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4025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10. Tel.: (52) 430*468 Fax: (52) 412-633 8900 ZALAEGERSZEG , Kossuth u 4 6. (Csipke úzletház)
3530 MISKOLC, Széchenyi u. 14. Tel.: (46) 341-464 Rádiótel.: (30) 398-369
4600 KISVÁRDA, Szt. László u. 13. Tel.: (45) 415-887 7626 PÉCS, Király u. 75. Tel.: (72) 335-333,325-204
4400 NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u. 1. Tel.: (42) 310-797 3300 EGER, Mátyás király út 85. Tel.: (36) 313-904
5600 BÉK ÉSC SA BA , Luther u. 12. Tel.: (66) 449-369 2400 DUNAÚJVÁROS, Dózsa György út 4/c (Tojásház)
7633 SZEGED , Hajnóczi u. 29. Tel.: (62) 321-491 Tel.: (25) 405*701
1165 BUDAPEST XVI. kér., Margit u. 116. (lőtér) Tel.: (1) 403-3016 8200 VESZPRÉM , Rákóczi tér 5 Tel.: (88) 325-033
2335 TAKSONY, Baross tér 1. Tel.: (24) 478-538 7800 SIKLÓ S, Szent István tér 8. (Kék Sellő Üzletház)
2890 TATA, Május 1. út 38. Tel.: (34) 381-418 Tel.: (72) 352-658
8360 KESZTHELY, Rákóczi u. 3. Tel.: (83) 314-101 Rádiótel.: (30) 398-369 7030 PAKS, Dózsa György u. 102. Tel.: (45) 315-687



A z en erg iaszo lg á lta tás  tö b b  m in t üzlet. V alódi h iv a 
tás, szo lgá la t. Jól tud juk  ezt a P rím ag ázn ál, h iszen  
ra jtunk  m ú lh a t a vasárnap i ebéd , az o tth o n  m elege, 
üzem ek , k isg azd aság o k  m ű k ödőképessége .
A P rím ag áz  o rszág sze rte  m eg ta lá lh a tó  3 5 0 0  c se re 
te lep év e l, szám o s új szo lg á lta tá sáv a l e g y e tlen  cél 
fe lé  tö rek sz ik : a leg m ag asab b  sz ín v o n a lo n  kiszol
gáln i 6 0 0 0  ta rtá ly o s  é s  tö b b  sz á z e z e r  p a lack o s  
fo g y a s z tó já t ,  m in t a z  o rsz á g  le g m e g b íz h a tó b b  
P B -gáz  szo lg á lta tó ja .

További inform ációért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644. vagy a 23 430-552 telefon
számon!

PRIMAGAZ
P R Í M A G Á Z  E N E R G IA  (§ )
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1122 Budapest, Moszkva tér 21. IKIM bejegyzési sz.: R-0840/93/97 
TelTTax: 156-3035. Tel.: 214-6062. Mobil: 06-20/717-779

NAMÍBIA:
- 6 nap. 1 vadász + 1 női kísérő (ingyenes) részvételével: 
1 nagykudu. 1 oryx, 1 tehénantilop, 1 varacskosdisznó: 
DÉL-AFRIKA:
- 5 nap. 3 antilop+szárnyasvad
- 5 nap. 5 antilop+szárnyasvad
-10 nap. 8 antilop+1 zebra+szárnyasvad 
ZIMBABWE:
- 5 nap speciális kafferbivaly-vadászat (2/1)
- 7 nap speciális kafferbivalyvadászat (2/1)
- 7 nap. 1 kudu, 1 zebra+3 antilop (2/1)
-15 nap. 1 oroszlán, 1 kafferbivaly+antilopok 
ALASZKA:
-1 fehér hegyikos. 1 grizzly: 98. aug. 17-26.

. -15 nap. 1 jávorszarvas. 1 karibu, 1 grizzly 
KANADA, BC:
- 7 nap, 1 hegyikecske. 1 feketemedve (2/1)
-10 nap. jávorszarvas, karibu, wapiti, feketemedve (2/1) 
(a trófeadíjak és az engedélyek külön fizetendők)
USA, MONTANA:
- 5 nap. 1 öszvérszarvas.
1 villásszarvú antilop, róka, apróvad. vadpulyka 
ARGENTÍNA:
- 7 nap. 1 puma. 1 csavartszarvú antilop. 1 axisszarvas 
OROSZORSZÁG:
- 8 nap (repülőjeggyel!), 1 siketfajd, 1 nyírfajd.
1 mogyoróstyúk
-11 nap. 1 jávorszarvas (‘97-ben 100%-os siker, 
alaszkai méret!)

4 430 DEM

1 989 USD
2 700 USD
4 950 USD

5 200 USD 
5 650 USD
3 400 USD 

16 300 USD

8 950 USD
9 950 USD

2 900 USD
4 200 USD

2 850 USD 

6 000 USD

2 830 DEM 

6 600 USD
Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról 

részletes magyar nyelvű leírással készségesen állunk az érdeklődök
rendelkezésére.
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SPORT AMMUMTION LTD. SPORTLOSZERGYARTO KFT.
XI84 Fűzfőgyártclcp, Pf. 22. Telefon: 88/351 -310, fax: 88/351-091

Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe- Polgári felhasználású pirotechnikai
rekben. különböző sörétsúllyal. 2-1.5 mm termékek (fáklyák, füstök, csillagszórók
söcétmérettel.
■  Sportlőszerek speciális és extra kivi
telben.

Különleges lőszerek: fényjelző.

stb.)
■  Nagy. közepes és kerti tűzijátékok ter
vezése. gyártása, szerelése és lejátszása. 

FIOCCHI gyártmányú sörétes va-
nyomjelzó. madárriasztó, önvédelmi ri- dász- és sportlőszerek.
asztó. ólomlöN edékes.

22-es kispuskalőszerek.
FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és 

revolverlőszerek.

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

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NAGYKERESKEDŐINKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK:
1. Harmónia and Material Kft.. Debrecen. Telefon/fax: 52/430-468
2. HUNO 2000 Kft.. Fűzfőgyártclcp. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARMS Kft.. Győr. Telefon/fax: 96/313-040
4. Kátai-Pál László. Orosháza. Telefon/fax: 68/311-612
5. Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft.. Kaposvár. Telefon/fax: 82/351-252

t t ö u a i ö

m ü n c z
KERESKEDELMI KFT.
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ÖRÖMMEL ERTESITI KEDVES VÁSÁRLÓIT, HOGY 1 H T , D B C S M iK R  M N  
ÚJ HELYEN, EXKLUZÍV ÁRUVÁLASZTÉKKAL N M M M fT
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TELEFON: 351-0300. NYITVA TARTÁS: H-P.: 10-18, SZ.: 10 -14

INFORMÁCIÓ, KÖZPONT, NAGYKERESKEDELEM ÉS CSOMAGKÜLDÉS: 
1214 BUDAPEST, RÁKÓCZI U. 195-197. TELEFON: 420-9440
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A TARTALOMBÓL:
Interjú dr. Heltay Istvánnal,
az Országos Magyar Vadászkamara elnökével 7
Lesz-e mégis Magyar Vadászati Múzeum? 8
Vadlexikon: a vidra 9
Kamarai választások 11
Tudományos konferencia 12
Vitaindító: Mi lesz veled, Védegylet? . 13
Vadgazdálkodási szakértők 14
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői 18-19
Művészportré: Kovács Attila vadfotós 23-24
Humor: Hócipőt az ablakba 25

Kedvezményes lapelőfizetés
1998-ban -  egész évre -  a Magyar VADÁSZLAP előfizetése
2160 forint, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon" 
lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választ
hatnak előfizetőink:

-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjai
nak vagy ismerőseinek név- és cím listáját (minimum 15 előfi
zetőt) és egy összegben fizet elő a lapra december 31-éig, a 
személyenként 2000 forintos kedvezményből további 5 száza
lékos bonust adunk a számla végösszegéből. (A szerkesztőség
nek először a pontos név- és címlistát szíveskedjenek megküldeni, amely
nek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési 
csekket küldünk.)

- Ha decem ber 31-éig fizetik be a novemberi számunk mellékleteként 
behúzott 2000 forintos postai utalványt - egy hónapban ingyen kapják a 
Magyar VADÁSZLAP-ot.

Mindez nem vonatkozik a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai
ra, akik névre szóló csekken fizethetik be a tagdíjukat, és ré
szükre a tagdíj ellenében küldjük meg a lapot.

Szintén nem kell a lapra előfizetniük a hivatásos vadászok
nak -  a részvénytársaságok kivételével -, számukra ingyenes a Magyar 
VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és címét...

T is zte lt  Előfizetőink!

Jó  néhány előfizetőnk nem fog VADÁSZLAP-ot kapni januárban, mert 
egyáltalán nem töltötte ki a befizetési utalványon a név, cím rovatot... 
illetőleg nem tudtuk a nevét vagy a címét elolvasni. Kérjük, szíves
kedjenek a lap elmaradását szerkesztőségünknek jelezni. Köszönjük.

CÍMLAPON: MUFLON AZ ETETŐNÉL - MAGYÁR FERENC FELVÉTELE

M E G J E L E N I K  HAVONKÉNT
Kiadó-főszerkesztő: Csekő Sándor 60/326-731 

Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 60/322-998
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Reklámszerkesztő: Lukácsné Kocsis Marianna 60/322-698
A szerkesztőség levelezési címe: 1245 Budapest Pf. 1209 

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 
A szerkesztőség és a kiadó címe: 1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3.

TeleforVfax: 331-4368 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon" a szerkesztőség 

levelezési címén, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezetett 11500102-10004115 számú 
számlára, vagy a hírlapkézbesítőknél, a postahivatalokban.
Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.

Előfizetési díj 1998-ra: 2160 forint.

Nyomdai előkészítés:
Szikra Lapnyomda Rf. 97-7151 Felelős vezető: Lendval Lászlóné vezérigazgató

Nyomás:
Athenaeum Nyomda Rt. Felelős vezető: Hupján József vezérigazgató

ISSN 1215-6159
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VAD-KARÁCSONY®
Legyen egy napon - mondjuk idén. a hosszú 
ünnepnapok alatt, december 27-én a vad 
nak és mindenféle vadon, valamint állatke • 
ben élő állatnak* karácsonya! ezzel a gon
dolattal kezdeményez akciót szerkesztősé
günk. a Vadászati Kulturális Egyesület, és a 
„Magyar Vadért!" Természet és Környezetvé
delmi Alapítvány, amelyhez további partnere
ket keresünk... elsősorban a vadászok, va 
dásztársaságok, a vadászati szervo/otck &. 
nem utolsósorban: a hatóságok kOrétxtn 

Az akcióval az állatok téli etetéséi*>k 
fontosságára, a vadászat, a vadg.izd.Hko 

dás céljainak megvalósulására, a vadászok etikus viselkedésének 
népszerűsítésére kívánjuk a szakma, de talán még inkább a k<v 
vélemény figyelmét fölhívni... ezért kértük az Országos Magyar Va 
dászati Védegylet, az Országos Magyar Vadászkamara és a Föld 
művelésügyi Minisztérium támogatását a „vad-karácsony gondo 
latának elfogadására, támogatására, sőt - még ha ez pár száz gyi- 
hos vadásznak, néhány profitérdekeltségű vadászatszervező iro
dának nem is tetszene: 1 napos vadászati tilalom elrendelését

Javaslatunk lényege, hogy ne szóljon idén december 27-én 0 
órától 24 óra 00 percig Magyarországon sehol a vadászpusk.i A 
béke. a szeretet ünnepének jegyében ne vadásszunk és - ha ed
dig nem tették - töltsék fel a vadászok az etetőket, jusson dupla 
adag a szórókra... hiszen egyetlen gyermekmarékban elférő táp
lálék is sokat számít - a ki tudja milyen hideget, havat, éhezést és 
megpróbáltatást rejtegető időjárásban - a télre készülő állatvilág
nak. a madaraknak és az állatkertek lakóinak.

Legyen ez egy lehetőség arra, hogy képletesen vagy igazán 
az ölünkbe vegyük a gyermekeket, fiainkat-lányainkat. unokáinkat 
és meleg szavakkal elmondjuk nekik mindazt, amit az állatokról, 
az etetésükről fontosnak tartunk... aztán, fogjuk kézen őket és va 
lóban vigyünk, adjunk legalább egy marék táplálékot a kertben, 
az erdőben, a mezőn vagy a ketrecekben az állatoknak. Ha gyer
mekeink. ha az ifjúság megérti, rajta is múlik, hogy a vadnak is le
het karácsonya... kevesebb önző, kapzsi, kevesebb etikátlanul 
viselkedő „vadász" kerül majd ki soraikból. Mert ezt akarjuk, ezt 
szeretnénk elérni, hogy ami nekünk esetleg nem mindig sikerül, a 
segítségünkkel, nem kevés áldozat vállalásával a jövő generáció
ja beleszülessen, belenőjön egy kulturáltabb, etikusabb, tisztes
ségesebb vadászvilágba, hogy más legyen, mint mi, akik nap 
mint nap küszködünk-vergődünk jogszabályaink tengerében és 
jobb esetben vágyakozunk egy emberibb, a rendhez, a tisztes
séghez közelebb álló, értelmesebb világ után.

A vadászok és a vadászat megítélése a közvéleményben 
tudjuk, hogy gyakran mennyire hamis színben tünteti fel ősidők 
óta létező tevékenységünket, azt is tudjuk, hogy a lapokban, az 
elektronikus sajtóban szinte csak a negatív „szenzációk" kapnak 
helyet... de ezt az országos akciót - a vadon élő állatvilág kará
csonyának ünnepét, a vadászok hangsúlyozott gondoskodását 
az állatvilágról - ők sem hallgathatnák el, máris sokat tettünk ön
magunkért, a tisztességünkért, a jó hírünkért!

Nem hiszem, hogy túl nagy lenne a vadászok áldozata, ha az 
év egyetlen napján - akár önként vállalva, akár hivatalosan elren
delve - vadászati tilalom segítené a figyelmet az élővilág megóvá
sára, az etetésre irányítani... hiszen az igaz vadászok - mindegy, 
hogy hivatásból vagy sportvadászként - nem egyetlen napon, ha
nem sok száz napon keresztül törődnek, etetik a gondjaikra bízott 
vadállományt.

Pontosan tudjuk, hogy látszólag félelmetesnek tűnik az 1 na
pos vadászati tilalom elrendelése. Ennek ellenére úgy döntöttünk, 
nem adjuk föl, ha idén nem, akkor majd jövőre ismét megpróbál
kozunk. Már azt is óriási eredménynek könyvelhetnénk el. ha né- 
hányan a vadászok, vadásztársaságok - a vadászatra jogosultak
- közül önkéntesen csatlakoznának az elképzelésünkhöz., és 
december 27-én nem vadásznának... „csak” etetnének, hogy az 
év egyetlen napján a vadnak is legyen karácsonya!

Egyébként kellemes emberi 
és vad-karácsonyi ünnepeket.

vadászsikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt

kívánok mindenkinek! főszerkesztő
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Huszár Tibor, Klsbajcs: .Azt. hogy elértük-e a 
vizslázás mélypontját, mint ahogy Pomázi 
Ágoston a novemberi számban irta, én nem 
merném állítani Az azonban tény. hogy ettől 
sokkal lejjebb már nem süllyedhetünk. A hetve
nes évek közepétől a kilencvenes évek hasonló 
időszakáig közvetlenül volt módomban megta
pasztalni a magyar vizslasport minden negatí
vumát. Sok valós, vagy feltételezett okra törté
nő hivatkozásról olvashattunk az említett írás
ban arra vonatkozóan, hogy miért érdektelenek 
a vizslások a magyar regionális és országos 
versenyek iránt. A figyelemfelkeltő írás szerzője 
nem sorolta fel - szándéka sem volt rá - az 
összes okot. A kényes témát meg sem említet
te. pedig az egyik okként a szerző a vizslák és 
vizslavezetők utánpótlásának hányát jelölte 
meg. Felszínesen vizsgálva a dolgot, valósá
gosnak tűnik a szerző megállapítása, hisz evi
dens. azért nincs nevező, mert vagy a kutya hi
ányzik. vagy nincs aki felvezesse.

Véleményem szerint ez a helyzet következ
ménye valaminek, amiről Pomázi Ágoston is 
valószínű tud. de kényes róla beszélni.

De kell róla beszélni, méghozzá nyíltan, 
mert a baj akkora, hogy ezen már csak a nyil
vánosság ereie és a jó szándékú hozzáértők 
segíthetnek. Azokról az okokról, amelyek ide 
juttatták a vadászkutyás ügyet, legfeljebb a ku
lisszák mögött esik szó. mert akj nyíltan mer el
lene szólni, azt megbélyegzik. Ezek az okok fő
leg erkölcsi és másodsorban szakmai jellegűek 
és csak harmadsorban függnek a vadászat 
rendeleti szabályozásától.

Minden vizslabírónak tudomásul kell venni, 
hogy aki a vizsláját versenyszintre fel tudja 
készíteni, az annak munkáját is meg tudja ítélni. 
Talán az is elképzelhető a vizslavezetőról, hogy 
birtokában van a magyar nyelvnek és értelmez
ni tudja arm a szabálykönyvben foglaltatik. A 
bíróra azért van szükség, hogy pártatlan min
den egyébtől, mint a feladat szabály szerinti 
teljesítése és értékelése, függetlenítve részre
hajlás nélkül értékelje a látott teljesítményt. Ez 
sajnos nem mindig és nem mindenkinek sike
rül. és elnézést kérek azoktól, akikre ez nem 
vonatkozik Vannak feladatok, amelyek a sza
bálykönyvben hanyagul, pontatlanul, szaksze
rűtlenül vannak megfogalmazva, amely szintén 
elősegíti - még jó szándék mellett is hogy két 
azonos feladatot különbözőképpen lehessen 
értékelni. Egy verseny- illetve vizsgafeladatnak

először a hibátlan teljesítését kell meghatároz
ni. majd a lehetséges hibákat kell felsorolni, 
megjelölni a súlyos és kevésbé súlyosakat és 
levonható hibapontokat. Akkor lesz jó a ver
senyszabályzat. ha versenyző és bíró ugyanazt 
az értékelést adná. természetesen elfogultság 
nélkül A versenyeken, vizsgákon, ha nem $ 
nagy létszámmal, de vannak érdeklődők, ké
sőbbi vizslások, akik figyelik a bírók tevékeny
ségét. Észreveszik az esetleges részrehajlást, 
levonják a következtetést, amiből kialakul az ér
dektelenség. mert miért gondolná, hogy ő ked
vezményezettje lesz a részrehajlásnak, ha majd 
vizslát vezet. Sokan felvetik, hogy a vizsgán dí
jazott kutya nem jó a vadászaton, ezért nem is 
érdemes vizsgára vinni. Ez a vizsgakövetelmé
nyek hibája elsősorban és leggyakrabban a 
vizsla vad előtti és lövés utáni viselkedésénél, 
főleg csoportos vadászatokon kerülnek a fel
színre ezek a negatív jelenségek

Az a véleményem, hogy egy korrekt vizsga- 
szabályzat szerint, korrekt módon elbírált va
dászkutya a vadászaton sem okoz csalódást. 
Már a komikum határát súrolja, hogy a vizslave
zetők (vadászok is) fegyver nélkül vezetik fel 
kutyájukat, hogy a legkülönbözőbb módon le
gyen lehetőségük vizslájukat megakadályozni 
a vad utáni beugrásban. Tisztelem az amatőr 
nem vadász vizslabarátokat, akik veszik a fá
radságot a kutyájuk kiképzésére, jobban mint a 
vizslájuk munkájára igénytelen vadászokat, de 
az nem vizslaverseny, ha a vezető nem vadá
szik a vizslájával verseny közben, ugyanis a 
vizsla vadászkutya. Külön kefl választani a va- 
dászvizsiázást az amatórizmustól. mert külön
ben összemosódik a kettő, és ebben egyetér
tek a vitamdító írás szerzőjével.

Természetesen a vizslaversenyek a képze
letbeli piramis csúcsát jelentik, ezeket megala
pozni a képesség- és tenyészvizsgákon. ala
csonyabb szintű versenyeken, vizsgákon lehet. 
Ezeken lehet kiválasztani azokat a kutyákat és 
a vizslázásra fogékony fiatalokat, akik alkalma
sak arra. hogy feljussanak a csúcsba Vélemé
nyem szerint vannak ilyenek, csak arra kell 
ügyelni, nehogy igazságérzetük arra késztesse 
őket. hogy felhagyjanak a vizslázással. a ver
senyzéssel. mert úgy járunk ezen a téren is 
mint a futballal, hogy van NBI. győztes, van vá
logatott csapat is. de a világ elment mellettünk, 
fel a csúcs felé. mi pedig még csak fékezünk a 
lejtőn lefelé menetben...’

M ire  sza b a d  v a d á sz n i?
Az egész évben vadászható vadfajokon kívül decemberben:
selejt gímszarvasbikára, tehénre, ünőre. borjúra - dámbikára, te
hénre, ünőre, borjúra - őzsutára, gidára - muflonkosra, jerkére, 
bárányra - vaddisznóra - szika szarvasra - Dybowsky szarvasra
- mezei nyúlra - házi görényre, nyestre - fácánkakasra (fácán
tyúk csak a 2000 darabot meghaladó utónevelő, ill. kibocsátási 
hely 1000 méter sugarú körzetében, külön engedély alapján, a 
teríték 20%-áig lőhető!) - vetési lúdra (naponta és személyenként
4 db ejthető el) - tőkés, böjti, csörgő, barát és kercerécére - 
szárcsára (naponta és személyenként legfeljebb 8-8 db ejthető 
el) - balkáni gerlére.

DECEM BER
T é le lő , avag y  k a rácso n y  hava

A hó A hét 
napja napja

Ünnepnap 
•. Névnap

A
kelte 
h m

Nap 
nyugta 
h m

kelte 
h m

A Hold 
nyugta 
h m

fázisa 
h m

4 Csütörtök Borbála, Barbara 7 14 1554 1032 2033
5 Péntek Vilma 716 1554 1111 21 43
6 Szombat Miklós 7 17 1554 11 46 22 55
7 Vasárnap Ambrus 718 1553 1219 - D 7 09
8 Hétfő Mária 7 19 1553 1250 008
9 Kedd Natália 720 . 1553 13 21 121

10 Szerda Judit 7 21 1553 1353 234
11 Csütörtök Árpád 722 1553 14 29 3 48
12 Péntek Gábriellé 723 1553 1508 500
13 Szombat Luca. Otília 723 1553 1553 609
14 Vasárnap Szilárd 7 24 15 53 1644 712 0337
15 Hétfő Valér 725 15 53 17 39 808
16 Kedd Etelka. Aletta 726 15 54 18 38 8 57
17 Szerda Lázár. Olimpia 7 27 1554 19 39 9 39
18 Csütörtök Auguszta 7 27 1554 2041 1014
19 Péntek Viola 728 1555 21 42 1145
20 Szombat Teofil 728 1555 2242 11 13
21 Vasárnap Tamás 729 1555 23 42 1138 C 22 43
22 Hétfő Zénó 729 15 56 - 1203
23 Kedd Viktória 730 1557 0 42 1229
24 Szerda Ádám. Éva 730 1557 142 1255
26 Csütörtök Karácsony, Eugénia 7 31 1558 243 1324
26 Péntek Karácsony, István 7 31 1558 346 1357
27 Szombat János 7 31 1559 4 48 1436
28 Vasárnap Kamilla 7 32 16 00 549 1521
29 Hétfő Tamás. Tamara 7 32 1601 6 48 16 14 •  1757
30 Kedd Dávid 7 32 16 02 7 42 17 14
31 Szerda Szilveszter 7 32 1603 830 1821

A tél kezdete 21-én 21 óra 8 perckor (KözEI)

MIÉRT J O  A VKE T A G JA N A K  LEN N I?
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32., telefon/fax: 06-74/309- 
609) 5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.

Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest, Frankéi L. u. 12., telefon: 212-2803, 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videófilmjeinek árá
ból 20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár, Rákóczi u. 13.)

A Terraprint Kft. által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 
10% engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk szá
mát a megrendelőlapon feltüntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest, Tü
zér u. 43. fszt. 1., telefon: 344-2054).

Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termé
keiből a VKE-tagoknak (1027 Budapest, Horváth u. 2-12. II. em. 15., telefon: 201- 
8366).

Subaru. Mitsubishi, Toyota-stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légru
gók javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende, 
Dózsa Gy. U. 201., telefon: 06-29/438-841).

Marék József (2000 Szentendre, Vasúti Villasor 5/A, telefon/fax: 06-26/311-342, 
üzlet: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből 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.

10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzító 
gyertyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlő lapátok, 
levegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszí- 
jak, ékszíjak, vezérműgarnitúrák, bowdenek, lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vá
sárlására vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat '24 órán belül. FLEXABO 
Kft. 1149 Budapest, Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279,251-2226.

A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között a 11-es út, 38-as km kőnél) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 
61., telefon: 137-2902, telifax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kon
taktlencse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltáv
csövek) javítására 10 százalék kedvezményt ad.

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika- Lőrinc Boltnak (1056 Bu
dapest, Fővám tér 6., telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek ja
vításánál lehet igénybe venni.

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 
283-4432, vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvez
ményt ad.

Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441- 
029) által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szár
nyas és szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazol
ványát felmutató vásárlóinaik.
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INTERJÚ DR. HELTAY ISTVÁNNAL, A VADASZKAMARA ELNOKEVEL
RENDET ÉS TISZTESSÉGET AKAROK!
VADÁSZLAP: - Az alakuló közgyűlé
sen - még mint jelölt - megkérdezte, 
akarják-e hallani a programját. A köz
gyűlés erre nem tartott igényt. Mégis 
mit mondott volna el?
DR.HELTAY ISTVÁN: - Azokat a gondo
lataimat, amit. mint elnök fontosnak tartok. 
Én a Vadászkamara legfontosabb célját és 
feladatát a vadászat, a vadásztársadalom, 
tehát valamennyi vadász érdekeinek képvi
seletében, érdekérvényesítésében látom. 
Tudom, hogy ez így összefoglalva nem túl 
sokat, ugyanakkor gyakorlatilag mindent 
jelent. Abból indultam ki, hogy megszüle
tett a vadászat alapjának négy pillére: a vad 
védelméről, az erdőkről, a természet védel
méről és a vadásztársadalomról, vagyis a 
Vadiszkamaráról szóló törvény. A törvé
nyek adottak, de még finomításra szorul
nak és jó kötőanyag kell közéjük, hogy 
hosszú távon stabil alapot építhessünk be
lőle. A stabilitást nagyon fontosnak tartom 
mindenféle szempontból, akár az újonan 
kialakult vadászterületekre, akár az új va
dászok (földtulajdonosok és kezelők) be
lépésére, akár a vadgazdálkodás és vadá
szat professzionális szereplőire: a hivatá
sos vadászokra, erdészekre gondolok.

A Vadászkamara tagsága rendkívül 
sokszínű, heterogén összetételű lesz, ahol a 
kedvtelésből vadászók komoly erőt képvi
selő táborát éppúgy megtaláljuk, mint azo
kat, akik a vadászatból élnek. Képzettségü
ket, felkészültségüket, anyagi helyzetüket 
tekintve mind-mind külön emberek, egyé
niségek... közöttük kell megtalálnunk azt 
az összekötő elemet, azt a kapcsot, ami a 
vadászok egységét jelenti majd. 
VADÁSZLAP: - Ön szerint van erre 
igény?
DR.HELTAY ISTVÁN: - Meggyőződé
sem, hogy a Vadászkamara képes lesz a 
béke megteremtésére, hogy csillapítani 
tudja a belviszályokat és meg tudja terem
teni a rendet és a tisztességet a vadászat
ban, mert ez mindenkinek az igénye. Arra 
fogok törekedni, hogy egyezség alakuljon 
ki a vadászok és az erdészek, a vadászok 
és a természetvédők között, a területes és 
terület nélküli vadászok... egyáltalán a 
vadásztársadalom és a vadászati hatóság 
között... végül is a Vadászkamara ezért 
„köz”-testület. Nagyon fontosnak tartom, 
az egyezségek, a konszenzusok úgy szü
lessenek meg, hogy már a vitában is köl
csönösen tartsuk tiszteletben a másik fél 
szakmai elkötelezettségét, elhivatottságát. 
És akkor nem beszéltem még a vadról, 
amelynek nyugalmat kell teremtenünk, 
mert az emberek háborúskodásának „vét
len”  áldozata volt. Véleményem szerint, a 
vadászok körében is egyre nagyobb az 
igény a kulturált vadászat iránt, mert mind 
többen döbbennek rá, hogy a modem va
dászat egyenlő a vadászkultúrával.

SENKI NEM LENNE KÖNNYŰ HELYZETBEN A MÚLT HÓNAP VÉGÉN 
MEGALAKULT ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA ELNÖKEKÉNT, 
HISZEN A TÖRVÉNYEN KÍVÜL. MÉG JÓFORMÁN SEMMI NEM ALA
KULT KI A VADÁSZKAMARÁVAL KAPCSOLATBAN... MINDEN A MOST 
MEGVÁLASZTOTT ELNÖKRE ÉS AZ Ú J TISZTSÉGVISELŐKRE, A KÖZ
GYŰLÉSRE VÁR. DR. HELTAY ISTVÁN SZEMÉLYE NEM ISMERETLEN A 
VADÁSZOK ELŐTT, EZÉRT KAPOTT BIZALMAT... TŐLE VÁRJÁKWÁR- 
JUK , HOGY OLYAN KAMARÁNK LEGYEN. AMELY KÉPES MEGALA
POZNI A JÖVŐT, KÉPES BÉKÉT TEREMTENI ÉS  KÉPES A CÉLOKAT

MEGVALÓSÍTANI.

tudjuk a kamara feladatait és a feladathoz 
keressük meg a legrátermettebb szakem
bereket, akik szakmailag magasan kvalifi
káltak. hitelesek, nem személyes érdeke
ik. hanem a vadállomány és a vadásztár
sadalom stabil jövőjéért akarnak dolgozni 
és akik már eddig is bizonyították a Va
dászkamara iránti elkötelezettségüket. 
VADÁSZLAP: - Milyen költségvetéssel 
számolnak?
DR. HELTAY ISTVÁN: - A Vadászkama
rának pillanatnyilag nincs semmilyen be
vétele, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet előlegezte meg az előkészítés
hez szükséges pénzeszközöket. Az FM- 
mel már megszületett az egyezség, az idei 
működéshez, illetőleg a kamara alakulásá
nak költségeihez átutalnak részünkre egy 
előleget. Egyébként a Vadászkamara bevé
teleit könnyű kiszámítani. A törvény bizto
sítja számunkra, hogy ahányan vadászje
gyet váltanak az országban, annyiszor 3 
ezer forintot kapunk vagy marad nálunk, 
amelyhez a tagok tagdíjbefizetését kell 
hozzáadni. Ez évente - 50 ezer vadásszal 
számolva - 190 millió forint, amelynek 
megosztását az országos és a területi szer
vezetek között majd a közgyűlés fogja el
dönteni. A kiadásainkról a legnagyobb jó
akarattal sem tudok pillanatnyilag nyilat
kozni. de abban biztos vagyok, hogy nem 
lehet több, mint a bevételeink. 
VADÁSZLAP: - Ön egy jól menő kft. 
tulajdonos-igazgatója, az elmúlt évek
ben minden idejét az üzletnek szentelte. 
Mi lesz most a kft-vel?
DR. HELTAY ISTVÁN: - Amikor 
hosszas meditálás után elfogadtam az el
nöki jelölésem, megbeszéltük a kollégá
immal, hogy mit tennénk, ha én lennék az 
elnök. Nagyon jólesett, hogy támogatásra 
és megértésre találtam, ma már elmond
hatom, hogy egy kicsit büszkék is a rám a 
kollégáim. Ügyvezető társam Mati Ferenc 
kicsit többet vállal a cég irányításából. Az 
üzlet tehát megy tovább, annak ellenére, 
hogy időm nagyobb részét pillanatnyilag 
nem a kft. ügyeinek intézésével töltöm. 
VADÁSZLAP: - Nálunk még kissé 
szokatlan, ha egy üzletember társa
dalmi tisztséget vállal, idézőjelben 
„politikusi”  pályán is szerepet kap, 
azonnal elkezdődik a találgatás, vajon 
miért teszi?

VADÁSZLAP: - Hogyan tudja mindezt 
megvalósítani?
DR. HELTAY ISTVÁN: - Az első lépések 
egyike, hogy véglegesítsük az alkotmá
nyunkat, a Vadászkamara alapszabályát. 
Itt is megragadom az alkalmat, hogy kö
szönetét mondjak az előkészítő bizottság
nak az alapszabálytervezet három változa
tának a kidolgozásáért, egyáltalán a teljes 
előkészítő munkáért. Már dolgozunk az új 
tervezeten, amelyet mielőbb a közgyűlés 
elé terjesztünk. Ezzel párhuzamosan fel
vettük a kapcsolatot és megkezdtük a tár
gyalásokat a Védegylettel, a Földművelé
sügyi Minisztérium vadgazdálkodási és 
halászati főosztályával, az Erdészeti Hiva
tallal, a Belügyminisztériummal, a Kör
nyezetvédelmi és Területfejlesztési M i
nisztériummal, az Agrárkamarával... és 
még sorolhatnám, hogy rendezzük az Or
szágos Magyar Vadászkamara státusát, 
jog- és hatáskörét. Ezek birtokában kíván
juk kialakítani a Vadászkamara szerveze
tét, a feladatokhoz rendelve az apparátu
sát, a tárgyi-technikai felszerelését. Bízom 
benne, hogy ebben a hónapban minden 
megyében sor kerül a közgyűlésekre és 
megválasztják a tisztségviselőket. Műkö
dőképes és hatékony Vadászkamarát kell 
létrehoznunk, amellyel a vadászokat - a 
hivatásos és sportvadászokat - szolgáljuk. 
VADÁSZLAP: - Van már „csapata” ? 
DR. HELTAY ISTVÁN: - Nincs. A mun
káltatói jogokat gyakorló Pechtol János 
főtitkár úrtól is azt kértem, ne kötelezze el 
magát személyi kérdésekben. A csapatépí
tés akkor kezdődik, amikor már pontosan

DR. HELTAY ISTVÁN: - A kamara cl 
nökségi tisztsége négy nehéz esztendórc 
szól, nem hiszem, hogy emiatt minden 
hátteremet föl kellene számolnom. Abban 
biztos vagyok, hogy a kft. in nem fog 
tisztességtelen előnyökhöz jutni azert. 
mert éppen én lettem a kamara elnöke
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SZAKMAI ÉLETRAJZ

1945. június 21-én Jászároks/áHáson 
született.
1963-ban Gyöngyösön a gimnáziumba' 
érettségizett.
1968-ban a Gödöllői Agrártudom,n , 
Egyetem Mezőgazdasági Karán szer
zett agrármérnöki diplomát.
1969-78 között a MAVOSZ Heves me 
gyei fővadásza.
1968-70. elvégzi a Soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Felsőfokú Vadgazdái 
kodási tanfolyamát.
1970-76. aktívan bekapcsolódik a GATE 
Állattani Tanszékén folyó apróvadkutata 
si programba, témái: a mezei nyúl és a 
szárnyasvad tenyésztése.
1976-ban egyetemi doktori címet szerez 
a mezei nyúl populációbiológiájából. 
1978-82 között a GATE Vadbiológiai Ku
tató Állomás vezetője. Kutató munkájá
nak témái: a nagyvadfajok szaporodás
biológiája, ökológiai kutatások. Részt 
vesz a vadászati szakmérnök képzés
ben.
1982-90 között a MAVOSZ Pest megye 
Vadászszövetség függetlenített vadász
mestere. Mint meghívott oktató, részt 
vesz a hódmezővásárhelyi főiskola va
dászati szaküzemmérnök képzésében. 
1990-92 között a Földművelésügyi Mi
nisztérium vadászati és halászati önálló 
osztály vezetője.
1992- a Hubertus Vadkereskedelmi Kft 
tulajdonos-igazgatója.
Továbbra is folytatja kutatómunkáját, 
részt vesz a nagyvadfajok repülőgépes 
becslési módszerének kidolgozásában 
és a rókák veszettség elleni immunizálá
si programban.
1995-től a GATE Vadbiológiai Tanszéké
nek külső előadója, a kft. szervezésében 
a sport és hivatásos vadászok oktatója

Könyvei:
Vadgazdálkodási szakmérnök jegyzet 
(társszerző) 1979.GATE 
Mezei nyúl (társszerző) 1983 Me/ó 
gazdasági Kiadó
A róka ökológiája és vadászata 1985 
Mezőgazdasági Kiadó 
Amit a fegyverismereti vizsgán tudni ».■ 
(szerkesztő) 1990. Hubertus Kf: 
Vadásziskola (szerkesztő <••• vor/ó) 
1995. Hubertus Kft.



LESZ-E MÉGIS MAGYAR VADASZATIMUZEUM?
Lapunk májusi számában megjelent „Volt 
egyszer egy Magyar Vadászati Múzeum 
álom” című cikk kicsit keserű hangokat is 
megütő sorai óta (talán azok hatására is) je
lentős változásokról számolhatunk be a mú
zeum létesítésének lehetőségéről. Dr. Nagy 
Frigyes földművelésügyi miniszter szep
tember végén írt újabb levelében végre elvi 
beleegyezését adta az önálló múzeum léte
sítéséhez, terveink szerint a gödöllői Királyi 
Kastélymúzeum együttes részeként. Az elvi

támogatás adta az újabb lendületet ahhoz, 
hogy november 4-én a szakterületek képvi
selői dr. Varga Kálmán miniszteri biztos 
meghívására a ..hogyan tovább" érdekében 
jöttek össze Gödöllőn. A  kastélybejárással 
is összekötött megbeszélés végén a résztve
vők megegyeztek abban, hogy a múzeum 
ügyét továbbra is elsősoii>an társadalmi 
kezdeményezésnek tartják, és a Vadászati 
Kulturális Egyesületet bízták meg a tovább 
a teendőkkel. Ami a feladatokat illeti, a

megbízottak rövid időn belül összeállítanak 
egy tanulmánytervet, amely már szélesebb 
kört szólít meg.

A menetrendet illetően, a tájékoztató 
anyag elkészítése után már a jelenlegi ad- 
hoc bizottságnál (FM , KTVM, Vadászka
mara, OMVV, Vadászati Kulturális Egyesü
let. A ,Magyar Vadéit”  Alapítvány, GATE) 
szélesebb grémium vitatná meg a megvaló
sítás konkrét lehetőségeit. A megbeszélésen 
felvetődött, és érdemes tovább gondolkodni

azon a javaslaton is, hogy mindezek miat 
célszerű lenne a reményeink szerint jövőn 
is megrendezésre kerülő Országos Vadász 
napok nyitó rendezvényét a gödöllői kas 
télyban megrendezni, ezáltal is újabb éí 
újabb teendőket adni, támogatókat meg
nyerni az ügynek, amelyet tavaly az I. Or
szágos Vadászati Kulturális Konferencia 
záródokumentuma szerint elhatároztunk.

Hautzinger Gyula, 
a V K E  elnöke

Felhívás a II. Országos Rendellenes Trófeák Kiállítására, 
valamint a II. Országos Rókakoponya-versenyre

A Vadászati Kulturális Egyesület - a „Magyar Vadért!" Természet és 
Környezetvédelmi Alapítvány kezdeményezésére -, együttműködve a 
Földművelésügyi Minisztérium vadgazdálkodási és halászati főosztá
lyával, az Országos Vad\ ideírni és Vadgazdálkodási Társasággal, va
lamint az Országos Trófeabíráló Bizottsággal, a budapesti vásárváros
ban az 1998. március 26-tól 29-ig tartó 5. Fegyver, Horgászat, Vadászat 
Nemzetközi Kiállításon megrendezi

A 41. RENDELLENES TRÓFEÁK KIÁLLÍTÁSÁT.

A II. Rendellenes Trófeák Kiállítására nevezni lehet minden olyan Ma
gyarországon elejtett rendellenes trófeával (gímszarvas, dám, őz, muf
lon, vaddisznó), amely vadgazdálkodási szempontból az állományban 
nem volt kívánatos... akár genetikai probléma, mechanikai sérülés, pa- 
razitózis vagy civilizációs ártalom okozta a rendellenességet.

A kiállításra minden rendellenes trófea benevezhető, amelyet elő
zetesen a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségének 1998. január 31-ig

bejelentenek. Ezt követően az Országos Trófeabíráló Bizottságnál, 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 8.) gyűjtik össze a nevezők ál
tal beszállított trófeákat, ahol a szakértők minősítik és rögzítik az adatait.

A kiállítással párhuzamosan megrendezik

A II. ORSZÁGOS RÓKAKOPONYA-VERSENYT,

, amelyre minden nagyobb, hazánkban elejtett rókakoponya benevezhető.
A versenyre szintén lapunk szerkesztőségénél lehet 1998. január 

31-ig nevezni, és szintén az OTBB-nél gyűjtik össze a rókakoponyákat.
A rókakoponyák országos versenyének nevezési díja 500 Ft+áfa, 

amely egyben a hivatalos bírálati díjat is tartalmazza.

A kiállítással és versennyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Ma
gyar VADÁSZLAP felelős szerkesztője, Homonnay Zsombor ad. (Tele
fon és fax : 331-4368, telefon: 302-7034, Mobil: 06-60-322-998.)

RAJZPALYAZAT -  BALOGH PETER EMLÉKÉRE
A Vadászati Kulturális Egyesület em
léket kíván állítani a fiatalon elhunyt 
Balogh Péter grafikusművésznek. 
Matula programjának keretében, 
együttműködve a Fegyver, Horgá
szat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás 
rendezőjével, a Hungexpo Rt.-vel, 
valamint a „Magyar Vadért!" Termé
szet és Környezetvédelmi Alapít
vánnyal - rajzpályázatot hirdetünk a 
vadászati kultúra fejlesztése és az is
kolások ökológiai szemléletének ala
kítása érdekében.

A pályázaton minden általános, 
közép- vagy felsőfokú oktatási in
tézmény tanulója, hallgatója részt 
vehet, aki a természettel, a vadon 
élő állatvilággal kapcsolatos élmé
nyét - technikailag kötetlen formá
ban - megörökíti és a pályázatra 
beküldi. (A pályamunkán kérjük fel- 
:üntetni a pályázó nevét, címét és 
születési évét.)

A pályázat beküldési határideje: 
I998. január 31.

A sikeres pályamunkákból kiállí- 
ás nyílik - Budapesten, a vásárvá- 
osban - a március 26-29-ei 5. Fe- 
lován.

A pályázatokat a következő cím- 
e lehet elküldeni: Vadászati Kultu- 
ális Egyesület. 1054 Budapest, 
tonvéd u. 8. IV. 3.
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V A D L E X I K O N
VIDRA

(LU T R A LU T R A ) g
A ragadozók rendjének menyétfé- ^
lék családjába tartozik ez az érté- z
kés prémű, a vízi életmódhoz al
kalmazkodott állat, amely - sajnos $
- egyre jobban fogy a Kárpát-me- ^
dencében. Ennek legfőbb okai: a -
folyók medrének szabályozása, a ^
partvonalak kikövezése, az egyre •<
növekedő vízszennyeződés. 2:

A vidra egész Európában meg- £o
található. Ázsiában és Afrika 
északi partjain hat alfaja él. A L. 
chinensis alfaját Dél-Kínában 
rendszeresen befogják, szelídítik, 
idomítják és halfogásra használ
ják. A mi vidránk is - fiatal korban 
befogva - könnyen tanítható. Er
délyben, a Maros és Olt mentén, 
egyes helybeli „vidrafogók" háza- 
tájáról naponta eljár a közeli folyó
ra halászni és visszatér gazdájá
hoz állandó szálláshelyére, a 
csűrbe, pajtába.

Hazánk vidrabősége a múlt 
században még Európa-hírű volt.
Ma már állománya nagyon meg
csappant, alig néhány százra te
hető. Természetes tavak, holt
ágak, szabályozatlan folyópartok 
mentén, de főleg a mesterséges 
halastavak vízivilágában tanyázik, 
védett fajként (Nyugat- és Dél-Du- 
nántúlon az ország keleti, vizek
ben gazdagabb részein). Közép- 
és Dél-Kelet-Európában igazi, há
borítatlan hazája az Al-Duna men
ti tavak világa és a Duna-delta 
(román és ukrán részen egy
aránt). ahol - engedélyhez kötve
- vadásszák, évente 250-300 da
rabot ejtenek el, de a valóságban 
bizonyára ennél többet is.

A közép-európai vidra test
hossza 70-110 cm. A halban gaz
dag Duna-deltában 140-150 cen
ti hosszú példányai is gyakoriak.
A hengeres, a vége felé hegyese- 
dő farkának hossza 35-60 cm. A 
vidra súlya vidékenként igen vál
tozó: 6-10 kg. de az Al-Dunán 
(Galac, Braila vidékén) és a del
tában gyakoriak a 11-14 kilósak 
is. Füle és szeme kicsiny, lábai 
rövidek (a hátulsók 10-13 centi
sek). Lábujjai közt úszóhártyák 
találhatók. Az öt lábujjának és az 
úszóhártyának nyoma, s a földön 
húzott farkának nyoma (csapája), 
főleg a puha havon, vizes isza
pon, vagy eső után a nedves ta
lajon. mindig árulkodó jelei a vid
ra jelenlétének. Hegyvidékeken 
is megtalálható, ezt bizonyítják a 
vízparton elszórt pisztrángcson
tok maradványai, de csak ritkán 
merészkedik a 800-1000 méteres

magasság fölé. Életeleme a 
domb. de főleg a sík vidékek vízi
világa, a náddal szegett tavak, a 
bokrokkal-fákkal, náddal-sással 
benőtt vízpartok, ahol a gyökerek 
védelmében üreges, maga vájta 
katlanokban és járatokban lakik, 
amelyek bejárata víz alatti. Ezek
nek szárazföldi szelelő nyílása is 
van. A vidra nagyszerű úszó. de 
szárazföldön is jól és gyorsan 
mozog élelemszerző helyváltoz
tatás közben, egyik víztől a mási
kig. Nagyszerű halász, főleg az

apróbb testű kárászt, keszeget 
és más kisnövésű pontyféléket 
kedveli (a nagyobb pontyot, 
nagytestű ragadozó halakat szin
te soha se támadja meg), de 
hegyvidéken - ezek hiányában - 
a fürge pért és pisztrángot is 
mesterien fogja el. A halnak a fej 
nyaki részén a gerincét harapja 
át s így cipeli a partra, elfogyasz
tani. A felnőtt vidra napi halszük
séglete 0.5-1 kg. de halbő vize
ken olykor vadászszenvedélye 
határtalan: gyakran egy-két tu

catnyi átharapott halat is kKjoOél 
a vízpartra, miután előzőlog éh
ségét csillapította. Napnyugt/Möl 
napkeltéig fürgén mozog ós ua/ k 
táplálékszerzés közben <i . / 
alatt 6-7 percig is kibírja egy»/ofi 
levegővétellel. Fő tápláléka .< t <ti 
de ennek hiányában vagy a/ • t 
lapját bővítendő, a h«i.^ 
csigát, rákot, békát, sikló! v il i 
szárnyasokat és azok torsait (n 
Duna-deltában pelikán- kncM* 
és lúdtojást is) fogyasztja \.u> 
pal a víz alatti szállásár ..i j, 
gyakran a nádasok homokpadká 
in pihen napozik, vagy ais/ik A 
vidra jól hall és jól lát, szaglása 
kitűnő. Hangja sajátos füttyei 
16-18 évet is elél. A kan 3. a n/u- 
ka már néha 2 éves kor bar ■?* 
ivarérett. Főleg december fi .vei 
us közt párzik. de ez mogíigyol 
hető az év más szakában i\ t ■ 
szén az Al-Dunán év kö/bor m 
folyamatosan találhatók kolykol 
Vemhessége 60-63 nap. ízvonta 
2-4 kölyket vet (ritkán 5-t > <>t 
ezek szemei 28-34 napo-. kor bar 
nyílnak ki. Másfél-két hónapig 
szopnak, 6-7 hónapos korban 
válnak önálló halásszá.

Prémje tömött, amely testót jó* 
védi a víztől. Háti része feketét 
vagy sötét-barna, néha go*./t«» 
nyebarnás, hasi része viiAgoaabb 
szürkés-fehéres, vagy j -./ke* 
sárgás-fehéres. A vidr.1t otttdíná 
nyesen csapdázzák. Ha/AnMxm 
szigorúan védett állattal vi/>v<ia 
gunk szép és kedve. állatfaja 
amellyel minden esotiogna taíá* 
kozás maradandó fiirnény 
ményszámba menő rnagflpyaláa

K ós/onl / i i i i í m

A Magyar Posta 
1924-es Jó té 
konyság" bélyeg
sorozatában első 

ízben szerepel a vadászat ábrázolása az 1000 koronás bélyegen. 
E  sorozat érdekessége a bélyegek hátoldalán látható fekete színű 
felirat: „A 100%-os felár közjótékonysági czélokra fordíttatik". Az 
1993-ban a 66. Bélyegnap alkalmából megjelent blokkon is látha
tó a bélyeg tervezője, a kiváló grafikus, nyomdai szakember, Hel- 
bing Ferenc portréjával együtt. A későbbiek során a Mabéosz 
(Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége) - A magyar bé
lyeggyűjtésért - a millecentenárium évében (1996) megjelent em
lékíven láthatjuk viszont a szép rajzolatú bélyeget.

*WA5ÍCK
ANlSM&fUSrty&k:

A VJIUCIMINA&IM tVtKN 
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^|gvásárolhatók. V "  
Ü| -  a legkedvezőbb áro

D esign

A nagyítás állítása á jobb oldali 
üveglencse melletti kis karral történik.

ĵuk Tisztéit Vásárlóink jelentkezését 
a Gödöllő, Isaszegi úti 
nagykereskedelmi raktárunkban. 
Telefon- és telefaxszámunk: 06-28/430-291

Ára: 20889 Ft + 25% áfa
Norconia-Design-Zoom, gumírozott házzal ellátott 
10-30x50 nagyítású keresőtávcső Ruby, 
fényvisszaverős bevonattal ellátott lencsével.

Nagyítás: Szürkületi
érték:

Látómező 
(1000 m) Súlya:

10
30

21,2
36,7

85
64

850 gramm 
850 gramm

MAVAD RT.
ALAPÍTVA: 1934 

'j ít iH íU u  j 'd z H ÍM l 'h  t z m 'J J Í U ' M f a w l U ' A n !
r *

\A A  V A £

MAVAD RT. 1014 Budapest, Úri u. 39. Tel.: 201-6445, 175-9611, Fax: 201-6371
E mail: MAVAD @ elender.HU Homapage: www.MAVAD.COM
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Nyílt szavazással fogadta el az ideiglenes alapszabályt a közgyűlés Az elnökjelöltek: dr. Suchman Tamás és dr Holta1

KAMARAI VÁLASZTÁSOK
ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN GYORSHÍRBEN SZÁMOLTUNK BE AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA OKTÓBER 29-1 ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉ Röl 
AZ ALAPSZABÁLY ELFOGADÁSÁRÓL ÉS KÖZÖLTÜK A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK NÉVSORÁT AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁST KŐVETŐEN 

LAPZÁRTÁNKIG - TÖBB MEGYÉBEN IS MEGALAKULTAK A MEGYEI VADÁSZKAMARÁK. MEGTÖRTÉNTEK A VÁLASZTÁSOK.

8 és 1/2 óra
Két nappal a törvcny által előírt határidő előtt - 
október 29-én 10 órakor - Budapesten, az 
MTESZ székházában gyülekeztek az Országos 
Magyar Vadászkamara országos küldöttei. Dr. 
Suchman Tamás, az Országos Előkészítő Bi
zottság elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy 
az FM segítségével létrejött az összhang a bi
zottság tagjai között, a kamara megalakításánál 
jellemzőbb volt az egység, mint korábban a va
dászati törvény előkészítése során. Véleménye 
szerint a vadászkamaráról szóló törvény elfog
adása megteremtheti az egységességet, hiszen a 
jövőben nem lesz különbség a hivatásos és a 
sportvadászok, a területcs és a terület nélküli 
vadászok között.

A bizottság - érezvén történelmi hivatását - 
igyekezett körültekintően eljárni, ennek kereté
ben több minisztériumtól is próbált állásfogla
lásokat beszerezni. Nem kaptak választ arra a 
kérdésre, hogy a hatóságoktól milyen jogkö
rök, hatáskörök kerülnek át a kamarához, mi
kor készül el a törvény végrehajtási rendelete, a 
jövő évi vadászjegyek kiadásából származó be
vétel mikor és hogy an kerül a kamara pénztárá
ba... a vadászkamara azonos súlyú-e, mint a 
többi kamara?

- Alapvető dokumentumok hiányoznak 
még a vadászkamara működéséhez - hangsú
lyozta Suchman ami nélkül nem tudja ellátni 
napi funkcióját, nem tudja kialakítani saját 
szervezetéi és annak hatásköreit. Ennek ellen
ére. a mai országos alakuló közgyűlés törvé
nyes, a 163 küldöttből 149 küldött van jelen, 
valamennyi ük mandátuma érvényes.

(Ez utóbbi bejelentés azért volt érdekes, 
mert korábban Suchman Tamás kért FM-vizs- 
gálatot a hivatásos vadászok - a részvénytára
ságok erdészei - mandátumainak felülvizsgála
tára. A vizsgálat még nem fejeződött be. de azt 
megállapították, hogy az országos küldöttek 

‘ mindenhol törvényesen lettek megválasztva.)
A közgyűlésig három változatban készült el 

a vadászkamara alapszabály-tervezete, amelyet 
az alakuló közgyűlés elé terjesztettek. Elnöki 
javaslatra a küldöttek elfogadták, hogy az alap
szabály-tervezetnek csak azokat a pontjait vi
tatják meg és hoznak róla döntést, amelyek az 
országos és a megyei választások lebonyolítá
sát érintik. A közgyűlés a megválasztandó főtit

kár feladatává tette, hogy hívjon életre egy 
alapszabály-módosító bizottságot, amely a ko- 
difikációs munkát elvégzi és egy hónapon belül 
az újra összehívott országos közgyűlés elé ter
jeszti a véglegesítés érdekében.

12 hozzászólás, több elfogadott és vissza
vont javaslat után a közgyűlés ebédszünetet 
tartott, majd a jelölést és a szavazás módját 
még egyszer pontosítva elfogadta az ideiglenes 
alapszabályt. Az időközben - titkos szavazással 
egyhangúlag - megválasztott jelölőbizottság az 
ebédszünetben összegyűjtött jelölések alapján 
tett javaslatot a tisztségviselők személyére.

Az elnöki címre dr. Suchman Tamás és dr. 
Heltay István, a főtitkári tisztségre Pechtol Já
nos és Nagy István pályázott. Nem volt többes 
jelölés az alelnöki, valamint - a vadvédelmi bi
zottság kivételével - a bizottságok elnöki tiszt
ségeire, viszont annál több jelölés hangzott cl a 
bizottsági tagokra.

Amíg a szavazólapok készültek, bőven volt 
idejük a küldötteknek a beszélgetésekre, az 
esélyek latolgatására. Azt majdnem mindenki 
érzékelte, hogy a Suchman-Pechtol és a Hel
tay—Nagy párosok között kell dönteniük.

(A teljesség kedvéért - bár előző lapszá
munkban már közöltük - e helyütt is megismé
teljük az Országos Magyar Vadászkamara meg
választott tisztségviselőinek névsorát, kiegé
szítve a delegáló megyék megnevezésével és a 
kapott szavazatok számával.)

A szavazás összeszámlálása után az elnöki 
tisztségre dr. Heltay István (Pest megye - 83) 
20 szavazattal, a főtitkári s/ékre Pechtol János 
(Fejér megye - 79) 13 szavazattal kapott többet 
., ellenfelénél”.

A sportvadász osztály alelnöke dr. Házas 
József (Somogy megye - 132). a hivatásos va
dászok osztályának alelnöke Feiszt Ottó (Zala 
megye -140) lett.

Az etikai bizottság elnöke dr. Bárándi Pé
ter (Pest megye - 132), tagjai: dr. Kovács 
Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok megye - 125), 
Bodor Lás/Jó (Baranya megye - 116), dr. Par- 
rag János (Zala megye - 89), dr. Múller Fe
renc (Békés megye - 85).

A felügyelóbizoltság elnöke: dr. Imre Já 
nos (Pest megye - 137), tagjai: dr. Dómján 
Lajos (Győr-Moson-Sopron megye - 140). 
Cserép János (Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- 135). dr. Viharos Zsolt (Zala megye - 125).

dr. Dobák Dezső (Pest megye - 119), Szűcs 
Ferenc (Jász-Nagykun-Szolnok megye - 116), 
Zólyomi Ferenc (Pest megye - 109). Áprily 
Róbert (Komárom-Esztergom megye - 103).

A vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság 
elnöke dr. Bőd Lajos (Somogy megye - 92), 
tagjai: Pétervári Gábor (Tolna megye - 120). 
Szendrei Mihály (Borsod-Abaúj-Zemplén me
gye - 92), Páldy Géza (Baranya megye - 89) 
és Kővári Ferenc (Jász-Nagykun-Szolnok me
gye-87).

A jogi bizottság elnöke: dr. Székely István 
(Pest megye - 146). a vadászati hagyományo
kat ápoló és kulturális bizottság elnöke Rácz 
Gábor (Pest megye - 146), a pénzügyi és gaz
dasági bizottság elnöke dr. Székely László 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye - 146) lett.

/
Uj nevek -  Vas megyében

Az Országos Magyar Vadászkamara megalakulá
sát követően Vas megyében jött létre az első me
gyei szervezet. Szombathelyen október utolsó 
napján tartották alakuló közgyűlésüket, ahol meg
választották tisztségviselőiket. Az előírás szerint 
felépített szervezet vezetőinek névsorára történő 
szavazás teljes egyetértésben zajlón le. Minden 
poszton csak egy-egy személy került jelölésre.

Az elnöki feladatot a négyéves ciklusban 
László Győző látja el. Alelnökként a sportva
dász osztályt Szommer Elemér, a hivatásos 
vadász osztályt Dabis Gábor vezeti. A kamara 
titkára dr. Niki János. A vezetőség tagjai Len
gyel László, Takács Viktor. Az etikai bizott
ság elnöke Ruisz László, tagjai Gömbös Má
tyás, Rozmán Ferenc, Piri Tamás, Zseli Jó 
zsef. A vadgazdálkodási és vadvédelmi bizott
ság elnöke Kondor Imre, tagjai Hantó János, 
Danka Imre, Bedők Róbert, Gagyi István. A 
felügyelőbizottság elnöke Keresztúri Csaba, 
tagjai Tóth László, Horváth Zoltán.

A Fővárosi és Pest megyei 
Vadászkamara tisztségviselői

Az összevont Fővárosi és Pest megyei szerve
zet október 31-én tartotta tisztségválasztó köz
gyűlését. Az 54 küldött elnökének Rácz Gá
bort, a sportvadász osztály alelnökének Keme- 
nes Miklóst, a hivatásos osztály alelnökének

Szabó Lászlót választotta meg. Az első 1 evo% 
ciklus titkára Nagy István lett. Vezetőségi tag 
Zólvomi Ferenc és Székelv István. Az etikai 
bizottság elnöke: dr. Kerényi Mihály, tagjai; 
Tógyika József, Nagy Attila, Hujber S á n d o r  

és Boross Károly. A vadvédelmi és vadgazdil 
kodási bizottság elnöke: Tóth István, tan-*' 
Pomázi Ágoston, dr. Csányi István, Gu/sik 
Alfréd, Kári Mihály. A fclügyclöbizoitsig cl 
nöke: Szilágyi Lajos, tagjai: Fülop János 
Hesz Attila.

Baranya megye
Pécsett a vadászok által megválasztott kuli 
tek az alábbi kamarai tisztségviselőknek szava 
ztak bizalmat. Elnök: dr. Bodnár József. AU 
nökök: Békés Sándor és dr. Monostori I 
ló. Vezetőségi tagok: Havasi Ferenc év dr 
Nagy Gyula. Titkár: Gondos Gyula. Az ctik.t 
bizottság elnöke: dr. Keresztes Tamás, lagjai 
Bodor Iászló, dr. Petőházi Szilveszter, dr. 
Jeszenszky Márton, Magy ar Iászló. A vad 
védelmi és vadgazdálkodási bizottság elnöke: 
Túrós László, tagjai: Buzgó József, dr. Iler- 
ger László, Páldy Géza, Pongrácz Viktor. A 
felügyelőbizottság elnöke: Deutsch Péter, tag 
jai: dr. Kutnyánszky Zsolt, Zsoldos (iábor.

Zala megye máris továbblépett
November 10-én Zalaegerszegen döntöttek a 
tisztségekről a zalai sport-, és hivatásos vada 
szók küldöttei. Elnöknek dr. Nádor Lászlót 
választották meg. Alelnökök: dr. Parrag János 
és Páll Tamás. Titkár: Varga Ernő. Vezetőségi 
tagok: Briglevics László és Bálint József. Az 
etikai bizottság elnöke dr. Tóth Tihamér, tag 
jai: Hopp Tamás, dr. Ivancsics Lajos. Varga 
Jenő, Szélessy Gy örgy. A vadvédelmi és vad 
gazdálkodási bizottság elnöke dr. Sugár Lász
ló, tagjai: Feiszt Ottó, Hajdú Tibor, Szakács 
István, Zsernoviczky Károly. A felügyelő bi 
zottság elnöke Póczak Lás/ló, tagjai: Molnár 
Balázs, Keszi László.

A zalaiak máris továbbléptek. megválasztot
ták a vadászati hagyományokat ápoló és kulturá 
lis bizottság elnökének Varga Gellérlel, a sport
lövő bizottság elnökének Gróf Andrást, a kyno- 
lógiai bizottság elnökének Szakonyi Imrét.
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VESZPRÉMBEN
Az MTA agrártudományok osztálya erdé
szeti bizottságának vadgazdálkodási albi
zottsága. valamint az MTA Veszprémi Te
rületi Bizottság erdészeti szakbizottságá
nak vadgazdálkodási munkabizottsága 
konferenciái rendezett október 29-én. 
Veszprémben.

Az egész napos tanácskozásra az or
szág minden részéből érkeztek kutatók és 
gyakorlati szakemberek, noha éppen ezen a 
napon volt az Országos Vadászkamara ve
zetőségválasztó közgyűlése.

Kedves és megható bevezetője volt a 
konferenciának dr. Bencze Lajos nyugal
mazott egyetemi tanár 851 születésnapja al
kalmából megtartott köszöntése. Az ünne
pelt hosszú és tevékeny életútja alatt több 
mint másfél ezer diákjának adta át ismere
teit és gazdag tapasztalatait.

Vajai László FM-főosztályvezető elő
adásában az új törvény végrehajtásának ta
pasztalatait összegezte, amely nem volt 
mentes a zökkenőktől. Mindezek ellenére 
mondotta - a peres ügyek száma nem ha
ladta meg a 12 százalékot. Az addigi 875- 
tel szemben 1145 vadászterület alakult, át
lag 7000 hektárral. Nem sokkal több mint 
ötezer vadász vesztette el területes tagsá
gát. de a régi vadászok 84 százaléka végül 
is valamilyen formában vadász maradt. 
Több vadfajnál egyértelmű az állomány- 
csökkenés. szarvas esetében az 1991 -es 38 
ezres teríték 1996-ra 22 ezerre csökkent. A 
gyakorlat részéről felvetett gondok miatt 
dolgoznak az FM-rendelet módosításán 
(amely várhatóan a jövő év elején jelenik 
meg), az üzemtervezés segítésén, a fel
ügyelet felállításán, az országos, valamint a 
regionális vadgazdálkodási tanácsok létre
hozásán. A megalakult kamara - vélemé
nye szerint - hatékonyan segíti majd a ha
tóságok. a felügyelet munkáját is.

A GATE az FM támogatásával elkészí
tette és kezeli az adattárat - szögezte le elő
adásában dr. Csányi Sándor. Az 1993-ban 
elkészült a vadgazdálkodási adatbázis és 
információs rendszer elsősorban az üzem
tervezéshez nyújt adatokat, de alapja a vad
gazdálkodási körzetterveknek is.

Túrós László erdészetvezető. az ormán
sági szarvas múltjáról, jelenéről és jövőjé
ről tartott érdekes előadást. Annak ellenére, 
hogy a lelövési átlagéletkor a térségben 
12.5 év. a kulminációs kor a tapasztalatai 
alapján 14 évre tehető. Sokak számára je
lentett újdonságot az egykori Draskovich 
vadaskert tenyésztési, selejtezési tapaszta
latainak közreadása, tekintettel arra. hogy a 
ma ott élő szarvasállomány megalapozói 
voltak.

Dr. Faragó Sándor a hazai apróvad-gaz- 
dálkodás rövid- és középtávú stratégiájáról, 
az ezt megalapozó Lajta projekt eredmé
nyeiről számolt be. Az apróvad-gazdálko- 
dás területén elengedhetetlen a szemlélet- 
váltás. a mennyiségi helyett a minőség irá
nyába történő elmozdulás. Természethez 
közel álló módszereké a jövő és az évek óta 
eredménnyel folyó Lajta projekt eredmé
nyei is alátámasztják, hogy elsősorban az 
élőhelyjavítás lehetőségeit kell az eddigiek

nél jobban kihasználni. A kisebb táblanagy
ságok és a mezőgazdasági szerkezetváltás 
ugyanis csak a vártnál lassabban és 
hosszabb távon hoznak majd eredménye
ket. Továbbra is gondolkodni kell a dúvad- 
létszám féken tartásán, mert e nélkül kétsé
gessé válhat az apróvad -gazdálkodásnak 
még a szinten tartása is. Meggyőződése - 
mondta hogy a rókák szájon át történő 
immunizálása indokolatlan, helytelen és 
drasztikus beavatkozás volt a természet 
rendjébe.

A Zalaerdő Rt. vadgazdálkodásáról 
adott a hallgatóságnak átfogó képet Páll Ta
más. Figyelemre méltó adat volt. hogy az 
rt. vadgazdálkodással kapcsolatos kifizetett 
költségeinek 25 százaléka vadkártérítés, 
vagyis minden negyedik kiadott forintot 
kénytelenek voltak erre fordítani. Szarvas
gazdálkodásuk fő feladata a génmegőrzés, 
a terítékre került bikák agancssúlya éves át
lagban 7.6 kg/ Kiemelt szerepet játszik a 
vaddisznó, évente 60 hajtásnappal jelentős 
árbevételt eredményez. Éppen az említett 
vadkár-kérdés miatt 500 példányos vad- 
disznóskertet létesítettek. Egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek az ózillománynak. 
annál is inkább, mert a középkategórián fe
lüli bakok igen jó áron értékesíthetők és a 
szolgáltatások, vendégnapok száma kedve
zőbben adhatók el.

Dr. Sztojkov Vladov előadásában be
számolt 4400 megvizsgált mezei nyúl állat
egészségügyi felméréséről: 12% bakteriá
lis, 2.8 mérgezéses, 3,4 paraziták okozta, 0.2 
szalmonellafertőzést regisztráltak, ezért a 
helyzet korántsem megnyugtató. Sajnálatos 
módon Nyugat-Európából terjed a vírus

okozta EBHS betegség. A tularémia vonat
kozásában maguk a vadászok is hozzájárul
tak a betegség fenntartásához azzal, hogy 
az elmúlt években befogáskor ..előszűrést" 
végeztettek és a pozitív egyedeket vissza
engedték a vadászterületekre. Szerencsére 
ezt a helytelen gyakorlatot tavaly már betil
tották. Az idén viszont az őszi aszály miatt 
pocokgradáció várható, amely egyfelől to
vább rontja a helyzetet, másfelől a várható 
pocokirtás során a szabálytalan vegyszer 
használata jelentős mérgezéseket okozhat.

A tiszántúli tájegység vadgazdálkodá
sáról tartott előadást dr. Palotás Gábor. Az 
elmúlt évtizedek sikertörténete volt a guthi 
dámpopuláció dinamikus fejlődése, és a vi
lágon egyedülálló minősége. Az apróvad 
vonatkozásában kulcsfontosságúmik tartja 
a dúvadkérdést, a károsító fajok között ki
emelten a róka elszaporodásáról szólt. A 
vadrágás okainak vizsgálatáról számolt be 
dr. Náhlik András. Több tényező összefüg
gés-vizsgálatát végezték el - vadsűrűség, 
fafajdiverzitás. rágássűrűség, vadtakarmá
nyozás -, amely során egyebek között az a 
megállapítás vonható le. hogy minél na
gyobb területű a természetes felújítás, an
nál kisebb az erdei kár. illetve minél na
gyobb területeket kerítenek be. annál na
gyobb a szabad területeken a rágásveszély. 
Sok helyütt indokolatlan a kerítésépítés, és 
inkább csak megszokásból. ..reflexszerűen" 
kerítenek. Az is igaz viszont, hogy az évről 
évre visszarágott telepítés esetében a minő
ségi kár egy idő után mennyiségibe csap át. 
Az előadást követő hozzászólások alkalmá
val fölhívták a figyelmet a vadrágás során 
bekövetkezett másodlagos károsítok meg

jelenésére. amely nem hagyható figyelmen 
kívül.

Mészáros Gyula, a VERGA Rt. vezér
igazgató-helyettese széles körű tájékozta
tást adott a Bakony sajátos vadgazdái kodá
sáról. a víznyerőhelyek kiépítéséről, amely 
során nem kevesebb, mint 5,5 hektár vízfe
lületet alakítottak ki. Kiemelt feladatuknak 
tartják a Kab-hegyi szarvas mennyiségi és 
minőségi megőrzését. Létrehozták az úgy
nevezett Mátyás Király vadaskertet. Az rt. 
vadászterülete 6100Ó hektárról 48 000 
hektárra csökkent, a haszonbérbe adott te
rületekkel a kapcsolat jó, egy-egy tagot de
legáltak. hogy azok az erdőgazdaság érde
keit képviseljék.

A vadegészségügy időszerű kérdéseiről 
tartott előadást dr. Egri Borisz és dr. Sugár 
László. A rókák szájon át történő immuni
zálásának területe már a Duna vonaláig 
terjed. A vonalon túli szórása pénzkérdés 
csupán. így az ország területéből 38000 
km veszettségmentesnek mondható. Zártté
ri szarvasállományokban megjelent a tbc. a 
parazitózisok között terjed a tüdőférgesség 
és északról történt behurcolással az ameri
kai májmétely. Dr. Sugár László felhívta a 
figyelmet az anyagforgalmi és táplálkozás
biológiai problémákra, a túlzott szemesta- 
kármány-etetés következményeként fellépő 
tejsavmérgezésre és az úgynevezett tavaszi 
hasmenésre. Az általános testi kondíció 
vizsgálatára megfelelő a vesezsír index, a 
bőr alatti zsírréteg, a szívkoszorú és a 
csontvelőzsír.

Dr. Kőhalmy Tamás az erdei élőhelyek 
vadállományának tervezéséhez adott taná
csokat előadásában. Vizsgálatai során meg
állapította, hogy egyes vadfajok különböző 
élőhelyeken 100 hektáronként milyen szám
ban tarthatók el jelentősebb erdei kár nélkül. 
A körzeti vadgazdálkodási tanácsok felállí
tásával és működésével folyamatosan ellen
őrizhető és figyelhető majd a törzsállomány, 
amelynek védelme elsődleges fontosságú. 
Az előadó az erdőtervek oldaláról vizsgálta 
az eltartható nagyvadállományt és eredmé
nyei jól felhasználhatók az üzemtervek ké
szítői részére, annál is inkább, mert az anyag 
rövidesen írásban is rendelkezésre áll.

Az előadásokat követő kötetlen beszél
getés során dr. Faragó Sándor kérte a meg
jelenteket. hogy foglaljanak állást a róka
immunizálás kérdésében, mert az sem hu- 
mánegészségügvi. sem természetvédelmi, 
sem vadbiológiai szempontból nem indo
kolható. Ezzel a hozzászólók túlnyomó ré
sze egyet is értett, de külön állásfoglalást a 
konferencia végül is nem alakított ki.

Összegzésül dr. Solymos Rezső üdvö
zölte a rendkívül szerteágazó témaköröket 
kutatókat és örömmel állapította meg. hogy 
igenis van ennek a szakterületnek önálló 
tudománya és vannak nemzetközi szinten 
elismert művelői. Külön kiemelte mennyire 
fontos. - mint ezen a konferencián is -, 
hogy a gyakorlatban dolgozó kollégák is 
lehetőséget kapnak a megváltozott körül
mények közölt folyó gazdálkodási elképze
léseik ismertetésére.

K-H
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-------------------- v i t a i n d í t ó ---------------------
MI LESZ VELED, VÉDEGYLET?

Ellehetetlenül-e vagy sem az országos magyar vadászati védegylet, ha az országos magyar vadászkamara elkezdi működén*!? 
Szükség van-e egyáltalán a megyei szövetségekre és a 100 évnél régebbi múlttal rendelkező védegyletre?

Mi lesz a megyei vadászszövetségek és a védegylet vagyonával?
Kitől kapnak majd érdekvédelmet (!) az önálló jogi személyiséggel rendelkező vadászatra jogosultak?

...kcrdés, kérdés hálán, amelyekre a megváltozott körülmények 
közölt kellene a legokosabb, legcélszerűbb és a leggazdaságo
sabb választ megadni. A Védegylet közgyűlésének, amelyet fel
tehetően jövő év február-márciusában hívnak majd össze.

Ez a közgyűlés a megyei szövetségek küldötteiből áll. a/ok
ból a küldőitekből, akikéi még a vadászati törvény érvénybe lé
pése előtt választoltak meg az akkori vadásztársaságok.

Most. hogy ismertté vált a Vadászkamara országos tiszt
ségviselőinek névsora, még ebben az évben befejeződnek a 
kamara területi szervezeteinél is a választások - már látható, 
hogy a Vadászkamara tisztségviselői jó néhány esetben 
ugyanazok, mint akik a megyei szövetségben, illetőleg az or
szágos vezetésben a Védegylet színeit képviselték.

Kettős minőségükben hogyan, mi mellett fognak 
dönteni?

A köztestületi vadászkamara megalakulását - egyetértve 
sokakkal - jómagam is nagy lehetőségnek tekintem, amely
ről korábbi lapszámainkban már megírtam véleményemet és 
aggodalmaimat. Ha a Vadászkamara végleges, még jócskán 
vita előtt álló alapszabálya tartalmazza majd azokat a parag
rafusokat. amelyek szimpatikussá, emberségessé, etikussá, 
kulturálttá teszik a magyar vadászatot ha a kamara megte
remti az egységet a hivatásos és sportvadászok között, ha 
végre béke és rend lesz... akkor a kamara betölti/betöltheti 
majd a hivatását.

Nem dicsőség, csupán állapot, hogy 22 éve - a tűz közelé
ből túlzás nélkül állíthatom, ai  állagnál jobban ismerem a 
magyar vadászai szervezeteinek: a MAVOSZ-Védegyletnek, 
a megyei IB-nek. később szövetségeknek, a területes és terü
let nélküli vadásztársaságoknak, manapság a ..vadászatra jo
gosultaknak" a helyzetét. Kezdetben a MAVOSZ alkalma
zottjaként a Nimród főszerkesztőjeként a pályán belülről.
1989-től - eltávolításom után - a pályán kívülről is alkal
mam volt kritikus szemmel figyelemmel kísérni a változáso
kat Tetszik, nem tetszik, mint újságírónak, lapszerkesztőnek 
ez voli és ez ma is a feladatom... ne tételezze fel rólam tehál 
senki, hogy elfogult vagyok, amikor a Védegyletről és tag
szövetségeiről - ezúttal is vállalván véleményemet nyilváno
san gondolkozom.

Szögezzük le. hogy - a Vadászkamara megelőlegezett jó mű
ködését feltételezve - a jelenlegi megyei vadászszövetségekre 
és a Védegyletre mai formájában, szervezeti felépítésében nem 
minden megyében van szükség. Mivel a Védegyleti tagság ön
kéntes. az anyagi forrásai sem biztosak. Miért fizetnének tag
díjat a vadászatra jogosultak, ha nem kapnak érte érdek- 
képviseletet érdekvédelmet és egyéb szolgáltatásokat?

Ha viszont a Védegylet időben és okosan átfogalmazza 
alapszabályát, átalakítja tevékenységét anyagilag is mérhető 
szolgáltatásokat nyújt, normális kapcsolatokat alakít ki a ci
vil és szakmai szervezetekkel, ha fölvállalja a vadászaira jo
gosultak - elsősorban a vadásztársaságok - gondjainak-baja-

fl 0inak központi intézését, ha még „olcsóbbá" 
és nem megyénként, hanem régiónként tart fenn irodai e> ap
parátust. ha a két szervezet: a Vadásziam ara cs az áulakiMi 
Védegylet erősíti és nem gyengíti egymást mu ri monda 
na le patinás létéről, befolyásáról, vagyonáról ?

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vadaszatra j«>go 
sultak érdekképviseletének ellátására ugrásra készen áll az 
Agrárkamara a szervezeten belül létrehozott vadászati osz
tályával. Egyelőre a non-profit egyesületek nem kényszerít 
hetők be az Agrárkamarába, önkéntesen jelenleg is sok va
dásztársaság fizet agrárkamarai tagdíjat a ..nagy kalapba"

A végére hagytam a szervezetek ..halalmi helyzetének 
elemzését, amely meglehetősen vegyes képei mutat. Vannak 
megyék, ahol már nem is létezik a szövetség és van olyan 
megye is. ahol erősebb, mint korábban volt. Ha ehhez hozza 
tesszük, hogy a vadászkamarai választásoknál nem minden 
megyében kerültek tisztségbe a megyei szövetségek korábbi 
vezetői, illetőleg a vadásztársaságok tisztségviselői, akkor 
keményen megfogalmazott igény lehet a megyei vadászszö
vetség, a Védegylet megmaradása. Vajon lemondanak-e ar
ról a - sportnyelven szólva - pályáról, ahol eddig náluk 
volt a labda és ők focizhattak?

A kérdések adottak, lapunk hasábjain szívesen adunk 
helyt mások véleményének is. abban a reményben, hogy hoz
zájárulhatunk a helyzet tisztázásához.

csekő

ÉVZÁRÓ
KORÁNTSEM MEGNYUGTATÁSUL, DE A LAPUNKBAN KÖZÖLT, 

NÉHÁNY VADÁSZATOT ÉRINTŐ JO G I ESETNEK 
SZÚRÓ PRÓ BASZERŰEN  NÉZTÜNK UTÁNA. AZÓTA Ml TÖRTÉNT, 

HOGYAN CSAPOTT LE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS AZOKRA, 
AKIK NEM TISZTELIK A TÖRVÉNYT. É S  FITTYET HÁNYNAK 

AZ ETIKAI NORMÁKNAK IS?

Több m int két éve Veszprém. Pest 
és Nógrád m egyében 30 ezer forin
tért vásárolhattak az arra kaphatók 
hamisított vadászvizsga bizonyít
ványt. A m eglehetősen amatőr mó
don elkészített iratokat a pecsétké
szítők profizmusa tette látszólag hite
lessé. Az ügynek azért van nagy je
lentősége, mert a vizsgára jelentke
zés és a fiktív 90 napos tartózkodás 
után a megvett vizsgabizonyítvánnyal 
a visszajelentkezés után már nem 
gond a vadászat abban a megyében 
sem, am elyikből kibuktak a jelöltek. 
Egyelőre négy vádlott ellen indult ok
iratham isítás miatt bűnvádi eljárás. 
Az ügyben jogerős ítélet még nem 
született.

□

A Ferenc m ajori tavak területén a
Tatai Mezőgazdasági Rt. szaksze
mélyzete, köztük a vezérigazgató és a 
vadászati ágazat vezetője idén ta
vasszal agyonlőtt 11 darab szarvas
bikát tilalmi időben. A rendőrség, 
több száz kiló konyhakész vadhús le
foglalása után. eljárást indított ellenük. 
A cégnél vizsgálatot rendeltek el. 
melynek során a vádlottak az állatok 
veszettségére hivatkoztak. A vadász- 
terület tulajdonosi közössége augusz
tus 5-én megváltoztatta eredeti dönté
sét és egyhangúlag a Bábolna Rt.-vel 
kötötte meg a haszonbérleti szerző
dést. A rendőrség a nyomozati anyag 
elkészítése után a vádem elési javasla
tot megtette, tárgyalás még nem volt. 
csak országos felháborodás.

□
Barabás A ttilának az egykori kiskun- 
majsai Petőfi Vadásztársaság hivatá
sos vadászának története 1996. szep
tember 22-ének estéjén vette kezde
tét. Vikor Jánossal a fácántelep őrzé
se közben lövésekre lettek figyelm e
sek. Attila puskáját magához véve be
ugrott Trabantjába és elindult a lövöl
dözőket megkeresni. Hamarosan egy 
szem élygépkocsival találta szemben 
magát, amelyből reflektoroztak. Az 
autó teljes gázzal tartott felé. Félreug- 
rás után a kereket próbálta kilőni. Mi
vel az autó ablakai le voltak húzva ha
totta. hogy belülről azt kiáltották: Lődd 
le! Lődd le! A vezető hátramenetbe 
kapcsolás után újra el akarta ütni, is
mét el kellett ugrania, amikor egyen
súlyát vesztve leadott egy újabb lö
vést. A gépkocsi ment tovább hátra, 
de a keresőlámpát mindvégig rajta 
tartotta. Attila próbált a fényből kike
rülni, de nem sikerült. Ekkor hallott 
egy lövést... lehajolt és csfpőből viszo
nozta. A kocsi távolodott. Ezután a 
rendőrségi ügyeletet értesítette. Két 
rendőr megérkezése után indultak ke
resésre. Az autó fényét látva sikerült 
odajutniuk, amelyben két személy tar

tózkodott. Egyikükből addigra elszállt 
az élet. A rendőrök hívták az ügyele
tes orvost, majd a nyomozókat. Haj
nalfelé járt. mire visszamentek a rend
őrségre és megkezdődtek a jegyző
könyvezések. B.-T, aki a gépkocsiban 
tartózkodott kihallgatás után elenged
ték. Barabás Attilát a kecskeméti a 
fogdába előzetes letartóztatásba he
lyezték.

Azóta eltelt több mint egy év. a kis
kunhalasi bíróságon november 26- 
ára tűzték ki az első tárgyalást. Mivel 
fegyvertartási engedélyét bevonták 
Attila tavaly év eleje óta munkanélküli. 
Kollégái, a  Vadászszövetség, a Ma
gyar Vadászlap munkatársai a Ma
gyar Vadért alapítványon keresztül 
segítették megélhetését.

□
Bakonynánán indítottak eljárást E. 
A ttila ellen , aki egy szarvastehenet 
ejtett el 1995 tavaszán. Vadászjegye 
soha sem  volt. Az eljárás során szá
mos trófeát, valamint nagy mennyisé
gű vadhúst foglaltak le a rendőrök. A 
Zirci Városi Bíróság felmentő ítélete 
után az ügyész súlyosbításért fellebe- 
zett. A másodfokú tárgyalás időpont
ját még nem tűzték ki.

□

A P ilis c sé v i Erdészet terü letén
1990-től folyam atosan éjszakai gép
kocsis orvvadászatra utaló nyomokat 
találtak. Az idő m úlásával a gyanúsí
tottak köre egyre szűkült. Végül 
1995 egyik m árciusi éjszakáján sike
rült m eglátni a vadászó kocsiját. A 
Budakeszi Erdészet egyik erdésze 
utána eredt NIVA gépkocsijával, 
am ely a sötétben az UAZ-zal össze
ütközött. Az ism eretlen sofőr hátra 
menetbe kapcsolta a kocsit, majd el
menekült. A rendszám a le volt takar
va. A budaörsi rendőrkapitányságnál 
jelentették az ügyet, am ely egy hét 
múlva jutott a pilisszentkereszti erdé
szet tudom ására, ók  már régóta fi
gyelték S . Attilát, tudták, hogy UAZ 
típusú gépkocsija van. A rendőrség 
házkutatása során 7,1 millió forint ér
tékű trófeát foglaltak le. Köztük 60 
őzagancsot, több vadkanagyarat, 
valam int másfél millió forint értékű 
vadhúst. A gyanúsított m indössze 33 
napig ült vizsgálati fogságban. A 
rendőrség vádem elési javaslattal ad 
ta át az ügyet az ügyészségnek, de 
a tárgyalás időpontját a mai napig 
nem tűzték ki.

Ennyit a „gyorsm érlegről", am ely
ből mindenki olyan következtetést 
von le, am ilyent csak akar. Az minden 
vitán felül áll. hogy a rabsicoknak a 
jogállamok között Magyarország a/ 
egyik legjobb hely. A többit szeren
csére - nem ismerjük.

- kisá -
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VADGAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐK
A Földművelésügyi Minisztérium nyilvántartása alapján -  lapzártánk idején -  132 vadgazdálkodási szakértő működése  

engedélyezett. Valamennyi szakértőnek fölkínáltuk a lehetőséget, hogy neve, címe, utolérhetősége megjelenjen szakértői 
listánkon... Ennek ellenére sokan döntöttek úgy, hogy nem igénylik a nyilvánosságot, részben, mert „tele vannak  
m egbízással”, részben, mert a m egjelenésért apróhirdetéseink tarifáját kértük kifizetni. (Csak zárójelben: egyetlen

üzemterv elkészítéséért 100-150 ezer forintot kasszíroznak a szakértők.)

BALÁZS ISTVÁN DR.
oki. erdőmémök. vadgazdálkodási vzakmcmök 

103I Budapest, Kazal u. 79.
T d :  387-0831 Mh.: 381-4592

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
vadgazdálkodás). erdei vackát mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés, vadgazdálkodási berendezések és egyéb va- 
dáaali célú létesitményd értékelése, vadászati balesetd. vadá- 
szari jog. vadávkiü löd  haszonbérlete.

BARTUCZ FERENC
oki. adőmémök 

1152 Budapest. Széchenyi tér 4B . T d : 30319-784
Vadgazdálkodási tervezés, erdeivadkár-bccslés, vadászati 
üzemien ek.

BARTUCZ PÉTER
oki. erdőmémök 

N rirtrdó Rí. Nyírségi Erdészet 
4254 Nviradónj, Gúthi u. T d :  52203060. 60 203-829

Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). záméri vaduitás. mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés.

B Á LIN T JÓZSEF
oki. erdőmémök. vadgazdálkodási szakmérnök 

83Í4 Vonvarcvashegy. Liszt F. köz 3.
Telefon és fax: 83’348-618

Vadgazdálkodási tenezés. erdei vadkár, mezőgazdasági vad
kár. vadászati balesetek, vadászterületd haszonbériete.

BŐD LAJO S DR.
old. mg. mérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

Somogy Megyei Vadászszóvetség 
7400 Kaposvár, 7 ird a  u. 18. T d :  82/321-221

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítái. élőhely- 
gazdálkodás^ vad-gépjármű ütközés, vadgazdálkodási beren
dezések és egyéb vadfczati célú létesitményd értékelése, va
dászati balesetet, vadászati jog, v adásztenilctd haszonbérlete.

BOGÁCS LÁSZLÓ
old. erdőmémök 

9700 Szombathely. Gyórffy I. u. 11  Tel.: 94315-084 
Vadgazdálkodási lenezés (vadükxruoy-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás), erdei vadkár, vadászati balesetd. vadászati 
jog, vadgazdálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú 
létesitményd értdelése. vadászterületd haszembériete.

DABIS GÁBOR
állattenyéaiési és vadgazdalkodái üzemmérnök 

960Ó Sánár, t j n a jo r  T d :  94321-445
Mezőgazdasági vajkár. vad-gépjármű ütközés, vadgazdálko
dási berendezésd és egyéb vadászati célú létesitményd érté
kelése. vadászati balesetek, mezőgazdasági tervezés.

FARKAS DÉNES
oki. mezőgazdasági mérnök, felsőfokú vadgazda 
7054 Twgelic. Rákóczi F. 16. Td.: 74/432-419 

Vadgazdálkodási lenézés i vadállomány '-hasznosítás. éJőhely- 
gazdálkodás). mezőgazdasági vadkár, vadgazdálkodási beren
dezésd és egyéb vadászati célú létesitményd értékelése, va
dászterületek haszonbérlete, vadászati balesetd

FARKAS ISTVÁN
oki. mezőgazdasági mérnök, mg. vízgazd 

szakmérnök, vadgazd szakmérnök 
5700 Gyula, Eötvös L. u. 3. T d :  66/361-062 

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). szabadtenileti és záittéri vadtartás, mezőgazda- 
sági vadkár, vad-gépjármű ütközés, vadászati balesetd

FÁBIÁN IMRE
oki. mg. mérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

Bábolna Rt. Erdészet-Vadászat 
2943 Bábolna. Mészáros u. 1. T d :  20590-392

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány -hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodási.

GÁSPÁR LÁSZLÓ
oki. faipari üzemmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

Északerdő Rt. Tállvai Erdészeti Igazgatósig 
3907 T á lja , Ságviri u. 3 1  T d :  47/398438 

Erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad-gépjármű ütközés, 
vadgazdálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú léte
sítmények éitdceiése.

GONDOS GYULA
crdészlcchniktrs, felsőfokú vadgazdi 

7683 Helesfa, Fő u. 13. T d :  60361495
Vadgazdálkodási tenezés. (vadállomány-hasznosítás, élő
hely-gazdálkodás). mezőgazdasági vadkár.

GREINER JÓZSEF
old. erdSmémök. fatermesztési szakmérnök 

Bábolna Rt. Erdészet-Vadászat 
2943 Bábolna, Mészáros u. 1. Tel.: 20 432-080

Vadgazdálkodási tenezés (vadálkmány-hasznosítás, élőhely
gazdálkodás).

HAGYMÁSI LÁSZLÓ DR.
oki. mg, mémök-uiir. mg, tud  doktor 

5900 Oroshaza, Szent István u. 4. T d :  68 311-939 
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás. clőhely- 
gazdálkodás). záittéri vadtartás, mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés. vadgazdálkodást berendezések é l egyéb va
dászati célú létesitményd értdelése. vadászati taleseid.

HELTAY ISTVÁN DR.
oki. mg. mérnök 

HUBERTUS Vadker. Kft.
1024 Budapest, Ady E. u. I . Tel-- 316-0470 

T d  és fax: 316-0471
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). zirtlén vadtartás. mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés, vadgazdálkodási berendezésd és egyéb va
dászati céh  létesitményd értdelése. vadászati balesetek, va
dászjog. vadászterületd haszonbérlete.

HOMONNAY ZSOMBOR
oki. üzemmérnök 

Magyar Yadás/lap 1054 Budapest, Honved u .8 . Vili. 
T d :  3314368,302-7034,60322-998 

1034 Budapest. Tímár u. 26. T d :  168-3171
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás), mezőgazdasági vadkár, vad-gépjármű ütközés, 
vadgazdálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú léte
sítmények értdelése.

JA K A B H Á ZY  M IKLÓ S DR.
oki. erdőmémök. vadgazdálkodási szakmérnök 

2890 Tata, Tópart u. 8. Mh.: 34/310431. L :  34380-162 
Mobil: 60375-314

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). zárttéri vaduitás. vad-gépjármű ütközés, vadá
szati balesetek, vadászterületd haszonbérlete.

JANOVICS TIBOR
állattenyésztő üzemmérnök 

ANAS Vadászati és Kereskedelmi Kft.
1124 Budapest Bürök u. 21. T d :  30400-951

Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). zárttéri vadtartás, mezőgazdasági vadkár, vad
gazdálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú létesítmé
nyek értékelése, vadászletületek haszonbérlete.

KARVALY GYULA
old. erdőmérnök 

Fejér Megyei Vadászszóvetség 
8000 S zd esfeh én ir, Rác u. 15. T d :  22/327-561 

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás), zárttéri vadtartás. mezőgazdasági vadkár, Vadá
s z á i g -

KELEMEN JÓZSEF
oki. mg. mérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

1056 Budapest. Váci u. 67. T d : 118-9226,60/314-597
Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány-hasznosítás. éKMy- 
gazdálkodás). zárttéri vadtartás, erdei vadkár, vadgazdálkodási 
berendezésd és egyéb vadászati célú létesitményd értdelése.

KOCSIS GYÖRGY
oki. földmérő üzemmérnök, vadgazdimémök 

2840 Oroszlány, Zichy Mihály u. II. T d :  34/361-863
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás. éWiely- 
gazdálkodás). erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad-gép
jármű üdözés, vadgazdálkodási berendezésd és egyéb vadá
szati célú létesitményd értdelése. lenézésé, vadásztársasá
gok alakítása, működési szabályzatok készítése, éves tenek 
készítése, vadászterületd haszonbérlete.

KOLESZÁR JÓZSEF DR.
állalonos doktor, vadgazdálkodási szakmérnök 

5500 (ivomaendród, Eodródi u. 18/1. T d :  66/386466
Vadgazdálkodási tenezés (vadállonuny-hasziwsítás, élőhely- 
gazdálkodás l. záittéri v adtartás. mezőgazdasági vadkár.

KOVÁCS FERENC
oki. állattenyésztő üzemmérnök, 

vadgazdálkodási szakmérnök 
2639 Bemectbarati. Széchényi u. 140. T d : 27/325-831 

Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány-hasznosítás, élóbely- 
gardálkodás).

KŐ VÁRI FERENC
oki. kertész üzemmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

5000 Szolnok, Petőfi u. 13. Tel.: 54421-401
Vadgazdálkodás és vadászat, mezőgazdasági tenezés.

KÖ VESKÚTI GYÖRGY
old. erdőmémök

1076 Budapest, (iarai u. 4 1 III. 1  T d :  3214203
N'adgazdálkodási tenezés (vadállomány -hasznosítás, élőhely
gazdálkodás). erdei v ad ir . mezőgazdasági vadkár, vadgaz
dálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú létesjfmé- 
n y d  értékelése.

NAGY IMRE
oki. erdőmémök. növ.véd és agrokémiai szakmérnök 

8800 Nagykanizsa, J d á a .5 .  T d: 93313159. L : 93313679
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely
gazdálkodás). zárttéri vadtartás, erdei vadkár, mezőgazdasági 
vadkár, vad-gépjármű ütközés, vadgazdálkodási betjoiezésd 
és egyéb vadászati célú létesitményd értdelése. vadászterü
letek haszonbérlete.

NAGY LAJO S DR.
állam- és jogtud doktor, felsőfokú vad«azda 

4024 Debrecen. Szent Anna u. 8. IL/15. T d :  52411-314
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-haszosítás. élőhely- 
gazdálkodás). zárttéri vadtartás.

N Á H LIK  ANDRÁS DR.
okL erdőmémök. vadgazdálkodási szakmérnök, egyetemi docens 

Soproni Erdészeti Egyetem Vadgazdálkodási Tanszék 
9401 Sopron Pf. 132. T d :  99/311-100 Mobil: 30393740

Vadgazdálkodási tenezés (vadállományhaszosítása. zártlén 
vadtartás), erdei vadkár, vadgazdálkodási berendezések és 
egyéb vadászati célú létesítmények értdelése. mezőgazdasá
gi vadkár, erdei vadkár, vad-gépjármű ütközés, vadászati bal
e s e td  vadászterületek haszonbériete.

PAPP ZOLTÁN
oki. népművelő-könyvtáros, vadgazdálkodási szakmérnök 
4026 Debrecen Péterfa u. 4. IV. em. T d :  52417447

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). mezőgazdasági vadkár, vad-gépjármű üdözés, 
vadgazdálkodási berendezésd és egyéb vadászati célú léte
sítmények értde iáe .

PAPPNÉ NAGYPÁL JU D IT
oki. mg. mérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

Bársonv István Mg. Szakközépiskola 
6640 Csongrid. Szentesi u. 2/A. T d :  63482-133 
6640 Csongrád, Muskátli u. 19. T d :  63384-029

Vadgazdálkodási tenezés.

PATAKY KÁROLY
old. erdőmémök 

4002 Debrecen, P a a  u. 13. Tel.: 51404-530
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás).

PÁLDY GÉZA
oki. erdőmémök 

7623 Pécs, Petőfi u. 45. T d :  72/315-322 
N'adgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodís), erdei vadkár.

PÁLL M IKLÓ S DR.
oki. erdőmémök 

8800 Nagykanizsa, Tárház u. 10.
T d :9 .V 3 1 3 l5 9 .L : 93/314-546 

Vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, vadgazdálkodási be
rendezésd és egyéb vadászati célú létesitményd értdelése. 
vadászati balesetd. vadászterületek haszonbérlete.

PECHTOL LAJOS
d l .  mg. mérnök, vadgazdálkodási 

és vadászati szakmérnök, trófeabíráló 
Fejér Megyei Vadászszóvetség 

8000 Székesfehérvár, Rác u. 15. T d :  21327-561

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hisziwsítis, éfcSidy- 
gazdilkodási. mezőgazdasági vadkár, vadászati jog.

PETTKÓ-SZANDTNER ALADÁR
d l .  erdőmémök. erdészeti növényvédelmi szakmémek 

6500 Baja, Erdész u. 9. Tel.: 79 322-898 
Vad által és vadtan okozott károk.

PÉTER FERENC
d l .  mg. mérnök 

6500 Baja, Berec/ki Máté u. 8. Tel.: 79 326-710
Mezőgazdasági vadkár, vad-gépjármű ütközés.

PREZENSZKY JÁNOS
oki. mg. mérnök, vadgazd szakmérnök 
Heves Megyei Vadászok Szövetsége 

3300 Eger. Hibay K. u. 12. T d :  36316-511313811
Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány -hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás).

PUSZTAI JÓZSEF
oki. erdőmémök 

Állami Erdészeti Szolgálat 
8882 Eszteregnje, Fő a . 45. T d :  93313-174

Vadgazdálkodási tenezés, (vadállominy-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). erdei vadkár, vadászati balesetd. vadászati jog.

SIMON KÁROLY
■ oki. mg. mérnök, vadgazdálkodási szakmérnök 

Abádszalóki Hubertus Vadásztársaság 
5241 Abádvzalók, József A. u. 2. T d :  59055415

Vadgazdálkodási tenezés (vadáltomány-haszncmlás, élőhely- 
gazdálkodási. zárttéri vadlartás, mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés.

SÓSKÚTI GYÖRGY
oki. erdőmémök. vadgazdálkodási szakmémek 

Bükki Nemzeti P a d  Igazgatósága 
3300 Eger. Csalogány u. 14. T d : 36411-581. L: 36401-087

Vadgazdálkodási lenézés (vadállomány-hasznosítás, élőhely
gazdálkodás). erdei vadkár, vadászati b alesetd  vad-gépjfc- 
mű ütközés, vadászterületd haszonbérlete.

SPINGÁR FERENC DR.
oki. erdőmémök. mg. gépész üzemmérnök 

Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
7400 Kaposvár. Pázmány P. u. 68. T d :  30564494

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely
gazdálkodás). záittéri vaduitás. erdei vadkár, vad-gépjármű 
ütközés.

SUGÁR LÁSZLÓ  DR.
oki. állalonos, kandidátus 

Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely. Fodor u. 16. TeL: 83 312-330

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). zárttéri vadtartás.

SZENDREI LÁSZLÓ
oki. mg. mérnök 

4032 Debrecen. Tarján u. 50. Tel.: 30684470
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás). záittéri vadtartás, mezőgazdasági vadkár, vad- 
gépjármű ütközés, vadászterületd haszonbériete.

TAMÁS ANTAL
oki. mg. mémA-tanár, trófeabíráló 

Fejér Megyei Vadászszóvetség 
8000 S zdesfehén ir. Rác u. 15. T d :  21327-561

Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely- 
gazdálkodás).

TÓTH KÁROLY
közgazdasági szakokleveles erdőmémök

8060 Mór. Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 30  460-579
Vadgazdálkodási tenezés, zárttéri v adtartás, erdei vadkár.

UDVARHELYI ISTVÁN
old. vadgazdamémd 

8900 Zalaegerszeg, (íocsej u. 48. T d :  91318425
Vadgazdálkodási tenezés (vadállomány-hasznosítás, élőhely
gazdálkodás). zártién vadtartás.

ZÁTO NYI IMRE
oki. erdőmémök. vadgazdálkodási szakmérnök 

1118 Bodapest, l'gron G. u. 11-17. A1 ép. fszLl.
T d :  3194999

Zárttéri vadtartás, erdei vadkár, vadgazdálkodási berendezé
s d  és egyéb vadászati célú létesitményd értdelése.
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VADÁSZ KIS ÉS NAGYKERESKEDÉS 
ÜZLETEINK: ÚJ ÜZLETÜNK:
BUDAPEST. SZENENDRE,

József krt. 66. Dunakanyar krt. 4.
®  (0 6 1 )  133-9430, HÉV végállomásnál
VÁC, Csányi krt. 55. w  (06 26) 319-919,
•  (06  27 ) 317-300, —

ÜZLET/ NAGYKER: 
BUDAPEST, 

Soroksári út 164. 
tr (06  1) 280-8311

P o stá n  u tá nvé tte l is szá llítu n k,
írjon

®  2 6 0 0  V á c , D r. C s á n yi krt. 55
vagy telefonáljon 

®  (0 6  2 7 )  3 1 7  300

Jó minőségű bicska elérhető áron, biztosrtásos 
pengével,
Rendelhető: 207713 / 13 cm markolattal 1.206 Ft

A legkiválóbb Solingeni penge 
szarvasagancs markolattal 
Rendelhető: 259110 12.974 Ft

TASCO S0N0MA rubinvörös 
lencse, amely biztosítja a kiváló éles 
képet Rendelhető:
7x50 nagyítással 16.986 Ft
10x50 nagyítással 16.986 Ft
8-20x50 nagyítással 31.350 Ft

A megfelelő penge duplasoros csontfűrésszel 
Rendelhető: 214313/13 cm markolattal 2.376 
214213/13 cm markolattal, fűrész nélkül 1.748 
214211 /11 cm markolattal, fűrész nélkül 1.566

Egy kitűnő választás 440-es acél pengével 
Rendelhető: 205813/ 13 cm markolattal 5.908 Ft 
205811 / 11 cm markolattal 5.425 Ft
205809 / 9 cm markolattal 4.785 Ft

Kanadai Polar-Max II ther- 
mobakancs 3M Thlnsulate 
béléssel, Rendelhető:
39-46 méretig 17.480 Ft

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Információs telefon: (061) 280 83tf
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A VADÁSZAT
A Z ER D Ő BEN , A  V IZEK  PA RT JÁ N  VAGY A  M EZŐ KÖ N  JÁ R V A  A  VADÁSZ EZ ER N Y I SZ Á LLA L  KÖ TŐ D IK A  K Ö R N Y EZET ÉH EZ .
A  T ER M ÉSZ ET B EN  AZO N BA N  - M ÉG  PU SK Á V A L A  VÁ LLU N KO N  SEM  - JÁ R H A T U N K  SZ EM ELLEN Z Ő V EL  A  FÁK-BO KRO K 

KÖZÖTT, A K K O R  É R E Z H E T JÜ K  M AGUNKAT IG AZÁN  OTTHON, HA ISM ER Ő SK ÉN T  K Ö SZ Ö N T H ET JÜ K  VALAM ENNYI LAKÓ JÁT, 
KÖ ZÖ TTÜK A  M ÉG  OLY A PR Ó  É S  JE LE N T É K T E L E N N E K  TŰNŐ  „M ELLÉK SZ E R EP LŐ K ET " IS. SZ ER Z Ő N K

- M O ST IN D ULÓ  SO RO ZA TU N KBA N  - A  M E G IS M E R É S H E Z  KÍVÁN S E G ÍT S É G E T  N YÚ JTAN I A  VAD ÁSZO KN AK,
É S  H Ó N A PRÓ L H Ó N A PRA  ELK A LA U ZO L BEN N Ü N K ET  A  LEG G Y A K R A BBA N  SZEM  E L É  K ER Ü LŐ  M AD ARAK V ILÁ G Á BA .

DECEMBERI MADÁRKALENDÁRIUM
A bokros vágásokban, erdőszé
leken, parkokban és a folyók ár
tereiben sokfelé találkozhatunk 
süvöltőkkel. Tévesen piróknak 
is szokták nevezni őket (a hímek 
piros alsóteste miatt), holott ez 
a név egy egészen más, ha
zánkban rendkívül ritka madár
csoportot takar. A  süvöltő fejé
nek felső része, a szárny- és fa- 
roktollai feketék, háta szürke, 
farcsíkja hófehér. A hím egész 
alsóteste gyönyörű piros, a to
jóé szürke. Hangjuk kissé bána
tosan csengő „tjü", könnyű utá
nozni. amivel főként a magá
nyos példányokat csalogathat

juk a közeibe. A süvöltő Ma
gyarországon csak elvétve költ 
a nyugati és északi országrész 
fenyveseiben, de októbertől ta
vaszig gyakori madár. Kedveli a 
juharfák termését, gyommagva
kat is fogyaszt, erős fekete cső
rével élvezettel morzsolgatja a 
fagyalbokrok ugyancsak fekete 
termését.

A decemberi erdőben járva a 
szén- és kék cinegéken kívül 
megfigyelhetjük a szürke színű, 
a fején fekete sapkát, a torkán 
hasonló színű foltot viselő ba
rátcinegét. Többnyire a bokrokSZÉNCINKE

‘T C ú ő u t c C  ‘T C M á tá
H—2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: kollath@mait.digitel2002.hu 
1998. ÉVI TAVASZI VADÁSZATOK:

Egy vízibivaly, egy vörösbivaly, négy vadkan vadászata Ausztráliában 
m árciustól Ára: 6200.-USD/tő (két vadász esetén repülőjeggyel együtt)

B. György magyar vadász plejtette a világranglista 2. legnagyobb vízibivaly bikáját! 
Zerge és tahr vadászat Uj-zéland déli szigetén Hétnapos vadászat magashegyi 

taborban. június-július. Ára: 5600,-USD/fő (két vadász esetén repülőjeggyel együtt) 
Vízibivaly, zerge és tahr kombinált vadászata 

12 napos vadászat ára: 9900.-USD/fő (két vadász esetén repülőjeggyel együtt) 
Tavaszi pézsmatulok vadászat Észak-Kanadában, m árcius-április 

Ötnapos vadászat ára: 3800.-USD/fő 
Trófeás alligátor vadászat Floridában A vadászat ára: 1800,-USD-től 

Nepáli és Kínai vadászati lehetőségek Nagyvad és apróvad vadászati lehetőségek
Dél-Afrikai antilop vadászat 

5 vadásznap. 5 antilop és szárnyasok korlátlan mennyiségben. Ár: 2700,-USD/fő 
Dél-Afrikai vadásziskola 6 napos oktató-vadász program apa és gyermeke részére. 
Ár: 4500,-USD. Apa és gyermeke részére együtt, mely egy ajándékpuskát is tartalmaz

Tavaszi fekete medve vadászat 
USA-ban és Kanadában, cserkelve, lesről, hajtásban. Ar: 2500,-USD/főtől 

Egyedi igények szerinti vadászatok szervezését is vállaljuk a világ bármely országába, 
trófeák hazaszállítását díjazás ellenében, garanciával intézzükk! 
Vadászíjjal vadászók részére különleges programok!

A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.
TRÓ FEABÍRÁLAT 

A NEM ZETKÖZI SZAFÁRI KLU B M ETO D IKÁJA SZERIN T 
Vállaljuk a vadászok és gyújtók tulajdonában lévő. a világ bármely országából származó trófeák 

bírálatát, valamint az érmes és rekordméretű trófeák bejegyeztetését az SCI Rekordok Könyvébe. 
Vadászatszervezői engedély száma: 1499'9&97 

SCI hivatásos trófeabírálói engedély száma: COM# 1002373

12/24 volt 
2500 kg-tól 15 000 kg húzóerőig

Könnyen felszerelhető, mobil csörlő 
Raktárról és megrendelésre is kapható.

FLEXAB0 
KERESKEDELMI KFT.
H-1149 Budapest, Egressy út 15. 

Tel.: (36-1) 252-2279, 251-2226
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M ELLÉK SZER EPLŐ I
között, vagy a fák alacsonyabb 
ágain keresgél, a talált magva
kat gyakran kéregrepedésbe 
vagy más alkalmas rejtekhelyre 
dugja el. Sok petét és bábot is 
elpusztít. Rokona, a hozzá na
gyon hasonló színezetű kor
mosfejű cinege csak kis szám
ban fészkel az északi és nyuga
ti középhegységek erdeiben, 
de kóborlás idején bárhol fel
bukkanhat. Torokfoltja nagyobb 
és nem olyan élesen határolt, 
szárnyain elmosódott fehéres 
tükör látszik. Viszonylag gyak
ran hallatott „dé-dé-dé" hangja 
jellegzetes.

Erdőkben, ligetekben, de par
kokban, szőlőhegyeken októ
bertől számíthatunk egy-egy fe
nyőszajkó megjelenésére. Ez a 
szajk'ó nagyságú, feketésbarna 
alapon nagy, fehéres pettyekkel 
díszített madár a környező or
szágok nagy lucosaiban fész
kel, de kóborlás idején rendsze
resen elvetődik hazánkba is. 
Erős, recsegő hangja, reptében 
viszonylag kerekded, sötét 
szárnyai, a farok széles fehér 
végszalagja és az ugyancsak 
fehér alsó farkfedők tűnnek fel. 
Kedveli a mogyorót (mogyoró
szajkó), ha ilyet talál, néha na
pokig a környéken időzik. Szibé
riai. vékony csőrű alfaja egyes 
években inváziószerűen, nagy 
tömegben érkezik Közép-Euró- 
pába. A fenyőszajkó megjele
nési adatait is gyűjti a Madárta
ni Intézet!
Egyéb, a hónapban megfigyel
hető fajok: macskabagoly (éj
szakánként már hallhatjuk a 
hangját), erdei fülesbagoly 
(csoportosan pihennek, főleg 
fenyőfákon), szürke küllő, kék 
cinege, fakusz. A nyílt területe
ken: A réti fülesbagoly csak 
szóványosan költ nálunk, de 
vonulás idején és télen néha la
za csapatai is előfordulnak a 
magas füvű, nádfoltokkal is tar
kított legelőkön. A lépteink elől 
puhán felrepülő madarak rövid 
keringés után a puszta egy má
sik pontján ereszkednek le is
mét. Ha sikerül ilyenkor távcső
vel is megnézni őket, látni fog
juk a madár citromsárga íriszét 
(az erdei fülesbagoly szemszi
várványa narancssárga), emel
lett különösen az északabbról 
érkezett példányok tollazata jó
val világosabb, néha szinte fe
héres. Tolifüleik kicsinyek, be
gyük és mellük hosszanti sötét 
foltozása között nincs finom ke
resztmintázat, mint az erdei fü
lesbagolynál. A hazánkban te
lelő példányok kizárólag rág

csálókkal. főként mezei poc
kokkal táplálkoznak.

A réti fülesbagoly megpillantá
sa is élményszámba mehet, de 
semmiképpen sem olyan szen
záció, mint ha egy hóbaglyot hoz 
elénk a kiszámíthatatlan véletlen. 
Az uhunál alig kisebb madár Eu
rópában. a legészakibb területek 
lakója, a tundrák fagyos világá
ban neveli fiókáit, de egyes pél
dányok néha a téli időszakban 
Közép-Európába is ellátogatnak. 
A fehéres színű nagy bagoly sár
ga szemeivel összetéveszthetet
len. Északi életmódjának megfe
lelően nappal vadászik apró rág
csálókra, kedveli a nyílt területe
ket, ahol néha vakondtúráson 
vagy más kiemelkedő ponton ül
dögél. Előfordulási adatait gyűjti 
a Madártani Intézet.

A vörösnyakú lúd első hazai 
példánya 1916-ban került meg 
a Hortobágyon, azóta, különö
sen az utóbbi évtizedekben,

mind gyakoribb látvány a ma
gyar pusztákon. Októberben je
lentkeznek az első példányok, 
többnyire a nagy lilikek csapa
taiba vegyülve, de megfigyel
ték már önálló, népes csapatait 
is. Szépen mintázott fejével és 
nyakával összetéveszthetetlen 
madár, de kis termete miatt a 
legelő lilikek és vetési ludak kö
zött többnyire csak erős nagyí
tású távcsővel fedezhető fel. 
Újabb kori gyakoribb megjele
nése valószínűleg azzal ma
gyarázható, hogy korábbi tele
lőhelyein, a Kaszpi-tenger kör
nyékén számára rendkívül ked
vezőtlen emberi beavatkozá
sok, környezeti változások tör
téntek. E  védett lúdfaj megjele
nési adatait is várja a Madárta
ni Intézet.

Egyéb, a hónapban megfigyel
hető fajok: kék galamb (több
nyire csapatos), dolmányos 
varjú, kenderike, citromsár
mány, sordély.

A vizek mentén:
A madárvilág alakulása nagy
mértékben függ a mindenkori 
időjárástól. Ha korán érkezik a 
hideg és beáll a Balaton, az ad
dig ott időző madarak a Dunára 
váltanak át vagy délebbre kény
szerülnek. enyhe időben viszont 
egész télen nagy csapataikat fi
gyelhetjük meg. Rendszeresen 
láthatjuk a vizek felett a nagyter
metű ezüstsirályokat. Az öreg 
példányok feje. nyaka, a test aí 
só fele és a faroktollak fehérek, 
a hát és a szárnyak világosszür
kék. A szárny csúcsa fekete, a 
hegyi részen fehér foltok képez
te mintázattal. Erős, sárga cső
rük alsó káváján jól látható piros 
folt van. A fiatalok barnák, eve
zőik feketések, csőrük sötét 
színű. Ivarérettségüket csak 
több év alatt érik el, tollazatuk 
fokozatosan változik egyre vilá
gosabbá. Az ezüstsirály ha
zánkban az év minden szaká
ban előfordul, néhány éve költé
sét is bizonyították. Kedvező 
táplálkozóhelyeken akár több 
száz példány is összegyűlhet.

A guvat kis számban rendsze
resen áttelel Magyarországon, 
elsősorban ott, ahol be nem fa
gyó vizeket és körülötte sűrű 
nádat, gyékényt talál. Néha té
len is hallhatjuk nagyon jelleg
zetes, visító hangját.

A nagy nádasokban mindenfelé 
szól a barkós cinegék csilingelő 
hangja, a nád szárán kopácsol- 
nak a télire ide húzódott kék ci
negék. ahol pedig nyílt vizű ka
nálisok. csatornák vannak, egy- 
egy itt telelő erdei csankóval is 
találkozhatunk. kormoránok, 
szürke gémek repülnek a Duna 
felett, ahol néha áttelelő búbos 
vöcsköket is megfigyelhetünk. A 
parton dolmányos varjak keres
gélnek, de ahol haldögöt vagy 
egyéb hulladékot vetett partra a 
víz, a szarkák is megjelennek. 
Különösen az alföldi vizek köze
lében várható a vándorsólyom 
felbukkanása. A gyors röptű, vi
szonylag rövid farkú madár feje, 
szárnyai és széles barkója pala
feketék, torka fehér, alsóteste 
rozsdássárga alapon keresztben 
mintázott. Bár évtizedek óta nem 
fészkel nálunk, ősszel és télen 
rendszeresen felbukkan, főleg az 
Alföldön, ahol a vizek közelében 
récékre vadászik.

Egyéb, a hónapban megfigyel
hető fajok: bütykös hattyú, he
gyi réce, kerceréce, dankasi
rály, nádi sármány.

Schmidt Egon

KARÁCSONYI
AJÁNLATUNK

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében megvásárolható kö
tetek, amit megrendelésre utánvéttel is elküldünk:

Concerto-Boldog kürteggyüttes „Vadászszene”, CD 1890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
Bognár-Huszár-Szidnai:

Magyarország Aranyérmes Trófeái 1500 Ft
Földi László: Vadregény 

(Vadászélmények Csantavértől Afrikáig) 1500 Ft
J .  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340 Ft
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum 1500 Ft
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett 1200 Ft
Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói mocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Videcz Ferenc: Holtomiglan (vadászatok Baranyában) 1500 Ft
Dr. Zakar József: Kárpáti vadászatok 1500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft

19



FEGYVERÜZLET 
PESTERZSÉBETEN

ÖNVÉDEI/^ SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

VALLALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERVIZSGARA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. (ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN) 

TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 06-30/421-839. 
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

SZÁMÍTUNK A TÁMOGATÁSÁRA!
A „MAGYAR VADÉRT!' TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

ALAPÍTVÁNY A NÉVÉBEN HORDOZZA LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSEIT: 
A VADON ÉLÓ ÁLLATVILÁG, A MAGYAR VAD ÉLŐHELYÉNEK 

MEGÓVÁSÁT, FEJLESZTÉSÉT, A VADÁSZOK-VADÁSZTÁRSASAGOK 
SZAKMAI ÉRDEKVÉDELMÉT ÉS NEM  UTOLSÓ SORBAN 

A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA SZOLGÁLATÁT.
AZ ALAPÍTVÁNYNAK SZÁNT ÖSSZEG BEFIZETHETŐ 

SZEMÉLYESEN BUDAPESTEN AZ V. KERÜLET, HONVÉD U. 8. IV. 
HM. 3. ALATT AZ ALAPÍTVÁNY PÉNZTÁRÁBA, ÁTUTALHATÓ 

AZ OTP-BANK RT. BUDAPEST V. KERÜLETI FIÓKJÁNÁL 
(1053 BUDAPEST, DEÁK F. U. 7-9.} VEZETETT 

I 1705008-20443281 SZÁMLÁRA.

JO HA TUDJUK ZALABAN, UJ BOLT NYÍLOTT BALAZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK. SPORTSZEREK, FILMEK, FÉNYKÉPEZŐGÉPEK. FOTÓALBU
MOK. DIAKERETEK PAPÍR-. ÍRÓSZER EGY HELYEN
ZALASZENTBALÁZSON, A 74-ES FŐÚTON NAGYKANIZSÁTÓL 16 KILOMÉTERRE, 
ZALAEGERSZEGFELÉ.

POLSTER KFT. 8772 ZALASZENTBALÁZS, KOSSUTH U. 144. TELEFON: 06-20/388-210

B&T AGROSTART
Vadgazdálkodási és Egyéb Felnőttképző 

Oktató, Szolgáltató Betéti Társaság
6640 Csongrád, Jókai u. 14.

Tel./fax: 06-63/383-790, 06-60/304-343

továbbra is hirdeti a
■ vadász-vadtenyésztő szakmunkás, - vadász-vadtenyésztő mester és, 
* vadászpuskaműves tanfolyamok indítását, amelyek a szükséges 

létszámok összeállásával fognak
- várhatóan január-március hónapban - indulni. 

Érdeklődni a megadott címen vagy telefonokon lehet.

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9400 Sopron, Nemeskúti u. 1.

Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 
síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 

legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 
szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., félpanzió: 2700

Ft/fő/éjszaka
SZ O B A  É S  A SZ T A LFO G LA LÁ S Tel./fax: 06-99/323-566

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és adóbevallás-készítés, APEH-ügyintézés) 

egyszeres és kettős könyvviteli szoftverek forgalmazása 
BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is 

Vadászatban jártas szakember közreműködésével 
ECOFARM Kft. 1033 Budapest, Kazal u. 55. Tel.: 06-30/525-524

A ZERGE-VADÁSZ BT. k ö n yva já n la ta
Ádám Jenő: Vadászszwvíl Ferenczy Ferenc
Kanyargós a vaöészösvény 380 Ft - vadászszemmel 640 Ft Vadásztok hordaléka 580 Ft
Az én avtt vadászkalapom 380 Ft Verseimből 140 Ft Wantzaíy Déf»s:
Kodóstájai, Evanics Béta: Üzen az erdő 450Ft
ködös vadászatok 500Ft Azútvégén 500Ft Erdőzúgás 590Ft

A könyvek megvásárolhatók, megrendelhetők 
a ZERGE-VADÁSZ BT.-nét: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 41.
Postai rendelés esetén a könyvek árát + postaköltség terheli_______________

HARMATCSEPPEK
címmel jelent meg Dúcz László második kötete, amelyben 

28 hangulatos, a vadászok számára tanulságos és szórakoztató 
történetet olvashatnak el.

A kötet 690 forintos áron megvásárolható-megrendelhető a Vadászati 
Kulturális Egyesület irodájában (Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3.), 

valamint a .Rovás' Nyomda és Kiadónál 
(2013 Pomáz, IV. Béla u. 6.)

A VADÁSZOK TITKAI
A Dunatévé HUBERTUS magazinjának adásaiból készült összeállítás 

érdeklődésre tarthat számot a nem vadász nézők és a gyerekek körében is, 
hiszen jó néhány megismételhetetlen és látványos felvételt tartalmaz a 2000 
forintért a DUNA TV Videótáránál (1016 Budapest, Mészáros u. 48-54.1. em.

Telefon: 155-3939), illetőleg a Vadászati Kulturális Egyesület irodájában . 
(1054 Budapest, Honvéd u. 8. IV. 3. Telefon és fax: 131-4368) megvásárolható, 

utánvéttel megrendelhető 120 perces VHS videokazetta.
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KONYVKRITIKA ES KÖNYVPIAC
Magánhasználatra sok, közlésre 
kevés könyvkritikát írtam. Utóbbi 
oka az, hogy erre mindnyájunk 
és a vadászati kultúra örömére 
vannak hivatottabbak. Szinte ön
álló műfajjá forrt ki az dr. Czvalin- 
ga István barátomnál, akinek 
széles látószöge, felkészültsége, 
és véleményalkotása zsinórmér
ték e területen. Ezért az olvasó 
szemével nem a nagy számban 
megjelenő „vadászati irodalmat" 
(ami dr. Nagy Domonkos Imre 
konklúziója szerint mint ilyen: 
nincs) boncolgathatnám, hanem 
a kritikát!

Van tehát egy mondanivaló (ha 
van), ezt megírja a szerző (legyen 
ez vadászati szak- vagy szépiro
dalom). Ezt követően ír egy olva
só a könyvről, azaz egy áttételt al
kalmazunk: kiértékeljük a könyvet, 
mint az élményanyag tükrét. Ez a 
kritika. Ezután a kritikáról írni már 
ismételt áttétel volna, de egyszer 
azonban talán ez sem felesleges.

Megszállott könyvbarátként val
lom, hogy a könyv kapocs, néha 
még barátságok hídja is. Össze
köt generációkat (időben) és 
összeköt kortársakat (térben). 
Azt, hogy e feladatát milyen szin
ten teljesíti a kritikus mint specifi
kus olvasó feladata eldönteni.

Több olyan könyv jelent meg az 
utóbbi időben, amelyről nagyon jó 
vélemény íródott. Mit értünk el ez
zel? A kis, jó esetben 1000 pél
dányban megjelenő könyvekről írt 
jó kritika bátorrá kéne tegye a ki
adót az új kiadásra, az ellátatlan 
közönséget pedig, hogy az új ki
adást bátran megvegye!

Nem ez történik! A kiadó bátor
talan sikerkönyvek újrakiadásá
ban. mert nem bízik a forgalom
ban. A vadász pedig (most, mint 
olvasó) nem bíbelődik előjegy
zéssel. az előzetes piackutatás
sal, hanem a megjelent (jó vagy 
rossz) könyvet megveszi, ha ke
zébe foghatja, vagy nem is lesz 
olvasója annak!

Lássuk be, ha kb. 50000-en va
gyunk vadászok és 1000 példányt 
veszünk meg. akkor 49000 főhöz 
nem jut el. Tehát a magyar va
dásztársadalom 2%-a lesz olvasó. 
Igyekszem nem elfogadni, hogy 
ennyire barbárok lennénk! Hallom 
a választ: drága a könyv! Erről is 
folyt már cikkezés avatottak részé
ről. A ..drága" relatív fogalom - és 
a vadászati irodalomban nem is 
igaz. Pl. Szederjei Ákos szar
vaskönyvei megjelenésükkor 10 
doboz cigaretta vagy 10 db go
lyós töltény árába kerültek. Ma no
minálisan emelt áron, de ugyan
ezen értéken adnak ki könyvet! 
Amire igény van. arra futja is. Ha 
jó könyvet olvashatok, akkor 10 li
ter benzinnel kevesebbet tankolva 
nem autózom inkább 150 kilomé
tert és enyém a könyv...

Másképp is lehet takarékos
kodni. de ez már nem az olvasón 
múlik csak: egy átlagos könyvet 
elolvasok mondjuk 10 évente 
egyszer. A nagyon jót néha öt
ször is. így pl. az 1500 Ft-os 
könyv egyszeri elolvasására 300 
Ft = 2 doboz cigaretta ára. Per
sze ehhez taralmilag jó mű és jól 
szerkesztett, igényes kiadás 
szükséges...

A kiadókhoz: Kelendő könyvet 
csak a szerzői munka elismerésé
vel várhatnak. Addig, amíg a könyv 
bolti árának 10%-a a szerzőé, ad
dig ne csodálkozzunk, hogy egyes 
toliforgatók a mennyiségre és nem 
az igényességre törekszenek...

Vagy nem is vállalják a színvo
nalas könyv megírásának hihetet
lenül nagy erőfeszítését!

Visszakanyarodva a kritika sze
repére: ha az jó, ki kell adni a 
könyvet újra, vagy már az első ki
adása előtt a (háttérbe szorult) 
lektori szakvélemény alapján ne 
1000 példányban, hanem többe...

Ha ^kritika a könyv hiányossá
gára is rámutat (ami lektorálással 
nagyrészt előre kiküszöbölhető 
lenne), akkor azok korrekciójával 
a közepes mű akár nagyon jóvá 
tehető is lehet.

Egyes szerzők rossznéven ve
szik a kritika negatív megállapítá
sait, holott senki sem tökéletes: a 
szerző sem, a kiadó sem, a nyom
da sem - és esetleg a kritikus is 
tévedhet.

A vadászati irodalom (a kétség
be vont terminológiát használva) 
nem öncél! Sokunkat ez vezetett 
és vezet a vadászösvényekre. Ha 
pedig már azt taposhatjuk, minél 
jobb vadászok akarunk lenni: 
hozzáértők és etikusak. Mindez a 
vadászati könyvkiadás felelőssé
ge is. jelentőségének remélt nö
vekedésével. Ahogyan egy réteg 
erőlködik azon, hogy vadásznak 
mondhassa magát ezután is. de 
lehetőségei beszűkültek vagy 
megszűnnek: a jó (!) könyv sorai 
között cserkésznek az erdő he

Embertani történet

lyett. és irodalmi élményt zsákmá
nyolnak vad helyett! Az .új" va
dász is a vadászkönyvekből tájé
kozódik. ill. kellene (!). hogy innen 
merítse ismereteit. Ez is a könyv
kiadás mellett szól. Ahogy idogo 
sít a rosszul szervezett vadászat, 
úgy bosszant a rossz könyv is! 
Szeressük meg de legalábbis 
fogadjuk el - a jó szándékú, a kö
vetkező kiadás korrekciódra is l» 
gyelő hiteles kritikát és kritikuso 
kát úgy, mint segítőtársainkat A 
kritika szükséges! Segíti eliga
zodni az olvasót, tanít és nevol. 
Segíti a kiadót az újrakiadás válla 
lására bátorítva, vagy nem ajánl
va azt.

Segíti továbbá a szerzőválasz 
tásban is: a ..könnyűnek találta 
tottakat" lebeszélve a további 
próbálkozásokról.

Segíti a szerzőt is, mert „írni' 
önmagában is mesterség. Márpe
dig ki minek a mestere, hóhéra az 
annak.

Voltak idők, mikor évekig nem, 
vagy alig jelent meg vadászkönyv 
Ma reprintek és új könyvek töme
ge születik meg - rosszak és jók! 
Ebben a helyzetben elsősorban a 
kiadók felelőssége növekszik 
meg, elsősorban nekik kell stílust 
változtatni. Munkájuk - és a szer 
zőké is - a célban minősül. Cél 
pedig az olvasón keresztül az az 
ügy, amiért könyvet írunk, adunk 
ki. terjesztünk. A könyvészet és 
irodalom tehát nem öncélú, a va
dászati kultúra felemel. Ennek há
látlan feladatot vállaló közkatonái 
a kritikusok! Tiszteljük őket!

Dr. Bőd Lajos

Ps.
t e

Az élet tele van meglepetésekkel, de annál 
nagyobb ritkán adódik, mint ha például hiva
talos ügyben valaki Budapestről Kaposvárra 
szeretne a hajnali sötétben elindulni, de nem 
tudja az autójába bedugni a kulcsot. Nos, 
nem azért mert álmos, nem is azért mert 
rossz kulcsot hozott, hanem egész egysze
rűen azért, mert az autóját nyomtalanul el
lopták.

A szóban forgó spéciéi ETZ-133 forgalmi 
rendszámú, benzin és gázüzemű, napfény
tetős, gallytörőrácsos, tetőcsomagtartós, 
jobb hátulján a lámpa mellett megnyomott 
Niva volt. A legborzasztóbb, ha történetesen 
a tulajdonos e sorok írója, noha mindenki az
zal vigasztalta, hogy manapság kis hazánk
ban kétféle ember létezik: akinek már ellop
ták, van akinek el fogják lopni az autóját. Le
het abban mindenféle lopásgátló méregdrá
ga ketyere. külön zárható kormánybilincs, 
bármi. Ha végignézünk egy parkolón, az úgy 
néz ki, mintha minden tulajdonos meg volna 
győződve arról, hogy a kocsija szökésben 
van. Jogállamilag a legfurcsább azonban

az. hogy az autóra tesznek bilincset, a tolva
jok helyett. A rendőrségen nem lehet autólo
pásért feljelentést tenni, csak a gépjármű 
önkényes elvitelét lehet amúgy jegyzőköny
vileg nehezményezni. A „szerv" unottan gé
peli a jegyzőkönyvet mindenbe belefásulva, 
mert ez már így megy évek óta. Gondolom, 
ha netán egy reggel nem állnának sorba a 
kényszeredett gyalogkakukkok, akkor talán 
nem is volna értelme az életének. Volt olyan, 
hogy meglett, előfordult szórványosan, mint 
ahogy a fehér hollóról is vannak adatok. - 
Tudja - magyarázza - a maffia, az ukránok, a 
kifenék, ezek igazi profik - próbál ámulatba 
ejteni, noha erről a fogalomról, eddig nekem 
egész más elképzeléseim voltak. Manapság 
ugyanis nem az autószerelő a profi, hanem 
az autótolvaj. Ez igen, és még sokan csettin- 
tenek is... Ha megtalálja - adja a jó tanácsot
- nehogy csináljon valami meggondolatlan
ságot - mert számomra úgy tűnik tudják hi
vatalosan is. hogy fegyver van náluk. Ha 
más nem. annak látszó pisztoly. Ekkor jut 
eszembe, mennyit fizettem, rohangáltam,

sorba álltam a fegyvertartási engedélye
mért, ami elöl lejárt, hátul viszont az orvosi
nál érvényes volt. Ezeknek... (ide a kiponto
zott helyre a fentiek behelyettesíthetők, csak 
nem azonosíthatók) nem kell engedély, mert 
a rendőrök úgyis tudják, hogy Nekik minde
nük ab ovo van. Nekem nehezen indult reg
gel a hidegben, nekik könnyen. Köröztetjük, 
mondja és tőlem bevonják a forgalmit. Nekik 
viszont nincs rá szükségük.

Közben adják a jó tanácsokat: mondasd 
be a rádióba, hogy visszavásárolnád a szor
gos tolvajoktól. Mióta kárt vallottam, azóta fi
gyelem milyen a lopott autók piacának kíná
lata. Jelentem, már világszínvonalú, és min
den jogtalan igényt kielégít.

Az empátia, a sorsközösség érzésének 
talán mindennél jobb próbája ez, és ehelyütt 
ajánljuk fel a Magyar VADÁSZLAP hasábjait 
azoknak, akiknek ellopták az autójukat, vagy 
netán el fogják lopni...

Mert ha a lopás még nem is törvényszerű, 
a lehetőség már az.

- homonnay -
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HOGY VAN?
Egy kis erdélyi faluban, Baróton 
kezdődött Kászoni Zoltán életútja, 
aki a közelmúltban ünnepelte het
venedik születésnapját. Biológusi 
diplom ájának m egszerzése után. 
életének jelentős részét Bukarest
ben töltötte. Tizennégy évig látta el 
a Román Vadász és Horgász Szö
vetség főtitkári teendőit. Félévszá
zada fotózik, több mint negyven 
éve publikál szaklapokban. Eddig 
mintegy tizenkét kötete jelent meg. 
és lapunk Vadlexikon rovatának 
vezetője.

Posztomból adódóan gyakran 
kellett úgymond „nagy vadászato
kon” részt vennem, ahol neves sze
m élyiségek puskáztak, jónéhány- 
szor nekem is alkalmam lett volna a 
vadászatra, de amikor invitáltak 
mindig valam i tréfával tereltem el 
róla a szót. így hát „eldicsekedhe- 
tem" vele. hogy soha nem lőttem 
medvét, gím szarvast, dámot. hiúzt. 
pedig lett volna rá lehetőségem . 
Ezen a vadászok sokszor elcsodál
koznak... nem tehetek róla, ilyen 
vagyok. Elem istá és kisdiák korom
ban a szünidőkben a nagybátyáim  
vittek mindig magukkal a Kárpátok 
külünböző vidékeire vadászni. A 
vadászat révén ismerkedtem meg 
igazán a term észettel, az állatok 
életm ódjával, ami meghatározta az 
életutamat. Aztán jómagam is va
dász lettem, m ára már huszonhét 
éves vadászm últtal rendelkezem. 
Bukarest közelében, ahol éltem, na
gyon sok jó apróvadas terület van, 
ott hódolhattam a sörétlövés szen
vedélyének. Nem tagadom, hogy 
az apróvad elejtését sportszerűbb 
vadászatnak tartottam, de ez nem 
zárta ki, hogy amikor csak lehetett, 
mindig szívesen mentem a Kárpá
tok különböző vadászterületeire is. 
de a nagyvad elejtésének örömét 
meghagytam másoknak.

- Zolti bácsi azon szerencsés 
emberek közé tartozik, akiknek 
ugyanaz a hivatásuk, mint a hobbi
juk. Ennyi term észetközelségben 
töltött év után mi az. am ire legszíve
sebben emlékszik vissza?

- Nehéz válogatni közöttük, ami 
biztos, hogy Székelyföldön az idős 
vadászokkal való beszélgetés min

dig nagyon nagy örömet jelentett 
számomra. Nem is vadászélm ény, 
m égis máig él bennem egy farkas
lesen töltött éjszaka em léke. Három 
farkas és egy róka érkezett a kitett 
döghöz. Először a farkasok a róká
val kezdtek el viaskodni, s miután a 
róka elszelelt, a  farkasok egym ás
közti harcára került sor. A kiéhezett 
állatok szinte élet-halálra szóló, fék
telen m arakodása olyan élményt 
jelentett, amit nem tudok elfelejteni.

- Pár éve Erdélyt m aga mögött 
hagyva ma már Budapesten él.

- Annak, hogy Magyarországon 
élek főleg családi okai vannak. 
Gyerm ekeim  és unokám a diktatú
ra éveiben Ausztriába kerültek, s 
Bécs és Báden közelebb van Bu
dapesthez. mint Sepsiszentgyörgy- 
höz. így sokkal könnyebben tudunk 
találkozni. Nekem két hazám van. 
Ha innét utazom Székelyföldre, ak
kor azt mondom, hogy haza me
gyek. De onnét visszatérve is haza 
érkezem. Budapesten is éppúgy itt
hon érzem magam.

Kisprumik Ádám

Vadászzene CD-n
A vadászat őstörténete a legtávolabbi múltba vezet. Már a kezde
tekben az em beriség életének fontos része. S  mindig, az első pilla
natoktól szinte zenei m egnyilvánulásokkal kapcsolódik össze. Isme
retesek a ma élő term észeti népeknél azok a hangjelek, amelyekkel 
egym ást értesítik a vadászat esem ényeiről. Hasonlóképpen azok a 
.csalik", am elyek az állatok hangjának utánzásából erednek. De gaz
dagon ismertek azok a hangszerek is. am elyek állatok szarvaiból ké
szülnek, s am elyek m integy a mai réz és fa hangszerek élőképei. Ki
em elkedő szereppel bírnak azok a csavart szarvakból fabrikált istru- 
mentumok. am elyek a kürt formáját és hangzásvilágát előlegezik.

A Concerto-Boldog együttes „kürt-ötöse" éppen e régi boldog 
szép időket idézi fel. am ikor CD-lemezükön zenei alapism ereteket 
nyújtanak a mai vadászok szám ára. Értékes m űvelődéstörténeti 
vállakózásnak számít az a kísérletük, amikor elént tárják mind a M a
gyarországon használt legrégibb vadászati kürtjeleket, mind a ha
sonló német zenei anyagot.

Különösen érdekes e két zenei blokk, mert bennük felfedezhető
ek a nagyon régiek vadászatához kötődő zenei elem ek (cselekvé
sekre késztető jelek), a rituális kiengesztelés m egnyilvánulásai (a  
német anyagban az egyes állatfajok halálát felidéző motívumok), 
m ásrészt m egjelenik bennük az elmúlt századok .ú ri” vadászatá
nak szokásrendszere, mondhatnánk szertartásossága, a  hajtással 
egybekötött, a  földrajzi környezetet figyelem be vevő feudális 
..nagyvadászat".

E  jelek tehát egyfajta m űvelődéstörténeti hidat képeznek a távoli 
múltból a m ába. M intát adnak napjaink vadászainak, hogyan lehet 
egy gazdasági cselekvésből vonzó ünnepet varázsolni.

A vadászat különleges, em elkedett jellegét, a hétköznapoktól e l
váló, rituális jellegű terét és idejét erősíti fel a  CD  többi darabja, pl. 
W eber jól ism ert vadászkórusa a Bűvös vadász c. operából, az apa 
Mozart, tehát Leopold klasszikus stílusú vadász szim fóniája, vagy 
Kari Sieg ler romantikus színezetű St. Hubertus-m iséje.

S  valam ennyi életre hívott zenemű a Concerto-Boldog együtte
sek (kürtegyüttes, zenekar) kiegyenlített hangzású, átélt előadásá
ban hangzik el. Lenyűgözően szép az öt kürt együtthangzása. s a 
klasszikus zenei előadás legjobb hagyom ányait idézik fel a szimfó- 
nikus alkotások m egvalósításai. Tegyük hozzá, a hangzáskép 
szem pontjából hallhatóan nagy jelentősége van a jól m egválasztot 
helyszínnek (G yőri Evangélikus öregtem plom ). S  a ma már elm a
radhatatlan digitális technikának. Apróbb kritikai észrevétel az is
mertető füzetet illetően: m ás alkalom m al érdem es volna az egyes 
zenei részek idejét rögzíteni a  műsor ism eretésénél, s talán a kürte
gyüttes és a kam arazenekar tagjainak nevét is feltüntetni.

M agának a m űsoranyagnak jelképes értelm ű darabja a Szent 
Hubertust idéző m ise, hiszen a nyolcvanas években elhúnyt Dömö
tör Tekla kiváló néprajzkutató szerint a középkori szent püspök 
„agancsos látom ása", a vadászat védőszentje, illetve a mi múl
tunkban ott rejtőzködő csodaszarvas, a sám ánok szent állata szinte 
összeköti Keletet és Nyugatot. S  a vadászat hídján e régi korok üze
netét közvetíti a  mai em ber szám ára.

Érdem es tehát feltenni a lejátszóra és m eghallgatni ezt a koron
got. hiszen a  vadászt taníthatja vadásznak lenni, a  nem vadásznak 
pedig m egm utatja egy évszázadokat átfogó .gazdálkodási cselek
vés” gazdag kulturális hátterét.

Biernaczky Szilárd

NAMÍBIÁBAN 
25 VADÁSZHATÓ ÁLLATFAJ

Vadgazdag területeken német hivatásos vadásszal
Összkomfortos farmon
Magyar ízlésnek megfelelő konyha
Prospektus Igényelhető
Magyar nyelvű Info este: 06-1-319-6226
Dlrekt Info Will Drum. Wlndhoek POB 5037
Tel ./fax: 00-264-621-503725
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OTJTTE JAGD

A Fö ldm űvelésügyi M iniszter 30/1997 (IV. 30. FM ) 
rendeletbe foglalt Vadászati nap ló  (beírókönyv)

□  Teríték nyilvántartás (nagyvad , ap róvad ) 
kem énykötésben □  Lő jegyzék (ba leseti oktatással). 

Beszerezhető , m egrendelhető (utánvéttel is !)

SZOLITER NYOMDA
6800 Hódm ezővásárhely, Sz ab ad ság  tér 73. 
Telefon: 06-62/222-130, fax: 06-62/222-485



MŰVÉSZPORTRÉ

KOVÁCS ATTILA
Fotoriporteri munkámhoz hasonlóan a 
vadfotózásban is mindig arra törekedtem
- vallja a művész hogy a visszahozha 
tatlan pillanat varázsát megörökíthes 
sem. Az események, vagy inkább ese 
ménysorozatok csúcspillanata kerüljön a 
képre, hiszen elsősorban ez különbözteti 
meg a fotózást a filmezéstől, videózástól. 
A jó képnél is lehet mindig jobbat készí
teni -  és ez talán a fotoriporteri munka 
foglalkozási ártalma is lehet , ezért talán 
soha nem szabadna a jól végzett munka 
örömével letenni a gépet, mert esetleg 
éppen akkor jöhet a „csúcs". Nem is tit
kolom, mindig több képet csinálok, és 
azokból választom ki a legjobbat. Sok
szor cukkolnak is a kollégák azzal, hogy
- mi van Attila, forgattál? Nem igaz, nem 
hiszem el, hogy nem lehet újat hozni. 
Számomra soha nincsenek elcsépelt té
mák és még akár több évtized után is 
elemi erővel megkap egy-egy különleges 
fényhatás. Például, ahogy beköszönt egy 
szobába a napsugár, amikor minden és 
mindenki egy csapásra megváltozik. M á
sok számára talán jelentéktelen aprósá
gok tudnak egy felvételt igazi képpé ten
ni. Az eltelt sok-sok év után - bevallom - 
már a kész képet látom, amikor a gombot 
megnyomom. Természetesen riporteri 
munkám során a technika fejlődése is 
befolyásol, mert felvételeim zöme már te- 
lefotón jut el az újságokhoz. Ezért meg 
kellett tanulnom lényegre törően „fogal
mazni", de ehhez az is kell, hogy a témák 
folthatása a képeken minél nagyobb le
gyen, minél szűkebbek legyenek a kivá

gások. Talán ezek miatt is a vadfotózás
ban más a szemléletem, a látásmódom.

-j Q C H  -ben született Pécsett, de 
I \ J  I az első természet közeli é l

ményeit már a  főváros környéki erdők
ben élte át. A Pilis hegységben először 
hallott szarvasbőgés örökre rabul ejtet
te. Barangolásai során futott össze két 
amatőr vadfotóssal - már a nevükre sem 
emlékszik akik megtanították arra, ho
gyan lehet közeire becserkelni a bőgő 
bikát. Gimnáziumi évei alatt aktív tájéko
zódási futó volt. a  BEA C  színeiben junior 
válogatott szintig küzdötte föl magát, 
egészen egy Achilles-ín sérülésig, ami
kor is abba kellett hagynia a verseny
zést. Diákköri szünidei, nyári munkák 
során keresett pénzét a fölszerelésre 
fordította, így vette meg a Zenit fényké
pezőgépet, a 135 mm-es teleobjektív-

vel, ami már szinte profizmust sejtetett 
A  sajtóval való kapcsolata az ú jíto d  
hordással kezdődött, majd bevonulása 
után talán a sors különös kogyéhól, sex- 
állományú fotoriporteri munkával bízták 
meg és ez meghatározta további élutót 
A leszerelés után egy darabig villany 
szerelőként dolgozott, de volt fős/er 
kesztője jóvoltából a korrnányórsóg pn  
tokoll fotósa lett. Emellett a vadfotóz.V, 
a természetjárás volt a kikapcsokVJA*. 
Jócskán  eltelt egy évtized am ely alatt 
sikerült elsajátítani a fotoriporterség min
den csínját-bínját amikor immár több. 
mint tizenkét éve - jelenlegi munkahc 
lyére, az MTI-hez került.

Alapító tagja volt a Nimród Fotóklub 
nak és sokan emlékeznek még a/ első 
kiállításon bemutatott díjnyertes soroza 
tára, a bajvívó muflonkosokra, amelyet 
Nagykovácsiban kapott lencsevégre 
Szeretettel emlékszik azokra a hivatásos 
vadászokra, akik pátyolgatták első lépé
seit. Nagykovácsiban Tóth Feri bácsira. 
Gem encen Bangó Sándorra, Böröc/ky 
Kornélra, a lábodiakra, akikhez később 
is szívesen leruccant fotózni. Pedig egy 
koron nem volt veszélytelen a protokoll 
területeken vadat fényképezni, mert 
akadt olyan eset is, amikor rendőrök vet 
ték el a fényképezőgépét. Rövidesen 
azonban kialakította a szem élyes kap
csolatokat. így eljutott a legszebb vad 
paradicsom okba is. A  praxis megisme
rése, a vadászirodalom olvasm ányélm é
nyei, az új barátok hatásai nyomán egyre 
nagyobb vonzalmat érzett a vadászat
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iránt. Több ízben járt nyúlbefogáson a 
soroksári vadásztársaságnál és végül fel 
is vették tagnak. Nagy szenvedéllyel járt 
a „saját", vadban korántsem dús terület
re, de később - bizonyára irigység miatt
- kikezdték azzal, hogy aki ilyen közeire 
tud kerülni a vadhoz, az - szerintük - 
csak rosszban sántikálhat. így aztán az 
új területkialakítások után már nem is kí
vánt tagja maradni társaságának.

Úgynevezett „gyihos” vadász amúgy 
sem lett, ejtett gím és dámbikát, néhány 
őzbakot, de a fényképezőgépet mindig 
előbbre valónak tartotta, mint a puskát. 
Bár tagja a Fotóművészek Szövetségé
nek. a Nimród Fotóklubnak, sem ideje, 
sem sok ambíciója nincs a szervezeti

élethez. Munkásságát mind itthon, mind 
külföldön ismerik és elismerik. A  külön
böző zsűrik vélem énye különösebben 
nem befolyásolja, mert szerinte mindig 
vannak divatirányzatok, vezéregyénisé
gek, akiknek a vélem énye nagymérték
ben befolyásolja a többiekét is. É s  ez 
egy cseppet sem jó.

Manapság a vad, mint téma nem divat, 
mindezek ellenére szívéhez ez áll közel. 
Kedvenc vadfajai: a gímszarvas, a róka, 
a mezei nyúl és egy cseppet sem zavar
ja, hogy az ilyen témájú felvételekkel ma 
nem fehet pályázatot, díjakat nyerni, mert 
most éppen a „mikrovilág" a divat. Mindig 
is a maga útját járta, és nem csatlakozott 
egyetlen „szekértáborhoz" sem.

H ivatalos és magánúton bejárta 
szinte a fél világot. Európából csak 
Portugália maradt ki. járt a tengerentú
lon, sőt a Távol-Keleten, Kam csatkán, 
a Kurilli-szigeteken, M ongóliában is. 
Töretlenül bízik abban, hogy valaha 
valós értékké válik a fotós szellem i ter
méke, a sziszifuszi munka, az anyag, 
az utazási és egyéb  költségek, am e
lyek miatt a csúcsfelvételek szinte 
m egfizethetetlenek.

Becsületesen, piaci áron megfizetik 
majd. mert ez egy olyan világ, amelyben 
a ma elkészített munka, többnyire csak 
jövő időben válik kézzel fogható valós 
értékké.

- H -
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HUMOR
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HOCIPOT AZ ABLAKBA
Jó  estét, gyerekek! Remélem, betegágyban 
vagytok már... Ma este a becsületben megőrült 
magyar vadászokról mondok igaz mesét az erő
sebb idegzetű nagycsoportosoknak. Panaszra 
semmi okotok nem lehet, mert kaptatok új tör
vényt, új végrehajtási rendeletet, új kamarát, és 
alig használt tisztségviselőket. Továbbá vízke
resztet, vagy amit akartok...

Újra vizsgázni viszont - bár bízvást rátok fér
ne - ezúttal nem kell. mégis mindent újra kell ta
nulni. mert ami eddig a piszkon kívül rátok ra
gadt, az ettől kezdve annyit is ér. Ha ugyanis va
laki netán azt hinné, hogy a vadászathoz puska, 
töltény és szerencse kell. az akkorát téved, mint 
az elsőfüves borjú a vadvédelmi kerítésnél. A 
vadászatban szerencse manapság kizárólag 
ahhoz kell. hogy valamiért meg ne büntessenek 
benneteket. Bármennyire is szeretnétek, ezt 
nem ússzátok meg szárazon, még szárnyas be
téttel sem. amely a szárnyasok közül talán az 
egyetlen, amely nem ehető. Ez ki van találva, és 
immár föl van tálalva. Ti pedig, kedves gyere
kek, szokjatok rá a közlönyök állandó olvasgatá
sára úgy. hogy ha netán egy hónapig nem jön új 
rendelet, akkor azonnal kiütközzenek a heveny 
elvonási tünetek és az orvosok által javasolt mel
lékhatások. Ha közületek valaki esetleg ilyesmi
ről nem hallott, ilyenek az émelygés, a hányin
ger. a székrekedés, amelynek reciproka a has
menés. Ezenkívül szabadon és demokratikusan 
választhattok még a kettős látás, a korai mag
ömlés és a kései impotencia között is. Kinek mi 
az igazán testhezálló, ugyanis két egyforma hü
lyeség nem szokott egyszerre megtámadni sen
kit. mert az már egyesek szerint járvány volna.

Most pedig, kedves gyerekek, jön a gyakorla
ti foglalkozás és együtt, kéz a kézben, elme
gyünk egy kimondottan erre a célra rendezett 
tanvadászatra. Piszkosul fogjátok élvezni, mert 
itt az életre készítünk fel benneteket, és mindent 
be fogunk tartani szó szerint, úgy. hogy még 
egy legmagasabb szinten misztifikált közalkal
mazott sem tud belénk kötni, pedig nem bízik 
bennetek, ez minden sorából kiviláglik. Ha min
den sikerül, még jutalomfalatra is számíthattok. 
Ezt aztán rögvest be is kaphatjátok...

Ez a bácsi, aki vezet bennünket kék adidas 
joggingban és piros, a szemén kivágott sísapká
ban, ez nem körözött postarabló, hanem csak 
egy „eltérő megállapodás" szerinti egyen(ál)ru- 
hába felöltözött vadőr. Papírja is van róla, igazo
lás. csak nem orvosi. Aki nem hiszi, ne járjon utá
na. Nem kell félni tőle. még az orvvadászok sem 
félnek, mert nincs miért. Növényevő az istenadta 
és galamblelkű..Az oldalán lógó fémdarabokat 
ne vigyétek a MÉH-be. mert keveset adnak érte. 
és nem is az új húszezres. Ezek - ha nem tudná
tok - az új vadjelölő biléták, és azért különböző 
színűek, mert előre sohasem tudjuk, mi kerül 
majd a puskacső elé. amit később azonosítani 
kell. Ezekből nyomunk bele egyet vagy kettőt at

tól függően, hogy trófeás. vagy trófeátlan tarvad 
kerül terítékre. Mielőtt fölmászunk a magaslesre, 
névsorolvasást tartok, és meg kell győződnöm 
arról, hogy pici dugós puskáitoknak érvényes-e 
a műszaki vizsgája, normálisak vagytok-e orvosi
lag, a fegyvertartási engedélyeteket elhiszi-e a 
rendőrség, van-e sebkötöző csomagocskátok, 
lóg-e a nyakatokban távcsövecske, ég-e a zseb- 
lámpácskátok, és száraz-e a liberótok... Apropó, 
még ez sem elég, mert nyilatkoznotok kell arról 
is. hogy elfogadjátok-e a kamara alapszabályát, 
amelyet még senki sem látott, és fizetitek-e a ka
marai tagdíjat, amelyről csak rémhírek vannak. 
Abban biztosak lehettek, hogy sok lesz, mert ki
csinyes érdekeitek védelme a hatékonysággal 
fordított arányosságban áll. Ne féljetek, gyere
kek. legfeljebb kevesebbet fogtok fagyizni. nyal
ni e nélkül is lehet, semmivel sem kevesebbet, 
mint a rendszerváltás előtt. Sőt...

Arra a másik magaslesre, amit ott messze lát
tok - kedves gyerekek arra nem mászhattok 
ám fel! Azon területrészre Kohn és Grün bácsi, a 
külföldi bérvadászok mehetnek csak ki, mert ott 
még néhány vad is maradt. Micsoda? Hogy ez 
alhaszonbérlet? Értetlen ebadta kölkei, már me
gint okoskodtok? Nem. nem és nem! Képtelenek 
vagytok megérteni, és nem tudom beleverni ab
ba a tamáskodó, buta fejetekbe, hogy ez nem 
alhaszonbérlet. Ez egy legális kiskapu, amellyel 
azt játsszuk. hogy..r csak bújjatok rajta. Majd ha 
olyan nagyok és okosak lesztek, mint mi. akkor 
megértitek, milyen hasznos ez kemény valutá
ban. addig pedig kuss. Inkább azzal törődjetek, 
hogy mielőbb elfoggyanak a krotáliák, mert jö
vőre a duplájába kerül...

De menjünk tovább, mert sohasem végezzük 
ki egymást. Viselkedjetek az elvárásoknak meg
felelően. és ne fecsegjetek itt demokratikusan 
összevissza. Mivel a bolhánál nagyobb vadunk 
már évek óta nincsen, most egy kitömött szal
mazsákkal fogunk gyakorlatozni, amelyet csak 
azért becézünk váltóvadnak, mert a vasútállo
másról lopták. Hármat számolok, és a piros sap
kás Tökös Józsi, az államilag soha el nem ismert 
hivatásos vadölő. szolgálati marokfegyverével 
csípőből karikára kegyelemlövi a demonstratív 
váltóvadat. (Puff...) Hurrá! Jól jelzett és eldőlt, 
mint egy zsák, s ez várható volt. Most - szokás 
szerint - várunk egy kicsit, elszívunk egy jövedé
ki törvény hatálya alá eső cigarettát, amely ret
tentően káros az egészségre, viszont hasznos 
az államra. Na, ezután kaphatjuk be az extázi 
tablettát, amely már minden nagycsoportosnál 
egészségügyi felszerelés, és önkívületben örül
hetünk. Egyfelől, mert nem minket talált el. más
felől. mert ez a hatásmechanizmusa. Tudjátok, 
gyerekek, jobban, mint a tanerők. Azoknak erre 
sem telik, ezért búskomorak. Odatámolygunk a 
rálövés helyére és megállapítjuk, hogy az előze
tes bírálat megfelelt a várakozásoknak, és az 
fekszik előttünk dermedten. amelyre a célzás, 
mint egyedüli emberi tevékenység irányult. A jo
gos védelmi helyzetet és a birtokbavételt jog
szabályszerűen bizonyítandó, az arra alkalmas 
és késnek látszó tárggyal - például csavarhúzó
val - beleszúrunk a szemgödrébe a járomív fölé. 
Nem kell a vértől elájulni gyerekek, ez ezzel jár. 
Legfeljebb kerüljétek el később a bölléri vagy 
sebészi pályát, és kész. Bekattintjuk a bilétát a 
járomívbe, ugyanezt tesszük hátul, a csánkba is. 
Ez még arra is jó. hogyha netán a kelleténél job
ban fejünkbe száll az áldomás, ebből megtud
juk, mit lőttünk. Ha piros: szarvas, ha zöld: disz
nó, ha fehér: őzike a zsákmány. Színvak ellen
őröknek úgyis mindegy. Ennyit az állattanról. Ha 
pedig a külföldi bérvadász netán le szeretné 
fényképezni, azért a potom húsz-harmincezer 
rongyos márkájáért, a piros bilétával szemközt

csippentett minden lében hirschot. ajánlatos El
sőbb a fotón fekete téglalappal letakarni a szó
mét a bikának, akárcsak a személyiségi jogok
kal védett kiskorúak esotében A kiskorúsága 
azonban majd csak bírálatkor dórul ki amolyot 
mínusz három ponttal és hárommillió forint pón/ 
bírsággal jeleznek, udvariasan Rós/letfi/etós 
nincs, bankhitelt nem lehet rá fölvenni Na. <jy«• 
rekek. itt nem az extázit. hanem az idegnyugtatót 
kapjátok be! De hagyjatok későbbre is 

A vadat itt nem szabad kizsigerelni hanem el 
kell vinni a rendelet szerint előirt külön bejáratú 
zsigerelőhelyre. a ..vérmezőre', amelyet kos/ 
pénzfizetéses, áfás számlára működő hatósági 
állatorvos jelöl ki számotokra. Mert ti - has/, >ma- 
lan gyerekek - zsigereltetek itt összevissza 
nem vagytok szalonképesek. A termés/ot örök 
körforgása - amivel örökké bosszantotok csak 
a képeskönyvben létezik, s eddig azért tanulta 
tok, hogy valamiből megbukhassatok Nem b.i, 
hogy a vérmező innen húsz kilométerre van és 
már ránk szakadt az este, oda kell vinni a h/c  
tővendéggel együtt, mert egy kocsival jöttünk 
Igen, ne kiabáljatok, tudom jól, hogy a másik 
rendelkezés szerint napszállta után semmitől* • 
vadászati tevékenységet folytatni nem lehet 6-. 
ha nem vagytok otthon, kikaptok, mert zavarjá
tok a vadorzókat. Mindegy, most még itt va
gyunk a zsigerelőhelyen és közben a belekből 
jósolhatunk, hogy melyik szabálysértés miatt 
vonják be a vadászjegyeteket. Ezután a föl nem 
használt beleket el kell ásni és az általában min
dig, mindenkinél kéznél lévő klórmeszes zsákkal 
le kell fertőtleníteni. Minél természetidegenebb 
anyaggal, hogy még a dögevők is kidobják a 
taccsot. Ha abban a szerencsében részesít 
benneteket a kiszámíthatatlan vadászszeren 
cse, hogy fagyos a föld, akkor a szolgálati csá
kánnyal kell sírt ásni, de az sem baj. ha nálatok 
van egy összecsukható tábori talajmaró. esetleg 
óvatosan lépegető eszkavátor. netán egy munka 
nélküli vájár.

Ha semmit nem értettetek meg. ne kérdezze
tek. mert még kicsik vagytok, és romolom, meg 
is álltok a nőzésben. Alulról ugyan lehet opitkez- 
ni, de jókat kérdezni csak felülről lőhet Minden
esetre ez arra is jó, hogy eddig talán tiszteltek 
bennünket valamennyire a külföldiek, vadászati 
nagyhatalomnak neveztek. Mostanában azon
ban - és ez újabb lépés Európa feló mar szent 
őrülteknek tartanak, ennek minden előnyével 
együtt. Ez már valóban egyfajta minőségi válto
zás. Miután minden nyomunkat elkapartuk, min
dent mindenhová benyomtunk, beirtunk, akkor 
szabad az ijedtségtől és félelemtől vacogó ven
déggel bemenni a vadászházba és megetetni 
vele szolgáltatásként a 35 márkás vacsoráját, 
amelynek esedékessége olyan bizonytalan, mint 
a munkavizsgás vadászkutyáé, legalábbis a 
fennálló rendelkezések értelmetlenségében...

-  homonnay -
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HUBERTUS Vadkereskedelm i Kft.
M EG VÁ SÁ RO LH A TÓ , M EG R EN D ELH ET Ő !

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

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük! 
ÜZEM TERVEZÖ I TANFOLYAM augusztus 21 és 22-én 

Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0469, 316-0470. Tel./fax: 316-0471

ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZÁKÜZLET

VADÁSZ- ÉS M AROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, svájci-német S IG  SA U ER  

és az osztrák G lock pisztolyok,
SW A RO VSK I TÁVCSÖ VEK,

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Október 13-ától új telefonszámaink: 320-4314 *  320-4315

VADHŰ TŐHÁZ KFT.

LŐTTVAD-FELVÁSÁRLÁS
8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDIU. 36. TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

r

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

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

A v a d á s z
s z e m e

A term észet bőkezűbb vo lt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. M indenekelőtt a látás 

terén. A Schm idt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, term észethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

m ellett is, széles látóm ező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szem ével is.

1,5-6x42

^ C H M IP T  &  B E N 0 ( 2

HUNGÁRIA

Schmidt & Bender Hungária Kft. ■ H-l 106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 - Telefax: 263-2937
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Az I. Országos Vadászati Kulturális Kon
ferencia zárónyilatkozatának megfelelően a 
Vadászati Kulturális Egyesület Etikai Bizott
sága Kaposváron, november 11-ei ülésén 
az .utolsó simításokat" hajtotta végre a ma
gyar vadászat Etikai Kódexének tervezetén. 
A tervezetet előre láthatóan lapunk januári 
számában jelentetjük meg. hogy széles körű 
szakmai vitában móretessék meg és kiegé- 
szíthetővé váljon a hozzászólók véleményé
vel. javaslataival. A bizottság ismét állást 
foglalt amellett, hogy az etikai minimumot 
tartalmazó Kódexen kívül, mindenképpen 
meg kell jelentetni egy olyan etikai kiad
ványt. amely a konkrét szabályokon kívül 
idézet-, illetőleg szemelvénygyűjteményt, 
irodalomjegyzéket, esetleg további kiegészí
téseket, magyarázatokat is tartalmaz.

Csak a jövő évi vadászati idény kezdetére 
várható az FM 30/1997. (IV.30.) rendelet mó
dosítása. amely pontosítja a vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászat
ról szóló 1996.évi LV, törvény végrehajtását 
A módosítást részben a vadászkamaráról 
szóló 1997. évi XLVI. törvény életbelépése, 
részben a gyakorlat által felvetett kérdések 
megválaszolása indokolja. Az Országos Ma
gyar Vadászkamara vezetőinek kérésére az 
FM vadgazdálkodási és halászati főosztálya

a rendelet módosításának megszövegezé
sét illetően újabb szakmai egyeztetést tesz 
lehetővé még a tárcán belüli kodifikáció 
előtt.

December 4-én döntenek az FM vadászati 
felügyelőinek értekezletén arról, hogy tech
nikailag hogyan adják ki a jövő évi vadászje
gyeket és milyen változás lesz a vadászvizs
gák rendjében. A vadászkamaráról szóló 
törvény értelmében mindkettő már a kamara 
feladata, ahol viszont még nincsenek meg a 
személyi és tárgyi-technikai feltételek. A ja
vaslat szerint - átmenetileg - az FM Hivata
lok - együttműködve a kamarával - az érte
kezletet követően kezdik el kiadni a vadász
jegyeket... mindaddig, amig ezt a tevékeny
séget a kamara nem tudja önállóan ellátni.

Új medvekoponya világrekordot bírált Buka
restben a C.I.C. nemzetközi trófeabíráló bi
zottsága. Az új rekord - 69.47 ponttal - az 
1994-ben Bistritán terítékre került medve ko
ponyája. de emellett bemutatták még a má
sodik helyezettet, az 1993-ban Hargitán 
zsákmányolt 69.25 pontos trófeát is. így 
mindkettő megelőzte a rangsorban az oro
szok 1992-ben. Kamcsatkán elejtett medvé
jének 69.21 pontos világrekordját.

Sörözni indult két cimbora a Somogy megyei 
Vésén. Egyikük gyalog volt, a másik kocsi
val. amikor az autósnak eszébe jutott, hogy 
töltött golyós puskája a hátsó ülésen fék- 
sziki!). Kivette az autóból és kiürítette, úgy 
emlékezett, hogy négy töltényt rakott a tár
ba. Tragikus tévedése már csak akkor derűit 
ki. amikor az elsütő billentyűt szerette volna 
elcsettinteni és az ötödik tölténnyel deréktá
jon lőtte a közelében, sötétben álló barátját. 
A szerencsétlenül jártat azonnal ai  orvoshoz 
vitték, aki kihívta a mentőket, de a sebesült 
még a megérkezésük előtt kivérzóses sokk 
miatt meghalt A foglalkozás körében elkö
vetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés 
vétségével gyanúsított férfi ügyét a hatóság 
szakértők bevonásával vizsgálja.

Elkészült már az FM rendelete a Vadászati 
Felügyelőségek felállításáról, de addig nem 
adható ki. amig a jövő évi költségvetés.' tör
vény nem biztosítja rá az anyagi fedezetet, 
illetőleg a létszámbővítést a kormány jóvá 
nem hagyta. Az illetékesek véleménye sze
rint a felügyelőségek január-februárban 
kezdhetik meg munkájukat.

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizott
sága .A/ állatok élotkörülményoi Magyaror
szágon* című kiadványában bukkantunk 
egy hivatalos (Központi Statisztikai Hivatal) 
statisztikára, amoly mogtohotősen elgondol' 
kodtató adatokat tartalma/ Bocsult léts/Am 
alapján 1989-tól napjainkig majdnom meg
duplázódott a gímszarvas állománya. 
39 400-ról 71.700 ra omolkedett A dám 
10.3 ezerről 14,1 o/orro. az őz 166 ezerről 
237,6 ezerre, a muflon 9.6 ezerről 10.7 ezer
re, a vaddisznó 37,1 ezerről 58.9 o/orre. a 
fogoly 52,5 ezerről 62.7 ezerre 
A mezei nyúl létszáma 643,5 ezerről 47b i 
ezerre, a fácán 1 millió 137.1 ezerről 645.5 
ezerre csökkent.

Nagy sikerrel, ónnálló kiállítással mutatko
zott be Kovrig Miklós festőművész Nagyka
nizsán a zalai erdész, vadász ős műkedvelő 
közönségnek az Egry József Galériában A 
telt házas megnyitón Feiszt Ottó. a Zainordő 
Rt. vezérigazgatója ismertette a művész elet* 
útját, amelynek a zalai kiállítás egyet̂ -i ,v <>• 
mása csupán. A tárlatnak az adott apropót, 
hogy a neves gazdaság egy közelmúltban 
felújított vadászházát Kovrig Miklós kép i
vel tette hangulatossá.

APRÓHIRDETÉS
A PR Ó H IRD ETÉSEK  TARIFÁ I: 

Az első szó 100 Ft, minden továb
bi szó 20-20 Ft+ 25 %  áfa. A hir
detéseket levélben, faxon, vagy 
szem élyesen, minden hónap 10- 
éig szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEbVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület 
tagjai számára és valam ennyi ál
lást kereső számára ingyenes az 
apróhirdetés. A vadásztársasá
gok által beküldött halálozási ér
tesítések ugyancsak díjmentesek.

Eladó 1 db 5,6x50 R Magnum vadászfegyver, 16-os 
sórétes Yáliócsóve). .222-es, 223-as vagy .243-as 
csere érdekel. Érdeklődni a 06-96/288-276OS tete- 
fcnszámon lehet.

VAD-GAZDA Mérnöki Iroda vállalja: vadászte
rületek haszonbérleti szerződéseinek előkészí
tését. felértékelését, rövid és hosszú távú 
územtervezését. bejegyzett szakértőkkel, refe
renciákkal. Telelőn: 06-60/314-597.06-30/314- 
597,118-9226. fax: 153-0417.

Eladó 1 db Brauning 16-os sörétes félautomata ló
fegyver. Érdeklődni: 06-24/408-145-ös telefonon 16 
óra után.________________________________
Steyer Mannlicher Lux M .3006-os golyós lőfegy
ver Zeiss diavary-ZM 3-12x56 céüávcsóvel igén>*es- 
?k eladó Érdeklődni 0682/311-743__________

Eladó Watherby 7mm-es Remington magnum 300 
Winchester magnum .3006os, valamint Browning 
303-as W„ alsó emelőkaros golyósok, Autó 5-ós 
Browning 12-es sörétes, 1-4x20-as futóvadlövő táv
cső és 9.3x74R. 243 Winchester lőszerek. Érdeklőd- 

062CY236924_________________________
1910-ben gyártott ManrVicher Schönauer 9.5x57-es 
golyós p̂ ska, Zeiss távcsővel, friss műszakival új
szerű állapotban, eladó. Irányár: 220 ezer Ft. Érdek- 
lődni: 0688/457-383._______________________
Sórétes 12-es olasz bock vadászfegyver vásárlás, 
engedélyre áron alul 55.000 forintért eladó, enge
désre várni tudok. Telefon: 061/4000350.
7x64-es Zastava golyós puska, 6x46-os 1.0-1 táv
cső/el és gyorszáras szerelékkel 75.000 forintért. 12 
kai Beretta félautomata újszerű állapotban 95.000 fo
rintért. 12 kai. Franchi félautomata újszerű áSapotban

105.000 forintért. 12 cal Izs58 duplapuska 35.000 
forintért eladó. Érdeklődni telefonon minden nap 18 
óra után 06-57/456281.

Vadászati szakértő, szaktanácsadó: územter- 
vezés kedvezményes állami támogatással, va
dásztársasági, fötótulajdonosi ügyek. Kérjen 
személyes konzultációt. Telefon: 06-20̂ 640- 
083. Teiyiax: 222-4539.

Törzskönyvezett orosz-európai lajka kiskutyák vad- 
cfcznóvizsgás szülőtől, tetoválva, oltva e'adók. Tele- 
fen: 06-1/292-3966.________________________
Vizslák bevadászását, tatását váSaJom Mtkola 
Géza 9171 Győrújfalu. Metrók u. 66. telelőn: 06 
96/339-157.
Jugoszláv vérvonalú ;agd terrier kölykök eladók és 
eSőjegyezhetők Anya: Azra ÉRD 2xCACI8. 6xCA- 
CIT-RESCACIB, 5xCACT, eurokupa győztes, vala
mint összetett munkája megtekinthető. (dsznós. vízi 
és kotorék). Az idei versenyeken elért eredményei is 
bizonyítják. Nényei Tamás 06-20/612-079, valamint 
0634/384-900.___________________________
Welsh terrier kölykök eladók, valamint előjegyezhe
t i. Az ország legjobb munkatenyészetéből, apa: 
Zorro IZ. Raneskohé Letisle, anya: Récsey Jolanda. 
Ezt az idei kotorék- és vaddisznós. valamint vízi mun
kai versenyeken elért eredmények a'átámasztják: 
Nógrád kupa abszolút bajnoka. Szentes-Tisza kupa 
b̂ noka, Komló-Duna kupa bajnoka. Valamint több 
kotorékverseny első helyezettje. 10xCAClT, 8xCACT. 
Munkáját elismerik az egész országban. Nényei Ta
más: 06-20)612-079. valamit 0634/384-900

Vadászterületek vizel:á!ását biztosítom szé'mo- 
toros kútja'rrmat. vadászházak áramellátását 
szélmotoros generátorommal. Szabó György, 
3671 Borsodnádasd, Belső u. 27. Telefon: 06- 
48/442-529, tetfax: 0648/471-419 (8-14 óráig).

Eladó 8 hónapos jagd terrier kan kutya csak vadá
szok részére, valamint egy 8 hónapos szuka, vadá
szó szűköktől. A szü’ók munkája garantált. Előjegy
zést felveszünk Nényer Tamás. 0620612-079, vala- 
mint 06-34/384-900________________________
Angol cocker spániel (arany), jagdtemer. szál
kásszőrű tacskó, sárga Labrador kölykök és növen
dékkutyák győztes szülőktől eladók. Német és Ju
goszláv import kanokkal fedeztetést vállalunk. Ér
deklődni: 0672/498-683.

Többszörösen díjnyertes, világgyőztes vérvonalú 
szülőktől rö/idszőrú magyar vizsla kölykök eladók. 
Érdeklődni 068̂ 475-145, Holdos»____________
2 éves kan magyar vizslánkat szerető gazdának el
ajándékoznánk. Telefon: 061/405-2070.

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

Budapest mellett 11100 négyzetméter bekerítetten 
ősparkban lévő vadászház (vadásztagsággal) villa 
500 négyzetméteres ósszkózműves téglaépület 8 
szobával. 2 fürdőszobával garázsokkal, pincével, ál
lattartásra alkalmas melléképülettel éadó. Pihenésre, 
vállakózásra alkalmas Irányár: 15 miliő forint. Érdek- 
lődni: 061/419-7433._______________________
Hatvan területén erdő. halastavak mellett lévő va
dászház (tanyás ingatlan). 1000 n-öl bekerített tel
ken, 2 szoba összkomfortos 100 nm téglaépüíettel. 
ipari árammal eladó. Pihenésre, vállalkozásra al
kalmas. irányár: 3 millió forint. Érdeklődni: 06- 
1/419-7433.
A legszebb trófea a család ősi címere. Magyar és 
Erdélyi nemesi o'merek beszerezhetők merített pa- 
píron, kutyabőrön is Telelőn 061/3034672
Új vadászkocsi igényesnek e'adó. Tetefon: 06- 
23/374-667.

Korongdobó gépet hobbi és parcours korong
hoz 21.800 Ft-tól. famászó és állványos össze
hajtható magas'eseket 12.500 Ft-tól (+posta- 
dij+áía) szállít az INTERMAS Kft. Szárnyas, 
szőrmés befogócsapdák minden méretben Te
lefon: 0666/321-151, fax 0666/441-029.

Új 47-es vadászcsizma eladó Telefon: 06-1/410- 
7811.___________________________________
Karácsonyra könyvet! A Diana Vadász-Horgász 
Antikvárium többszáz vadászkönyv kínálatából válo
gathat. Árjegyzéket küldünk, a könyveket utánvéttel 
postázzuk. Le,'élőm: 6900 Makó. Zrínyi u. 34. Te'e- 
fon: 0662/211-561 és 06-62/21̂ 680___________
Vadásztársaságok részére kisbálás réti és lucerna 
széna és abrak takarmányok eladók. 1998-as évre ta
karmánytök-. répa és a fenüek termesztését szállítás
sal is vállalom előzetes megállapodás szerint. Te'e- 
fon: 06-35/310229 esti órákban.

Igényes vadászházak, vadásztanyák ette' 
mek, egyéni elképzelés szerinti belsöépné 
szetét és lakberendezését vállalji* KERT 
TIPP Bt.. 2700 Cegléd. Kéve u. 9.. telelőn 
0653/315-528.

üzemi apróvadas területre keresünk hivatásos va
dászt, aki a vízivad vadászatában is jártas. Szolgá’a- 
ti lakást biztosítunk. Jelentkezés ónéletrajzzal és fi
zetési igény megjelölésével: Agropoint Kft 4026 
Debrecen. Hunyadi u. 10.____________________
Megrendüléssel tudatjuk, hogy Vogel László va
dásztársunk 46 éves korában hosszú betegség után 
elhunyt. Emíékét kegyelettel megőrizzük. Cikoía Vi
déki Vadásztársaság.

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

Emblémájukat, működésükhöz szükséges ügyvi
teli nyomtatványaién, bélyegzőiket, tankönyvüket 
és egyebeket (vendégjeg/ek emléklapok, levél
papírok, borítékok, névjegyek, stb.) felkérésre 
megtervezem, kivitelezem, ötvözve az óoök igé
nyeit. helyi sajátosságaikat a magyar vadászati 
kultúra képi világával

Várom szives érdeklődésüket: 
CZ1GLÉNYIALPÁR 
grafikus (és vadász)

Cim: 1027 Budapest. Horvát u. 2-12. II. 15 
Teljfax; 201-8366

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Pesztericz 
Alajos, vadásztársaságunk elnöke, életének 50. évé
ben 1997. október 25-én tragkus hirtelenséggel el
hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Németkéri 
Vadásztársaság.

Karácsonyi ajándék vizslásoknak!
Csak decemberben 500 Ft kedvezménnyel 
postai utánvéttel megrendelhető a szerzőtől 
Huszár Tibor: A vizslák idomítása és vezeté
se... c. könyve, most postaköltséggé bruttó 
1500 Ft-ért. Ugyanott kiváló vadászvérvonalú 
rövid és drócszórű magyaivizsiák, kölykök és 
képzettek, eladók, valamint e*ó|egyezhetók. 
Huszár Tibor vizsla mestertenyésztő és kikép
ző. 9062 Kisbajcs. Árpád u. 10. Tel/ax: 06 
96/358008.
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KAZAKHSTAN
IGÉNYES VADÁSZAT KAPITÁUS MARALRA SPORTOS VADÁSZOK SZÁMÁRA. 
VADÁSZATI KÖLTSÉGEK A lM A T Y Ó  ÉS VISSZA 12 NAP MARAllA l EGYÜTT

TRÓFEAKORLÁTOZÁS NÉLKÜL:
ÜSD 5 9 2 5 ,-

KYRGYSTAN
VADÁSZAT KAPITÁLIS KÓSZÁLI KECSKÉRE LÉLEGZETELÁLLÍTÓ 

MAGASLATOKON.
9  NAP BISHEKTÓL ÉS VISSZA KÓSZÁLI KECSKE KILÖVÉSÉVEL EGYÜTT, 

TRÓFEAKORLÁTOZÁS NÉLKÜL:
USD 3 6 0 0 ,- *

2. KÓSZÁLI KECSKE: USD 1500 ,-

SVÉDOftSZÁG
SZEPTEMBER 1 -JANUÁR 31. 7  NAP UTAZÁSSAL EGYÜTT, 5 VADÁSZNAP 
OSTRUNDTÓL ÉS VISSZA, ÖSSZES JÁRULÉKOS KÖLTSÉG ÉS KILÖVÉSI DÍJ.

1 CSÁSZÁRAAADÁR, 1 SIKETFAJD, 1 HAVASI HÓFAJD, 1 NYÍRFAJD, 1 HAVASI 
NYÚL, SZALONKA, KACSA, LIBA:

D M 3 4 1 0 ,-

FIGYELEMII!
HAJTÓVADÁSZAT JÁVORSZARVASRA EGYÉNI VADÁSZOK SZÁMÁRA IS! 

KÉRJE SVÉDORSZÁG PROGRAMUNKAT!

KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT. 
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

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

FŐNIX SPORT & VADÁSZBOLT
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL.: 218-0293 
Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak. 

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés. 
NIKE SPORTCIPŐK É S  SPORTRUHÁZAT

TRAVEL
A C onC orda T ra va l örömmel értesíti a kedves oJvascfcat, hogy tevékenységi köre ra p M IJ a ty  e la é é e e a l bövúB. 
így ezentúl komplett szolgáltatással á l utasai rendekezésére. Vadászat egyéni és társasutazások, valamint ü z t t  és 
In o n * *  utak szovezése m ded igény szerint kecfcezö áai tunsta-. te tve  kényelmes utazást biztosító business 
osztályú ra p O lty a fy a k a t biztosítunk a v flá g  m inden  p o n tjá ra  * »  ra law ew n yl  lé y H in a ié | á n .

A z ilé b b W Ü M R  ím M ü I  n ih é n j az a k tu á ih

AMSTERDAM 32900- MADRID 42000,-
AUCKLAND 217 800- MEXICO 87300,-
BANGKOK 115 000- MIAMI 68600,-
BARCELONA 40000- MÜNCHEN 28500-
BRUSSELS 33000- NEW YORK 59 000-
BUENOS ARIES 120000- NICE 45100,-
CAPETOWN 109 800- ORLANDO 68 600,-
EDINBURGH 41 000- PARIS 33 800-
FRANKFURT 41 000- PORTO 48800-
HARARE 109 800- RIO DE JANEIRO 114 200-
ISTANBUL 38 000- STOCKHOLM 45000-
JOHANNESBURG 91 000,- SYDNEY 163500,-
LARNACA 36 000,- TOKYO 101 000,-
LONDON 26 000,- TORONTO 61 500,-
LOS ANGELES 81 000,- ZÜRICH 32000,-

A  f * n t i á ra k  a rap üM táH  K a tá k a t nam  ta rta lm a z z á k !
A Z  IRO DÁNKBAN M EGVÁSÁROLT REPÜLŐ JEG YEK ÁRÁBÓ L 

5%  KEDVEZM ÉNYT ADUNK A VADÁSZATI KULTU RÁLIS  EG YESÜLET TA G JA I SZÁM ÁRA! 
Iro d á n k  n y itv a ta rtá s i M a }* : héttS-csütörtűk: 9.00-17.00. péntek: 16.00 

C M M u  GonCorde Travei, 1062 Budapest. Andrássy út 56.
Tel: (31-1) 153-0935,269-5448. Fax: (36-1) 153-0417

CŐH/0 OROL

Magyarországon a polgári (vadász és önvédelm i) kézifegyverek és ezek 
lőszereinek vizsgálatát, a megfelelőség tanúsítását az Ipari, Kereskedelmi 

és Idegenforgalm i M inisztérium  kije lö lése alapján -  az 1973. évi 19. 
törvényerejű rendelet, valam int a 64 /1996 . (XII. 27.) IKIM rendelet 

értelmében - ,  a használók biztonsága érdekében -  a fegyverek 
forgalombahozatala előtt és időszakosan kötelezően -  a C.I.P. nemzetközi 

előírásainak megfelelően végezzük el.

MKH

A POLGÁRI KÉZILÖFEGYVER- ÉS LÖSZERVIZSGÁLÓ KFT. 
HÉTFŰN, SZERDÁN és PÉNTEKEN 

7.00 órától 12 óráig veszi át az EGYÉNI megrendelőktől a 
vadászfegyvereket műszaki viszgálatra.

A vizsgálat elvégzéséhez át kell adni a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt. 
A vadásztársaságok, fegyverjavítók, kereskedők, 

illetőleg m ás cégek részére 
a fegyverek m űszaki vizsgálatát előre egyeztetett időpontban 

NAPONTA 7.00 órától 10 óráig tudjuk átvenni és elvégezni.
Az átvételhez kérjük szíveskedjenek 2 példányban megrendelést készíteni, 

amely tartalmazza a megrendelő adatait, m inden egyes fegyver számát, 
típusát, kaliberét, valamint a tulajdonos nevét és pontos lakcímét. 

Egyéni m egrendelőink részére a m aroklőfegyverek m űszaki vizsgálatát 
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN végezzük, az átvétel 7 .00 órától 12 óráig tart. 

Kérjük a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt.
A bevizsgált, próbajellel beütött fegyvereket, valamint a vizsgálati 
tanúsítványt -  a forgalomtól függően -  naponta 13 órától adjuk át

megrendelőinknek.
Cím ünk: 1095 BUDAPEST, Soroksári út 158.

Telelőn: (0 6 -1 ) 2 8 0 -6 7 8 2 ,2 8 1 -1 8 6 0 . Telefax: (0 6 -1 ) 281-1856

Import-Export Kereskedelm i Kft.

H U LLA JT O T T  A G A N C S  FÖ LV Á SÁ R LÁ SA  
A  L E G M A G A S A B B  N A PI ÁRO N !

A Z  Ö N  P A R T N E R E  A IM PO R T -EX PO R T  
K E R E S K E D E L M I KFT.

1181 B U D A P EST , B A R O S S  U. 62. 
T ELEFO N /FA X : 00-36-1/290-7299 

A U T Ó T ELEFO N : 00-36-30/484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
TRADE

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

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

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

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONT ÁRNÁL IS  OLCSÓBBAK VAGYUNK!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ M IRAGE SÖ R ÉT ES LŐ SZEREK  
12,16, 20 kaliberben

jk.

%
1077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFO N: 322-4002 

NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14.30



SZENT HUBERTUS 
Olasz-Magyar Kft

tjjf WtÉmmMí

1065 Budapest. 
Podmaniczky u. 2 
Tel.: 1/153-1726

7400 Kaposvár, 
Fő u. 40. 

Tel.: 82/318-954

7500 Nagyatád, 
Piac tér 

Tel.: 82/352-899



2i_
8.900,-

3s_
8.900,-

5i_
2.900,-

3 .  GALLÉROS-GOMBOS PULÓVER
ragián szabással, kézelőnél passzé- 
kötéssel. Form atartó, tiszta gyapjú. 
M éret: 3 = 48/50 4 = 52/54
5 = 56/58

Olív
Cikkszám :
62233 8.900,- 
S ö té tkó k
Cikkszám :
62232 8.900,-
A n tra c it
Cikkszám:
62234 8.900,-

4 .  POLAR DZSEKI elől végig ro
bosztus zippel, aljában és a ké
zelőben gum ival, kis hím zéssel.

M éret: 3 = 48/50 4 = 52/54
5 = 56/58

Cikkszám:
96211 4.900,

5 .  Kom binált tö lté n y ö v  marhabőr
ből,
12-es sörétes és golyós töltények 
szám ára.
Cikkszám:
94220 3 ^ 9 0 ,-  h e ly e tt 2 .900 r

6 .  Összehúzható szárú b é le lt PVC 
csizm a.
M éret: 40 - 45 
Cikkszám:
96628 3.590,-

Rendkfvüll ajánlati

1 .  TEDDY LESKABÁT KAPUCNIVAL
A leghidegebb té li éjszakákon is biz
tonságos m eleget nyújt. A bélelt 
m uffzsebek kesztyű nélkül is m ele
gen tartják az ujjakat, egyben helyet 
adnak a tartaléktölténynek is. A ké
nyelm es bebújást hosszú első zipp- 
zár biztosítja. A lábrész levehető, víz
álló . 100 %  polyam id borítású, zip
pel nyitható és a kabátrész hátuljára 
visszahajtható. Kívül-belül víztaszító 

100 %  szigetelő poly- 
tö ltéssel. Súly: 3,2 kg M érete 
215x85 cm . a szállításhoz 

összehajtható a rendelkezésre álló 
csom agolózsákba.

Cikkszám:
41213 34ytf0O,- h e ly e tt 29.900,-

2 .  BORDÁSKÖTÉSŰ PULÓVER,
nyakánál és a kézelőnél passzékö- 
tésse l. Form atartó, tiszta gyapjú.

M éret: 3 = 48/50 4 = 52/54
5 = 56/58

Olív
Cikkszám:
62236 8.900,- 
S ö té tk é k
Cikkszám:
62235 8.900,-
A n tra c it
Cikkszám:
62237 8.900,-

lEóuaró

m tn tz
Új helyen, széles áruválasztékkal a budapesti KETTNER VADÁSZ-HORGÁSZ SZAKÜZLET: 1061. Budapest, Andrássy út 21. Tel.: 35-10-300



Könyvek am e lyek  egy vadász k ö n yv tá rá b ó l sem  h iányozha tnak !
LEGENDA «S VALÓiAC

az wwtéft** m • um» mm 
vsdÉMtÉnsüe WWW

Va d á s z a t i  
LEXIKON

Yvdászetina I

ÍÖuorÖLÉGPUSKA TOLTENYEK 8 .  U n ive rzá lis  fe g y v e ro la j
Cikkszám:
400961 .  4 ,5  m m  cseh d iabo ló ,

db/doboz.
Cikkszám:
93300

9. T is z tító k é s z le t sörétes fegyver 
hez alu vesszővel.
Cikkszám:
4 02 9 4  3.900,-

c » o m n ( K y l d * i  
1 2 1 4  B u á m p m m t  

II. R á l i ó c i l  fm tm ru  y .  12 .  4 ,5  m m  gum ivégű  100 db /do 
boz.
Cikkszám:
93318 590,- 420-49401 0 .  U n iv e rz á lis  t is z t í tó k ó s z le t

acél vesszővel.
Cikkszám:
4 02 9 3  3.590,-3 .  4 ,5  m m  M a s te r P o in t hegyes

500 db/doboz.
Cikkszám:
93308 590,-

11. CSIZMATÁSKA amelyben egy
ben az ápolószerek is elférnek. Egy 
betéttel két részre osztva egy rövid 
csizma és egy pár cipő tárolására is 
alkalmas.
Cikkszám:
4 11 9 3  4 .700 ,-

4 .  LŐLAP 15x15 cm. 100  db /cso
mag.
Cikkszám:
99607 690,-

5 .  SZOBAI LEGPUSKALOSZER
FELFOGÓ, erős acéllemezből. 
14X14 cm lőlaphoz.

12. ÖTRÉSZES ÚTI GARNITÚRA
Minden része kicsire összecsukható, 
jó  szolgálatot tesz különféle szituáci
ókban. Anyaga strapabíró nylon, sze
gélyvarrással és robosztus zippel. 
Részei: - szekrénybe akasztható 

ruhazsák /1 0 0 x6 0  c m /
- cipőtáska /3 0 x4 5x8  c m /
- kézitáska 50x35x15 cm /
- zsebes piperetáska 
/2 5 x2 8x6  c m /
- válltáska levehető hordszíjjal 
/13x20x5  c m /

Cikkszám
34009

KETTNER FEGYVERÁPOLÓ CSALÁD

6 .  C s ő tis z tító  spray, 150 ml
Cikkszám:
40105

7 .  A g y fa o la j spray, 150  ml
Cikkszám:
40106

Cikkszám
41189

1 3 .  S zócs i Zs igm ond: Vadászati 
is m e re te k  k é z ik ö n y v e . Kitűnő 
szakemberek tollából ism ertet meg a 
fegyvertannal, klf. vadászatnál hasz
nálatos szerszámokkal, a vad termé
szetrajzával. a vadászterület kezelé
sével, a vadászatnak gyakorlásával, 
4 kötetben.
Cikkszám:
95711 4.900,-

15. Dr. Bán Is tván : V adásze tika .
A könyv a vadászattal kapcsolatos el
veket, etikai normákat ism erteti. 
Cikkszám:
95717  2.500,-

16. Dr. C söre-H om onnay-Knefé ly: 
VADÁSZATI LEXIKON. A több. mint 
négyezer címszó és ezernél több il
lusztráció felöleli a vadászat, a vad- 
gazdálkodás. vadbiológia, az ökoló
gia, a fegyver és egyéb eszközisme
ret te ljes anyagát. A német Jagd Lexi
kon magyar adaptációja. A kiadvány 
melléklete német-magyar, magyar-né
met szakmai szószedet vadászati 
kisszótárként is  használható. 
Cikkszám:
95767  7.500,-

1 4 . Dr. Z o ltá n  János: Legenda és 
va lóság . Két „elhíresült" vadásztár
saság története sok-sok képpel fű
szerezve.
Cikkszám:
95742 4.200,-

ij helyen, széles áruválasztékkal a budapesti KETTNER VADÁSZ-HORGÁSZ SZAKÜZLET: 1061. Budapest, Andrássy út 21. fc l.t



4 ^ (Ó u a rÓK ettn ec
A vadászkabát 

és a nadrág 
együttes ára:

49.800 Ft
Megtakarítás: 

5.000 Ft!
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1 . ELCH vadászkabát TREVIRA 
tázott béléssel. A kényelmes m( 
strapabíró anyagból készült, a külc 
legesen igénybevett részeken korc 
ra erősítéssel. Magasan záródó 
lérral. elől zippes és patentos zá) 
dással. Két belső zsebbel, hat elül 
zsebbel és hátán, oldalt zippel záj 
dó hordzsebbel. Felső anyaga: 
mut-polyamid, TREVIRA vattázá^ 
100% polyester. bélése és a kordi 
részek 100% polyamid.
Méret: 48-60.
Cikkszám:
6 0 0 0 5  39.<

2 . ELCH vadásznadrág TREVIR|
vattázott béléssel. Tépőzárral ellátc 
oldalzsebek, biztonsági zsebek. b| 
vágott zsebek és farzsebek. Déréi 
bán rugalmas betéttel, a nadrágszJ 
aljában zsinórösszehúzóval. Anyagj 
mint a kabáté.
Méret: 48-60.
Cikkszám:
6 0 0 0 6  14 .!
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Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat: K e t t n e r  N i m r ó d  é s  H a j a s  K f t .  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940.

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904. Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340040. Zalaegerszeg, 
\dy 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)312-782.
Új helyen, széles áruválasztékkal a budapesti KETTNER VADÁSZ-HORGÁSZ SZAKÜZLET: 1061. Budapest, Andrássy út 21. Tel.: 35-10-300


