da
rab Gévelot töltény. Az egy cső. egy lehetőség 
ünnepi tölténnyel mellett döntöttem és most vá
rok. Fiatal nyárasban állok, mögöttem juharsar- 
jakból álló sűrű, melynek talaját a salátaboglárka 
dúsan növő, húsos tűlevelei takarják és tartják 
nedvesen. A szabad kilövést kínáló nyáras alj
növényzetét a tél viszontagságai ellenére, még 
mindig félcombig érő. merev szárú fűfélék alkot
ják, kutya nélküli keresés esetén nem sok jóval

kecsegtetve. Szerencsére tőlem nem messze 
kémleli az eget Diana és mellette Álmos is. Ez a 
gondolat megnyugtat, sőt, olyannyira elaltat, 
hogy mire a mögöttem levő sűrűből jövő, ágak
hoz ütődő szárnycsapkodásokra megfordulok, 
már csak nézni tudom az egyre nagyobb taka
rásba kerülő szalonkát. A - hogy kellett, mint 
kellett volna - variációk végiggondolása alatt a 
sötétség egyre vastagodik.

A közvetlen szomszédom élesen csattanó 
duplájára kapom fel fejemet, majd rögvest pus
kámat is, mert előttem tizenöt-húsz méterre, im- 
bolyogva húz egy szalonka a nyárfák között. 
Hála az egy cső szabta lehetőségnek, nem kap
kodok, nyugodtan célzok, majd a dörrenésre 
mintha a föld indult volna meg alattam, mert a 
madár kalimpálva leesett. A kalimpálás nagyon 
aggaszt és a leesés helyéről le nem véve sze
memet indulok felé.

Azaz csak indulnék, mert lendülő lábam moz
dulata megtörik és mint vadat álló vizsláé a leve
gőben marad a - kutya nélkül úgysem találom 
meg - gondolatra. A leesés helyéről szememet 
le nem véve kellene Diana és Álmos segítségét 
kérnem, de mint templomban a hangos szó, úgy 
a harsány segítséghívás itt sem lenne helyénva
ló. Az irányt még egyszer jól megjegyezve, el
szakítom tekintetemet a számomra most min
dent jelentő ponttól és indulok segítségért. Tehe
tem, mert a távolabbi leshelyek felől zseblám
pák imbolygó fénye jelzi a gyülekezőhelyre in
duló vadászok mozgását. Számukra vége a va
dászatnak. de én zihálva rohanok Álmosékhoz, 
hogy még helyükön érjem őket. A jól ismert hely 
üres, de nincs időm kétségbeesni, mert a térd
magasságú, felém osonó sötét alakban felis
merem Álmost. Érkezésének irányába néz
ve felsejlik a tőlünk mintegy tíz méterre ál
ló Diana alakja is. Semmit sem kell 
mondanom, mindent tudnak. A gyalog
út keményre taposott háta szaporán 
dong gumicsizmáink talpa alatt.
Kalapom alól patakokban folyik a 
verejték, Álmos vibrál. Diana ke 
vés sikerrel próbál nyugodt ma
radni. A sötétség szorításában 
rohanunk leshelyem felé. A ki
taposott útról letérve a fák kö
zé. lépéseink koppanását 
elnyelik a boglárkák tal
punk alatt halkan roppanó 
levelei. Itt már nem roha
nunk. A zajok lehalkultával 
az az érzésem támad, 
hogy nem csak ketten va
gyunk. Jobban figyelve erre 
az érzésre, már szinte hallom 
is a jól ismert hangot:

- Nyugodj meg Jancsi, biz
tosan meglesz.

Ez hat. Hiszen oly sokszor ta
pasztaltam már, hogy ennek a 
hangnak lehet hinni.

Lecsillapodva állok meg 
helyemen és a leesés vélt 
irányát mutatom a sö
tétben. Diana paran
csára Álmos földre 
szegezett orral eltű
nik a magas, száraz 
fűben. Tétlenségre 
kárhoztatva, fülünket 
hegyezve hallgatjuk 
a kitartóan kereső

kutya neszezését. Izgalmunk rohamosan nő 
ahogy a hangok egyenesen felénk közelednek. 
Zseblámpára egyikünk sem gondolva vetjük ma
gunkat térdre, hogy közelebbről és jobban lás
suk. amikor közvetlen előttünk szétnyílik a magas 
fű és belőle Álmos bukkan elő. tele szájjal. Két
harmadosra kurtított farka szinte rendet vág a 
magas fűben, amikor Diana tenyerébe helyezi az 
évek óta hőn áhított, első szalonkámat. Ekkor el
szabadulnak az érzelmek. Torzsákkal, gallyakkal 
nem törődve, ősszeölelkezve, összegabalyodva 
hentergünk mind a hárman, kifulladásig.

Megcsendesedvén, hanyatt fekve néztük az 
esett szalonkára boruló, ezüstcsillagokkal hím
zett. sötétkék szemfedelet.

Mintha megéreztük volna egymás gondolatát. 
Diana édesapjára gondolva kérdezi:

- Szerinted tudja?
Én mesteremre és barátomra emlékezve vála

szolok:
- Igen. Egészen biztosan tudja.
Felállunk, szedelőzködünk és sietősre fogott

léptekkel indulunk a gyülekezőhelyre, mert nem 
várakoztathatjuk tovább a társakat.

Távolról zseblámpáik fénye, mint rajzó szent
jánosbogarak. Ez a rajzás különösen akkor tűnik 
népesnek, mikor közelebb érve. vadászmeste
rünk kezében megpillantom a suhogó vesszőt.

Hej. nyilallik belém, de nagy örömmel visel
nék el hárommal több vesszőcsapást!

Szarka János 
Kamaraerdei Diana Vadásztársaság
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VERZSENYI IMRE,
Veszprém megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Az elmúlt évben a felügyelőség
1904627 forint összegben szabott ki
vadgazdálkodási bírságot. Ennek kisebb
hánvadát a késedelmes trófeabemutatá- 

¥

sért. túlnvomó részét a hazai és külföldi¥
bérvadászok által szakszerűtlenül elej
tett vad után kivetett bírság képezte. A 
trófeabírálat szigorítása mellett érezhe
tően visszaesett a hazai vadászok által 
elejtett trófeás vad száma, amelyet egy
felől a gazdasági kényszer, másfelől a 
szankcionálástól való félelem indokolt. 
A felügyelőség az elmúlt vadászati 
idényben vadvédelmi bírságot nem sza
bott ki. A kisebb szabálysértéseket a*
kapcsolatteremtés kezdeti időszakában.
- hiszen csak tavaly szeptember elejével 
alakult meg nálunk a felügyelőség - 
szóbeli és néhány esetben írásbeli fi
gyelmeztetéssel. segítő szándékkal or
vosoltuk.

A sportvadászoknak a kor- és trófea
becslés terén még sok helyütt komoly el
maradásai vannak, amelyeket pótolni 
kell. Úgyszintén a folyamatos ellenőrzé
sek dacára, a vadazonosítók felhasználá
sánál is sok a hiányosság. Mindezekből 
következtetni lehet arra. hogy a türelmi 
idő lejárta után ebben a vadászati idény
ben bizonyára nőni fog a kivetett, mind a 
vadgazdálkodási, mind a vadvédelmi 
bírságok száma.

SÜLÉ LAJOS,
Zala megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Vadvédelmi bírságot zömében jogosulat
lan vadászat miatt szabtunk ki. Előfor
dult olyan eset is, amikor a vadász sza
bályosan vadászott ugyan, de a lőtt vadat 
eltulajdonította, s ezért a bíróság meg
büntette. Ezt követően került sor a vad
védelmi bírság kiszabására és a vadász
jegy bevonására. Általában a kiszabott 
bírságok alacsonyak. 50-100 ezer forint 
között vannak, a vadászjegy visszavoná
sa több esetben öt évre történt.

A vadgazdálkodási bírság kiszabásá
ra az esetek nagyobb részében a szak
szerűtlen (mínusz pontos) bérvadászta
tást követően került sor. de előfordult 
olyan eset is. amikor a vadászatra jogo
sult nem ellenőrizte a külföldi vadász 
engedélyének az érvényességét. A  vadá
szat ugyanis néhány napig engedéllyel

történt, de amikor lejárt az engedély, ak
kor ejtették el a vadat. A  bírság összege 
20 ezer és 1 millió forint közölt alakult 
eddig.

FALK KONRÁD,
Baranya megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Az elmúlt évben 21 esetben került sor 
vadgazdálkodási bírság kiszabására, 
ezek összege: 1893591 forint. A bírsá
gok nagy részét trófeás nagyvad szak
szerűtlen elejtése, korai, indokolatlan 
lelövése miatt kellett kiszabni. A kisza
bott bírságok mértéke a következők kö
zött mozgott. Gímszarvas bika: 20000- 
700000 forint, őzbak: 20000-60000 forint.

Tavaly 16 személy esetében szabtunk 
ki jogosulatlan vadászat vétsége miatt 
vadvédelmi bírságot. 1320000 forint 
összegben. Ebbe a kategóriába azok a 
vadászok tartoztak, akik a vadászatra jo
gosult engedélye nélkül, de a vadászatra 
jogosult területén vadásztak.

Példaként említek meg két esetet:
Egy ózbak jogosulatlan vadászat 

során történt elejtéséért 150000 forin
tot. egy gímszarvas bika jogosulatlan 
vadászat során történt elejtéséért (2 
személy részvételével) 300000. illetve 
200000 forint vadvédelmi bírságot 
szabtunk ki.

PÁNTLLÁSZLÓ,
Fejér megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

A vadvédelmi bírságolási körből egy té
makörben a trófeabemutatási kötelezett
ség nem megfelelő teljesítése (teljes el
mulasztás. késedelcmes bemutatás) mi
att jócskán került sor vadvédelmi bírság 
kiszabására megyénkben.

Érdemes levonni a főbb tanulságokat: 
Fontos, hogy legalább arra a nyilván

való tényre figyeljen oda a vadászatra 
jogosult képviselője, hogy a tényleges 
bemutatás és a vadgazdálkodási jelentés 
megfelelő rovata egymással összhang
ban legyen.

A vadászati engedéllyel, illetve va
dászjeggyel történő elejtések bemutatási 
időintervalluma eltér egymástól.

Az elgázolt, illetve elhullott trófeás 
vad bemutatását - a megfelelő admi
nisztrációt követően - kötelezően szin
tén végre kell hajtani.

Egyértelművé kell tenni, hogy a tró
feás vad vadászati idényének vége. vagy

az adott vadfaj más nemének, korosztá
lyának. vadászati idényének végétől szá
mítandó-e a bemutatási kötelezettség 
egy hónapos határideje.

A vadgazdálkodási bírság címzettje a 
vadászatra jogosult. Az esetleges felleb
bezésnél. ezért csak a jogosult nyújthatja 
be és nem pedig az elkövető vadász.

Tendenciózusan visszatérnek a fel
lebbezések során az olyan fiktív védeke
zési fonnák, amelyeket cáfolni lehetet- 
len. ugyanakkor viszont a megbüntetett 
vadászatra jogosultat mentesítheti a bün
tetés alól.

Szabtunk ki vadgazdálkodási bírsá
gokat is. de ezekből az esetekből egyelő
re különösebb következtetések nem von
hatók le.

SIMON PÁL,
Somogy megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Jogerős vadgazdálkodási bírságot az el
múlt vadászati idényben csak hibás kilö
vésért (mínusz pont) szabtunk ki. hét 
esetben összesen 250 ezer forint érték
ben. Vadvédelmi bírságot öt esetben kel
lett kirónunk. Jogosulatlan vadbefogá- 
sért. tartásért, illetve vadászatért egyszer 
200 ezer. két esetben 50-50 ezer és szin
tén két esetben 120-120 ezer forint ér
tékben. Ezek a határozatok azonban nem 
emelkedtek még jogerőre.

Vadgazdálkodási bírság kiszabásának 
eljárása folyik egy vadásztársasággal 
szemben a beírókönyvek hiányos veze
tése (a vadászok aláírása, hibázás, seb
zés. krotália szám beírásának elmulasz
tása) miatt.

Nem szankcionáltuk még bizonyos 
türelmi időt adva. de tapasztalatok sze
rint a trófeabemutatások során is előfor
dulnak hiányosságok. A két leggyako
ribb: bemutatási határidő túllépése - ál
talában csak néhány nappal -, valamint 
az őztrófeák kiskoponyával való bemu
tatása. amely a kormeghatározást az áll- 
kapocsi rész nélkül nem teszi lehetővé és 
nem felel meg az előírtaknak.

Gondot okoz továbbá a vadásztársa
ságok. illetve az egyes vadászok helyte
lenül értelmezett, túlzott buzgalma a kó
bor kutyák lelövésével kapcsolatban. Ez 
sok esetben nem a törvényi feltételek be
tartásával történik.

Előfordult még egy a vadászterület
ből kivett magánterületen - konkrétan 
egy majorban - történő vadászat miatti 
panasz is.

KOSARAS ZOLTÁN,
Tolna megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Tolna megyében tavaly összesen 
2655000 forint vadgazdálkodási-, és 
150000 forint vadvédelmi bírságot kel
lett kiszabnunk.

A vadgazdálkodási bírságból 1200000 
forint bírálati bemutatási kötelezettség ha
táridejének elmulasztása. 150000 forint 
trófeás vad terven felüli elejtése -, 500000 
forint a vadászati rend megsértése. 
805000 forint szakszerűtlen elejtés (mí
nusz pontos) miatt kivetett bírság adta ki.

A vadvédelmi bírságol 3 fő esetében 
jogosulatlan vadászat miatt alkalmazta a 
felügyelőségünk.

Általános tapasztalat, hogy a vadá
szatra jogosultak nem megfelelően veze
tik a törvény által előírt nyilvántartáso
kat (vadászati napló, teríték-nyilvántar- 
tás) illetve nem kísérik figyelemmel a 
trófeabemutatás teljesítésének határide
jét. Nem a törvény szerint biztosítanak 
kísérői a vendégvadászok mellé, és nem 
ellenőrzik a vendégvadászok vadászje
gyét. vadászati engedélyét (társas vadá
szatok). Ezek a hiányosságok még admi
nisztratív eszközökkel is könnyen ellen- 
őrizhetók és tetten érhetők.

SZÉL ISTVÁN,
Csongrád megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Tizenegy alkalommal vetett ki vadgaz
dálkodási bírságot, összesen 372 ezer fo
rint összegben. A  bírságok kiszabására 
valamennyi esetben a vad szakszerűtlen 
elejtése miatt került sor.

A ..mínusz ponlos" minősítések 
leggyakoribb oka az első agancsos, illet
ve a kissé formahibás agancsot viselő 
bakok korai lelövése volt.

A szakszerűtlen elejtést mindössze 
két esetben ítéltük súlyosabbnak, amikor 
is középkorú bakok hibás kilövését súj
tottuk -2 ponttal, ám ezek az esetek sze
rencsére nem mutatnak nagy gyakorisá
got. Összességében megállapítható, hogy 
a szakszerűtlen elejtések aránya a mint
egy 800 elbírált trófea viszonylatában 
1.3%. amely kifejezetten jónak mondható.

A társas vadászatok, illetve a vadászati 
alapbizonylatok ellenőrzése során tapasz
talt hiányosságok miatt egyelőre csak fi
gyelmeztettük a vadászatra jogosultakat.

Vadvédelmi bírságot 1998-ban nem 
szabtunk ki. - H. Zs. -

(Folyt köv.)
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TUDÓSÍTÓINK JELENTIK
BÁCS-KISKIN MEGYE

A megyében mintegy félezer hektár termő
földet borít belvíz, főként Baja környékén. 
Állandó szivattyúzással, árkok, átfolyók 
tisztításával védekeznek a károsított terü
letrészeken.

A Duna és a Tisza árterében ugyan je
lentős mennyiségű víz van. de ez nem je
lent nagy szenzációt a vadgazdáknak, mert 
az szinte minden évben ismétlődő termé
szeti jelenség. A megye északi, illetve kö
zépső részein gyakorlatilag nem jelent 
gondot a belvíz. Itt-ott láthatók kisebb ta
vak. főleg a mélyen fekvő részeken.

Az illetékesek véleménye szerint a gon
dok néhány napos jó idő esetén megszűn
hetnek. Aggasztók viszont a Tisza újabb 
árhullámáról szóló hírek.

Oláh József

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Éppen beszámolóm írásakor rendelte el a 
kormány a „rendkívüli állapotot", de ez - 
sajnos - szó szerint igaz a vadgazdálkodás
ra is. A rendkívüli hótakaró és a hosszan
tartó hideg után a tavasz közeledtével soha 
nem látott veszély fenyegette a szatmári te
rület vadállományát. A hatalmas hótakaró 
olvadásával a téli árvíz által megtizedelt 
vadállománynak, annak a megmaradtnak, 
amely a tél viszontagságait átszenvedte, 
most a tengernyi belvízzel kell felvennie a 
létéért a küzdelmet. Az árterekből kisepert, 
alaposan megfogyatkozott vadállomány a 
tél folyamán tovább csökkent.

A nábrádi Petőfi Vt. területének jóval 
több mint felét borította el a belvíz, és a 
területen a beszámoló írásakor még jelen
tős nagyságú, olvadó hóréteg van és egyre 
esik az eső is. A Szamos-Tisza-Túr folyók 
nagyban meghatározzák a vadállomány 
tartózkodási és élőhelyeit. A belvizes csa
tornák teljesen telítettek, és ez lehetetlen
né teszi még a közlekedést is a területen. A 
rendkívüli téli időjárás miatt mintegy 80 
mázsa kukoricát. 30 mázsa szálastakar
mányt vittek ki a területre a rendszeres 
etetésen kívül. A területen csak nagy telje
sítményű erőgépek tudtak mozogni, mivel 
csak bérelt gépek voltak, a takarmányozás 
költsége jelentősen megemelkedett. A tél 
folyamán nagy kárt szenvedtek a cserjés 
és a nádas területek, de még a gyümölcsö
sök is. A tartós és magas belvíz miatt a 
mezeinyúl-szaporulat reménytelen hely
zetbe került.

Nem jobb a helyzet a tunyogmatolcsi 
Zalka Vt.-nél sem. A terület vadállományát 
jelentősen befolyásolta a Szamos folyó, és 
annak holtágai, a csatornák és környékei. 
A szántóföldi terület háromnegyed részét 
borítja a víz. A csatornák a földtulajdon
rendezések folytán részben, vagy teljesen 
eltűntek. A terület magában foglalja a volt 
Ecsedi láp egy részét, valamint a Szamos 
és holtágain kívül a Vályás-csatomát. A te
rület télen a nagy hótakaró miatt rendkívül

nehezen volt járható. Jellemző volt itt is, 
hogy csak két nagy teljesítményű erőgép
pel tudták a rendkívüli viszonyok között a 
takarmányt eljuttatni a vadetetőkhöz. Ilyen 
megoldások természetesen rendkívül meg
növelték a vadgazdálkodás költségeit. A 
rendszeres takarmányozás mellett még 30 
mázsa kukoricát, 30 mázsa ocsút és 25 má
zsa körüli szénátjuttattak ki a területre. Fé
lő. hogy az őszi árvíz és a tél viszontagsá
gai után a magas belvíz miatt teljesen elve
szíti a társaság fő bevételi forrását, a mezei 
nyúl törzsállományát és idei szaporulatát, 
de igencsak megfogyatkozott őzállomá
nyának maradékát is. Várható továbbá, 
hogy a szépen felszaporodó fogolyállo
mányt is több évre visszavetheti a termé
szeti csapás.

Új vadászati törvény hatására alakult 
„átrendeződés” , üzemtervek, őszi árvíz, té
li árvízveszély, a kemény tél. az évszázad 
belvize, az orvvadászat csapásai után nem 
tudjuk mi marad és ezt egyáltalán szabad-e 
..állománynak" nevezni.

Erdélyi István

CSONGRÁD MEGYE
Ismert tény. hogy a Kárpát medence leg
mélyebb pontja megyénkben (Tiszasziget- 
nél) van. s a Fehér-tó medencéje is felszíni, 
s felszín alatti vizeink gyűjtője. A Tisza 
szabályozásának úttörői sokáig azt hitték, 
hogy a töltések minden vízkatasztrófának 
elejét veszik (áradás stb.). Nem gondoltak 
arra. hogy a sok régi folyómeder és mély 
fekvésű felszíni arculatban, teknóben fel
gyülemlő csapadékvíz lehúzódását épp a 
gátak akadályozzák. Kiépüli ugyan később 
a belvizek levezetésére egy csatornaháló
zat és mesterséges vízemelési rendszer, de 
ez a „katasztrófára nem tervezünk" mérnö
ki elv alapján terveztetett. Az elmúlt évti
zed közismerten aszályos periódusa, a csa
tornák tisztításának, kezelésének elhanya
golása is hozzájárult, hogy jelen pillanat
ban. megyénkben jelenleg 33 700 hektár áll 
katasztrofális vízborítás alatt, s ez a folyók 
most hozzánk érkező árhullámaival á kö
vetkező hetekben elhúzódó belvízkataszt
rófát fog ránk hozni. Eddigi terepbejárá
saim során már tapasztaltuk a vadgazdál
kodást hátrányosan érintő jelenségeket. A 
mezei nyúl életterében ismert, hogy egyes 
évszakokban nem a kiterjedt vetéseket ke
resi föl. hanem a füves, magasabb növényi 
borítottságú „gazos" sömlyéköket. Az első 
szaporulat állománya is itt mutat legna
gyobb diverzitást. Most ezek a sömlyékek, 
kis kiterjedésű rétek, ún. izolátumok. - kis 
szigetek a monokultúrás szántók tengeré
ben - kerültek víz alá. Eddigi vizsgálataim 
szerint egyes mozaikterületeken az idei 
nyúlszaponilat 45-60 százaléka odaveszett. 
A belvíz további növekedésével az emberi 
hatások és a ragadozók fokozott tevékeny
sége során további pusztulással számolha
tunk. A kérdést a szakdolgozatot író hallga
tók segítségével még további vizsgálatok

nak vetjük alá. A következő években való
színűleg árvizes évekkel számolhatunk, 
így a megyénk környezeti struktúrája a 
vadgazdálkodásban fontos rétek, mozaikos 
izolátumok. sömlyék kis élőhelyeivel, ezek 
védelmével (környezetileg érzékeny terü
letek =ESA) foglalkoznunk kell. E  refugiu- 
mok vízügyi-, természetvédelmi-, vadbio
lógiai-, földművelésügyi szempontú komp
lex kezelését ki kell dolgoznunk (pld. zöld
folyosók telepítésével. A kipusztult helye
ket megkülönböztetett figyelemmel kell 
kísérnünk. A belvízi katasztrófa után a ví
zivad populáció vizsgálatára még vissza
térünk.

Dr. Csizmazia György

BORSOD-ABAIJ-ZEM PLÉN MEGYE
Az őszi árvíz és a télen lehullott rekord 
mennyiségű hó után. most a belvíz okozta 
katasztrofális helyzettel kell megbirkóznia 
embernek, vadnak egyaránt. A téli szélső
séges időárás miatt a vadban elszenvedett 
veszteségek felméréseit elvégezték, a je
lenlegi folyik. Főleg az újszülött vadmala
cokat. a muflon- és őzállományt fenyegette 
a felfázis veszélye. Jelentősebb elhullá
sokkal számolnak azonban az apróvadas 
vadásztársaságaink. Megyénkben csupán a 
Takta- és a Bodrogközben 44 ezer hektár 
mezőgazdasági terület került víz alá. ahol 
kilenc vadásztársaság gazdálkodik, köztük 
legsúlyosabb a Kenézlói Dózsa Vt. helyze
te. A területükön működő mezőgazdasági 
szövetkezet 1500 hektár földterületből 
csak 700 hektárt tudott bevetni, s ebből 
400 hektár már súlyosan veszélyeztetett, a 
kimaradt vetéseiket pedig a vonuló libák 
ezrei használják legelőként.

Legnagyobb elhullás a teritoriális ragasz
kodása miatt a nyúlnál várható. Örvende
tes. hogy az őznél eddig nem számottevőek 
a veszteségek. A bakok agancsa kiválónak 
ígérkezik. A társaságok szoktató és foko
zott etetéssel próbálják a vadat elvonni a 
veszélyeztetett területekről. Gondot okoz 
az árterületeken az évtizedeken keresztül 
egyre koptatott, majd véglegesen beszán- 
tásra került vadmentő dombok hiánya. A 
bodrogközi vadásztársaságok jövőjüket 
már csak a regionális összefogásban látják. 
Főleg az élőhelyek fejlesztésében, javításá
ban szeretnének a jövőben előbbre lépni.

Handa György Zsolt

HEVES MEGYE
A múlt hónap elejéig több mint 5000 hek
tárnyi földterületei árasztott el a belvíz a 
Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 
által felügyelt területen Heves megyében. 
Az elmúlt 15 esztendő legnagyobb áradá
sáról van szó. Sajnos az olvadás további 
problémákkal jár. A Sarudtól Kiskörén át. 
Heves és Erdőtelek vonaláig tartó szaka
szon víz borítja a mezőgazdasági művelés
re alkalmas szántókat, illetve réteket. 
1991-ben is csak 4400 hektáros területen

állt a víz, illetve a csapadék. A Tisza-tó 
gátrendszere erős, ezért szerencsére csak a 
belvízzel szembeni védekezésre kell össz
pontosítani az erőket.

A hónap első dekádjára már 9200 hek
tár területet borított a belvíz. Hasonló szin
ten tetőzhet a Zagyva. A Tiszán 111. fokú a 
készültség, mert minden eddigi rekordot 
lepipált a folyó. A Mátrában jelentős, újabb 
havazás volt, és ezt követően megindult az 
olvadás. A Mátra északi oldalain még a ko
rábbi hó sem tűnt el. így a meteorológia ál
tal ígért felmelegedés és ennek következté
ben a jelentős olvadás, véleményem szerint 
még nagyobb gondokat okozhat. Sajnos 
megyénk jelentős apróvadas vadászterüle
teit rendkívül hátrányosan érinti, egészen a 
hevesi homokhátig.

Prezenszki János

BÉKÉS MEGYE
Békés megyében is több tízezer hektár föl
det borított a belvíz kora tavasszal. A fo
lyók gátjai állták a víznyomást, ezért tudó
sításunk idején nem kellett a vésztározókat
- Mérgesi és Mályvádi - kinyitni. Páskai 
Sándor megyei vadászati főfelügyelő kér
désünkre elmondta, hogy a vízzel borított 
részeken igen jelentősen károsodott a me- 
ze i nyúl -ál lomány első szaporulata, erre vo
natkozó jelzéseket Szarvasról. Dévaványá- 
ról. Szeghalomról. Csabacsűdről. Kondo
rosról és Hunváról kaptak. Sajnos a csen
deresek, fasorok víz alá kerületek, a fészke
lő helyek negatív hatásaival számolni kell. 
A vízi vad élvezi a paradicsomi állapoto
kat. feltételezhető, hogy a vízborítottság 
kedvezően befolyásolja a fészkeléseket is.

Nagy Sándornak, a megyei vadászszö
vetség elnökhelyettesének véleménye 
szerint az apróvad ragaszkodik élőhelyé
hez. a végsőkig kitart mellette, ezzel ma
gyarázható. hogy jó néhány társaság szá
molhat az első nyúlszaporulat elpusztulá
sával. Megszenvedi a fácán is. hiszen a 
költőhelyek vízben állnak... az elmúlt öt 
évben a Békés megyei vadászok többmil
lió forint értékű erdőfoltokat, fasorokat, 
csendereseket telepítettek a mezőgazda
ságilag értéktelenebb helyeken, ott, ahol 
most a víz az úr. Nem hivatalos becslések 
szerint ezek felének pusztulásával kell 
számolni, hiszen az akác, a pusztaszil, a 
tölgy nem viseli el a tartós vízben állást. 
Javasoljuk, hogy az agrártámogatások ke
retében legyen lehetőségük a belvízzel 
sújtott vadgazdálkodóknak, hogy pénzhez 
jussanak, az élőhelyi károkat enyhíthes
sék. Hiszen nem az a kérdés, hogy van-e 
kár az élőhelyekben, a vadállományban, 
hanem az. hogy végül mennyi lesz a vesz
teségünk és ezek ellen mit tudunk tenni. 
Összefogással, okosan kialakított közpon
ti támogatással a károkat jelentősen lehet 
enyhíteni. Akár a már meglévő kiírási fel
tételek gyors módosításával is sokat lehet
ne segíteni.

Lovász Sándor



K U R I S K O L A
A hónap vadfaja az őzbak, 
annak ellenére, hogy csak 
május elsejétől kezdődik az 
idény. A szeszélyes április a 
felkészülés időszaka, a beállt 
bakok feltérképezése, és elő
zetes minősítése. Akinek ked
ve és ideje van az idény kez
detéig, még megtanulhatja a 
terítéken fekvő őzbak kürtje

iét, amellyel a végtisztessé
get adjuk meg. Bizonyára 
nem kevés azoknak a társa
ságoknak a száma, amelyek
nél az őzbakvadászat sikere 
szinte létfontosságú, ugyan
úgy, mint a felejthetetlen em
lékek nyomán a vendégva
dász visszatérése. A hagyo
mányok ápolása, az ünne

pélyes külsőségek ugyanis 
nem. kevésbé fontosak a fize
tő vendégvadász számára, 
hiszen mindezek nélkül ép
pen a sikeres vadászat sava- 
borsa hiányzik. A terítékre he
lyezett őzbak, az utolsó falat
tal, a sebtörettel feldíszítve, 
önmagában feledhetetlen lát
vány. A kürtös a teríték mögé

állva fújja el az „őz a teríté
ken" című kürtjelet. Nyugat- 
Európában szinte kötelező ér
vényű szokás, nálunk egyelő
re még csak többnyire egy 
terjedő, kedves gesztus, 
mind az őzbak, mind a ven
dég tiszteletére.

Fanfárok kürtzenekar

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Az elektronikus és a nyomta
tott sajtó egyaránt megdöb
bentő képekkel számolt be a 
Somogyszentpál külterületén 
lévő víztározóba hajtott szarva
sok „balesetéről”. Az utóbbi 
hetekben gyakran tűntek fel a 
lapok hasábjain a vadállo
mányt ért károkról szóló be
számolók, amelyeket az ország 
keleti részét sújtó ár- és belvíz, 
illetve a kóbor kutyák támadá
sa okozott.

Szarvasokat mentettek a mar
cali tűzoltók címmel számolt 
be a Kisalföld arról a balesetről, 
amelyben 85 szarvas csúszott 
egy csatornába. Közülük 18 éle
tét már nem tudták megmenteni. 
„Egyelőre nem tudni, hogyan ke
rültek az állatok a jeges vízbe a 
Somogyszentpál külterületén lé
vő víztározóhoz vezető csatorná
ba, ahonnan nem tudtak kimász
ni. A tűzoltókat egy hölgy értesí
tette, aki a csatorna közelében 
lévő úton haladva figyelt fel a tör
téntekre. A marcali tűzoltók azon
nal megkezdték a mentést. Lét
rákat engedtek le a csatornába, 
ezeken segítették ki a bajba jutott 
állatokat. A kimentett állatok éle
te még a mentés után sincs biz
tonságban. többnek eltörött a lá

ba, s a hideg vízben lehet, hogy 
sokuk tüdőgyulladást kapott. A 
kár több millió forint."

„Jelentős károkat okoz a bel-, 
illetve az árvíz a vadállomány
ban is” -  tudósít a Népszava 
Százezer állat eshet áldozatul a 
víznek címmel. „A jelenlegi kö
rülményeket leginkább a kisva- 
dak sínylik meg. körükben igen 
nagy az elhullási arány. A magas 
vízállásnak főként a madarak és 
nyulak esnek áldozatul. A fe lá 
zástól a fehérgyarmati Szamos 
Menti Vadásztársaság fogolyállo
mányának 60-70 százaléka 
pusztult el. Juhos Zsolt vadőr 
szerint a tavaszi fialások is ve
szélybe kerülhetnek, ami a vadál
lomány csökkenését vetíti előre. 
„A visszahúzódó víz után mara
dó fertőzések, járványok ellen 
alig tudunk védekezni, hiszen a 
tavasz közeledtével az állatok 
nem járnak rá az etetőkre, ahol 
tápba kevert gyógyszert kaphat
nának, -fűzte hozzá.”

Az elmúlt néhány évben harma
dára csökkent a szarvasok szá
ma a Pest megyei erdőkben - 
derül ki a Pest Megyei Krónika 
Kutyák irtják a vadakat a város 
körül című riportjából. „Nem is

annyira az éhség, inkább az el
vadult. kóbor kutyák veszélyez
tetik az erdei vadakat. Nébelek 
Mihály, a Vácdukai Szikra Va
dásztársaság hivatásos vadá
sza elmondta: a társaság vad
becslést tartott, s harmincnégy 
aktív tagjuk közreműködésével 
szinte négyzetméterenként vizs
gálták át a Börzsöny és a Gödöl- 
lői-dombság találkozásánál fek
vő 3400 hektáros területüket. 
Egy-két őztetemet találtak csu
pán, a kár sem a tél. inkább a 
kóbor kutyák számlájára írható. 
A falkába verődött ebek képe
sek megfogni a vadat. Sokszor 
azonban nem is a gazdátlan ku
tyák vérengzenek, hanem a kör
nyékbeli tanyákon élő, elvadult 
kuvaszok, ami a kutyatartók 
számlájára írható. A vadbecslés 
szerint a vácdukai társaság kör
nyékén egyre kevesebb szar
vast kaphatnak puskavégre a 
vadászok. A szarvas igen érzé
keny, óvatos állat, három-négy
száz méterről is megérzi a va
dász szagát, s ha gyanút fog, 
képes órákon keresztül figyelni 
a magaslest. Érthető módon ne
hezen viseli, ha építkezéssel, el
kerítéssel, málnatelepítéssel 
megzavarják élőhelyét, ilyenkor 
visszavonul a háborítatlan erdő

ségekbe. Az utóbbi évtizedben 
a zaklatás miatt a Pest megyei 
területeken a korábbi állomány 
egyharmadára csökkent a szar
vasok száma, s megváltozott a 
vadak életmódja is, szürkület
ben már nemigen merészked
nek elő, inkább az éjszakai 
órákban mozognak."

„Farkascsalád tűnt fel Bács-Kis- 
kun megyében. A szarvasokat és 
őzeket féltő vadászok és a jószá
gaikat óvó juhászok ki szeretnék 
lövetni a farkasokat, ám ezt tiltja 
a törvény" - számol be a Nép- 
szabadság Farkasnyomok, va
dászálmok, félelmek címmel. A 
cikkből megtudhatjuk: „A farkast 
nem engedi kilőni a magyar ter
mészetvédelmi törvény, emellett 
hazánk aláírta az Európa parla
ment tagjaként a berni egyez
ményt, amely szintén tiltja a far
kasok vadászatát. A farkas igen
is része lehet az egészséges 
ökoszisztémának, az pedig nincs 
bizonyítva, hogy a hajósi erdő
ben feltűnt farkasok valahol kárt 
okoztak volna - állítja az első fo
kú természetvédelmi hatóság, a 
Kiskunsági Nemzeti Park igazga
tóságának szakértője, Buzetzky 
Győző főtanácsos."

Összeállította: K. E.
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KONCZ SÁNDOR
Érdekes és egyben örömteli je len

ség számomra, hogy az évek óta 
megjelenő művészportré-sorozat csak 
nem akar kifogyni. M indig akad egy- 
egy olyan személyiség, akit a köz
vetlen környezete talán ismer, de 
témaszeretete, tehetsége és szor
galma révén megérett arra, hogy 
országosan is ismertté váljon.

Ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Koncz Sándorral (33) és 

munkáival ismerkedhetnek meg a 
lap olvasói. Édesanyja korán e l
hunyt, atyai nagyszülei nevelték fel. 
Gyermekkorában sokat „csavargott"
-  szorult is érte -  amikor bejárta a 
környék laposait, tocsogóit. M inden 
érdekelte, amit a term észetben ta
lált, látott, legyen az egy gom bostű
horoggal fogott tenyérnyi kárász, 
vagy egy pom pás szitakötő. M egfi
gyeléseiből sok m indent le is rajzolt. 
Biológia órákon remekelt és sorra 
nyerte a rajzversenyeket, de ezen az 
úton nem mehetett tovább, „tisztes
séges", kenyérkereső szakmát kel
lett választania. 13 évet húzott le a 
Hajdúsági Iparműveknél, ahol a zo
máncozó üzemben dolgozott. A mű
vész azonban itt is kibújt belőle, 
mert munkatársai nagy örömére ki
váló tűzzománc képeket készített. 
Keresetkiegészítésként cím festést is 
vállalt. Kellett is a pénz, mert ekkorra

már megnősült és kislánya is m eg
született. A változás akkor állt be az 
életében, amikor egy fácántelepen 
vállalt munkát, így újból kint lehete
tett a szabad term észetben és a fes
tésre is több ideje jutott. Ekkorra már 
rendszeresen festett, kínlódva, ma
gától és senki nem akadt, akivel 
szakmai gondjait m egbeszélhette 
volna. Munkahelyén természetesen 
kezébe kerültek a vadászlapok is, az 
ismert és népszerű vadászfestők 
munkáival. Sokat gyönyörködött a

reprodukciókban és elhatározta, 
hogy ő is hasonlókat fog festeni. Be
lépett a vadásztársaságba, és társa
itól sok segítséget, de olykor ke
mény kritikát is kapott. Vevői, „m ecé
násai” is ebből a körből kerültek ki, 
kevés pénzért sokat dolgozott. 
1993-ban kisfia is megszületett, 
munkaviszonya viszont megszűnt. 
Ez egy szem pontból előnyös volt, a 
korábbi heti néhány órás „festege- 
tés” helyett most csak erre koncent
rálhatott. A  sok munka dacára képei 
nem sem atizálódtak el, festményein 
m egm aradtak a hiteles, élménysze
rű tájak, állatai is jól rajzoltak, karak
teresek. Más autodidaktákkal szem
ben előadásm ódja nem részletező, 
ecsetkezelése nagyvonalúan festői. 
Jó rajzkészsége révén vadász-port
rékat és figurális jeleneteket is meg 
tud oldani.

1977-ben ismerkedtem meg 
Koncz Sándorral, akit már korábban 
figyelm em be ajánlottak és sikeres 
kiállítása volt a csom ádi művelődési 
házban. Részletesen m egbeszéltük 
az ott látottakat. A ’98-as gemenci 
m űvésztelepen együtt voltunk, ahol 
kifejezetten kérte és bízvást m ond
hatom, hogy meg is szívlelte a mű
vészkollégák kritikáit. Tehetsége és 
fe jlődőképessége miatt fiatal bará
tomnak nagy jövőt jósolok.

M uray Róbert
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TÖRETEK -  EVTIZEDEK
ÚGY GONDOLJUK, LEPO RO LJU K  ÉS  FELÚ JÍT JU K  EGYKOR KITALÁLT ÉS  N ÉPSZERŰ  ROVATUNKAT, AMELYBEN 

A KÖZTISZTELETBEN ÁLLÓ IDŐS VADÁSZTÁRSAINKAT MUTATJUK BE, AKIK SOK-SOK ÉVTIZEDEN ÁT A FIATALABBAK 
RÉSZÉRE PÉLDAMUTATÓ VADÁSZMÚLTAT TUDHATTAK MAGUK MÖGÖTT. A 70, 75, 80, 85 ÉV, ÖNMAGÁBAN IS TISZTELENDŐ 

ÉLETKOR. ŐK A  LETISZTULT BÖ LC SESSÉG Ü K KEL A TAPASZTALATOK GAZDAG TÁRHÁZÁT N YÚJTJÁK, ÉS  M INDEZEKNEK 
NEM SZABADNA A FELED ÉS HOMÁLYÁBA VESZNI. SA JN O S A  LEGTÖ BBEN  CSAK A HALÁLHÍREK OLVASÁSA KÖZBEN 

JÖ N N EK  RÁ, MILYEN PÓTOLHATATLAN VESZTESÉG  ÉRTE KISEBB-NAGYOBB KÖZÖSSÉGÜKET. A M EG BECSÜLÉS, 
TISZTELET AZONBAN A VELÜNK EGYÜTT ÉLŐKNEK, VADÁSZÓKNAK IS JÁRANDÓ SÁGA ÉS  BÍZVÁST JO BBA N  IS ESIK, 

MINT A KÉSEI .„RÁÉBRED ÉS”. ROVATUNKBAN VÁRUNK EGY-MÁSFÉL GÉPELT OLDALAS PORTRÉKAT, EGY-EGY FOTÓVAL 
AZOKRÓL, AKIKNEK MEGADATOTT, HOGY A FENTI ÉVFORDULÓKAT KÖRÜNKBEN M EGÜNNEPELHETTÉK. KÖSZÖNTSÜK 

ŐKET EGYÜTT, É S  NE EN G ED JÜ K  MÉLTATLANUL ELFELED N I AZOKAT, AKIKTŐL ÁTVETTÜK AZ ÖRÖKSÉGET.

Dr. Boda Pál 70 éves
Bizonyára kereshetnek valami apro
pót, hogy miért akarjuk éppen most 
bemutatni, de úgy gondolom, hogy 
érdemes az öreg vadászokat meg
hallgatni, mert tanulni mindenkitől 
lehet, és érdemes is.

Dr. Boda Pál soha nem tagadta 
meg vadász mivoltát. Egy súlyos va
dászbaleset után is aktív vadász 
maradt, pedig túl van a hetedik x- 
en. Hároméves korától járja az er
dőt. kezdetben az édesapjával, ké
sőbb a fiaival. Életében egyszer a ti
losba tévedt. 1939 szeptemberében 
lőtt egy fácántyúkot - az első vadját, 
de olyan letolást kapott az édesap
jától, hogy többet eszébe sem jutott 
ilyesmi. 1946 óta vadászik folyama
tosan, kivéve, amikor politikailag

megbízhatatlannak bélyegezték, és 
elvették a puskáit. Ő is ahhoz a kör
höz tartozott, akire értelmiségi, va
dász lévén, akkoriban könnyen rá 
lehetett sütni ezt a bélyeget.

1930. július 1-je óta vezeti va
dásznaplóját. és minden szalonka
húzás. szarvasbikavadászat, cser
kelés szerepel benne. Ma a 3132. 
bejegyzésénél tart. Szerepel napló
jában például az az 1960. decem
ber 19-ei vadászat is. amely nem
csak vadász mivoltát, de az életét is 
veszélyeztette: másfél méterről sö
rétes puskával szinte lekaszálták az 
egyik lábát. Azóta műlábbal járja az 
erdőt, de soha egyetlen pillanatra 
sem gondolta, hogy élhetne a vadá
szat nélkül.

1960. augusztus 1-jétőJ a közel
múltig a Mezőcsokonyai Rákóczi Vt. 
elnöke volt. Ma már tiszteletbeli örö
kös elnök. Egész életében a vadá
szatért. a vadászokért munkálkodott, 
társadalmi munkában. Megírta izgal
mas és tanulságos vadászélményeit 
is, de a kiadó olyan feltételeket tá
masztott, amiket nem tudott teljesíte
ni. Azóta is várakozólistán van a 
könyve. Pali bácsi már nem is bízik 
abban, hogy életében kiadják. Kivál
totta az idei vadászjegyét is. csak 
egészség is legyen hozzá - mondja. 
Érdekes és megszívlelendő, mit 
mond a jogászdoktor Boda Pál a va
dászat jövőjéről: - a mai vadászok 
már nem is tudják, hogy régebben 
ez egy szabad, és kiváló sport volt, 
nem pedig egy jogszabályok által 
gúzsba kötött, igencsak borsos árú 
.szórakozás". Nehéz évek jönnek...

Szarka Ágnes

AGRÁRTÁMOGATÁSOK A VADÁSZKUTYA 
TENYÉSZTÉSI KÖVETELMÉNYEIA vadászjegyek bevételének a 

felét, továbbá a külföldiek vadá
szati engedélyének, a vadgaz
dálkodási bírságoknak, a krotáli- 
áknak, a vadgazdálkodási hoz
zájárulásoknak a bevételét a 
Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium kezeli, 
amely fedezetet nyújt a vadá
szati igazgatás költségeire és 
amelyből egyes vadgazdálko
dási tevékenységek támogatá
sára lehet pályázni.

A 8/1999. (I. 20.) FVM rende
let VIII. fejezetének 18 paragra
fusa szabályozza (A) a vadász
ható állatfajok természetes állo
mányának, élőhelyük megőrzé
sének, védelmének támogatá
sát, továbbá (B) a vadászati 
kultúra és ismeretterjesztés-, il
letőleg a vadgazdálkodással, 
vadvédelemmel összefüggő ku
tatás és oktatás támogatását és 
(C) a különleges rendeltetésű
nek minősített vadászterületek 
vadállománya fenntartásának 
támogatását, valamint a már 
említett állami feladatok és igaz
gatás költségeinek viselését.

Az A, B, C támogatások el
nyeréséhez 1999. április 30-áig 
lehet a pályázatokat benyújtani

a felhívásban kiadott minták 
szerint azoknak a vadászatra 
jogosultaknak, illetőleg termé
szetes és jogi személyeknek, 
akiknek nincs köztartozásuk és 
nem állnak fel-, vagy végelszá
molás alatt.

A minisztérium 1999-ben az 
alábbi célokat kívánja támo
gatni:

• a tenyésztett fácán vagy fo
goly kibocsátásával a ter
mészetes törzsállomány dú
sításához és az ehhez szük
séges természetes élőhelyi 
feltételek megteremtéséhez,

• az apróvad természetes ál
lománya élőhelyi feltételei 
javításához,

• a nagyvadállomány mező-, 
és erdőgazdasági károko
zása csökkentését elősegítő 
természetes élőhelyi feltéte
lek megteremtéséhez nyúj
tanak 51 százalékos támo
gatást.

A pályázatokról részletesen a 
rendeletben, illetőleg a pályázati 
kiírásban lehet tájékozódni, de 
felvilágosítást tudnak adni a va
dászati hatóságok, valamint a 
minisztériumban Bögre András 
(Telefon: 3014-405).

Idén januártól a vizsláknál csak azok 
a kanok vonhatók tenyésztésbe, 
melyek rendelkeznek képességvizs
gával, őszi tenyészvizsgával - me
zei és vízi vizsga - és tenyészszem- 
lével vagy két kiállítási kitűnő vagy 
nagyon jó eredménnyel. A szukák 
számára egyelőre képességvizsga 
és a kanoknál megkövetelt küllemi 
minősítés szükséges a tenyésztés
be vételhez.

A MEOE szolgáltatási díjak:
Tagdíj: 1200 Ft 
Iratmásolás: 10 Ft 
Honosítás: 5000 Ft

Vaddisznóskertet épített Gombás 
Sándor földtulajdonos területén a 
Várerdei Erdő Mező és Vadgazdál
kodási Kft. A kert a Bükk hegység 
Dédestapolcsány és Mályinka köz
ségek közötti csodálatos környezet
ben található. A 230 hektáros terüle
ten intenzív tartástechnológiával fo
lyik a vadgazdálkodás. A kialakított 
tenyészkertben 20-25 tenyészállatot 
tartanak, amely szaporulataival je
lenleg 80 körüli az állomány.

A gazdasági társaság 1997-ben 
alakult, és a következő év őszére 
készült el a disznóskert. Mindezek 
megvalósításához nagy segítséget 
kaptak az Északerdő Rt. vezérigaz-

Származási lap kiváltása: 1000 Ft'*
vagy 3000 Ft 

Tulajdonjog átírása: 800 Ft* 
Kennelnév kiállítása: 5000 Ft* 
Származási lap másolata: 3000 Ft* 
Exportpedigré törzskönyv: 6000 Ft* 

A kiállítási és tenyészszemlék ne
vezési díjai nem változtak.

*-gal jelölt árak az egyesületi tagok 
által fizetendő árak. a nem MEOE-ta- 
goknak ennek kétszerese.

**-gal jelölt ár. amely a származási 
lap kiadására vonatkozik abban az 
esetben, ha a felülbélyegzett szár
mazási lap kerül kiadásra, az ár há
romszorosa fizetendő (3000 Ft)

gatójától, Cserép Jánostól és Kadli- 
csek Jánostól, az erdészet vadásza
ti felügyelőjétől. A térség vadászatra 
jogosultjának és a kft. között kiala
kult jó kapcsolatnak köszönhetően 
egy dámkert létrehozása is távlati 
terveik között szerepel. Az idei va
dászatokon mintegy 100-150 nagy
vadat kívánnak terítékre hozni. Les
vadászataikra az év minden napján 
2-3 puskás, illetve íjász vendéget 
tudnak fogadni.

Érdeklődni a 06/30/972-8060-as 
telefonszámon lehet. Levelezési cí
münk: 3643 Dédestapolcsány. Er
dészház.

H. Gy. Zs.

A BÉRVADÁSZOK KEDVÉRE
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Ö N N E K  W  IS Ü Z L E T
EZ A SZÁKÜZLET

VADÁSZ- É S  M A R O K LŐ FEG Y V ER EK

Steyr-Mannlicher, svájci-német S IG  SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok. SW AROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

- O LCSÓ  BIZO M ÁNYO S F E G Y V E R EK  -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Tel./fax: 320-4314 * 320-4315

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

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

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT 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: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEG JO BB  ÁRAT KAPJA !

□iana F E G Y V E R Ü Z L E T
T R A D E

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

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

êredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

re

‘m r

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

A  v a d á s z
s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

^C.H M *p T &  BEN Q Etf

f )

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



D ám kom m andó Som ogybán

Engedély nélküli vadtartás, és azok eltulaj
donítása ügyében járt el Somogyiadon a 
megye vadászati felügyelősége. Borjú kor
ban eltulajdonított, fölnevelt négy dámot 
tartottak egy háznál, és azokat jó áron érté
kesíteni akarta az önjelölt tulajdonos. Az el
járó Darányi Zsolt felügyelőre és a körzet- 
megbízott rendőrre a (föl)háborodott dám- 
nevelő túráztatott motorfűrésszel támadt. 
Végül a Kapós kommandó segítségével vit
ték el a 3 éves bikát, a vemhes tehenet, és 
két tavalyi bikaborjút egy szarvasfarmra. 
Ezenkívül még egy tehenet és egy bikát ko
boztak el más házaktól. Érdemes lesz a va
dászatra jogosultaknak később az el lések 
idején különösen résen lenni, mert szó sze
rint gyakorlattá vált. hogy lopják a tehén 
mellől a borjút is. amikor majd „csigázás" 
ürügyén járják az erdőket.

V erekedés az erdőn

Egy süldő elejtése és ellopása után orwa- 
dászokra lesett Babócsa környékén Te
mesvári Csaba fővadász, amikor három 
férfira lett figyelmes, kettőnél fegyver volt. 
Az igazoltatási fölszólításra futni kezdtek. A 
fővadász egyet elkapott közülük, fegyverét 
elvette, heves dulakodás közben. Eközben 
a többiek visszatértek és el akarták venni a 
fővadász puskáját. Erre marokfegyverével 
egyiküket alaposan képen teremtette. így 
aztán mindhárman elmenekültek a hely
színről. A Barcsi rendőröknek ezután már 
nem volt nehéz dolguk, hiszen az egyikü
ket a fővadász ismerte. Hamarosan be is 
gyűjtötték mindhármat, és előzetes letar
tóztatásba helyezték, közfeladatokat ellátó 
személy elleni erőszak, valamint fegyverrel 
és lőszerrel való visszaélés címén. Az 
egyik elkövető vadászjegyét és lőjegyzékét 
a rendőrség a vadászati hatóságnak meg
küldte.

V ezén y i-em lékk iá llítás

Születésének 120. évfordulója alkalmával 
emlékkiállítás nyílik Vezényi Elemér festő
művész munkáiból Dunakeszin, az 5. szá
mú Általános Iskolában, április 22-én. 9 
órakor, a Föld Napja alkalmából.
A neves művész négy évtizedig élt és alko
tott Dunakeszin. A nemzetközi hírű ornitoló
gus festőművész munkáira egykoron Her- 
mann Ottó figyelt föl. később Kittenberger 
Kálmán lapjának állandó illusztrátoraként 
ismerhették meg munkáit a vadászok. 
Számtalan vadászati témájú műve ma is a 
gyűjtők féltve őrzött kincsei, és ezen a kiál
lításon olyan műveket is bemutatnak, ame
lyeket nem ismernek tisztelői. A kiállítás 
reggel nyolctól este 6 óráig tekinthető meg 
munkanapokon, és április 29-ig tart nyitva. 
A tervek szerint a kiállítás a Mátra Múzeum
mal közös szervezésben július 3-tól au
gusztus 3-ig látható lesz még a Gyöngyösi 
Galériában is.

Tilosban já ró k  
H ajdú-B ihar m egyében

Lopás és orgazdaság miatt indult eljárás a 
hajdúszoboszlói rendőrkapitányságon két 
vadorzó ellen. Az egyikük területes társa
ság tagja, holott egy éve nem rendelkezik 
érvényes vadászjeggyel, a másik „csak" 
sofőr volt. Mint azt megtudtam Barbócz Já
nos vizsgálótól, az elkövetőket csak 
hosszas üldözés után a Nádudvart és Ele- 
pet összekötő úton sikerült utolérni. A rend
őri igazoltatás során előkerült a kocsiból 
három fácán, egy sörétes és egy kispuska. 
A későbbi házkutatás során a .vadásztól" 
lefoglaltak 15 őzagancsot, a sofőrtől pedig 
hármat. A szakértői vizsgálat szerint egyér
telműen két éven belül ejtették el viselőit, 
noha a gyanúsított váltig azt hangoztatta, 
hogy azokat édesapjától kapta. A 18 
agancsból négyet visszaadtak, mert iga

zolt volt a származásuk, de így is hatalmas 
kárt okoztak. A rendőrök az ügyet lezárták, 
és vádemelési javaslattal átadták azt az 
ügyészségnek. A többi az igazságszolgál
tatás gyorsaságán múlik.

Haramura Béla 

Ki a legjobb a  m egyében?

A Tolna Megyei Vadászkamara, a megyei 
FM-hivatal. a Vadászati Kulturális Egyesü
let és a Stefán Vadászcentrum április 24- 
én. 8 órai kezdettel rendezi meg a „megye 
legjobb hivatásos vadásza’ versenyt. A sió
agárdi lőtéren kispuskás céllövészet 25 ko
rongos verseny, trófeabírálat, és vadászfo
tó dönti el a helyezéseket a rangos vetélke
dőn. Nevezni lehet a Stefan vadászcent
rumban Szekszárdon. és Bischof Ferenc
nél a 06/30/901-8453-as telefonszámon.

S zent H ubertus Kupa ’99

Gyorsított Nemzetközi korongvadász- és 
sportpisztolyversenyt rendez a Szent Hu
bertus Kft. és a Somogyi Erdész Lövész 
Egyesület Kaposvárott a tokaji lőtéren, áp
rilis 24-én. Nevezni lehet: 7400 Kaposvár. 
Bajcsy Zsilinszky u. 21. Telefon: 06/82/505- 
132. Fax: 06/82/505-133.

Lessátorból

Köszöntjük a Nimród Fotóklub negyed
évenként megjelenő kiadványát, a .Lessá
torból c. tájékoztatót, amelyet a fotóklub el
nöke. Magyar Ferenc szerkeszt. Az első 
évfolyam első számában sok érdekesség 
olvasható, ami közül országosan is hírér
tékű, hogy
• április 12-én nyitják meg a „Találkozás a 
természettel ‘99’ fotókiállítást az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Ház aulájában és a 
kiállítás 25-éíg tekinthető meg.
• A Postás Művelődési Központban (Bp. 
VI.. Beczúr u.) bemutatkozó kiállítása lesz

április 14-26-a között a Magyar Fotóművé
szek Szövetsége Természetelvű Alkotócso
portnak.
•Nagygyörgy Sándor-emlékkiállítást nyit
nak meg április 8-án a Hódmezővásárhelyi 
Tornyai János Múzeumban, a kiállítás ápri
lis 22-éig tekinthető meg.
• A Nimród Fotóklub április 6-án Kármán 
Balázst és Novák Lászlót látja vendégül, 
akik madagaszkári élményeikről számolnak 
be. május 4-én Fabó Ferenc a Mezőföld 
Természetfotó Klub tagja, június 1-jén Réti 
Zoltán a Fotó Natura tagja tart vetítést. Az 
előadások helye: Budapest. IV., István út 
17-19.1. em. 17. A kezdés időpontja 18 óra.

MIÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az alapszabály és 
az etikai szabályzat előírásait, írásban kéri az egyesületbe a felvételét. A tag
felvételről a központi ügyvivői testület dönt, majd ezt követően kell befizetni 
az 1999-re elfogadott 2500 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP 
előfizetését és a VKE igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi ked
vezmények vehetők igénybe:

Sándor László gumijavító (5000 Szolnok. Mártírok u. 24.) vállalja, hogy a VKE tagjai 
részére, szolgáltatásaiból 10% kedvezményt biztosít. Telefon: 06-20/964-4409.
Reichart Lóránt vadászpuskaműves (5000 Szolnok. Sóház u. 5.) az általa végzett 
fegyverjavításokból 5% kedvezményt ad a VKE tagjai részére. Telefon: 06-56/379-615.
Szentendre és Visegrád között - Papréten - 4 ágyas, romantikus, komfortos - va
dászházban 10%-os kedvezményes szálláslehetőség a VKE tagjainak. Előzetes 
megbeszélés alapján: tereplovaglás, erdei kocsizás. vadászati lehetőség. Homor 
Jenőné. tel.: 06-26/301-227.

ARCUS-PROMT KFT (1043 Budapest, Nyár u. 36., telefonfax: 189-5768) épületgé
pészeti. kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzítógyer
tyák. porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlőlapátok, le
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérmúszíjak. 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák. bowdenek, lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft., 
1149 Budapest. Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279.251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 283-4432. 
vagy 30/942-1839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.
Subaru, Mitsubishi. Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dó
zsa Gy. u. 201., telefon: 06-29/438-841).

Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12., telefon: 212-2803. 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.
A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest. Váci u. 61.. 
telefon: 137-2902. tel./fáx: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
cse és szemüveg készítésénél, valámint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 százalék kedvezményt ad.
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lőrinc Boltnak (1056 Buda
pest. Fővám tér 6.. telefon: 137-5671). amit fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A.. telefon/fax: 06-26/311-342, üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.
Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged. Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak.
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd. Kossuth L. u. 32., telefon/fax: 06-74/309-609) 
5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129.. telefon: 175-2951) 10 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kikészítéséből.
Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videofilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)
Terraprint Kft által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% 
engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a 
megrendelőlapon feltüntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest. Tüzér u. 
43. fszt. 1., telefon: 344-2054).
A Printer nyomda (1088 Budapest. Vas u. 7. Tel./fax: 338-4861) 10%-os enged
ményt ad Esztergomi Ernő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vadasz és cgyob 
nyomdai termékek árából.

H írkép

A képen látható igazán nem minden
napos termetű vadkant Nagy Endre 
hivatásos vadász ejtette el a vadász
idény végén a Nógrád megyei Etes 
község határában fekvő Árnyékvölgy
ben. Testsúlya verte a másfél mázsát, 
a nagyagyarának hossza a 24 centi
métert.



10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAKMKH ,  ,  ,

ö  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendelőink részére 

MAROKLÓFEGYVER-átvétel: 
KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.
Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 

illetve más cégek részére fegyverátvétel: 
előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között

Szükséges:
2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 

a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 
típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 

irányítószámát.
Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 

nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280*6782, (06-1) 281-1860. TelTVax: (06-1) 281-1856
E-maíl: mkh@mkh.hu http:ZMww.netcall36.hu/lofegyv/fegwer.htm

SZER K ESZTŐ SÉG Ü N K  AJÁNLATA:
Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" CD 1890 Ft
Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati bibliográfia 750 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
Gyenes István: Megszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dücz László: A közöttünk élő turulmadár 990 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 690 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

és egyéb történetek 2600 Ft
J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft
Dr. Kőhalmy Tamás: Korbecslés 900 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában 450 Ft
Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek 1800 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Rhédey Antal: Agancsok a horizonton 1800 Ft
Dr. Sáry Gyula: Az erdőről és az eltűnt időről 1800 Ft
Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Sipos György: Trófeák előkészítése preparáláshoz 600 Ft
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Szabó Péter: Különös vadászat / A kotorékozás gyakorlata 850 Ft 
Szidnai-Bognár-Huszár: Magyarország

aranyérmes trófeái 1500 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft 
Ugray Tamás: Vadászpuskával a világ tetején 1800 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászati Lexikon 6500 Ft
Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 650 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 2000 Ft

Telefon: 0 6 -6 0 /3 2 7 -2 8 0  Fax: 0 6 -1 /3 3 1 4 -3 6 8

A  T & T  V ID EO S TÚ D IÓ  AJÁNLATA
Megrendelésre készítünk: reklám -, és referenciafilm et • vadászat- és mazásszervezó 
•odók •  vadásztársaságo*. •  részvénytársaságok részére vadászatról film et * beíoldi és kuföid 
.odaszoknak Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat •  oktatási ntézmériyekrek 

• kanarákrok •  vadászvizsgára felkészítő vaalkozáscAnck 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 
lakács Viktor, hivatásos vodósz 

960 0  Sárvár, Rákóczi utca 13/E . Tel.: (95) 321-198, (30) 9370-747

FÁCÁNMESTERT
KERES EGY JÓ  NEVŰ ÉSZAK-ALFÖLDI VADÁSZTERÜLET A  FÁCÁNTENYÉSZTÉS, 

KIBOCSÁTÁS ÉS VADÁSZTATÁS IRÁNYÍTÁSÁRA. 
Követe lm ények:

Legalább 5  éves szakmai gyakorlat fácántenyésztés területén •  M inipum  hivatásos 
vadász vadtenyésztő végzettség •  Német, olasz nyelvtudás elórryt jelent 

Szolgálati lakást biztosítunk.
Jelentkezését „Fácánmester* jeligére a 1112 Budapest, Meredek u. 38. címre várjuk.

TRAVEL
1062 Budapest. Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 153-0935,269-5447,269-5448 

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

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai
MÜNCHEN 34400,- ISZTANBUL 44200-
AMSZTERDAM 40400- NEW YORK 80 650
ATHÉN 40400,- MIAMI 87400-
KÖLN 44 200- LOS ANGELES 106400,-
ZÜRICH 40400,- TORONTO 79800-
FRANKFURT 44200,- SYDNEY 189900-
KOPPENHÁGA 44200- WINDHOEK 133000-
STOCKHOLM 36860- JOHANNESBURG 128000,-
LONDON 45400- BANGKOK 122000,-
MADRID 45400,-
Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.

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

Tel.: 153-0935,269-5447,269-5448. E-mail: concorde@mail. datanet.hu 
valamint az ország összes IBUSZ-irodájában

VADÁSZKÜRT TANFOLYAM
A vadászkürtösök tanfolyamát, idén a Baranya megyei Vadászkamara, 
a Mecseki Erdészeti Rt., és a Hotel Kövestető támogatásával rendez
ték március 15-21. között. A tanfolyam immár a negyedik alkalomra or
szágos, sőt nemzetközi szintre nőtte ki magát.

Az évente, márciusban megszervezett rendezvényre főleg nagyva
das jellegű megyékből, ezen belül is főképp erdő- és vadgazdaságok
ból szerveződött a vadászkürtösök csapata.

Kezdetkor, a 1996-ban mindössze hét fő próbálta elsajátítani a kürtö
lés tudományát, ebben az évben már 35-en fújták a Hallalit. A hallgatók 
közül sokan évente visszatérnek javítani a kürtös tudományukat. Az egy 
hét alatt a kürtölésen kívül számos más szakmai program is várta a va
dászokat. Ezek közül legvonzóbb, a hajnali és esti szalonkahúzáson 
való részvétel. A Mecseki Erdészeti Rt. kárászi területén ebben az idő
szakban igazán nagyszerű húzásokon vehettek részt a hallgatók, kiváló 
eredmények születtek. Egy hét alatt 19 felvett madarat számoltak a hét
végi terítéken. Nagy érdeklődés kísérte a vacsora utáni előadásokat is, 
hiszen az ország legnevesebb előadói térnek vissza évről évre, hogy 
tartalmas szakmai előadásokkal színesítsék a programot.

Az előadások főleg szakmai jellegűek, de több író-olvasó találkozó, 
és számos előadás hangzott el a vadászati kultúra tárgyköréből.

A búcsúvacsora stílusosan a meglőtt szalonkákból készült. A 
cikk megjelenésekor a szalonkák már messze járnak, és talán a fi
nom szalonkasült íze is feledésbe merül, de ha Gemencen egy ka
pitális gímbika-. Guthon egy erős dámlapátos-, vagy Ugodon egy 
parádés disznóteríték felett felhangzanak majd a vadászkürtök, 
egységesen hirdetik a vadászok alázatát az erdő és annak ajándé
ka. az elejtett vad előtt. A. G.

mailto:mkh@mkh.hu


ÖNVEDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

FELKESZITES FEGYVERVIZSGARA

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:

•  személyi vogyonőr •  magánnyomozó • biztonságtechnikai 

rendszertelepítő •  bizlonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-1] 283-4432, 

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

I É § Y V l f t Í M i l

24- a * t c C
H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: ko8atb@mail.digitet2002.hu

Vízibivaly vadászata Ausztráliában márciustól
Ára: 3250 - USD/fő (2/1 esetén és 750- USD felár 1/1)

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

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

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

Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges 
vadászatokat kedvelőknek.

Pum avadászat
USA, Colorado, Sziklás-hegység, ára: 3500,- USD/fő 

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

Vadászíjjal vadászók részére különleges programok! 

TRÓFEABÍRÁLAT a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

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

JBFJRTVS VADÁSZTÁKSASAGj)

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

NAPOS FÁCÁNCSIBE-AJÁNLATUNK:
Június 20-ig 200,- Ft+áfa/db
Július 1-ig 180,- Ft+áfa/db
Július 1-től 160 ,-Ft+áfa/db

ELŐNEVELT FÁCÁN:
6 hetes korban 480-500 Ft/db+áfa 

FELNŐTT VADÁSZFÁCÁN:
októbertől a vadászati szezon végéig tudunk 
biztosítani 1500-2000,- Ft/db + áfa áron.

A megrendelt madarakat a helyszínre szállítjuk.

VÁRJUK MEGRENDELÉSÜKET AZ ALÁBBI CÍMEN:

HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG 
5241 Abádszalók, Pf: 10. Telefon/fax: 06-59/355-415

mailto:ko8atb@mail.digitet2002.hu
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Délász Kft.
6724 Szeged 
Kossuth L. sgt. 89. 
tel.: 62/491-291

Egy megbízható munkaerő. 

Egy életvidám jóbarát.

Egy sikeres üzlettárs.

H á r o m  s tí lu s .

E gy  k ö z ö s  s z e n v e d é ly .  

J á r n i  a j á r h a t a t l a n t .



Cikkszám:
4 9 2 5 8  kézilámpa 3.490.
4 9 1 5 7  blokkelem 990.
4 9 2 5 9  zseblámpa 1.900.

Akkus fényvető 
Cikkszám: 4 9 3 3 9 8.900.-

20 W  halogén akkus lámpa 
Cikkszám: 4 9 1 3 6  18.900.-

Univerzális fejlámpa 
Cikkszám: 4 9 4 2 0  4.900.-

HUBERTUS sípgarnitúra 
Cikkszám: 4 6 0 0 1  8.900.-

Faulhaber őzhívó garnitúra 
Cikkszám: 4 6 0 2 0  11.900.
Faulhaber rókahívó garnitúra 
Cikkszám: 4 6 0 1 8  3.900.
Szalonkahívó síp 
Cikkszám: 4 6 0 3 8  1.900.

Tisztítókészlet 
Cikkszám: 4 0 0 4 2 8.900.-

Iránytű
Cikkszám: 4 9 0 3 5 5.900.-

KeSnec
Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft.
1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940

Kettner Horgász-vadász szaküzletek:
Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904.

Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, 
Zalaegerszeg, A d y  Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898. 

Baja, Árpád  té r 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Ste fán ia  u.9. Tel.: (62) 426-782.

Hátizsák
Cikkszám: 4 1 2 0 7 5.900.-

Piknik-hátizsák 
Cikkszám: 5 4 0 3 6 11.900.-

Komfortos csizmatároló 
és hordtáska.
Cikkszám: 4 1 1 9 3  7.900.-1

Ülőke-hátizsák 
Cikkszám: 4 1 2 0 1 5.490.-

Kettner kéziszerszám 
Cikkszám: 4 8 0 5 7  5.900.

Univerzális szerszám 
Cikkszám: 4 8 0 2 4  3.900.

Praktikus vadásztőr 
Cikkszám: 4 7 0 8 6
Kettner vadásztör 
Cikkszám: 4 7 0 0 9

9.900.-
Bush Line zsebkés 
Cikkszám: 4 7 1 6 8  8.900.
Bush Line zsebkés 
Cikkszám: 4 7 2 7 0  9.900.



Golyós és sörétes együtt
RencJkívüJ kedvező ajánlati
M 98 ismétlő golyós fegyver szolid, 
egyszerű, masszív elemekből 
épített konstrukció, zászlós biztosítóval 
Csőhossz: 60 cm Teljes hossz: 114 cm 
Kaliber: steckeres elsütővei 
6,5x57, 7x57, 7x64 30.06, 8x57 IS 
Súly: ca. 3,5 kg 
Cikkszám: 14339

94.000.-

Luger
bock-puska, 

szolid konstrukció, 
optimális lőkép. Ejek- 

tor nélküli, két elsütő
billentyűvel.
Kaliber: 12/70. Szűkíté
sek: 1/4-3/4. A cső belül 
keménykrómozott, kí

vül tartós matt feketére 
krómozott. Agyfa: dió
fából, kézi recézéssel a 
pisztolyfogáson és az 
előagyon.
Teljes hossz: 114 cm. 
Csőhossz: 71 cm.
Súly: ca. 3,4 kg. 
Cikkszám: 11365

77.900.-
Isnraétlőfegyver és bock fegyver 

tartozékokkal együtt SUPER KOMPLETT-ÁRON
Az ismétlőfegyver Schwenkmontage szerelékkel, céltávcsővel, szerelési munkadíjjal és belőve

TASCO Euro 
3-12x52 1 szálk.

Az egyes termékek
ára összesen: 343 900.-

Komplett ár: 259 900.-

Docter 
6x42 Abs. 1 

sínnel

401 900.-

259 900.-

TASCO 
4-12x56 30/30 LP 

világító 
szálkereszttel 

375 900.-

285 900.-

A kom plett 
aján lat meg
rendelhető  
szaküzle
teinkben, a 
megrendelés
tő l szám ított 
6 héten belül 
szállítjuk.

+ 2 db fegyverkoffer
mérete:
122x23x9 cm, 
súlya: ca. 2600 g
+ Univerzális tisztí
tókészlet.
Tartalma: 76 cm tisz
títóvessző, adapter,
pamut és szilikonos + LIQUI MOLY fegyverolaj 200 ml spray- + 2 db sötétbarna fegyverszíj
tisztítókendő, ápoló palackban. Véd a korróziótól, távol tartja gumibetétes gurtnialátéttel bélelve,
olaj. a nedvességet, csökkenti a rozsdásodást. 2,5 cm széles.

Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r_ V adász-horg á s z sza k üzletek :

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

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


