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CSAK NÁLUNK! KERESSE ÜZLETEINKBEN AZ OLCSÓ, 
KIVÁLÓ ÉS KÖZKEDVELT IZS VADÁSZFEGYVEREKET!

HA RM Ó NIA  VADÁSZBOLTOK
4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U. 10. TEL: (52) 430-468 FAX: (52) 412-633 ■ 3530 MISKOLC, SZÉCHENYI 
U. 14. TEL.: (46) 341-464 ■ 4600 KISVÁRDA, SZT. LÁSZLÓ U. 13. TEL.: (45) 415-887 ■ 4400 NYÍREGYHÁ
ZA, BERCSÉNYI U. 1. TEL.: (42) 310-797 ■ 5600 BÉKÉSCSABA, LUTHER U. 12. TEL.: (66) 449-369 ■ 6720 
SZEGED. OSKOLA U. 23. TEL.: (62) 325-044 -1165 BUDAPEST XVI. KÉR., MARGIT U. 116. (LŐTÉR) TEL.: 
(1) 403-3016 ■ 2335 TAKSONY, BAROSS TÉR 1. TEL.: (24) 478-538 ■ 2890 TATA, MÁJUS 1. ÚT 38. TEL.: 
(34) 381-418 ■ 8360 KESZTHELY. RÁKÓCZI U. 3. TEL.: (83) 314-101 ■ 8900 ZALAEGERSZEG, TOMPA U. 1. 
TEL.: (92) 323-746 RÁDIÓTEL.: (30) 398-369 ■ 7626 PÉCS, KIRÁLY U. 75. TEL.: (72) 335-333. 325-204 ■ 
3300 EGER, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 85. TEL.: (36) 313-904 ■ 2400 DUNAÚJVÁROS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 
4/C (TOJÁSHÁZ) TEL.: (25) 405-701 ■ 8200 VESZPRÉM. RÁKÓCZI TÉR 5. TEL.: (88) 325-033 ■ 7800 
SIKLÓS, SZENT ISTVÁN TÉR 8. (KÉK SELLŐ ÜZLETHÁZ) TEL.: (72) 352-658 ■ 7030 PAKS. DÓZSA

GYÖRGY U. 102. TEL.: (75) 315-687
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EGY MEGBÍZHATÓ, 
ROBOSZTUS FEGYVER  
A KÖVETKEZŐ ÉVSZÁZADRA

Minden időjárási körülmények között 
megbízható SAKO, T IKKÁ vadászfegyverek 
és lőszerek Finnországból



Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen 
rajtunk múlhat a vasárnapi ebéd, az otthon melege, 
üzemek, kisgazdaságok működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható 3500 csere
telepével, számos új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legmagasabb színvonalon kiszol
gálni 6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztóját, mint az ország legmegbízhatóbb 
PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 telefon
számon!
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HIVATALOS MAGYARORSZAGI KÉPVISELET
Benelli CENTRO
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SZENT HUBERTUS
1 0 6 5  B u d a p e s t,
P odm aniczky u. 2. 

Tel.: 1 /353-1726

OLASZ-MAGYAR KFT.
7 4 0 0  K a p o s vá r,

F ő u . 12.
Tel.: 06-20/370-881

7 5 0 0  N a g y a tá d ,
Piac té r 

Tel.: 06-82 /352-899

ZOKNAK! ^
N AG YKER  Á R O N  30% KED VEZM ÉN N YEL!

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzöjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!

Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó- 
jaként örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál. f  ^  ̂

14400-19000 Ft-ig.
Jelszavunk:
m iénk a legjobb, Ilyen m ásnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak  nekünk  van!

Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122

+ 12 fé le  
m in tá za t!

MŰD TRAC SPÉCIAL TRAC

MŰD TERRAIN SUPER CROSS
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Kedvezményes lapelöfizetés
1999-ben -  egész évre -  a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2640 forint, amelyet bármely postahiva
talban .Belföldi postai utalványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  Budapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizető nk:
-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név és címlis

táját (minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, október 31-ig a személyenként 
440 forintos kedvezményen felül további 10 százalékos bonust adunk a számla végösszegéből.
(A szerkesztőségnek először a pontos név és címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján 
a kedvezményt figyelembevevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)

-  Ha október 31-éig postára adják a lapban található utalványt -  két hónap kedvezményt kapnak -  és 
csak 2200 forint éves előfizetési díjat kell fizetni.

- A  hivatásos vadászoknak -  a részvénytársaságok kivételével -  ingyenes a Magyar VADASZLAP, 
ha megküldik munkaadójuk nevét és címét.

-  Kérjük a Vadászati Kulturális Egyesület tagjait, hogy ne a lapban található csekket fizessék be, részükre

Ahogy tavaly,

CÍMLAPON: SZARVASBŐGÉS IDEJÉN
-  MAGYAR FERENC FELVÉTELE

e^ADÜSZIAP
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő:
Csekö Sándor 60326-731 

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

Reklámszerkesztő:
Lukácsné Kocsis Marianna 60.'322-898 

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. 
Telefon. 60.'327-280 Fax: 331-4368 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető 

.Belföldi postautalványon" 
a szerkesztőség címén, átutalással 

a Takarékbank Rt.-nél vezetett 
11500102-10004115 számú számlára, 

vagy a híriapkézbesítőknél. 
a postahivatalokban.

Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. 
ós az alternatív terjesztők. 

Előfizetési dl] 1998-ra: 2160 forin t.
Nyomdai előkészítés:

Szikra Lapnyomda Rt. 98-3942 
Felelős vezető:

Lendvai Lászlóné vezérigazgató 
Nyomás:

Athenaeum Nyomda Rt.
Felelős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 

az Igazgatóság elnöke 
ISSN 1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor -  06-30 796-495 

Dr. Czvalinga István -  06-72/441-171 

Bács-Kiskun: Oláh József -  06-20687-096 

Békés: Lovász Sándor -  06-66 469-712 

Bakai István -06-68/433-091 

Borsod:

Csongrád:

Fejér:

Győr:

Hajdú:

Heves: Prezenszky János -  06-36*316-512 

Komárom: dr. Faragó István -

06-34/368-419

Nógrád:

Pest: Mészáros Iván -  06-5a'312-898 
Somogy:

Szabolcs

Szolnok: Balajti János -  06-30636-277 

Tolna: Bischof Ferenc -  06-74/417-596 

Vas: Ohm Károly -  06-30/360-268 

Veszprém: Baracskai Lajos -  06-88 422-298 

Zala: Polster Gabriella -  06-93391-041 

A  hiányzó megyékben 
várjuk a tudósítók jelentkezését!

E-mail címünk: vke.vadaszlap@maitmatav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

LAPOZZUNK!
Annak ellenére, hogy idén nyáron ki

jutott a napsütésből mindenkinek -  je
lentősen gyarapodhatott azoknak a 
száma, akik idén éghettek, bámulhat
tak le -  semmi garancia nincs arra, 
hogy augusztus 29-én, 30-án vagy 
szeptember 5-én és 6-án az Országos 
Vadásznapok rendezvényeinek fő nap
jain nem fog esni az eső.

Esőriogatónak -  és egyben ajándék
nak -  ezért készíttetett esernyőket a 
szervezőbizottság ... hátha beválik az 

esernyőkhöz kötődő babona, ha kéznél van az ernyő, nem 
esik az eső!

Egyébként -  úgy tűnik -  a 7. Országos Vadásznapok ren
dezőinek és remélem az ország 19 megyéjében az ér
deklődőknek, valamennyi résztvevőnek is majdhogynem 
„mindegy", hétágra süt a nap vagy szomorúan esik az eső, 
milyen az időjárás ... még a legnagyobb „Hivatalos Főtámo- 
gató" az FM miniszter -  az Országos Vadásznapok fővéd
nöke -  eddig soha el nem maradt, több millió forintos támo
gatásának késlekedése sem akadályozta meg a magyar va
dászok nagy ünnepének megszervezését.

Szinte nem volt vita abban, hogy a vadásznapra szükség 
van. és néhány megyei bizonytalankodás ellenére minden
hol megalakultak a szervezőbizottságok, elkészültek a prog
ramok. A programok, amelyek színesebbek-gazdagabbak 
minden eddigi megyei és országos vadásznapi programnál 
és amelyek egyre jelentősebb kulturális üzenetet is hordoz
nak. Három megye vadászai már fölavatták a zászlójukat, 
idén nyolc megye szentel ünnepélyes külsőségek között 
megyei vadászzászlót és a legtöbb megyében megszerve
zik az új vadászok fogadalomtételét is.

Tanulván az eddigi rendezések sikereiből és kudarcaiból, 
a megyei szervezők egyre több helyen látják be, hogy állan
dó helyszínen vagy helyszíneken kell a vadásznapot m eg
rendezni, mert így jobban számít rá a környék lakossága, 
beépíthető a régió turisztikai koncepciójába, rendezvényei 
közé és a szervezők-rendezők is egyre rutinosabban oldják 
meg a feladatokat.

A vadásznapok programját lapszámunk -  exkluzív -  külön 
mellékletében találhatják meg, mint ahogy szintén fóliázott 
lapunk melléklete az a postai befizetési csekk is, amelyen a 
VADÁSZLAP jövő évi előfizetése teljesíthető.

A részletekről az előfizetői tájékoztatónkban olvashatnak, 
s ha ezt figyelmesen teszik, akkor feltűnhet Önöknek, hogy a 
kedvezményes lapelőfizetés csak október végéig érvényes, 
utána már az inflációs rátával megemelt díjat kell fizetni.

Összehasonlítván más lapok előfizetési díjával, a színes
sé vált, a vadászok gondjaival, eredményeivel hitelesen 
foglalkozó Magyar VADÁSZLAP és rendszeres mellékletei
nek előfizetése még mindig a legolcsóbb szakmai kategóri
ába tartozik, és eltörpül a vadászat általános költségeihez 
mérten.

Tehát és de: nem mi vagyunk a törpék! Erről meggyőződ
hetnek Önök is, ha bennünket olvasnak, ha kedvezménye
sen vagy anélkül a mi lapunkra fizetnek elő.

Remélem, minden vadásznap-ozó vagy a vadásznapon 
éppen esőtől ázó vadászt és 
igaz vadászbarátait üdvözölhe
tem majd 1999-ben is, az évről 
évre gyarapodó előfizetői tábo
runkban!
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APRÓHIRDETÉS
APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az ebó szó 100 R. minden tcvábbi szó 20-20 R  + 25 
%  áía. A  hirdetéseket levében, faxm. vagy személye
sen, minden hónap lOéig szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kultúrák Egyesület tagjai számára és 
valamennyi állást kereső számára ingyenes az ap
róhirdetés. A  vadásztársaságok által beküldött ha
lálozási értesíések ugyancsak díjmentesek.

Ha bármíyen információra van szüksége hívja a 06 
6CV327-280as szerkeszfóség telefonszámunkat.

Nagy András, B udapest:....A
levélírás nem kenyerem, de 
ami ma Magyarországon tör
ténik, az felháborító. Nem csak 
a közbiztonság gyalázatos, de 
ugyanez mondható el a vadá
szatra is. Gondoljunk csak a 
legutóbbi kiskőrösi orvvadá
szokra. Az ítélet, amivel „m eg
tisztelték" a bűnözőket, gyo
morfordító, a vadásztársaság 
futhat a pénze után, amit már 
sohasem fog megkapni az el
rabolt őzek és szarvasok után. 
Mind kiváló, kíméletet érdemlő 
volt. Ökölbe szorul akkor is a 
kezem, ha a Báron, illegálisan 
működő német kft. vágóhídjá- 
ra gondolok. Iszonyatos, hogy 
tíz évig hagyták üzemelni a 
vadtolvajokat, akik óriási pusz
títást vittek végbe a hazai e r
dőkben. Az eredmény nyílt ti
tok. Felét sem éri el a Gemen- 
cen a világhírű szarvasállo
mány. Megdöbbenve olvasom 
az 1997-es vadállomány-ada
tok táblázatát, hihetetlen a 
mezei nyúl drasztikus vissza
esése. Még sohasem volt 
ilyen alacsony, cirka 160000 
darabban adják meg a be
csült állományt. Ha fellapo
zunk például egy 1982-es Bé
kés megyei táblázatot, kiderül, 
hogy a megyének majdnem

annyi nyula volt (120000 da
rab). mint ma az egész or
szágban van. Nyúlállomá- 
nyunkra sok esetben a jelen 
sötét igazsága telepedett. Ez 
a tény olyan sajnálatos, hogy 
emellett igaz vadász nem me
het el anélkül, hogy okait ne 
keresné. Tény, hogy vannak 
olyan vadásztársaságok, ahol 
a törzsállomány védelmének 
érdekében a vadászatokat je 
lentősen csökkenteni kellene. 
Amíg a kívánt mennyiséget el 
nem érik, be is kellene szün
tetni a vadászatokat. A hazai 
nyúlállomány fenntartásához 
elengedhetetlen, hogy minden 
időben a szükséges törzsállo
mány megmaradjon. Haladék
talanul végre kellene hajtani 
az állomány növelését segítő 
tennivalókat. Elsősorban a 
nyúlvadászatok minimálisra 
csökkentésére gondolok. Kí
méljük hát ezt a kedves vadfa
junkat, amíg van belőlük! So
kat várok dr. Heltay Istvántól, a 
vadászkamara elnökétől, aki 
szakmai és elméleti síkon is -  
írhatom így is -  „nyúlspecialis- 
ta". Talán felvállalja ezt a sze
repkört is, és végre jó irányba 
történne már elm ozdulás a 
holtpontról, vagy talán a mély
pontról...

7x64-es cseh ZKK golyós fegyver, új csővel. 8x56os 
Zeis oéttávcsóvel. eladó. Érdeklődni lehet a szerkesztő
ség címén és tetetonszámain.
3 M & o s, Savage, gotyós fegyver eíadó. kivehető tár
ral. variábiis céftávcsővel. eredeti fegyver szijjal, kifo
gásban állapoton (30 lövés). Telelőn: 3Q*934-909 
Eladó ZKK 600-as, 7x64-es puska ásítható Tasco táv
csöve! szerelve, és '6-oS duplacsövű. MERKEL puska
♦ lőszerek, valamint kétrészes lemez fegyverszekrény, 
ke-esó távcsövek. Telefon: 28/460-285 vagy 3&35S- 
227,18 óra után.
Eladó kiváló állapotú, 20-as kaliberű, Beretta. 20-as 
modell. A  X3-as. automata. Érdeklődni: 56330-1 12.18 
óra után.
Eladó egy cseh gyártmányú, 1997-es évjáratú. 
ZBK-110 típusú. .5.6x50 R Mag. kajberú, bilenöcsövű 
golyósfegyver egyedi, faragott (Btaser mintájú) sziVafa 
ágyazással. 6x40 Buschnell céttávcsóvei szerelve. Ér
dekelni: 20*692-079.
Eladó sporttársi áron egy 16os kafcenj. lapátcsövű 
IZS sörétes vadászfegyver. Sebestyén László. 3281 Ka- 
rácscod, Árpád út 4

K U T Y A

ígéretes, német vizsla kiskutyák, vadászó szül&tő' el- 
adók. Teíeton: 2&'385-204
Világgyőztes apától, győztes anyától, rő.-xJszőrü néme; 
vizsla kölykök, eladók. Tamus József. Jászfényszaru. 
Bajcsy Zs.u. 32. T -52/422-613 
Áprilisi születésű. Sáregresi Lord Loyal apaságú, 
(1997. év legjobb fedező kanjától) oltott, tetovált, pon- 
ter kiskutyák eladw Érdeklődni: a 38351-461-es tele
xszám on lehet, 20 óra után.
Labrador re&iever kölykök eadók. 2xCAC. HFGY ered
ményekkel, sárga kan, fedez. Telefon: 79(353-639 
Vennék bevadászott, fegyelmezett, rövidszórú német 
vizsla kant. öt éves kong. Telefon: 30/467-677 
Vadászkutyák kJomftását bevadászását. munkavizsgá
ra való felkészítését, bentlakással vállalom. Mikoía Gé
za, megyei kyndógus. 96/339-157 
A  Marosmenti-ftudifogó aranykoszorús szálkás szőrű 
tacskó meslertenyészetben köfykök kapható, eióje- 
gyezhetők. 6773 Wéra'atva. Felszabadulás u. 75. 
Tel/fax.: 62/279-417.

A LLA S

Szabadszállási Bársony István Vadásztársaság szak
képzett. hivatásos vadászt keres felséggel, gondnoki 
állásra. Jelentkezés írásban, szakmai ónéletrajnaL Ál
lás elfoglalása október 1-töt. Szolgálat lakás biztosított 
bérezes megegyezés szerint Cím: 6060 Szabadszál
lás, Pf.: 37. Te'efon: 76354-807 
Örkény-Tábor Vadásztársaság (Táborfalva. Tartsay u. 
153.) 5700 ha apróvadas tér Jetre középfokú vadgaz
dálkodási végzettségű hatásos vacaszt keres. Vízzel, 
villannyal, telefoma' ellátott sztfgálati lakás van. Fize
tés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet levélben, rö
vid szakmai önéletrajzzá Pao* János vt. titkárnál. 2370 
Dabas. II. k. Vörösmarty u. 83.
Több éve vadászatszervezéssel is foglalkozó ismert, 
idegenforgalmi iroda ke-es VADÁSZATSZERVEZÉSSEL. 
BEUTAZTATASSAL is foglalkozó kollegát, kreatív mun
katárs* je gére várunk leveleket a szerkesztőségte.

EGYÉB

Vaddisznó hajlóvadászat eladó vacban gazdag 
észak-ke'et magyarországi területen. Ár megegyezés 
szer'nt. Telefon: 60/472-792

ID. MESTERHÁZI LAJOS
1 9 3 2 - 1 9 9 8

Rövid betegség után hirtelen és 
váratlanul távozott az élők sorából 
a sokak által ismert, tisztelt és sze
retett Lajos bácsi, id. Mesterházi 
Lajos, fővadász.

1962 óta az 1998. július 23-án 
bekövetkezett haláláig a Veszpré
mi Erdőgazdaságnál teljesített 
szolgálatot. Kezdetben kerületve
zető vadászként, majd később fő- 
vadászként dolgozott a kabhegyi 
vadászterületen.

Munkáját becsületesen, kitartóan 
és szaktudásának állandó gyarapí
tásával végezte. Fiait is a természet 
szeretetére és tiszteletére nevelte. 
A vadászat fortélyait a legapróléko- 
sabban ismerte és azt munkatársa
ival is igyekezett megismertetni. 
Nem csak a vadászathoz és a vad- 
gazdálkodáshoz értett, hanem az 
emberi kapcsolatokat is színes 
egyéniségével és rendkívüli humo
rával minden időben gazdagította.

Sajnos a gyors és váratlan halá
la miatt már nem tudta többé fel
idézni velünk a múltat. Átérezni ve
lünk együtt az erdő csendjét, az 
erdők, mezők virágainak illatát, az 
ébredő madarak énekét, a vadá
szatok hangulatát.

Hűséges munkatársat, igaz va
dászt és jó barátot veszítettünk el.

Családja a hűséges férjet, a 
szerető édesapát, a nagyapát 
gyászolja, amelyben osztozik 
minden természetszerető és -tisz
telő vadász, a fiatal vadászgene
ráció. akiknek példamutató veze
tője volt.

Embersége és bölcsessége 
hosszú ideig élni fog emlékeink
ben.

Utolsó vadászüdvözlettel bú
csúznak tőle munkatársai, a Veszp
rémi Erdőgazdaság és a kabhegyi
erdők...

VERGA Rt.

Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest 
megyei Szervezetének Álami Vadászvizsga Bizottsá
ga sotymász kiegészítő vtzsgát tart az alábbi időpon
tokba:

Sdymász gyakűriaö vzsga: 1998. szeptember 11.8 óra 
1996. Október 8.8 óra később rregnevezetl nel/en 
Vizsgára jelentkezés: Perráz. Ágoston, Booapest. 
1051 Nádcr u. 34 Teteíon: 311-9608 TéMax: 331-4790 
Vizsgává: kapcsolatos táékoztatás Szabó László 
28/494-640

Jól repülő vadkacsák eladók. Telefon: 78/401-045 
20/435-623
Érmes trófeákat veszek. Tátos János, 4251 Handúsám- 
son. Esze Tamás u. 4.
Az Alföldön, halastavak mellett 6 ha-os, 50 éves tölgy
erdő (tömb erdDbőí) vaddsznós és vízi vadas terület 
eladó. Érdeklődni az 56310-221-es telefonszámon este 
20 cra után lehet.

A  vadászvizsga kidolgozott tétel© 504 kérdés - 
megrendelhető Renkecz József vadgazdálkodási 
szmk,. hivatásos vadásznál Paks. Árok u, *0 cí
men, vagy 75,313-271-es telefonszámon.

A  BEFAG Rt. küínbözó nagyságú vacászterűecek 
éves lefúuési tervének. 80-90%-át vadászat, célra 
fe-'ajánja kedvező feltétetek mellet;. A területekre ki- 
záróagosságga/ többévyszerződés is köthető. Ér
deklődni BEFAG Rt. Török József erdómjve’ési és 
vadgazdáKodási osztályvezetőnél. Keszthely, Kas
tély u. 10., telefon: 0683312-135.0683314-228

Minden t'pusú terepjárók javítása 4ViO Center. 2040 
Budaörs. Éptők a  2-4. Telefon 0623/415-541.

Kororgdoöó géoet hőbb: es parcours kivié ben, 
összecsukható magasleseket, hordozf-atö. kocsteíős. 
vafannt farrészos klvseben rendeljen az NTERMAS 
kft-nél. Szárnyas, szőrmés befogócsapdák minden 
méretoen. Telefon: 0666321-151 fax: 0666,441-029.

Igényes vadászházak, vadásztanyák ettermek, 
egyéni elképzelés szerint belsőépítészetét és lak- 
berendezésé; válásuk. KERTTFP Bt.. 2703 Ceg
léd. Kéve u 9, telefon 06-53,315-528

Vadászterületek vízellátását biztosítom szélmoto
ros kínjaimmal, vadászházak áramellátását szél- 
motoros generátoromra!. Szabó György. 3671 
Borsodnádasd. Belső u. 27. Telefon: 0648/442- 
529, telifax. 0648/471-419 (8-14 óráig)

ÚJ. MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK FIGYELEM!
EmofemájM rrx*£oe$>r& szükséges rr/ontat- 
ványakat. bélyegzőket. tagtönyvűtet és egyebeket (\en 
dégjegiiek emê aock. ievápaprok. bertétok. né*;ieg,ek 
seb) fekérfere megtervezem, totóezem, totae az Cocx 
igérr/et helyi sa^oss^5«ai a rragya- vadászati ojftra 
képvíágáva.
Várom szíves WeWdésCket 
CZiGL&íYl ALPÁR
Grafikus (és vadászi
Crr: 1027 Bucapest. HorváC u 2-12.1.15 TéUfax 201-8366

Lada Nrva, 1,7-es, *996os évjáratú, zöld. újszerű ála- 
potban. extrákká' eladó. Érdeklődni: 30,676151 
Erdőtelepítéshez akác, ezüstfa (daríűz). tamarizkus 
csente eladó. Fenyők, tjják, cfszfók és díszcserek, 
nagy választékban Czeróczki Faiskola. 2373 Dabas- 
Gyón, Peszéri u. 7. Telefon: 29/367-710 
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium oőséges vadász- 
könyv készletet khá1 minden érdeklődőnek. Ha levert 
ír, vagy telefonál. ajánló'istát ktfdúrk. Levélcím: 69(X) 
Makó, Zrinyi u. 31. TÖsfon: 62/211-561 és 62^213^80 
Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam indul Szekszárdon 
a Babits Mihály Művelődési Házban szeptemberi Je
lentkezés a 75/313271-es teletoocn, valamint 16-os 
caJ. BÚHAG dup/apuska, vésett, egyedi aggyal igé
nyesnek e'adó. Erdek’ődri a fenti telefonszámon lehet.



INTERJÚ FACKELMANN ISTVÁN AGRÁRKAMARAI OSZTÁLYELNÖKKEL
Vadás/.lap: -  Mikor és hogyan kezdődött 
a kötődése, vonzalma a vadászathoz?

Fackelmann István: -  Érdeklődésem 
kora gyermekkoromig nyúlik vissza. Ag
rármérnöki diplomám mellé megszerez
tem a vadgazdálkodási szakmérnöki képe
sítést is. Bízvást mondhatom nem volt 
könnyű a vadásszá válásom, mert ez a 
..szerelem" részemről sokáig teljesen egy
oldalú volt. 1980-ban lettem vadász és 
éveken át a bérki lövők meglehetősen ke
serű kenyerét morzsolgathattam. Először a 
Vadcoop Bvt. tagjaként, később kiváltunk 
és megalakítottuk a Szent Hubertus Va
dásztársaságot. Mindössze két éve vagyok 
területes társaságban Rúzsán, amely a he
lyi és környékbeli földtulajdonosokból 
alakult. 1994-ben az Agrárkamara erdő és 
vadászati osztályának elnökévé választot
tak. emellett Ásotthalma térségében gaz
dajegyzőként dolgozom. Az agrárkamarai 
osztályelnökség fizetéssel nem járó társa
dalmi megbízatás, de értünk el olyan sike
reket. amelyekért érdemes dolgozni.

Vadászlap: -  Úgy hírlik nem volt fel
hőtlen az agrárkamara térségi elfogadása...

Fackelmann István: -  Meggyőződé
sem, hogy teljesen értelmetlen csatákat 
vívtunk, de ne felejtsük cl: 1994-ben még 
az agrárkamara volt az egyetlen új szerve
zet. amely nem fért a régi nomenklatúrába.

Nem tudom más megyékben hogyan ala
kult. de nálunk rendkívül nehezen fogad
ták a fiatalabb szakember-generációt, azok 
lenn i akarását, kezdeményezéseit, sőt elein
te kimondottan ellenséget láttak bennünk. 
Azóta ezeken a gyennekbetegségeken jó- 
szerint túl vagyunk, és igyekszünk min
dent közösen csinálni. Az. együttműködés
ben a kezdeményező szerepet az agrárka
mara vállalta, amelyhez csatlakozott az 
FM Hivatal új vezetése. Jelenleg éppen a 
Szeri Expo keretében a fácánkonferenciát 
készítjük elő és gőzerővel szervezzük a va- 
dásznapi rendezvényeket.

Vadászlap: -  Miben tud a vadászoknak 
segíteni az agrárkamara?

Fackelmann István: -  Havi rendszeres
séggel tartunk szakmai napokat a szakembe
rek részére. Meghívott előadóktól napraké
szen és első kézből tájékozódhatnak a szak
terület aktuális gondjairól. Ismertetőket tar
tottunk a megyei vadásztársaságoknak. 
Elsősorban a földtulajdonosi alapon mű
ködők jöttek el, és az élőhely-fejlesztések
hez nélkülözhetetlen agrártámogatási rend
szer megismerése aratott nagy sikert. A ra
cionális földhasznosítás során a tulajdono
soknak alternatívákat kell kínálni. Egyebek 
között az EU-csatlakozás során várható je
lentős mértékű erdősítéseket hogyan lehet a 
vadgazdálkodás javára fordítani, mit kell 
tenni a törzsállományok védelmében, és fej- 
Icsztéséért, ebben milyen és mekkora a mes
terséges tenyésztés szerepe, lehetősége, ará
nyai. Ugyanilyen fontos a vizes élőhelyek 
visszaállítása. Tudom mennyire igénylik az 
információk átadását, hiszen gazda
jegyzőként mintegy két és fél ezer tulajdo
nos tartozik a körzetembe. Ők személyesen 
évente legalább három alkalommal is fölke
lésnek ügyes-bajos dolgaikkal. Feltétlenül 
alakítani, javítani szükséges a földtulajdono
sok és a vadászok közötti kapcsolatot, ene is 
kiváló alkalom mind a Szeri Expo. mind a 
vadásznapi rendezvények. Am. hogy valami

konkrétabbat is mondjak a közelmúltban 
megjelent mezőőri rendelet és a vadászati 
törvény közölt haladéktalanul el kell végez
nünk a jogharmonizációt. Az agrárkamara 
javaslata ebben az. hogy a vadászatra jogo
sultak. az önkormányzatok és a földtulaj<k>- 
nosok között egyeztető tárgyalásokat kezde
ményezzenek. Bizonyára az. étidig elért 
eredmények az okai a növekvő népszerűsé
günknek. hiszen minden ..ráhatás" ellenére 
ma már a megye 44 vadászatra jogosultjából 
17. tagja az agrárkamaránk is ...

Vadás/lap: -  Ön az agrárkamara ré
szérói tagja az. országos vadásznapok 
szervező bizottságának. Mennyire aktívak 
az agrárkamara illetékes szakosztályai?

Fackelmann István: -  Természetesen 
egyelőre még meglehetősen szórt a kép. Jász- 
Nagykun-Szolnok. Nógrád és Somogy me
gyék élenjárnak, péklamutató munkát végez
tek a szervezésben, de elmondhatom, hogy 
egyre többen ismerik föl a rendezvény je
lentőségét. lehetőségeit, mert a közös célokért 
végzett munka -  ha mindannyian úgy akarjuk
-  nem maradhat eredmények nélkül. Úgy 
gondolom az idei vadásznapok egy kicsit 
erről is szólnak, mert hosszú évek óta talán ez 
az első országos rendezvény, amelyet minden 
szervezet egyfonnán akart, és nem akadályo
zott. És ez manapság, igazán nem semmi!

ii. /,s .

ÉVRŐL ÉVRE REKORDÉVEK
Van aki beleszületik a vadászatba, van aki akarva-akaratlan vagy éppen nagyon is tudatosan választja szülei bevált-eredményes 

tevékenységének folytatását, van aki mindenféle zsákutcák, mellékvágányok bejárása után jut el a családi hagyomány 
folytatásához ... és van aki különböző foglalkozások sikerei után egyszer csak azon veszi magát észre: más módon, más szinten, 

de gyakorlatilag mégis ugyanazt csinálja, amit a szülei. A 48 éves vezérigazgató a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépész 
karán szerzett diplomát, volt tudományos kutató, permetezéstechnikai szakember, a herceghalmi kísérleti állami gazdaságban 

a mezőgazdasági gépgyártás és szolgáltatás megszervezője és vezetője, egy hamburgi kereskedő cég kelet-európai képviselője, 
egy új-zélandi-magyar konzorcium vezetője, több kft. alapítója ... amelyek közül a győri Vektor kft.-ből négy év alatt

részvénytársaság lett és amely megalapozta a Nissan és Erdélyi Péter kapcsolatát.

1991 őszén vettem át a  Vektor Kft. 
vezetését és a  mezőgazdasági gépke
reskedelem mellett 1992-ben kerültünk 
a Nissan márkakereskedői közé. Több 
lábon kellett állnunk és az. autókereske
dés kiegyenlítette a mezőgazdasági gé
pek idényjellegét. 1994-ben a Nissan 
magyar importőre körül keletkezett 
problémák idején néhány dealer kollé
gámmal úgy döntöttünk, nem  hagyjuk 
kárba veszni az addigi eredményeket, a 
kialakult szervizhálózatot. 1995-ben 
egyetlen peres ügy nélkül működtünk, 
ami bizonyította az életképességünket, 
de legfőképpen azt. hogy a Nissan ki
való minőségű autó. Amikor a  Sumito- 
ino Corporation, az egyik legnagyobb 
japán kereskedőház 1995 augusztusá
ban megalakította a Summit Motors 
Hungary Rt.-t tulajdonképpen sínre ke
rült a dolgunk. 1995-ben két hónap 
alatt két-háromszáz személy-, és ha
szonjárművet adtunk el. 1996-ban ki
alakult a cég személyi állománya, fel
állt a logisztikai rendszerünk. 20-25 
márkakereskedővel kötöttünk szerző
dést... és ami a  legfontosabb, több 
mint 1500 autót értékesítettünk.

1997-ben m ár az. ország 38 pont
ian gyakorlatilag minden régióban -

található Nissan márkakereskedő, ami 
azt jelenti, hogy minden ponton szám í
tógépes információs rendszeren tájéko
zódhatnak a vásárlók a  Nissan teljes 
autó- és finanszírozási kínálatáról.

-  A M icrából nem tudunk eleget 
behozni az országba, részben kedvező 
árfekvése, részben mérete, a  városi 
előnyei és nem utolsó sorban a „nőies
sége" miatt keresik a  vásárlók. A sláger 
az Almera, ezt a típust keresik a legtöb
ben és ebből a típusból adunk el a leg
többet. A Primera a piaci helyén van, a 
Maximából kevés fogy, ami Európában

érthető, egyelőre kevesen vásárolnak 
japán full scrviccs luxusautót státus
szimbólumként. A haszongépjárművek 
és terepjárók eladása adja a cég forgal
mának a  felét, a megbízható Vanette a 
kiskereskedők és iparosok szállító mik- 
robusz-furgonja, a Terrano-II.-t pedig 
nem kell bemutatnunk a vadászoknak.

-  A Nissan most mutatja be az. új 
pick up-ot kapcsolható négykerék haj
tással, két- és négyajtós változatban, 
amelyet az Országos Vadásznapok szá
mos helyszínén mutatnak be a  márkake
reskedőink és a VADáSZLAP hasábjain 
is olvashatnak majd róla részletesen.

-  Ahol márkakereskedésünk mű
ködik, ott 24 órás autóalkatrész-ellá
tással és természetesen teljes körű jav í
tó-szolgáltatással állunk a Nissan autó
tulajdonosok rendelkezésére. Az. alkat
részt Ausztriából hozzuk, hetente há
romszor fordulunk és most hangoljuk 
össze az. információs rendszerünket az 
osztrák, valamint a holland Nissan Eu
rópa információs rendszerével. Amint 
ezen túl leszünk, valamennyi szervi
zünkben egyetlen gombnyomással meg 
tudják majd mondani minden Nissan tí
pusú autó alkatrészének cikkszámát. 
készletét, raktári helyét, árát és azt is.

hogy milyen gyorsan építhető be. Nem 
akarunk raktárt építeni, inkább a szállí
tást gyorsítottuk fel. 1999-től minden 
nap szállítunk alkatrészt a dealerekhez.

-  Terveink szerint a cég 2(KX)-bcn éri 
el mindenféle szempontból az optim u
mát. addigra feltehetően stabilizálódik a 
forgalmunk, megszerezzük a Nissan 
tervezett piaci részesedését és kisebb 
ugrásokkal fejlődünk. 1996-ban 3 milli
árd, '97-ben 8 milliárd volt. idén várha
tóan 11 milliárd forint lesz. a forgal
munk és csak ..0-szaldósnak" számítom 
a tavaly alapított finanszírozó cégünk a 
Summit Pénzügyi Rt. működését. A fi
nanszírozó cégünk házon belül oldja 
meg a vásárlók részletfizetési igényeit, 
a lízingelést, és mindenféle bérleti 
szerződést. A finanszírozás szerepe vár
hatóan még nőni fog és az európai gya
korlatnak megfelelően a gépjármű-érté
kesítésben aránya K V A  körül várható.

-  Hogy m iért lettem  au tókeres
kedő? Édesapám a Renault, a \1() 
GÜRT. az Ikarus és az Autóközlekedési 
Tanintézet vállalatoknál dolgozott, 
édesanyám pedig az Au tőkémé! és a / 
AFIT-nál... úgy látszik, nem estem  
messze attól a bizonyos almalátói,

-dór
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A BORJÚ LASSAN, DE FORDUL
Amint arról júliusi számunk
ban is írtunk, Barabás Attilát, 
a volt kiskunmajsai hivatásos 
vadászt -  aki halálos végű 
konfliktusba került két fegyve
res vadorzóval -  a Bács-K is- 
kun megyei Bíróság első fo
kon még nem jogerősen, föl
mentette a legsúlyosabb vád 
alól, és minden megismerhető 
körülményt mérlegre téve a 
fegyverhasználatot jogosnak 
ítélte. Megírta az esetet -  bár 
korántsem minden részletre 
kiterjedően -  a „Mai Nap” cí
mű napilap és egy külön tele
fonszámot m egadva kérdezte 
meg olvasóit, hogy vajon ők 
hogyan döntöttek volna.

Bár a közvélemény m eg
szondázásának ez a rendkívül 
sajátos formája, sem tudom á
nyosnak, sem szakszerűnek 
nem nevezhető, mégis szá
munkra m indenképpen egy
fajta jelzésértéke van. Egyet
len kivétellel minden olvasó 
egyetértett az ítélettel, az es
küjéhez hű hivatásos vadász 
mellé állt, aki szolgálata tel
jesítése közben került az 
életét súlyosan veszélyezte
tő helyzetbe. A teljesség igé
nye nélkül, érdemes néhány 
véleményt idézni:

Nemcsak a vadőröknek -  
mondta egy hozzászóló -  ha

A nóta szerint „az első pofon 
a legnagyobb, a többit las
san megszokod” , azaz a vé
gén már észre sem vesszük 
a pofonokat. Azt viszont nem 
lehet nem észrevenni, ami a 
kudarcba fulladt és emiatt 
ugyancsak szégyenteljes 
Széchenyi-Kittenberger-em- 
lékülés környékén és ürü
gyén zajlott.

Gróf Széchenyi Zsigmond 
1898-ban született és világra 
jöttének centenáriumán -  ró
la, mint az egyik legolvasot
tabb magyar íróról, messze 
földön ismert és példakép
nek tekintett vadászról illett 
és illik megemlékezni.

Kittenberger Kálmán 1958- 
ban költözött át az örök va
dászmezőkre, róla, mint ter
mészettudósról, új állatfajok

nem minden más hivatalos 
személynek, így a rendőrök
nek is, joguk van az önvéde
lemhez, és nem értik, miért 
kell ilyen esetekben is évekig 
húzódó bírósági tárgyalások
ra járniuk. Mások szerint nem 
szabadna a sajtónak mártírt 
csinálni a lelőtt fiatalember
ből, hanem inkább meg kelle
ne kérdezni a tragikus sorsú 
szülőket, hogy mit keresett ott 
a gyerekük, és miért támadt 
fegyverrel egy hivatalos szol
gálatot végző emberre? Egy
szóval: milyen nevelést ka
pott? Az áldemokrácia ideje 
lejárt -  így egy másik véle
mény -  amikor a bűnözőket 
védik a becsületes állam pol
gárokkal szemben, sőt az 
utóbbiakat hurcolják meg...

Úgy gondoljuk, hogy egyre 
inkább figyelembe kellene 
végre venni a közvéleményt, 
az adófizető, a becsületes ál
lampolgári többség akaratát 
is. Ha ugyanis a törvény nem 
eleve azok mellé áll, akiknek 
éppen a számon kérés volna 
a feladatuk, akkor a törvény- 
hozás is e lőbb-u tóbb „okafo- 
gyottá" válik, mert egészen 
egyszerűen betarthatatlanok 
a hozott jogszabályok. Létez
hetnek minden m ennyiség
ben, csak éppen nem „mű

felfedezőjéről, leírójáról, ne
ves Afrika-vadászról és nem 
utolsósorban mint íróról, a 
magyar vadászsajtó jeles 
képviselőjéről, az egykori 
Nimród főszerkesztőjéről il
lett volna a magyar vadá
szoknak megemlékezni.
_ A Vadászati Kulturális 
Egyesület ezért fogalmazta 
meg a közös emlékülés gon
dolatát, amelynek első hely
színe a HM Tiszti kaszinója 
lett volna, ha a tábornok úr, 
aki védnökséget vállalt a ren
dezvény fölött, tudja állni a 
szavát. Nem tudta (1. po
fon.), de nagyon jó helyre -  a 
székesfehérvári megyeházá
ra -  került át a rendezvény, 
ahol szívesen és ingyenesen 
fogadták volna az előadókat 
és a résztvevőket.

ködnek". Ez mostanában an
nál inkább így van, minél 
messzebb megyünk a fővá
rostól, a parlamenttől. Hovato
vább az ország lakosságának 
egyik része rácsok, riasztók 
és biztonsági berendezések 
mögé bújva őrzi megmaradt

A Bakonyszombathelyi Eszter- 
házi kastély parkja adott ott
hont a Komárom-Esztergom 
megyei vadászok nyári találko
zójának, július 19-én. Az ősi 
platánfák alatt és a sportpályán 
a bakonyszombathelyi önkor
mányzat és a megyei vadász- 
társaságok együttes munkájá
nak eredményeként a termé
szet- és a sportkedvelők felejt
hetetlen napot töltöttek együtt.

Megismerkedtek a Bakony 
alján lévő vadásztársaságok 
gímszarvas-, őz-, vaddisznó
trófeáival. A gazdag program 
reggel 8 órakor korongvadász 
bajnoksággal kezdődött, 
amelyre az ácsi, kisbéri, rédei, 
aszári és a bakonyszombathe
lyi, valamit távolabbi vendég
vadászok neveztek és mérték 
össze lőtudásukat. A prog
ramban szerepelt még, tűzol
tóverseny, íjászat solymászat, 
a bábolnai ménes ötös és né
gyes fogatainak bemutatója,

Kétszer is ülésezett az elő
készítő csapat, kétszer is 
meghívták gr. Széchenyi 
Zsigmondnét, aki egyszer 
sem tudott eljönni (majdnem 
pofon), kétszer is megálla
podtak az előadók felkérésé
ben ... de, aki vállalta a felké
rők kiküldését, írásban le
mondott a közreműködéséről 
(2. pofon.), majd néhány hét 
eltelte után, mintha járvány 
tört volna ki az időközben fel
kért előadók között, egymás 
után mondtak le a szereplés
ről. (3. pofon.)

Aki nem mondta le az elő
adását, az sem küldte el elő
adásának írásos változatát 
(4. pofon.), amelyet a VKE 
egy reprezentatív kötetben 
jelentetett volna meg, (5. po
fon.) kiegészítve -  örök doku-

értékeit, a másiktól. így azon
ban az értékeket létrehozó, 
értelmes, alkotó munkára nem 
jut elegendő idő, pénz, ener
gia. És ez -  sajnos -  úgy tűnik 
nem csak a vadgazdálkodás 
vonatkozásában igaz.

H .Zs.

labdarúgó döntő, légi bemuta
tó és ejtőernyős célugrás és 
természetesen tombola. A 
műsort Haumann Péter va
dász-színművész szórakozta
tó műsora és a szabadtéri bál 
zárta. Az érdeklődés minden 
várakozást fölülmúlt, volt ami
kor több mint 200 gépkocsi 
várakozott a park körül. A láto
gatók száma meghaladta a 
hatezret, amely egy ilyen kis 
faluban igazán tiszteletremél
tó. A látnivalókban megfárad
tak pedig ízletes vadpörkölt 
ebéddel, hideg sörrel, fagylalt
tal üdíthették magukat. Külön 
köszönet a szervezőknek és 
Háberfelner László polgár- 
mesternek, a vadászoknak a 
szíves vendéglátásért és a fe
lejthetetlen napért.

A rendezvény jól szolgálta 
célját, a vadászok munkájá
nak bemutatását, gyerekek
nek és felnőtteknek egyaránt.

Fluck Dénes

mentumként -  a két n e v e s d  
vadász nevét viselő, 1998- 
ban Magyarországon létező
-  vadásztársaság rövid törté
netével, tagnévsorával.

A 37 db Széchenyi Zsig
mond és Kittenberger Kál
mán nevét viselő vadásztár
saság közül -  egyébként sta
tisztikailag jó eredmény -  12 
vadásztársaság jelentkezett, 
hogy részt kíván venni az 
Emlékülésen és anyagilag is 
támogatja a kötet megjelené
sét ... 25 vadásztársaság la
pult, m in t... (nyuszi) a fűben.
(6. pofon.)

A szeptember 1-jére terve
zett Emlékülés tehát elma
rad, és most többen is arra 
várunk, honnan, kitől érkezik 
majd a 7. pofon?

csekő

NYÁRI VADÁSZTALÁLKOZÓ

A 7. POFON
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ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

MORMOTA
(MARMOTA MARMOTA)

varokat és azok lárváit is fo
gyasztja. ürege bejáratánál tá
rolja. Télire az üregeiben is tar
talékol élelmet, főleg magvakat 
és növényi részeket. Népes te
lepei a reggeli és koraesti cso
portos táplálékszerzés közben

és annak elfogyasztása idején 
figyelhetők sikerrel. Legtöbbször 
a havasi juhnyájakat és gulyá
kat legeltető pásztorok számol
nak be megfigyeléseikről.

A havasi nyári legeltetés el
terjedésével a mormoták élete 
sok helyen veszélybe kerülhet, 
mert a farkasoktól, medvéktől 
a nyájakat őrző kutyák gyakran 
„társas vadászattal" ritkítják 
soraikat.

A mormotáknak kártételük 
nincs, ellenségei a kutyán kívül 
a farkas, a hiúz. és a nagyobb 
termetű ragadozó madarak. 
Április-májusban párzanak, 
évente egyszer. Vemhességük 
34-35 napig tart. a nőstények 
2-4 kölyköt vetnek. A helybeli
ek, ha sikerül nekik a kutyák ál
tal megsebesített példányokat 
elejteni, húsát fogyasztják, zsír
ját világításra használják, bun
dáját szűcsöknek adják el. Ro
mániában a vadászati idénye 
szeptember-október, de csakis 
a megnevezett területekre szó
ló engedéllyel ejthető el. Lesen 
vadásszák, főleg a reggeli és 
délutáni órákban, kiskaliberű 
golyós fegyverrel. A fejre kell 
célozni, mert másként sebzet 
ten üregébe bújik. Trófeaként a 
fogait és bundáját őrzik meg a 
vadászok. Élőhelyén, az alpesi 
tájakon, a vidék felejthetetlen 
és nagyszerű témái a termé 
szet-fényképezőknek.

Kászoni Zoltán

Xantus János uta
zó -  néprajzkutató 
volt az alapítója -  
igazgatója az 
1866-ban megnyílt 
budapesti Állat- és 

Növénykertnek, mely egyike 
Európa legrégibb ilyen jellegű 
létesítményeinek. A  tervezők 
közt neves építőművészek -  
Zrumecky Dezső, Koós Károly
-  működtek közre. Az alapítás 
95. évfordulójára, 1961-ben 
került kibocsájtásra a több al
kotó tervezte bélyegsor. Az Ál
lat- és Növénykert díszes, jel
legzetes főbejárata látható a 
sor záróértékén.

' ‘' • - M i n

m
MAGYAR

A rágcsálók (Rodetia) rendjé
be. a mókusfélék (Sciuridae) 
családjába tartozik a mormota. 
A régi tudományos (latin) elne
vezése az Arctomys mormota 
volt, így e faj a régi, főleg a 
múlt századi szakkönyvekben 
ezen a néven szerepel. A Pal- 
las Lexikon megjegyzi, hogy 
az egész telet álomban tölti, 
könnyen szelídíthető, és külön
böző furcsaságokra tanítható. 
Egy, akkor Kolozsváron élő 
zoológus, aki maga is vadász 
volt, 1928-ban a mormotáról a 
következőket állította közlemé
nyében: Az utolsó kárpáti mor- 
motát 1910-ben lőtték.

A mormota Európában, a 
Kárpátokban és az Alpokban 
él, egyes vidékeken egyre sza
porodó telepeken. így Szlová
kiában, a Magas Tátrában. Er
délyben a Retyezátban, a 
Radnai- és Fogarasi-havasok- 
ban (az utóbbiban Felső-Ár
pástól fel a kelet-nyugati irá
nyú hegygerincig). Jelezték el
terjedését a Déli-Kárpátok déli 
oldalán is, főleg az Arges-me- 
gyei részeken. A Keleti-Kárpá
tokba. a Görgényi- és Kele
men-havasokba telepítették, 
és szaporulatát már meg is fi
gyelték. Jelenléte a Pireneu
sokban még nem igazolt. Ide 
valószínűleg elszigetelten, va
dászok telepítették. Az ottani 
magas régiókban a kirándulók 
számos példányát figyelték 
meg. A mormota megfigyelése 
mind az Alpokban, mind a Tát
rában és a Kárpátokban ne
héz, mert az 1500-1600 méter
nél magasabb, nehezen meg
közelíthető régiókban él. Élet
módja rejtett, a megfigyelő 
szeme elől hamar eltűnik a me
nedéket nyújtó üregekben.

Külleme a mókusra emlé
keztet, de annál jóval na
gyobb. Testhossza 58-64, fa
rokhossza 11-14 cm. Testtö
mege elérheti az 5-5,5 kilót is. 

(Retyezát. Fogarasi-havasok- 
ik a Felső-Porumbák., Surul, 

Negoiu, Papusa, Királykő vo- 
jiatán). Az állat prémje a há- 

:.m sötétbarna, néha barnás
-  • ‘lés. Feje tetején a szőrszá

lak csúcsai fehérek. Orrán fe
hér, farka végén a szőr fekete. 
Az állat testének oldalai barná
sak, gyakran vöröses-barnák, 
hasi része valamivel világo
sabb barna, gyakran barnás- 
sárga, de sárgás-szürke is le
het. Lábai viszonylag rövidek. 
Mellső, rövid lábain erős kar
mok vannak, ezekkel ássa, bő
víti, szélesíti földalatti járatait, 
helyenként kiszélesedő ürege
it. Ezekben tölti a téli fagyos 
hónapokat, alvással, csoporto
san. Ilyenkor testhőmérséklete 
lehűl, életműködése csökken. 
A testén a tavasztól-őszig fel
halmozódott zsírréteg segíti az 
állatot az áttelelésben. A mor
mota főleg növényi eredetű 
táplálékot, rügyeket, fiatal haj
tásokat. magvakat, boróka és 
más ágakat, gyökereket, de ro-

Ai A O Y A R PO S XM
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EMLÉKEZÉS A 100 ÉVE SZÜLETETT
... Amikor bealkonyodás után, homályba borult 
ösvényen, kődnevelő réten ballagtunkban, mind
untalan meg-megállunk, négy-öt perces hallgató
zásra...

De csak a fáradhatatlan tücskök fújják. Ágról 
ágra koppan a hulló makkszem. Egy-két macska- 
bagoly huhog, jánosbogár holdfényű mécsese 
pislog a cserkészút mentén... S az egyre gyé- 
mántosodó égboltra, hirtelen tűzkfgyót rajzol, is
meretlen célú futtában a hullócsillag...

De alig indulunk el ismét, alig megyünk egy do
básnyit -  gyökeret ver a lábunk -  megszalad a 
szívünk verése.

Elnyöszörögte magát az első szarvasbika!

Erről a bevezető akkordról semmiképp se aka
runk lemondani, ebből nem engedünk, ennek hí
ján nem teljes a szeptemberünk. Ezt az évről évre 
ismétlődő élményt, az első szarvashang ünnepi 
varázsát nem lehet elkoptatni! Én már régóta kop
tatom, mégis egyre szebb, egyre fényesebb 
lesz... Ezért kell hát ott lennünk, legkésőbb Kis
asszony napjának estéjén!

... De ne sokat járkáljunk ám az első napokban!

... Olyankor választják ki bögőhelyüket a bikák, 
olyankor helyezkednek el. válogatják teheneiket. 
Olyankor legkényesebbek, legjobban nehezmé
nyezik a zajt!

... Minél kevesebbet cserkésszünk hát, ijesztő 
emberszagunkkal, minél ritkábban büdösítsük az 
erdőt. Telepedjünk inkább alkalmas kilátóhelyre, 
megfelelő lesállványra. Ott pipázgassunk minél 
hosszabban, minél több türelemmel. Figyeljünk, les- 
kelődjünk, hallgatódzunk, minél tágabbra nyitott 
szemmel, minél élesebbre fent füllel. S ha meghal
lunk vagy meglátunk valamit, ne siessünk, marad
junk veszteg, ne akarjunk egyelőre többet tudni. 
Legfeljebb ártani fogunk -  használni aligha...

... Igyekezzünk megfelelő képet alkotni a bő- 
gés készülő színjátékának valószínű lefolyásáról. 
Ismerkedjünk a szereplők hangjával, elhelyezke
désével, egymáshoz való alárendelt, felsőbbségi 
vagy egyszerű vetélytársi viszonyával. Csülök
nyomuk jellegzetességével, bőgőterük és nappali cd 
pihenőhelyük egymás közti távolságával, ide-oda üj 
közlekedő váltójuk útjával. a velük járó tehenek 
számával... ^

... És mindezt lehetőleg észrevétlenül!

... Hacsak lehet zavartalan ültünkben, fegyve- o  
rünkről szinte megfeledkezve, látcsövünket vi- g  
szont annál szorgalmasabban emelgetve... az

... Jól ismertük ezt a szarvast, verekedő termé- §  
szete tette hírhedtté. Szomszédaiba rendre bele- 5

RÉSZLETEK AZ 
„ÜNNEPNAPOK” 

CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

kötött, némelyiket alaposan össze is szurkálta. 
Agancsa is kajlaforma, fajrontó volt. de elsősor
ban goromba összeférhetetlensége juttatta pus
kavégre.

Nagy hangon harsogott aznap reggel is. mikor 
kigyomlálására sor került.

Váll-lövésemet követő rövid halálvágta után -  
összerogyott.

Amint közeledtem hozzá, meg-megállva. lát
csöveivé, úgy véltem, holmi rendellenesség, fél
oldali vendégág mutatkozik agancsa tövében! 
Csak odaérve döbbentem rá a szemgödréből ki
meredő. másfél araszos ágdarabra! Persze nem 
a sajátjára, hanem ismeretlen vetélytársának. ve
rekedés közben belétört szemágára!

A sérült szem természetesen kifolyt. A még 
mindig vérző szúrás teljesen frissnek, legfeljebb 
tegnapinak látszott.

Az üres szemgödörbe mélyen befúródott, ide
gen szemágat csak erővel sikerült kihúznom.

Ez a bika is. bizonyára pokoli kínok közt, mégis 
kitartóan, látszólag zavartalanul bőgött!

Ezerkilencszázhuszonhárom valamelyik regge
lén. a „Büdőstó" feletti oldalból, két feleselgető bi
ka egyre fenyegetőbb bőgése hallatszik, mégpe
dig -  egyazon helyből.

Meredek a büdőstói oldal, öreg szálerdő borít
ja, ide-odakanyargó szerpentin vezet fel a tetőre. 
Azon közelítem, szembelengedező széllel, az 
egyre türelmetlenebbül vitatkozó szarvasokat. Tel
jesen egyformának tűnik a két hang. Ha nem vág
nának minduntalan egymás szavába, valóban azt 
hihetném, egyetlen bika szól.

Világos a bükkfaszálas, messzire ellátok benne. 
Nemsokára meg is pillantom a bikákat -  mindket
tőt egyszerre. Mégpedig ugyancsak különös, so
ha nem látott helyzetben!

Szorosan szemközt állnak egymással. Köztük 
azonban, akárcsak eleven sorompó, vitájuk tár
gya -  magányos ünő!

További tarvad nem is látszik. A bikák oly közel 
esnek egymáshoz, orruk csaknem összeér, egy
más szájába ordítoznak úgyszólván. Egyik se 
mer nekimenni a másiknak, egyik se meri félreta
szítani a köztük akadékoskodó, de egyformán 
óhajtott sorompót!

Az ünő pedig mozdulatlanul remeg köztük, ő  
sem mer -  vagy talán nem is akar -  megfuta
modni.

Mintegy tíz percig elnézem a valóban különle
ges látványt!

Örülök a változatlan hévvel folyó vitának, alapo
san szemügyre vehetem mindkét bika agancsát. 
Hosszú ágú, páratlan tizenhatos az egyik, még 
csak középkorúnak, fejlődőképesnek látszó. A

10



SZÉCHENYI ZSIGMONDRA
másikat azonban, sötét agancsú tízest, golyóra 
érett szarvasnak nézvén -  meglövésre határozom 
magam.

Á bikák keresztben állnak, a közéjük szorult 
ünő szembenéz velem.

Golyómat jól jelzi a vén tízes, majd egyenest 
völgynek, felém iramodik. A tizenhatos -  utána 
veti magát!

Mielőtt azonban ideérhetnének, a tízes megtán- 
torodik, nagyot reccsenve felbukik, lendülete to- 
vábbhenteríti. álig tizenöt lépésre állapodik meg 
tőlem élettelenül.

Üldözője azonban, abban a hitben, hogy meg
futamította. dühösen nekiesik, mérgesen döfködi, 
vitézül szurkálja!

Én pedig érthető izgalommal lapulok a fa mö
gött. közvetlen közelből élvezem az ugyancsak 
nem mindennapi látványt! Még az önmagát győz
tesnek vélő tizenhatos felborzolt nyakszőrét, dü
hösen villogó szeme fehérjét, hamisan hátrasu- 
nyított fülét is jól megfigyelhetem!

Néhány kiadós, immár az ő szemében is feles
legesnek tűnő döfés után felegyenesedik, és 
szinte diadalmi pózba vágva magát, önfeledten 
harsogtatja győzelmi kürtjét!

Még egynéhány percig.
Addig tart, míg észreveszi jelenlétemet. Rendkí

vül meglepett, saját szemének hinni nem akaró áb- 
rázattal elfordul. Restellj nyilván, hogy méltatlan 
párviadalát meglestem, Majd szinte megbántva, 
de különösebb sietség nélkül, kereket old.

De bennem olyan páratlan emléket hagy, még 
ha nem írnám is le, akkor se tudnám elfelejteni!

Talán nem mindenki tudja, noha vadbiológusok 
és tapasztalt szarvasvadászok előtt nem titok, 
hogy nemcsak a bika, néha még a szarvastehén 
is bőg!

A „tehénbőgés” kivételes ritkaság, aránylag ke
vesen ismerik. Minthogy azonban saját magam 
két ízben is, mégpedig félreérthetetlenül hallot
tam, érdemesnek tartom megemlíteni.

Lutz Heck. a németek világhírű zoológusa, a 
berlini állatkert igazgatója állítja, hogy a szarvas
tehén bőgése -  amit egyébként nemcsak szabad 
területen, állatkertjének szelíd szarvasai közt is al
kalma volt megfigyelni -  valamilyen izgalomnak, 
rendkívüli felindulásnak tudható be. Heck többnyi
re ellés előtt vagy utána hallotta. Közismert 
szarvasos könyvében -  Dér Edelhirsch -  még 
fényképen is bemutatja a szabályszerűen bőgő 
szarvastehenet! Igaz, hogy kanadai vadászkirán
dulásán fényképezte, s a kép nem rőtszarvast, ha
nem wapiti-tehenet ábrázol...

Ugyanezt a jelenséget azonban itthon is. euró
pai szarvas esetében is tapasztalta.

Mondom, két ízben hallottam magam is. De 
nem tavasszal, hanem szeptember végén, a bika- 
bőgés hanyatlása idején. Először csak messziről, 
mégis kétségtelenül. Másodszor azonban közel
ről. világos időben, távcsővel alaposan megfi- 
gyelhetően.

A szóban forgó tehén -  kifejlett, idősebb darab
bikabőgéssel teljesen azonos, lenyújtott kürtő- . 

lést hallatott, tátott szájjal, többször egymás után. 
Semmiképp sem emlékeztetett a halkan ümkőgő, 
bikát hívó tehén orrhangjára, sem az ugyancsak 
közismert, rekedten böffentő „riasztásra".

Bika egyébként nem is mutatkozott a közelben.

Vadásznaplóm 1921. október 8-án „erős nyol
cas'. majd 1932. szeptember 18-án „gyenge ti
zenhatos’ elejtését említi. A hozzájuk tartozó 
megjegyzés pedig „szímentáli bikának" mondja 
mind a kettőt.

Jól emlékszem rájuk.
Kesetarka, imitt-amott fehér foltokkal éktelení- 

tett. albírioszerű állatok voltak. Egyébként jó erő
tlen levő. kifogástalan kondíciójú szarvasok. Azon 
igyekeztünk, hogy az ilyen csúnya elfajzástól mi
előbb szabaduljunk, nehogy utóbb még tarka
barka, valóban „szimentáli tájfajta" csúfítsa el a 
kabhegyi szarvasállományt.

I iső tarka bikám lábszára, térdtől lefelé, úgy- 
•zólván tiszta fehér volt. Villogó gamásliban járt -

akárcsak a jávorszarvas! Csülke pedig boros
tyánszínű.

Egyik első lábát meg is takarítottam, ezüst ku
pakba foglaltattam. Ott lógott egyéb .fehérhol
lóim' közt: tiszta fehér és fehértarka fácánok, 
egyetlen hófehér szárnytollat csillogtató vetési 
varjú, fehér fejű veréb ós fehér szárnyú fogoly tár
saságában...

Nemcsak az a két tarka bika, „szimentáli 
szarvastehén" is járt annak idején Kabhegyen. Bi
zonyára egyazon degenerált szarvascsalád tag
jai. Csak a pofája volt hófehér, egyéb tarkaságot 
nem észleltem rajta. Két évig ismertem, többször 
láttam, mégsem sikerült kilőnöm.

Világosan emlékszem arra a szeptemberi haj
nalra. olső találkozásunkra.

Még pírkadás előtt leselkedtem a szíjjártóréti 
lesállványon, onnét figyeltem a még csaknem lát
hatatlan, sótét árnyék képében mozgolódó szarvas
csapatot. Sajátságos, felismerhetetlen. sőt meg
magyarázhatatlan valami mutatkozott köztük: fel- 
alá libbenő, hol réten, hol rét fölött megvillanó -  
fehér zsebkendő!

Sehogy se tudtam, mire véljem.
Csak a telődő hajnalfény ismertette fel velem a 

különleges szarvastehenet. Hol földre hajló, hol 
felkapva figyelő, ide-oda forduló, fehéren villogó 
arcát. Sajnos azonban bevonult a csapat, még 
homályoszlás előtt. Nem lőhettem.

Későbbi találkozásunk se járt különb szeren
csével. A fehér főkötős néni nyilván megsejtette, 
hogy rája fenem a fogam azaz a puskám vi
gyázott magára.

Három év óta ismertünk egy vastag szárú, de 
csak nyolcágú, visszarakott öreg bikát, az úgyne
vezett „tormaréti nyolcast ". Régen ki kellett volna 
lőni. megjavulására nem volt kilátás.

Bőgés alatt valamelyik vendég járt utána, im
már második éve. El is hibázta már. vagy két íz
ben. A vendéget idősödő, kissé már bizonyta
lan kezű. egyébként kitartó, szenvedélyes va
dászt -  eddigi balsikere egyre kitartóbbá, egyre 
serényebbé keményítette. A szarvast viszont 
egyre óvatosabbá, egyre hozzáférhetetle- 
nebbé.

A vendég ezúttal csak néhány napig ért rá, 
mégsem volt hajlandó másik, biztosabb 
szarvassal próbálkozni. Neki csakis a tormaréti 
nyolcas kellett, hiszen második éve járatja vele 
a bolondját.

És az utolsó nap reggelén -  lövés csattant a 
Tormarét irányából. Na -  szóltam magamban , 
mégiscsak utolérte sorsa az öreg nyolcast. Érde
mes volt kitartani mellette!

Csakhogy másfél-két óra múltán, újabb lövés 
ütötte meg fülemet. De ezúttal a hegytető felől, a 
vadászlak környékéről. És kisvártatva -  még egy!

Ez már tisztázta előttem a helyzetet.
A vadászház mellett ugyanis, céltáblával ellá

tott golyófogó. házi lövölde állt a rendelkezésünk
re. Ott szoktuk kipróbálni a netán bizonytalanko
dó fegyvert. Ha pedig ilyenkor -  kilenc óra körül -  
hallatszott lövés a hegytető felől, az csakis célba- 
lövés lehetett. Jelentése pedig kétféle: előzetes 
hibázás vagy sebzés. S most a házi céltáblán, a 
szokásos ellenőrzés.

Gyanakvásom nem bizonyult alaptalannak.
Hazaérve megtudtam, hogy vadásztársam va

lóban találkozott szíve választottjával, a tormaréti 
nyolcassal. Rá is lőtt megint, ezúttal meglehetős 
nehéz, alkalmatlan körülmények közt. Bevonuló- 
ban volt a bika, előtte haladó tehenét elnyelte is 
már a sűrű. Nem akarván elszalasztani az utolsó 
alkalmat, társam kockázatos lövésre szánta ma
gát. Utánaeresztett a már-már eltűnő szarvasnak
-  meglehetősen távolról...

El is találta, csak - megtalálni nem tudta!
S hogy fegyvere megbízhatóságáról meggyő

ződhessen, két lövést tett«később. a vadászházi 
céltáblába.

Előre kell bocsátanom, hogy régimódi, jókora 
ólomgolyót lövő. de egyébként pontosan hordó, 
450-es expresszt használt. Amilyennel annak 
idején, előző kötetemben leírt, első őzbakomat

lőttem. A hátulról leadott farlövés pedig -  noha 
vadásziasnak aligha mondható -  szükség ese
tén megbocsátható. A szarvas bitangjába ve- 
szését nem igen kockáztatja. Találat esetén a 
golyó rendszerint jó irányban, .élet felé" szalad, 
s bár kegyetlen-kínos, mégis többnyire halálos 
sebet üt. Hiszen csaknem végigjárja a testet.

A bika -  hallom -  megrogyott a lövésre, de to
vábbhaladt. Kevés, kissé vizenyős, csak mintegy 
húsz lépésig követhető, aztán teljesen megszűnő 
vérnyomot találtak. Tovább nem is bolygatták a 
szarvast, nehogy sebágyából felugrasszák.

A magam részéről bizalommal tekintettem a to
vábbi keresés elé. Hátsócombot nem tört a golyó, 
ez a nyomból könnyen megállapítható. Valószínű 
tehát, hogy beletalált a célba, a szarvas farába. 
Az ilyen lövést pedig, még ha nem érte is telibe, 
messze aligha viheti.

Bekaptuk tehát a reggelit, sippantottunk a kutyá
nak. s már indultunk is, toronyiránt a Tormarétre.

Akkoriban elég gyengén állt a Kabhegy véreb 
dolgában.

Valóságos véreb egyáltalán nem volt. csak vér
nyomra tanított, de rendszerint megbízhatóan dol
gozó német vizsla.

Vezetékre fogtam.
Tartotta is a nyomot, elég soká. Újabb vért 

azonban nem talált. A szarvas egyszer sem fe
küdt meg, még csak meg sem állt. Lépteiben 
amennyire meg lehetett állapítani -  semmilyen 
sántítás vagy egyéb rendellenesség nem mutat
kozott.

Reményem ha nem is veszni némileg inga
dozni kezdett.

Végül még a nyomot is elvesztettük.
A kutya ide-oda bizonytalankodott, vezetékét 

lazán csüngette. majd teljesen feladta az érdeklő
dést. Fenekére ült. ásított, unottan vakarózni kez
dett. Tanácstalanul álltunk mi is. s noha tán nem 
vakaróztunk, mégis'úgy éreztük, hogy tudomá
nyunk végére jutottunk.

Én ugyan még mindig bíztam. Az a nagyfene 
ólomgolyó -  serkentettem magam ha valóban 
farközépen érte. előbb-utóbb majd csak ledönti.

Kerestük hát tovább, úgyszólván egész nap.
Sőt még másnap is.
Semmi további jelét nem találtuk. A kutya ezút

tal haszontalannak bizonyult, minduntalan egész
séges nyomra tévedt, a lövött szarvas ősapáját 
sehogy se tudta többé kibogozni. Abbahagytuk a 
keresést. Találgattuk, mi történhetett? Elfogadható 
magyarázat sehogy se kínálkozott. Nem is maradt 
egyéb feltevésünk, a jelentéktelen stráflövés lehe
tőségénél.

No de akkor miért rogyott meg a bika?...
Az expressz-puskás vendég elutazott -  nem a 

legjobb kedvben. Csend borult a Tormarétre is, a 
vén nyolcas hangja elnémult. Amin cseppet sem 
csodálkoztam. Ugyan kinek lenne további bőgő
kedve, ha jókora szőlőszemnyi ólomgolyóval fe
nékbe lövik?

Annál inkább meglepődtünk, mikor negyednap 
este azzal nyit be az illetékes vadőr, hogy -  .Bog 
ám a tormaréti bika! Megismertem a hangját!”

Váratlan hír volt. szinte alig hihető.
De másnap reggel már ott leselkedtem, még 

pitymallat előtt, a Tormarét közelében.
Valóban bőgött odakint egy szarvas. Miattam 

ugyan akármelyik lehetett, nem ismertem a kör
nyékbeli bikák hangját, járásom a terület ellenke
ző oldalára esett. De az odavaló vadőr -  velem 
jött ő is -  váltig erősgette, hogy csakis ö az. a tor
maréti nyolcas!

Amint hajnalodni kezdett, kilopakodtunk a rét
szélre.

Mi tagadás, vastag szárú, öreg nyolcas bika 
harsogott a réten. Alaposan meglátcsöveztem. 
Semmi baja nem látszott, szorgalmasan terelgette 
teheneit. Mindenáron hazafelé, a közeli sűrűség
be igyekezett szorítani őket.

Ez bizony ellőni való. vén nyolcas súgtam a 
vadőrnek noha semmi esetre sem a minap seb 
zett! Mert akit tegnap reggel...

De nem fejeztem be mondatomat, a szarvas 
rendkívül bizalmatlannak mutatkozott. Minden pil 
lanatban eltűnhetett. Nem késlekedhettem a lö
véssel.
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JÓ TANÁCSOK BŐGÉS IDEJÉRE
Szarvasbőgés, szeptember... E  két szót 

hallva gyorsabban ver a vadász szíve, 
hiszen az erdő legnagyobb eseményét 
jelentik. Ennek a gyönyörű hónapnak 
minden napja ünnepi hangulatban telik 
és a vadász gondolatait az ismert, avagy 
eddig ismeretlen golyóérett „nagybi- 
kák" elejtése foglalkoztatja: hol, ho
gyan és mikor, melyik időpontban sike
rül, majd terítékre hozni őket...

Szeptemberben bőgő szarvas
bikákra a következő helyeken vadász
hatunk: bógóhelyeken. vonulási út
vonalakon a bőgőhelyre, illetve onnan 

vissza a nappali tanyára (vadváltó), a 
szarvascsapat nappali pihenőhelyén 
(hálószoba), dagonyánál (vízszegény 
területen, aszályos időben). Ezeken a 
helyeken sem lehetünk sikeresek, ha 
nem megfelelően előkészítettek a va
dászati berendezések: a cserkészutak, 
a magaslesek, a barkácsoló utak, a lő- 
nyiladékok, a vesszőfonatból készült 
leskosarak, (lesemyők).

Első helyre kínálkozik az erdőrész: 
az a tarvágás, a tisztás, a rét, a vadfóld, 
ahová a szarvastehenek -  ünők, borjak
-  tavasztól egész nyáron át kivonulnak 
és legelészve ott töltik az éjszakát. Ha
csak valami zavaró körülmény ebben 
nem akadályozza őket, a tehéncsapat 
szeptemberben is tartja kedvelt legelő
jét. Mihelyt a tehenek üzekedni kezde
nek, szinte egyik óráról a másikra meg

jelennek a bikák is, és kialakul a szín
tér. amelynek elnevezésére a magyar 
vadásznyelv a bőgőhely kifejezést 
használja. A  bőgő szarvasbikák zöme 

ezeken a bőgőhelyeken kerül terítékre, 
közelükben különös gonddal építsük a 
vadászati berendezéseket.

Vegyük sorra őket! A  cserkészút 
kiválasztása nem egyszerű feladat. 
Maga a tisztítás módja, a technikája, a 
minősége a terület, a vad viselkedése 
és az időjárási viszonyok teljes isme
retét követelik. A  kitisztított ösvény 

egy méternél szélesebb ne legyen, 
azonban a behajló ágaktól oldalirány

ban minimum 1,5 méter szélességben, 
függőleges irányban pedig 2-2,5 mé
teres magasságig metszőollóval tisz
títsuk meg.

Rétegvonal mentén, domboldalon a 
cserkészutat valósággal be kell faragni 
a hegyoldalba, úgy hogy az ösvény lej
tő felé cső széle kissé magasabban le
gyen, mint a hegyoldal felé eső.

A  rctegvonalra merőlegesen hala
dó igen meredek szakaszokon lépcső

ket vágunk a talajba. Mindkét mód
szer az elcsúszás veszélyét küszöböli 
ki, amely esős időben ezeken a helye

ken fokozottan fennáll. Vizes helye

ken erek kisebb patakok felett -  sta

bil kapaszkodó korláttal ellátott bürü- 
ket szokás építeni, úgy, hogy nagy 

súlyt is kibírjanak.

A  legfontosabb bőgőhelyeket, ahol 

nagy mozgásra számítunk, a változó 

szélirány miatt érdemes cserkészúttal 

körülvenni. A  cserkészutat lehetőleg

úgy vezessük, hogy arról jól kiláthas

sunk a legelésző, vagy idc-oda mozgó 
szarvascsapatra. Ha ez semmiképpen 

nem lehetséges, 50-70-100 méteren
ként kitérőket kell vezetni egy-egy bi
zonyos pontig, ahonnan már jó kite
kintési, esetleg kilövési lehetőség kí
nálkozik.

Elemi követelmény a cserkészút 

készítésénél, hogy ne legyenek benne 
tuskók, gyökerek, behajló ágak. fűszá

lak. frissen hullott száraz lomb, stb.
Különösen a bőgőhely környéki 

cserkészutakra vonatkozik ez, mert a 
vad itt már hallótávolságban van és 
koppanásra, ágrecsegésre azonnal rea
gál. Magaslesek a bőgőhelyek közelé
ben döntő fontosságúak. Lehetőleg 
úgy helyezzük el őket, hogy észrevét
lenül lehessen megközelíteni a hozzá 
vezető cserkészutakon és a felkapasz
kodás is teljes takarásban történhes

sen. A  szabadon álló magasles bármi
lyen jó helyen áll is. rengeteg gondot 
jelent. Nehéz a megközelítése és elha
gyása. ha a vad már a bőgőhclyen tar
tózkodik. A  magaslesek mellvédjének 
színe és magassága gyakori viták tár

gyai. Különösen az új magaslesek

frissen fűrészelt deszkáit, lábait tart

ják zavarónak. A  vad nehezen szokja 

meg, messzire elkerüli -  mondják. Ez
zel az állítással szemben jómagam 

többször is láttam az alig néhány na

pos magasles alatt nyugodtan legelé

sző szarvascsapatot. Erre a válasz 

mégis egyértelmű: kivétel erősíti a 

szabályt, vagyis minél korábban épül

tek a bőgésre szánt magaslesek, annál 
jobb. A  mellvéd magassága nem in
tézhető el ilyen könnyen, mert ha 

mellmagasságú, a tehenek könnyen 
észrevehetik a vadász mellvéd felett 
fehérlő arcát, avagy a kedvezőtlen 
háttérre (égboltra) kirajzolódó fejének 
mozdulását. Gyakran alkalmaznak 
egészen magas deszkapalánkot és a 
magasles mind a négy oldalán kilövő 
nyílást. Ezzel megadták ugyan a jó 
rejtőzködés és jó kilövés lehetőségét 

egy bizonyos irányba, de, ha a puska
csőnek követnie kell a vonuló nieg- 
mcgálló bika mozgását, már bajban 
vagyunk. Sokféle módszert alkalmaz
nak a magaslesek mellvédjének és ki
lövő nyílásának kiképzésére, ame
lyekre ehelyütt kitérni nem áll szándé
komban. Ritkán építettem olyan ma
gaslest, amelynek mellvédje 140 cin

nél magasabb lett volna. A  minden 
irányban lehetséges gyors kilövési 
esély mellett sok esetben még az a 
szándék is vezetett, hogy egy-egy 
szarvasbőgésre épült magaslest a téli 
vaddisznóhajtások idején is használ
hassunk. Nem tagadom azt a tényt 
sem, hogy kiemelkedő vállam és fe

jem miatt nem egyszer kellett mozdu

latlanságba meredve farkasszemet 
néznem a jellegzetes szarvas-hapták- 
ban álló, szobormereven figyelő ve

zértehénnel, gyakran az egész csapat
tal. Néha el is vonultak a magasles kö
zeléből, de legtöbbször megnyugod

tak a kedélyek és utána már simán 
ment minden. Szerintem nincs túl ala

csonyan elhelyezett mellvéd, csak 
rosszul elhelyezett magasles és ügyet
len vadász.

A  bőgőhelyeken, azokra a pontok
ra, ahol jó kilátás kínálkozik, de ma
gaslest építeni felesleges, avagy vala

mi oknál fogva nem lehetséges, 
vesszófonásból készült leskosarat he
lyezzünk. A  fonás alakja felülnézet- 
ben egy hatos számjegyhez hasonlít, 
amelynek szára az oda vezető cserkész- 
úthoz csatlakozik. 2,5-3 m-es öble pe
dig maga az ülőkével ellátott leshely. 
A  vesszőfonáson köröskörül 25-30 
centiméteres rést hagyunk, hogy ülve 
kényelmesen kilőhessünk rajta. A  ló
rés, illetve figyelőrés feletti fonás 
csak olyan magas legyen, hogy a pus
kát rátámasztva, állva is kényelmesen 

lőhessünk belőle. Ahol sok az akácer
dő, a vadgazda egy speciális, sokszor 
megoldhatatlannak látszó nehézséggel 
találja szembe magát. A  tarra vágott 

akác sarja ugyanis bőgésre úgy meg
erősödik, hogy a benne tartózkodó 
szarvasbikának csupán az agancsa lát
szik ki belőle. Mivel a szarvas az akác 
leveleit, friss hajtásait igen szívesen 

fogyasztja, gyakran megtörténik, 
hogy a szarvascsapat ritkán, vagy 
egyáltalán nem mozdul ki onnan. Ez 
azt jelenti, hogy a bőgőhely áthatolha
tatlan sűrűség közepén van. Az ilyen 
helyeken a magasles -  lónyiladék 
kombinációval érhetünk célt. Akár
csak vaddisznóvadászatok idejére, itt 
is érvényes az a szabály, hogy a lőnyi- 
ladék -  amelynek közepén, vagy vala
melyik végében a magasles áll -  meg
felelő szélességű legyen. Az ilyen 
munkálatok természetesen csakis az 
erdőtulajdonos vagy a kezelő erdész 
beleegyezésével végezhetők. Az akác- 
sarjban vágott lónyiladék évről-évre 
nyeshető mindaddig, amíg a rendkí
vül gyorsan fejlődő akácos erdő azt 
teljesen „elnövi”. A  visszanyesés kö
vetkeztében ezekben a sávokban való
ságos vadlegeló keletkezik és ez 
nagyban hozzájárul a vadászat esé
lyeinek növeléséhez. Hordozható ma

gaslesek segítségével ugyanez a mód
szer alkalmazható a nagy kukoricatáb
lákban tartózkodó szarvasok esetében

MAGYAR FERENC FELVÉTELE
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is. A  lónyiladékon levágott kukorica 
lcsilózható.

A  vonulás iránya a bőgőhelyre, il
letve onnan vissza a nappali tanyára 
(vadváltó). Gyakran megtörténik, 
hogy a bőgőhelyen nem sikerül elej
teni a kiszemelt bikát és a csapat a 
megszokott csapásán a nappali pihe
nőhely felé indul. Ha nem sürget az 
idő, az újabb próbálkozás ideje rend
szerint estére marad. De sajnos sok
kal gyakoribb eset, hogy a következő 
esti cserkelésre már nincs mód, mert 
a vendégvadász korlátozott ideje ezt 
nem teszi lehetővé. Javabógésben, 
amikor napközben is jól bőgnek a bi
kák. egyébként is jó lehetőség kínál
kozik egy-cgy jó cserkelésre a vonuló 
szarvascsapat követése révén. Na
gyon vigyázzunk ilyenkor a szarvas
csapat elmaradhatatlan kísérőire, a 
vágyakozó, középkorú, kímélendő bi
kákra és a tehéncsapattól elkergetett 
nyársasokra. A  vadász figyelmét 
annyira lekötheti a keresett nagy bika 
és folyton figyelő tehenei, hogy eze
ket a tekergőket igen gyakran csak 
akkor veszi észre, amikor esztelen 
elugrásuk robaját hallja. Ilyen esetek
ben is hasznos a bőgőtülök, amellyel 
a vetélytársakat kergető bika böfögé
sét utánozzuk. Hacsak meg nem lát

tak minket, a csupafül -  csupaszem 
tehenek, ezzel a módszerrel legtöbb
ször megnyugtathatok, de azonnal, 
szinte még az elugrás pillanatában a 
kürtöt használni kell.

M i a teendő akkor, ha a váltó cser
készéire alkalmatlan helyen (sűrűség
ben, vizes helyen, nádasban, stb.) ve
zet? Természetesen legjobb lenne 
esetleg békén hagyni őket, de hát. 
mint előbb is megjegyeztem, kény
szerhelyzetben vagyunk, valamit ten
ni kell. A  vadász legfőbb segítője 
ilyenkor is a jól kiépített cserkészút
hálózat. amelynek segítségével vala
melyik tisztáson, nyiladékon gyorsan 
elvághatjuk a csapat útját vagy leg
alábbis a közelébe juthatunk. Ha a lo- 
pakodás nem jár eredménnyel, jó 
szolgálatot tehetnek a barkácsoló 
utak. Ezeken az erdészek korábban 
szállítást, közelítést végeztek és miu
tán rendeltetésüket betöltötték, nem 
igen jár rajtuk jármű. Karbantartásuk, 
a cserkészúttal ellentétben, egyszerű, 
olcsó. Előkészítésük szarvasbőgésre 

ágnyesésből, tuskók eltávolításából, a 
vastagabb ágak k i fű része lésé bó I áll. 
Ezeken az utakon fogattal is könnyen, 
a keresett, vonuló csapat közelébe jut
hatunk. Sok nézelődésre, alapos elbí
rálásra nincs idő, ezért ez a módszer

(különösen gépkocsival) csakis akkor 
alkalmazható, ha a keresett bikát ko
rábban már alkalmunk volt alaposan 
elbírálni és lőhetőnek ítélni. Tételez
zük fel. hogy sem a cserkészet, sem a 
barkácsolás nem hozott eredményt és 
a csapat elérte nappali pihenőhelyét. 
A  nagy bikát állandó mozgásra és 
gyakori hangadásra ingerük a mellék
bikák, ezért elég könnyen betájolhat
juk magunkat, ha a végső kísérletre, a 
„hálószoba” megközelítésére vállal
kozunk. Előtte lehetőleg minden fe
lesleges zajt okozó holmitól szabadul
junk meg és csak a legfontosabb esz
közök: a fegyver, a látcső, a bőgőkürt 
legyenek kéznél.

Valamelyik kitaposott váltón, mé- 
terről-méterre (később centiről-centi- 
rc) be lehet csúszni a csapat közelébe. 
Ha a bikát még így sem látjuk, a bő
gőkürt ügyes használatával behívhat
juk. Ez az egyetlen eset. amikor min
den bika jön, még az öreg is -  de csak 
néhány métert. És ez gyakran bőven 

elegendő. Egyébként ez a módszer a 
cserkészet magasiskolája és a legtöbb 
vadászörömöt is adó egyben. Ha a 
szél, ágroppanás, vagy valamelyik fia
tal bika hirtelen elugrása meghiúsítja 
a ..hálószobás" módszert, lehet pró
bálkozni tereléssel is. Aki azonban a

vezényszót a lövésre kiadja, igen nyu
godt. jó szakember legyen, aki alapo
san ismeri a kiszemelt bikát. Nagyon 

sok hibás lelövést. fejvakarást, sajnál
kozást. keserű emléket eredményez
tek már az ilyen terelések. Alkalmazá
sukat* nem javaslom, csak végső két
ségbeesett kísérletezésként említem. 
Vízszegény területeken, szárazság
ban, amikor csak a nagyobb dago
nyákban található víz és sárlekvár, jó 
szolgálatot tesznek az ezek közelébe 
épített magaslesek. Aszályos időben 
gyakori a kánikulai hőség, még sok
szor szeptemberben is. Ilyenkor a bika 
déltájban otthagyja a pihenő teheneit 
és sietősen eltrappol a legközelebbi 
dagonyához, hogy vízivással és dago- 
nyázással frissítse fel magát. Magam 
is lövettem néhány bőgő szarvasbikát 
dagonyánál, köztük több olyat is. 
amelyeket sem a nehezen megközelít
hető bőgőhelyen, sem a „hálószobá
ban'1 nem sikerült terítékre hozni.

Az elmondottakból látható, hogy 
javabógésben is, a megfelelően előké
szített zavarástól mentes vadászterüle
ten. ha az időjárás is kedvez, szinte 
egész nap vadászhatunk szarvasbiká
ra. Csak legyen, aki bírja idővel, erő
vel. szaktudással.

Fuchs Antal

Bevallom, világéletem ben rossz 
golyólövő voltam. Ez azt jelenti, 
hogy m egfelelő feltámasztással a 
vadászias lőtávolság határáig jól 
lőttem, szabad kézből nyolcvan 
méterig jól lőttem az őzet. néha- 
néha utánkeresés közben kitellett 
tőlem egy-egy parádés futóvad 
bukfenc is, de nem ez volt a je l
lemző. Ahogy az idő haladt fölöt
tem (is), érezni kezdtem, hogy a 
dolog már nem m egy úgy mint 
régen, rászoktam a célzóbot 
használatára. Azonkívül, hogy a 
célzást segíti, sokm indenre jó ez 
a szerszám. Sebzett róka orrtö- 
vön ütésére, nehéz terepen segít 
a járásban, alkalmatlan m agasle
sen jobb  feltámasztási lehetősé
get alakíthatunk ki vele. de ősi 
funkciójának m egfelelően véde
kezhetünk is vele. tám adó kutya, 
vagy rosszabb esetben a gazdá
ja ellen.

Eleinte a szokásos, egyes vál
tozatot használtam. Ezzel is bizto
sabb lövés esik, mint szabad kéz
ből, de sajnos az oldalirányú moz
gása számottevő lehet. Ezt kikü
szöbölendő tértem rá a kétágú 
célzóbot használatára. Ez. az 
alábbiak szerint kialakított módon, 
szinte tökéletes feltámasztási le
hetőséget biztosít bármilyen hely
zetben. Két -  kb. 170-180 centi

méter hosszúságú, megfelelően 
egyenes botot egymás mellé il
lesztek és a felső végüktől számít
va úgy tizenöt centiméterre átfú
rom mindkettőt. A furatnak megfe
lelő csavarral fogom össze őket 
úgy. hogy ne lötyögjenek, de 
könnyen nyithatóak legyenek. Ez
után egy tíz centiméter széles 
bőrdarabot szegelek a két felső 
botvégre. Ez a bőrdarab a célzó
bot szétnyitásakor U alakban he
lyezkedik el az X két rövidebb 
szára között, amelybe az előagy 
olyan stabilan simul bele. hogy 
feltámasztásunk csaknem tökéle
tessé válik. A  terpesztés változta
tásával beállítható a kellő m agas
ság is a testmagasságunk vagy a 
terepviszonyok szerint. A  bot be
állítása pillanatok műve, tehát a 
cserkelő vagy kísérő vadász ré
szére is nagyon hasznos segéd
eszköz.

A kétágú bot segítségével ejtett 
vadam, egy nyílt vadföldön tehe
nét terelgető, tízes bika volt. A 
méter magas cirokban más feltá
masztási lehetőségem nem lett 
volna és ha nincs nálam a bot. rá 
sem mertem volna lőni a m integy 
180 méterre lévő és már engem 
javában figyelő bikára.

Várszegi József
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HOZZÁSZÓLÁS 
AZ ÚJRATÖLTÉSHEZ
A z ú jratö ltés lehetőségének fö lvetésével teljes 
m értekben egyetértek , és  csa tlakozom  a kezdem é
nyezéshez. A m ikor m ég  „gyakorló" vadász  vol
tam , m ár a  ha tvanas években is tö ltö ttünk , „sze
re ltünk” sörétes lőszereket, pedig  abban  az időben 
egy  forin t tíz  fillér volt a  sörétes tö ltény  darabja. 
A kkori társulatunk 27 tagjából 8 -10  vadász töltö t
te a  lőszert és  azok k iválóan  lőttek. Ezek közül 
egy ik  vadász sem  volt tehetős em ber, többnyire 
egyszerű , ipari m unkás. M inden fö lszerelést lehe
tett az  üzletben kapni, kivéve a prést, a (kalibere- 
zőt), am elyet házilag  gyárto ttunk , vagy  gyártattak  
le és a z  enyém  m ég a  m ai napig  m egvan. Ezzel a 
lehetőséggel m ég sem  élt v issza tud tom m al egyet
len vadász sem , de m a m égsem  engedélyezik . Az 
ille téktelenek, a  m affiózók v iszon t, ak k o r lőnek 
és  robban tgatnak , am ik o r csak ak arn ak , és  lénye
gesen  veszélyesebb  robbanóanyagokkal. Sajnos, 
akkor m ég a  go lyós tö ltény  nem  jö h e te tt szám ítás
ba, m ert volt o lyan  társaság , ahol egyetlen  golyós 
puska sem  volt. K ésőbb, nagy nyom ásra, engedé
lyezték a  golyós puskákat és egy-egy  társaságnak 
„csepeg te tték” a  vásárlási engedélyeket, de  több
nyire csak  a  használt 7 .62x53R  „győztes”  had i
feg y v erjö h e te tt szám ításba. A hhoz  ped ig  a  lőszer 
beszerzése nem  volt gond . Igaz. volt is sok sebzés 
annak  ellenére , hogy 2-2,5 m m  átm érő ig  m egsze- 
reltük a teljes köpenyes lövedék hegyét. A hogy 
m ondták, „prepará lták" a  lövedéket, m ert volt aki 
be letú rt, vagy a  köpeny elejét 3 -4  féle  o ldalról, 
három  élű  reszelővei bevágta (beszere lte). A mai 
technikai v iszonyok m ár egészen  m ások . C sak le
gyen  pénze a vadásznak, m ert sok száz  forintos 
tö lténnyel m ár csak  cl kell találni a  vadat. Sándor 
Jó zse f által leírt tö lténykészítés c ikkéből -  szerin 
tem  fontos -  fo lyam at k im aradt. N evezetesen: a 
lőpor és  a lövedék hüvelybe való  tö ltése. H ibás az 
a  gondolat, hogy „ezután következik  az  új csap-

A nyári szünet sok szü lő  szám ára nehezen m eg
o ldható  problém át je len t. Fontos, hogy gyerm eke
inket jő  helyen tudjuk, b iztonságban, olyan em be
rek. nevelők között, akik szeretettel, m egértéssel 
fordulnak hozzájuk. A tavalyi nem  rossz, de nem  
igazán jó  tapasztalatok után az idei nyarat is a  la
to lgatásával kezdtük.

V álasztásunk végül a  V K E M atula-program já- 
ra. az alm am elléki erdőkerülő  táborra  esett. A tá 
bor szervezőjét e lő re  a laposan  kifaggattam , m ire is 
szám íthatunk. Ism ertetője, és  a tavalyi résztvevők 
m eggyőztek arról, hogy gyerm ekünk jó l fogja 
érezni m agát. E ljött az  indulás ideje, izgatottan, 
boldogan, de nem  kevés szorongással engedtük cl 
a  táborba tíz  napra.

A z e lső  telefon m egnyugtatott m inket, és  gyer
m ekünk boldog csiv itelése  m indennél többet je 
lentett.

A hazatérés e lső  pillanatai után órákat m eséltek. 
E lm ondták, hogyan ism erkedtek az  e rd ő  és  az  ott 
é lő  állatok életével, v iselkedésével. M egtanulták, 
hogy az erdei növények közül m i. m ire való, ho
gyan lehet elkészíten i, hogyan használhatják fel az 
életben. A program ok közül kevés volt kötelező
-  válogathattak. A közös kirándulások alkalm ával 
e ldönthették , ki akar kisvasúttal, vagy inkább gya
log visszatérni a tóborba. Voltak gyerekek, akik a 
gyaloglást sem m i pénzért nem  válto tták  volna fel 
a vonatozással. A hosszú út m inden lépését é lvez
ték. a  vezetők m eséit, elbeszéléseit áhítattal itták

pantyú behelyezése  és a  hüvelynyak  rászo rítása” . 
Legalább én így é rte ttem  az  o lvasottakat. A c sap 
pantyúra  nem  lehet a  hüvelynyakat rászorítan i 
csak a  behelyezett lövedékre. M eg k ívánom  je 
gyezni, hogy a m atrica  (latin  k ifejezés) tu la jdon 
képpen nyom dai anyam in tát je len t, ez  esetben  pe
d ig  azt, hogy a  belső  palástja  m egegyezik  a  fegy
ver tö ltényúr századm illim étercs pontosságával. 
Ez azt is je len ti, hogy egy  „k ilő tt"  fegyvercsó töl- 
tényűrjéből is lehel k iváló  m atricá i (kaliberező  
készüléket) készíten i és  ak k o r nem  kell drága 
összegekért beszerezni. A m i igen fontos: m ég az  
em líte tt legegyszerűbb  prés is külföldi üzletekben 
legalább  a m atrica  árával egyezik . A m elyik m in
den  m unkafázist tud. annak ára  akár ö t-hatszoros 
is lehet. N em  o lcsó  m ulatság , csak hosszú távon 
térülhet m eg, esetleg  több  vadászcim borának é r 
dem es közösen  m egvásáro ln i. Ha a hatóság  eng e
délyezné a  szabályos, szakszerű  házi tö ltényszere
lést (töltést), m entesülhetne a  rendszeresen  célba 
lövő kezdő vadász  a  m éregdrága  tö ltények vásár
lásától. Felh ívnám  a figyelm et arra . hogy csak  
olyan hüvelyt érdem es gyű jten i, am ely  talpán 
„központos" furat van a  B oxer csappantyú  szú ró 
lángja részére. E llenkező  ese tben  nem  haszná lha
tó  a csappantyú  k iszere lésére  a  készü lék , m ert 
nem  középen van a  lyuk. hanem  a központtó l e l 
to lva kettő , és  középen  ped ig  egy dom ború  üllő , a 
Bordán típusú csappantyú  részére . Ilyen esetben  
csak kézi. vékony  lyukasztóval ü thető  ki körü l
m ényesen  a  k ilő tt hüvelyből. Ha az  ú jratö ltést e n 
gedélyezik , az  érdek lődőknek  szakm ai seg ítsége
m et. tapasztalata im at felaján lom . A présről -  ha 
szükséges -  m űszak i rajzot is a  szerkesztőség  ren 
delkezésére  tudok bocsátani, am elyet bárm elyik  
ügyes barkácso ló  m agának el tud  készíteni.

em.em.sze.

m agukba. T erm észetes anyagokból készítettek fal
ra akasztható  képeket, vadnyom okat öntöttek  ki 
g ipsszel, am elyeket em lékként boldogan m utattak 
m eg itthon. Á m ulatta l töltötte el őket az  ibafai 
pipa m úzeum . A vadon é lő  állatok m egfigyelése 
külön öröm  volt. ám  ebbe az  öröm be egy kis üröm  
is cseppent. A m agaslesen nagy izgalom m al, 
csendben várakozó  gyerekek nagy m eglepetésére 
hangos üvöltéssel m egjelent egy  állító lagos h iva
tásos vadász, aki nyom dafestéket nem  tűrő  sza
vakkal lekergette őket a lesről, de ez  tartósan nem  
rototta m eg a  hangulatot. Ezt az  ordítozást a  m ásik 
csapat is hallotta, akik kicsit odébb, egy m ásik le
sen várakoztak.

A többi vadászt és  e rdész t m egkedvelték  a  gye
rekek, hiszen igyekeztek az  erdőről m indent e l
m ondani. am i ebbe a rövid  időbe belefért.

K öszönettel tartozunk azoknak, akik gyerm eke
inket ezekkel a  csodákkal m egism ertették , és  nem  
a haszonszerzésért, hanem  a csillogó, m osolygó 
szem ek kedvéért végig dolgozták ezt az  elm últ tíz. 
napot: K rizsány A nna, Kuti Zsuzsanna, Salam on 
A ttila, M arkó R óbert, Fabó Ferenc, Vankel G usz
táv és C sizm adia M árta. De ne m aradjanak ki a 
konyhások sem . ak ik  az este tíz órára m egéhező 
gyerm ekeket is bőséggel e llá tták ...

K öszönjük az  alm am ellék i általános iskola 
igazgatójának. Subotics M iklósnak és a  D unaújvá
rosi Intercisa M úzeum nak.

Lukácsné Kocsis M arianna

/ / /

/ / / /

A Vadász K önyvklub Egyesület ez  évben is ki
írja a „Term észet és  én I I I . "  című pályázatot.

Pályázati feltételek:
A jelentkezők saját term észeti élm ényüket 

m egörökítő  prózai írással, verssel, rajzzal, fest
m énnyel pályázhatnak. A tém a jellege vadá
szat, horgászat, vadfigyelés, term észetjárás, 
fényképezés stb. lehet. A pályázaton minden 
m agyar anyanyelvű diák (állam polgárságtól 
függetlenül), a korosztályának m egfelelő kate
góriában vehet reszt.

M inden pályázótól a  pályázattal egyidejűleg 
450  Ft pályázati díj beküldését kérjük posta- 
utalványon a  Vadász Könyvklub Egyesület cí
m ére (Külföldi pályázóknak díjtalan.)

Terveink szerint a  pályázati díj fejében I db 
könyvet kapnak a pályázók, am elyet a díjr\yér
tés pályam űvekből állítunk össze.

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

nem  töltött 25. életév).
A pályamű terjedelme:

Próza esetén m axim um  öt gépelt kéziratol
dal (egy sorban kb. hatvan leütés, egy oldalon 
harm inc gépelt sor). 2 db  vers, vagy 2 db A/4- 
es m éretű rajz. festmény.

A pályázat jeligés. A pályam ű elején kell fel
tüntetni a  jeligét s a  kategóriát. A kézirat m el
lett lezárt je ligés borítékban küldendők be a 
szerző adatai: név, lakcím , születési év, iskolája 
neve és címe. A pályam unkák elbírálását a  Va
dász Könyvklub Fgyesület tanácsadó testületé
nek tagjai által kijelölt zsűri végzi.

A pályaművek beküldési határideje: 1998. 
december 31.

C ím : Vadász Könyvklub Egyesület,
1134 Budapest, Tüzér u. 43. fsz. 1.

Tel.: 06-1-350-6454

A pályázók díjazása:
A pályam űvek elbírálásakor valam ennyi pá

lyázót levélben értesítjük. M inden pályázó em 
léklapot kap. a 3x 10 díjazott, és a különdíjazot- 
tak részére az alábbi díjak kerülnek átadásra a 
zsűri döntése alapján: egyhetes tábor, két-há- 
rom  napos szlovákiai körutazás, könyvjutal
m ak, ingyenes újság-előfizetés, Vadász Könyv
klub Egyesületi tagság és különböző tárgyjutal
m ak. festm ények, grafikák.

A pályázat ünnepélyes eredm ényhirdetésére 
és a  díjkiosztásra a  FeH ova '99  (Fegyver-, hor
gász-, vadászati kiállítás és  vásár ) rendezvé
nyen 1999. m árcius 25-28 . között kerül sor, 
nyilvánosan a  sajtó jelenlétében.

A legmagasabb színvonalú írások anyagát 
fényképpel, önéletrajzzal együtt, valamint a többi 
pályázó nevét és pályaműve címét a Terra Print 
Kiadó jövőre is egy könyvben tervezi megjelen
tetni, amely A/5-ös formátumú, kb. 100-120 oldal 
terjedelmű, kartonált kötésű lesz, color borítóval.

Vadász Könyvklub Egyesület vezetősége

HURRÁ, NYARALTUNK!
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A VONYARCVASHEGYI

egyszerre nyújt kikapcsolódást, pihenési, szórakozás! és vadászati (ehetőséget verdégeir.ek.

t  HETES ÜDÜLÉS, 7 ÉJSZAKA (SZOMBATTÓL SZOMBATIG)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 5500 FT/NAP (2 FÓ) 38 500 FT,'HÉT (2 FÖ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 7300 FT/NAP (2 FÓ) 51100 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI * EBÉD + VACSORA 9100 FT/NAP (2 FÓ) 63700 R/HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 6300 FT/NAP (3 FÓ) 44100 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 9000 R/NAP (3 FÓ) 63000 FT/HÉT (3 FÖ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 11703 R/NAP (3 FÓ) 81900 R/HÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7500 R/NAP (4 FÓ) 52 500 R/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 11100 R/NAP (4 FÓ) 77700 R/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 14 700 R/NAP (4 FÓ) 102900 R/HÉT (4 FÓ)
A a Balaton északi partján, Keszthelytől 6 km-re található, Vo
nyarcvashegyen, Kétcsillagos szálloda. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV, telefon van. igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Gépkocsiparkolás az udvarban. A szállodában 
söröző, billiárd és játékterem, valamint kondicionálóterem áll rendelkezésre. A Ba
latontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen kedvelt a 
családok körében. A környék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afrika Mú
zeum -  Sümegi vár -  Badacsony -  Hévízi tófürdő. Sportolási lehetőségek: tenisz -  
szörfözés -  vízimotor -  strandröplabda -  lovaglás -  sportlövészet -  asztalitenisz. 
KEDVEZMÉNYEK: • 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel) • 
4-12 éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből • kéthetes rendelés 
esetén a második hétből további 10% engedményt adunk.
ELLÁTÁS: • büféasztalos reggeli • háromfogásos ebéd (leves, főétkezés, süte
mény vagy gyümölcs) • háromfogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy 
gyümölcs)

JELENTKEZNI LEHET:

8314 Vonyarcvashegy 
Arany J. u. 9.
Telefon: 83/348-036. 037 
Telefon és fax: 83/349-513 
Mobil: 06-30/470-649

c t
T.

A JAGD INTERNATIONAL-ARTEMIS
OSZTRÁK VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA KIZÁRÓLAGOS 

MAGYARORSZÁGI PARTNERE AZ ALÁBBI VADÁSZATOKAT AJÁNLJA:

AUSZTRIA: zerge ■ SZERBIA: vaddisznóhajtás, őz
bak ■ ANGLIA: őzbak ■ SKÓCIA: gímbika > SPA
NYOLORSZÁG: kőszáli kecske, vörös fogoly ■ TÖ
RÖKORSZÁG: vaddisznóhajtás ■ OROSZORSZÁG: 
siketfajd, nyírfajd, medve, szibériai őzbak, túr, ma- 
ral, jávorszarvas, kőszáli kecske a MONGÓLIA: kő
száli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávorszar
vas, farkas, karibou, hókecske ■ ALASZKA: jávor- 
szarvas, kodiakmedve, karibou, hegyi kos ■ 
AUSZTRÁLIA: vízibivaly ■ NAMÍBIA: antilopok ■ 
DÉL-AFRIKA: antilopok ^ZIMBABWE: kafferbivaly • 
TANZÁNIA: speciális bivalyszafári, elefánt, orosz
lán, leopárd ■ KAMERUN: bongó, erdei elefánt

5900 Orosháza, Szabadság tér 12. 
Tel/fax: 06-68/312-449, vagy 06-68/311-549



Mire szabad vadászni?
Szeptemberben: gímszarvas bka, tehén, ünő. borjú -  dzbak -  muflcxi fcos, je rte , bárány
-  vadászra koca -  szi<a szarvasbka. tehén, unó. borjú -  házi görény -nyesi- tókés. 
böjti csörgő-, oa'átréce. kexeréce, szárcsa -  bakáni gefe-őrvös galamb -  seregét/. 
Októberben: gímszarvas bika. tehén. úri, borjú-dám bika. tehén, borjú -  özsuta, gtía
-  mufton kos. jerke, bá'áry -  vaddisznó koca -  szka szarvasiba. tehén, ünő. borjú - 
(rezei n)\jl -  házi görény-nyest-íácánkakas -  vetési lúd -  lökés, bóji. csörgő-, barát
réce, kerceréce, szárcsa -  bakáni gerle -  seregét/-
Októberiéig: örvösgalarrt.
Külön engedéllyel: ragyllk-fácánt)'*-fogoly.
Egész évben: vadcfeznó kan, süldő, malx -  tagi nyúl -  róka -  pézsmapocck -  nyest- 
kutya -  ararysatál -  mosómedve -  vetési varjú (fészekteépen is) és dolmányos varjú - 
szarka-szajó.

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

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

1. Kedd 602 1925 15 57 _  _

2. Szerda 604 19 23 1647 1 19
3. Csütörtök 605 19 21 1733 217
4. Péntek 606 1919 1815 322
5. Szombat 608 1917 18 52 433
6. Vasárnap 609 1915 19 26 548 0 1 32 1
7. Hétfő 610 1913 19 59 7 04
8. Kedd 612 1911 2031 8 22
9. Szerda 613 1909 2104 9 39

10. Csütörtök 614 1907 21 40 1055
11. Péntek 616 1905 2219 1209
12. Szombat 617 1903 23 03 1319
13. Vasárnap 618 1901 23 53 14 24 C 358
14. Hétfő 620 1859 148 1521
15. Kedd 621 18 57 — 1610
16. Szerda 622 1855 147 1652
17. Csütörtök 6 25 1853 248 1728
18. Péntek 6 25 18 51 3 51 1700
19. Szombat 626 1849 454 1828
20. Vasárnap 6 28 1847 5 56 1854 0 1 9  02
21. Hétfő 629 1845 6 57 1919
22. Kedd 630 1843 758 1944
23. Szerda 632 1841 8 58 2009
24. Csütörtök 633 18 39 9 58 2037
25. Péntek 634 18 37 10 57 2108
26. Szombat 636 1835 11 56 21 42
27. Vasárnap 6 37 18 32 12 53 2222
28. Hétfő 638 1830 1347 2308 D 23 11
29. Kedd 640 1828 14 38 002
30. Szerda 6 41 1826 1525 —

OKTÓBER
Őszhó, avagy Mindszent hava

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

1. Csütörtök 643 1824 1607 102
2. Péntek 644 1822 1646 209
3. Szombat 6 45 1820 1721 320
4. Vasárnap 6 47 1818 1754 436
5. Hétfő 648 1816 18 26 553 0 2 2 1 2
6. Kedd 6 49 1814 19 00 713
7. Szerda 6 51 1812 19 35 832
8. Csütörtök 652 1810 2014 950
9. Péntek 654 1808 20 57 11 05

10. Szombat 655 1807 21 46 1214
11. Vasárnap 6 57 18 05 22 41 1316
12. Hétfő 658 1803 23 40 1409 C 13 11
13. Kedd 6 59 1801 0 41 1453
14. Szerda 701 17 59 — 1531
15. Csütörtök 702 1757 1 44 1604
16. Péntek 704 1755 2 47 1632
17. Szombat 705 1753 3 49 1659
18. Vasárnap 707 1751 4 50 1723
19. Hétfő 708 1750 5 51 1748
20. Kedd 710 17 48 6 51 1813 0 1 2  09
21. Szerda 711 17 46 7 51 1840
22. Csütörök 712 1744 8 51 1909
23. Péntek 714 1742 9 50 1942
24. Szombat 715 1741 10 47 2019
25. Vasárnap 617 1639 10 42 2003
26. Hétfő 618 1637 11 34 20 53
27. Kedd 620 1636 12 21 21 49
28. Szerda 6 21 16 34 1304 22 51
29. Csütörtök 6 23 1632 1342 23 58 D 1246
30. Péntek 6 24 16 31 1417 —  —

31. Szombat 6 26 1629 14 50 1 10

Figyelem! Októberben lép életbe a téli időszámítás.

VADÁSZFESTMÉN YEK -  MŰALKOTÁSOK
Eredeti művek, valamint igényes reprodukciók állandóan 

kaphatók vagy megrendelhetők:

Budapesten, a X III., Balzac utca 1. alatt található

TERM ÉSZET STÚDIÓBAN
ÁTMENŐ KÉPÜNK: VARGA PÁL FESTMÉNYE



1 . Egész évben viselhető  
K e ttn e r vadászdzseki, hét
külső és két belső zsebbel, COR- 
DURA vállerősítéssel. Négy 
patentos pánt a la tt kétirányú 
cipzár, magasan záródó gallér, 
levehető kapucni, á llítha tó  
kézelő teszik a kabátot komfor- 
ossá. Anyaga: pamut-polyamid

Cikkszám: 60337
Méret: 50-54 22.900.-

56-58 24.900.-

2 . Kettner vadásznadrág, bő-
itő hajtással, két cordura erősí- 
ésű bevágott zsebbel, egy oldal
sebbel, egy legombolható far- 
’sebbel, pamut-polyamid anyag
tól, 100% pamut béléssel.

ikkszám: 60030
Méret: 50-54 14.900.-

56-58 16.900.-

3. Könnyű, m eleg HOPKINS
eece-kabát, amely önálló vise- 
tre is alkalmas és a Kettner va- 
iszdzsekibe is becipzározható.

kkszám: 61632
léret:

48/50 4= 52/54 1 3.900.-
6/58 14.900.-

1^
22.900,-tói

A katalógusban szereplő termé 
kék kaphatók csomagküldésben 
és budapesti szaküzletünkban, 
va lam in t m egrendelhetők to 
vábbi szaküzleteinkben.
A magyar törvények értelmében 
fegyver és lőszer csomagküldés
ben nem szá llíth a to tt 
A katalógusban szereplő áraink 
1998. november 30-ig érvénye
sek.



1 . ELCH té lie s íte tt vadászka
bá t, különösen stapabíró, te f
lonnal fe lü le tkezelt gyapjús ló 
denből, markáns velúrbőr díszí
téssel. Té liesíte tt bélése fe lü l 
steppelt, alul meleg fleece 
anyagból készült. A  kabát a szél
fogó a la tt kétutas zippel és gom 
bokkal záródik, hat első és egy 
belső zsebbel.
Cikkszám: 60368
Méret: 50-54 29.900.-

56-60 32.900.-

2 . Sportos vonalvezetésű á t
m eneti lódenkabát, strapabí
ró, im pregnált gyapjús lódenből, 
fede tt zippes záródással, belső 
zsebbel és két hatalmas külső 
zsebbel. A gallér a bőrpánttal 
magasra zárható.
Cikkszám: 60254
Méret: 50-54 26.900.-

56-60 28.900.-

3 . Vadász lódenkabát, gyapjús 
A lpen lódenből, hátán bővítő 
hajtásokkal, fede tt zippes gom 
bos záródással, derékban zsinór- 
összehúzóval, két bevágott mell
zsebbel, és két kom binált első 
zsebbel, két belső zsebbel. 
Cikkszám: 96346
Méret: 50-54 22.900.-

56-58 24.900.-

Sanderson lódennadrág, ide
ális v iselet vadászatokon

4 . Sanderson ló d e n p a n ta lló
bővítő hajtással, bevágott zseb
bekkel, kés- és farzsebbel 
Cikkszám: 61043
Méret: 48-54 13.900.-

56-60 14.900.-

5 . Sanderson lódén  té rd n a d 
rág állítható térdpántta l bevá
g o tt zsebekkel, kés- és farzseb
bel, valam int oldalzsebbel 
Cikkszám: 61055
Méret: 48-54 12.900.-

56-60 13.900.-

6 .  Sanderson lódén csizma
nadrág, alul oldalzippel, bevá
go tt- kés- és farzsebbel 
Cikkszám: 61046
Méret: 48-54

56-60

3-
22.900,-tói



4 ^ C ö u o t  ó

Ktttnec
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Zjl
23.900,-tói

1 . KETTNER VAOÁSZDZSEKI
WAX-szal kezelt tiszta pam ut
ból, a patentzáródás a la tt két- 
utas z ippel, kord ga llérra l, le- 
g o m b o lh a tó  kapucn iva l. Négy 
külső és egy belső zsebbel, a há
tán o ld a lt zippel záródó hátsó 
zsebbel. O lda lt slicceit. A  felső 
anyag wax-szal kezelt pam ut, a 
kockás bélés tiszta pam ut. Ollv- 
zöld.
Cikkszám: 60106
M éret: 50-54 16.900,-

56-60 17.900,-

2 .  S teppelt angol vadászka
bát, vízlepergető waxos pam uta
nyagból, meleg bélése kockás 
tiszta pam ut
Cikkszám: 96180
Méret:
4=48/50 5=52/54 23.900,-
6=56/58 7=60/62

3 . Barbour im prcgnálów ax a
fe n ti kabátok folyam atos karban
tartásához és utánkezeléséhez 
Cikkszám: 60800 2.390,-

4 .  KETTNER VADÁSZPARKA
Kényelmes szabású, meleg step
pe lt béléssel. A  te rü le ten  vala
m ennyi k ia lakítás i funkc iónak  
fon tos szerepe van: magasan zá
ródó  gallér, legom bo lha tó  ka
pucnival, zippzár szélfogó rá té t
te l, tíz külső és ké t belső zsebbel, 
kézelőjén gom bbal, derékban és 
a kabát aljában összehúzó zsinór
ral. Különösen strapabíró felső 
anyaga 65 % polyester -  35 % pa
m ut, vattázása 100 % polyester, 
bélése 100 % polyam id.
Olívzöld
Cikkszám: 60415
M éret: 48-54 14.900,-

56-62 15.900,-

5 . KETTNER VADÁSZNADRÁG
A  kényelmes szabású, meleg bé
le lt nadrág ké t bevágott zsebbel, 
két farzsebbel, o lda l- kés- és biz
tonsági zsebbel, öv ta rtókka l és 
karab inerakasztóva l készül. A  
nadrág aljában zsinórösszehúzó. 
Felső anyaga 65% polyeszter, 
35 % pamut, bélése 100 % puha 
pamut.
Olívzöld
Cikkszám: 60416
M éret: 48-54 8.900,-

56-62 9.900,-

1,
16.900,-tói



1.900,-

2.690,

1 -2 . Sanderson 
elasztikus 

kordpantallók. Klasszikus vise
let mindennap. Bővítő hajtással, 
bevágott- és farzsebekkel.

Olívzöld
Cikkszám:
Méret:

Nádszín
Cikkszám:
Méret:

61142
48-54
56-60

61139
48-54
56-60

10.900.
11.900.

10.900.
11.900.

3 . Sanderson e lasztikus k o rd 
nadrágok különösen strapabíró 
pam ut-po lyam id keverékéből 
készültek, a kikopás ellen kü lön
leges szálstabilitással szőve, 
kényelemes, bővítő hajtásokkal, 
bevágott zsebekkel, zippes

farzsebekkel, o ldal- és készsebbel 
Cikkszám: 61086
Méret: 48-54 11.900.-

56-60 12.900.-

4 .  Sanderson kord vadászpan
ta lló
Cikkszám: 61087
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-

5 . Sanderson 
m anadrág 
Cikkszám: 61084
Méret: 48-54

56-60

k o rd  csiz-

11.900.-
12.900.-

6 .  NADRÁGTARTÓ zöld gumipánt
ból. matt csattal.
Cikkszám:
67046 1.900.-

7 . SPECIÁLIS NADRÁGTARTÓ kü
lönösen elasztikus gumipántból, fo
kozatosan állítható hosszal, matt 
csattal.
Cikkszám:
67103 2.690.-

8 .  ÁLLÍTHATÓ NADRÁGTARTÓ,
őzmintás széles gumipántból, fé
nyes csattal.
Cikkszám:
67012 1.900.-

4



7.900,-

S H I R T S K N I T W E A R

Elch Colonel tisz ta  p a m u t in 
gek, vadászatra és utcai viseletre 
egyaránt rendkívül alkalmasak, 
évek óta a legnépszerűbbek a 
KETTNER kínálatában.

1 . Vadászing, két legombolha
tó  váll-lappal, két legombolható 
rá te tt zsebbel, állítható bőségü 
mandzsettával
Méret: 39-48
oliv
Cikkszám: 63014 7.900.-
nádszín
Cikkszám: 63020 7.900.-

2 . Vadászing, egy rá te tt zseb
bel, á llítható bőségü mandzset
tával
Méret: 39-48
nádszín
Cikkszám: 63016 6.900.-

3 . Colonel Szuper vadászing,
két legom bolható váll-lappal, 
két legombolható ráte tt és két 
zippel zárodó zsebbel, á llítható 
bőségü mandzsettával. Anyaga: 
strapabíró, tiszta pamut tw ill. 
Méret: 39-48
nádszín
Cikkszám: 63033 8.900.-

HOPKINS p ó ló k  kerek vagy 
ga lléros nyakm egoldással. A 
kényelm es v ise le t tisz ta  pa
m u tb ó l készült, a r ip p  kötés 
és a kis kacsás hímzés a spor
tos  ka ra k te rt hangsúlyozza.

4 .  HOPKINS p ó ló  kerek nyakkal
Méret: 3=48/50 4=52/54
5=56/58 6=60

Olívzöld
cikkszám: 62292 8.900.-
Nádszín
cikkszám: 62293 8.900.-
Antracit
cikkszám: 62294 8.900.-
Sötétkék
cikkszám: 62295 8.900.-

5 . HOPKINS pó lók  gallérral, kis
bőrhatású gombokkal
Méret: 3=48/50 4=52/54
5=56/58 6=60

Olívzöld
cikkszám: 62296 9.900.-
Nádszín
cikkszám: 62297 9.900.-
Antracit
cikkszám: 62298 9.900.-
Sötétkék
cikkszám: 62299 9.900.-

5



5-6.
4.900,-

Kettnet
Kellemes viseletű p u ló v e re k  
gyap jú  műszál keverékébő l
Méret: 3=48/50 4=52/54
5=56/58 6=60

1 . Copfkötéssel kerek nyakkal
cikkszám: 96202 6.900.-

2. Darázskötésü, káróm intás 
betétte l
cikkszám: 96203 6.900.-

9 -1 0 .
3.900,-

3. 01 ív-sötétkék kockás
cikkszám: 96200 6.900.-

4 . K ö tö ttka b á t kis fém gom 
bokkal
cikkszám: 96201 7.900.-

Sportos a k rilu ló ve re k  két szín
ben, háromféle nyakmegoldással. 
Méret: 3=48/50 4=52/54
5=56/58 6=60

5 .  Galléros-gombos, olív-fekete 
csíkos
cikkszám: 96235 4.900.-

6 .  Galléros-gombos, o lív-bordó 
csíkos
cikkszám: 96238 4.900.-

7 . Kereknyakú, o lív-feke te  
csíkos
cikkszám: 96236 3.900.-

8 . Kereknyakú, olív-bordó csíkos
cikkszám: 96239 3.900.-

9. V kivágású, olív-fekete csíkos
cikkszám: 96237 3.900.-

10 . V kivágású, o lív -bordó  
csíkos
cikkszám: 96241 3.900.-



LlNm

Külön legesség h ö lg yva d á 
szoknak!

ELCH M ikro fase r parka, GORE- 
TEX k iv ite lb e n , te flo n n a l ke
zelve. A kabá t és a nadrág  víz
á l ló , szélá lló és m égis á tlé leg- 
ző. Télen k ivá lóan  m e leg ít a 
bezippezhetö fleece kabá tta l.

1 . ELCH GORE-TEX - TEFLON
parka Magasan záródó gallér 
a latt lezippezhetö kapucni, fe
dett, kétutas zippel és patentok
kal záródik, két bevágott- és két 
foltzsebbel, két belső zsebbel. 
Bélése kockás tiszta pamut, a fel- 
söanyaga va ttá zo tt polyam id. 
Hossza kb. 80 cm 
Méret: 36-46
cikkszám: 70268 54.900.-

2 . ELCH GORE-TEX - TEFLON 
NADRÁG Kényelmes bővítő haj
tással, két, zippel záródó bevá
go tt zsebbel, nagy oldalzsebbel. 
Méret: 36-46
cikkszám: 71223 29.900.-

3 . ELCH Fleece kabát, a parké
ba bezippezhetö, de külön ka
bátként is viselhető. Két zippes 
bevágott zsebbel, alján zsinó- 
rösszehúzóval.
Méret: 36-46
Cikkszám: 70265 17.900.-

4 .  LINZNER szabadidőfelsö,
kellemes, meleg viselet, zippes- 
zsinóros gallérral, kis hímzéssel. 
Tiszta pamut
Méret: 2 = 40/42 3= 44/46
cikkszám: 72532 7.900.-

5 . LINZNER jeansblúz kis hím
zéssel, két első foltzsebbel. Anya
ga tiszta pamut.
Méret: 40-48
cikkszám: 72749 8.900.-

6 . ELCH lódén térdnadrág ké
nyelmes bővítő hajtásokkal, zip
pes zsebekkel, puha, strapabíró 
gyapjús kendőlódenből
Méret: 38-46
cikkszám: 71323 17.900.-

7.900,-



8 Í / S M
6.900,-

KLEPPER esőruházat. M inden 
varrása lehegesztve, ezért a 
v iz e t nem  e reszti á t. K i
tün ően  szellőzik az anyaga a 
fu n kc io n á lis  k ia lakítása  k ö 
ve tke z té b e n . S trapab író , 
100% spec iá lis  p o lya m id - 
ny lonbó l.

1 . Esőponcho, rá te tt kapucni
val, amely lecsatolható.
Méret: 4 = 50/52

5 = 54/56 
Cikkszám: 60605 6.900.-

2 . Esőkabát, patentokkal rövid 
kabáttá alakítható, gallérjában 
kapucnival.
Cikkszám: 60118
Méret: 50-54 7.900.-
Méret: 56-58 8.900.-

3 . Esődzseki kapucniva l, szel
lőző-lyukacsos megoldással. Ka
pucnija lecsatolható.
Cikkszám: 60120
Méret: 50-54 6.900.-
Méret: 56-58 7.900.-

4 . Esővédő nadrág, olda lt cip- 
pes megoldással.
Cikkszám: 60121
Méret: 50-54 4.900.-
Méret: 56-58 5.400.-

BUSH-LINE gum ics izm ák ro 
busztus n a tú r kaucsukból, k i
fe jeze tten  vadászatra. A lap 
anyaga alacsony hőm érsékle
ten  is s trapabíró  és k ife je ze t
te n  puha, a legkényelm esebb 
v ise le t.

5 . BUSH-LINE ORANJE modell,
bősége csattal szabályozható. 
Méret: 40-48
Cikkszám: 66111 6.900.-

6 . BUSH-LINE VAAL modell,
bősége fűzővel szabályozható. 
Méret: 40-48
Cikkszám: 66112 6.900.-

7 . BUSH-LINE gum ics izm a 
ápo ló  spray, rendszeres haszná
latával meghosszabbíthatjuk a 
csizma élettartam át, taszítja a 
piszkot és a vizet.
Cikkszám: 66814 1.900.-

8 . K o m fo rto s  cs izm atáro ló- 
és hordtáska, amelyben egyben 
elférnek az ápolószerek is. Egy 
betétte l két részre osztva egy rö
vid csizma és egy pár cipő táro lá
sára is alkalmas.
Cikkszám: 41193 6.900.-

9 . BUSH-LINE m ellesnadrág.
A felsőrész pam utra fu t ta to t t  
PVC-böl, elasztikus pántokkal, 
belső zsebbel, a csizmarész erős 
bordázott talpú natúr kaucsuk
ból.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66611 15.900.-

6.900,-

1.900,-

8.
6.900,-



1 . MEINDL GARMISCH kénye l
mes, m egb ízha tó  sp o rtc ip ő
kiváló m arhabőrből, k ivehető 
speciális tex til talpbéléssel, erős 
elasztikus gum italppal. Olív. Sú
lya: 450 g.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66097 9.900.-

2. MEINDL GARMISCH spo rt
cipő, m int az 1. képen. Barna. 
Méret: 40-46
Cikkszám: 66036 9.900.-

3. MEINDL URACH tú ra c ip ő
strapabíró marhabörböl, velúr
bőr erősítéssel, anatómiailag fo r
m ált ta lpbetétte l, recézett gum i
talppal.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66105 12.900.-

4 . K e ttne r té rdzokn i kitűnő 
mosási tulajdonságú műszálerő- 
sítésü gyapjúból, orr- és sarok
erősítéssel.
Géppel mosható 30 fokon. 
M éret: 105=39/40 110=41/42
115=43/44 120=45/46
125=47/48
cikkszám: 65004 2.900.-

5. K e ttne r té rdharisnya, gu
m írozott té rd fe le tti résszel, puha 
műszálerősítésű gyapjúból, f ro t
tír talprésszel. Géppel mosható 
30 fokon.
M éret: 105=39/40 110=41/42
115=43/44 120=45/46
125=47/48
cikkszám: 65012 3.900.-

6 . MOMBASSA ka lap vízleper
gető gyapjúból
Méret: 55-60
Cikkszám: 96404 3.900.-

7. Jáger vadászkalap vízleper
gető gyapjúból
Méret: 55-60
Cikkszám: 64032 3.900.-

8 . Börszijas vadászkalap, wax- 
szal fe lü letkezelt gyapjúból 
Méret: 55-60
cikkszám: 64062 4.200.-

9. Reich vadászkalap tiszta 
gyapjúból
Méret: 55-60
cikkszám: 64027 3.900.-

10. M e in d l ta lp fo rm á z o tt
tiá tlé le gző ta lpbe té t f ro t t í r  
bevonattal
Méret: 40=7, 41=7.5, 42=8, 43=9, 
44=10, 45=10.5, 46=11 
cikkszám: 66618 2.900.-

4^CóuatÖ

Kettner
3.900,-
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1 . ÜLŐKE -  HÁTIZSÁK, prakti
kusan összecsukható. Az á ll
vány eloxált acélcső, az ü lő fe lü
le t és a hátizsák anyaga strapabí
ró PTP, a zsákban belső rekesz, 
három külső zseb és széles, á l
lítható, béle lt hordszíj.
Méret: 49 x 29 x 18 cm 
Cikkszám: 41201 4.900,-

2 . HÁTIZSÁK vitorlavászonból, 
marhabőr szegéssel, vérzsák bé
léssel.
50 x 55 cm
cikkszám: 41044 8.900,-
60 x 70 cm
cikkszám: 41045 9.900,-

3 . FEGYVERTOK noppszivacs 
béléssel, PTP borítóval, hím zett 
névjegytakaróval.
Cikkszám: 94233 6.900,-

4 . ELCH sporttáska, elnyűhe- 
tetlen, vastagfalú PVC-re fe lho r
d o tt nejlonszővetből, stabil, két- 
utasan záródó műanyag zippel, 
alján egyoldalon rögzíte tt mere
vítőlappal. Kézi- és váll hordszíj- 
ja l, oldalsó ira tta rtó  zsebbel, a 
cipők számára átszellőző neccbe- 
tétes záródású rekesszel. Mosha
tó, könnyen tisztántartható. Sú
lya kb. 1060 g. Méret: 60 x 30 x 
30 cm
Cikkszám: 41151 2.900.-

5 . UHU műanyagból, a védett 
bagoly élethű mása.
Cikkszám: 46032 4.900,-

6 . CSALIKACSÁK műanyagból 
Tojó:
cikkszám: 46026 1.900,-
Gácsér.
cikkszám: 46027 1.900,-

7 .  Csali g a la m b  időjárásel
lená lló  m űanyagból, te r- 
mészethü kivite l az eredményes 
vadászathoz
cikkszám: 46028 1.290.-

8 .  Összecsukható, három lábú  
vadászszék erős marhabőr ülés
sel
Cikkszám: 45020 4.900,-

9 .  Többcélú célzóbot. Csavar
mentes fejrésze alkalmas videó
kamera, fényképezőgép rögzíté
sére, ezen túlm enően a fegyver 
megtámasztására a pontos cél
záshoz.
Cikkszám: 45039 8.900.-

8.900f-tól

8.900
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I

BRACONNIER vadász zsebké
sek, rozsdam entes, s ta b il 
pengékkel, term észethű müa- 
gancs m arko la thé jja l, va lód i 
b ő r tokban.

1. 6 funkciós: 8,5 cm-es késpen
ge, zsigerelőpenge, fűrész, tö l
ténykiemelő- és csavarhúzó, du
góhúzó, konzervnyitó 
cikkszám: 47242 5.900.-

2 . 6 funkciós: 8,5 cm*es késpen
ge, zsigerelőpenge, fűrész, tö l
ténykiemelő, konzervnyitó és 
csavarhúzó
cikkszám: 47219 5.900.-

3 . 4 funkciós: 8,5 cm késpenge, 
szigerelőpenge, fűrész, dugóhú
zó
cikkszám: 47218 4.900.-

4 .  3 funkciós: 8,5 cm késpenge, 
fűrész, dugóhúzó,
cikkszám: 47217 3.900.-

5 . 1 funkciós: 8,5 cm késpenge
cikkszám: 47216 2.900.-

6 . Bush-Line zsebkés 440-es
acélból, funkcionálisan kiképzett 
pakka-fa markolattal, övre erő
síthető kordura tokban, 
cikkszám: 49239 3.900.-

7 . Késélezö, kézvédővel
cikkszám: 47059 1.900.-

8 . K e ttne r kéziszerszám ne
mesacélból, kordura tokban. Mé
reténél fogva állandóan ma
gunkkal hordhatjuk. Súlya: 
150 g, méret: 10 cm 
Cikkszám: 48047 3.900.-

9 . Univerzális szerszámkész
le t
cikkszám: 48024 2.900.-

8.
3.900,-

8.
3.900,-

2.900,-



1 . KETTNER akkus kézi fé n y 
szó, fe ltö lthe tő  halogénlámpa. 
A kapcsoló és a ház ütésbiztos, 
vízálló. Fényvetője speciális re f
lektorral 0 105 mm. Rendkívüli 
fényerő egészen 1000 m-ig. 
Ólom akkuval 6 V/4 Ah. Halogé
nizzóval 5,5 V 1 A. GS tö ltő  a há
lózati áramhoz, LED kijelzővel, 
autóadapterrel, 0,5 A  biztosíték. 
Töltési idő kb. 12 óra. Világítási 
időtartam  kb. 3,5 óra. FIGYE
LEM! Használat e lő tt fe ltö l
tendő! (kb. 12 óra) Három ha
vonta tö ltendő. Magas hőtő l vé
deni, gyerekek elől az ólom ak
kut el kell zárni.
Cikkszám: 49339 6.900.-

Tartalékizzó 49339-hez: 
Cikkszám: 49186 1.200.-

2 . KETTNER halogén kézilám 
pa, vízálló, ütésálló műanyag 
házban, rendkívül nagy fé 
nyerővel. Elem nélkül.
Cikkszám: 49258 2.900.-

Blokkelem, a 49258-as kézilám
pához (nem tö lthe tő).
Cikkszám: 49157 990.-

Tartalékizzó 49258-hoz: 
Cikkszám: 49253 890.-

3 . KETTNER h a logén  zseb
lám pa, vízálló, ütésálló m ű
anyag házban. Elem nélkül. (Gó- 
liátelemmel működik)
Cikkszám: 49259 1.900.-

Tartalékizzó 49259-hez: 
Cikkszám: 49254 890.-

4 . Iránytű  fo lyadékfeltöltéses 
fémházban, mikroskálával, na
gyítóval, szálkeresövel.
Cikkszám: 49035 4.900.-

4 ^ iE ö u a rÖ

Kettnec
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A TASCO CÉLTÁVCSÖVEK v i
lágszerte e lism ert m inőségű
ek, vizállóak. a kép vízszintes 
és függőleges irányban egya
rán t á llíth a tó , a va riá lh a tó  
nagyításúaknái fo kozatné lkü 
li nagyítási lehetőség, m inda
m e lle tt a szálkereszt a kép  
középpontjában m arad.

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Standard 
kivite l szerelékkel, légpuskához.
1. TASCO 4x15
Cikkszám: 21030 2.900.-
2. TASCO 4x20
Cikkszám: 21031 3.900.-

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Szuper k i
vitel, vadászfegyverhez.
3. TASCO 4x32
Cikkszám: 21083 9.900.-
4 . TASCO 6x40
Cikkszám: 21070 16.900.-
5. TASCO 3-9x40
Cikkszám: 21072 18.900.-

6 .  TASCO 4-12x56
Cikkszám: 21078 57.900.-

EDUARD KETTNER CÉLTÁV
CSÖVEK. Az új céltávcső-széri- 
á t egy sor különleges tu la j
donság je llem zi: könnyű ház, 
elsőosztályú képm inőség  a 
te ljes látóm ezőn, szinhelyes- 
ség m inden lövilágnál, víz- és 
porálló  a különleges tö m ítés  
m ia tt, centrális szálkereszt, 
precíz állíthatóság.

7. EDUARD KETTNER CÉLTÁV-
CSÖ exkluzív kivite lben. 
KETTNER 8x56
Cikkszám: 21121 98.900.-

A TASCO LÁTCSÖVEK kedvező  
áruk m e lle tt k iváló  m inősé
g e t képviselnek. A külön le
ges m inőségű m űanyag ház 
könnyűvé, a világos és a lá tó 
m ező szélén is éles kép k itü 
nően használhatóvá teszi ezt 
a m árkát. Középső állítócsa
var az élességhez, egyedi len- 
cseállítók a d ioptriak iegyen lí- 
téshez. Valam ennyi to kb an  és 
hordszíjjaf.

8.
TASCO STANDARD 8X30
Cikkszám: 20016 7.900.-
TASCO STANDARD 7X50  
Cikkszám: 20018 11.900.-
TASCO STANDARD12X50
Cikkszám: 20020 12.900.-

A vadászok kedvelt látcsöve a 
karcsú, kézben jó l fekvő, az idő
járás ellen puha zöld gum ival be
vont TASCO LÁTCSŐ a szemlen
cséjénél gum ikagylóval, am i a 
szemüvegesek számára is kényel
messé teszi. Középső állítócsavar 
az élességhez, egyedi lencseállí- 
tó k  a d iop triak iegyen lítéshez. 
Tok nélkül, hordszíjjal és lencse
védővel.

9.
TASCO STANDARD GA 8X56
Cikkszám: 20129 41.900.-
TASCO STANDARD GA 9X63
Cikkszám: 20130 45.900.-

10.
TASCO FUTURA ZOOM  
10-30X50 GA RUBY COATING
lencsével. Tokkal és hordszíjjal 
kom plett.
Cikkszám: 20247 34.900.-

13
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12.900,-
helyett

M agyar gyártm ányú gáz-ri
asztófegyver, ven tillá lt csősín
nel, 6 db-os tárkapacitással, 
kaliber: 9 mm

1 . 4 " csővel
cikkszám: 18900

12$00,- 9.9O0,-
2 .  2,5 "-os csővel
cikkszám: 18902

1 ^ 0 0 ,-  11.900,-

3 . 82 légpuska caliber 4,5 mm
(szaküzleteinkben nagykorú sze
mélyek engedély nélkül megvá
sárolhatják) A  légpuska kedvező 
árához képest nagyon jó  teljesít
ményű. Letörhető csővel, ke
ményfa aggyal, á llítható néző
kével, és a céltávcső felszerelésé
hez 11 mm prizmás sínnel, b iz to 
sítóvá I készült. Teljes hossza: 
1085 mm, súlya kb. 2,65 kg 
Cikkszám: 16370 8.900,-

4 .  S2 légp isz to ly  caliber 4,5
mm (szaküzleteinkben nagykorú 
személyek engedély nélkül meg
vásárolhatják) A kézben jó l il
leszkedő, különösen kedvező árú 
légpisztoly letörhető csővel, ke
ményfa aggyal, biztosítóval és ál
lítha tó  nézőkével készült. Teljes 
hossza: 330 mm, súlya kb. 1 kg 
Cikkszám: 16371 7.900,-

13.900,'
helyett

5 . Szobai légpuskalöszer fe l
fo g ó  erős acéllemezből, 14x14 
cm-es lőlaphoz, zöldre eloxál-

Cikkszám: 94009

6 . Lölap 14x14 cm 100 db/csőm
Cikkszám: 99607 690.-

7 . BERETTA 92 FS, minden idők 
legtöbbet tesztelt és egyik legsi
keresebb m aroklőfegyvere. A 
nagyfokú működési biztonság k i
tűnő teherbíróképességgel páro
sul. Hidegen kovácsolt acélcső, 
nagyszilárdságú duralum ínium  
m arko la t elsütőemelöként m ű
ködő biztosítás, DA, ny ito tt szán 
je llem zik az alapvetően szolid 
fegyvert. Tárkapacitás: 15 db, ca
liber 9 mm Para, súly: 975 g, 
csőhossz: 125 mm.
Cikkszám: 17208 169.900,-

V S t T O H

Swartklip kiskaliberű lőszerek
Kaliber Lövedék típus Cikkszám Db/csom

Match
Sub Sonic S. P 32059

32061
32062 
32064

High Velocity 
Hollow Point 
Blister

Maroklőfegyver lőszerek 
6,35 mm VM
7,65 mm VM

2200
2200
2800
2400

9 mm Kurz, 
9 mm Para

A  m agyar tö rvények  é rte im é- .38 Special
ben csom agküldésben fe g y - .357 Mag
ver, lőszer nem  kü ld h e tő ! -45 ACP

2400
3200
3200



A Kettner á lta l k íná lt LUGER LUGER bock fegyver, két
sörétes fe g yv ere k e t fe jle tt  elsütőbillentyűvel, ejektorral, 5
technikai részletek, k itűnő lőtel- db cserélhető szűkítéssel. Kaliber:
jesítmény és hagyományos ele- 12/70
gancia jellemzi. Megkönnyíti a cikkszám: 11337 99.900.-
vásárlási kedvet az a tény, hogy a 
kitűnő minőség mellé valóban 
kedvező ár társul. A zár- és 
elsütőszerkezet stabil egységet 
alkot. A cső keménykrómozott, 
ven tillá lt csősínnel. Pisztoly- 
fogásos agyfája kaukázusi dióból 
készült. A csövön és az agyfán 
szíjkengyellel. Csőhossz: 71 cm, 
teljes hossz: 114 cm 
Súly: 3,4 kg.

1 . LUGER bock fegyver két
elsütőbillentyüvel, ejektor nélkül.
Kaliber: 12/70
cikkszám: 11365 77.900.-

LUGER bock fegyver két elsütö- 
billentyüvel, ejektorral. Kaliber:
12/70
cikkszám: 11366 89.900.-

lektív e lsütőbillentyü, kemény
krómozott cső, ventillá lt csösín, 
1/4 és 3/4 szűkítésekkel. 
Csőhossz: 750 mm. Caliber: 12/70 
Cikkszám: 11390

BERETTA VADÁSZ- ÉS SPORT- RENDKÍVÜLI ÁRAJÁNLAT 
FEGYVEREK m egbízhatóak, 269.900,- he lyett 229.900.-
kitűnő súlyelosztásúak, cső- csak 1998. október 30-ig!
vük belül kem énykróm ozott,
a BERETTA sportfegyverekkel BERETTA ESSENTIAL, a legegy-
sorozatban nyerik  a sport- szerübb a kínálatunkban, mégis
lövök a világversenyeket. rendelkezik valamennyi szakmai

lag fontos előnnyel: cserélhető
2 .  BERETTA SILVER PIGEON csöszükítések, ejektor, szelektív
elegáns nikkelezett zárótest, f i-  elsütőbillentyű, szabad, forrasz-
nom gravírozás, cserélhető tásmentes csőpárok, ven tillá lt
csöszükítések, ejektor és szelek- csősín. Cső hossza: 710 mm, ca-
tív, aranyozott elsütőbillentyű. liber 12/76-70
Csőhossz: 710 mm. Cikkszám: 11393 235.900,-
Caliber: 12/76
Cikkszám: 11293 279.900,- EDUARD KETTNER CAMPIONE

m odellcsalád. M egbízható  
BERETTA SILVER PIGEON TRAP m űködés, precíz lő te ljes ít-
karcsú, nikkelezett zárótest, szó- mény és kedvező ár jellem zi a
lid arabeszk gravírozás, egy sze- fegyvereket. A csövek belül

kem énykróm ozottak, a csösín 
ventillá lt. A zárótest egy da
rab acélból kovácsolt stabil  
egységet képez az elsütő- és 
zárószerkezettel. Törhetetlen  
spirál elsütőrugó, elsütöbizto- 
sitás a m arkolatnyakon. Dió
fából készült aggyal.

3 .  KETTNER CAMPIONE egy sze
lektív elsütőbillentyűvel, e jektor
ral. 1/4 és 3/4 csőszükítéssel. Cali
ber: 12/70
Cikkszám: 11338 99.900,-

KETTNER CAMPIONE egy szelek 
tív elsütőbillentyűvel, ejektorral, 
és 5 db cserélhető csőszükitéssel; 
1/1, 3/4, 1/2, 1/4 és 0/0 . Caliber 
12/70
Cikkszám: 11339 109.900,-

^^ffÖUQtó

A KETTNER sörétes lőszereket Európában a legmodernebb gyártási eljá
rással, különlegesen gondos, már a gyártási folyamat közben is végzett 
minőségvizsgálattal szállítják a vadászok és a sportlövők számára. A va
dászlőszerek kiváló minőségű csillagperemezett, rézkupakos plasztikhü
velybe vannak töltve, plasztik sörétkosár alkalmazásával. Csak szaküz
leteinkben kaphatók!

ajta Kaliber Sórét súly Kupakmag Sórét erősség Cikkszám Db Fogy. ár
gramm

Vadász 16/70 30 2,8; 3; 3,5 31095 25 900
Vadász 12/70 32
Vadász 12/70 35
Skcet 12/67,5 24
Skeet 12/67,5 28

3; 3,5 31096 25 900
2,7; 3; 3,2; 4 31097 25 950

31109 25 850
31032 25 850

Trap 12/67,5 24 8 2,41 31108 25 850
Trap 12/67,5 28 8 2,41 31031 25 850
A m agyar törvények értelm ében csomagküldésben fegyver, 
lőszer nem küldhető!



1 . M 9 8  RENDSZERŰ ISMÉT
LŐFEGYVER. Az erede tileg  a 
Mauser által k ife jlesztett 98 zár- 
szerkezet a mai kornak megfe
lelően átdolgozva, gyári új precí
ziós csővel, elsütőszerkezettel és 
d ió fa  aggyal ke rü lt szerelésre. 
Biztonsága és lőpontossága m ia tt 
kiváló vadászfegyver. Közvetle

nül az ütőszegre ható zászlós biz
tosítóval, gyorsítóval ellátva. 
Kaliber: 7x64, 30.06 
Cikkszám:
14339 79.000,-

M 98  3-9x40 TASCO Super 
céltávcsővel szerelve, fegyver
tokban, felszerelési cikkekkel 
együtt 129.000,-

2 .  A  nagysikerű M 98  m odell 
tovább fe jlesz te tt vá ltozata  a 
LUGER ismétlőfegyver. Megbíz
ható, működés közben hangta
lan oldalbiztosítóval, kalibertő l 
függően 3-5 kapacitású acél tá r
ral, valam int a céltávcsőszerelék 
rögzítéséhez szükséges menetes 
fu ra tokka l van ellátva. A  csöve
ket a legmodernebb precíziós el
járással á llíto ttá k  elő, amely 
hosszú távon megbízható lőtelje- 
sítm ényt biztosít. Pisztolyfogá- 
sos, disznóhátú, recézéssel díszí
te t t  agyfája d iófából készül, gu
mi agytalppal. A zárszerkezet k i
alakítása lehetővé teszi a könnyű 
és gyors működtetést.
Csőhossz: 60 cm, súly 3,4 kg 
cikkszám: 14571 kaliber: 7x64, 
30.06 94.900,-

3 .  3 -9x40 TASCO Super 
céltávcsővel szerelve, fegyver
tokban, felszerelési cikkekkel 
együtt:

139.000,-
M agnum  kaliber fe lár: 7mm
Rém. Mag., .300 W in.Mag. 

10.000,- Ft, külön rendelésre

Luger balkezes k iv ite l
kaliber 7x64 és 30.06 
cikkszám: 14019

20.000,- Ft fe lár

• • • • r

, MI I *
j  l m

3 .
139.900,

Vadászlőszerek ■ ■ ■ U l -
Kaliber Lövedék típus Suly(gr) Cikkszám Db Fogy. ár

■ M B i.222 Rém. TM 3,6 g 30700 20 1800
.223 Rém. TM 3,6 g 30702 20 2200
.243 Win. TM PRO-AMM 6,5 g 30729 20 3000
.270 Win. TM 8,4 g 30704 20 2800
.270 Win. T M __________ 9,7 g 30705 20 2800
7x57 TM 8,4 g 30706 20 2800
7x57 TM PRO-AMM 9,8 g 30736 20 3000
7x57 TM PRO-AMM 11.0 g 30737 20 3200
7x64 TM PRO-AMM 9,7 g 30709 20 3400
7x64 TM PRO-AMM 11,0 g 30710 20 3400
7 mm Rém. Mag. TM PRO-AMM 9,8 g 30740 20 3400
7 mm Rém. Mag. TM PRO-AMM 11,0 g 30741 20 3600
.308 Win. TM PRO-AMM 11,7 g 30731 20 2800
.30-06 Spring. TM 9,7 g 30717 20 2600
.30-06 Spring. TM PRO-AMM 9,7 g 30732 20 3000
.30-06 Spring. TM 10,9 g 30718 20 2600
.30-06 Spring. TM 11,7 g 30719 20 2600
.30-06 Spring. TM PRO-AMM 11,7 g 30733 20 3200
.30-06 Spring. TM 14,3 g 30720 20 2600
.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 11,7 g 30742 20 3600
.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 14,3 g 30743 20 3600
.375 H(H Solid 18,5 g 30726 20 4200
.375 H(H TM 19,4 g 30727 20 4200

^ ^ . f f ö u a rö

Kettnec
A KETTNER k íná la tában  kü lö 
nösen kedvezm ényes árúak a 
PMP vadász- és sportlösze- 
rek. Á llan dó , egyen le tesen  
jó , m e g b ízh a tó  m in ő s ég é t 
fo lyam ato s  ko n tro ll és a CIP 
je lzés b iztosítja . A lőszerek  
korrózióm entes BOXER csap
pantyúva l vannak szerelve.

A m agyar tö rvények é rte lm é
ben csomagküldésben feg y
ver, lőszer nem küldhető!

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

Kettner Vadász-horgász szaküzletek:
B u d ap est, VI., A ndrássy ú t 2 1 . Tel.: 3 5 1 -0 3 0 0 . 
P écs , Bajcsy-Zsilinszky u .3 . Tel.: (72) 3 1 3 -9 0 4 . 

T atab án ya , Sztráda üzletsor. Tel.: (34 ) 3 1 2 -4 7 6 . 
M is ko lc , Király u. 2 . Tel.: (46 ) 3 4 0 -0 4 0 , 

Z a la e g e rs ze g , Ady Endre u. 13 . Tel.: (92 ) 3 1 3 -5 2 3 . 
G yöngyös, Rózsa u .2 . Tel.: (37 ) 3 1 1 -8 9 8  

B aja , Árpád té r  1. Tel.: (79 ) 3 2 4 -0 5 8 , 
S ze g e d , S tefán ia  u .9 . Tel.: (6 2 )3 1 2 -7 8 2 .
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Helyesbítés:

Lapunk júniusi számában, a legutóbb 
megjelent „Madárkalendárium" című cikk
ben a helyhiány okozta összevonás miatt 
értelemzavaró hiba került, amelyet a Tisz
telt Szerző kérésére helyesbítünk. A máso
dik hasáb második mondata helyesen: .... 
A határban a mezei pacsirták a magasba 
keringve énekelnek. Erdeinkben gyakran 
megfigyelhető fajok: a szajkó, a barátpo
száta és a hegyi billegető." A hibáért elné
zést kérünk.

Az erdőszéleken, folyóárterekben, bokros vá
gásokban különösen a hajnali órákban hívo
gatnak rövid, füttyentő hangjukkal a vonuló fü
lemülék. A nagy fülemüle hazánkban csak az 
északkeleti részek párás ligeterdeiben, első
sorban a Tisza mentén fészkel, de vonulás 
idején bárhol felbukkanhat. A főváros környé
kén, a Duna menti füzesekben, csalánnal ke
vert bokrosokban már augusztus elején meg
jelennek az első példányok. Ha sikerül a táv
cső elé kapni valamelyiket, sötétebb színeze
te (különösen a sötétbarna faroktollak térnek 
el a közönséges fülemüle élénk vörös kor- 
mánytollaitól), felhőzött melle és az különböz
teti meg hasonló nagyságú rokonától, hogy iz
gatott állapotban farkát oldalirányban teker
geti és a tollakat néha sátorozva szétterpeszti. 
A közönséges fülemüle farkát mindig fel-le bil
legeti.

GYURGYALAG

Hazánk legnagyobb ragadozó madara a 
réti sas, a nyár második felében repítette ki 
egy, vagy két fiókáját. Szeptemberben a fiata
lok már teljesen önállóak, s míg a párok egész 
évben a fészkelőhely közelében maradnak, 
ők nagyobb távolságokra is elkóborolnak. Az 
öreg réti sas faroktollai fehérek, a fiataloké 
még barnák és csak fokozatosan, évek során 
fehérednek ki. Réti sasokkal elsősorban a vi
zek közelében találkozhatunk, a Dunántúl déli 
felén, a Hortobágyon, vagy a Tisza mentén, 
de rendszeresen felbukkannak a halastavak 
közelében is. Azokat az erdőrészeket, ahol a 
réti sas párok hatalmas fészke van, még a 
költés befejezte után sem szabad háborgatni! 
Erdős területeken ilyenkor gyakorta találkoz
hatunk a széncinegékkel, fekete rigókkal, vö
rösbegyekkel. kerti gezékkel, fitiszfüzikékkel.

A  nyílt területeken, de különösen a lakott 
helyek környékén láthatjuk a villanyvezetéke
ken csoportosuló, útra készülődő fecskék 
csapatait. Nagyon gyakran mindhárom hazai 
faj képviselői együtt vannak, a hófehér hasú 
és hátú molnárfecskék, a villás farkú füstifecs
kék és a kis partifecskék. Utóbbiak felül bar
nák, alsótestük piszkosfehér, a begyükön szé
les barna örv húzódik. Napközben gyakran

dalai fehérek, szárnyai kékes palaszürkék, 
gatyái és alsó farkfedői repülés közben is jól 
láthatóan fahéj vörösek. Begye és melle fehér 
alapon feketén mintázott.

A hónapban megfigyelhető gyakoribb fajok: 
aranylile, nagy póling, vadgerle, gyurgyalag 
(főleg a magasból hallatott "prü-prü” hangjuk 
árulja el a vonuló példányokat), hantmadár.

A vizek mentén ez a hónap a halászsasok 
őszi vonulásának csúcsideje Magyarorszá
gon. Nevének megfelelően csakis halakkal él, 
ezért mindig a vizek, főleg halastavak felett és 
közelében látható. Lusta köröket írva, néha le
begve (szitálva) kémlel maga alá és ha halat 
pillant meg a felszín közelében, meredeken 
zuhan a vízre. Néha teljesen alámerül, de ami
kor hosszú szárnyaival tajtékot paskolva ismét 
felmerül, a fogott halat már rendszerint a kar
maiban tartja.

KABASÓLYOM

A vizek mellett ebben az időszakban egye
bek mellett fekete sapkás, vörös csőrű (a he
gye fekete!) küszvágó csérekkel, danka- és 
sárgalábú sirályokkal, kormos szerkőkkel ta
lálkozhatunk. Az alföldi sekély vizű tavaknál 
csapatokban láthatók a fekete és fehér szí
neikről. valamint felfelé hajló hosszú csőrükről 
könnyen felismerhető gulipánok.

A vonuló fecskékhez hasonlóan a nagy ná
dasokban éjszakáznak a helyenként óriási 
csapatokba verődött seregélyek is. A Kis-Ba- 
laton, a Velencei-tó, vagy a hortobágyi halas
tavak nagy nádasaiban sok-sok ezer pettyes 
madár tölti az éjszakát. A behúzás késő dél
után indul és egészen alkonyaiig tart, sőt még 
a teljes sötétedés beállta után is érkeznek 
megkésett csapatok.

A gyűrűzések eredményei szerint a ha
zánkban szőlőérés idején a károsító seregé
lyek már északi átvonulók. A mieink a szüret 
dandárjának idején már messze délen, 
Olaszországban, sőt Észak-Afrikában jár
nak.

Megfigyelhető egyéb fajok: parti lile, széki 
lile, billegető cankó, lócsér, foltos nádi po
száta.

Schm idt Egon

GULIPÁN

fújnak légiriadót a kabasólyom miatt, amely 
augusztusban és szeptemberben előszeretet
tel vadászik a még tapasztalatlan fiatal mada
rakra. Nem nehéz felismerni a vércse nagysá
gú, hegyes szárnyú, sebes röptű ragadozót. 
Fejtetője és barkója fekete, torka és nyak ol-

RÉTI SAS
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TUDÓSÍTÓINK JELENTIK
OLÁH JÓZSF.F. BÁCS-KISKUN MEGYE:

A  magyar vad- és tcrmészetfesiók első karapan- 

csai műves/telepének kiállítását a bajai helyőrségi 

klubban rendezték július első felében. A  kiállítá

son -  többek közöli -  Bozsó János, Gyulai Béla 

és Muray Róbert képeit láthatták az érdeklődök.

A z  O M V V  előzetes tájékoztatása szerint csu

pán nyolc Bács-Kiskun megyei vadásztársaság 

nyert pályázati úton különböző összegeket 1137- 

400 000 Ft. / az. F M  vadgazdálkodási alapjából.

Tiszakécskén rendezik a megyei vadász-öttusa 

versenyt augusztus 22-én.

A z  indulókat két kategóriába sorolták: A z  .A "  
kategóriában indulnak azok a versenyzők, akik az 

elmúlt öt évben már értek cl helyezést, a „B " kate

góriában. pedig a kezdők kerültek. A z  eredménye

ket a niegyei vadás/nap reixlezvényén hirdetik ki. 

Mindkét kategóriába az első hat helyezettet díjaz

zák. A z  első helyezettek kategóriánként: szarvas- 

bika elejtés lehetősége Gemencen és dámbika va

dászat a K EFA G  Rt. területén, de a többiek is érté

kes díjakat vihetnek haza. / golyós puska, céltáv

cső. kereső távcső stb.../

BISCHOF FliRFNC. TOLNA MEGYE:

Nagyvadas területen az. igazi vendégjárás időszaka 

a bógiS. Akkor ismertem meg az öreg. visszajáró 

külföldi vendéget. Javában bőgtek a bikák, és mi

vel édesapám vadásztatok, nekem is volt helyem a 

területen. Segítettem figyelni, nézni merre, hol, 

milyen bika jár. Akkor ugyan n>ég meg lehetett 

tenni azt. hogy egy-cgy hajnalon 4-5 bikát is meg

tudott nézni a vendég, és kedvére válogathatott. A  

vendégek szálláshelye a faluban volt, és akadt 

köztük jó néluiny vadász, aki már évek óta csak er
re a területre járt vissza. Ilyen volt Theó papa is. 

Mindenki így hívta, már a kora miatt is. mert a 

hetvenes éveit taposta. Igazi jó vadász, nyugodt és 

biztos kezű lövész volt. Mindig csak biztosra 

ment. de nem is veszett el vadja sohasem, és rá

adásul igen jó humorral áldotta meg a teremtő. 

Abban az évben. '8 6  szeptemberében, csak a 

szomszéd területre tudott szerződni, de a szállása a 

többiekkel együtt volt. Az első néhány napon, 

amikor nwgkczdódött a vadászat, édesapám meg- 

lövette az első bikáját egy kezdő szarvas vadásszal. 

A  8.28 kilogrammos, páros 12-esnek nagy sikere 

volt. A  vendég boldog volt. hiszen élete első biká

jának szebbet nem is kívánhatott volna. Zajlott a 

bógés. de sajnos Theó papának ez év szeptemberé

ben valahogy nem jött össze a szarvasbőgés.

December elején visszajött vadászni, és úgy 

határozott, hogy velünk akaija járni az erdőt. 

Nemcsak bikát, hanem tarvadat is lőne -  mondta. 

Vad is volt bőven, de nem sikerült zsákmányolnia, 

vendégünk kora miatt már nehezen mozgott, cser

kelni alig lehetett. Ha lövésre került a sor. mire a 

kis lőbotját szétnyitotta, és letérdelt, hogy célba 

vegye a vadat, az többnyire lelépett. Hogy orvo

soljuk a bajt. megpróbáltunk barkácsolni lovas fo

gattal. de a kocsis ügyetlensége miatt az. egyik lej

tőn felborultunk. Bajunk nem történt, de a további 

barkácsolásról a vendég hallani sem akart. Inkább 

vállalta a cserkelést és a leseket. Akadt olyan eset. 

amikor előre mentem egy vágásba elhelyezett ma

gasleshez. és amikor láttam, hogy a szemközti ol

dalban állnak a bikák, akkor vissza mentem a 

vendégért. Szerencsére a szarvasoknak sem volt 

sürgős dolguk. így hát még ott álltak, ahol meg

pillantottam őket. Elhelyezkedtünk a lesen és mi

vel a távolság elég nagy volt. vártuk, hogy köze

lebb jönnek. Sajnos hiába vártuk és beszéltük 

meg, hogy melyiket leltet meglőni, mert egy kó

bor kutya az ellenkező irányba mcgugrasztoita 

őket. Teltek a napok és még ntindig nem sikerült 

llieó  papának zsákmányra szert tenni, mert vala

mi mindig közbejött.

A z  egyik cserkelés vége felé láttunk egy szép. 

erős dámbíká!. Theó papa már nézegette. gusziáJ- 

gatta. szeretett volna lőni dámbikát is. mert erre a 

vadfajra nálunk még nem fogott puskát. Csakhogy 

a társaságnak dámra nem volt lelövési engedélye. 

Hazaérve szóltunk az elnöknek, hogy a vendégnek 

milyen óhaja adódott.

Lövessetek vele nyugodtan egy dámbikát. és 

megkérjük rá utólag az engedélyt válaszolta az. 

elnökünk.

Közelgett a karácsony, kaptunk egy pár centis 

havat is. de vendégünknek még mindig nem sike

rült lőnie semmit sem. 24-én. reggel kimentünk, 

hogy csak délig vadászunk, azután a családé az 

ünnep hátralevő része. Valahogy az erdő is ünnepi 

hangulatot sugárzott, érezni lehetett, hogy ma 

megtörik ajég- sikerül zsákmányolni. Kifelé me

net a Mogyorófólapon már sok vaddal találkoz
tunk. csak lövéshez nem jutott vendégünk. Tovább 

cserkelve kiértünk a Hosszú vadfóldrc. ahol sajnos 

csak lótávon kívül esett a bikacsapat. Időnkből 

még tellett. így hát irány a Nagyebedló -  mond

tuk. Alig mentünk pár s/áz métert, amikor a cse

resből kiváltott az útra egy dámbika csapat, de 

szinte egy időben, közben mögöttünk feltűnt egy 

címbika csapat is. Szorgalmasan távcsöve/tük 

őket. de lóhetót sem egyikben, sem a másikban 

nem láttunk. A  szarvasok szépen sorjázlak, mentek 

a maguk útján, és kiürült a színtér. Már mi is in

dultunk volna tovább, amikor mozgást észleltem a 

jobb oldali esetésben, ahonnan a dámok jöttek. 

Pár pillanat múlva kilépett az útra egy öreg, golyó- 

érett dámbika. Vendégünk egy fa mögül, már a 
céltávcsövön keresztül nézte a bikát. Mihelyt 

megkapta a felszólítást, rögtön csattant is a puská

ja, és bika nyakló-lövéssel tűzbe rogyott. Boldo

gan tűzte kalapja mellé a vadvérbe mártott toretet. 
Nem győztünk csodálkozni, gyönyörködni a telt. 

hosszú lapátokban. Ereztük, hogy vadászember

ennél szebb ajándékot életében nem kaphat. Bírá

latkor még nagyobb Jeli az öröm, amikor 202,19 

pontot kapott a 4.60 kilós trófea, amely az év biká

ja lett.

Elutazás előtt Theó papa vacsorát rendezett, 

amelynek a főhelyén a dámlapát volt. Theó papa 

ezután minden év szeptemberében megérkezett, 

és mindig meglőtte édesapám kíséretében a biká

ját. Már szinte családtagnak számítolt nálunk. 

Igaz. néha valóban nehéz volt meglövetni vele a 

kiszemelt vadat. A z  évek múlásával annyira meg

romlott a hallása, hogy a párszáz méterről bőgő 

bikát már nem hallotta meg. Ha meglátta, és lő

hető volt. akkor egyetlen golyóval elejtette. 

Legnagyobb bikáját 91-ben h ó m  terítékre -  

jártak utána vagy három hétig a gyönyört, pá

ratlan 14-es, 10.80 kilós agancs, méltó jutalom 

volt érte.

Sajnos, egyre jobban fogynak ezek az öreg 

visszajáró vadászok, pedig csak egy kis törődés, 

megbecsülés, figyelem kellene hozzá. hogy barát

ságok alakuljanak. Nem azt kellene nézni, hogy 

mit adnak ajándékba. Akkor talán újra nimbusza 

lesz mind a magyar vadnak, mind a vadásznak.

Ö H M  KÁROLY. VAS M EGYE:

ŐRSÉG-KUPA
A/  Ofx/ffi'YÍKár kn/nlt \/icrcpcl a 25

mniu>ának
n<- viMKi 'rtiui i viivn#. • vuv vi Rw/.mi
lőséscs skeet verseny, amii minden év 
utolsó vasárnapján rendeznek óns/cni
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Barkas tó partján, június 28-án. A  festői környe

zetben idén is rangos versenyt rendezett a két őrsé

gi vadásztársaság. Negyvenen neveztek, három 

korcsoportban értékelték a versenyzők erednw- 

nyeil. Igazi „nagy" eredmények születtek, négyen 

is 24-et lőttek. Az utolsó rottéban pedig a pálya

történetében harmadszor -  25 találatot ért el Öhm 
Károly, a Szombathelyi Aranypatak Vt. tagja.

A  helyezettek serleget, érmei, értékes magyar- 

szombatfai kerámialárgyakat kaplak.

EREDMÉNYEK: 

I. koronjjesoport (30 éves korig):
i. ifj. Gróf András 24 találat

2. Bokor Bálint 21 találat

3. Scholcz Zoltán 21 találat

I I .  korcsoport (30—55 éves korig):
1. Öhm Károly 25 találat

2. Borsos Zoltán 24 találat

í Herperger József 24 találat

II I.  korcsoport (55 év felett ):
1. Simon Zoltán 21 találat

2. Bulin Zoltán 19 találat

3. Varga Zoltán 17 találat

A z  egyenlő találatot elén versenyzők a skcet- 

pálya 4-es lóállásán, dublé lövéssel döntötték el a 

sorrendet.

Ö H M  LÁSZLÓ EM LÉKVERSENY

A z  1993-ban elhunyt jeles vadászunk emléké
re minden évben koronglövő emlékversenyt ren
dez a vadászok Vas Megy ei Szövetsége.

Hatodik alkalommal rendezték meg a versenyt 

június 27-én Szombathely-Óladon, amelyre 75 

versenyző nevezett. Bízvást elmondható, l>ogy az 
ország minden részéről érkeztek versenyzők az 

emlék verseny re. A z  elmúlt évekhez hasonlóan há
rom versenyszámban, skeet-. trap-. és torony kakas 

lövészeiben merték össze tudásukat. A z  eredmé- 
nyeket három korcsoportban értékelték.

A  verseny szponzorai vadászati tehetőségek

kel és tárgyi jutalmakkal díjazták a helyezetteket. 
A  verseny támogatói: Aranypatak Vadásztársaság 

Szombathely. Erdészeti Rt. Szombathely. Hubcr- 
tusz Vadászbolt. Szombathely-Szamuráj Bt.. S7.A- 

ÉP  Kft. Szombathely, és a Vctcrinarius Kft. Szom

bathely.
A  legjobb eredményt elért ..László" keresztne

vű versenyző serleget és oklevelet kapott. A z  azo

nos eredményt elért versenyzők sorrendjét szétlö

véssel a skcctpálya 4-cs főállásán dublékkal dön
tötték cl.

I. korcsoport:

I. Endrődi Roland 71 találat
2 Borsos Gergely 67 találat

3. Scholcz Zoltán 67 találat

II. korcsoport:
1. Hegyi János 72 találat
•) Itj. Fehér József 72 találat

3. Nagy Varga Géza .72 találat

III.  korcsoport:
1. Dömök lisz ló 68 találat
2 Fehér József 64 találat

3. Simon Zoltán 58 találat

A z  előző napi névnapja alkalmából a „legjobb 

Lászlónak" Borzán László bizonyult. 69 találattal.

MEGHÍVÁSOS KORO NG LÖ VŐ  VERSENY  
SZOMBATHELY-OLADON

A  Safari Club. Kondor Imre, a Hungaria Vt. 

elnöke hívta meg a saját vadásztársasága tagjait és 

a szomszédos társaságok versenyzőit egy rottés, 

vadász skeet versenyre Óladra, június 6-án.

50 versenyző -  köztük osztrákok is -  vetlek 

részi a versenyen. A z  első helyezeti szarv asbika- 

v adászatot nyert, a második: ózbak-. harmadik egy 

vaddisznóvadászai élményével gazdagodhat. A  
vadászati lehetőségeken kívül tárgyjutalmakat k.i 

pott az első hat helyezett.

Eredmények:

1. Bokor András 23 találat

2. Öhm Károly 22 találat

3. Bodó László 22 találat

GYUJTO- 
SAROK

A rendellenes trófeákkal foglal
kozó gyűjtősarok olvasói bizo
nyára észrevették, hogy a júliusi 
számban ismertetett valóban 
„páratlan” trófea fotója sajná
latos módon -  helyhiány miatt 
nem jelent meg.

Ez alkalommal egy olyan je
lenségre hívnám fel a figyelmet, 
amely az ország nagy részén 
időnként előfordul. A rendellenes 
szemágfejlődésről van szó. mely 
ig fn  nagy valószínűséggel ge
netikai eredetű. Az általam ismert 
ilyen jellegű szarvasagancsok 
nagy részén a bal oldali szemág 
növekedése a hagyományostól 
eltérően osztódva, indaszerűen 
lenyúló ágat eredményez. Az 
agancs azonos oldali fejlődése 
miatt, gyakran gyengébb a má
sik szárnál. A nagy területi elté
réssel időszakosan felbukkanó 
jelenség oka feltehetően egy re- 
cesszív, hibás gén. amely ha 
apai és anyai ágon egyaránt je
len van. 25% valószínűséggel, 
véletlenszerűen felbukkanhat. 
Eddig Nyugat-Bakonyból, Fejér 
megyéből. Mátrából, Somogyból 
van erre vonatkozó adatom.

Érdeklődve várom mások ta
pasztalatait.

Kádár József
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VADÁSZ ÜDVÖZLŐLAPOK, MATYIKÓ TIBOR 
GRAFIKÁIVAL KAPHATÓK ÉS MEGRENDELHETŐK 

A VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN 100,- Ft/db
Budapest V., Honvéd u. 8. IV/3. Telefon: 06-60/327-280

AKCIÓ
10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Válogatás a Duna Televízió Hubertus

vadászati magazinjának műsoraiból 2000 Ft
Concerto-Boldog kürtegyüttes .Vadászzene" CD 1890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft

8r. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
r. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft

Gyenes István: Megszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 690 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 990 Ft
Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft
Lelovich György: Solymász voltam a Hortobágyon 1600 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Gelvács 340 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Sipos György: Trófeák előkészítése preparáláshoz 600 Ft
Dr. Sterbetz István: Zöld kalapban 1800 Ft
Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói mocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A hírnév kötelez 1600 Ft
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft
Ambrózy Á.-dr. Fábián Gy.: A vadászíjászat kézikönyve 1150 Ft 
Hubert G. Wells: A tsavói emberevők

és egyéb oroszlántörténetek 2600 Ft
Videcz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1800 Ft
Ezüstözött kiskanál vadászmotívumokkal 700 Ft
Ezüstözött sörnyitó vadászmotívumokkal 1000 Ft
Ezüstözött kitűző (fácán, vadliba, muflon, kőszáli kecske) 150 Ft 
Ezüstözött kitűző (szarvas, őzbak) 200 Ft
Ezüstözött papírvágó kés 800 Ft

KÉZI URH-RÁDIÓK
B l i É  A MAGYARORSZÁGI M W T IÓ I

2-5 KM-ES HATÓTÁVOLSÁGÚ KÖNNYŰ, 
MASSZÍV FELÉPÍTÉSŰ,

4 CSATORNÁS URH-RÁDIÓK.
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐKKEL,
SL-25 RÁDIÓ ÖVTARTÓVAL, 

AKKUMULÁTORRAL, ANTENNÁVAL, TÖLTŐVEL.

55100 FT + ÁFA
ÁRAINK 2 ÉV GARANCIÁT ÉS A HATÓSÁGI 

ÜGYINTÉZÉST IS TARTALMAZZÁK.

VADÁSZATSZERVEZŐKNEK AJÁNIJUK AZ 
OGIVAD 

VADÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZERT. 
A PROGRAM A SZERVEZÉS ÉS AZ ELSZÁMOLÁS TELJES 

FOLYAMATÁT LEFEDI AZ ELSŐ AJÁNLAT KÉRÉSÉTŐL,
A SZERZŐDÉSKÖTÉSEN ÉS A SZÁMIÁZÁSON ÁT, EGÉSZEN 
A  TERÜLETTEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSIG ÉS MÉG TOVÁBB...

TETRACOOM KFT.
1033 BUDAPEST, FLÓRIÁN TÉR 1. TEL: 3 8 8 -8 9 0 9  • FAX: 457 -3821

A rTerrafP rin t Kiadó
t e r m é s z e t -  é s  v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a  

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 344-2054. Tel./lax: 344-2055. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15, P: 8-12

Kapható kiadványok:
Jeí Cím Ar (Ft)
04 Ötven vadász omlókéiból 4. (szerk.: Tálosi István) (kemény kötésben) 1200
Vó Vadászélmónyok ós kopjafák (dr. Saád Ferenc toljos életműve) 750
Ós A -Csodaszarvas’  (gr. Széchenyi Ferdinánd. első magyarországi kiadás) 850
Nv A vadaszatró! nőm csak vadászoknak (Dr. Bencze Lajos) 900
Ut Újra megtett tarisznya (Páll Endre) 650
Hu Hamu alatt (Beregszászi György) 650
Ov Az igúret földién (Kanadai vadászélmények) (Gyimosi György) 850
i k Szőlőhegyi kalendárium (Csépfő József) 650
SJ A solymászaf története (dr. Csőw Pál) 850
Ss Sikeres sörétlövés (dr. MontaQh András) 750
Vp Egy lövéssel kettő... (egy gazdag vadaszelet emfékel) (Pan Endrei 850
At Aranytrófea (Honti Pál) (szerk.: Zsirai László) 450
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 tó) (Dr. Krizsan L.) 1300
V» A vadász-rodak>m (dr. Nagy Domokos Imre). 

Debrecennek van egy vize (Zsindely Ferenc} 650
05 Ötven vadász emlékeiből 5. (szerfc: Tálosi István) (kemény kötésben) 1300
Tóé A természet ós én II. (pályaművekből összeállítva) (szerk: Naqy Krisztina) 400
Et Vadászatok, emlékek, történetek (Jurán Vidor) (szerk.: Motesiky Árpád) 750
TP Tóltériyportrók (Kovács László) 550
Vú A vadászat árnyoldalai (Beregszászi dr. Csóró Motesiky) 550
Ab Abosszírw a vadászok paradcsoma (Mészáros Kálmán) (szerk.: Dr. Krizsán L) 900
Hb Horgaszbottal (Kovácsházi Miklós. 1943} 950
»P Bafogh Peter emlékalbuma (szerk.: dr. Koncz l.-dr. Monorí l -Tálosi 1.) 1500
Sv Szlovákiai Vadászkalendárium (szerk.. Motesiky A.) (Aqrotár Kiadó) 850
Fn AFefcó-Nilus mentón (Nemeskéri Kiss Géza) 1917 1300
B Z Bronz vadászati dísztárgyak: sörnyitó, hamutartó, falitól, falikép, érmek 250-

2500
Hi 1 The Hungárián Wonder Deer (A magyar csodaszarvas) (István Bán) 1120
Hi2 Kárpát medence nagyragadozói (Bán István) 1120
Hi12 A kettő együtt 1680

Előkészületben levő könyvek:

Ve Kis vadászerdő (Sínapius János. 1678) (fordította: dr. Csőre P.) •1250
H4 Írások a hajdani vadászvtágból -  Hónig tetván-Balkay AdoH (szerk.: Bányai J.) •500
Vo Vadorzók (eredeti dokumentumok alapján) (szerk.: dr. Czvalinga István) •650
Rt Rajasthan tigrise (angolból forditva) (szork.: dr. Nagy Domokos Imre) •1200
Pu Vadnyugati vadászpuskák (Kovács László) •1200
Ké Vadász Könyvk/oő Évkönyv (a kfuö megalakulásának 5. évfordulójára) •1500
0 6 Ötven vadász emlékeiből -  6. (szerk : Tálosi 1.) 

(novellaleadás határideje: IX. 30.) •1400
Kd Köszönet Diannának (Spanyár István) •850
Té3 A természet ós ón III. (pályaművekből összeállítva) (szerk.: Nagy Krisztina) •600

•irányárak
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadász Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszontela
dók kedvezményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Antikvár könyveket újra 
cserélünk, illetve megvásárolunk.
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ELHOZÓ K U T Y Á K
A  retrievcr, az elhozó (apportőr) vadászkutya

fajták kitenyésztésével az angol és az amerikai 

vadászkutya tenyésztők kezdtek el foglalkozni, 

kiváló eredménnyel.

Ezek a vadászkutyák igazi specialisták a 

vadösszeszedésben és -elhozásban. Elnevezé

sük a .jetrouve" szóból származik, jelentése: 

visszahozni. M inden m is  szenvedélyes appor

tőr fajtával szembeni óriási előnyük, hogy -  

egy nem túl igényes alapidomítással -  kitartóan 

ülve maradnak gazdáik mellett a lőállásbán, 

amíg meg nem látják a leeső vadat. Annak le

esési helyét megjegyzik és csak akkor indulnak 

megkeresni, ha erre parancsot kapnak. A  legrit

kább esetben fordul elő. hogy elragadja őket a 

túlfűtött vadászszenvedély, amely következté

ben kikerülhetnek a vadász irányítása alól. Haj

tásban a vonalban fegyelmezetten láb mellett 

haladnak, vagy közvetlen puska alatt keresnek. 

Lövés után a leeső vadat akár többet ín meg

jegyezve -  csak parancsra keresik. A  sebzett 

vadat szenvedélyesen kitartóan, kiváló szaglás

sal keresi, légszimattal, vagy csapán. majd lá

gyan fogva viszi gazdájához. Munkája jelentős 

részben lövés utáni munkára szorítkozik, szára

zon és vízen egyaránt. Ezért szenvedélyes sza

lonka vadászoknak is melegen ajánlható.

Apróvadra vadászva kereső vadászaton kaj- 

tatással is hasznossá tudja tenni magát. Fárad

hatatlan kereséssel minden bokrot, gazost átfé

sül, ha vadat észlel, azt kitartóan figyeli. Ezzel 

jelzi a vadásznak, hogy felkészülhet a lövésre. 

Amennyiben nem kap tiltó parancsot, a rejtőző, 

lapuló vadat felveri, úgy hozza puska elé. 

Rendkívüli előnyük, hogy a hideg, a hó külön 

élvezet számukra, a munkában élénkítő hatást 

vált ki náluk. Szőrzetük a vizet taszítja, így a 

vízi munkában akár egész napi vadászaton je

leskednek télen-nyáron. Egyéni nagyvad-vadá

szatnál cserkelő vadászaton is kiválóan hasz

nálhatók. Egygazdás kutya, így csak gazdájá

val érzi jól ma|át. Folyamatosan keresi a kon

taktust, figyelme a gazda és a közvetlen kör

nyezete között oszlik meg. Szaglása, szeme és 

hallása rendkívül kifinomult. A  közelben lévő 

vadat jóval az ember előtt érzékeli és azt jelzi 

gazdájának. Sebzett nagyvad utánkeresésre is 

alkalmas. A  relrieverck igen magas intelligen

ciájú vadászkutya fajták. Nyugodt, kiegyensú

lyozott természetűek, amely a gazdájára is átra

gad a vadászat során. Rendkívül jól irányítha

tók. nagy kedvvel dolgoznak.

A  vadászaton k ívü l is állandóan keresi az 

ember • főleg a gazdája -  társaságát. A  gyerek

kel szemben rendkívüli a tűrőképessége. A  csa

ládi közösségbe könnyen beilleszkedő, k i

egyensúlyozott kutyák. Nálunk először a 80-as 

években kezdték vadászatra használni. Nem 

terjedt el széles körben, igaz a vadászatokon 

más fajtájú vadászkutyák sem igen nyüzsög

nek. Második hullámban a 90-cs évek elején 

inkább hobby szinten kezdték elsősorban a lab- 

radorokai tenyészteni. Három színváltozatuk 

ismert, a sárga, barna és a fekete. Napjainkban 

a golden retríverek is szépen terjednek, bár el

sősorban a divatirányzat éreztette hatását. Ö r

vendetesnek mondható, hogy hazai elterjedé

sük elején néhány szerelmese a fajtának a mun

ka iránt felkeltette a tenyésztők érdeklódé>ét. 

Eddig úgy túnik nem eredménytelen az igyeke

zet. Érdemes ezen az úton tovább haladni, mert 

a jelenlegi vadászati módoknál eredményesen 

lehet munkájukra támaszkodni. A  két hazánk

ban ismert és egyre inkább kedvelt fajtán kívül 

még három fajtát tenyésztenek és használnak a 

nyugati és főként angol nyelvteriiletű vadász

területeken. elsősorban vízi és mezei munkára.

1. Golden retriever (angol fajta)
1858-ban kezdődött a fajta kialakulásának tör

ténete. Eredetük a Kaukázusból származó nyáj- 

őrző sárga, hosszúszőrű kutyákra vezethető 

vissza. A  tenyésztők felhasználták még a I-ab- 

rador-félszigetról behozott kutyákat, amelyeket

spániellel, szetterrel és angol vérebbel keresz

tezve alakították ki a mai formában megjelení

tett kiváló vadászkutyát. Általános megjelené

se: aranyos testű, élénk, erős felépítésű, kiváló 

belső értékmérőkkel rendelkező, könnyen ta

nítható ebek. A  kanok súlya 29-31.5 kg. a szu

káé 25-27 kg. marmagasság (kanoknál): 56-56 

cm. Szenvedélyesen szereti a vizet és a lőtt vad 

hozását.

2. Labrador retriever (angol fajta) 

Új-Fundlandból Malesburg gróf vitte Angliába 

1820 körül. Szetter és buídog fajtákat is hasz

nállak a kitenyésztésben. A  tenyésztők fő célja 

volt. hogy mindenképpen megőrizzék a szen

vedélyes elhozó képességét. Általános megje

lenése: erős felépítésű, rövid, zömök, szilárd, 

igen eleven kutya, széles erőteljes koponyával. 

Mellkasa mély és széles, erős oldalakkal. 

Ágyéka erőteljes, széles. Szőrzete jellegzetes 

fajtabélyeg, rövid és sűrű, hullámok nélküli, a 

víznek rendkívül ellenálló aljszőrzettel. Mére

teik: kanok súlya: 29-32 kg. marmagassága: 

55-63 cm. szukáknál a súly: 27-30 kg, a mar

magasság: 42-56 cm.

3. Flat-Coated retriever (angol fajta) 
Hazánkban vadászatra nem használják, kedvte

lésből is csak néhányat tartanak nyilván. Á lta

lános megjelenése: középtermetű, élénk, értel

mes tekintetű, erőt sugár/ó. de soha sem durva 

felépítésű. Színe: fekete, vagy májszínű.

4. CurK-(!oated retriever (angol fajta) 

Általános megjelenésű, erős felépítésű, élénk, 

aktív és kitartó, értelmes. Szőrzete: bőséges és 

göndör az egész testen. Szín: fekete vagy máj

színű. Testsúlya: 31.5-36 kg. Marmagassága: 

66  cm körüli. Rendkívül jó a vízi munkában, de 

bármely lövés utáni feladatot nagy kedvvel vé

gez. Nálunk nem hódított teret. Tenyésztésénél 

felhasznált fajták: angol vízi spániel, újfund

landi és uszkár.

5. Chesapealkc Bay retriever (amerikai fajta)
Kialakításában résztvevő fajták: újfundlandi, 

francia vízi spániel és a Curly-Coadted retriever. 

Fáradhatatlan vadászkutya gazdájához rendkí

vül hűséges. Szőrzete: tökéletesen vízhatlan, láb

ujjai között úszóhártya található. Színe szalma- 

sárgától az őszi lehulló barnáig. Mérete: kan 55- 

66 cm., szuka 52-60 cm, testsúlya 25-34 kg.

Pomázi Ágoston
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K O N Y V K R I T I K A
SZÖRÉNYI ZOLTÁN: VADÁSZ-HORGÁSZ KALANDOK MONGÓLIÁBAN

„Csak ne mindent, ami él és mozog!” , 
írja Kézdi vásárhelyi Benkő Pál a  Nim
ród Vadászújság 1930. augusztus elsejei 
számának vezércikkében, fiatal vadász- 
pajtásaihoz szólóan. S, hogy ez most 
miért ugrott be emlékezetem kinyilat- 
koztatási szintjére? Nos. az információs 
világtársadalom küszöbén megismer
kedtem a címben említett könyvvel.

Már az ..előszó" szavai, mondatai, 
ajánlásai egyszerűen ..letaglóztak". 
Mongólia csodás tájain „koncra éhes 
hollók sorolnak, szürke gémek tocsog
nak. túzokok csetlcnck-botlanak. s vad
libák serege ámul a sztyeppék bohócán, 
a tarpagánon”. És szerveződnek a 
„későbbi vadász és horgász expedí
ciók”!

Urambocsá. nagyapáink kisgyerek 
korában élt Doolittle doktor Dáb-Dáb 
kacsája. Dzsip kutyája. Göb-Göb mala
ca és a  kétfejű Huzivonija szintjét jelenti 
e szöveg megfogalmazójánál a leközölt 
szavak fogalmának tárgyi, vagy fajisme- 
rete. Hagyjuk most a „magyarul-magya- 
rán”-t, hiszen az a  „Magyar értelmező 
kéziszótár" kötetéből vitathatatlanul 
tisztázódik.

Mongólia: területe 1566500 négy
zetkilométer. lakosainak száma már 
1990-ben 2 19(1000 volt, vagyis az egy 
négyzetkilométerre eső lakosok száma, 
1,4 fő! Természetesen szaporulatuk 
évente 2.67%. Az előszó adatai még 
egy 1968-ban megjelent atlaszból szár
maznak. Már a XIII. században Kublai 
kán -  Dzsingiz kán unokája -  tennészet- 
és vadvédelmet rendelt el. A Tibctből 
bejött buddhizmus is törvényben védte 
az ország állatvilágát. Az 1972-ben 
megjelent vadászati törvény szigorúan 
szabályozta a vadászterületek hasznosí
tását és deklarálták az 1966-ban kiadott 
Vörös Könyvet is. Persze ezt Szörényi 
Zoltán nem tudja! Vagy egyszerűen nem 
akarta tudomásul venni! És a többi ma
gyar geológus sem.

Pontosan ezért, sok „baj van" köny
vének vadászati részeivel!

A legfőbb baj az, hogy egyáltalán va
dásztak és lőttek mindent, ami élt és 
mozgott! Illegálisan zsákmányoltak va
dat, vadorzási tevékenységet folytattak. 
Tilalmi időben, szaporodási ciklusban, 
szigorúan védett fajokat is lepuskáztak, 
ki tudja milyen fegyverekkel és lősze
rekkel. Hisz engedélyről, sehol egy árva 
szó sem íródik! Rabsickodásról. annál 
több: „hajnali ötre minden eltüntetve", 
írja a 20. oldalon a „még nem kész 
agancsú, de nagy szarvasbika" lemé
szárlásakor. A 33-ik oldalon, a szégyen
szemre leközölt, „a kelleténél jobban 
áhított madár", a madarak autóból tör
tént puskázásánál az „etikett megsérté
se" nem abban van. hogy két feleség 
ölébe feküdt, hanem abban van, hogy az 
autóból a túzokra lövöldözött! 1981. óta 
világviszonylatban védett! Állományuk 
Mongóliában 1980-ban már jóval 1000 
alatti!

Nagy baj van a stílusával is! „Bukó 
anya. fajdanyó, libuska. farkas koma, 
torkos bor/apó, kajla őzbak. csctlő-bot- 
ló borjú" stb. mesebeli nevezése, ám 
csak azért, hogy utána azonnal elhan
gozzon a „puff!, bumm!, durr. nagy dur
ranás"! És jönnek a „magyarázatot adó 
filozofálások”, „akit egyszer megérint a 
természet, nem tud többet... ész nélkül 
rombolni, kizsigerelni a természetet." 
Csak vadat irtani, kénye-kedve szerint -  
teszem hozzá én. nyájas olvasóként. 
Mert a magunk és környezetünk táplál
kozására szabad... lőni. Mi éhesek va
gyunk... és biztosan mindenki éhes..." 
Durr. bumm, puff! (130. old.). S bár 
száz számra dobálták vissza a kifogott 
és rendszerint erősen sebzett halakat, 
Szörényinek és a magyar geológusok
nak vadhusikára fájt a foga! Legszíve
sebben tátorjánt ajánlottam volna nekik, 
hiszen az az „éhező nincstelenek” táplá
ló eledele. „Nem a vadak, a természet, 
hanem saját magunk legyőzése a legne

hezebb". (130. old.). És ez neki, Szöré
nyi Zoltánnak, ott. Mongóliában 2 év 
alatt, de utána sem sikerült!

Baj van a fajismerettel is! Nagyon 
nagy baj. Igaz, a vadhús a fazék fedelét 
egyformán, kellemesen emelgeti, de ha 
már írtunk is róla és meg is jelenik... Iste
nem. persze, hogy ezen a téren is az unat
kozás. a  csak a köveket ismerém -  mond
ja és a garázdálkodás szelleme domi
nált. Szarvas, őz. nyúl, tarpagán, fájd. fo
goly, vadliba. vadkacsa, bukó és „egyéb 
kisebb-nagyobb víziherkentyűk” éltek 
számára Mongóliában. A lényeg: nem 
golyó- és sörétállóak! Bandi főmérnök 
úr, a kötélidegzetű vezér „valamit seb
zett" prédája, egekbe kiáltó „címlapszto
rija” ezen. „nem is érdekel, ám akkor is 
leközlöm” tudásnak (13. old.). Hogy a 
„tarpagán a talpi” valójában tarbagan és 
tarbi? Rgek Ura. átment a szerkesztésen! 
Igazából török származású szó, melyet az 
orosz nyelv is átvett, s mongolul tarvaga, 
s a Belső-Ázsia mormotáit illették régen 
e névvel. Netán két fajuk is él Mongóliá
ban. Ugyan kérem, hiszen a maral is csak 
szarvas, bár „nagyobb az otthoninál”. A 
lényeg, hogy ehető! És sorolni lehetne, 
oldalakon át ezen „finom falatok” helyes, 
Mongóliában élő, ám a szerző által 
„éhezők vadhúsává” degradálódott fajo
kat és alfajokat.

Baj van persze a vadásznyelvvel is! 
A mongol nyírfajd alfaja (Lyrus tetrix 
mongolicus) csuhikolása, durukkolása a 
szerző számára csak „csui-sui” . És már
is jön a „durr!”. A „hegyi marmota”, ter
mészetesen havasi mormota, s nem az 
„odúban lakik", mert az odú a  vadászok 
nyelvén egészen mást jelent (39. old.). 
A császármadárnak nem „búbocskája” , 
hanem bóbitája van. (41. old.). A szar
vasürülék hullaték (67. old.), maralok- 
nál is. A medve bömböl és nem üvölt, 
mint a farkas. A vaddisznó nem morog, 
még akkor sem, ha a kutyák fogják le a 
„visító malacot”, amely Dundong va
dász által leszúrva „80 kilós süldőnek”

bizonyul (127. old.). És folytathatnám, 
de minek? Már megjelent. Sajnos.

Nagyobb a baj a biológiai ismeretek
kel! Hely hiányában pusztán néhány 
példa. Maral szarvas bőgése:' „bőő!”. 
Botfüleivel legalább is a szerző ilyet 
hallott, netán álmodta?! Egy biztos, nem 
olvasta Kőhalmy professzor és Gyimesi 
György erről írt sorait. Hiszen olvasni? 
Ugyan minek? írni a jó! Tök mindegy, 
hogy mit, csak adják ki! „A szarvasok 
nagyon rosszul látnak...!” (41. old.). 
Szegény Páll Endre, ha netán olvasná?! 
A „tarpi” egyáltalán nem ostoba, legfel
jebb az. ki olyanokat ír róla (39. old.) és 
a prérikutya sem rokona. Persze, hogy 
tévedtek „tanult barátai" is, amikor pár- 
zásukat szeptemberre tették, hiszen ta
vasszal a téli álom előtt kezdődik 
(ugyanott). A dzeren antilop (Procapra 
gutturoza). magyarul golyvás gazella, 
mongolul: zeer. És. hogy nem antilop, 
arra ki figyelt oda? (113. old).

És. hát akkor mivel is nincs baj? Ta
lán a horgászattal? Lehet, nem vagyok 
horgász. Viszont tény. a „tájmen” az he
lyesen taimen (mindenhol!), s hiába 
akartam is volna, semmit sem tudtam ta
nulni a Mongóliában élő halak faji és 
ökológiai ismereteit keresvén. Lehet, 
hogy a horgászok nyelvén sikkes min
den kifogott halat, „dögnek, nagy dög
nek" nevezni, de a vadászetikára han
golt fülemet, mégis sértette.

E könyv szövegét illetően szerzője 
szépen és a mai komák megfelelően ír. 
Horgászmeséi időnként izgalmasak, él
vezetesek, ám a vadászetikailag mindent 
elviselő papír a „mustáros őzsiiltct" 
(130. old.) tartalmazva sem tudta Iclkiis- 
mcrctcmct megnyugtatni. Az álszent, 
hazug vadászati demagógia sehogy sem 
illik a Nimród Alapítvány sorozatába.

Tollrágó olvasóként kérdezném még: 
mikor is volt az utolsó „expedíció"?
1998. június 29-én. És a könyv megje
lent 1998 májusában? (94. old.).

I)r. C zvalinga István

VADASZOK A SAJTÓBAN
Becslések szerint több mint száz
millió forinttal károsítják meg 
évente az állami vagyont az orvva
dászok, akik a szeptember 30-ig 
tartó, legértékesebb őzbak-vadá- 
szati szezonban tevékenykednek. 
A természetkárosítás megfékezé
sére szigorú intézkedéseket ter
vez a földművelésügyi és a kör
nyezetvédelmi tárca. Az FM azt kö
vetően hozta meg döntéseit, miu
tán a közelmúltban nyilvánosság
ra került, hogy főként olasz ven
dégvadászok a hazai természetvé
delmi és vadászati rendelkezése
ket és a nemzetközi egyezménye
ket figyelmen kívül hagyva védett 
állatok ezreit pusztították el.

Több százmilliós kár éri a vadállo
mányt derült ki a Magyar Nemzet 
Orvvadászok pusztítanak című 
írásából. ..Országszerte egyre töb

ben használják a nyilas puskát az 
orvtámadásnál. A nyilas puska nem 
csodafegyver, de rendelkezik azzal 
az előnnyel, hogy nesztelen, nem 
veri fel a környéket, és alkalmas a 
sportszenvedély csillapítására. Gát
lástalanul pusztítanak ezzel a fegy
verrel. és a kárt azzal is tetézik, hogy 
sok állatnál nem okoznak azonnal 
halálos sebet: az őzbak kilométere
ken keresztül vonszolja magát, és 
így bizonyos területek tele vannak 
bomló állati tetemekkel. Másik új 
módja a tiltott vadejtésnek, amikor 
agárkutyákat engednek a nemes ál
latokra, és ezzel a szadista ösztönö
ket is kielégítik. Természetes, hogy 
az orvvadászatot a hagyományos 
fegyverekkel is nagy számban űzik, 
nem ritka, amikor Kalasnyikov gép
pisztollyal indulnak a nagy kalandra. 
Csak a törvények szigorításával és a

hatóságok még határozottabb fellé
pésével lehet ezt a folyamatot meg
fékezni. (...) Az orwadászat nem so
rolható a megélhetési bűnözés közé, 
inkább szenvedóly, a passzió moti
válja. de esetenként jól jövedelmez. 
Egy özbak kilövése 500 ezer, a szar
vasbikáé pedig akár kétmillió forint 
kárt is okoz."

Szigorú intézkedést terveznek a 
szaktárcák a természetkárosítás 
megfékezésére A Népszava Védett 
állatok ezreit pusztítják hazánkban 
az orvvadászok című tudósítása 
szerint „A Földművelésügyi Minisz
térium rende lte  értelmében a vadá
szatra jogosultnak jelentenie kell a 
vele szerződést kötött vendégva
dász érkezését. A bejelentésnek 72 
órával korábban kell megtörténnie. 
A tárca intézkedéseinek alapján 
szeptember 1-jéig teljes létszámmal

fel kell állítani a vadászati és halá
szati hatóságot. Eszerint megyén
ként legalább két-három. nagyobb 
területeken négy-öt területi felügyelő 
ellenőrzi majd a vadászatokat. A mi
nisztérium azt követően hozta meg 
döntését, miután a közelmúltban 
nyilvánosságra került, hogy főként 
olasz vendégvadászok a hazai ter
mészetvédelmi és vadászati rendel
kezéseket és a nemzetközi egyez
ményeket figyelmen kívül hagyva, 
védett állatok ezreit pusztították el. A 
kilövök esetenként nem rendelkez
tek sem vadászati, sem fegyverbe- 
hozatali engedéllyel. Előfordult az is. 
hogy szabályokat megszegve soro
zatlövésre alkalmas fegyverekkel, 
csalikkal, magnetofonokkal pusztí
tották a később olasz vendéglőkben 
feltálalt madarainkat."

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

VARGA PÁL
A  tetten érhető csend, a természet le

nyűgöző szépsége, a fények játé
kossága, a hazai tájak mindenek feletti 
tisztelete és meleg szeretete árad felénk 
a művész képeiből. Azokat a mindenna
pi szépségeket tárja elénk, amelyek mel
lett rohanó világunkban mindannyian el
megyünk anélkül, hogy észrevennénk, 
megőriznénk. Sajátos, kiforrott ízlésvilá
ga szolidan figyelmeztet, felhívja a fi
gyelmet mindezek fontosságára, az időn
kénti megállás szükségességére, és a ki
meríthetetlen kincsesház észrevételére.

-  Az ősz és a tél a kedvenc évszakom
-  mondja. -  Sokan úgy gondolják, hogy 
a tél, például színeiben jóval szegénye
sebb a harsogó tavasznál. Szerintem 
éppen ez ad feladatokat, hiszen a hó 
legalább 18 színárnyalatával nem 
könnyű helyesen gazdálkodni ahhoz, 
hogy a kép hiteles legyen. Nem vagyok 
vadász, de kora gyermekkorom óta já
rom a természetet, az erdőket, mezőket 
és igyekszem mindent észrevenni, me
móriámban elraktározni, ami szép, és 
másoknak örömöt okozhat. Mindig arra 
törekedtem, hogy ezeket a szépségeket 
átadhassam és ha csak egy rövid időre, 
de másoknak ugyanolyan örömöket 
okozzak, mint amilyeneket magam is át
éltem. Érdekel az ember, az állatvilág és 
annak környezete, kapcsolatai. Tiszte
lem a vadászatot, mint ősfoglalkozást, 
például a lovas falkavadászatot, amely 
az emberek, lovak, kutyák sajátosan 
összehangolt együttműködésén alapult. 
A hosszú évtizedek alatt összegyűjtött

megfigyeléseim, és vázlataim alapján 
dolgozom. Úgy érzem és vallom, hogy 
nem szabad az embereket becsapni, 
hűséges hitelességgel kell mindent áb
rázolni, ezért -  ha csak tehetem -  a hely
színeken dolgozom...
1 Q Q Q  október 10-én született Pé- 
I C ^ O Ö .  esett, és ott él azóta is. Te

hetségét. rajzkézségét, tíz éves korában 
Adamszky Andor, jezsuita szerzetes rajz

tanára fedezte fel. Külön foglakozáso
kon, terepi gyakorlatokon igyekezett fej
leszteni. Sajnos 1950-ben. a renddel 
együtt elvitték, azóta sem hallott felőle. A 
Nagy Lajos gimnáziumban tanult tovább 
és 1953-tól ’57-ig a Pécsi Képzőművé
szeti körben négy éven át a ceruzarajztól 
az olajtechnikáig mindent igyekezett el
lesni mestereitől. Martyn Ferenc Kos- 
suth-díjas, Gebauer Ernő és Erdősi And
rás festőművészek tanították a kör tehet
séges fiataljait. A Képzőművészeti Főis
kolára a sokszoros túljelentkezés, az ér
telmiségi származása és a protekció hiá
nya miatt nem vették fel. Ezért a katona
ság után a bányatechnikusi végzettsé
gével mélyépítő lett a kenyérkereső fog
lalkozása. Világéletében amatőr művész
nek vallotta magát, de minden szabad
idejét a festészetnek szentelte. A család, 
a barátok, ismerősök erősítették benne 
azt a konok hitet, amely abban az idő
ben sokszor ütközött a kor kultúrpolitiká
jával. A természet szabad ege alatt gya
korolt művészet alkotásait ugyanis akko
riban öncélúnak tartották. így hivatalos 
támogatást soha sem kapott. Ma már ke
vesen emlékeznek arra, hogy minden 
nyilvános kiállításhoz engedélyt kellett 
kérni a tanács művelődési osztályának il
letékes és mindenhez értő bizottságától. 
Kijöttek a lakására, hümmögtek. hám- 
mogtak. végül úgy ítélték meg a helyze
tet. hogy az engedélykérelmet elutasítot
ták azzal, hogy a realista stílus rontja a 
közízlést... Szerencsére azonban akkor 
is, szépszámmal akadtak olyanok, akik
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Képcsarnok Vállalat exportosztálya fe
dezte fel és adott állandó munkát. így ju
tottak el képei több mint 12 országba, és 
szinte nem tudott eleget tenni a megren
deléseknek. Néhány éve ez ugyan meg
szűnt, de azóta ismerősei révén egyre 
többen keresik sajátos alkotásait.

Nyugdíjasként -  de művészi munkáját 
tekintve már főfoglalkozásban meg
szabadulva az idő olyan sokszor szoron
gató öleléséből többet tud dolgozni, al
kotni, és megvalósítani titkolt terveit. Kor
társaiként, mi viszont adósai voltunk élet
művének bemutatásával, amelyből ehe
lyütt nyújtunk át néhányat olvasóinknak 
azzal, hogy ígérjük, lesz még folytatása.

H. Zs.

fittyet hánytak a hivatalos véleménynek -  
községi tisztségviselők, művelődésiház- 
vezetők -  és megrendezték a tárlatokat. 
A városban ugyan ritkábban rendeztek, 
de a művész szívesen emlékszik az egy
kori kiállításaira: Baksán, Ibafán, Szent- 
lászlón. Beremenden, ahol a látogatók 
körében nagy sikert aratott. Ez minden
képpen szükséges volt az amúgy is tör
hetetlen hitének megtartására. Műszaki 
ellenőrként később is sok helyre eljutott, 
és tapasztalhatta, hogy mindenütt akad
nak jó érzésű, a szépre áhító emberek, 
akiknek bemutatott munkáival örömet 
szerezhetett. A hetvenes évektől már 
egyre többet szerepelt, fafaragókkal, 
népművészekkel közösen is. 1980-tól a
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PÁLYAKEZDŐK, SOPRONBOL
Egy híján harminc vadgazda-mémök 

vehette át oklevelét a soproni egyetemen. 
A négyéves tanulmányi idő alatt, az erős 
rostákon átjutott, eredetileg 51 fős évfo
lyam clszántabb része sikeresen birkózott 
meg a biometria, az igen erős három sze
meszteres növénytan, a biokémia és ké
sőbb a szaktantárgyak tananyagával.

A záró dolgozatokból négy kifejezet
ten természetvédelmi irányultságú:

1. Ballai Péter: A vízi vad érdekében 
tehető élőhelyfejlesztések a Duna-Dráva 
Nemzeti Park területén

2. Gos/.tonvi Lívia: Élőhely rekonst
rukciók hatása a vízivad állományra a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park területén

3. Kiss Tamás: A vadgazdálkodás és a 
természetvédelem kapcsolata az Ipoly- 
völgyében

4. Váczi Miklós: Mezei és vízi élő- 
helyfejlesztés a Csíkvári-réten

Két dolgozat kynológiai témájú:

5. Lázár Tamás: A drótszőrű magyar 
vizsla kitenyésztése és. magyarországi ál
lománya

6. Lwomszky Tamás: A jagd-terrierck 
tartása, idomítása és használata

Az erdei és mezei élőhelyfejlesztés és 
gazdálkodás jelentőségével még mindig 
nem annyira itatódott át a hazai gyakor
lat. mint amekkora valójában ennek a te
vékenységi körnek a súlya. A legfejlet
tebb. legkorszerűbb vadgazdálkodással 
jellemezhető országok szakemberei már

régóta ebben a szellemben dolgoznak. 
Nem a vadfajok, hanem azok élőhelyei
nek védelmét és fejlesztését-gondozását 
tűzték ki célul és jelentős eredményeket 
értek el:

7. Kovács Attila: Mezei élóhelyfej- 
lcsztés tervezése és kivitelezésének lehe
tőségei a Csököly és Vidéke Vadásztársa
ság területén

8. Magyar István: A NEFAG Rt. apa
vári üzemi vadászterületének mezei és er
dei élőhely fejlesztése

9. Sipos László: Erdei élőhelyfejlesz
tés a gyakorlatban

10. Támis Viktor: Élőhely fejlesztés 
tervezése és kivitelezési lehetősége a Bá
bolna Rt. rábafüzesi üzemi vadászterüle
tén

A zárttéri nagyvadgazdálkodás rene
szánszát éljük, és ez megjelenik a záró
dolgozatokban is, hiszen mint már utal
tunk is rá, azok egyszersmind üzemi fel
adatok is. Egyes konkrét helyek előbbiek
kel (élőhelygazdálkodás, ökológiai elem
zés ) is szorosan összefüggő munkáit ta
láljuk az alábbi hét esetben:

11. Horváth Zsolt: Új létesítési! vad- 
disznós kert talajfaunisztikai vizsgálata

12. Nagy Andor: A kelebiai vadaskert 
állapotfelvétele és üzemeltetési terve

13. Rácz Róbert: A Budakeszi Vadas
park oktató-nevelő tevékenysége, fejlesz
tési koncepciójának kidolgozása

14. Román István: A gyarmatpusztai 
muflonkert állományszerkezetének felmé
rése

15. Somos Zoltán: Hazai nagyvadfa
jok állatkerti körülmények közötti tartás
technológiájának összehasonlítása

16. Vakál) Miklós: A nagykőrösi dá- 
moskert élőhelyfeltárási tanulmányterve

17. Valler Attila: Zárttéri nagyvadtar
tás erdei növényzetre gyakorolt hatásának 
vizsgálata

Természetesen nem maradtak ki az ak
tuális állat-egészségügyi kérdések sem.

18. Török Zoltán: A guthi erdészet te
rületén élő őzpopuláció daganatos beteg
ségének leírása és más vadfajokra való 
veszélyességének megfigyelése

19. Vereszky Lídia: Budavidéki vad
disznók parazita fcitőzöttsége

Az újtípusú vadgazdálkodási tervezés 
bevezetésének idején magától értetődő, 
hogy a már szakmában dolgozó végzős 
hallgatók egy része ilyen feladatot válasz
tott a lehetséges témakínálatból.

20. Bernáth Attila: A gímszarvas ér
dekében tehető élőhelyfejlesztésck a I)u- 
na-Dráva Nemzeti Park területén

21. Ferenc József: A Mátra-Nyugat- 
biikki íiFAG Rt. bükki üzemi vadászterü
letének vadgazdálkodási tervezése

22. Hugyik Zoltán: Vadgazdálkodási 
üzemterv készítése a Gyomaendrődi Kő
rösmenti Vadásztársaság területén

Egyes térségek vadgazdáinak kifeje
zett kérése volt a náluk kiemelt jelentősé
gű vadfajokkal való gazdálkodás fejlesz
tési célú vizsgálata a sajátos helyi össze
függések tükrében:

23. Bíró Tibor: Vaddisznóállomány
kezelési feladatok a Nyírerdő Rt. guthi 
üzemi vadászterületén

24. Kovács Simon: A mezei nyúl állo
mányváltozása a termesztett növényfajok
kal összefüggésben

25. Pékár Attila: A HM siittői erdé
szetének vadállomány-jellemzése a tró
feabírálatok alapján

26. Sumbzkv Gábor: a szarvasállo- 
mány helyzete és hasznosítási lehetőségei 
a Vértesi Erdő Rt. csákvári üzemi vadász
területén

27. Tóth Balázs: Őzpopulációk össze
hasonlítása a homokhátságon

Egy-egy záró dolgozat foglalkozott a 
megváltozott gazdálkodási körülmények 
hatásával és a vadfoldgazdálkodás racio
nális művelésével.

28. Megán Krisztina: A Budakeszi 
Erdészet szervezeti és funkcióváltásának 
hatása a vadgazdálkodásra

29. Pintér Ferenc: Az ajkai erdészet 
vadföldgazdálkodása

Ez a rövid beszámoló tulajdonképpen 
egy -  remélhetőleg hosszú évekig ismét
lődő kínálatot is jelent. Bizonyították, 
hogy a gyakorlatias szemlélettel elsajátí
tották mindazokat az elméleti tudnivaló
kat. amelyek birtokában képesek előbbre 
vinni a hazai korszerű vadgazdálkodás 
ügyét.

I)r. Kőhalmy Tamás 
intézetigazgató egyetemi tanár, 

szakvezető

ÍGY LATNAK MINKET
Az írásomban szereplő történeteket 

nem találtam ki! Mai vadászati kultúránk 
szépséges „mátrai szülőszobájának” 
torzszüleményei. A „vadászbába” szere
pét betöltők mind valódiak, igazak. S, bár 
jól tudjuk, a történelem nem ismétlődik, 
de azért visszaüt, így mielőtt teljesen alfá
ba mennénk, a „szólj későn, tovább élsz" 
elvét alkalmazva, közreadom a tapasztala
tokat. A tavalyi szarvasbőgés idején tör
ténteket Kopeczky Tamás, a Svédország
ban élő jeles magyar vadászbarátunk írta 
le, személyes tapasztalataiként. Miután 
tanulságokban bővelkednek, sorait min
dennemű színezés nélkül, szabadon idé
zem.

„A vadászok mellett vadásziatokat ta
lán még jobban művelni kellene hazánk
ban. Sajnos, rájuk férne. Annál is inkább, 
mert azt mindenki tudja, hogy »vadászati 
nagyhatalom# vagyunk, de sajnos már 
régen nem állunk a helyzet magaslatán. 
Gímbikára voltam hivatalos a Mátrába, 
gyönyörű helyre. Több német vadász is 
reménykedett, hogy pénzt hagyhasson 
Magyarországon -  ám sikertelenül! Reg

gelizés közben a hajnali cserkelésekct, 
vacsoránál az esti kalandokat értékelték. 
A vadásztatok nyelvtudásának hiánya 
visszatérő gond, és ezen valamilyen ok
ból nehéz változtatni. A magam részéről 
nem értem miért? Ám hivatásos vadász 
esetében ezen változtatni bizony nem
csak lehetne, hanem kellene is! A jelen 
lévő egyik német vadász -  aki mellesleg 
az Európa Parlament németországi kép
viselője -  szerencsére jó humorú ember
nek bizonyult, s viccesen tálalta a vele 
történteket. Levelemben csupán kettőt 
ragadok ki.

Egyik reggel kedélyesen kérdezi tő
lem a német vendég:

-  Thomas, itt csak úgy szabiid vadász
ni. ahogy a tankönyvben leírják?!

-  Ugyan miért? -  kérdeztem tőle.
-  Kérlek -  feleli -  ma végre találtunk 

egy megfelelő bikát, szépen beállt, meg- 
gusztáltuk, lőhető volt. Tisztán állt, mind
össze egy gallyacska lógott be a tomporá
hoz. A vitális részek mind tisztán és jól 
látszottak...

-  Na és hol a bika? -  kérdeztem.

-  Na. ja! Az erdőben! A kísérő nem 
engedett rálőni. Szerinte a bika nem állt 
tisztán, a gally „takarta”

Utólag kiderült, hogy egy íróasztali 
ember volt a kísérő, az intézőbizottságból. 
Lecserélték, meg is szidták, mert kellett 
volna a pénz. Ám, az új kísérő sem hozott 
több szerencsét, mert, másnap megint 
csak nevetve mondta az illető:

-  Haha. Thomas, most fordult elő ve
lem először, hogy a bőgő bika ahelyett, 
hogy visszabőgött volna, »felhívott tele
fonon^

Az történt ugyanis, hogy egy jól bőgő 
bikára akadtak: szépen orgonáit a király, 
sikerült is megközelíteni. Amikor a kísérő 
rábőgött, a bika megindult, s már a köze
lükbe volt, ám ekkor a hivatásos vadász 
zsebében megszólalt a telefon! Ő ahelyett, 
hogy bocsánatot kérve azonnal kikapcsol
ta volna, kedélyesen távfecsegni kezdett. 
A bika elment!

A német vendég pedig -  több eredmé
nyes év után - végül is lövés nélkül ment 
haza. Társa 8-10 kilós érmes bikákra vá
gyott, végül, hatalmas ígérgetések után

nagy keservesen lövettek vele egy öt és 
fél kilósat!

Ezek a dolgok teljesen szükségtele
nek. Annál is inkább, mert a sztorikat, ha 
nevetve is, mesélik baráti körökben és 
ennél rosszabb reklám talán a világon 
sincs.

Az, hogy én sem jártam szerencsével
-  írja tovább levelében -  annyira nem 
érdekes. Eggyel több ok a hazatérésre. 
Mindössze három komoly esélyem volt, 
illetve lett volna, ha kísérőm valóban 
hozzáértő. Sajnos, a cserkelés többnyire 
inkább csörtetés volt, és a leshelyek is 
gyakran rosszul voltak választva. Ilyes
mit a tapasztalt vadászember észreveszi, 
ha nem is zsörtölődik túlságosan. A re
ménytelenségtől az menteit meg. hogy a 
Sauer gyárban elkészült a hazautazásom 
előtt leadott puskám. Erről telefonon ér 
tcsítettek, így hát rájuk hivatkozhattam 
és tizenegy erdeménytelen nap után le 
fújtam a vadászatot. Jövőre folytatjuk, 
felkiáltással, szépen elköszöntem..."

Cz.1.
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Ktt.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

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

AMIT A NAGYVADRÓL TUDNI ILLIK 
(Videokazettán) (Ár: 1875 Ft áfával)

AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 
(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)

A MEGRENDELÉSEKET POSTAFORDULTÁVAL, 
UTÁNVÉTTEL TELJESÍTJÜK!

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

M A M

Ö N N EK  m  IS ÜZLET
EZ A SZ Á K Ü Z L E T

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

Steyr-Mannlicher, svájci-német SIG SAUER és az osztrák 
Glock pisztolyok, SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lőszerek. Fegyver javítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

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

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9400 SOPRON, NEM.ESKÚTI 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 

SZOBA- ÉS ASZTALFOGLALÁS Tel./fax: 06-99/323-566

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

.  AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

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

A te rm észe t bőkezűbb  v o lt  a ragadozó vadakhoz, m in t 

a vadászó em berhez, de a h á trá n y t s ike rü lt in te llig e n c iá 

va l és ta lá lékonyságga l beho zn i. M in d e n e ke lő tt a látás 

te rén . A  S chm idt & Bender távcsövek b izo n y ítjá k  ezt. 

K ivá ló  képm inőség, te rm észe thű  színvisszaadás, rend

k ívü l jó  kép fe lbon tás , m ég kedvező tlen  fé n yv iszo n yo k  

m e lle tt is, széles lá tóm ező , cseké ly  súly, kom pakt m ére

tek azok a tu la jdonságok, m elyek v ilágsze rte  m eggyőz ik  

a vadászoka t. A k ivá ló  m inőségű  fe g yve rtá vcsö ve in k  

fe lve sz ik  a ve rse n y t a leopárd  szem ével is.

A vadász
szeme

1,5-6x42

SCHM1PT & B E N p E g

’ 0 l

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



h í r e k  h í r e k
VADGAZDÁLKODÁSI KÖRZETEK

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi érte
sítő július 15-ei, 12. számában jelent meg az 
országos vadgazdálkodás tájainak é s  az 
egyes tájakhoz tartozó körzeteinek jegyzéke. 
Ez nem azonos az olyan régóta várt, beha
rangozott és a törvény által előírt úgyneve
zett körzettervekkel, mert csak a földrajzi 

adatokat tartalmazza, megadva az önkor
mányzati területek adatait, a  vadállományra 
vonatkozó adatok nélkül. Mindezek alapján a 
vadászatra jogosultak megtudhatják, melyik 
körzetbe tartoznak, annak hivatalos kódszá

maival együtt, a 38 oldalas lista alapján.

NEM JÓ AZ APRÓVAD 
SZAPORULATA

Az idei nyár meglehetősen szeszélyes idő
járása nem mondható kedvezőnek az apró
vad természetes szaporulatára. Július köze
péig a gyakori esőzések, a hűvös idő után 

egy csapásra beköszöntött kánikula ezen 
már nem segített, csupán a sarjúfészkek ese

tében. A  kelet-magyarországi területeken a 
belvizek okoztak sok gondot, mert hatalmás 
területek kerültek víz alá. A  vízi vad esetében 

ez kétségkívül kedvező, ami a szaporulat 
táplálékkínálatát illeti, mert a belvizek lassú 
levonulása kedvező élőhelyi adottságokat 
nyújt. Sajnos, minden kérő szó, és észérv 

sem tudta sokhelyütt megakadályozni a tarló- 
égetők áldatlan piromániáját.

VAD AZ UTAKON
Tudomásunk szerint már több jogerős íté

let is született a vad-gépjármű összeütközé
sek ügyében, amelyet a már megváltozott 
jogszabályi helyzetnek megfelelően bíráltak 

el. Vagyis aszerint, hogy a vadászatra jogo

sult felróható magatartása okozta-e a balese
tet, vagy sem. Ilyen körülményeket a tárgyalt 
esetekben bizonyítani nem lehetett. így az 

úgynevezett .két veszélyes üzem találkozá

sakor' alkalmazható jogelv érvényesült, azaz 
mindkét fél viselte a saját kárát. A  károsult fel
peresek terhére ezenkívül többnyire megítél

ték a perköltséget és az alperes ügyvédjének 
munkadiját is. Bár a másodfokú, jogerős íté
letek ellen fellebbezésnek helye nincs, híre
ink szerint majd minden esetben a vesztes 

felperes felülvizsgálati kérelemmel a Legfel
sőbb Bírósághoz fordult. Amint a Legfelsőbb 

Bíróság döntése ismertté válik, visszatérünk 
a bizonyára sokakat érdeklő és érintő ügyre.

AGARÁSZOK EGYESÜLETE
Az Országos Agarász Egyesület közgyűlé

sét Nagyharsányban tartották, július 19-én. A  
közgyűlésen megvitatták az alapszabály-ter

vezet módosításait, valamint megtárgyalták 

az agár vadászati alkalmassági vizsgák lebo
nyolítását. Ezenkívül gyorsasági agárfutamot 
rendeztek. A  látnivalókban gazdag programot 

egybekötötték a Szárnysomtyó Kupa, a kettes 
fogathajtó és díjugrató lovasversennyel.

KÉSZÜL A KAMARA 
ETIKAI SZABÁLYZATA

Az Országos Magyar Vadász Kamara etikai 

és jogi bizottsága együttes ülést tartott július 
17-én az O M W  székházban. A  bizottságok 

részletesen megtárgyalták és elfogadták a ka
mara etikai szabályzatának tervezetét. Az elké

szült tervezetet megküldték a megyei szerve
zetek etikai bizottságai elnökeinek. A  tervezet 

két fő részből áll: anyagi és eljárásjogi kérdés
körre osztott. A  megyei szervezetek észrevéte
leinek megtárgyalását, beépítését az országos

énókség vállalta. Ezután a széleskörűen meg

vitatott és elkészült anyagot az országos köz
gyűlés hagyja jóvá az ősz folyamán, és válik 

kőteleződé minden kamarai tag részére.

VADLÚDKONFERENCIA
A  VKE Komárom-Esztergom Megye; Szer

vezete és a tatai Magyary Zoltán Városi Műve
lődési és Ifjúsági Központ novemberben vad- 

iúd konferenciát szervez. Az érdeklődők a tatai 
vár tövében épült művelődési házban a szak

mai előadásokon tú l, vízi vad témájú képző
művészeti kiállítást is megtekinthetnek. A  ren
dezvény fényét remélhetőteg a helyszín fölött 
az Öreg-tóra behú2ó  vadlibák is emel k  majd...

AZ ERDŐ AJÁNDÉKAI
Második alkalommal rendezik Nagyatá

don a Fa é s  Vad kiállítást és vásárt szeptem
ber 18-19-20-án. Az erdőgazdálkodás, a 

vadászat, a horgászat és a természetvéde- 
'  lem témakörein kívül jelentős helyet kap az 

ökoturizmus, amely egyre több érdeklődőt 
vonz a déli határszélünk festői tájaira. Ter
mészetesen a szakkiállítás és -vásár színes 

forgataga megfelelő kereteket nyújt a térség 
kultúrájának, népművészetének bemutatá

sára is. A  három nap alatt a nyitva tartás 

egész idejében bőven akad látnivaló min
den érdeklődő számára.

VIZSLA FÖVERSENY
A M EO E Vadászkutya Sportbizottsága no

vember 7-8-án rendezi meg az Országos 

Vizsla Főversenyt, Cserkeszőlő központtal, a 
Tiszaugi Vadásztársaság területén.

Nevezési feltétel: mindenes versenyen, 
ÖTV-n, vagy viízi-mezei versenyen etért, díja

zott minősítés.

Nevezési dij: 2000 Ft, cím: dr. Herger 
László. 7783 Majs. Petőfi tér 187. Telefon: 
30/390028. 69/380-102/ este /69/380-103.

A  nevezés határideje: október 20.
A  versenyt a .Zöld könyv’ szabályzata 

alapján rendezzük és bíráljuk. Akiknek meg
felelően felkészített kutyájuk van. de minősí

tésük még nincs, az őszi vizsgák, vagy ver
senyek valamelyikén azt szerezzék meg és 
úgy nevezzenek. Várjuk szponzorok, támo

gatók segítségét, és vállaljuk az eseményhez 
ülő reklámok elhelyezését. Szívesen fogadjuk 

vadászati irodák, vagy vadászüzletek felaján
lott tiszteletdijait is. Tápgyártók termékeit a 
verseny alatt és után kipróbáljuk, és reklá
mozzuk.

Érdeklődőknek szükség esetén, előzetes 
bejelentésre szállást biztosítunk. A  szomszé
dos területen ugyanakkor kerül megrende

zésre a Retriever Field Tríal. a  Hungária Retri- 
ever klub rendezésében.

KIÁLLÍTÁS
Udvarnoki András festőművész kamaraki

állítását Muray Róbert nyitja meg a Természet 
stúdióban, szeptember 15-én. 17 órakor 
(Cím: XIII., Balzac u. 1.). A  tárlat szeptember 

30-ig tekinthető meg munkanapokon, 8  és 17 

óra között.

HALÁLHÍR
Családja, barátai, vadásztársai kísérték 

utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Zólyom i Ferencet, a  Vadcoop Bériútövő Va

dásztársaság elnökét, az Országos Magyar 
Vadászkamara felügyelőbizottságának és a 

Pest Megyei Vadászkamara elnökségének 

tagját, augusztus 12-én, a  Kispesti temető
ben.

M IÉR T JÓ A VK E TAG JÁNAK LENNI?
A  Vadászati Ku ltu rá lis E gye sü le t tagja lehet, aki elfogadja a z  A lap szabá ly  é s  az 
Etikai Szabá lyzat előírásait, írá sban  kéri az Egye sü le tbe  a felvételét. A  tagfelvé
telről a  Központi Ü gyv ivő i Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 
1998-ra elfogadott 2000 fo rin to s tagdíjat, am ely  tartalmazza a V A D Á S Z L A P  előfi
zetését é s  a  V K E  igazolványát, am elynek fölm utatásával az a lábbi kedvezm é
nyek vehetők igénybe:

2 0 % -o s  árengedm ényt ad  a  St. H ubertus étterem é s  vendégház tulajdonosa. Szíj- 
jártó C sa b a  a VKE-tagoknak. 8313 Balatongyörök. M ogyo ró s út 41/B. Tel./fax: 
83/346-630. mobil: 30/463-626.

A R C U S -P R O M T  K F T  (1043 Budapest. Nyár u. 36., telefon/fax-. 189-5768) épületgé
pészeti. kivitelezési munkáiból 1 0 %  engedm ényt ajánl fel a V K E  tagjainak.

A  C so n k a  C sá rd a  (Dunabogdány é s  Vísegrád között, a 11-es úton. a  38-as km-kőnél) 
10 száza lék  kedvezm ényt ad  a V K E  tagjainak.

Czig lényi A lp á r grafikus, arculattervező 1 0 %  árengedm ényt ad nyomdai termékei
ből a  VKE-tagoknak (1027 Budapest. Horváth u. 2-12. II. em. 15., telefon: 201-8366).

10 száza lék  kedvezm ény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzítógyer
tyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlőlapátok, te- 
vegő- é s  olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak. 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák, bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy  megrendelésére. C som agkü ldő  szolgálat 24 órán belül. F L E X A B O  Kft., 
1149 Budapest, Eg re ssy  u. 15. Telefon/fax: 252-2279.251-2226.

A  G em enc Vadász-H orgászbo lt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57.. telelőn: 283- 
4432. va gy  30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 száza léko s kedvezm ényt ad.

Subaru. Mitsubishi, Toyota stb. személyautókba é s  mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál é s  beépítésénél 1 0 %  kedvezm ényt ad  H a la si G áb o r (2235 Mende, D ó 
zsa  Gy. u. 201.. telefon: 06-29/438-841).

A z  IN T E R M A S  Kft. (5600 Békéscsaba. M ednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441-029) 
áltat készített ko íongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szá rnyas és 
szőrm és vadbefogó csapdáira Í 2  szá za lé ko s kedvezm ényt ad a  V K E  igazolványát 
felmutató vásárlóinak.

Dr. Kerényi M ihá ly  ügyvéd  (1027 Budapest, Frankéi L. u. 12., telefon: 212-2803. 
.176-2154) a z  ügyvédi honoráriumából 1 0 %  kedvezm ényt ad a  V K E  tagjainak.

A  Lőrincz é s  Fia Kft. P O R S T  Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest. Váci u. 61., 
telefon: 137-2902. tel./fax: 118-4572) szem észeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
c se  é s  szem üveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 száza lék kedvezm ényt ad.

Szintén 10 száza lék  a kedvezm énye  a Fototechnika-Lőrinc Bo ltnak (1056 Buda 
pest, Fővám  tér 6., telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.

M arék Jó z se f (2000 Szentendre, Vasúti Villasor 5/A., telefon/fax: 06-26/311-342. üz
let: 06-26/300-693) 10 száza lék  kedvezm ényt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE  tagjainak.

M ráz J á n o s  festő-grafikus m űvész (6725 Szeged, Faragó u. 32.) 10 száza lék  ked 
vezm ényt ad munkáiból a  V K E  tagjainak. Telefon: 06-62/442-659,06-30/436-299.

A  Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd. Kossuth L. u. 32.. telefon/fax: 06-74/309-609) 
5 %  kedvezm ényt ad ruházati termékeire a V K E  tagjainak.

S za b ó  S á n d o r  preparátor (1012 Budapest. Attila u. 129.. telefon: 175-2951) 10 s z á 
zalék kedvezm ényt ad a  V K E  tagjainak a  hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kiké
szítéséből.

Takács V iktor a Vadászünnep é s  a  Velünk élő természet című videófilmjeinek árából 
20 száza lék kedvezm ényt ad  a V K E  tagjai részére. (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)

Dr. T in ic s  A n d rá s  ügyvéd (1051 Budapest, Nádor u. 8. IV. em. 6., tel.: 117-4840.117- 
7173) 1 0 %  kedvezm ényt ad  ügyvédi honoráriumából.

Terraprint Kft által gyártott és gyártandó könyvekből é s  nyomdai termékekből 1 0 %  
engedm ényt ad a VKE  tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a 
megrendelőlapon feltüntetik, ill. a  helyszínen felmutatják. (1134 Budaoest. Tüzér u.
43. fszt. 1.. telefon: 344-2054).

A  Zerge Bt. (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 2 0 %  kedvezm ényt ad Ádám  Jenó 
könyveire.



MKH i  r  ,

©  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 

HÉTFŰ -  SZERDA -  PÉNTEK 7 .00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-átvétel: 

KEDD -  CSÜTÖRTÖK 7 .00-12 .00  óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyverátvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7 .00-10.00 óra között
Szükséges: 

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 
irányítószámát. 

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelJtax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http^/www.netcall36.hu/lolegyv/fegyver.htm

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

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

Ízelítőül a ConCorde aktuális repülőjegyáraiból:
LONDON 32 5 8 0 -  (KL) NEW YORK 70 1 0 0 -  (MA)
PÁRIZS 34 250 -  (KL) HONG KONG 121 0 0 0 -  (AF)

SYDNEY 147 000,- (OA)
Fenti repülőjegyek oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaságok áttal előirt feltételekkel!

A repülőtéri illeték külön fizetendő!

EZEN A NYÁRON VÁLASSZON VALAMI ÚJAT! 
SZARDÍNIA

A felfedezésre váró sziget... m
Egyéni nyaralás tetszőleges időpontban folyamatosan, egész nyáron menetrend szerinti re

pülőjárattal. 1900 km hosszú gyönyörű tengerpart mentén változatos szálláshelyajánlatok a 

sziget egész területén. Csoportos és családi kedvezmények! Kirándulási tehetőségek gazdag 

választéka: Korzika. Maddalena. Garibaldi sírja. Neptun barlang, Nurágok, Smaragd-part.

Irányárak (7 éjszaka, repülővel)
Apartmanban 84 000 Ft/főtől • Szállodában 129 000 Fűtőtől

További felvilágosítás é s  jelentkezés:

ConCorde Travel, 1062 Budapest, Andrássy út 56.

Tel.: 153-0935,269-5447.269-5448. E-mail: concorde@mail. datanet.hu 

valamint az ország ö ssze s IBUSZ-irodájában

//

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

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

TAXUS G m b H

VADÁSZAT A BAKONYBAN
Gímszarvasvadászatra az őszi bőgési időszakra jelentkezéseket várunk.

Vaddisznó-, őz-, apróvadvadászati lehetőségek!
Szállás I. osztályú panzióban

Terepjárót, lovas fogatot vagy lovas szánt biztosítunk. Róka elejtése ingyenes.
Kérésre árkatalógust küldünk 

Jelentkezés: TAXUS GmbH H-8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 
Levélcím: 8411 Veszprém-Kádárta, Pf. 4. Telefon: 06-88,458-439, fax: 06-88W440 

Internet E-mail cím: taxus@mail.datanet.hu 

Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállító rács kapható

#v
Import-Export Kereskedelm i Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

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

AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

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

szoftvere* forgalmazása B É R V A D Á S Z A T I K O M P E N Z Á C IÓ B A N  is

vadászatban jártas szakember közreműködésével

E C O F A R M  K f t .
1 0 3 3  Budapest, K a za l u. 5 5 . Tel.: 0 6 -3 0 /5 2 5 -5 2 4

J 0  HA TUDJUK ZALÁBAN, UJ BOLT NYÍLOTT BALAZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK • SPORTSZEREK • FILMEK • FOTÓALBUMOK

• FILMELÖHÍVÁS • PAPÍR ÉS  ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 

Nagykanizsától Zalaegerszeg felé a 18-as kilométernél

ZALASZENTBALÁZSON, A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! TELEFON: 06-20/388-210

POLSTER KFT.

E
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,
—^ r e d e t i  USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 

Minden héten kedvezményekkel, 
meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.

BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 
ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 

SÓRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lolegyv/fegyver.htm
mailto:taxus@mail.datanet.hu


A HIVAT ASOS VAD ASZOK 
EGYENRUHÁJA

Az I. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencián, még 1996-ban a 
VKE összegyűjtötte az egyetemes 
magyar vadászati kultúra részterü
leteit. A számos fontos terület közül 
csupán egy az öltözködés, a kultu
rált megjelenés, de hisszük, hogy 
ez alapvető fontosságú. A  külső 
megjelenés első látásra meghatá
rozza a kívülállók véleményét, jó 
vagy rossz benyomást kelt a vadá
szokról. Az elmúlt félévszázad alatt 
nem volt a magyar hivatásos vadá
szoknak egyenruhája, azelőtt is 
csak egyes uradalmakban. Gon
doljunk arra a mindenki által ismert 
legendára, amely szerint őseink a 
csodaszarvast követve jutottak el a

A hivatásos vadászok munkaruhája erős. farmervá 
szonból készült, zárható zsebekkel. A téli és nyári 
munkaruha fazonban megegyezik, a téli vastagabb, 
bélelt anyagból készül. A bal zseb fölé hímezve a 
„Hivatásos vadász" szöveg, és az embléma. A 
felsőrész a funkcióknak megfelelő, erős, nagy zse
bekkel díszített. A munkaruhához jár még fazonban 
és anyagában azonos stílusú mellény. Az alkalmi öl

töny ügyében nem történt döntés

Az ingek természetes alapanyagú lenvászonból, 
sok zárható zsebbel készültek

Kárpát-medencébe, hazánk földjé
re, és azóta eredményesen gaz
dálkodnak a vadállománnyal, és 
ebben azoknak, akik ezt a mester
séget hivatásszerűen űzik, döntő 
szerepük volt, és lesz a jövőben is.

Többen megpróbálták elérni az 
évek folyamán, hogy felismer
hetőek legyenek az ország bár
mely területén a hivatásos vadá
szok. Sajnos, eddig ez nem sike
rült.

Az új vadászati törvény szerint:
...a hivatásos vadász jogosult
szolgálati vadász- és maroklőfegy
ver használatára, valamint egyen
ruha viselésére, feladatának ellátá
sa alkalmával köteles ruházatán a 
szolgálati jelvényt viselni, továbbá 
az erre irányuló külön felhívás nél
kül a szolgálati igazolvánnyal ma
gát igazolni... e formalitásoknak -  
kiegészülve az egyenruha, és 
fegyverviseléssel, további fontos 
jelentősége van: az intézkedő hiva

tásos vadász számára eljárásához 
megfelelő jogkört és tekintélyt biz
tosítani.”

Egyesületünknek -  úgy gondol
juk -  kötelessége felvállalni azt a 
nem könnyű feladatot, hogy végre 
a hivatásos vadászoknak is legyen 
a jogszabályban elfogadott és 
előírt egyenruhája.

A vadászkamara hivatásos va
dászosztályának elnökei, a Föld
művelésügyi Minisztérium képvi
selői részére a Vadászati Kulturális 
Egyesület elkészítette a terveket, 
amelyeket legyártattunk és az azt 
követő megbeszélésen bemutat
tunk. A kapott észrevételek és ja
vaslatok alapján az itt bemutatott 
ruházatot elfogadták a hivatásos 
vadászok egyenruhájának.

Reméljük, hogy azok, akik eze
ket hóban, esőben, sárban hordani 
fogják, örömmel fogadják segítő 
szándékú kezdeményezésünket.

A nadrágot erősített fenékfolttal, kés-zsebbel, 
csizmához húzózáros szűkítéssel varrják
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GREATTOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

UTAZASI IRODA
Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

VEGRE IT T  A NYÁR!
KORFU apartman + repülő, augusztus 
KRÉTA apartman _+ repülő, augusztus 
ANGOL-SKÓT KÖRÚT 8 nap, repülő + autóbusz +

+ 3 csili, szálloda, augusztus 18. 
LONDON 5 nap, repülő + szállás, augusztus 19. 
OLASZORSZÁG apartman önellátással 
AUSZTRIA tó y id é k  panzió reggelivel 
ALACSONY TÁTRA 3 csili, szálloda, félpanzióval

57.000,- Ft/fő/hét + rept. il
69.900,- Ft/fő/hét + rept. il

194.900,- Ft/fő + rept. ill. 
93 .500,- Ft/fő-től + rept. ill 
82 .800,- Ft/apt./héttől 

4 .300,- Ft/fő/éj
28.900,- Ft/fő/hét

FANTASZTIKUS KEDVEZMÉNYEK A CSODÁLATOS HORVÁT ADRIÁN! 
GARANTÁLT AUTÓBUSZJÁRAT EGÉSZ NYÁRON!

HVAR-SZIGET 3 cs. szálloda + félpanzió 39.900,- Ft/fő/héttől
DALMÁT KÖRUTAZÁS 5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 39.000,- Ft/fő 
ALPOK-ADRIA KÖRÚT 5 nap, autóbusz + félpanzió, augusztus 19. 39.900,- Ft/fő

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 10-14 ÓRÁIG!

1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY U. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8146, FAX: 318-8846
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VADÁSZKALANDOK AUSZTRÁLIÁBAN
1999. február 12-28. utazással együtt 16 nap 

Miért ne próbálná ki a vadászat őrömét az ausztráliai februári
nyárban?

Utazási irodánk körutazással egybekötött vadászprogramot biztosít 
önnek Ausztráliában, ÚJ-DÉL-WALES-ben.

Vadászható állatok: vaddisznó, vadkecske, vadmacska, róka. nyúl. 
A vadászfegyverek és ellátmányuk ki- és beviteli engedélyét irodánk 

rendezi. A trófeák hazahozatalában is segítségükre vagyunk.
A körutazás során meglátogatjuk Sydney-t, a Kék-hegységet. 

Dubbót. Cobart. Broken Hillt. valamint Melbourne-t. Több vadas- 
és nemzeti parkba is ellátogatunk.

Elhelyezés középkategóriájú szállodákban, félpanziós ellátással 
(reggeli, vacsora) + 6 ebéd. A körutazást légkondicionált 

luxusautóbuszokkal tesszük meg. A csoporttal magyar 
idegenvezető is utazik.

RÉSZVÉTELI D ÍJ: 7 1 0 0 0 0  F t + vízum + repülőtéri illeték. 
Bővebb felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésükre 

irodánkban személyesen, vagy telefonon. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1998. október 22.

MILLENNIUM ’97 UTAZÁSI IRODA
1072 Budapest. Klauzál u. 21.

Tel /fax.: 321-4867, tel.: 352-2808, hétfőtől péntekig: 9.00-17.00

H-2120 Dunakeszi. FOO út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@mail.digitel2002.hu 
1998. ÉVI VADÁSZATOK 

V fz ib iv a ly  vad á sza ta  A u s z trá liá b a n  m á rc iu s tó l Ára: 3250 USOtő (2/1 esetén
és 750 USD tetár 1/1)

K ína i e rd e i va d á sza t Ötnapos vadászat, szeptember 20. ésdecetröer 15. között 
A vadászat ára: 1990 USD'fó (2/1 -es vadásza! esetén) + trófeadijak 

K ő szá li ke cske , fa rka s , s z ib é r ia i őz, s z ir t i v a d p u ly k a  és ó r iá s  va d ka n o k  
vadásza ta  K irg íz iá b a n  10 nap. vadászat ára: 3090 USD'fó repíTöjeggyes' ♦ tró'eadijak 

K a m csa tka l va d á sza to k  ■  Óriásjávortjfca (2/1), 8 nap: 4950 USQ.'fö 
(barna-nedve tróíead*: 4400 USD) ■  Barname<*e (2/1). 8 nap: 7950 USOrtó 

J a k u tla i vadásza t ■  Óriás jávorbika (2/1). 8 nap: 5950 USO fö (barnamez trófeádig: 3600 USD) 
U rá li va d á sza t Szibéria: őzbak (2/1). 5nap: 2800 USO.'fő________________

1999. ÉVI VADÁSZATOK 
Alaszkai vadászat magyar kísérővel ■  Jávorbika, 10 nap. 7200,- USD/fó 

■  Jávorbika és grizzlymedve, 14 nap. 12800,- USD/fó ■  Grizzlymedve, 14 nap. 8800,- 
USD.16 (Tavasszal is!) ■  Foketemedve. 3500,- USD,ló ■  Farkasvadászat, 4800,- USD/lő 
Namíbiai vadászat •  5 napos vadászati csomag, öt vad (kudu, oryx. springbok, duiker, 

steenbok) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 3800.- 
DEM/vadász, 2  vadász * 1 kísérő esetén. •  Mélytengeri horgászat és kirándulás az 

Etosha Nemzeti Parkba külön kérésre megszervezhető! •  7 napos vadászat (2/1), ára:
1700,- DEMVadász + trófeadijak.

-  Egyedi igények szerin ti vadászatok szervezését is  vállaljuk.
-  Trófeák hazaszáttfttűtósát díjazás ellenében, garanciával intézzükl 

Vadászíjjal vadászók részére külön leges program ok!
A vadászat árai tartalmazzák a  szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.

TRÓFEABÍRÁLAT 
A Nemzetközi Szafari K lub metodikája szerint.

Válíaljuk a vadászok és gyűjtők tulajdonában lévő a világ bármely országából származó 
trófeák bírálatát, valamint az érmes ós rekord méretű trófeák bejegyeztetését az SCI

Rekordok Könyvébe.
Vadászatszervezői engedély száma: 1499/9697. SCI hivatásos trófeabírálói engedély

száma: COM#1002373

mailto:kollath@mail.digitel2002.hu


FKYVERÜZtn 
NSimSÉHIM

ÖNVÉDEIMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES 
VÁiASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ / /

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

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

TELEFON: 136-1] 283-4432 , MOBIL: 0 6 -3 0 /4 2 1 -8 3 9 . 
NYITVA TARTÁS: H-P: 1 0 .0 0 -1 8 .0 0 , SZOMBAT: 9 .0 0 -1 3 .0 0



Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft.
1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197.,

telefon/fax: 420-4940
Kettner  V adá sz -h o r gá s z  s zakúz l e tek :

Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.3. Tel.: (72) 313-904,
Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476,
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040.
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523,
Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898.
Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058,
Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.
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! Í  - I  -  kishaszonjár müvekre :
• 3 ev vagy 100 000 km gajrancia 

• 3 év díjtalan assistance szolgáltatás  

Személyre szabott Summit finanszírtízás
"  u dm -

PICKUP

A ján lo tt kenőanyagok: O S h e ll

Baja Hiez) és Társa Kft. 79/326381, Békéscsaba KöffoOI Kft 66/443-934, Budapest Nissan Rapid III. kér. 1/368-6075, Nissan Autó Néró Kft XII. kw. 1/202-3456, Nissan Rapid XIV. 

kar. 1/2205080, Nissan Kofco Kft XX. kor. 1/286-5078. Nban Défcest K. kér. 1/216-1190, Nissan Autó Néró Kft XJ. kér. 1/3030909, Tóth Frigyes Autóház Kft XVIII. kér. 

1/2904810, ESG Kft III. kor. 1/2504477, NISSANXOH4-NOOR Kft IV kér. 1/ 370S960, Debrecen OMP Autóház Kft 52/321-027. Dombóvár Stidd Autóház Kft 74/463587, 

Esztergom ffcsan ABB Kft 33/411-840, Gödöllő ÁféstÉlszec Kft 28/416-203. Gyöngyös Mátra Nissan Kft 37/507-010, Győr Vektor-Autó Kft 96/31*857, Hódmezővásárhely 

NISS-CAR Kft 62/348868. Kaposvár ffosan Kaposvár Kft 82/311-500, Kecskemét Eh Motors Kft 7W80692. Keszthely Nissan Kaszthefy 83/314099, Miskolc Váradi és Orosz 

GMK 46/412435. Nagykanizsa Autómobil Center 93/310339, Nagykáta Káta Nissan 2SV440-297, Nyíregyháza Ni^Sun Bt 42/402-348, Pécs SouthCar Kft 72/215-970, Szeged 

Gemmax-Autó Kft 62/474433, Szekszárd Stidd Autóház 74/412-523. Székesfehérvár Komprex-C Kft 22/310208. Szigetszentmiklós EuroNes Kft 24/462439. Szolnok Omtec 

Kft 56/423830. Szombathely Bonus Kft 94/313-963. Tata Nissan AB8 Kft. 34/487-900. Veszprém Autó Patald Kft 88/400004, Zalaegerszeg Pannonex Autóház Kft 92/316-945

N IS S A N

M INDEN RENDBEN
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ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK ’98
FŐVÉDNÖKÖK:

DR. TORGYÁN JÓZSEF FVM MINISZTER 
DR. SZABADI BÉLA FVM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR 

DR. KATONA BÉLA AZ ORSZÁGGYŰLÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

•BÁBOLNA

Ú B O l )

/ £ ! # •  
HIVATALO

FOLDMUVELESUGYI ES 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 11.

BÁBOLNA RT.
2943 BÁBOLNA, MÉSZÁROS U. 1.

f m f d  h í 

OS FŐTÁMOGATÓK:

NIKE FIOCCHI 
LŐSZERGYÁRTÓ KFT.

8184 FŰZFŐGYÁRTELEP, PF. 22.

SUMMIT MOTORS HUNGARY RT.
-  NISSAN VEZÉRKÉPVISELET

1037 BUDAPEST, ZAY U. 24.

NISSAN

FAUNA RT. HOTEL FAUNA
3390 FÜZESABONY. PF. 67.

LABOD-MAVAD RT.
7551 LÁBOD-NAGYSALLÉR

MAGYAR AGRARKAMARA
1036 BUDAPEST, LAJOS U. 160-162.

MAVAD RT.
1014 BUDAPEST, ÚRI U. 39.

ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA

1027 BUDAPEST, MEDVE U. 34-40.

ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZATI VÉDEGYLET
1027 BUDAPEST, MEDVE U. 34-40.

VADCOOP BKVT.
1113 BUDAPEST, BOCSKAI U. 43-45.

VADÁSZATI KULTURÁLIS  
EGYESÜLET

1054 BUDAPEST, HONVÉD U. 8.

v»°*VAOS//i T.J[*\j W  t <7

HIVATALOS T TŐ K:

ANDEZIT FOGADÓ BÉR ■  BEFAG RT. ■  HERMANN WEIKHARD ■  HUNGEXPO RT. ■  
MAGYAR POSTA RT. ■  MARCAL-BITVAKÖZI VADÁSZTÁRSASÁG ■  MEFA RT. ■  

ŐRVÉD KFT. ■  PILA-AUTÓ, PÁSZTÓ ■  SÁRVÁR MEZŐGAZDASÁGI RT. ■  SCHNEIDER- 
HUNGARIA PAPÍR KFT. ■  SIKLÓSI TÁNCSICS VADÁSZTÁRSASÁG ■  TISZAKÉCSKE 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ■  ZALAERDŐ RT. ■  VENTUR KFT. KECSKEMÉT ■  VERGA RT.

CÍMLAPUNKHOZ:
Bartolomaeus Spranger: Diana c. festménye a Szépművészeti Múzeum tulajdonában van, sajnos jelenleg nem látható kiállításon.

A festő 1546-ban Antwerpenben született és 1611-ben Prágában hunyt el, II. Rudolf császár udvari festőjeként a prágai udvarban dolgozott. Minden bizonnyal itt készült az 1600-as évek
körül Diana portréja, amely a gyönyörű, de a férfiakra ugyancsak veszélyes istennőről készült.

A latin mitológiában a vadászat, az erdők, ligetek és keresztutak istennőjének nevezik, aki legkedvesebb időtöltésének a vadászatot tekintette.
A görcg mitológiában a neve Artemis, Zeusz és Létó lánya, Apollon ikertestvére, aki szüzességi fogadalmat tett.

A Diana ábrázolásokat arról lehet felismerni, hogy az istennő fején megtalálható a félholdas korona, ugyanis több vallás a Hold istennőjének is tekinti.
Az Országos Vadásznapok rendezvénysorozathoz Diana istennőnek -  azonkívül, hogy egyértelműen a vadászat istennőjének tekintjük -  még annyi köze van, hogy eredetileg
- 1992-ben - Diana névnapján -  szeptember 18-án -  kezdődtek a vadásznapi rendezvények, amit időközben azért hoztak augusztus végére-szeptember elejére a szervezők

mert általában az időjárás szeptember közepén nem mindig fogadta kegyeibe a vadászok ünnepét, sok helyen esett az eső.
Természetesen idén sincs garancia a jó időre, de legalább reménykedhetünk benne, hogy rendezvényeinket nem mossa el az eső.

3
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\ AZ ORSZÁGOS VADASZ
Időpont: Helyszín: Programkínálat:

08.29. Veszprém 
(Veszprém megye) 
Kittenberger 
Növény- és Állatkert, 
ill. környezete

A 7. Országos Vadásznapok központi ünnepélyes megnyitója az állatkert bejárata előtti téren. 
Vadászkürtösök köszöntője, a magyar vadászok és a Veszprém megyei vadászok zászlójának 
bevonulása, ünnepi beszéd, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele. Szt. Huber- 
tus-mise, vadászati-természetvédelmi kiállítás megnyitása az állatkert bemutatótermében. 
Gulyadombi programok: lovasverseny, vadászkutya-, vadász-íjász és solymászbemutató, pó- 
nilovaglás gyermekeknek, lovaskocsikázási lehetőség. Nissan terepjárók bemutatása, kipró
bálása. Az erdei tisztáson lévő nagyszínpad programja: szakmai fórum, előadóművészek mű
sora (Hofi-Bodrogi), énekkar, vadászruha-divatbemutató, főzőverseny kóstolással, aerobic- 
verseny. zenekari élőzene, majorettbemutató, néptáncbemutató, sárkányrepülés, helikopterek, 
vidámpark, vásár.

08.29. Ásotthalom 
(Csongrád megye)
Bedő Albert
Szakmunkásképző Iskola

Ünnepi megnyitó, Szt. Hubertus-mise, Csongrád megyei vadászok zászlajának felszentelése, új 
vadászok fogadalomtétele, kitüntetések átadása, vadfőzőverseny, lövészverseny, íjász-vadász- 
kutya bemutató, kiállítások: képzőművészeti, trófea, szakmai vetélkedők, vadászati eszközök és 
felszerelések vására, könyvvásár, majorettek, terepjáró gépkocsik bemutatója.

08.29.

08.29.

Győr
Városi Sportcsarnok 
(Győr-Moson-Sopron megye)

Sobor
Ménfőcsanak

Mosonmagyaróvár, Kapuvár,
Bőny
Sopron

Központi rendezvény:
Ünnepélyes megnyitó, köszöntők, megyei vadászok zászlajának felavatása, új vadászok ün
nepélyes fogadalomtétele, kitüntetések átadása, lövészverseny, néptáncbemutatók, humoros 
vetélkedők, főzőverseny, vadászkutya-bemutatók, kirakodóvásár, trófea- és képzőművészet ki
állítás. vetélkedők. Agility bemutató, utcabál.
Megyei vadászbál a Sobori kastélyban.
Afrikai vadászok bemutatkozása Ménfőcsanakon a Bezerédi-kastélyban.
Kapcsolódó megyei rendezvények:
Vetélkedők, Csergezán Pál-emlékkiállítás az erdészeti múzeum területén. 
Vadpörköltfőző-verseny, lövészverseny, kiállítások. Lövészverseny 
Haranglábavatás, főzőverseny, rendellenesagancs-bemutató, lovasverseny 
A Soproni Tájegységi Vadászszövetség rendezvénye a brennbergbányai autópihenőben.

08.29. Lábod-Nagysallér 
(Somogy megye)

Ünnepélyes megnyitó, Szt. Hubertus-mise, Somogy megyei vadászok zászlajának avatása, új 
vadászok fogadalomtétele, kitüntetések átadása. Széchenyi Zsigmond-emlékkiállítás megnyitá
sa, korongvadászverseny, kugliverseny, vadászkutya-fajtabemutató, vizsla-munkabemutató, va- 
dasparkavató, íjászbemutató, lovas díjugratóverseny. Boróka Néptánc Együttes műsora, Zalat- 
nai Sarolta és a Carpe Diem együttes műsora, tombolasorosolás, főzőverseny, trófeabemutató, 
fogatos kocsikázás, helikopteres sétarepülés, képzőművészeti kiállítás, légpuskásverseny, kira
kodóvásár.

08.29. Kabalás
Székely
Vaja
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Vadásznapi megnyitó, kitüntetések átadása, a vadászok zászlójának avatása, mini vadászati ki
állítás: gr. Széchenyi Zsigmond-emlékkiállítás, távoli tájak élővilága, főzőverseny, lövészverse
nyek. szabadidőprogramok, eredményhirdetések. Kabalási skeetpályán Vadcoop-verseny. 
Székely skeet-pályán szövetségi lóverseny 
Vaja várkastélyban kiállítás.

08.29. Újszász
Szabadság Vadásztársaság,
(Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

Az idén egy tájegységen rendezik meg a vadásznapokat a következő programokkal:
Ünnepélyes megnyitó, kitüntetések átadása, Szolnok megye legjobb hivatásos vadásza című 
vetélkedő díjainak átadása, felnőtt toronykakaslövő-verseny, vadpörköltfőző-verseny, megyei 
vadászok zászlójának avatása, szabadidős programok, kirakodóvásár.

08. 29-30. Tepély-puszta
Fauna Rt. 
(Heves megye)

Vadászkürtösök térzenéje, ünnepélyes megnyitó, Szt. Hubertus-mise, népi táncegyüttes és cite- 
razenekar bemutatója, szellemi vetélkedő, főzőverseny. Kovrig-Valaczkai-Matyikó festő- és gra
fikusművészek kiállítása, skeetverseny, íjász- és vadászkutyabemutató, gyermeknapi vigassá
gok, szabadtéri bál.
30-án a szakmai napon a fácántenyésztéssel, -neveléssel, a trófeabírálattal kapcsolatos progra
mokról tartanak eszmecserét a szakemberek.

08.30. Máriagyüd templom 
Siklósi vár és környéke 
(Baranya megye)

Szt. Hubertus-mise Máriagyüdön a szabadtéri templomban. Ünnepélyes megnyitó a Siklósi vár
ban, vadászkürtösök köszöntése, kitüntetések átadása, lövészverseny eredményhirdetése, tró
feakiállítás, dr. Horváth Béla Vadászmúzeum alapkőletétele, képzőművészeti kiállítás megnyitá
sa, vadászkutya-fajtabemutató, solymászbemutató, vadászíjász, kardkovács és késes bemuta
tó. lovas-íjász bemutató.

08.30. Sióagárd, lőtér 
(Tolna megye)

Ünnepi megnyitó, korongvadász egyéni és csapatverseny. íjászbemutató, vadpörköltfőző-ver
seny. ifjúsági légpuskalövészet, kitüntetések átadása, vadászruha-bemutató, trófeakiállítás. Né
meth János csontfaragó kiállítása, vadásztotó. tombola, vásár, büfé.

08.30. Vadcoop BkVt. 
Bugyi. Peca tanya

Ünnepélyes megnyitó, kitüntetések átadása, új vadászok ünnepélyes eskütétele, főzőverseny, 
vetélkedők, korongvadászverseny, gyermekrajzverseny, vadászvetélkedő gyermekeknek, trófe
abírálat, lovasbemutató, légpuskás lóverseny nem vadászoknak is, szakmai vetélkedő, vadász
totó, vadászkutya-bemutató, tombola, egész napos kiállítások: trófea, fotó, vadászati eszközök, 
vadászkönyvek, horgászverseny, csónakázás. vízibiciklizés, videoprogram, Diana szépségver
seny, vadászbál.

09.3-4. Hajdúböszörmény 
Országos Magyar Vadászati 
Védegylet

A 7. országos ifjúsági vadászvetélkedőt ebben az évben Hajdúböszörményben, Széchenyi Ist
ván Mg. Szakközépiskolában rendezzük meg, az erdész és vadász szakmát oktató valamennyi 
szakközépiskola tanulói részvételével. Az iskolák 3-3 fős csapatai gyakorlati és elméleti jártas
ságból mérik össze tudásukat.
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NAPOK ’98 PROGRAMJA
Időpont: Helyszín: Programkínálat:

09.05. Tiszakécske 
szabadidőpark 
(Bács-Kiskun megye)

Kiskőrös

Térzene, a városi zeneiskoal fúvószenekarának előadásában, ünnepélyes megnyitó, Szt. Hu- 
bertus-mise, köszöntő, kitüntetések átadása, városi majorettcsoport bemutatója, vadászkürtö- 
sök névsora, lövészverseny eredményhirdetése, trófeakiállítás, kulturális műsorok, kiállítás és 
vásár, tombolasorsolás.
A kiskőrösi szüreti és szlovák napok keretében a Kiskörösöi Széchenyi Zsigmond Vadásztár
saság Szt. Hubertus-napokat szervez szeptember 4-5-6-án: kulturális műsorok, Széchenyi 
Zsigmond-emlékkiállítás.

09.05. Dobozi parkerdő 
Békéscsabai 
Repülőtér lőpályája 
(Békés megye)

Ünnepi megnyitó, a megyei vadászok zászlajának felavatása, kitüntetések átadása, szakmai fó
rum, hivatásos és sportvadászok szellemi vetélkedője, koronglövő- és egyéb versenyek, sétare
pülés és sétakocsikázás, vadhúsfőző-verseny, néptáncbemutató, vadászkutya-bemutató.

09.05. Hidegpatak-völgy
Borsodnádasd
Kenézlő
(Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)

A megyében a hagyományoknak megfelelően három tájegységben rendeznek vadászna
pot: Tokajhegyalján, a Hidegpatak-völgyben; Ózd térségében, Borsodnádasdon; Bodrog
közben, Kenézlőn.
Programjukban szerepel:
Ünnepélyes megnyitók, Szt. Hubertus-mise, szakmai vetélkedők, főzőversenyek, trófea- és fotó- 
kiállítások, lövészversenyek.
A látogatók a Hidegpatak-völgyben tekinthetik meg a Természet és a vadászat kapcsolata című 
vándorkiállítást. Ezen a helyszínen rendezik meg a szakmai programot is. témája: tanácskozás 
a zempléni szarvas jelenéről és jövőjéről.

09.05. Sárpentele 
Park-erdő 
(Fejér megye)

Ünnepélyes megnyitó, a megyei vadászok zászlajának avatása, Széchenyi Zsitmond szobrá
nak felavatása, lovas-íjász és néptáncbemutató, rendellenes trófeák kiállítása, lövészverseny, 
humoristák fellépése, főzőverseny, vásár, börze, tombola.
Széchenyi Zsigmond-emlékszoba megnyitása a sárpentelei faluházban.
A vadásznapok kísérő programjaként a Dunaújvárosi Intercisa Múzeumban rendezik meg Va- 
laczkai Erzsébet grafikusművész kiállítását augusztus 28. és szeptember 30. között.

09.05. Nagyrábé, Petőfi Vt. 
vadászháza
Bakonszeg. Füsti-kastély 
(Hajdú-Bihar megye)

Ünnepélyes megnyitó, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele, hivatásos vadászok 
vetélkedője, főzőverseny, bihari művészeti csoportok bemutatója, megyei skeet- és toronyka- 
kaslövő-verseny. Szabadidős programok.

09.05. Bér
Andezit fogadó 
(Nógrád megye)

Megyei vadásznap ünnepélyes megnyitása, Szt. Hubertus-mise. megyei vadászok zászlajának 
avatása, térzene, vásár, folklórműsor, vadászati kiállítás, szakmai vetélkedő, állathangutánzó- 
verseny, gyermekrajz-kiállítás, lovaglás, tevegelés, sétakocsikázás, vadászati felszerelések be
mutatója, íjász- és kommandósbemutató, korong lövészet, horgászverseny, vadfőzőverseny, va
dászkutyák bemutatója, sárkányrepülő-bemutató és repülési lehetőség, TRIAL RALLY és hőlég
ballon-bemutató, vadászbál.

09.05. Bak-Sohollári-erdő 
(Zala megye)

A vadászati évadnyitó vadásznapi rendezvény ünnepélyes megnyitása, Szt. Hubertus-mise, új 
vadászok avatása, vadászzenekarok (magyar-osztrák-szlovén) fellépése, vadászruha-divatbe- 
mutató. .Hét vezér"-emlékhely koszorúzása, lovasbemutató, vadászkutya fajta- és munkabemu
tató. íjászbemutató, légfegyveres futóvad- és céllövészet, erdei tombola.

09.05. Szombathely-Olad 
művelődési központ 
(Vas megye)

Térzene, ünnepélyes megnyitó, Szt. Hubertus-mise. vasi vadászok zászlójának avatása, új va
dászok fogadalomtétele, kiállítások. íjászbemutató, légpuskalövészet a közönségnek, vadász
vetélkedő. vadászkutya-fajtabemutató, Varnyú Kantri gyermek- és felnőttműsor, neves előadó- 
művészek fellépése, vadételkóstoló, lövészverseny díjkiosztása.

09.5-6. Verőce
ifjúsági szabadidőpont 
(Pest megye)

A Pest megyei vadásznapok ünnepélyes megnyitása. Szt. Hubertus-mise, kitüntetések átadása, 
színjátszócsoportok és népitánc-csoportok fellépése, térzene, trófeakiállítás, vadász képzőmű
vészek alkotásainak bemutatása, vadászkönyvvásár, divatbemutató, a „Négy évszak" gyermek- 
tábor programjának bemutatója, vadász-, solymász-, íjász-, kutya-, lovasbemutató, mongol jur
tasátrak kiállításai, videovetítések, légpuskás lövészet, sörfesztivál, vadfőzőverseny, bál.
A rendezvények zömében az első napon kerülnek lebonyolításra.

09.06. Bábolna Rt.
ménesudvar
Ölbő-puszta
(Komárom-Esztergom megye)

A 7. Országos Vadásznapok záróünnepségének ünnepélyes megnyitója.
A magyar vadászok zászlójának bevonulása, a bábolnai Lovas Harsonások köszöntője, Szt. 
Hubertus-mise. vadászati tárgyú képzőművészeti kiállítás megnyitója, fotópályázat eredmény- 
hirdetése a Tiszti kaszinóban.
Szakmai konferencia „Élőhelyfejlesztés az átalakuló mezőgazdasági viszonyok között" címmel 
a ménesudvar kamaratermében.
Ölbő-pusztán a tó partján szabadtéri rendezvények várják a látogatókat: 
vadászavatás, kitüntetések átadása, felvidéki vadászok bemutatása, Bodrogi Gyula műsora, 
népi együttesek, zenekarok műsora. író-olvasó találkozók, nomád tűzrakóverseny, vadpörkölt- 
főző-verseny, vadász-akadályverseny, korong- és légpuskalövészet, lovasbemutató, vadász
kürtösök. vadászíjászok és solymászok bemutatója, vadászkutya-szépségverseny és -bemu
tató. villámkonferencia a vadászat jövőjéről, kirakodóvásár és tombola.
Az országos vadásznapi rendezvények ünnepélyes bezárása, vadászbál.
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SZAKKONYVAJANLAT 
vadászoknak, erdészeknek a SYCA Szakkönyvszolgálattól

Z oltán  Ö .: A vadgazdálkodás és a vadászat jogi rendje (KJK) 4690 Ft

Farag ó  S.: Élőhelyfejlesztés az apróvadgazdálkodásban (Mezőgazda K.) 2590 Ft

C sőre P.: Vadaskertek a régi Magyarországon (Mezőgazda K.) 850 Ft

Faragó  S., N á h u k  A.: A vadállomány szabályozása (Mezőgazda K.) 2590 Ft

D r. Babulga  P., Kó sa  G.: Képes gyógynövénykalauz (Herbária) 890 Ft

Pápai G. (szerk.): Erdőgazdák könyve (Mezőgazda K.) 1800 Ft

Kő h alm i T.: Vadászati enciklopédia (Mezőgazda K.) 4200 Ft

K rewer, B.: A csülkös vad utánkeresése (Mezőgazda K.) 650 Ft

Ic m á n d y  Z.: A magyar erdők taplógombái (Akadémiai K.) 1190 Ft

Bartha D.: Fa- és cserjehatározó (Mezőgazda K.) 2200 Ft

C sóka  G y.: Gubacsok (magyar és angol nyelvű kiadvány) (Erdészeti Tud. Int.) 1290 Ft

M árkus L., M észáros K.: Erdőértékszámítás (Az erdőértékelés alapjai) (M. Sz. K.) 2680 Ft

Bán  j.: Erdészeti alkalmazott biomatematika (Akadémiai K.) 1680 Ft
S zász G., Tőkei L. (szerk.).: Meteorológia mezőgazdáknak, erdészeknek (Mezőgazda K.) 3500 Ft

Z ö ld á g  L.: A kutya tenyésztése és egészségvédelme (Mezőgazda K.) 3200 Ft

Szállítás postán, utánvéttel, a megrendelések sorrendjében, a készlet erejéig, a postaköltség felszámításával 
Három, vagy több könyv egyidejű megrendelése esetén 15% engedmény az 1998 szept. 30-ig feladott megrendelésekre.

A kedvezmény akkor is érvényes, ha valamely megrendelt könyv időközben kifogyott.
M egrendelési c ím : SYCA Szakkönyvszolgálat, 2 0 1 1  Budakalász, Pf. 8 8 .

T elefon: 06-30-617-807 ♦ Fa x : (06-1) 368-98-10

l í

BIZTONSÁGTECHNIKA
BOVAS Vasipari Szövetkezet
7150 BONYHÁD, ZRÍNYI U. 25. TEL: 74/451-822. FAX: 74/451-440

• •
O N O R M  E N = I S O = 9 0 0 1 : 1 9 9 4

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL 
GYÁRTUNK ÉS AJÁNLUNK:

FEGYVERSZEKRÉNYEKET:
DUPLAFALÚ, TŰZBIZTOS ■ SZIMPLAFALÚ KIVITELŰ

PISZTOLYTÁROLÓKAT:
SZEKRÉNY KIVITELŰ ■ FALI KAZETTA KIVITELŰ 

■ BÚTORKAZETTA KIVITELŰ

MINDEN MÉRETBEN ÉS EGYEDI IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTVE

TERMÉKEINKET A  MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
IS MINŐSÍTETTE

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A  GYÁRTÓTÓL!

6



"* TERMÉKVÁLASZTÉK
•  Sörétes vadászlőszerek 12, 16 és 20-as kaliberek

ben, különböző sörétsúllyal és sörétmérettel
•  Sörétes sportlőszerek speciális és extra kivitelben
•  Különleges lőszerek: fényjelző, nyomjelző, 

madárriasztó, önvédelmi riasztó és ólomlövedékes
•  22-es kispuskalőszerek
•  6,8/11 -es típusú szögbelövő lőszerek különböző 

erősségű típusai
•  FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és revolverlőszerek

Kaliber: 32, 38, 357, 44, 635, 40, 380, 765, 9-es 
luger, 9x21 IMI, 9x18 Makarov, 45, 22,
A felsorolt lőszerek teljes típusválasztéka!
Riasztó és vaklőszerek a felsorolt kaliberekben! 
Állatkábrtó lőszerek 9 és 22-es kaliberben

•  Polgári felhaszálású pirotechnikai termékek: fáklyák, 
füstjelzők, csillagszórók... stb.

•  FIOCCHI gyártmányú sörétes vadász- és sportlő
szerek

•  Tűzijátékok: tervezés, engedélyeztetés, szerelés, 
lejátszás, forgalmazás

ÉRTÉKESÍTÉS
\  Nagykereskedőinken keresztül történik:

1

•  Harmónia and Matéria! Kft. Debrecen 
Tel ./Fax: 52/430-468

•  HUNO 2000 Kft. Fűzfőgyártelep 
Tel./Fax: 88/351-584

•  Kátai-Pál László, Orosháza 
Tel./Fax: 68/311-612

•  Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft. Kaposvár 
Tel ./Fax: 82/351 -252

•  NY-BA Kft. Intermodul Fegyverbolt, Budapest 
Tel./Fax: 1/169-6506

További műszaki és kerekedelmi információkkal 
készséggel rendelkezésükre áll Kontics Ferenc be l
kereskedelmi igazgató az alábbi címen és telefonon 
illetve fax-számon:

MIK
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

8184 FUZFOGYARTELER Pf. 22 
Telefon: 88/351-310, Fax: 88/351-091



FREELANDER
M inden  úton, minden időben
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m
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A FREELANDER ötlete az ö n  álmain alapul. Azon beszélgetések alapján készítettük, melyeket hétköz

napi autóvezetőkkel folytattunk. Önnel, aki éiti és elismeri a Land Rover által képviselt értékeket, 

és többet vár el kocsijától, mint amit egy személyautó nyújtani tud, de eddig úgy érezte, hogy 

a Land Rover nem az Ö n autója.

A FREELANDER Önnek készült. Megajándékozza Ö nt a szabadsággal, hogy saját útját járhassa, 

ne kelljen szabályokhoz igazodnia, és az lehessen, aki mindig is szeretett volna lenni.

Az álom valóra vált. A Land Rover, amire mindig is vágyott, most megérkezett.

/ 2 \ L A N D * \  

The B est 4 x4 xF a r

DÉLÁSZ KFT.. 6724 Szeged. Kossuth 1.. sgt. 89. Tel.: 06 62/476-576


