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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, m int 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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ESBEN ÁLL A  VEVŐKRE VÁRVA?

Felesleges időtöltés. Állítson ki a FcHoVíl’99 
6. Fegyver, Horgászat, Vadászat kiállításon

Információ: HUNGEXPO Rt. H-1441 Bp. Pf. 44. • Tel.: 263-6884, 263-6113 
Fax: 263-6104 • Tihanyi Klára mb.project Igazgató, Storch Ágnes szervező

Jelentkezési határidő: 1998.november 30.

a Budapesti Vásárközpontban, 
1999. március 25-28. között.

A  potenciális vásárlók mind ide jönnek.
I T T  Z S Á K M Á N Y R A  L E L H E T .

VADASZTOL 
VADÁSZOKNAK!

NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 

||r /  futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver-
f  f .  seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

V *  Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzöjének a szülei gyárából származó 

jr *. J'. gumiabroncsok. Mi is teszteltük!

| L \  w  É L  Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó-
D I T J  jaként örömmel állunk rendelkezesedre több mint 80 féle

SM .Ii l i l " >\  M  méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy
országszerte viszonteladóinknál.

H K g S  Jelszavunk: 14400-19000 Ft ig.
m iénk a legjobb, ilyen m ásnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

__Ficsór Autóház Kft. * íTT*TI
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122

+ 12 féle 
mintáidat!

MŰD TRAC SPECIAL TRAC

MŰD TERRAIN SUPER CROSS

1 2 é v \  
garancia.
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Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2640 forint, amelyet bármely pos
tahivatalban .Belföldi postai utalványon" lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 B udapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és 

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

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

- Kérjük a Vadászati Kulturális Egyesület tagjait, hogy ne a szeptemberi lapban található 
csekken fizessék elő a lapunkat, részükre névre szóló csekket küld a VKE, amelynek befi
zetése után automatikusan küldjük meg a lapot.

CÍMLAPON: G. KOVÁCS ATTILA FELVÉTELE

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30 9796-495

Dr. Czvalinga István 06-72 441-171 
Bács-Ktskun: Oláh József 06-209687-096
Békés: Lovász Sándor 06-66445-74531 

Bakai István 06-6&433-091
Borsod: Handa György Zsolt

06-46 391-354 
Csongrád: dr. Csizmadia György

06-62326-034
Fejér
Győr: Pió Márta 06-30 9618-844
Hajdú:
Heves: Prezenszky János 06-36316-512 
Komárom: dr. Faragó István

06-34368-419 
Nógrád: Nyíró Gyula 06-20 9225-449
Pest: Mészáros Iván 06-53312-898 
Somogy: Szarka Ágnes 06-30 9619-481
Szabolcs: Erdélyi István 06-44 362-569 

Balogh István 06-60 471-374
Szolnok: Balajti János 06-30.9636-277 
Tolna: Bischof Ferenc 06-74 417-596 
Vas: Ohm Károly 06-30 9360-268

Simon Szabolcs 06-95365-064 
06-30 9942-359 

Veszprém: Baracskay Lajos 06-88422-298 
Zala: Polster Gabriella 06-93391-041 

Ahol még nincs munkatársunk, 
onnan várjuk a tudósítók jelentkezését.

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

CSErKelŐ
Már csak udvariasságból is illik köszönte
ni új „laptársunkat", a vadászkamara hír
levelét, annak ellenére, hogy az elnöki 
expozéra a válaszom - végtelenül sajná
lom - de egyértelműen „nem". Legalább
is arra a kérdésre, hogy kell-e nekem ez a 
kincstári „hírforrás"?

Egyáltalán nem kell és ezt meg is indo
kolom. Mindenekelőtt, mint a vadászka
mara egyszerű tagja drágán, postai díj- 
előlegesen, kamarás borítékban kap
tam/kapom meg a lakásomra a Cserkelőt, 
amiben - egyesek szerint - nyakig benne 
vagyok... legalábbis, a nevem benne 

van. Nem kell nekem, egészen egyszerűen azért, mert a hírle
vél fölösleges kiadás a kamarának, s nekem, a kamara tagjá
nak is. A látszólagos, legalább évi 180-200 milliós „szegény
ség" a magyarázata annak, hogy a hírlevél terjesztése az „Or
szágos" kamarának olcsón, a megyei kamaráknak a legdrá
gább módon lesz megoldva. Az történt ugyanis, hogy néhány 
..járatos" szakember javaslatára az Országos Magyar Vadász
kamara simán „lepasszolta" a területi vadászkamaráknak a hír
levél kiküldését. Első lépés: a megyei kamara leviszi magához 
a hírlevelet... aztán vagy feladják postán vagy ott is marad ad
dig. amíg a vadásztársaságom érte nem megy. Na, erre vár
hatnak... és arra is, hogy majd negyedévenként a vadásztársa
ságom ki fogja nekem postázni a kamara hírlevelét.

Másodszor nem kell nekem a Cserkelő azért, mert nem hír
forrás, egyetlen olyan információ sincs benne, ami ne jelent 
volna meg a Nimródban vagy lapunk hasábjain. És ezt még 
fejleszteni akarják, amelynek egyetlen előrelátott módszere 
lesz: mindkét lapot és Olvasóikat (!) igyekeznek majd a tájékoz
tatásokból kihagyni. Az akció - ahogy korábban a Védegylet
nél, most úgy tűnik a kamaránál is megkezdődött. Szerkesz
tőségünk - véletlenül - máris nem kapott meghívást a legutób
bi vadászkamarai közgyűlésre.

Aztán itt vannak a hírlevélben olvasható nagy kamarai ered
mények. mondjuk a bizottságok megalakulásai és a tevékeny
ségeik. Lehet, hogy a „rosszmájúságom” mondatja velem, ér
dekes dolgokat művelnek ezek a bizottságok. Az etikai bizott
ság által megalkotott drákói fegyelmi szabályzat híre vagy az 
egyéni tagságra épülő köztestület (!) vadvédelmi és vadgaz
dálkodási bizottságának aggodalmai mellett szinte eltörpül a 
„kulturális bizottság" egyhangú állásfoglalása. Eszem ágában 
sincs az egyhangúságot kifogásolni, pedig ez az „egyhangú
ság" a legbiztosabb, ugyanis a bizottság meg sem alakult... 
elnöke mégis dolgozik és nyilatkozik. És ha csak ennél a tudó
sításnál maradunk, azt is megtudhatjuk, hogy a plebsnek szóló 
hírlevél mellett lesz egy „elit hírlevél" is az újságíróknak, a 
politikusoknak, sőt jövőre kapunk egy vadászkalendáriumot is 
a vadászjegyünk mellé. Ingyenesen mondják és ez így 
igaz, mint ahogy az is igaz, hogy ez az ingyenesség minden 
megyének taglétszámától függetlenül 300 ezer forintjába kerül. 
Ennyit szavaztak meg rá a kamara tisztségviselői. Megjegy
zem nem rossz buli - valakinek vagy valakiknek. Még ha na
gyon szűkén számolom, akkor is legalább fél éven keresztül ki
adhatnánk belőle a VADÁSZLAP-ot.

A vadászkamara - hírlevelének tanúsága szerint - egy hajó
ban utazik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü
lettel. Ennek szívből örülünk, hiszen az együttműködésre, a 
kölcsönös információcserére szükség van. Ami elgondolkodtat 
az csupán az, hogy az állítólag az én érdekeimet képviselő Or
szágos Magyar Vadászkamara stréberként vállalkozik arra. 
hogy a vadászok elvetemült „visszaéléseit” nemcsak a ható
ságként viselkedő, egyre inkább szerepzavarban szenvedő 
madarászoknak, hanem a nagy nyilvánosságnak is jelenteni 
fogja.

Uraim! Nem félek a nyilvános
ságtól, de ha ez így lesz, azt kell 
mondanom: nem kérek ebből, én 
nem ilyen kamarát akartam!
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BP. 1245 PF. 1209
Szarka Attila és Aurél, Fábiánsebes- 
tyén :....A MEOE Szentesi szerveze
tének kotorék és vadászkutya szak
osztálya nevében kérjük a vadászok 
segítségét. Kispénzű, de lelkes szak
osztályunk a közelmúltban vásárolt 
egy vaddisznót a kutyák kiképzésé
hez. a vizsgák lebonyolításához. Saj- 
nos.a disznó a közelmúltban, önhibán
kon kívül megszökött, így munkánk 
nem lehet eredményes a kiképzés te
rén sem. Szeretnénk hozzájutni egy 
háznál nevelt vaddisznó koca süldő
höz, ehhez kérjük azoknak a segítsé
gét. akiknek módjában áll és tudnak 
rajtunk segíteni. Kérem hívjanak a 
63/366-261-es telefonszámon.

Hornyák Zsolt, Budapest:...Szíve
sen olvasnék a vadász vendéghívásról 
valamiféle összeállítást, mert olyan 
dolgokat tapasztalok, hogy az szinte 
hajmeresztő. Miért hagytuk (hagyták), 
hogy ez ilyenné fajuljon? A kollektív

bölcsesség ugyanis ebben is akkora 
őrültségeket képes kiagyalni és meg
szavaztatni. amilyenre soha Magyaror
szágon nem volt példa és semmi köze 
nincs sem a ..híváshoz’ , sem a ven
dégséghez. Hol van a legendásan hí
res magyaros vendégszeretet? Egész 
egyszerűen „szívatják" mind a vendé
get. mind a meghívóját. Sokszor em
beri méltóságukban alázzák meg őket. 
meg sem adva a minimális tiszteletet 
sem. Vonatkoznak mindezek a külföldi
ekre is. ők is észreveszik, hegy minél 
hamarabb túl akarnak adni rajtuk. Az 
egyetlen cél. hogy minél jobban „leve
gyék". „lenyúlják" őket. Hogy terjedhe
tett ez el szinte népbetegségként, ami
kor ebben az esetben évszázados ha
gyományokat kellene őriznünk. Túlnő 
ez a téma egy-egy bunkó módon visel
kedő társaság belügyén, de önmagá
ban is dráma, hogy idáig fajulhattak a 
dolgok. Tudom a piacgazdasági szem
lélet nem tesz jót az emberi kapcsola

toknak. de ilyen még a legfejlettebb tő
kés országokban sincs. Van már a ka
marának mindenféle bizottsága, pél
dául etikai is. Mit tesznek az elember- 
telenedés ellen? Tudom, a múlt rend
szerben sokan visszaéltek és mivel 
nem - a vendégjogokkal, a vendég
szeretetünkkel, a toleranciánkkal. Egy 
szűkkorű kisebbség tette ezt. akik már 
sehol sincsenek. A többség azonban 
ezzel soha nem élt vissza. Évtizedes 
vadászbarátságokról. feledhetetlen 
közös élményekről, inspiráló és sze
mélyiségformáló eszmecserékről tud
nék beszámolni, amelyekről a jövő ge
nerációja sem mondhat le, mert végte
lenül beszűkültté, sekélyessé. inger
szegénnyé válik. Mindent nem lehet 
pénzért megvenni, mert egyszerűen 
nincs a ., piacon". Érdemes volna mind
ezekről mélyen elgondolkodni, mert 
nem új és új méregdrága „szerveze
tekre". hanem belső, emberi tartalomra 
volna múlhatatlan szükségünk, amely

től mindannyian csak gazdagodha
tunk. Senki sincs, aki ebbe az irányba 
fordítaná a magyar vadászat, vadgaz
dálkodás értékhordozó és megőrző lo
vak által elragadott szekerét?....

Lapunk kiadója, a Vadászati Kulturális 
Egyesület éppen az Ön által vázolt cé
lokkal alakult. Az úgynevezett „humán 
oldal" gondozását, hagyományrend
szerének ápolását, fejllesztését céloz
ták meg. amelyet szerény eszközök
kel. de mind több vadász támogatásá
val és segítségével kívánunk hűen 
szolgálni. Természetesen jó volna, ha 
még többen lennénk. Rajtunk ne múl
jon, hiszen többen, látványosan, még 
az eddigieknél is többet tehetnénk. 
Egyébként nyitott kapukat dönget a 
vendéghivás visszásságai kapcsán, 
mert már a következő, karácsonyi szá
munkban, a szeretet ünnepének apro
póján kiemelt témaként igyekszünk ala
posan körbejárni ezt a darázsfészket.

APROHIRDETES
APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 100 Ft, minden további szó 20- 
20 Ft ♦ 25 %  áfa. A hirdetéseket levélben, fa
xon vagy személyesen, minden hónap 10- 
óig szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
számára és valamennyi állást kereső szá
mára ingyenes az apróhirdetés. A vadász- 
társaságok által beküldött halálozási érte
sítések ugyancsak díjmentesek.

Eladó 1 db 12/76-os FÉG Magnum Bock só
rétes vadászfegyver, valamint 1 db 7.64-es 
Zastava golyós vadászfegyver 6x56 NIKK0 
STIRLING DELUXE távcsővel. Tel.: 276-6364.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 06-60 327-280-as szerkesztőségi 
telefonszámunkat.

FEGYVER

Angol agyas, hagyományos csőeirendezé- 
sű, IZS 16-os. 4x32 Zeiss céltávcsővel sze
retve eladó. Telefon: 26 M  081
ZH-321-es, 16-os cseh bock sórétes vadász- 
fegyver eladó. Keresek vadásztársat aki tró- 
feás vad lelövési lehetőségét átadná. Tele
fon: 53-376-582 (este)
Steyr Mannilcher 7 mm rem.mag. luxus, is- 
métlőpuska (1992), Zeiss Diávari(2.5-10)x48 
távcsővel (1995). Mannicher szerelékkel első 
tulajdonostól új állapotban (garantáltan 120 
lövés) eladó. Ar. az új ár 70 százaléka Tele
fon: (06-30)9525-524
Frankonia 12/222 Remington, Werkei 20-as 
Simson-Bock 12-es, eladó. Mind kifogástalan 
állapotú, csak igényesnek. Telefon: 06- 
30/987-0398
Dragunov, eladó. Telefon: 06-28/410-559. 
este
Eladó egy 6,5 x 55-ös Carl Gustav, faragott 
tussal. 3-9 x 40-es Nortonia céltávcsővel 
szerelve, valamint egy. 30-06-os német Mau
ser. 6 x 44-es Tasco céltávcsővel szerelve. 
Érdeklődni: 06-66/490-611 
Eladó 2 db kai. 20 Merkel bock. ultra light. 
párosítva, igényesnek. Érdeklődni: 06- 
26-372-030 este lehet
Eladó egy 6 x 42-es Zeiss-Diatal-Z céltávcső 
kifogástalan állapotban. Telefon: 06-60-311-541
Eladó egy új Browning 325II. 12/70-es bock, 
cserélhető szűkítéssel és egy ritkaságnak szá
mító 20-as belga oldallemezes, szépen vésett 
duplapuska. Telefon: 06-20/971-7779

KUTYA

A GHÁZ-KÁSZIM kennelben jagdterrier, 
szálkásszőrú tacskó és labrador kölykök el
adók. Cim: Endre Károly, 7678 Husztót, Tele
fon: 06-72-498-683
Welsh terrier kölykök eladók. Aktivan va
dásznak. munkavizsgás. fajtagyőztes szülők
től. Érdeklődni: 06-60/366-203
Jagdterrier kölykök és felnőtt kutyák el- 
adók.Érdekk5dni: Horváth István Gyarmat, 
06-96/480-370
Aktívan vadászó, fogós szülőktől törzsköny
vezett jagdterrier kölykök eladók. Cím: Nyitrai 
László Jászapáti. Lehel út 33. telefon: 06- 
57/440-667
Jagdterrier -dskutyák egyedulá'ió párosítás
ból korlátozott számban eladók! Apa: Euró- 
pagyőztes, Világgyőztes, Champion. Anya: 
Clubgyöztes. Champion-várományos. Szülök 
munkavizsgásak, kiváló ic'egrendszerű va
dászkutyák. 283-2636.18 őrá után
Hannoveri véreb kiskutyák . vadászó szülők
től (kan CAC, CACiB-győztes). kitűnő szukától, 
tigriscsíkos, eladók, illetve vadászati lehető
ségre is cserélhető. Telefon: 06-30/9463-626

ALLAS

Erdész-vadőri állás! keresek, erdésztechni
kusi végzettséggel. 3. Mg. Jogosítvánnyal. 
Miskolc környéke előnyben. Érdeklődni: 
Stramszki László. 3517 Miskolc. Vadas Jenő 
ut 46. címen lehet.
Pályakezdő hivatásos vadász-vadtenyésztő 
középfokú végzettséggel vadász, vagy vad
őri állást keres. Feleségem gondnoki állás: 
vállal. Szolgálati lakás szükséges. Borbély 
Mihály, Debrecen, Vasvári P. u. 1. 4028 Tele
fon: 06-52-460-962
Fiatal, érettségizett, katonaviselt hivatásos 
vadász, jogosítvánnyal, saját fegyverrel állást 
keres. Telefon: 95-494-104.
Pesttől 35 km-re, számyasvad-tenyésztő te
lepre fiatal szakemberek jelentkezését várjuk. 
Szállás megoldható. Jelentkezni lehet: 06-27- 
352-055.06-30-9526-216.
Hivatásos vadászállást keresek, lehetőleg 
nagyvadas területre. Telefon: 06-88/416-310

EGYEB

Trófea gyűjtemény eladó: szarvas és őz
agancsok. vaddisznóagyarak, őzbőrök, őz- 
grandik. Telefon: 36-313-512 
Kézzel varrott vadászcipők és csizmák kap
hatók. közvetlenül a készítőnél. Budapest. 
XXI.. Gyimesj u. 11.Telefon: 420-2635
Erős tányércsapdák eladók. Dunaújváros. 
Hengerész u. 11. Fsz. 3.
Eladó állami vadászvizsga 504 tétele, kidol
gozva. magyar vizs'a szuka, 2 éves IZS, sö
rétes 1 csövű FÉG BOCK + váltócső. 30-06 
szerelve. 7x64ZKK szerelve. Érdeklődni: 407- 
3447. fax: 407-4277
Zalai vadászterületen, Zalaegerszegtől 15 
km-re. főúthoz közel és még;s távol, szépfek
vésű telek. 2014 nm. romos házzal eladó. Ér
deklődni 06-22/360-683 
Zebrabör teljes fejbőrrel, (jó színben) to
vábbá különféle antilopbőrök, valamint nyak
kal tömött impala és fekete gnu trófeák el
adók. Érdeklődni 06-62/442-659. 06-
30/9436-299 telefonon
A legszebb trófea a család ősi címere. Ma
gyar. erdélyi . német stb. nemesi címerek 
gyűjteményből, beszerezhetők. Díjtalan ku
tatás: 303-4672.
Béren, hegyoldalban csodálatos környezet
ben 15CO-as telek. 2 szintes házzal, bekerít
ve. szomszéd nélküli, sürgősen családi okok 
miatt eladó. Vadászati lehetőség biztosítva. 
Telefon: 3421-605 Hívjon, megéri.
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium felújí
tott vadászköny készlettel várja az érdeklő
dőket. Kérésére ajánlólistát küldünk. Levél
cím: Makó. Zrínyi u 34 6900 Telefon: 62-211- 
561 és 62-213-680

Vadászat Namíbiában
azASKARI TOURS-al! 

Vadászható afrikai trófeás vadak az or
szág különböző területein: Két vadász 
esetén a kisérőszemély ingyenes. Egyéni 
túrák Namíbiában és a szomszédos or
szágokba. P.O. Box 80894 Wmdhcek 
NAMÍBIA Telefon: 00264 62 549001 Fax: 
00264 62 549140 , Magyar nyelvű infor
máció: 06-60/364-911

A vadászvizsga kidolgozott tételei -
504 kérdés megrendelhető Renkecz 
József vadgazdálkodási szmk.. hivatá
sos vadásznál. Paks. Árok u. 40. c'men, 
vagy 75/313-271-es teleíonszámon.

A BEFAG Rt. különböző nagyságú va
dászterületek éves lelövési tervének 80- 
90 %-át vadászati célra felajánlja kedve
ző feltételek mellett. A területekre kizáró
lagossággal többéves szerződés is köt
hető. Érdeklődni BEFAG Rt. Török József 
erdőművelési és vadgazdálkodási osz
tályvezetőnél. Keszthely, Kastély u. 10., 
telefon: 06-83/312-135.06-83/314-228.

Korongdobó gépet hobbi és parccurs ki
vitelben. összecsukható magasleseket 
hordozható, kocsitetős, valamint famá- 
szós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
kft.-nél. Szárnyas, szőrmés befogócsap
dák minden méretben. Telefon: C6- 
66/321-151. fax: 06-66/441-029.

Vadászterületek vízel'átását biztosítom 
szélmotoros kútjannma!, vadászházak 
áramellátását szélmotoros generáto
rommal. Szabó György. 3671 Borscdná- 
casd, Belső u. 27. Telefon: 06-48/442- 
529. tel/fax: 06-48/471-419 (8-14 óráig).

Minden típusú terepjáró javítása. 4WD 
Center. 2040 Budaörs. Éoítők u. 2-4. Te
lefon: 06-23/415-541.

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

Emblémájukat, működésükhöz szüksé
ges ügyviteli nyomtatványaikat, bélyeg
zőiket. tagkönyvüket és egyebeket (ven
dégjegyek, emléklapok, levélpapírok, bo
rítékok, névjegyek, stb.) felkérésre meg
tervezem. kivitelezem, ötvözve az Önök 
igényeit, hely. sajátosságaikat a magyar 
vadászati kultúra képi világával.

Várom szíves érdeklődésüket: 
CZIGLÉNYIALPÁR
grafikus (és vadász)

Cin: 1027 Budapest. Horvát u. 2-12. II. 15.
Tel/fax: 201-8366
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EGY KICSIT VÉDEGYLETEZZÜNK
EZEN  AZ OLDALON A VADÁSZLAP IN TER JÚ JÁ T  SZO KTUK KÖZÖLNI. AMIT VALAKI N EVES VAGY ÉR D EK ES VADÁSSZAL,

A VADÁSZATTAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ  SZEM ÉLY ISÉG G EL KÉSZÍTÜNK. HAGYOM ÁNYUNKTÓL MOST AZÉRT TÉRÜNK EL. 
MERT DR. SUCHM ANN TAMÁS. A VÉD EGYLET ELN Ö KE NEM ELŐ SZÖ R - ÁTVERT BENNÜNKET, EG ÉSZEN  PONTOSAN NEM 

JÖ TT EL  A M EG BESZÉLT  RANDEVÚRA, HOGY V ELE AZ IN TERJÚT ELKÉSZ ÍTH ESSÜ K . AMI IGAZ. AZ IGAZ... NEM KÖNNYŰ 
A M EDVE UTCAI SZÉKH ÁZBAN  AZ O RSZÁ G O S MAGYAR VADÁSZATI VÉD EG YLET ELN Ö KÉVEL TALÁLKOZNI. 

UGYANIS L E G F E L JE B B  HAVONTA EG YSZER . AKKOR IS RÖVID IDŐRE JÁ R  BE.
A MEGHIÚSULT INTERJÚ HELYETT KÉNYTELENEK LESZNEK M EGELÉGEDNI SZERKESZTŐSÉGÜNK VÉDEGYLETTEL KAPCSOLATOS 

ÁLLÁSPO NTJÁVAL É S  AZOKKAL A JAVASLATOKKAL, AM ELYEK VÉLEM ÉNYÜNK SZER IN T - N APJA INKBAN  AKTUÁLISAK.

Kezdjük azzal, a Védegylet és megyei szö
vetségeinek többsége ma padlón van, an
nak ellenére, hogy a legutóbbi tavaszi köz
gyűlés egyértelműen a fennmaradása mel
lett döntött. Ma már azt is tudjuk, hogy el
lentétben a félig kincstári köztestülettel, a 
vadászkamarával a Védegylet civil szerve
zet... egy tollvonással - jól előkészített par
lamenti szavazással - nem lehet hivatalból 
megszüntetni. Ha ehhez még azt is hozzá
tesszük, hogy a Védegyletnek több mint 
100 éves múltja van... fel sem vetődhetett 
volna a „megszüntetés” gondolata.

Nem szerkesztőségünk jól értesültségét 
bizonyítja, hogy annak idején az alakuló va
dászkamara előkészítői megegyeztek ab
ban, ha a kamara feláll - a Védegylet meg
szűnik. Aztán a választások során nem egé
szen úgy alakultak a dolgok, mint azt az 
előkészítők tervezték, Suchmannt nem vá
lasztották meg a vadászkamara elnökének 
és - ez a szomorú tény - ezáltal nőtt meg a 
Védegylet életben maradásának esélye.

A VADÁSZLAP tavaly decemberi számában 
tettük fel a kérdést: „Mi lesz veled, Védegy
let?" és fogalmaztuk meg azokat a kérdése
ket, amelyekre mind a mai napig - sem mi, 
sem a vadászok : Olvasóink - nem kaptunk 
választ. Az O M W  tavaszi küldött közgyűlé
se október-novemberre halasztotta a vá
laszadást. a Védegylet megújítása koncep
ciójának kidolgozását. Ezért kerestük Such- 
mann urat, hogy az interjú során megismer
jük elnöki koncepcióját... ha van neki.

Véleményünk szerint a Védegyletre é s  a 
vadászszövetségekre az alábbiak miatt 
van szükség:

1. Mindenekelőtt azért, mert a vadászatra 
jogosultaknak - a vadásztársaságoknak - a 
szervezete. Már a kamara szervezésekor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a vadászokat jófor
mán és a legolcsóbban csak az egyesüle
tükön keresztül tudják utolérni. Ezzel pró
bálkozik a kamara is. Az elmúlt évtizedek
ben bebizonyosodott, hogy az ország va
dászterületeinek legalább 70 százalékán 
működő egyesületek - akár földtulajdonosi, 
akár bérlői alapon - a valóságos partnerei a 
legtöbb vadászati-vadgazdálkodási témá
nak. Egyéni „vadgazda" pedig még nincs.

2. A Védegylet és szövetségei a vadászat
ra jogosultak érdekvédelmi szervezetei. Ez 
nagyon lényeges, mert a megyei szövetsé
gek és az országos szövetségük esetleges

megszűnése esetén a magyar vadászat
nak, vadgazdálkodásnak egyáltalán nem 
lenne érdekvédelme. Az Országos Magyar 
Vadászkamara nem érdekvédelmi szerve
zet, tisztségviselői is csak az „érdekképvi
seletet" merik hirdetni, mintha megfeledkez
nének a köztestületi minősítésükről. A Véd
egyletnek - adott esetben - a vadászok ér
dekében ütközni kell vagy kellene a minisz
tériumokkal, sőt előbb-utóbb a vadászka
marával is.

3. Csak a Védegyletnek és szövetségeinek 
van jogosítványuk a vadásztársaságok gaz
dálkodásával foglalkozniuk természete
sen leszámítva a hatóságokat, amelyek 
szabályozzák és ellenőrzik ezt a tevékeny
séget. Viccesnek tűnik, hogy a vadászokat

az egyéneket - tömörítő köztestület pró
bál bizottsági szinten vadgazdálkodni és 
egyéni alapon befolyásolni a gazdálkodás 
menetét.

A gazdálkodás alatt - és ennek felismeré
sére jó lenne, ha már rádöbbennének a va
dászatra jogosultak - nem csupán a vaddal 
történő gazdálkodást, hanem minden gaz
dálkodást egyformán kellene érteni.

4. A Védegylet megmaradása mellett szól 
az is, hogy nagy melléfogás lenne a vadá- 
szok-vadásztársaságok vagyonának eltap- 
solása. A nevesített vagyont nem felélni, ha
nem gyarapítani kellene és lehetne.

5. Szükség van a Védegyletre és szövetsé
geire azért is, mert igazán a vadászok és a 
vadászatra jogosultak az érdekvédelmi 
szervezetüktől várhatnak segítséget, szol
gáltatásokat. Ne a vadászkamarától várjuk 
a szolgáltatásokat, a kamarának - mint a 
hatalom meghosszabított „kezének” - a fe
gyelmezés, a rend kialakítása és fenntartá
sa - az uralkodás - a feladata és nem a 
szolgálat.

Hogy milyen szolgáltatásokat nyújthatná
nak a szövetségek, arra most nem térnénk 
ki, szívesen pályázunk majd az ötleteinkkel 
a szövetség munkájának megújítására kiírt 
pályázaton.

H ogyan  kellene megújítani a Védegylet 
és szövetségeinek munkáját, azaz milyen 
Védegyletet akarunk?

1. Olcsót és hatékonyát, amelyhez úgy 
tűnik - az akarat megvan, most már „csak" 
a koncepciót, a stratégiát és a taktikát kelle
ne kidolgozni. Szégyen, hogy utoljára a ma

gyar vadászatnak 1989-ben volt - jó-rossz, 
ezen most ne vitatkozzunk - koncepciója, 
amely a ..Vadászat tézisei" címmel vált köz
ismertté. Azóta elnökök, főtitkárok jöttek- 
mentek, de - koncepció nem készült. Ter
mészetesen ennek ismert az oka. a magya
rázata: ha nem csinálunk semmit, abból 
nagy baj nem lehet. Nos, mindenekelőtt 
ezen a szemléleten kellene túllépnünk!

2. A Védegylet szervezeti felépítésén is ér
demes lenne változtatni. Nem biztos, hogy 
minden megyének kell vadászszövetséget 
fenntartania. Ahol a megye vadászatra jo
gosultjai igénylik r  és eltartják - ott megma
radhatna a megyei szövetség, ahol nem, ott 
az adott megye vadászatra jogosultjai csat
lakozhatnak egy másik megyéhez és regio
nális szövetséget alkotva működhetnének 
együtt. A regionális szervezetek kialakulása 
egyébként is elkerülhetetlen, mert olcsóbb, 
kisebb adminisztrációval működtethető.

Országosan és területileg nagyon fontos
nak tartjuk a szakbizottságok munkájának 
felújítását. Nem címükben létező, hanem is
mét aktív bizottságok alakítására van szük
ség, amelyek korábban - a magyar vadá
szat fénykorában - is segítették a hazai va- 
dászatot-vadgazdálkodást.

3. Meg kell újítani a Védegylet és szövetsé
geinek személyi állományát.

Nem lehet arra várni, hogy ki-ki majd va
lamikor eldönti, melyik szervezet színeiben 
kíván közreműködni, záros határidőt kell 
megszabni a két-három-négy fejű sasok
nak, döntsék el: a vadászkamarát, vagy a 
Védegyletet kívánják szolgálni. Nem ártana 
divatosan szólva a tisztségviselőket „átvilá
gítani", hogy ne legyenek összeférhetetlen
ségek a tisztségük, a beosztásuk és a gaz
dasági vállalkozásuk vagy más egyéb szer
vezetben betöltött tisztségük között.

4. Végül ismét szólnunk kell az anyagiakról. 
A Védegyletnek - mint a szövetségek szö
vetségének - adott a vagyona, amelynek az 
országos szövetség a kezelője... és talán itt 
kellene kezdeni a működtetés átalakítását. 
Ha a regionális vagy a megyei vadászszö
vetségek kialakítják szolgáltatási körüket, 
meghatározzák melyik szolgáltatásukért 
kérnek térítést... és az ebből származó be
vételeket hozzáadjuk a tagdíj bevételekhez

egészen biztosan fedezhető lenne belőle 
minden kiadás.

Az oldalnak itt vége, de tudnánk még 
folytatni!
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IDENYNYITÁS CEGLÉDEN
Zuhogott az eső a hét minden nap
palán és éjszakáján, így nem csoda, 
hogy október 3-án a ceglédi va
dászklubbal és az Aranypalást Mű
vészeti Alapítvánnyal a VKE Pest 
megyei szervezete által szervezett 
Ceglédi Természetvédelmi és Va
dásznapon reggel csak a minden
hez hozzászokott, bátor vadászok 
gyülekeztek.

Megszólalt a vadászkürt hívójele. 
indulás a vadászatra. A megjelent 
vadászok közül mintegy tizenöten 
mentek el a környék vadásztársasá
gainak különböző területére. Mi. 
többiek maradtunk és elvégeztük az 
utolsó simításokat Kovrig Miklós fes
tőművész és a Nimród Fotóklubtól 
kapott gyönyörű fotók, valamint az 
őszi faággal díszített trófeák és kitö
mött állatok kiállításán. A főzéshez 
értő vadászok pedig meggyújtották 
a tüzet a bográcsok alatt. Közben 
megérkeztek a lovasok, az íjászok 
és egy solymász. A .városlakók" 
csak 11 óra körül kezdtek szállin
gózni. A gyerekek rajzversenyét, az 
őszi virágok és falevelek kavalkád- 
jából készített művészi kompozíciói
nak munkáját, és a természetvédel
mi és vadászati tesztek kitöltését a 
vadászatról érkezők szakították fél
be. Elkészült az ünnepélyes, de a 
nyitóvadászatokon megszokott sze
rény teríték. A vadászkürtön elfújták 
a vadászat végét, és a teríték meg- 
tisztelését jeJző hangok odacsalták 
a „nézősereget" is. Ropogott a tűz. 
elhangzott a jelentés, és a nagyér
demű közönség csodálkozását lát
va. rövid kis tájékoztatást tartottunk 
a teríték szerepéről és lényegéről. 
Aki vadászik, az meg is éhezik, úgy

hogy mindenki a bográcsok körül 
sündörgött. így nem lehetett sokáig 
húzni a „Ceglédi Fakanálért" kiírt fő
zőverseny zsűrizését. Ezt a városi 
polgármester és a Ceglédi Rádió 88 
vállalta, az eredményes munkát pe
dig az üres bográcsok jelentették. A 
finom étel és ital után sem engedtük 
sziesztázni a vendégeket és vadá
szokat. Külön a hivatásos és sport
vadászoknak (de részt vettek ezen 
kívülállók is) szellemi vetélkedőt hir
dettünk. Erre a jelentkezés maximá
lis volt. de ebben közrejátszott az is. 
hogy a terítéken fekvő nyulak és fá
cánok is színesítették a VKE által fel
ajánlott értékes könyvjutalmakat.

Október első vasárnapja az álla
tok világnapja. Mi ezt a Matula prog
ram keretén belül szombatra hirdet
tük meg a város iskoláiban. Ezen a 
napon mindenki kihozhatta és be
mutathatta kedvenc állatát, tanács
adással és minden egyébbel felké
szült állatorvos és a MEOE ceglédi 
titkára (külőndíjakat és jutalmakat is 
hoztak) fogadta őket.

Ezen a rendezvényünkön is részt 
vett. riportokat, felvételt készített a 
helyi rádió és televízió is. Reméljük, 
hogy mindezzel egy lépéssel ismét 
közelebb tudtuk hozni a nem vadá
szok és vadászok táborát. A megje
lent vendégek, gyerekek és vadá
szok bizonyosan tanultak a-vetélke
dőkön. baráti beszélgetés közben 
kicserélhették egymással a gondo
latokat. Az igazi ..fődíj" azonban ez 
az egy nap volt a szabad levegőn, 
a természetben, amelyet a jelenlé
vők ezek után biztosan óvni. védeni 
fognak.

Mészáros Iván

A TERSEGBEN ELŐSZÖR
Az első Bereg-Expó Vásárosna- 
ményban október 2-án nyitotta ka
puit. Hegedűs Antal polgármester 
megnyitóbeszédében arról szólt, 
hogy ide kell hozni a nagyvilágot. 
Kiss B. Zoltán, a Bereg-Expó házi
gazdája leszögezte: hisszük, hogy 
ez nemcsak álom. hanem sok mun
kával megalkotott valóság, amely a 
térség felemelkedését szolgálja. A 
kiállítás nemzetközivé vált. hiszen 
több mint száz cég állította ki termé
keit. közöttük határon túliak is. Az 
emelet egy részén kapott helyet a 
vadászati kiállítás, amelyen több 
mint 50 gím-, 17 dámszarvas-, 200 
őz- és vagy 100 vaddisznótrófeát ál
lítottak ki, így betekintést nyerhettek 
a látogatók a Bereg táj természeti 
kincseibe. A kiállítás színvonalát 
emelték a Széchenyi-centenárium al
kalmából bemutatott afrikai nagy- 
vad-trófeák is. A szakmai konferen
cián dr. Fónagy János politikai ál
lamtitkár előadást tartott a kormány 
jövő évi gazdaságpolitikai irányelvei
ről és dr. Zilahi József, a Szabolcs- 
Szatmár megyei közgyűlés elnöke a 
Bereg tájegység jövőjéről szólt.

Együttműködés a határon túli ré
giókban címmel dr. Szabó Péter ál

lamtitkár-helyettes tartott előadást, 
dr. Zilahi József az EU-csatlakozás
ról és önkormányzatiságról foglalta 
össze a tudnivalókat.

Az utolsó napon került sor a va
dászati konferenciára. Balogh Ist
ván. a Tridea cég ügyvezetője „Szé
chenyi nyomában’ címmel tartott 
előadást. Szombati Gyula elnökségi 
tag. Széchenyi-emlékplakettal jutal
mazta a kiemelkedő tevékenységet 
folytató vadászokat. Szabó Károly, 
nyugalmazott zimbabvei kereske
delmi tanácsos, az afrikai életformá
ról. szokásokról, vadászatokról tar
tott előadást a megjelent több mint 
száz vadásznak.

Csekő Sándor, a VKE alelnöke a 
vadászati kultúra, az etika kérdései
ről, aktualitásáról és fontosságáról 
tartott előadást, és összegezte a he
tedik Országos Vadásznapok ta
pasztalatait. Tömösvári Károly, a 
megye vadászati és halászati osz
tályvezetője zárta be a konferenciát.

Az üzletemberek és látogatók él
ményekkel gazdagabban hagyták 
el a vasárnap este záruló Bereg-Ex
pó kiállítás színhelyét.

Erdélyi István

AZ ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA SZEPTEMBER 29-ÉN 
MEGTARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 

HATÁROZATAI

6/1998. számú határozat

A közgyűlés a Kamara elnökének - az előző közgyűlés óta eltelt idő
szakról szóló - beszámolóját, kérdések és észrevételek nélkül egyhan
gúlag elfogadta.

7/1998. számú határozat

A közgyűlés a Vadászkamara Alapszabályának 15. §. (1), 21. §. (4) a) 
pontját és a 20.§.(1) bekezdését egyhangú szavazással, az alábbiak 
szerint módosította.
„15. §. (1) Az Országos Etikai Bizottság az Országos Küldöttközgyűlés 
által megválasztott 9 tagból, valamint elnökből áll."

,.21. §. (4) a) A területi vezetőség, a területi Etikai Bizottság, továbbá a 4 
tagból és elnökből álló Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a 
két tagból és elnökből álló Felügyelő Bizottság titkos szavazással. 4 év
re történő megválasztása.”

„26. §. (1) A területi küldöttközgyűlés - döntésétől függően 4 -9 tagból 
és elnökből álló területi Etikai Bizottságot választ 4 évi időtartamra. A ta
gokból legalább kettőt a Hivatásos Vadászok Kamarai Osztályának tag
jai közül kell választani."

8/1998. számú határozat

Az OMVK az Etikai Bizottság tagjainak számát - az Alapszabály módo
sítását figyelembe véve - 4 főről 9 főre növelte.

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi személyeket vá
lasztotta az OMVK Etikai Bizottsága tagjainak: dr. Vas János. dr. Székely 
György, dr. Dobó István, dr. Gyovai Mihály, dr. Józsa Fábián.

9/1998. számú határozat

A közgyűlés a Kamara által írásban előterjesztett Etikai Szabályzatot 
megtárgyalta és azt kisebb módosításokkal egyhangúlag elfogadta.

A VADÁSZJEGY 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ

Az Országos Magyar Vadászka
mara 1998 júniusában pályázatot 
írt ki a különböző biztosítótársasá
gok részére, a kötelező vadászfe
lelősség és -baleset biztosítására.

Az ajánlatokat, a vadászok ér
dekeit szem előtt tartva, független 
szakértő és szakmai bizottság ér
tékelte. A bizottság véleménye 
alapján, az OMVK országos elnök
sége a Garancia Biztosító pályáza
tát találta a vadászok és a kamara 
részére a legkedvezőbbnek. Úgy 
döntött, hogy a vadászjegy érvé
nyesítésekor a Garancia Biztosítót 
ajánlják a vadászok számára, a kö
telező vadászfelelősség és bal- 
eset-biztosítás megkötésére.

A megállapodást október 6-án 
aláírták a vadászkamara és a biz
tosítótársaság között.

A biztosító bélyege a vadászje
gyet érvényesítő és kiadó kamarai 
területi szervezeteknél 1000 Ft-os 
biztosítási díj ellenében minden 
vadász számára külön utánjárás 
nélkül rendelkezésre áll. Ez azon
ban nem zárja ki, hogy ha valaki 
úgy dönt, hogy egyedileg és külön 
kívánja más biztosítóval intézni a 
kötelező biztosítását, akkor a va
dászjegy érvényesíttetésének elő
feltétele lesz. hogy a biztosítás 
meglétét hitelt érdemlően bizonyí
tani tudja.
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A rágcsálók (Rodentia) rendjé
nek hörcsögfélék (Cricetidae) 
családjába tartozik a kisterme
tű, növényevő emlős.

A Kárpát-medencében min
denütt honos. Elterjedési terü
lete Európában a Rajnától nyu
gatra eső területen és Dél-Né- 
metország, a volt Jugoszlávia 
északi területe, főleg Bácska- 
Baranya és Bánság, valamint a 
Balkán-félsziget északi része. 
Dél-Lencjyelországtól Ukrajnáig 
és Kis-Azsiáig mindenütt él, a 
mezőgazdasági művelésű te
rületek, főleg a gabonatermő 
vidékek lakója. Az alföldek és a 
dombvidékek kedvelője. Utób
biakon a 400-500 méteres ma
gasságig él, de a sváb Ju rá
ban, Erdélyben és Szlovákiá
ban 650 méter magasságban 
is megtalálható. Föld alatti jára
tait az agyagos, löszös, már- 
gás talajba ássa oly módon, 
hogy ott nagyobb kotorékot ás 
éléskamrának. Előszeretettel 
vájja járatait, kamráit földgátak
ba, földtöltésekbe, ezáltal 
meggyengítve azokat, s így 
vizszivárgásokat idéz elő. Já ra 
tainak átmérője 8-10 centimé
ter. Kerüli a homokos talajt, 
mert ez járatait beomlással 
veszélyezteti. Szereti a lucer
naföldeket, a kukorica-, gabo
na- és repcetáblákat, ahol bő
ségesen megtalálja kedvenc 
táplálékát, de szívesen tartóz
kodik a parlagon hagyott, gyo- 
mos, ugar területeken is. ame
lyek jó búvóhelyet biztosítanak 
számára.

Testhossza mintegy 20-30 
centiméter (farok nélküli), 
testtömege 400-650 gramm. 
Testét sűrű tömött szőr borítja, 
merev, hosszabb koronasző
rökkel, amelyek hegye fekete. 
Fejének felső része vöröses- 
barna, torka sárgás-világos
barna, hasi része fekete. Orr
hegye, lábfejei, fülszéle és 
nyaka fehérek, vagy világo
sak. Fején, a pofái és fülei mö
gött sárga pofafoltok láthatók. 
Farka rövid, szőrzete hiányos. 
Szemei nagyok, feketék. Kü
lönös ismertetőjele a táplálék 
szállítására és annak a föld 
alatti üregbe történő behordá- 
sára alkalmas pofazacskók,

amelyek az állat válláig le
nyúlnak.

Más, hasonló kistermetű rág
csálókkal összeférhetetlen, 
mérges természetű állat, még 
az emberrel is képes szembe
szállni, ha megszorítják. Mogor
va, magányosan él, fajtársait 
területén messze elkerüli. Re- 
virjét lágyékában található 
bűzmirigyének váladékával je
löli meg. Jórészt éjjel, s az esti
hajnali szürkületben mozog. 
Egyéves korában ivarérett. Elő
ször tavasszal párosodik. Pár
zása áprilistól őszig tart, s ez 
főleg a nőstény járataiban törté
nik. Vemhességi ideje 19-20 
nap. Rendszerint 6-8 fiat nevel, 
de lakóüregében 12-16 újszü
löttet is találtak, ezek java része 
még a szoptatás ideje alatt el
pusztul. Nem jutnak tejhez, 
ugyanis a nősténynek csupán

nyolc csecsbimbója van. A 
megfigyelések szerint a szám
fölötti fiakat az anya elpusztítja, 
sőt fel is falja. Az újszülöttek

négy hétig szopnak, hat-nyolc 
hét múlva elválnak anyjuktól és 
megkezdik önálló életüket. Egy 
nőstény évente 2-3-szor fial.

Tápláléka főként növényi ere
detű: gabona- és kukoricasze
mek és más növényi magvak, a 
növények szárai, azok levelei 
(főként a pillangósokat kedveli), 
répa, burgonya, gyümölcsök, 
de megeszi a rovarokat és azok 
lárváit, a gilisztát, csigát, sőt az 
apróbb testű gerinceseket is. 
Mivel föld alatti ürege tágas, 
nagy szorgalommal, gyakran 
30-40 kiló, néha ennél is több 
takarmányt is összehord. Vala
mikor a falu szegényei a bejá
ratai alapján kiásták a földet, le 
az üregig, az ott raktározott ga
bonamagvak megszerzése cél
jából. Pofazacskója egyszerre 
40-50 gramm táplálékot is be
fogad. November végétől téli 
álmot alszik. A kotorékában 
még az ősz folyamán felhalmo
zott táplálékát a téli álom után, 
koratavasszal fogyasztja el, 
ilyenkor ugyanis területe táplá
lékhiányos.

Ahol elszaporodik, a mező- 
gazdaságra nézve káros, így a 
törvény ritkítását nem tiltja. 
Bundájáért egész évben csap- 
dázzák, mert gereznája égés/ 
évben fölhasználható. Novem
ber közepén már téli pihenőre 
tér föld alatti üregébe. Ellensé 
gei főként a kisragadozók. a 
menyét, a görény, amelyek a 
hörcsög elfogására éjjel hatol
nak be föld alatti járat i

Kászoni Zoltán

A madarak VI. sorozata 
a Mezőgazdasági Mú
zeum alapításának 65. 
évfordulójára. 1962-ben 
jelent meg. A nyolc ér
tékből álló sor védett ra
gadozó madarakat áb
rázol; a hazánkban elő
forduló halászsast, bar
na rétihéját, törpesast, 
vörös vércsét, uhut. Itt 
látható a Hortobágy rit
ka vendége, a szirti sas. 
a Dél-Európa néptelen 
hegyvidékein honos 
saskeselyű, valamint az 
Egyesült Államok címer
madara, az észak-ame
rikai fehérfejű rétisas, 
melyet a kipusztulás ve
szélye fenyeget.
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A vaddisznó süldői (malacai) 7-10 hónapos korukban vál
nak ivaréretté, vagyis az erasesüldők fogamzóképessé, a 
kansüldők pedig termékenyítőképessé. Hogy a tényleges 
ivarérettség elérésekor mennyi idős az adott egyed, az a 
fejlettségtől (testnagyságtól) és a kondíciótól, valamint az 
évszakos fényperiódustól is függ. A ható tényezők elem
zésében persze továbbmehetünk, így a fejlettséget és a 
kondíciót befolyásolja a koca kora, testnagysága, az 
alomszám, az ellés időpontja, a táplálkozási viszonyok 
stb. A  fotóperiódus ugyan évről évre változatlanul műkö
dik, de hatását némileg befolyásolhatják az előbbi ténye
zők, közülük is főként az ellés, illetve a születés időpont
ja, az esetleges alompusztulás (pl. késői csapadékos ke
mény télidő, vagy fertőzőbetegség következtében). így, 
ha elpusztulnak a rendes időben született malacok, a ko
cák hamarosan - tavasszal, nyár elején - újból bebúghat
nak, s a nyár derekán vagy ősszel születő malacok - ha 
képesek - átvészelhetik a telet, esetleg csak egyéves ko
rukban fognak búgni. Nagyobb baj azonban, ha némelyi
kük anyjuk másodbúgásához hasonlóan tavasszal-nyár 
elején ivarak. Ezzel el is jutottunk napjaink hazai (euró
pai) vaddisznó-gazdálkodásának egyik alapvető gondjá
hoz, a meglehetősen rapszódikus és csaknem minden év
szakban előforduló bugáshoz, illetve raalacozáshoz. En
nek a háttere nyilván igen összetett, részben máig is tisz
tázatlan (ami az előbbi fejtegetésből alighanem érthető 
is). Egyesek olyan tényezőket is okolnak, mint a házidisz
nóval való keveredés, a magas állománysörűség vagy a 
helyenként és szezonálisan is igen változó táplálkozási le
hetőségek. Ez utóbbival kapcsolatban van még egy érde
kes probléma: a gabonafélék, mégpedig főként a kukorica 
egyik penészgomba (fuzarium)-feitőzöttsége (ez főként 
csapadékos, nyirkos őszi-téli időben, pl. a késői betakarí
tásnál alakul ki). Ilyenkor a penészes kukorica F2-toxint, 
zeanúam t tartalmaz, amely ösztrogénhatású (Becze 
1981). Különösen a nőivarú állatokban okoz szaporodási 
zavarokat (péraduzzanat, ivarzás kimaradása, vetélés, 
torz fejlődés). A fiatalok különösen érzékenyek, a péra- 
duzzanathoz csecsbimbó-duzzanat társulhat és ivari ko
raérés is kialakulhat, ha tartósan fogyasztanak ilyen táp
lálékot. Az emsesüldők meddővé válhatnak véglegesen, 
ami azonban felnőtt kocáknál is bekövetkezhet. Lehetsé
ges az, hogy az egykor eléggé stabil őszi búgási időszak
nak a „szétzilálódása" és a süldők gyakori korai vemhesü- 
Icse is ennek az F2-toxikózisnak a terhén? írandó.

Az emsesüldók (erasemalacok) vemhesüléskori életko
rára, gyakoriságára, valamint a különböző korú kocák ter
mékenyülésének (búgásának) az időpontjára igen kevés 
adat áll rendelkezésre. Meynhardt (1980) két német adat
sort ismertet Az egyik populációban 25 cmscmalac 
(egyévesnél fiatalabb), 15 emsesüldó (kétévesnél fiata
labb) és 10 koca búgása/vemhesülése így alakult: szep
tember 6%, október 10%, november, december 30%, ja
nuár 16%, február és április 2-2%, július 6%. A másikban 
22 malac, 17 süldő és 212 koca búgása: október 3%, no
vember 20%, december 41%, január 24%, február 6%, áp
rilis 4% és május 1%. A korcsoportok szerinti búgások 
időbeli eloszlása tekintetében egyik esetben sem volt je
lentős eltérés. Heltay és társai (1981) adatai szerint 36 il
letve 15 vizsgált vehem alapján: Isaszegen (disznóskert) 
októberben 20, novemberben és decemberben 6-6, január
ban 4 koca, ugyanakkor Valkón (szabadon), novemberben
3, decemberben 9, januárban 3 koca vemhesülL Az isasze- 
gi kocák kb. másfél hónappal korábbi átlagos vemhesülé
se az az évi (nyári-őszi) igen jó  kiegészítő takarmányozás
nak volt köszönhető.

Alomszámadalok, ha lennének se volna jelentőségük a 
vaddisznó sajátos társas magatartási formája miatt (1. 
alább). Ezért csak a magzatszámadatok szolgálhatnak 
támpontként, akárcsak az őz, gímszarvas vagy a dám ese
tében. Erre vonatkozóan a legtöbb adattal Heltay és társai 
(1981) szolgálnak, a) Valkón az átlagos magzatszám 6,77 
(15 koca), 10-es maximummal, az egyetlen emsében 3 
magzat volt, b) Isaszegen az átlagos magzatszám 6,64 (36 
vemhes koca), 11-es maximummal. Kőhalmy (1979, há
rom területen vizsgálva 6,7-es, 5,8-as, illetve 3,5-ös átla
got tapasztalt (az utóbbi disznóskerti). Németországban 
Briedermann (1970) a területek eltérő minősége szerint 
kocákban (ill. emsesüldőkben) az alábbi átlagokat találta: 
gyenge 6,3 (4,5), közepes, 6,5 (5,8) és nagyon jó élőhe
lyen 6,8 (4,5). A német adatsor azért is tanulságos, mert 
rávilágít arra, hogy az (átlagos) magzatszám nem annyi
ra az életkortól, hanem sokkal inkább a táplálkozási köriil- 
ményektől - kondíciótól, emsesüldők esetében még emel
lett a fejlettségtől - függ. Ezt látszik alátámasztani Mau- 
get (1980) adatsora is, amelyben lineáris összefüggés van 
a testtömeg és az átlagos megzatszám között, csak a szél
ső értékeket idézem: 40 kg alatti (kizsigerelve) = 2,5, 
ugyanakkor 90 kg feletti kocákban = 5,6 magzat A táp- 
láltsági állapot nemcsak a magzatszámot és az emsesül
dők vemhesülési arányát javítja, hanem a búgás/malaco- 
xás időpontját befolyásolja. Minél jobb kocák és sül
dők (malacok) tápláltság! állapota a oyári&gén • ősz kez

detén, annál korábban lesz a búgás, illetve a búgás java. 
(Vadgazdálkodási, tervezési szempontból azonban a fel- 
nevelkedett malacszám volna az alomszámszámná! fonto
sabb, erre vonatkozó megbízható tájegységi adatok hiá
nyollak. A  szerk. megj.)

Úgy vélem, érdemes még röviden szólni a vaddisznó 
párzási és malacgondozási viselkedéséről, az idevonat
kozó megfigyelések többsége Meynhardtól (1980) szár
mazik. A búgást illetően a szagjelölést (feromonok) érde
mes megemlíteni. Már hetekkel a tényleges búgás kezdete 
előtt jelölni kezdi a territóriumot birtokló kan. Legerősebb 
feromonja a vizelettel tiriil, ezt mi gyenge orrú vadászok 
is jó l érezhetjük. Számunkra nemigen érzékelhető viszont 
az ujjközi és a mellső lábtövi mirigyek váladékának, va
lamint az ilyenkor erősen habos nyálnak a szaga. Mind
ezt főként az üzenőhelyeken rendszerint egy-egy amúgy- 
is szagos fánál, pl. gyantát-terpentint csöpögtető fenyő
törzsnél vagy kátránnyal/gázolajjal átitatott póznánál, vil
lanyoszlopnál teszik nagy előszeretettel. Ezek a kocák 
számára feltétlenül izgalmas, serkentő illatok. Cserébe a 
saját illataikat, elsősorban vizeletüket hagyják ott a közel
ben. A kan a jelölőfát agyarfenésre is használja a szagjelö
léskor. Természetesen a rivális kanok itt egymás jelenlété
ről is értesülnek, ezután jöhet a párbaj a bőséges szerelmi 
jutalom reményében.

A másik fontos dolog a konda - az anyai nagycsalád
- sajátos összetartása. Ez különösen a malacozáskor és a 
szoptatás kezdeti szakaszában nagyon erős. Néhány va- 
dásztáream szerencsés módon megfigyelhette, hogy az el
lő kocát milyen figyelemmel, szinte segítőkészen és őriz
ve lesik pár méter távolságból kocatársai. Aztán a társak 
ellései kapcsán kialakul az óvoda. Nemritkán 3-4 koca él 
szorosan együtt, akár 20-25 csíkos aprósággal. Ezek, ha 
csak pár nap eltéréssel születtek, csupán a kocák által 
szortírozható. Nagyjából 4 hetes korukig a malacok má
sik kocánál is szophatnak (Páll 1982). Később időlegesen 
különválhatnak az egyes kocák malacaikkal, s ilyenkor az 
anyjukkal maradó emsesüldő(k) segítenek) a gondozás
ban, őrzésben. Olykor nem is az anyakocával, hanem a 
nővérrel láthatók a malacok, így aztán tévesen övéinek 
gondolhatjuk a kicsiket. Ez az ún. alloparentális ivadék
gondozás persze más állatoknál, így a borznál és a rókánál 
is gyakori. A  vaddisznókondák (az esetleg velük lévő bú
gó kant kivéve) anyai nagycsaládok, ugyanúgy, mint a 
szarvas tehéncsapatok. A kocák mind egymás vér szerinti 
rokonai. A kondát rendszerint csak a kansüldők hagyják el 
véglegesen.

Dr. Suüár László

-MESTERFOKON----------
/  f f  f f
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TRAGÉDIA SOMOGYBÁN
Miután fényszórós vadászatra enge
délyük nem volt. még teljes vaksötét

ségben ültek ki vaddisznólesre: T. 
György és K. Ferenc, akivel tartott 13 

éves Péter Fia is. K. Ferenc a gyerek
kel az erdő szélén álló magaslesre ült. 
T. György vagy százötven méterrel 

odébb, egy magasülőre kapaszkodott 
föl. szeptember 26-án. A z  előre meg

beszéltek szerint világosodás után. 
amikor a disznók beváltanak, gyalog 
cserkelve próbálnak majd szerencsét. 

A  kukoricás és az erdő között szárzú
zóval már régebben egy utat vágtak, 
így volt esély a beváltó disznók elej

tésére. Tiszta idő volt. erős keleti 
széllel. Régi, tapasztalt, területüket 
jól ismerő vadászok voltak mindket
ten, akik sok éve jártak együtt...

Szeptember végén lassan, álmosan 

ébredt a természet, és a hűvös szél is 
egyre kellemetlenebbé vágott a le
sen. K. Ferencék lese előtt zörgött a 
kukorica, megindult befelé a konda 
de nem a várt irányba. Üldögéltek 

még egy kicsit, és a szürkület is kez

dett halványulni, legalábbis a lesen 

úgy érzi azt az ember. A  gyerek is 
erősen vacogott, a disznók is bevál

tottak. nincs miért maradni -  döntöt
ték el. Komótosan lemásztak a lesről 
és megindultak T. György felé. az 5-6 
méter széles, szárzúzózott úton, ame
lyet a gépek is használtak. A  magas

ülő nem messze volt. A  zseblámpát a 

fiú fogta kézbe, föl is villantotta, de 
az a szürkületben már fénycsóvát 
nem vághatott. -  Gyuri jövünk! -  

szólt az apa. majd beszélgetve mentek 
vadásztának felé... amikor eldördült 
a lövés, és az apa szeme láttára esett 

össze lágyékon talált fia...
Nincsenek szavak, nincsenek kife

jező emberi hangok, amelyekkel le le
hetne írni azt a fájdalmat, azt a döb

benetét és kétségbeesést. T. György is 
odarohant és együtt próbálták a kocsi

ba tenni a szerencsétlen gyereket, aki
ből már addigra elszállt a lélek. Nem 
akarták, nem tudták elhinni ezt a va
lószínűtlen és értelmetlen borzalmat, 
amely ilyen esetben csak lassan tuda

tosul és válik egyre gyötrőbbé, szinte 
elviselhetetlen kínná.

Hat nap múlva került sor a zártkö

rű helyszínelésre, amelyről csak 
annyit sikerült megtudni, hogy a lövés 
33 méterről érte a szerencsétlen gyer
meket és az eset rekonstruálása során 
T. György leshelyén a közeledők be

széde is jól hallható volt. T. György 
elmondása szerint sem a lámpajelzést, 

sem a közeledők hangjait, vagy más 
zajt nem hallott. Péter zöld gumicsiz

mában. sötét nadrágban és zöld dzse
kiben volt. Talán a sötét nadrágot néz
hette T. György vaddisznónak, mert a 

lámpa felvillantása idején állítólag ép
pen a másik irányba figyelt, és a szél
ben zörgő kukorica akkor talán el
nyomhatta a beszédhangokat.

A  vizsgálat folyik, és anélkül, hogy 
bármit is hozzáfűznénk a megváltoz- 

tathatalan és iszonyú lényekhez, újból 
és újból, százszor és ezerszer el kell 
mondani, hogy minden vaddisznó sö
tét foltnak látszik, de nem minden sö
tét mozgó folt vaddisznó. Akinek ez

nem válik vérévé, az még időben tegye 
le a puskát, hiszen bármi m is is jöhet, 
tarvad. bika. netán gombász. vagy ró- 

zsehordó anyóka. A  regulában szerep
lő „minden kétséget kizáró” meghatá
rozás végül is azt jelenti, hogy meg 
kell állapítani az esetleges disznó mi
lyenségét is. mert másképp szinte tör

vényszerűen bekövetkezik a tragédia.
Dr. Schmidt Ernő. a Cseralja Va

dásztársaság elnöke összehívta a tag
jait, azonnali hatállyal fölfüggesztette 
a tagság vadászati jogait a következő 
értesítésig.

A  történtek mélyen megindították 
mind a társaság tagjait, mind a kör
nyék lakosságát, de bízvást ki lehet 
jelenteni, hogy az ország minden jó- 

érzésű vadászemberét is. A z  apa fáj
dalmában és megrendítő gyászában 
együttérzéssel osztozunk, mert a 
gyermek elvesztésénél már nagyobb 
csapás nem létezik.

Jusson mindenkinek az eszébe, aki 
lesre ül!

- H -

VAN-E LOJÁLIS ERDEKVEDELEM?
Manapság, ha valami baj van -  és mi
ért is ne volna -  azonnali szemléletvál
tást hirdetnek. Esetleg alakul egy bi
zottság. amely szorgalmasan ülésezik, 

gyártja az emlékeztetőket, jegyző
könyveket (meghív, eljár, működik), 

és a dolgok többnyire megoldódnak 
közben maguktól, viszont később eb

ből egy jelentésben már „eredmény" is 
lehet. Ettől persze még senkinek nem 
változik a szemlélete, legfőképpen 
azért, mert egyfelől senki nem mondta 

meg, hogy miről mire változzon, más
felől pedig elsősorban és legfőképpen 
talán éppen azoknak kellene először 
szemléletet váltani, akik annak múlha
tatlan szükségességét fennen hangsú
lyozzák. Érdekes és sajátos, hogy min
dig a „ti” szemléleteteknek kellene ha
laszthatatlanul megváltozni. A  miénk 
egyenesen szuper -  mondják. Amint 
arról lapunkban beszámoltunk, az 
O M V V  októberre tervezte jövőképé
nek kialakítását, miután egyhangú volt 
a küldöttek véleménye a szövetség 
fennmaradásában. A  konkrét tervekről, 
egyáltalán elképzelésekről eddig nem 
szivárgott ki még semmi. így bizonyá
ra nem késő megv itatni, mit is várnánk 

mi. egyszerű mezei vadászok, vadá
szatra jogosultak, akik és amelyek vé
gül is eltartják majd az érdekeink em
patikus képviselőit.

Mindenekelőtt elvárnánk már vég
re egy jól felépített stratégiát és takti

kát. amelyet egyáltalán meg lehetne 
mielőbb ismerni, vitatni, javaslatokkal 
bombázni. Lehet, hogy egyedül va
gyok. de a magam részéről nem tudok 
elképzelni a jövőben a hatalommal 
bratyizó, nyájasan lojális érdekképvi

seletet. Úgy gondolom, egyszer és 
mindenkorra vége a hatalom karjaiba 
kéredzkedő és ott gőgicséló „érdekvé
delemnek”. Minden civil szervezetnek
-  más ezt nem teszi meg -  ki kell v ív

nia jogainak érvényesítését, az eddigi
ektől merőben eltérő „szemlélettel", 
harcmodorral, és bizonyára ehhez 
megfelelő közkatonákkal, akik nem 
„szerepelni", hanem szolgálni és vé
deni akarnak, esetleg tudnak is. És 
végtére is mindegy milyen szervezeti 
formában, csak eredményes legyen.

A  jelenlegi létért folyó küzdelmet 
ugyanis stílszerűen a mezei nyúléhoz 
tudnám hasonlítani. Rettegve minden 

zörejtől, újdonságtól, tágra nyílt sze
mekkel húzódik meg komfortos vac

kában. és saját végtermékét újból és 
újból jóízűen elfogyasztja. A  „rágcsá- 
lás” így megy időtlen idők óta. Mivel 
ellenségeinek száma szinte korlátlan, 

bizonyára szeretne lobbyzni, de ma- 
kogását saját fajtáján kívül egyrészt 
nem értik, másrészt mert el sem hi
szik, hogy aki nyúlként viselkedik, 
esetleg másra is képes volna.

A z  életben maradáshoz kevés a 

köpködések letörlése, a sértegetések ál

landó eltűrése, az aljas rágalmak elvi
selése. Nem lehet válasz az elhaló han
gú szakmai magyarázkodás, és annak 
téveszméje, hogyha döglöttnek tettet

jük magunkat, békén hagynak. Dehogy 
hagynak, még a java ezután jön...

l 'j  érv rendszerre és érdekérvénye
sítésre. ellenlépésekre volna múlhatat
lan szükség. Például soha olyan jellegű 
pályázatot nem írtak ki. amely valami 
védelmet nyújtana az ötletek ellopása 
ellen. Eddig minden szerveződés a 

tagsága kötelezettségeit hangsúlyozta, 
sót vasalta be. Fordítani kellene eze
ken végre egy nagyot és szeretnénk 
végre már a jogaink elszaporodásáról 
is hallani. A  kamara -  működési me
chanizmusát tekintve, és a személvek- 
ről nem is szólva -  tökéletesen lekop- 
pintotta az O M V V  rendszerét, kivéve 
a pénzügyit, mert például az irodák 
esetében a bérleti díj a kamaránál ki

adás. a megyei szövetségeknél bevétel. 
A  küldöttek egyedüli lehetősége arról 
dönteni, hogy mi lesz kötelező a tag
ság számára. A  szövetség esetében a 
társaságok elnökeinek és a választott 
küldötteknek még volt esélyük arra, 

hogy időnként találkozzanak választó
ikkal. A  kamaránál erre nincs is re
mény a megválasztás időszakában. 
Sem a küldött, sem a választó azóta 
sem keresi egymással a konzultáció le
hetőségét. ettől váltak a küldöttek „ön
működőkké". Ismerőseimet megkér

dezve -  és van elég sok hogy ki a 
képviselője a kamarában, egyetlenegy 
sem tudott nevet mondani. Azért nem 
tudtak -  mondták -. mert a kamarai 
képviselőket nem közvetlenül, hanem 
„képviselőiken keresztül" választották. 
Ettől kezdve azt fogadnak el. amit 
akarnak, viszont „választóikra" nézve 
ez már számon kérhetően kötelező, és 
borzasztóan demokratikus. Ennyit a 
belső információcseréről, amely a szö
vetségnél fölülről lefelé működött 

valamennyire, most a kamaránál 
mindkét irányban járhatatlan. A  külső, 
a kifelé menő. a nem vadászó közöm
bös vagy ellenszenves, sőt egyre ag
resszívebb „tábor" informálása pedig 
egyszerűen katasztrofális. Ez azonban 
már egy külön téma. Véget kellene 
vetni a szüntelen magyarázkodásnak, 
védekezésnek. A  lelkes amatőrség ko
ra lejárt, a türelmi idővel együtt. Igazi, 
kőkemény profizmusra van szükség, 
természetesen csak azokban az ügyek
ben. amelyek igazáról legjobb tudá
sunk szerint meg vagyunk győződve. 
Ha valaki azt hinné, hogy csak kriti
zálni tudunk, téved. Vannak konkrét 
javaslataink, csak nem akarjuk, hogy 
..lenyúlják", mint mindig. Ha valaki 
netán magára ismerne, az csak a vélet
len műve. A  káros mellékhatásokról 
pedig ezután senki ne a háziorvosát, 

gyógyszerészét kérdezze...
-  H. Zs. -
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K O R K É R D É S  A
EGY ÉVE ALAKULT A VADÁSZKAMARA, EZÉRT  - TUDÓSÍTÓINK SEG ÍT SÉG ÉV EL  - ARRA KERESTÜNK 
VÁLASZT, HOGY A M EGKÉRDEZETT VADÁSZOK ELÉGEDETTEK-E A KAMARA TEVÉKEN YSÉG ÉVEL,

MIT VÁRNÁNAK ÉS  MIT JAVASOLNÁNAK? AZ EGYETLEN  FELTÉTELÜNK AZ VOLT, HOGY A VÁLASZADÓ 
N EVÉVEL VÁLLALJA, HA ÚGY TETSZIK H ITELESÍTSE ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYÉT. SA JN O S AKADT OLYAN M EGYE 

- PÉLDÁUL BÁCS-KISKUN AHOL CSAKNEM HÚSZ M EGKÉRDEZETT VADÁSZ VONTA VISSZA SOMMÁS 
ÍTÉLETÉT, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY A NEVE ALATT JELEN IK  MEG. MŰKÖDNEK MÉG A BEIDEGZŐDÖTT 

REFLEXEK , FÉLELM EK, PED IG  ELŐ BBRE LÉPNI CSAK KÖZÖS AKARATTAL LEHET, É S  AZ EGYÉNI TAGSÁGON 
ALAPULÓ KÖZTESTÜLETBEN NEM LEHET A N ÉVTELEN SÉG  JÓTÉKONY HOMÁLYÁBÓL „SUGDOLÓZNI”.

A M EGKÉRD EZETTEK VÁLASZAI ALAPJÁN A KEREKÍTETT GYO RSM ÉRLEG : ELÉG ED ETT 32%, 
ELÉG ED ETLEN  47%, KÖZÖMBÖS 20%. A FELM ÉR ÉS  KORÁNTSEM TUDOMÁNYOS, DE JE LZ ÉS ÉR T ÉK E

AZÉRT BIZONYÁRA NEM HAGYHATÓ FIGYELMEN KÍVÜL.
KÁLMÁN GYÖRGY, Vép. Nádler Horbert Vt.:
Igen. elégedett vagyok a munkájával. Többek között 
bekapcsolódott a vadásznapi rendezvénysorozat 
szervezésébe, ami mutatta: van megyei élet, a „moz
gás" beindult, és vannak akik lelkesek. Várom a ma
gyar vadvédelem előremozdítását. az orvvadászat 
visszaszorítását, szilárd jogi képviseletet, ugyanak
kor baráti hangulat megteremtését a vadászok kö
zött.

Először is nyugalmat és higgadtságot javasolok. 
Nem elkapkodni, hanem tenni kell a dolgokat. Továb
bá egy negyedéves, beszámoló jellegű kiadvány 
megjelentetését 'a megyében, amely a vadászélet 
eseményeiről tudósítana.

BRECSKE ÁRPÁD, Sárvár. Turul Vt.:
A kamarának működnie kell! Fontosnak tartom, hogy 
amit hirdet - aminek a szellemében beindult és mű
ködését megkezdte azt valóra is váltsa. Három 
dolgot várok: Erőteljesebb fellépést, mint eddig volt. 
Például: eljárás, szabálysértés, de etikai vétségek 
esetében is éljen a kamara a vadászjegy visszavoná
sának törvény adta lehetőségével, mert ez ma még 
nem működik! Összehangolódást a kamara és a va
dászat, illetve a vadgazdálkodás más szervezetei kö
zött. Folyamatos tájékoztatást a kamara munkájáról. 
Javaslom, hogy a kamara ténylegesen vállalja fel a 
szakképzést, és vegye komolyan.

BOKOR TIBOR, Szombathely. Ablánc Vt.:
Nem érzékelem, hogy vannak mint érdek-képvise
leti szerv sem . mintha nem is léteznének. Nincs iga
zi kapcsolat a vadászok és a kamara között. A va
dásznapi rendezvényeken kívül nem mutatkoztak az 
aktív részvétel jelei. Elvárom, hogy váltsák be az ígé
reteiket. a vadásztársadalmat fogják össze, és lássák 
el aktuális információkkal! Javaslom pár oldalas kiad
vány megjelentetését, amely a megyei vadászélet hí
reit ismertetné, ha csak pár sorban is. A címe lehetne 
mondjuk: ..Vasi Vadászok Hírei" is.

SÁFÁR GYULA, Ceglédi Nagyszéki Vt.:
Nem rendelkezem megfelelő információval. Sokkal 
jobban kellene a vadásztársaságok felé propagan
datevékenységet kifejteniük. Sokan csak azt tudják, 
hogy kőtelező kamarai tagnak lenni.

FLECKENSTEIN LÁSZLÓ,
Ceglédi Nagys^éki Vt. vadászmestere:
Nem vagyok elégedett és valós érdekvédelmet vá
rok. Segítségünkre lehetne a kamara különböző jogi 
és etikai kérdések tisztázásában.

ÚJHÁZI GYÖRGY, Széchenyi Zsigmond Vt. 
Cegléd:
Nem vagyok elégedett, és bizonyára joggal várnám 
el a társasági képviseletet is. Egyénileg nem sok min
denben tudnak segíteni, inkább a társasági problé
mák és az általános közös vadászérdekek összegzé
se és képviselete volna a feladat. Ehhez - természe
tesen - társaságonkénti közös képviselők, küldöttek 
részvétele alapvető fontosságú volna, mert a „térsé
gi' képviselőknek nincs kapcsolata a választóikkal.

FEHÉR ENDRE, Széchenyi Zsigmond Vt.
Cegléd, vadászmester:
Nem vagyok elragadtatva, és a vadászok érdekeinek 
valós képviseletét várom el.

FEKETE BÉLA, Ceglédberceli Turul Vt. 
ceglédi vadászmester:
Eddig nem éreztem a jelenlétüket, és elvárnám, hogy 
szabadon választhassam meg, tagjuk legyek, vagy 
sem.

LŐRINCZ SÁNDOR, Gemenc Rt., fővadász:
Kevés információ jut el a vadászokhoz, ezért nem ér
zem magamat eléggé tájékozottnak.

GYÖRKE TIBOR, erdész.
Szekszárdi Szakszervezeti Vt. sportvadász:
A kamarának fel kell vállalni a vadásszá nevelést, 
mert csak addig képviselheti a vadászokat, amíg vad 
van. Közelebb kellene kerülnie a vadászokhoz. Ezt 
csak akkor tudja elérni, ha nemcsak ten/ek és tervez- 
getések vannak, hanem be is váltja azokat. A szak
mai hozzáértés a vad mellett és a vadászterületeken 
a vadgazdálkodásban nyilvánul meg. A gyakorlati 
szakemberek mellőzése óriási hiba.

SZABADI ISTVÁN, a Medina-Dalmand Vt. 
vadászmestere:
Még túl korainak találom a kérdést...

GONDOS GYULA, Baranya megyei 
vadászkamara titkára:
Mindenképpen hátráltatja a működésünket az etikai 
szabályzat hiánya, amíg ez hiányzik, az egész szinte 
lebénult állapotot mutat. A kamara, mint köztestület 
enélkül nem tud működni. Egyéb feladatait - szerin
tem zökkenőmentesen látja el. Például: vadászje
gyek kiadását, hivatásos vadászok képzését, vadá
szok vizsgáztatását. Emellett Baranya megyében 
részt veszünk és a jövőben is részt kívánunk venni a 
trófeabírálatban. Napi kapcsolatot tartunk fenn az FM 
hivatallal, és így ellátjuk érdekvédelmi szerepét is. 
Hamarosan elkészül az éves vadászkalendárium, 
amely ingyenes. Ha meggondoljuk, az éves tagdíj 
így már nem is olyan egeiverő. Tájékoztatás és az in
formációáramlás a hírlevél segítségével történik. így 
szinte minden kamarai tag naprakész az aktuális'dol
gokban.

VÍGH IMRE, Ócsárd és Vidéke Vt. 
vadászmestere, fővadásza:
Feltétlenül elégedett vagyok, mert a kamara a lehető
ségeihez képest hűen szolgálja a vadászokat és a 
vadászatot. Hiányossága az etikai szabályzat és a 
vadászati szabályzat hiánya. Próbálja megérteni, és 
megoldani a vadászok és a vadásztársaságok gond
jait. bár az utóbbi nem a kamara feladata lenne. A je
lenleg kialakult vadászterületeket segítik és hagyják 
működni. Meglátásom szerint mind az országos, 
mind a megyei elnökség odaadóan végzi munkáját. 
A „Cserkelő" című hírlevél beindítását ötletes dolog
nak tartom.

DR. PAPP TIVADAR, Mecseki Erdészeti Rt. 
erdőállomány-gazdasági igazgató- 
Az elmúlt egy év a tanuló időszak, a referencia éve 
volt. Ez az idő kellett a vadászterületek lecsendese- 
déséhez és innen kezdve már a vadászattal-vadgaz- 
dálkodással lehet foglalkozni. A kamarai vezető 
posztokon, tisztségeken személyi garanciákat látok 
és ez megnyugtató. A kamara mindenütt megjelenik, 
mert az egyének kamarája. Lényeges a kapcsolattar
tás. és fontosnak tartom azt. hogy mindenki felé nyi
tott legyen. Fontos, hogy a lényegre koncentrál, mint 
például az orwadászat elleni harcban. A kamara ed
digi munkájában a vezetők között nem érződött bi
gott vadász légkör, amely szítaná az erdész-vadász

ellentétet. Természetesen én is hiányolom az etikai és 
a vadászati szabályzatot. Remélem azt, hogy az 
alapképzés - itt a vadászvizsgákra gondolok - sok
kal keményebb lesz. Emellett erősíteni kell az etikus 
viselkedést, magatartást, a vadász, vadhoz való vi
szonyát. ez a jövőben kulcskérdés lesz. Ez csapatjá
ték. az erdő és a vad nemzeti vagyon, az idő megold
ja majd. hogy sikerül-e a kihívásoknak eleget tenniük.

KALLA LÁSZLÓ íővadász.
Hunor Vt., Debréte:
Tőlem a kamara annyira távol van. hogy nem látom 
mit csinálnak. De biztos, hogy vannak, mert pénzt 
kémek tőlem. Ennek ellenére nagy szükség volna rá
juk. mint minden olyan szervezetre, ami a vadállomá
nyunk túléléséért, és minőségi javulásáért, a vadgaz
dákért, és az igaz vadászokért dolgozik. Javaslom, 
hogy ne csak legyenek, de tegyenek is végre vala
mit. Azt hiszem ez a minimális elvárás a pénzünkért.

CSERNABURCZKY GYULA, Mezőcsáti Vt.:
Az elégedettséghez tudni kellene, hogy milyen mun
kák elvégzését tervezik és abból eddig mennyit haj
lottak végre. Például, hogy időtálló módon tisztázza a 
viszonyokat a kamara és a vadász, a védegylet és a 
kamara, valamint az FM és a kamara között. A kama
ra ismertesse meg jobban magát a vadászokkal. Az 
elnökük. Heltay István közismert és elismert szakem
ber. Ha ilyenné tenné a kamarát is, akkor nem tűnne 
úgy. hogy valaki újfent becserkészte a pénztárcánk 
tartalmát.

SZILÁGYI SÁNDOR, Teleki Sámuel 
Bérkitővő Vt.. Miskolc:
Nincs róla kialakult véleményem, mivel hozzám, mint 
kötelezően belépőhöz, és nem kevés összeget fizető 
tagjához, nem juttatott még el információkat az áldásos 
tevékenységéről. Töltse be mindazokat a funkciókat 
és tevékenységeket, amivel a törvény felruházta, és 
amit önmagáról a megalakulásakor hirdetett. Javas
lom - bár lehet, hogy ezzel nyitott kaput döngetek . 
a kamara, a megyei kamarák tárják a nyilvánosság - 
elsősorban a vadásztársadalom - elé éves zárszám
adásaikat és költségvetéseiket, valamint részletesen 
számoljanak el a tevékenységükről.

FORINTOS LÁSZLÓ, Szent Benedek Vt. 
elnöke. Bárdudvarnok:
Jó. hogy a magyar vadászok érdekvédelme megva
lósult. Mindenképpen jónak tartom, csak meg kell 
erősödnie, ki kell forrnia. Sajnos a munkájáról elég 
keveset tudunk, de az új törvényjavaslatok kapcsán 
sok múlik a kamara szakmai tudásán. Egyfajta biz
tonságérzetet ad: védelmet, a vadászat védelmét.

DR. BODA PÁL, Mezőcsokonyai 
Rákóczi Vt. elnöke:
Különösebb észrevételem nincs, szerintem a kamara 
az egyéni vadászokat képviseli, nem a vadásztársa
ságokat, de nagyon gyermekcipőben jár az egész. 
Nem produkál semmit, vagy csak nem tudunk róla. 
Véleményem szerint a védegylet megerősödött, a ka
mara meggyengült.

GERENCSÉR LAJOS, Kadarkút és Vidéke 
Földtulajdonosi Vt.:
A Vadászkamarára szükség lenne, ha a hatalom és a 
politika is méltányolná, elfogadná, illetve, ha azt a 
szerepet be tudná tölteni, amellyel indult. Bővíteni 
kellene a napi munkakapcsolatot a kamara és a va
dásztársaságok között, hiszen kölcsönösen tudnánk 
egymás munkáját segíteni.
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VADÁSZKAMARÁRÓL
GEGES ISTVÁN, Zselici VI.:
Nem érdekel a kamara. Ha valakire valamit ráerőltet
nek. kötelezővé tesznek, már elvből sem. Kifizetem a 
tagdíjat, mert muszáj. Szerintem még annyira sem 
képviseli az érdekeinket, mint a régi szövetség.

DÖBÖSSY SZABOLCS, hivatásos vadász.
Bábolna Rt.:
Hivatásos vadászként elégedett vagyok a kamara 
eddigi tevékenységével. Véleményem szerint, jól 
összefogja a megyében dolgozó kollégákat, és már 
az elmúlt rövid idő alatt is a gyakorlati munkát próbál
ta alaposabbá tenni, amikor a vadászati idények 
megkezdése előtt szakmai továbbképzéseket szer
vezett. A jövőben a fentiek folytatását várom a kama
rától, mert hosszú távon csak ez teremtheti meg a hi
vatásos vadászok igazi összekovácsolódását. ha ezt 
maguk a hivatásosok is úgy akarják...

SZABÓ  ENDRE, vadászmester, Banai Vt.:
A kamara eddigi tevékenységével alapvetően elége
dett vagyok. Fontosnak és jónak tartom, hogy na
gyobb gondot fordítanak az új vadászok oktatására, 
s ahogy tudom, a vadászvizsga is komolyabb felké
szültséget igényel, mint korábban. A továbbiakban is 
lényegesnek tartom a sportvadászok szakmai képzé
sét. valamint a gyors, hiteles információkat, a szakta
nácsadást - pl. a rókaimmunizációval kapcsolatban 

amire az egyesületekbe tömörült sportvadászok
nak nagy szükségük van.

DR. KO VÁCS ÁRPÁD, az OMVK Komárom- 
Esztergom megyei területi Szervezetének 
sportvadász alelnöke és a Magyar Bérkilövő 
és Független Vadásztársaságok Országos 
Szövetségének elnöke:
Nem vagyok elégedett az OMVK eddigi tevékenysé
gével. mivel nem váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket. Mi mindvégig egységes képviseletet akartunk a 
vadászoknak - most is ez a célunk . de ezt az 
OMVK nem tudta megvalósítani, mivel súlytalan ma
radt. nincs valódi meghatározó szerepe sem a vad- 
gazdálkodásban, sem az érdekvédelemben. Látni 
kell azt is, hogy a jelenlegi rossz törvényi szabályo
zás keretei között valódi esélye sincs érdekvédel
met nem láthat el, jogi személy tagjai nem lehetnek,’ 
stb. -, tényleges szerepe a vadászjegyek kiadására 
és a vadászvizsgák lebonyolítására szorítkozik, 
amely utóbbit ugyanazok csinálják, akik korábban, s 
az uj módszer köztudottan csak a szervezet eltartá
sához szükséges pénz előteremtése.

LANTOS ISTVÁN, Jászberény Vt.:
Nem ismerem a kamara munkáját. Eddig azt tapasz
taltam, hogy a vadászjegyet a tagdíj befizetése után 
kaptam meg. A kamarától azt várom el. hogy a vadá
szok érdekeit védje. Kérném, hogy a kamarai veze
tők közül legalább egy évben egy alkalommal a va
dászközgyűlésen legyen jelen a területi képviselő, 
hogy a problémákat megismerje és a felmerülő kér
déseinkre érdemi választ adjon.

BERÉNYI RÓBERT, Besenyszögi Vt.:
A kamara munkájával elégedett vagyok. Kérném, 
hogy segítsenek a földterületek tisztázásában, a ha
tárok kijelölésében. Igénylem, hogy a vadállomány 
védelmében működjön aktívan közre, az ellenőrzést 
fokozottan gyakorolja. A kamara érje el. hogy a hiva
tásos vadásznak legalább olyan intézkedési joga le
gyen. mint a rendőrnek. (Ne a vadorzónak legyen iga
za.) Segítse a kamara a társaságokat a vaddal helye
sen gazdálkodni és a vadat óvni. védeni. Javaslom, 
hogy a kamara a területek védelmét valósítsa meg.

DR. M OSONYI SÁNDOR, Alattyáni Vt.:
Igen. a körülményekhez képest. Nekünk rövid idő 
alatt is sokat segített, gondolok például a házi- és 
alapszabályok elkészítésére. A szakmai irányítás is 
jó. Várom, hogy szakmailag és egyéb területen védje 
a vadászokat, segítse a vadgazdálkodást. Kérem a 
kamarát, hogy működjön aktívan közre a vadászat 
szervezésben, gondolok itt egyebek között arra. 
hogy az apróvadas vadászok kapjanak nagyvadas 
lehetőséget és fordítva, együttműködési megállapo
dások alapján. A kamara, mint a vadászok érdekvé
delmi szervezete, dolgozzon azon. hogy a természet- 
védőkkel egészséges és jó szándékú együttműkö
dés alakuljon ki. Kérem továbbá, hogy a kamara vad
gazdálkodási szempontból foglaljon állást a normális 
vadgazdálkodási területek nagyságában.

DR. RUTAI ISTVÁN, Kohász Vt 
Dunaújváros:
Túl nagy véleményem nincsen, de elvárnám, hogy a 
tóbb helyről szóló papírok elintézését egy helyen le
hessen végre intézni, az úgynevezett „egyablakos" 
módszer alapján. Elvárom továbbá, hogy a vadgaz
dálkodásba jobban belenyúló érdekérvényesítés és 
-védelem valósuljon meg a szakmaiság mellett. 
Szakmai érdekvédelmet gyakoroljanak mindenben.

FARTELJ JÓZSEF, Dunamenti
• Apróvadas Vt., Kulcs:

Nem, mert nem vadászati szakmai dolgokkal foglal
kozik. Elsősorban érdekvédelmet várnék és nem ha- 
tóságosdi ..játékot'. Javaslom, szűnjön meg. mert 
nincs értelme, ugyanis nem védi a vadászok érdekeit.

SZALA I M IKLÓS, Lívia Környéke Vt.
Iváncsa, hivatásos vadász:
Csak a szaklapokból tudom a jelenlétüket. Több jogi 
védelmet várok a hivatásos vadászok részére, főleg 
az illetéktelen és orvvadász ügyekben. Ne legyen kő
telező. mert a demokrácia nem erről szól!

NAGY FERENC, Olajbányász Vt., Lovászi:
Azon kívül, hogy kötelezően tag lettem, befizettem, 
amit kellett, és betöltötték a funkciókat, nem tudok 
mást a kamara munkájáról. Nem szólította meg a va
dászokat még a megyei kamara sem. Pedig jó lenne, 
ha a vadásztársaságokon vagy a sajtón keresztül in
formálnának az elképzelésükről, terveikről, munká
jukról. Megyei szinten szervezhetnének előadásokat, 
továbbképzéseket, tájékoztató megbeszéléseket, 
ahol a vadászok kérdezhetnek, segítséget kérhetnek 
Akár két-három napos, bentlakásos kurzusokat is el 
tudok képzelni. Szóval valamit kell. hogy nyújtson a 
kamara a tagjainak.

CZAN IK  TIBOR, Hubertusz Vt 
Nagykanizsa, vadászmester:
Nem igazán érzékelem a létezését, de remélem ez 
változni fog. Azt várom a kamarától, hogy képviselje 
a vadászok érdekeit valamennyi fórumon és karolja 
fel a vadásztársaságok gondjait. Időnként össze kel
lene hívni a vadászokat a megyében, hogy megbe
szélhessék a problémákat, de az eredményeket is. 
így segíthetnénk egymásnak is. Az információáram
lás érdekében létrehozhatnának egy egyszerű lapot, 
amit minden tag megkapna Zala megyében, mert 
éppen szükebb pátriámról tudok a legkevesebbet.

FITOS ATTILA, a páti Kiscser Vt. elnöke:
Nem sokat tudok a kamara munkájáról. Mivel él a va
dászszövetség és él a kamara is, a kettő szinte 
összemosódik a vadászok fejében. Egy biztos, hogy 
kamarai tagság nélkül nem lehet vadászni, de egyál
talán nem érezzük, hogy tesz is értünk valamit. Egy
előre csak anyagi többletet jelent, pedig a gondok 
egyre csak nőnek, a vadkár, a gépkocsi-ütközések te
rén. a földtulajdonosokkal való megegyezések során. 
Ezekben a dolgokban sokat segíthetne a kamara. Szi
gorodnak a feltételek, egyre nagyobb ráfordítást igé
nyel a vadászat, de valójában sehol nincsenek képvi
selve az érdekeink. Szerintem vagy szövetség, vagy 
kamara legyen, de az minden erővel és ténylegesen 
a vadászok érdekében fejtse ki tevékenységét.

ENY ING I TIBOR, Hatosfa Vadászegylet 
titkára. Kajárpéc:
Túl sokat még nem lehet tudni róla. mit is ténykedik a 
kamara. Amit eddig tett, a vadásznapok megszerve
zése. az jó. Ami a feladata lehetne, az a közvélemény 
formálás. A vadászok megítélésével sok a gond. És 
sok a helytelenül cselekvő vadász. A kamara felada
ta a vadászjegyek kiadásán túl az volna, hogy segít
sen a vadászati etika növelésében. Aki olyat tesz. 
ami etikátlan, és ráadásul kiszúrják, az igenis kapjon 
nagyon szigorú büntetést. Az érdekvédelemben so
kat várok a kamarától, mert egyelőre nem látom, 
hogy a vadászjegyek kiadásán túl lenne feladata. A 
mai helyzet az. hogy súrlódás van a régi vadászok és 
az új földtulajdonosok között. Jó  lenne tudni, végül is 
melyik tábort képviseli a kamara. És nemcsak a 
vadászokat kell képviselni, hanem magának a vadá
szatnak is szüksége van népszerűsítésre, érdekkép
viseletre.

IFJ. PÓCZI LAJOS, Fekete István Vt.. Győr 
A kamara eddig közömbös számomra, se előnyét, se 
hátrányát a létrehozásának nem érzem. Talán felvált

ja a korábbi vadászszövetséget? Természetes, hogy 
jobb érdekképviseletet látok fontos céljának. Jó  len
ne például, ha felvállalná, hogy az erdőgazdaság 
monopolhelyzetét ellensúlyozza. Egységesebb állás
pont kellene például a területbérlemények esetében. 
Néha irreális dolgokkal találjuk szembe magunkat. 
Konkrét javaslatom volna - bár ezt a helyi vadász
egylet elnökének elmondtam , hogy segíteni kellene 
az apróvadgondokon. Mióta a rókákat repülőgépes 
módszerrel tömegesen immunizálják a veszettség el
len, úgy elszaporodtak, hogy nem lehet őket féken 
tartani.

DR. N YERGES JÓZSEF,
Átányi Földtulajdonosok Vt. tagja:
Igen, mindenképpen szükség volt a létrehozására. A 
színvonalas vadászat csak kamarai tagsággal érhető 
el. az etikai szabályok betartása mellett. Szélesebb 
körű felvilágosító munkát várok nemcsak a kamarai 
tagok körében, hanem a kívülállók felvilágosítása is 
szükséges a saját és kommunikációs eszközökön ke
resztül, mert igen vegyesek az elképzelések mind a 
vadászatról, mind a vadászokról. Külön kiemelném a 
kamara tevékenységét, a sport- és jogszerű vadá
szat terén.

GYARMATHY KÁROLY, a Bükkaljai 
Dózsa Vt. elnöke:
Nemcsak a saját véleményem, hanem vadásztársa
ságom tagsága és vezetősége nevében mondom, 
hogy a kamara eddigi tevékenységével elégedettek 
vagyunk. Megalakulásától számítva ós rövid műkö
dése időszakában szerintem többet tett. mint a mű
ködő Vadász Szövetség, illetve az OMW. Elsősorban 
a szakmai programok szervezését várom minél na
gyobb létszám bevonásával, esetleg még vadásztár
saságokra is lebontva. Javaslom a megyei vadász
klub mielőbbi megszervezését, szakmai előadások, 
továbbképzések rendszeres tartását, mind a sport-, 
mind a hivatásos vadászok részére, továbbá, hogy a 
megyei vadászkamara vezetősége törekedjen a tag
ságával minél szélesebb körű kapcsolattartásra, a 
kamarai tagokkal személyes találkozások szervezé
sére. például a vadásztársasági közgyűléseken való 
részvétellel ismerjék meg a véleményünket, kívánsá
gainkat.

FACKELMANN ISTVÁN, Rúzsai 
Földtulajdonosi Vt., Szeged:
Nem igazán, mert a vadászkamara az elmúlt évben 
szolgáltatásként sportvadászoknak egyedül az állami 
vadászjegy kiadását nyújtotta. Rendezvényeit ille
tően csatlakozott a megyei agrárkamara vadgazdál
kodási szakmai napjainak előadássorozatához. Részt 
vállalt a helyi vadásznap és az ópusztaszeri Fácán
konferencia megrendezésében. Az elkövetkező idő
ben a vadászkamarának közelebb kellene kerülnie 
tagságához, és szolgáltatásait ki kellene terjesztenie 
a rendszeres mai ismeretterjesztésre, a vadászati tör
vényben foglalt, és a vadászokat érintő adminisztra
tív feladatok ellátására. A megalakított bizottságok te
vékenységét szerintem újra át kellene tekinteni, és 
konkrétan megfogalmazott feladatok adásával kelle
ne aktívabbá, célirányossá tenni munkájukat. Megíté
lésem szerint a vadászkamarára testált feladatokat 
az agrárkamara is kifogástalanul megalkotta volna. 
Törvénytisztelő állampolgárként, a vadászati szerve
zetek hasznos együttműködését tekintem a vadállo
mány megóvása és okszerű gazdálkodása szem
pontjánál a legfontosabbnak.

Egyetlen példa a nevét nyilvánosságra hozni nem 
akaró vadász (Név, és cím a szerkesztőségben), Rá
baköz:
Minden vadász magára hagyott. A régi MAVOSZ sem 
képviselt minket, ez a kamara sem fog. Felháborító
nak tartom, hogy évi 60 ezer forint egyesületi tagdí
jért maga a társaság sem tudja megvédeni a tagjai 
érdekeit. Akkor pedig ne a vadászról húzzanak le 
újabb bőrt. legyen kamarai tag maga a társaság 
Szerintem a kamara újabb főnökök és titkárnők szá
mára jelent álláslehetőséget. Hosszú évek óta vadá
szom. akárhányszor fordultam az érdekvédelemhez 
nem segített. Nem hiszek én az ilyen szervezetek
ben. Szerintem nem fair. hogy egy egyszerű sport
embernek kötelező tagnak lenni. Aki vállalkozik, azt 
lehet kötelezni, de legyenek a vállalkozók tagok, az
az a jogi személyiségű társaságok, az egyéni vállal
kozók. mint a gazdasági életben is.
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ANIMÁLIS ANOMÁLIÁK
Nyugtatóként csak arra lehet gondolni, hogy vírus mászott a 
vadászati jogszabályaink szövegszerkesztőibe. Valaki, vagy 

valakik szántszándékkal idegesítik a magyar vadászokat. 
Néhány javítható hibát ejteni ugyanis bárkinek lehet. Végtére is 

emberek vagyunk. Ebből látszik, mert az állatok ritkán 
tévednek. A  hibák bőségének ilyetén lebilincselő zavara -  
szerintem -  nem lehet a véletlen műve, ehhez szakirányú 

felsőfokú túlképzettségen kívül, veleszületett adottságok is 
kellenek. Ez már profizmus a köbön. Ehelyütt már nem arról 

van szó, hogy valaki pajkosan a svédasztalra csempészett egy 
falatka kutyagumit, amelytől mindenkinek az étvágya legott 

tovaszállt, hanem már eleve be van építve és az alapanyaggal 
cseppet sem takarékoskodtak...

Mi mist is gondolhatna az ember, amikor 
gyakorló vadászként és jogkövető módon 
szeretné betartani azokat, amelyeket az oko
sok számára előírlak. Ha ez volt a cél - je
lentem végre elértük, hogy bárkit, bármi
kor úgy meg lehet büntetni, hogy végleg el
megy a kedve az élettől is. Egész egyszerűen 
azért, mert nem lehet jól csinálni. Erre dol
gozták ki.

A teljesség igénytelenségével nézzünk 
néhány példát.

A külföldi vadászok időszakos, vagy 
egész éves engedélyét országosnak hívják, 
mivel nem kötött területhez. Ehhez képest, 
minden megyében külön-külön. az egyes 
kiskirályságoknak megfelelően kell érvé
nyesíttetni. Magyar vadász pedig csak egész 
éves vadászjegyet válthat, akkor is. ha 
mondjuk szeptemberben vagy ne adj' isten 
novemberben váltja is. Az álkosban továbbá
- jól emlékszünk - 24 órán belül jelenteni 
kellett a hatóságnak minden idelátogató kül
földit. és volt erre jogszabály is. A gengsz- 
terváltás óta ilyen besúgókötelezettsége már 
egyetlen magyar állampolgárnak sincs. Csak 
nekünk, vadászoknak. Ráadásul a bejelen
tésre most pontosan 72 órát kaptunk, és 
akadt, ahol ezt szó szerint vették. Jogszabály, 
rendelet ugyan nincs rá, de mi már egy sima 
körlevélre is „működünk", egyetlen érdek
védelmi szervezetünk nem tette szóvá, csak 
bólogatott, mint a János.

Ugyanúgy mint a sarcolás legújabb mód
jait sem. Például, ha betiltanak szinte min
dent, amely a rendes gazdálkodás körébe 
tartozik (és így is tanítják), ezután ezerforin
tos igazgatási-szolgáltatási díjért - vagy 
ahogy manapság jobban értik, csúszópénzért 
simán engedélyezhető. Csak kenéssel forog 
a kerék, és mindjárt lehet fényszóróval éj
szaka vadászni, fácánt tenyészteni, kibocsá
tani. tyúkot lőni. amit a fizető vadász paran
csol. Államilag. Nem volt elég tav asszal be- 
írni az éves tervbe a fácánkibocsátást, és az 
éves tervet - amelyet csak szakképesítéssel 
lehel elkészíttetni és három szakhatósággal 
kell jóváhagyatni, ráadásul a tervezővel el
lentétben az ellenőrnek egyetlen nap gya
korlati idő sincs előírv a hanem külön pén

zért újra engedélyeztetni kell. amikor a ma
darak szétrepülnek. Nem kell viszont enge
dély a postagalamb-röptetőknek, vagy Tanya
si Józsi bácsinak, aki a tízezer házi libájával 
Góbi-sivatagi ..sót" rendez az ősgyepből, 
élőhely-visszafejlesztés címén. A vadőrök
nek pedig nem emberhez méltó fizetést és 
megélhetési viszonyokat tesznek kötelező
vé. hanem a középfokú végzettséget, az 
érettségit. A szakmunkás képesítés - ki tudja 
miért - már nem elég a létminimumához. A 
magaslesről azonban senkinek nem kell még 
fejest ugrani, mert a felügyelő ugyebár men
tesítést adhat, persze újfent 1000 forintos 
igazgatási-szolgáltatási díj lerovását követő
en. Viszont vívmány, hogy a vadászati fel
ügyelő - holott hivatásos vadász - nem va
dászhat szűkebb pátriájában, ahogy az orvos 
nem lehel beteg, vagy a szakács nem ehet. 
Biztos korrupt lesz - mondják előre - és az 
ártatlanság vélelme sem illeti meg. Csak 
egyenruha, ami jár. de nincs.

Az üzemtervezés a körzetiet ek kiadásán 
akadt el. mert nem tudtak és ma sem tudnak 
aránylag értelmes emberek megegyezni a 
szarvaslétszámon, amelyről eddig sem tudta 
senki, hogy mennyi van. Ebbe csak a szarva
sok nem bőgtek bele. más mindenki, és az 
államilag finanszírozott tudományos kutató
helyek véleménye is csak annyit számítolt, 
mint a terítéken az utolsó falat. A kialakított 
vadászterületek túlnyomó részén viszont 
nem is volt. de nem is lesz szarvas, még sincs 
tervszám a többi ott élő vadfajra. Egy társa

sági elnök tépi a maradék haját, mert bár a te
rületükön egyetlen szarvas sincs, felső nyo
másra ..tervezeti”  hármat, hátha egy is arra 
téved, mint a csodaszarvas. A baj és - ezek 
szerint - a szarvas, nem jár egyedül, a fel
ügyelet a háromdarabos tervet megemelte 
hattal, és csak tíz százalékkal lehet eltérni, 
és fölfelé. Közeleg az év vége. de még eddig 
senkinek nem kellett kezet mosni zsigerclés 
után. Álmukban pedig már látták a bottal 
ülhető nyomát.

Az FVM  hivatalok az ígérgetések elle
nére sem adnak áfás számlát, pedig a vadfé- 
leségenként különböző vadjelölő krotáliák - 
ha másra nem is jók - van áfa-tartalmuk, és 
most már havi ála-clszámolásra kell áttérni, 
a csekket ugyanis továbbra sem lehet elszá
molni. Csalunk. FVM  rendeletre.

A külföldi ott bíráltatja el a trófeáját, ahol 
neki tetszik. M i. magyarok, a nemzetközi 
képlet ellenére, csak az elejtett vad állandó 
lakóhelyén - pardon - elejtési helyének me
gyeszékhelyén tehetjük ezt meg. Ráadásul 
mivel a zömében selejteket hihetjük, nem is 
bírálják el. hanem csak a súly és szárhosszak 
lemérésejár az ötszáz forintén, amelyet akár 
az esküt tett hivatásos vadász ín megtehetne 
és beküldheinc postán, faxon. Ha egy sopro
ni lakos mondjuk Battonyán lő egy gomb- 
nyársas bakot, köteles személyesen újra el
vinni. mert a vadászjegyébe is be kell írni. 
pecsételni, a krotáliaszámmal együtt. Pedig 
a jogszabály a vadászatra jogosultat kötele
zi trófeabírálatra, annak meg nincs vadász

jegye.... Egyébként egyszer már ellenőrizte 
az elejtőnél, még a vadászat előtt, hiszen az 
is kötelező, elengedhetetlen. Csak nem hi
szik el. passz.

A vadászjegy esetében fordított a helyzet. 
A vadász eddig az állandó lakhelye szerint 
válthatta ki. Amióta a kamara adja, azóta ez 
nem biztos, mert a kamarai törvényből ki
maradt a lakóhely. Ez azokat a vadászokat 
kergeti az őrületbe, akik nem abban a me
gyében laknak, ahol vadásztársasági tagok, 
vagy netán földtulajdonosok. Más megyé
ben járulnak hozzá a megyei kamara műkö
dési költségeihez, mint ahol érdekvédelmi 
gondjaik támadhatnak, netán etikai vétséget 
követnek el, és majd a pénzbüntetéseiket is 
más megye kapja.

Az igazi csúcs mégsem ez. hanem a 
földtulajdonosi képviselők „státusa” , ame
lyet csak a közeljövőben több mint két év
vel „létrejöttük”  után találnak végre ki. 
Normális ésszel ugyanis senki nem tartja 
előbb a keresztelőt, mint a szülést. Minden
ki megnyugodhat - mondják ki lesznek 
találva, sót a képviselők akár tapsikolhat
nak is örömükben. Nem ók tehetnek róla. 
hogy fogós gyerekek voltak, inkább a „csa- 
ládtcrvezőjük”.

Az anomáliákat hosszan lehetne sorolni. 
A különböző érdekvédelmi szervezetek, 
amelyeknek annak idején pár nap alatt véle
ményt kellett mondaniuk az összecsapott 
rendelettervezetekről, ma is jól emlékeznek 
a borsó szakadatlan falra hányására. Ma már 
nem vitatható, hogy jó lett volna megfogad
ni a tanácsokat. Soha nem ári, ha azok is be
leszólhatnak önnön sorsuk formálásába, 
akikre majd az egész vonatkozik. Ez így van 
minden normális országban és akkor szület
nek majd megjegyezhető, betartható jogsza
bályok. Nem kell rendre módosíthatni, értel
mezhetni. sőt az értelmezés módosítását íur- 
tonfurt változtatgatni. Végtére is, ha két tör
vénnyel. egy végrehajtási rendelettel nem le
het ép ésszel, hiba nélkül és szabályosan 
nyulat lőni. akkor bizonyára nem a nyulat 
ütötték tökkel.

- HoZso -
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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 ■ MONGÓLIA: 
kőszáli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávor- 
szarvas, farkas, karibou, hókecske ■ ALASZKA: já
vorszarvas, 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

L a s t  M in u te  a k c ió s  á ra k !

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

■ Jávorbika és grízzlymedve, 14 nap. 12800.- USD/fő ■ Grizzlymedve, 14 nap. 8800,- 
USD/fő (Tavasszal tol) ■ Foketemedve. 3500,- USD/fő ■ Farkasvadászat. 4800.- USD/fó 
Namíbiai vadászat • 5 napos vadászati csomag, öt vad (kudu, oryx. springbok, duiker, 

steenbok) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri transzferre! 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.- DEM'vadász + trófeadíjak.

Uráli síketfajdvadászat Ötnapos vadászat, várható időpont április közepe.
Ára repülőjeggyel együtt: USD 1990,—/fő.

-  Egyedi Igények szerin ti vadászatok szervezését Is  vállaljuk.
-  Trófeák hazaszállittatását díjazás ellenében, garanciával intézzük! 

Vadászijjal vadászók részére különleges programok!
A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.

TRÓFEABÍRÁLAT 
A Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Vállaljuk a vadászok és gyűjtök tulajdonában lévő. a világ bármely országából származó 
trófeák bírálatát, valamint az érmes és rekord méretű trófeák bejegyeztetését 

az SC I Rekordok Könyvébe.
Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97, SC I hivatásos trófeabírálói engedély

száma: COM#1002373

H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: koliath@mail.digitei2002.hu

1998. ÉV I VADÁSZATOK 
V íz ib iva ly vadászata Ausztráliában m árciustó l Ara: 3250.- USD 16 

(2ii esttén és 750,- USD felár 1/1)
K ínai ordoi vadászat Ólnapos vadászat, szeptember 20. és december 15. közöd 

A vadászat ára: 1990,- US01Ő (2/1 -es vadásza; esetén) ♦ sóíeadijak 
U ráli vadászat Szférái jávorbika (2/1).5nap:2700.-USD.1Őrepülő,eggye együtt.

mailto:koliath@mail.digitei2002.hu


Mire szabad vadászni?
Novemberben: selejt gímszarvasbika, tehén, ün<5, borjú - 
dámbika, tehén, borjú - őzsuta, gida - muflonkos, jerke, bá
rány - vaddisznó - japán szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú
- Dybowski szarvasbika, tehén, ünő, borjú - mezei nyúl - házi 
görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés, böjti, csörgő, 
barátréce, kerceréce, szárcsa - seregély - balkáni gerte. 
Külön engedéllyel: fácántyúk - fogoly- nagylilik
Egész évben: vaddisznó kan. süldő, malac - üregi nyúl - ró
ka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál - mosómedve
- vetési varjú (fészektelepen is) és dolmányos varjú - szarka
- szajkó.

N O V E M B E R
Őszutó, avagy Szent András hava

A hó A hót napja A nap Ahold Fázisa
napja kelle nyugta kelte nyugta h m
1. Vasárnap 6 27 1627 1521 224
2. Hétlő 629 16 26 1553 341
3. Kedd 630 16 24 1627 5 00
4. Szerda 632 1623 1704 620 O 618
5. Csütörtök 633 16 21 1746 7 39
6. Péntek 635 16 20 1834 8 54
7. Szombat 6 36 1619 19 28 1002
8. Vasárnap 638 1617 20 27 1101
9. Héttő 6 39 1616 2130 1151

10. Kedd 641 1615 22 34 12 32
11. Szerda 642 1613 23 38 1307 C 1 28
12. Csütörtök 644 1612 — 1337
13. Péntek 645 1611 0 41 14 04
14. Szombat 647 1610 142 14 29
15. Vasárnap 648 16 08 243 14 53
16. Hétfő 650 1607 344 1517
17. Kedd 651 1606 444 1543
18. Szerda 653 16 05 544 1611
19. Csütörtök 654 1604 644 1643
20. Péntek 656 16 03 742 1719 0 5 27
21. Szombat 6 57 16 02 839 1800
22. Vasárnap 6 59 16 01 932 18 48
23. Héttő 700 1601 10 21 19 42
24. Kedd 7 01 1600 1105 20 41
25. Szerda 7 03 1559 11 44 21 46
26. Csütörtök 704 1558 1218 22 53
27. Péntek 7 05 1558 12 50 —  — D 123
28. Szombat 7 07 1557 1321 0 04
29. Vasárnap 7 08 1556 13 51 1 17
30. Héttő 7 09 1556 14 22 233

D E C E M B E R
Télelő, avagy Karácsony hava

A hó A hét napja A nap A hold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Kedd 711 1555 14 56 3 50
2. Szerda 712 15 55 1534 5 08
3. Csütörtök 713 1554 1618 626 01619
4. Péntek 714 1554 1709 7 39
5. Szombat 715 1554 1808 845
6. Vasárnap 716 1554 1911 941
7. Héttő 717 1553 2017 10 28
8. Kedd 718 1553 2123 1107
9. Szerda 7 20 1553 2228 11 40

10. Csütörtök 7 20 1553 23 32 1208 C 18 54
11. Péntek 7 21 1553 — 1234
12. Szombat 722 1553 034 1258
13. Vasárnap 7 23 15 53 134 1322
14. Héttő 7 24 1553 235 13 47
15. Kedd 7 25 1553 335 1414
16. Szerda 7 26 1554 435 14 44
17. Csütörtök 726 1554 535 1518
18. Péntek 727 1554 633 1558 023 42
19. Szombat 7 28 1554 7 28 16 44
20. Vasárnap 7 28 1555 819 1736
21. Héttő 729 15 55 9 05 1835
22. Kedd 729 1556 9 46 19 38
23. Szerda 7 30 1556 10 22 20 44
24. Csütörtök 7 30 15 57 10 55 2153
25. Péntek 731 1558 11 25 23 04
26. Szombat 731 1558 11 54 — D 11 46
27. Vasárnap 731 15 59 1223 0 16
28. Héttő 7 31 1600 1254 130
29. Kedo 7 32 1601 13 28 2 45
30. Szerda 732 1601 14 08 4 01
31. Csütörtök 7 32 16 02 1454 514

A lél kezdete 22-én 2 óra 57 perckor

VADASZFESTMENYEK -  MŰALKOTÁSOK
Eredeti művek, valamint igényes reprodukciók állandóan 

kaphatók vagy megrendelhetők:
Budapesten, a XIII.. Balzac utca I. alatt található

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: RÉKASI CSABA FESTMÉNYE
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ottner lódén vadászkabát.
nes viselet, a hideg ellen 
I steppelt béléssel, bőrha- 
gombokkal, a gombolás- 
alatt robusztus zippel. De- 

<m zsinórösszehúzóval, elől 
jy zsebbel és zárható belső 
óbel. Anyaga strapabíró 

apjús lódén.
.ése 100% polyeszter 

kkszám: 60011 
éret: 48-60

most 45:J|00.-

»  helyett

Szállítás a megrendelés beérke
zésétől számított 3 héten belül. 
A magyar törvények értelmében 
csomagküldésben fegyver, lő
szer nem küldhető.
A katalógusban szereplő áraink 
1998. december 31-ig 
érvényesek.
IKM bejegyzési szám: 1-518/2-94

A csomagküldő katalógusban 
L, szereplő termékek megrendel

hetők szaküzleteinkben, vala
mint a befűzött megrendelőkár- 

' tyán postai úton, vagy csomag- 
m  küldő szolgálatunknál 
K  telefonon: 420-4940, illetve 
Zm faxon 420-4466.



1. HOPKIN 'S m eleg téli toll- 
parka, 70% pehely, 30% toll, a 
magasan záródó és levehető ka
pucni szintén bélelt. Hat külső és 
és két belső zsebbel. A váll, pa
tent és zseb alsó része robusztus 
CORDURA bevonattal. Külső 
anyaga 60% pamut, 40% polyes- 
ter, bélés: 100 %  polyester 
Fenyőzőld
Cikkszám: 60304
Méret:
3=48/50 4=52/54 34.900.-
5=56/58 37.900.-

2. H O PK IN 'S  to llm ellény, a
belső keresztirányú steppeléstöl 
meleg és szuper könnyű, mely 
töltése puha pehely és toll. Új 
többfunkciós kivitelű zsebekkel 
és egy belső zsebbel. Strapabíró 
külső anyaga: 60% pamut 40% 
polyester. Töltése 70% pehely, 
30% toll. Bélése: 100% polyes
ter.
Cikkszám: 60310
Méret:
3=48/50 4=52/54 17.900.-
5=56/58 19.900.-

KETTNER VA D Á SZKESZTYÜ K  
THINSULATE-TAL. A  kesztyűk
ben a THINSULATE m elegítő  
anyag egy  vékony rétegben a 
kesztyű fe lső  anyaga és a bé
lés közé van bedolgozva, és 
finom  szálai között szám ta
lan kis légpárnát képez, 
am elyben tárolja a m eleg le
vegőt, és ezáltal optim ális  
védelm et biztosít a hideg el
len.

3. KETTNER V A D Á SZK ESZ -  
TYÜ Thinsulate-tal, bőr te
nyérrésszel, duplakötésű pulzus
melegítővel. Előnye, hogy a lö
vés pillanatában az ujjak szaba
don mozoghatnak, egyébként a 
visszahajtott részt az ujjakon vi
selve melegít. Tiszta gyapjú, bar
na melir.
Cikkszám: 68106
Méret: 8, 9, 10 3.900.-

4 . KETTNER V A D Á SZK ESZ -  
TYÜ Thinsulate-tal. Hidegben 
és nedvességben egyaránt jól 
véd. Tenyérrésze csúszásmentes, 
csuklónál a pulzusmelegítő rész 
zippel és tépőzárral záródik. Fel
ső anyaga pamut-polyeszter ke
verék.
Cikkszám: 68252
Méret: 8, 9, 10 4.900.-

5. KETTNER V A D Á SZK ESZ -
TYÜ Thinsulate-tal és GORE- 
TEX-el. Hidegben és nedvesség
ben egyaránt jól véd. Tenyérré
sze csúszásmentes, csuklónál a 
pulzusmelegítő rész zippel és té 
pőzárral záródik. Felső anyaga 
pamut-polyeszter keverék. 
Cikkszám: 68253
Méret: 8, 9, 10 7.900.-

6 . KETTNER sim akötésü  és 
strapabíró ötujjas kesztyű, a
jobbkéz mutatóujján lőnyílással, 
hosszú pulzusmelegitövel.
70% gyapjú, 30% polyamid.
Cikkszám: 68005
Méret: 8 8,5 9 9,5 1.900.-

7. Pehelykönnyű KETTNER 
TOLLMELLÉNY (cca. 650 g), a 
szélvédő pánt alatt zippel és pa
tentokkal záródik. Háta kissé

1 .
34.900.-tól

4 -5.
4.900.-tól

hosszabb, lekerekített. Az ujjki- 
vágásban gumiösszehúzó véd a 
szél ellen. Álló gallérja magasra 
zárható. Két patenttal záródó 
bevágott zsebbel és egy belső 
zsebbel.
Felső anyaga polyeszter-pamut, 
töltőanyaga 70% toll, 30% pe
hely.
Olívzöld
Cikkszám: 60320
Méret:
3=48/50 4=52/54 9.900.-

5=56/58 10.900.-

7.
9.900.-tól

6.
1.900.-
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1. M ultifunkciós overall, csu
pa természetes anyagból. Felöl 
tését kényelmessé teszi a lábs/<i 
ron lévő zippzár, valamint a ru 
galmas derékrész. Nagy zsebek, 
legombolható kapucni. A felső 
anyaga a speciális felületkezelés 
következtében vízlepergető és 
rendkívül strapabíró, tiszta pa
mut. A puha töltés 70% pehely, 
és 30% toll.
Olívzöld
Cikkszám: 60619
Méret:
3=48/50 4=52/54 29.900.-
5=56/58 32.900.-

2 . ELCH m űszőrm e dzseki.
Rendkívül meleg, bolyhos, puha, 
strapabíró és víztaszító. Ideális a 
hűvös őszi és a hideg téli napok
ra. Kétutas zippel, derékban zsi- 
nórösszehúzóval. Két külső és 
két belső zsebbel. Műszőrme 
összetétele 50% polyacryl és 
50% polyeszter, bélése 100% 
polyeszter.
Olívzöld
Cikkszám: 60007
Méret: 48-54 19.900.-

56-60 22.900.-

3 . Könnyű  kereknyakú PU
LÓVER, kis kacsás hímzéssel, 
100% akrilból.
Méret: 3=46/48 4=50/52
5=54/56 6=58/60 7=62/64
Cikkszám: 62680 3.900.-

4 . Rusztikus kötésű  PULÓ
VER kerek nyakkal, vállán bőr 
díszítéssel, akrilból.
Méret: 3=46/48 4=50/52
5=54/56 6=58/60 7=62/64
Cikkszám: 62553 5.900.-

5. K önnyű  KÖTÖTT KABÁT
mély kivágással, műagancs gom
bokkal, kis kacsás hímzéssel, 
100% akrilból.
Méret: 3=46/48 4=50/52
5=54/56 6=58/60 7=62/64
Cikkszám: 62676 4.900.-

KETTNER nadrágok tiszta pa
mut, strapabíró gabardinból, 
m eleg pam ut béléssel, mely  
télen m elegít, az átm eneti 
időben pedig felszívja a ned
vességet.

6 . Olívzöld, bevágott- és farzse
bekkel, kés- és oldalzsebbel.
Cikszám: 61012
Méret: 50-54 8.900.-

56-58 9.900.-

7. Homokszin, bevágott- és far
zsebel.
Cikkszám: 61038
Méret: 50-54 8.900.-

56-58 9.900.-

8. Sötétkék, bevágott- és far
zsebbel.
Cikkszám: 61031
Méret: 50-54 8.900.-

56-58 9.900.-
6 -7 -8 .

8.900.-tól
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ELCH többfunkciós, robosz
tus Canvas vadász- és szabad
idő ruházat.

1. ELCH többfunkciós dzseki,
lezippezhető kapucnival. A  ké
nyelmes szabás igen nagy moz
gásszabadságot biztosít. Maga
san záródó gallérja melegít, rej
tett zippel. A kapucniban, derék
ban és aljában zsinórösszehúzó- 
val. Kombi és zárható belső zse
bekkel. Felső anyaga tiszta pa
mut. Steppbélés 51% acetát, 
49% polyamid, töltése 100% po
lyester 
Olívzöld
Cikkszám: 60446
Méret: 48-54 29.900.-

56-60 32.900.-

2. ELCH Canvas mellény. Ma
gasan záródó gallérral, rejtett 
zippes zsebbel, két nagy kombi
zsebbel és belső biztonsági zseb
bel. Felső anyaga tiszta pamut. 
Steppbélés 51% acetát, 49% po
lyamid, töltése 100% polyester 
Olívzöld
Cikkszám: 60447
Méret: 48-54 19.900.-

56-60 22.900.-

3. ELCH Canvas nadrág, ké
nyelmes bővítő hajtással, két be
vágott- és két gombolható hátsó 
zsebbel. Oldalzsebe karabiner- 
gyűrűvel és rátett kés-zsebbel. 
Tiszta pamut.
Olívzöld
Cikkszám: 60450
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-

4 . ELCH kordingek, tiszta pa
mutból. Legombolható gallérral, 
két legombolható mellzsebbel, 
állítható kézelőbőséggel.
Méret: 40-46
Olívzöld
Cikkszám: 63246 8.900.-
nádszín
Cikkszám: 63213 8.900.-

5 . Sand erson  m in i kockás  
sporting, tiszta pamutból. Két 
legombolható zsebbel, állítható 
kézelőbőséggel. Kényelmes sza
bás, kellemes viselet.
Cikkszám: 63282
Méret: 39-47 5.900.-
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7.
4.900.-

6.
1.900.-

6 . M űse lyem  nyakkendő
Olív, őzfejes.
Cikkszám: 96740 1.900.-
Olív, kacsás.
Cikkszám: 96741 1.900.-
Olív, szarvasfejes.
Cikkszám: 96742 1.900.-

7. Selyem  nyakkendő
Kacsás mintával.
Cikkszám: 96715 4.900.-
Rókás mintával.
Cikkszám: 96714 4.900.-



S H I R T S X A N D  %  K N I T W E A R

8.900.1-

1. H O PK IN S  p a m u t g a rb ó k
tiszta pamutból. Bőrbarát anya
guk miatt igen közkedveltek, pu
lóver alatt is jól viselhetők.
Méret: 3=48/50
4=52/54 5=56/58
Olívzöld
Cikkszám: 62690 3.900.
Sötétkék
Cikkszám: 62688 3.900.
Fenyőzöld
Cikkszám: 62699 3.900.
Natúr
Cikkszám: 62691 3.900.
Fekete
Cikkszám: 62698 3.900.

2 . JEAN S PANTALLÓ  dupla 
térdrésszel, bevágott-, far- és ol
dalzsebbel, valamint kés-zsebbel. 
Cikkszám: 60424
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-

3 . JEANS T ÉRD N AD RÁ G  dupla 
farrésszel, szabályozható bőségü 
térdrésszel, farzsebbel, oldalzseb
bel és kés-zsebbel.
Cikkszám: 61080
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-

4 . ELCH Bl-elasztikus panta lló
(kép nélkül). Bővítő hajtásokkal, 
a könnyű, elasztikus szövet min
den mozdulatot követ. Ferde be
vágott zsebekkel, zippes farzseb
bel, zárható oldalzsebbel és kés
zsebbel.
Anyaga 97% pamut, 3 %  Polyu- 
rethan
Cikkszám: 60253
Méret: 48-54 13.900.-

56-60 15.900.-

5 . ELCH B l-e la sztiku s té rd 
n adrág  (kép nélkül). M int 60253,

térd alatt a pánt bősége tépőzár
ral szabályozható.
Cikkszám: 60252
Méret: 48-54 12.900.-

56-60 14.900.-

6. ELCH kockás ing, natúr szín
ben. Legombolható gallérral, rá
tett zsebbel, állítható kézelőbő
séggel, hátán bővítő hajtással. 
Tiszta pamut.
Cikkszám: 63237
Méret: 38-47 8.900.-

7. ELCH kockás ing őszi szín
összeállításban. Legom bolható 
gallérral, rátett zsebbel, állítható 
kézelőbőséggel, hátán bővítő 
hajtással.Tiszta pamut.
Cikkszám: 63239
Méret: 38-47 8.900.-

8 . ELCH flanelt ing. Legombol
ható gallérral, rátett zsebbel, ál

lítható kézelőbőséggel, hátán 
bővítő hajtással.Tiszta pamut. 
Cikkszám: 63238
Méret: 38-47 8.900.-

San d erson  e lasz tiku s ko rd 
pantallók, különösen stapabíró 
pamut-polyamid keverékből. Ké
nyelmes, klasszikus viselet min
den nap. Két bevágott oldal-, és 
legom bolható farzsebbel. Szín
ben megegyező velúrbőr övvel 
száHítjuk.

9. Olívzöld
Cikkszám: 61142
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-

1 0 .  Nádszin
Cikkszám: 61139
Méret: 48-54 10.900.-

56-60 11.900.-
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KETTNER FLEECE PROGRAM  
Ha jönnek a téli napok, az 
ember a hideget először a fe 
jén, a fülén, a nyakán és a ke
zein érzékeli. A  Kettner Flee- 
ce program  darabjaival fe l
szerelve azonban nem árthat 
Önnek a hideg. A  puha, elasz
tikus 100% polyester fleece 
anyag kiválóan véd a hideg 
ellen.

1. Fleece sál. 150x25 cm
Cikkszám: 67550 1.900.-

2. Fleece sapka magas, dupla 
peremmel.
Cikkszám: 67551 2.190.-

3. Fleece sál-sapka. Praktikus
darab, hordható mint garbó
nyak, vagy a beledolgozott zsi
nór összehúzásával sapkaként. 
Cikkszám: 67554 2.490.-

4. Fleece homlokpánt, mely a 
fület is védi
Cikkszám: 67553 1.490.-

5. Fleece kesztyű a belső te
nyérrészen csúszásgátló betéttel. 
Cikkszám: 67552
Méret: 8, 9, 10 2.900.-

Kettner Fleece szett. Sapka, 
sál-sapka, homlokpánt, sál, kesz
tyű együtt 
Cikkszám: 67549
10X70.-helyett, csak 8.900.-

6. Kettner térdharisnya va
dászatra és túrához, extrapuha 
plüss talppal. 60% polyakril, 
40% gyapjú.
Cikkszám: 65000
Méret: 10,5 1111,5 12 12,5

2.490.-

7. Kettner bokazokni, mint 
65000.
Cikkszám: 65001
Méret: 10,5 1111,5 12 12,5

1.790.-

8. Lódén téli sapka, fülre 
hajtható, műszőrme résszel, 
impregnált gyapjús lódenböl. 
Bélése 100% viszkóz.
Cikkszám: 64024
Méret: 55-62 6.900.-

9. Téli sapka időjárás-ellenál
ló, impregnált puplinból. A po- 
lyesterből készült kötött rész le
hajtva melegíti a nyakat. 
Cikkszám: 64018
Méret: 55-61 8.900.-

10. Kötött sapka, lehajtható
résszel, amely nagy hidegben vé
di a nyakat és az arcot. '  
Cikkszám: 64800 2.900.-
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1. GREENOCK G RÖ N LAN D  
C S IZ M A  thermo béléssel és 
100%polyester anyagú kivehető 
műszőrme béléssel. A szárrész és 
a nyelv 100% polyesterrel bélelt 
víztaszító bőrből készült, lépés
biztos, bordázott gumi talppal. 
Magassága cca. 23 cm, 
súlya 765 g.
Cikkszám: 66009
Méret: 40-47 8.490.-

2. GREENOCK THERMOCSIZ-
MA, műszőrme béléssel, strapa
bíró kordurából, nubukbőr erő
sítéssel. A lábfejrész vízálló gu
miból, robosztus recézett gumi
talppal
Magassága cca. 27 cm, súlya cca 
600 g.
Cikkszám: 66162
Méret: 1=39/40
2=41/42 3=43/44
4=45/46 10.900.-

3. M EINDL URACH TÚRACIPÖ,
velúrbőr erősítésű marhabőrből, 
anatómiailag formált talpbetét
tel, recézett gumitalppal. 
Cikkszám: 66105
Méret: 40-46 12.900.S H O E S  F Ó R  A C T I V E S

4. BUSH-LINE gum icsizm a  
ápoló spray, rendszeres hasz
nálatával meghosszabbíthatjuk 
a csizma élettartamát, taszítja a 
piszkot és a vizet.
Cikkszám: 66814 1.900.-

5. BUSH-LINE KARAN G A  GU
M IC S IZM A  100% polyakril mű
szőrme béléssel, erős natúrkau- 
csukból, bordázott talppal, zip- 
pes-csatos záródással. Téli vadá
szaton ideális viselet. Magassága 
cca. 40 cm, súlya cca. 1000 g 
Cikkszám: 66116
Méret: 40-48 9.900.-

A  Le Chameau csizma fo g a 
lom: kézzel készített francia 
luxus gum icsizma, kü lön le 
ges kétrétegű talpfelépítés
sel, amelynek profilja szilárd 
gum iból a lépésbiztonságot 
garantálja, m íg a talpbélésbe  
beépített kü lön leges gu m i
betét a legm agasabb  kényel
met biztosítja járás közben.

6. Le Chameau „Chasseaur" 
gum icsizm a meleg műszőrme 
béléssel.
Cikkszám: 66032
Méret: 40-47 34.900.-

LE CHAMEAU

7. M aga s FŰZŐS BŐR CSIZ
MA, terepgumi talppal, valódi 
irhával bélelve.
Magassága cca. 42 cm, súlya cca. 
220 g.
Cikkszám: 96639
Méret: 39-47 22.900.-



6.
990.-

2.
6.900.-
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1. K e ttner te rm osz  nemes 
acélból. Vákuum eljárással ké
szült, ezért törhetetlen. Abszo
lút íz- és szagmentes. Patentzár
ral, amelyet a kiöntésnél nem 
kell lecsavarni.
0,5 literes
Cikkszám: 41260 4.900.-

2 . K e ttner term osz, mint 
41260, 1 literes
Cikkszám: 41225 6.900.-

3 . PEHELYKÖNNYŰ LES-ZSÁK
(1,75 kg), polyester vattabélés
sel, 100% polyamid nejlon felső
borítással és puha, bőrbarát tisz
ta pamut belső béléssel, állítható 
vállpánttal, hosszú oldalsó zip- 
pel. A  nagy mufftáska kellemes 
meleget biztosít a kéznek, egy
ben elfér benne néhány apróság 
is. A  mellkast praktikus zsinór
összehúzó védi a hideg ellen. A  
talprész vízálló PVC. Mérete cca. 
150x170
Cikkszám: 41198 11.900.-

4 . KETTNER THERM O LÉGSZI- 
VACSPÁ RN A. Kitűnő szigetelő, 
vízáló, összetekerve a legkisebb 
helyen is elfér, önfelfújó.
Méret: 42x32x3 cm 
Cikkszám: 45070 4.490.-

5. Felfújható ülőpárna, gumí
rozott anyagát tiszta pamuttex
til fedi.
Mérete 30x40 cm, kicsire össze
hajtható.
Cikkszám: 45014 3.790.-

6 . Szénszálas zsebm elegítő,
bélelt fémtokban. Teljesen ve
szélytelen és tiszta, a szénszál iz
zása 6 órán keresztül biztosít 
kellemes meleget.
Méret: 7x12 cm
Cikkszám: 53122 990.-

7. M in i Brikett szénszálak, a
zsebmelegítővel együtt azonnal 
megrenedlhetők. 12 db/csomag. 
Cikkszám: 53123 590.-

1.
4.900.-

4 .
4.490.-

3 .
11.900.-

7.
590.-

5.
3.790.-



1 .
8.900.-

6 .
1.290.

8.
6.900.-

3.
890.-

1. N agy  tisztitókészlet zipp 
zárás műbőr tokban. Ebben min
den megtalálható, ami a fegyver 
tisztításához szükséges. A kész 
let szétcsúszását gumiszalag rög 
zíti.
Cikkszám: 40042 8.900.-

4.
2.790.-

Liqui M o ly  fegyverolaj. Eltá
volítja a lőpor- és füstlerakódást, 
gátolja a nedvességet, csökkenti 
a rozsdásodást. Műanyagra, fá
ra, fémre semleges.

2. 200 ml spray
Cikkszám: 40153 1.900.-

3. 50 ml palack
Cikkszám: 40157 890.-

Liqui M o ly  fegyverzsír. A spe
ciális szintetikus fegyverzsír a 
zárszerkezet, elsütőszerkezet, 
váltószűkítések kenésére kitűnő
en alkalmas, csökkenti a rozsdá
sodást.

•y 4 . 70 g dobozban
Cikkszám: 40440 2.790.-1.900.-

5. 20 g tubusban
Cikkszám: 40460 1.590.-

6 . Kettner agyfao laj. Szili
kontartalma megakadályozza a 
nedvességhatást, konzerválja a 
fa állagát.
Cikkszám: 40106 1.290.-

9. Bush-Line fegyver tok, sö
rétes-, és vegyescsövü fegyver
hez.
Méret: 81x23x9 
Súly: kb 1900 g
Cikkszám: 42464 5.900.-

10 . Bush-Line fegyver tok,
maroklőfegyverhez.
Méret: 28x19x6 
Súly: kb 600 g
Cikkszám: 42466 2.900.-

|

Weapons^
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7. Kettner univerzális fe gy 
verolaj. Oldja az ólom-, és lő
pormaradványokat. A tusa felü
letén védő filmréteget képez, 
amely véd az izzadás- és nedves
ségfoltoktól.
Cikkszám: 40096 1290.-

8. Bush-Line fegyver tok, go
lyós fegyverhez. Tökéletes véde
lem szállítás közben. Elegendő 
hely van a céltávcsö, töltények és 
a tisztitókészlet számára. Rend
kívül stabil műanyag ház, belül 
noppszivacs bélés, tolózár. 
Méret: 122x23x9 cm
Súly: kb 2600 g
Cikkszám: 42462 6.900.-

9.
5.900.-



1. Ü lőke-hátizsák, praktiku
san összecsukható. Az állvány fe
ketére eloxált acél cső, az ülőfe
lület és a hátizsák anyaga rend
kívül erős, strapabíró kordurá
ból. Hasznosságát és komfortját 
növeli a belső rekesz, a három 
külső zseb és a széles állítható, 
bélelt hordszíjj.
Méret: 49x29x18 cm 
Cikkszám: 41201 5.490.-

2 . Kettner vadász-hátizsák.
Könnyű időjárásellenálló kordu
rából, bélelt hátrésszel, lecsatol
ható oldalzsebekkel, többcélú 
kordura pántokkal.
Méret: 49x29x14 
zsebek: 35x14x6
Cikkszám: 41207 4.900.-

3. Hátizsák vitorlavászonból,
műbőr szegéllyel, széles marha
bőr hordszíjjakkal, belül vérzsák 
béléssel.
Méret: 50 x 55 cm
Cikkszám: 41044 8.900.-

Méret: 60 x 65 cm
Cikkszám: 41045 9.900.-

4 . Hátizsák lódenből, műbőr 
szegéllyel és bőr záródásai, fém
részek nélkül, három külső zseb
bel, széles marhabőr hordszíjjal. 
Méret: 50 x 60 cm
Cikkszám: 41026 • 12.900.-

5. K o m fo rto s  csizm atáro ló  
és hordtáska, amelyben egy
ben elférnek az ápolószerek is. 
Egy betéttel két részre osztva 
egy rövid csizma és egy pár cipő 
tárolására is alkalmas.
Cikkszám: 41193 7.490.-

6 . ö sszecsu kható , könnyű  
les-szék, alu-kordura kombiná
ciójából, hordszíjjal.
Ülőfelület: 27x33 cm 
Ülőmagasság: 45 cm 
Cikkszám: 45061 6.490.-

7. Kettner te leszkópos kom 
bi lobot, 69-185 cm, között állít
ható magasságú. A levehető 
fegyvertámasz csavarral, optikai 
állványként is alkalmazható. 
Cikkszám: 45300 9.900.-

8 . Kettner te le szkó p o s lo 
bot, magassága 62 cm-től 130 
cm-ig fokozat nélkül állítható. 
Műanyag szorítóval, fémhegyén 
gumi botvédővel.
Cikkszám: 45033 7.900.-

9 . PLU VO N IN  im p re gn á ló
sp ray  Használatával abszolút 
vízállóvá tehetők a sátrak,
anorákok, hátizsákok. 500 ml. 
Cikkszám: 66808 1.590.-

1 0 . LUSTRAL im p re gn á ló  
sp ray  Ápolja és víztaszítóvá 
teszi a velúr és sima bőröket is. 
Különösen cipőkhöz ajánlott. 
250 ml.
Cikkszám: 66806 2.790.-

2 .
4.900.-
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1. U n iverzá lis tö lté n y ta rtó  
m arhabőrből. 5 db kisgolyós, 2 
db sörétes, 3 db nagygolyós tö l
ténynek.
Cikkszám: 41028 1.690.-

2. Fegy versz íj sötétbarna fe 
dett m arhabörböl, gumibeté
tes gurtnialátéttel, ami megaka
dályozza a szíj lecsúszását. 
Szélesség: 2,5 cm
Cikkszám: 42122 1.490.-

3. Vadásztáska hagyományos 
patkó formában, natúr marha- 
bőrből.
Cikkszám: 94112 11.900.-

4 . F o go lyagga té ko s vadász
táska matúr marhabőrből. 
Cikkszám: 97700 9.900.-

5. Töltényöv sörétes lőszer
hez, natúr marhabörböl, a de
rékrészen filccel bélelve.
Kaliber 12, 16, 20 
Cikkszám: 94228 4.900.-

6 . Fácánaggaték, olajos mar
habőrből, vágott.
Cikkszám: 94128 990.-

7 . összecsukható  három lábú  
vadászszék, erős marhabör 
üléssel.
Cikkszám: 45020 4.900.-

8 - 1 1.-ig. Kézzel fa ra g o tt
TRÓFEATÁBLÁK.

8. ŐZTÁBLA
nagy;
Cikkszám: 95223 2.690.-
kicsi;
Cikkszám: 95224 2.390.-

9. A G YARTÁBLA
Cikkszám: 95225 2.690.-

10 . G ÍM TÁ BLA
Cikkszám: 95219 4.290.-

1 1 . D Á M T Á BLA
Cikkszám: 95221 3.690.-

12 . Faulhaber özhivó ga rn i
túra vízálló tokban, suta-, gida-, 
őz- és vészsírám hangzású sípok
kal.
Cikkszám: 46020 11.900.-

13 . Faulhaber rókahívó  ga r
nitúra vízálló tokban, nyúlsíró 
és egérhang síp.
Cikkszám: 46018 3.900.-

1 4 . H ubertu s s íp ga rn itú ra
bőr tokban, őz-, kacsa-, nyúlsíró- 
és egérhangsíp.
Cikkszám: 46001 8.900.-

M á r  m ost gon do ljon  a ta 
vaszra!

1 5 . Faulhaber szalonkasíp.
Cikkszám: 46038 1.900.-
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M ár m ost gondoljon  
a karácsonyra!
Ajándékötletek 
a Kettnertől!

1. Ideális ajándék férfiaknak a 
M A R K SM A N  AFTER SHAVE, a
természetesség friss illatával. 
Aranyszínnel díszített matt zöld, 
töltényformájú üvegben. 
Tartalma: 100 ml 
Cikkszám: 50012 3.900.-

2. M A R K SM A N  EAU DE TOI- 
LETTE parfüm, a borotválkozás 
utáni arcszesszel harmonizáló il
lattal, azonos kivitelben, de szó
rófejjel.
Cikkszám: 50014 4.490.-

3. Piknik-hátizsák, strapabíró 
kordurából, kétrekeszes megol
dással. Az első rekeszben 4 sze
mély részére evőkanál, kés, villa, 
kávéskanál. Ugyanebben a re
keszben található még egy pa
mut zöld-fehér kockás asztalterí
tő, 4 szalvéta, 4 pohár, 4 tányér 
stabil műanyagból, 1 vágódesz
ka, a második rekesz a magunk
kal vitt étel tárolására szolgál. A 
táska oldalán 2 levehető ther- 
mo-zsák, pl. üveg elhelyezésére. 
Magassága cca. 40 cm.
Cikkszám: 54036 11.900.-

4 . GREINER quartz szarvas
m otivum os karóra. Bőr szíjjal, 
30 m-ig vízálló. 1 év garanciával. 
Cikkszám: 69023 11.900.-

5. LORUS/SEIKO quarc karó
ra, a számlapja több órán át vilá
gít a sötétben. Dátum és napi ki
jelzővel, másodpercmutatóval, 
bőr szíjjal. 100 m-ig vízálló. 1 év 
garanciával.
Cikkszám: 69042 11.900.-

Ünnepi alkalom ra ismét divat 
a NYAKKENDŐTŰ !

6. Ezüstszínű nyakkendőtű, re
pülő kacsával.
Cikkszám: 67099 3.900.-

7. Ezüstszínű nyakkendőtű, bő
gő szarvassal.
Cikkszám: 67344 3.900.-

8. Ezüstszínű nyakkendőtű vad
disznóval.
Cikkszám: 67343 3.900.-

9. Vadász-Zene CD-n, ismert
és ismeretlen zeneszerzők műve
iből, magyar és német vadász
kürt jelzések, közel 60 percben. 
Cikkszám: 95203 2.490.-

10 . GREINER „Horrido" va
dász quartz-ébresztöóra. Fed- 
lapmegvilágítással, Crecento-éb- 
resztővel, utánébresztő rend
szerrel, melynél a hangerő foko
zatosan erősödik. Elem nélkül,
1 év garanciával.
Vaddisznó motívummal. 
Cikkszám: 69051 3.900.-
Szarvas motívummal 
Cikkszám: 69052 3.900.-
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M uray Róbert kézzel bevont 
művészi reprodukciója, fa  ke
retben.

1. Méret: 10 x 15 cm őzes.
Cikkszám: 95204001 1.900.-

2. Méret: 10 x 15 cm Szarvas- 
bőgés.
Cikkszám: 95204003 1.900.-

3. Méret: 10 x 15 cm Téli élet
kép vaddisznóval.
Cikkszám: 95204002 1.900.-

4 .  Méret: 24 x 30 cm Téli élet
kép, vaddisznó kutyákkal.. 
Cikkszám: 95205001 6.900.-

5. Méret: 24 x 30 cm Tavi jele
net, kacsa rókával, őszi életkép. 
Cikkszám: 95205002 6.900.-

6. Nem esfém  flaska, parafa 
borítással.
Űrtartalom: 2 dl
Cikkszám: 95020 4.900.-

7. Nem esfém  flaska, bőr borí
tással
Űrtartalom: 1.5 dl
Cikkszám: 95026 5.900.-

8. Nem esfém  flaska,
Űrtartalom: 2 dl
Cikkszám: 95007 3.900.-

9. Nem esfém  flaska, mini 
Űrtartalom: 1 dl
Cikkszám: 95024 3.490.-

10. Vaddisznó alakú hamutál, 
bronzból.
Cikkszám: 95142 2.490.-

11 .  3 db-os rozsdamentes evő
eszközkészlet, műanyag nyél
lel, kordura tokban.
Cikkszám: 94782 4.490.-

Kerám ia korsó, tetővel, 0,5 l-es.

12 . szarvas motívummal.
Cikkszám: 95014001 2.290.-

13. vaddisznó motívummal,
Cikkszám: 95014002 2.290.-

14 .  H am utál porcelánból,
szarvas motívummal (o 15 cm.) 
Cikkszám: 95143 990.-

HÖLGYEKNEK K IV Á LÓ  
KARÁCSO NYI AJÁNDÉK!

15. Selyem  NICKI kendő, li-
bás-gyopáros 
Méret: 50 x 50 
Cikkszám:1
kék 97314001 3.900.-
zöld 97314002 3.900.-
piros 97314003 3.900.-

1 6 . Se lyem  N ICK I kendő,
gyopáros 
Méret: 50 x 50 
Cikkszám:
kék 97313001 3.900.-
zöld 97313002 3.900.-
piros 97313003 3.900.-
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1. Praktikus vadászkés, széles 
10 cm hosszú rozsdamentes acél
pengével, fa markolattal, bőr 
tokban.
Cikkszám: 47086 9.900.-

2. Kettner vadásztőr, 11 cm
hosszú rozsdamentes acélpengé
vel, övre húzható bőr tokkal. 
Cikkszám: 47009 12.900.-

3. BUSH-LINE vadásztör, 440-
es nemesacélból készült, külön
legesen éltartó, 10 cm hosszú 
pengével, agancs markolatban 
kézvédővel és zsinórlyukkal. 
Cikkszám: 47068 16.900.-

4 . BUSH-LINE zsebkés 440-es
acélból, funkcionálisan kiképzett 
pakka-fa markolattal, övre erő
síthető kordura tokban. 
Cikkszám: 47239 3.900.-

5. BUSH-LINE zsebkés, 9 cm
hosszú Drop-point rozsdamentes 
pengével, funkcionálisan kikép
zett pakka-fa markolattal. 
Cikkszám: 47271 7.900.-

6. BUSH-LINE zsebkés, 10 cm
rugós 440-es nemesacél pengé
vel, pakka-fa markolattal. 
Cikkszám: 47168 7.900.-

7. BUSH-LINE zsebkés, pengé
je 9 cm-es rozsdamentes acélból, 
funkcionálisan kiképzett pakka- 
fa markolattal.
Cikkszám: 47270 8.900.-

8 . KÖLLER 'S tő r  agancsos
markolattal, nyelében sörnyitó
val, bajor bőrtokkal, amely övön 
és kés-zsebben is viselhető. 
Pengehossz: 11.5 cm 
Cikkszám: 94779 14.900.-

9. Kettner kéziszerszám ne
mesacélból, kordura tokban. 
Méreténél fogva állandóan ma
gunkkal hordhatjuk.
Súlya: 150g 
Méret: 10 cm
Cikkszám: 48057 4.900.-

10. Késélező mindenki számá
ra, aki szereti az éles pengét. A 
késélező használata különösebb 
kézügyesség nélkül szimmetri
kus, tiszta, tartós élet biztosít. A 
sérüléstől műanyag kézvédő
véd.
Cikkszám: 47059 2.490.-

11 . Mini-késélezö, kis mérete 
5,3 x 6 x 1,5 cm minden területen 
előnyössé teszi használatát. Két 
X alakú kerámia élezőlap bizto
sítja a helyes szöget az élezés
hez. Plusz extra élezőlappal szál
lítjuk.
Cikkszám: 47275 1.900.-

^ ^ l l E ö u a r Ó

Kettner

IfcJfcyS

12.900.-
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Rettnec
1. A kkus kézi fényszóróval
az éjszakát nappallá varázsol
hatja. A  legerősebb fényszóró 
ebben a kategóriában, rögzíthe
tő kapcsolóval. Reflektorátmérő 
120 mm. Komplett hálózati és 
szivargyújtós kialakítással, 
akasztó füllel, csuklószíjjal. 
Cikkszám: 49347 9.900.-

Tartalékizzó a 49347-hez 
Cikkszám: 49440 1.490.-

2. Kettner univerzális lám 
pa, nem hiányozhat egy háti
zsákból sem. Ideális a magasles, 
cserkelőút megvilágításához, de 
felhasználható úgy, mint álló és 
kézilámpa. 4 mignon elemmel 
működik, (elem nélkül)
Cikkszám: 49465 2.290.-

3. Kettner akkus kézi fény
szóró, feltölthető halogénlám
pa. A  kapcsoló és a ház ütésbiz
tos, vízálló. Fényvetője speciális 
reflektorral (105 mm). Rendkí
vüli fényerő egészen 1000 m-ig. 
Ólom akkuval 6 V/4 Ah. Halo
génizzóval 5,5 1 A. GS töltö a 
hálózati áramhoz, LED kijelző
vel, autóadapterrel, 0,5 A bizto
síték. Töltési idő kb. 12 óra. V ilá
gítási időtartam kb. 3,5 óra. FI
GYELEM! Használat előtt feltö l
tendő! (kb. 12 óra). Három ha
vonta töltendő. Magas hőtől vé
deni, gyerekek elől az ólom ak
kut el kell zárni.
Cikkszám: 49339 8.900.-

Tartalékizzó 49339-hez 
Cikkszám: 49186 1.490.-

4 . Univerzális fejlám pa, ütés
biztos, vízálló. A  fény iránya és a 
fókusz állítható. 4 db mignon
elemmel működik (elem nélkül). 
Cikkszám: 49420 3.900.-

Tartalékizzó 49420-hoz 
Cikkszám: 49430 990.-

5. Kettner ha logén  kézilám 
pa, vízálló, ütésálló műanyag 
házban, rendkívül nagy fényerő
vel. (elem nélkül).
Cikkszám: 49258 3.490.-

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

Tartalékizzó 49258-hoz. 
Cikkszám: 49253 990.-

6. Kettner ha logén  zseb lám 
pa, vízálló, ütésálló műanyag 
házban, (elem nélkül, góliáte 
lemmel működik)
Cikkszám: 49259 1.900.-

Tartalékizzó 49259-hez 
Cikkszám: 49254 990.-

5.
3.490.-

6 .
1.900.-
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1. Tasco Futura Zoom  látcső, 
Ruby coating lencsével. Uni
verzális látcső vadászoknak és 
természetvédőknek, az objektív
lencsén rubinvörös fényvisszave
rő bevonattal, ami kiszűri a szín- 
tartomány vörösét erős napsü
tésben, így Ön kontrasztgazdag 
brilliáns képet lát. A  vadmegha
tározást fokozatosan állítható 
10-30-szoros nagyítás segíti. 
Szürkületi érték: 22,4-38,7 
Látómező 1000 m-en 64,7 m 
(10x)
Cikkszám: 20247 39.900.-

2. Optika tisztító spray
Cikkszám: 22168 1.290.-

Tasco látcsövek kedvező áruk 
m elle tt k ivá ló  m in ő sé ge t  
képvise lnek. A  kü lö n le ge s  
m in ő sé gű  m ű a n y a g  ház 
könnyűvé, a v ilágo s és a látó
mező szélén is éles kép kitű
nően használhatóvá teszi ezt 
a márkát. Középső állitócsa- 
var az élességhez, egyed i len- 
cseállítók a d ioptriakiegyen- 
litéshez. Valam ennyi tokban  
és hordszíjjal.

3. Tasco Standard 8 x 30
Cikkszám: 20016 9.900.-

4 . Tasco Standard 7 x 50
Cikkszám: 20018 13.900.-

5. Tasco Standard 12 x 50
Cikkszám: 20020 17.900.-

Tasco Falt látcső, gum írozott  
házban, Dachkant prizmával. 
Csodá latos teljesítm ény a kis 
lencseátm érő ellenére. Éles
ségá llító  és lencseállító a di- 
optria-kiegyenlítéshez, gu m i
k a g y ló v a l a szem üvegesek  
számára. Hordszíjjal, tokban.

6 . 10 x 25 GA FALT Zöld
Cikkszám: 20061 11.900.-

7 . Tasco Sp ek tiv  12-36x50
G A  Z o o m  látcső. Vadászok, 
sprotlövők és ornitológusok 
egyaránt jól használhatják. A 
gumírozott házban a célpont, il
letve a megfigyelendő objektum 
gyors megtalálásához célzócsa
tornát alakítottak ki.Erős á ll
vánnyal, stabil műanyag hord- 
tokban.
Szürkületi érték: 24,5 - 42,4 
Látómező 1000 méteren: 12 x-es 
nagyításnál 53 m, 36 x-os nagyí
tásnál 30 m.
Hossz: 358 mm 
Súly: 770 g.
Cikkszám. 20070 42.900.-

8. M OONLIGHT Éjjellátó ké
szülék
Az új speciális objektívbevonat 
felerősíti a maradék fényt. 14 
fok-os látómező, fókuszálható 
36-szoros nagyítás.
Objektív: 85 mm/F 1,6 
Áramellátása 2 db 1,5 V  elem
mel, Folyamatos üzemben cca. 
200 óra.
Méret: 20 x 7 9 cm 
FIGYELEM ! Az éjjellátó készülé
ket nem szabad nappali fénynél, 
vagy világos helységben bekap
csolni !!
Cikkszám: 20527 89.900.-

6 .
11.900.-

2.
1.290.-
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1- 2 .
3.490.-tól

5.
22.900.-

3 -4.
11.900.-tól

6 -7.
64.900.-

8 -9 .
64.900.-

10.
49.900.-

A  TASCO CÉLTÁVCSÖVEK v i
lágszerte elism ert m inőségű
ek, vízállóak. A  kép vízszintes 
és fü ggő le ge s irányban egya 
ránt állítható, a variálható  
nyagyításúaknál fokozatnél
küli n agy ítá si lehetőség, 
m indam ellett a szálkereszt a 
kép középpontjában marad.

A  TASCO STANDARD CÉLTÁV
CSÖVEK, légpuskához.

1. TASCO 4 x 15
Cikkszám: 21030 3.490.-

2 . TASCO 4x20
Cikkszám: 21031 4.900.-

TASCO SUPER CÉLTÁVCSÖVEK  
vadászfegyverhez.

3. TASCO 4x32
Cikkszám: 21083 11.900.-

4 . TASCO 6x40
Cikkszám: 21070 19.900.-

5. TASCO 3-9x40
Cikkszám: 21072 22.900.-

6. TASCO 4-12 x 56, 30/30 szál
kereszttel
Cikkszám: 21178 64.900.-

7. TASCO 4-12x56, 1-es szálke
reszttel
Cikkszám: 21139 64.900.-

TASCO EURO céltávcsövek

8. 3-12 x 52, 30/30 szálkereszt
tel
Cikkszám: 21171 64.900.-

9. 3-12x52, 1-es szálkereszttel
Cikkszám: 21164 64.900.-

TASCO  SUPER céltávcsövek  
v ilágitópontos szálkereszttel 
Ezek a céltávcsövek m inősé
gükhöz m érten kü lönösen  
kedvező árúak. A  v ilág ító 
pont bekapcsolása után ked
vezőtlen fényviszonyok m el
lett is (köd, eső) biztos ta lá 
latot tesz lehetővé.

10. TASCO SUPER 3-9 x 40, 1-
es világítópontos szálkereszttel. 
Cikkszám: 21199 49.900.-

11. TASCO SUPER 4-12 x 56,
30/30-as világítópontos szálke
reszttel.
Cikkszám: 21035 87.900.-

1 2 . TASCO  ta lá la tv iz sgá ló  
készülék. A fegyver esése, vagy 
ütődése után egy csőhöz illő ka
libertüske segítségével gyorsan 
megállapítható, hogy a fegyver 
megfelelően lő-e. A készülék al
kalmával megtakarítható a lőtér 
és fegyvermester, pénz és idő. 
Használati utasítással, bőrtok
ban.
Cikkszám: 21040 14.900.-

13 .  3 db-os kalibertüske készlet 
a TASCO találatvizsgálóhoz. A l
kalmas .22-től (5,5mm) .46-ig 
(11,75 mm)
Cikkszám: 22157 8.900.-
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Vadászlőszerek
Kaliber Lövedék típus Súly(gr) Cikkszám Db Fogy. ár

.22 Hornét. TM 2,9 g 30699 20 1400

.222 Rém. TM 3,6 g 30700 20 2400

.223 Rém. VM 3,6 g 30701 20 2200

.223 Rém. TM 3,6 g 30702 20 2400

.243 Win. TM PRO-AMM 6,5 g 30729 20 3400

.243 Win. TM 6,5 g 30703 20 3000

.270 Win. TM 8.4 g 30704 20 3200

.270 Win. TM 9,7 g 30705 20 3200
7x57 TM 8,4 g 30706 20 3200
7x57 TM 9.8 g 30707 20 3200
7x57 TM PRO-AMM 9,8 g 30736 20 3400
7x57 TM 11,0 g 30708 20 3200
7x57 TM PRO-AMM 11,0 g 30737 20 3400
7x64 TM 9,7 g 30738 20 3600
7x64 TM PRO-AMM 9,7 g 30709 20 3800
7x64 TM PRO-AMM 11,0 g 30710 20 3800
7 mm Rém. Mag. TM 9,8 g 30711 20 3600
7 mm Rém. Mag. TM PRO-AMM 9.8 g 30740 20 3800
7 mm Rém. Mag. TM 11,0 g 30712 20 3600
7 mm Rém. Maq. TM PRO-AMM 11,0 g 30741 20 3800
.308 Win. TM 9.7 g 30714 20 2800
.308 Win. TM 10.9 g 30715 20 2800
.308 Win. TM 11.7 g 30716 20 2800
.308 Win. TM PRO-AMM 11.7 g 30731 20 3200
.30-06 Spring. TM 9.7 g 30717 20 3000
.30-06 Spring. TM PRO-AMM 9.7 g 30732 20 3400
.30-06 Spring. TM 10.9 g 30718 20 3000
.30-06 Spring. TM 11,7 g 30719 20 3000
.30-06 Spring.

Qnrinn
TM PRO-AMM 
TM

11.7 g
14 3 n

30733 20 3400
■annoij U'UO jprm g.

.300 Win. Mag.
1 1VI
TM

g
11.7 g

3U /  ZU
30721 20

JvJUU
3800

.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 11.7 g 30742 20 4200

.300 Win. Mag. TM 14.3 g 30722 20 3800

.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 14,3 g 30743 20 4400

.375 H(H Solid 18.5 g 30726 20 5800

.375 H(H TM 19,4 g 30727 20 5600

Swartklip kiskaliberű lőszerek
Kaliber Lövedék típus Súly(g) Cikkszám Db Fogy. á

.22 IfB. Match 32058 50 420

.22 IfB. Sub Sonic S. P. 32059 50 440

.22 IfB. High Velocity 32061 50 480

.22 IfB. Hollow Point 32062 50 520

.22 IfB. Blister 32064 50 620

Maroklőfegyver lőszerek 
6,35 mm VM 3.2 g 36360 50 2600
7,65 mm  
9 mm Kurz.

VM
VM

4.9 g
6.2 g

36361
36363

50
50

2800
3400

9 mm Para VM 7.5 g 36362 50 2400
.38 Special TM 10,2 g 36364 50 2800
.357 Mag TM 10,2 g 36365 50 3600
.45 ACP VM 14.3 g 36366 50 3400

A KETTNER sörétes lőszereket Eu
rópában a legmodernebb gyártá
si eljárással, különlegesen gon
dos, már a gyártási folyam at köz
ben is végzett minőségvizsgálat
ta l szállítják a vadászok és a sport
lövők számára. A vadászlőszerek 
kiváló minőségű csillagpereme- 
zett, rézkupakos plasztikhüvelybe

vannak tö ltve, plasztik sörétkosár 
alkalmazásával. Csak szaküzlete
inkben kaphatók!

Kettner

A  KETTNER k ínálatában  kü lö 
nösen kedvezm ényes árúak a 
PM P vadász- és sportlösze- 
rek. Á llan dó , egyen le te sen  
jó, m egb ízható  m inőségé t fo 
lyam atos kontro ll és a CIP  
jelzés biztosítja. A  lőszerek 
korrózióm entes BOXER csap
pantyúva l vannak  szerelve.

PRO -A M M
1., A kúpos ólomheggyel kikép
zett lövedék megakadályozza, 
hogy a lövés pillanatában a tárban 
levő lőszerek deformálódjanak.
2., Két ólomkamrás - egy lágy 
ólomból, ami által a lövedék be
csapódáskor tökéletesen gombá- 
sodik. - egy kemény ólomból, ami 
által a lövedék mélyebben beha
tol, és elegendő tömege van a 
vad testének átütéséhez.
3., A  lövedékfal a csúcstól vasta
godik, ami által tökéletesebben 
gombásodik.

4., M egerősített középrész, 
amely által a lövedék gombáso
dás után egyben marad.
5., A  lőszer nyakánál a beszúrás 
biztosítja a lőszernek a hüvely
ben történő rögzítését, és segít 
egyben a PRO-AMM lőszerek 
azonosításában.
6., A lövedékköpeny nagyszilárd
ságú rézötvözetből készül.
7., A megrősített lövedéktalp meg
akadályozza a teljes deformációt.

Fajta Kaliber Sörét súly 
gramm

Kupakmag
mm

Sőrét erősség Cikkszám Db Fogy. í

Vadász 16/70 30 8 2,8; 3; 3,5 31095 25 980
Vadász 12/70 32 12 3; 3,5 31096 25 980
Vadász 12/70 35 12 2.7; 3; 3.2; 4 31097 25 1100
Skeet 12/67,5 24 8 2 31109 25 920
Skeet 12/67,5 28 8 2 31032 25 920
Trap 12/67,5 24 8 2,41 31108 25 920
Trap 12/67,5 28 8 2,41 31031 25 920

A MAGYAR TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN FEGYVER ÉS LŐSZER CSOMAGKÜLDÉSBEN NEM SZÁLLÍTHATÓ!
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fó u o rö

1. B2-légpuska kaliber 4,5 mm
(szaküzleteinkben nagykorú sze
mélyek engedély nélkül megvá
sárolhatják). A  légpuska kedve
ző árához képest nagyon jó tel
jesítményű. Letörhető csővel, ke
ményfa aggyal, állítható néző
kével, és a céltávcső felszerelésé
hez 11 mm prízmás sínnel, bizto
sítóval készült. Teljes hossza: 
1085 mm, súlya kb. 2,65 kg 
Cikkszám: 16370 9.900.-

2. S2 légpisztoly, kaliber 4,5 
mm (szaküzleteinkben nagykorú 
személyek engedély nélkül meg
vásárolhatják). A  kézben jól il
leszkedő, különösen kedvező 
árú légpisztoly letörhető csővel, 
keményfa aggyal, biztosítóval és 
állítható nézőkével készült. Tel
jes hossza: 330 mm, súlya kb.
1 kg
Cikkszám: 16371 8.900.-

3 . Szobai légpuskalöszer fe l
fogó, erős acéllemezből 14 x14 
cm-es lölaphoz, zöldre eloxálva. 
Cikkszám: 34009 1.900.-

4 . Lölap 14 x 14 cm 100 db
/csőm.
Cikkszám: 99607 690.-

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! 
M a gy a r  gyártm ányú  gáz-ri
asztófegyver, ventillált csösín- 
nel, 6 db-os tárkapacitással. 
Kaliber: 9 mm

5. 2,5" csövei
Cikkszám: 18902 most 13.900.- 
helyett csak 11.900.-

6. 4 "  csővel
Cikkszám: 18900 most 12.900.- 
helyett csak 9.900.-

7. DAEW OO DP 51 m aroklő
fegyver, különösen biztonságos 
elsütőszerkezettel, DA, kétoldali 
biztosítóval, balkezeseknek a 
tárkioldó gombáthelyezési lehe
tőségével. Markolat nagyszilárd
ságú duraluminiumból. Tárkapa
citás: 13 db, kaliber 9 mm Para, 
súly: 825 g,
csőhossz: 101 mm. Tartaléktár
ral, tisztítóval, műanyag koffer
ban szállítjuk.
Cikkszám: 17170 73.900.-

8 . BERETTA 92 FS, minden 
idők legtöbbet tesztelt és egyik 
legsikeresebb maroklőfegyvere. 
A  nagyfokú működési biztonság 
kitűnő teherbíróképpeséggel 
párosul. Hidegen kovácsolt acél
cső, naygszilárdságú duralumíni-

13^00.- helyett 
11.900.-

11̂ $00.- helyett 
9.900.- ^

9. VEKTOR CP1 m arok lő fegy
ver. Kiváló tulajdonságú, nagy 
szilárdságú polymer markolattal, 
acél felsőrésszel, polygon csővel. 
Gázmüködtetésű ismétlőrend
szer, SA, rejtett kakas, dupla elsü-

töbiztosítás. Tárkapacitás: 12
db, kaliber 9 mm Para, súly 700 g, 
csőhossz: 99 mm. A  Vektor pisz
tolyokat műanyag dobozban, 
tartalék tárral szállítjuk. 
Cikkszám: 17453 79.900.-

10. Pisztolykazetta, noppszi- 
vacs béléssel, belsejében a lőszer 
számára külön elzárható re
kesszel.
Cikkszám: 95312 5.900.-

um markolat, elsütőemelöként 
működő biztosítás, DA, nyitott 
szán jellemzik az alapvetően 
szolid fegyvert. Tárkapacitás 15 
db, kaliber 9 mm Para, súly: 
975 g.
Csőhossz: 125 mm
Cikkszám: 17208 169.900.-

A MAGYAR TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN FEGYVER ÉS LŐSZER CSOMAGKÜLDÉSBEN NEM SZÁLLÍTHATÓ!
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1. M 9 8  rendszerű ism étlő- 
fegyver. Az eredetileg a Mauser 
által kifejlesztett 98 zárszerkezet 
a mai kornak megfelelően átdol
gozva, gyári új precíziós csővel, 
elsütőszerkezettel és diófa 
aggyal került szerelésre. Bizton
sága és lőpontossága miatt kivá
ló vadászfegyver. Közvetlenül az 
ütőszegre ható zászlós biztosító
val, gyorsítóval ellátva.
Kaliber: 7x64 30.06 
Cikkszám: 14339 89.000.-

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!
2. M98 fegyver 3-9x40 TASCO 
Super céltávcsővel szerelve.

128.900.-
3. M98 fegyver 3-12x52 TASCO 
Euro céltávcsővel szerelve.

169.900.-

A  nagysikerű  M 98 m odell to 
vábbfejlesztett változata  a 
LUGER ism étlőfegyver. Meg
bízható, működés közben hang
talan oldalbiztosítóval, kaliber
től függően 3-5 kapacitású acél 
tárral, valamint a céltávcsőszere- 
lék rögzítéséhez menetes fura
tokkal van ellátva. A  csöveket a 
legmodernebb percíziós eljárás
sal állították elő, amely hosszú 
távon megbízható lőteljesít- 
ményt biztosít. Pisztolyfogásos, 
disznóhátú, recézéssel díszített 
agyfája diófából készült, gumi 
agytalppal. A  zárszerkezet kiala
kítása lehetővé teszi a könnyű és 
gyors működtetést.
Kaliber: 6,5x57, 7x64, 30.06, 
9,3x62
Csőhossz: 60 cm, súly: 3,4 kg 
Cikkszám: 14571
jobbkezes kivitel 104.900.-

M a gn u m  kaliber felár
7 mm Rém.Mag. és 
.300 Win.Mag.-hoz (külön meg
rendelésre)

+ 10.000 . -

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!
4. LUGER fegyver 3-9x40 TASCO 
Super céltávcsővel szerelve.

143.900.-
5. LUGER fegyver 3-12x52 TAS
CO Euro céltávcsővel szerelve.

185.900.-

M auser M  96. Az új Mauser 
M96-os egy nagy múltra alapo
zott, de teljesen új zárszerkezet
tel ellátott fegyver. A  zárdu
gattyú egyszerű hátrahúzásával 
és előretolásával egy nagyon 
gyors ismétlést biztosít. A zár- 
szerkezet nyitott állapotában az 
ütőszeg automatikusan biztosít
va van. Karcsúsított diófa ágya
zással. Beépített, 5 lőszer befo
gadására alkalmas tár., 3 állásos 
biztosító, állítható irányzék.
Cső: Mauser minőség, kiváló lő- 
kép. Csőhossz: 56 cm Teljes 
hossz: 106 cm Súly: 2,8 kg 
Kaliber: 243 W in., 7x64,
270 W in. 30.06
Cikkszám: 14218 145.900.-

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!

6. M96 Mauser 3-9x40 TASCO 
céltávcsővel szerelve

214.900.-

7. M96 Mauser 3-12x52 TASCO 
céltávcsővel szerelve

259.900.-
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BERETTA vadász- és sport- 
fegyverek megbízhatóak, ki
tűnő súlyelosztásúak, csövük 
belül kem énykróm ozott, a 
BERETTA sportfegyverekkel 
sorozatban nyerik a sportlö
vők a világversenyeket.

1. BERETTA SILVER PIGEON
elegáns nikkelezett zárótest, fi
nom gravírozás, cserélhető cső
szűkítések, ejektor és szelektív, 
aranyozott elsütőbillentyü. 
Csőhossz. 710 mm 
Kaliber: 12/76
Cikkszám: 11293 299.000.-

Örömmel kínáljuk Önnek a 
KETTNER ház kínálatában az 
utóbbi évek egyik legkedvel
tebb bock-büchs modelljét a 
KETTNER S2000 fegyvereket, 
rendkívüli m inőségéhez  
képest igen kedvező áron. 
Jellemzői: vastagfalú, kovácsolt 
acél zárótest, különösen mély 
csőbeágyazással, páros csőkam
póval, Delcour büchs-csővel, 
belül keménykrómozott sörétes 
csővel, a zárt csősín kifordítható 
szerelésre előkészítve. A fegyver 
elegáns külsejű, finom arabeszk 
gravírozással, pisztolyfogásos 
diógyökér agyfával. A KETTNER 
S2000 fegyverekre 5 év garanciát 
biztosítunk. Standard kivitel 
Kaliber: 12/70-30.06; 
12/70-5.6x50RMag.
Cikkszám: 13110 229.000.-

Különleges ajánlatunk!
2. KETTNER S2000 3-12x52 
TASCO céltávcsövei szerelve

299.000.-
3. KETTNER S2000 4-12x56 
TASCO világító  szálkeresztes 
céltávcsövei szerelve

329.000.-

4 -8 .  EDUARD KETTNER
CAM PIONE modellcsalád. Meg
bízható működés, precíz lötelje- 
sitmény és kedvező ár jellemzi a 
fegyvereket. A csövek belül ke
ménykrómozottak, a csösin ven- 
tillált. A zárótest egy darab acél
ból kovácsolt stabil egységet ké
pez az elsütő- és zárószerkezet
tel. Törhetetlen spirál elsütőru
gó, elsütöbiztosítás a markolat
nyakon. Diófából készült aggyal.

1 .
299.900.-

2000 2-3.
299.000.-tól

4 -8.
98.900.-tól Campione

^ % . l £ ö u n r Ó

Kcttnec
Campione

M odell M odell M odell Modell Modell
Champione Champione Champione Champione Champione

Kaliber 12/70 12/70 12/70 12/70 12/70
Ejektor — — — • •
Kétbillentyű • — — - -
Szelektív egybillentyű - • • • •
Szűkítés 1/4, 3/4 1/4, 3/4 - 1/4, 3/4 -
Cserélhető váltószükités — — 1/1,3/4,1/2,1/4,0 — 1/1,3/4,1/2,1/4,0
Súly 3,1 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,1 kg
Csőhossz 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm
Teljes hossz 114 cm 114 cm 114 cm 114 cm 114 cm
Cikkszám 11335 11336 11337 11338 11339
Ár 98.900.- 104.900.- 109.900.- 114.900.- 119.900.-
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PORRO CO M PACT  szer brilliáns és plasztikus képet
lá tcső  középső biztosít, mégis csaknem olyan

óval, szemüvegesek- könnyű, karcsú és elegáns, mint
> gumi védőkagyló- a hagyományos felépítésű lát-
ő porroprizmarend- csövek. Különösen kiemelkedő

a RUBY-Coating lencsekivitel, 
amely 14 rétegben szűri ki a 
napfény infravörös részeit. Tok
kal és hordszijjal.
Cikkszám: 20094

helyett 
csak

K e t t n er  V a d á s z - h o r q á s z  s z a k ü z l e t e k :
Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 

M iskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, G yöngyös, 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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AZ ÁLLATORVOSI MUFLON,
Mi az: szőrös, szarva és patája van? Nos, a 
válasz mérlegelésekor az olvasóknak leg
alább két dolog juthat eszébe: ördög vagy 
muflon. Esetleg mind a kettő egyszerre, va
lahogy így: ördögi muflon vagy a muflon ör
döge (így jelenik meg természetvédelmi te
rületeinken).

Ne fessük hát a falra, és nem jelenik meg - 
mondhatják, mondják vadászati körökben. 
Nem jó a hamu alatti parazsat megpiszkálni, 
mert a muflon hazai létjogosultságáról szóló vi
ta ismét lángra lobban, elemésztve maradék 
hazai muflonállományunkat. Persze, amiért 
nem beszélünk róla. attól a probléma még nem 
oldódik meg és egyébként is, a vita már rég 
túljutott a parázslás stádiumán. Ég. mégpedig 
már az 1970-es évek végétől kezdődően, ek
kor jelentek meg az első olyan jó szándékú cik
kek, amelyek felhívták a figyelmet a muflon ter
mészetrombolására. De hát - hogy hasonla
tunknál maradjunk - a pokolba vezető út is jó 
szándékkal van kikövezve. A természetvéde
lem szervezete, szervezettsége pedig - sze
rencsére - erősödik, de velük a muflonellenes 
hangok is.

A muflon hovatovább a természetvédelem 
és a vadgazdálkodás állatorvosi lova lesz. A 
két tevékenységi kör sok gondja-baja, megvá
laszolatlan kérdése felszínre kerül a muflon kö
rül zajló problémák kapcsán. Vizsgáljunk meg 
ezek közül néhány különösen fontosnak tűnőt.

Melyek a természetes élettársulások? Ter
mészetvédelmi területeinken milyen élettár
sulások fenntartására, létrehozására töre
kedjünk?

Köztudott, hogy a muflon nem őshonos faj, és 
mint ilyen, nyilvánvalóan nemkívánatos lenne 
érintetlen, őserdő jellegű élőhelyeken. Ilyenek
kel azonban sajnos nem rendelkezünk, erdeink 
szinte kivétel nélkül kezeltek, és a már régen 
védettséget élvező erdők is magukon hordoz
zák a gazdálkodás jegyeit. (A muflon [Ovis a 
musimon] korzikai vadjuh faj valóban nem ős
honos, másfél évszázada telepítették, azóta jól 
megvolt. Őshonos volt viszont egy már kipusz
tult vadjuh faj [Ovis ammon] a Kárpát-meden
cében, amelyről annak idején Lambrecht Kál
mán írt, fosszilis leletek alapján. - A szerk. 
megj.) Mivel megfelelő példák híján nem tudjuk, 
milyen lenne hazai környezeti viszonyok között 
az őserdő, nincs viszonyítási alapunk, nem 
tudjuk, mi az elérendő állapot. Teljes mérték
ben egyet lehet érteni olyan törekvéssel, hogy 
hozzunk létre hazánkban olyan teljes védettsé
get élvező erdőket, amelyeket kivonunk a gaz
dálkodás alól. Ahhoz azonban, hogy ezek ős
erdővé fejlődjenek, két feltételnek kell teljesül
nie: egyrészt évtizedek, ha ugyan nem évszá
zadok kell elteljenek, hogy az őshonos növény- 
és állattársulások kialakuljanak, másrészt ezek 
a területek megfelelő méretűek kell legyenek, 
hogy az élőhely és az őshonos nagytestű emlő
sök (növényevők és ragadozók) között emberi 
beavatkozás nélkül is egyensúly alakuljon ki.

Ami jelenlegi fokozottan védett területeinket 
illeti, véleményem szerint indokolatlan az a tö
rekvés. amely a muflon teljes kiszorítását vagy 
állományának minimális szintre csökkentését 
tűzte ki célul. A „tájidegen" fajokkal szemben 
gyakran hangoztatott érv. hogy betelepítésük
kel előre nem látható nagyságú kockázatot vál
lalunk. a természeti környezetet visszafordítha
tatlanul. nemkívánatos irányban megváltoztat
hatjuk. Láttuk azonban, hogy nem tudjuk, mi az 
a kívánatos állapot, amit jó lenne elérni, így az
tán a muflon szerepének értékelésekor is csak 
feltételezésekre hagyatkozhatunk. Persze, min
den olyan eset negatívan értékelendő, amikor 
valamely ritka növényfaj eltűnését eredményezi

a muflon jelenléte, ezek azonban erősen elszi
getelt, egyedi esetek lehetnek csupán, ame
lyek sajátos eszközökkel kezelendők, például a 
növények egyedi vagy területi védelmével. A 
növény veszélyeztetettsége ugyanis rendsze
rint az emberi tevékenység, és nem a vad lege- 
lésének következménye. Az emberi tevékeny
ség folytán beszükült élőhelyek elszigetelt, le
csökkent egyedszámú növényfajaira jelent csak 
komoly veszélyt a vad legelése vagy rágása.

így aztán remélhetőleg senki nem gondolja ko
molyan. hogy az erdei növénytársulások meg
változásának fő veszélyforrásaként a muflon te
hető felelőssé. A muflon kivétel nélkül már boly
gatott helyeken él hazánkban, sőt az általa be
népesített területek túlnyomó többsége gazda
ságilag kezelt. Természeti károkozása ezért 
csak helyileg lehet jelentős, például sziklagye
pek növénytársulásaiban. Az esetek többségé
ben ekkor sem tudjuk azonban, hogy kizárólag 
a muflonállomány rovására írható-e a szikla
gyepek tönkretétele, vagy ami valószínűbb - 
az egyébként őshonos - gímszarvas is közre
játszik abban. Ami pedig még ennél is zava
róbb a károkozás megállapításánál, az, hogy ál
landó visszarágás nélkül ezeken a területeken 
megjelenhetnek a cserjék, sőt az erdősülés fo
lyamata is elindulhat, és éppen a védendő 
sziklagyep tűnik el. Az sem megnyugtatóan 
tisztázott, hogy hogyan kell értékelnünk azt a 
jelenséget, ha a legelés és taposás következté
ben a talaj erodálódik, és a fejlettebb növény- 
társulások helyett gyomtársulások jelennek 
meg. Ezek is ugyanolyan természetesek, mint 
a sziklagyepek zárótársulásai, csak egy koráb
bi fejlődési szakaszt jelentenek. Nem túl nagy 
sűrűségű vadállomány esetén módjuk van re
generálódni. Mellettük, kevésbé meredek lejtő
kön a .kívánatos” zárótársulások általában 
megtalálhatók, tehát nem örökre elveszett, sőt. 
nem elveszett természeti értékekről van szó.

Az élőhely nagyvad, pláne muflon miatti túlter
heléséből származó nemkívánatos vagy 
visszafordíthatatlan megváltozására a mai na
pig nincs megnyugtató bizonyítékunk. Az úgy
nevezett kizárásos kísérletek eredményei rend
kívül nehezen értelmezhetők, több okból is. Elő
ször is a vizsgálat egy többnyire 10x10 m-es 
bekerített terület, és a mellette kontrollként 
használt, vad által hozzáférhető terület össze
hasonlításán alapul, tehát nem az élőhely egé
szének fejlődése kerül górcső alá. Másodszor 
nem nevezhető természetes állapotnak a nagy
testű növényevő emlősök teljes kizárása egy 
területről. Végül pedig, egy gazdaságilag ke
zelt területen levő ilyen kis parcellán nem való
színű, hogy a növénytársulások természetes 
fejlődését tudjuk utánozni, hiszen a növények

betelepülése csak a már bolygatott területekről 
lehetséges.

Még mindig túlságosan számos-e muflonál
lományunk, vagy most már elfogadható 
szintre csökkent?

A fentiek előrebocsátásával kijelenthetjük, 
hogy a természetvédelem számára egy megfe
lelő szinten tartott muflonállomány indifferens. 
vagy legalábbis kezelhető problémát jelent. 
Tájidegen volta ellenére színesíti a néhány év
százada sokkal gazdagabb, mára elszegénye
dett emlős faunát, ami önmagában vizsgálva 
természetvédelmi szempontból kifejezetten 
pozitívan értékelhető is lehetne. Ugyanez vo
natkozik az élőhely (erdő) gazdálkodásra. Egy 
nem túlszaporodott, de vadgazdálkodási 
szempontból még hasznos muflonállomány je
lentős kárt rágásával nem vagy csak helyileg 
okoz. nagyobb területeket tekintve pedig min
denképpen jelentéktelenebbet, mint a gímszar
vas. De mekkora a nem túlszaporodott állo
mány? Természetes, hogy ezt a kérdést ki-ki a 
saját szempontjából nézve válaszolja meg.

Irányelvként e tekintetben elfogadható, hogy 
állományainak példányszámát veszélyeztetett 
természeti értékekkel rendelkező területeken a 
természetvédelmi megfontolások hangsúlyos 
figyelembevételével kell meghatározni. Ilyen 
helyeken a fenntartható állománynagyságot te
kintve óvatosan, inkább a muflon kárára téved
ve kell irányszámokat megadnunk, a vadgazdál
kodási ágazati politikai érdekek is ezt kívánják. 
Egyéb helyeken a gazdálkodás érdekei dönt
hetik el a populációk fenntartható példányszá
mát. élőhely- és vadgazdálkodási szempontok 
mérlegelésével.

Mielőtt megkísérelnénk a válaszadást, néz
zük. hogyan alakult a muflonállomány az elmúlt 
három évtizedben. A hivatalos becslési adatok 
szerint az akkori vadászszövetség által anyagi
lag is támogatott, a hetvenes évek második fe
lére tehető intenzív telepítések előtt muflonállo
mányunk egyedszáma 5000 alatti volt. A foko
zott és túlzott kímélet következtében az állo
mány nagysága a 80-as évek közepére meg
haladta a 8000 példányt. 1990-re pedig a 
10000-et. A helyzet valóban sok helyen (de 
nem mindenhol!) tarthatatlanná vált, az alul
hasznosított muflonállományok növekedését 
sokszor csak a zordabb teleken bekövetkezett 
elhullások korlátozták, a muflon nemkívánatos 
mértékben terhelte élőhelyét. Az állomány
csökkentés, akárcsak a többi nagyvadfajunk 
esetében, nem volt tovább halasztható. A le- 
lövések a 80-as évek közepéhez viszonyítva 
1990-re a duplájára nőttek, és megközelítették 
a 3000-et. Az állományapasztás helyenként 
rendkívül drasztikus eszközökkel, válogatás 
nélkül, vagy éppen a nagy kosokat kiválogatva 
történt. Ennek következtében a muflonállo
mány jelentősen megfogyatkozott, amit a 
becslések nem tükröznek, hiszen még 1995- 
ben is mintegy 8500 példány szerepelt a sta
tisztikákban, ami azt mutatja, hogy a 80-as 
években alulbecsülték az állomány nagyságát.

Az egyes körzetek fenntartható állomány
nagyságát annak figyelembevételével állapítot
tuk meg. hogy a muflon érzékeny pontja a vad- 
gazdálkodás és természetvédelem kapcsola
tának. A példányszám meghatározásakor elő
ző kutatásaink és külföldi adatok fenntartható 
muflonsűrűségi irányszámaiból indultunk ki. Az 
általunk javasolt muflonsűrűség 3-5 pél- 
dány/100 ha erdő volt, ami valamivel alacso
nyabb a német szakirodalomban Briedermann 
által ajánlott 6 pld/100 ha erdőnél. Az előbbi 
sűrűségi irányszámokból kalkulált példányszá
mot tovább csökkentettük olyan megfontolás
ból, hogy a muflon egyenetlenül tölti ki a ren
delkezésre álló élőhelyet, bizonyos területré-
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székén csoportosul. Ezért a körzetek olyan 
vadgazdálkodási egységeinek területét, ahol 
jelentéktelenebb muflonállományok élnek, ki
hagytuk a számításból, és a fenntartható muf
lonállományt csak a nagy muflonsürüségü terü
letekre vonatkoztatva számítottuk ki oly módon, 
hogy ezek erdőterületeinek nagyságát szoroz
tuk meg a fenntartható sűrűséggel. Ily módon 
a muflon elterjedési területére vonatkoztatva, 
körzetenként 1,5-3 pld/100 ha erdő muflonsű
rűség jött ki. Emellett természetvédelmi és vad
gazdálkodási megfontolásból sem javasoltuk a 
muflon Somogy megyei fenntartását szabad 
területeken.

Az így kapott adatokat a becslésekkel 
összehasonlítva jelentős eltérést csak a Bör
zsöny-Cserhátban (11/1. körzet) és a Vértesben 
(III/4. körzet) tapasztaltunk. Az előbbi esetben 
a fenntartható állománynagyságot nagyobb
nak, az utóbbin kisebbnek találtuk a becsültnél.

Megítélésem szerint a jelenlegi muflonállo
mány további differenciált és mérsékelt, átlag 
20% körüli fokozatos csökkentése indokolt, az 
vadgazdálkodási problémákat sem vet fel. E 
megállapítás ellentmondani látszik annak, 
hogy számításaink szerint az általunk fenntart
hatónak ítélt állománynagyság nem tér el jelen
tősen a becsülttől. Az ellentmondás feloldását 
az jelenti, hogy a muflonállomány a legtöbb 
körzetben alábecsült.

Hogyan kell muflonállományainkat, é s álta
lában a nagyvadállományainkat természet- 
barát módon kezelni?

Mindenekelőtt természetesen a lecsökkent pél
dányszámú állományok szintentartásának biz
tosítékait kell megtalálni. Semmi sem volt olyan 
káros a hazai muflonra nézve, mint hagyni úgy 
túlszaporodni állományait, hogy az már való
ban nem volt tolerálható természetvédelmi 
szempontból. Sajnos a természetvédelem 
egyes képviselői a helyenként nyilvánvaló ter
mészetrombolás tényét azzal magyarázták, 
hogy a muflon nem őshonos hazánkban, és 
helyenkénti teljes kiszorítását tűzték ki célul. 
Holott az őshonos gímszarvas nagyobb testű

Újra elérkezett az óhajtva várt szeptember, a 
szarvasbika vadászatának ideje.

A bérvadászatra érkezett külföldi vadá
szok körében a kísérő vadászok szájából sa
ját fülemmel hallom sokszor azt a kijelentést, 
hogy „lövettem” a vendéggel egy jó bikát. 
Ha alkalmam volt ilyeneket hallanom, a múlt
ban is borsódzott a hátam a magyartalan ki
jelentésre. (Hasonló volt a véleménye sokak
nak. például néhai munkatársunknak, dr. 
Studinka Lászlónak is. A szerk. megj.)

Elkapott a csapongó fantáziám és ezt az 
esetet úgy képzelem el, hogy szó szerint arra 
gondolok, amelyről beszélnek:

... a kísérő vadász a reábízott vendéggel 
felkapaszkodik az arra a célra kijelölt magas
lesre. A vendég a fegyverét belehelyezi és 
rögzíti a lesállvány oldalfalára felszereit fegy- 
verbelővő szerkezetre, s a fegyver céltávcsö
vét bállítja arra az elképzelt pontra, ahol sze
rinte a lövéskor a bika netán beállna. Ezután 
a vendégnek nincsen más dolga, csak meg 
kell érintenie az élesre állított (snellerezett) el
sütőbillentyűt és az „átombika" lapockán ta
lálva már terítékre is került, ha hajlandó volt a 
kísérő vadász által kijelölt helyre „beállni"!

Jómagam, aki ötvenhárom éven keresz
tül hódoltam a vadászat szenvedélyének,

lévén, és nagyobb számban előfordulva általá
ban jobban terheli környezetét néhány kivétel
től eltekintve. A probléma gyökere tehát nem a 
muflon tájidegen voltában keresendő, hanem a 
túlszaporodott állományokban.

Az FM által finanszírozott kutatás részeként a 
muflon szaporodására vonatkozó ötéves adat
sorral rendelkezünk. Eszerint a törzsállomány 
átlag 42%-a hasznosítható példányszám. Ha a 
körzetenkénti becsléseket valósnak fogadjuk 
el, és kiszámítjuk az ezekhez a számokhoz tar
tozó hasznosítható mennyiséget, kitűnik, hogy 
körzetenként változó mértékben 1.3-2,7-sze- 
res, országos szinten majdnem 2-szeres a ha
zai muflonállományok alulhasznosítása. ami 
akár nagyobb is lehet, ha az állományok alul
becsültek. Ez még akkor is nagy szám, ha fi
gyelembe vesszük azt. hogy a rendszertelen 
időközönként, de nem túl gyakran jelentkező, 
hosszantartó magas hótakaró a törzsállomány 
nagyságát jelentősen lecsökkentheti.

A muflongazdálkodás legnagyobb problémáját 
hazánkban jelenleg az jelenti, hogy az állomá
nyok jelentős mértékben alulhasznosítottak, 
ennek következtében újból és újból eljutnak az 
ökológiai vadeltartó képesség közelébe. így 
szabályozásuk csak kisebb részben történik 
vadászat révén, nagyobbrészt környezeti té
nyezők korlátozzák állományainak további nö
vekedését, ami az optimálisnál sűrűbben tar
tott állományok fenntartásának többletköltsé
gei mellett nem jelent többletbevételt egy meg
felelő szinten tartott állományhoz képest. Az ál
lományok megnövekedése következtében idő
szakonként elrendelt kampányszerű drasztikus 
csökkentések ötletszerűek, nem vallanak át
gondolt gazdálkodási koncepcióra, így több 
kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak.

Természetbarát kezelés mellett biztosítható-e 
a vadgazdálkodás gazd aságossága ?

Jelenleg muflonállományaink (is) szinte kivétel 
nélkül elfiatalodottak, és az ivararány is erősen 
eltolódott a juhok javára. Az 1964-75 közötti 
időszakban a leginkább tetten érhető kizárólag 
az öregebb kosok elejtésére való törekvés, de

csak a leírt módon tudóm elképzelni a „lö
vettem" történetét, mert tapasztalatom sze
rint az általam vadászatra vendégül látott 
barátaim, minden esetben a maguk erejé
ből jutottak lövéshez, nem használtak belö
vő állványt, elég volt a fegyverüket irányító 
két karjuk és a lövésre alkalmas pillanat ki
várása...

Nyolcvankilenc éves ősz fejemmel azt 
szeretném tanácsolni, ha elfogadnák a kísé
rő vadászok, hogy a bika és más vadfajok 
elejtése után ne használják ezt a csúnya ki
fejezést, helyette úgy tudatosítsák az elejtés 
megtörténtét, hogy „engedélyemre, utasítá
somra (síszen). - mert általában csak ennyit 
tud németül többnyire a kísérő, - adta le a lö
vést és hozta terítékre a vadat. Mondják, 
hogy együtt vadásztunk, de a ..lövettem" szó 
teljes elfelejtésével, mert a vadászatra nem 
méltó ez a kifejezés.

Tudom, hogy a megrögzött szokásoktól el 
térni nehéz, de a szép magyar vadásznyel 
vünket ne rontsák ezzel a megalapozatlan ki 
jelentéssel. Tartozunk ennyivel önmagunk
nak, vendégünknek és az utánunk jövő va
dásznemzedéknek is.

Makkai Gyula

- kisebb mértékben ugyan - megfigyelhető 
volt ez 1976-85 között is. Ennek következté
ben az 1980-as évek második felére a muflon
populációk elfiatalodása már bekövetkezett, 
amire csak rásegített az 1980-as, 90-es évek 
fordulóján, majd 1995-ben végrehajtott igen 
erőteljes, eszközökben nem válogató állomány- 
apasztás. Ennek következtében napjainkra a 
populációk átlagkora jelentősen lecsökkent, a 
kospopulációk kivétel nélkül elfiatalodtak, a 
golyóra érett kosok gyakorlatilag elfogytak. Hol
ott egy a jelenleginél kisebb, de megfelelő kor
szerkezetű állományból sokkal több öreg kost 
lehetne kilőni, mint amit a trófeabírálati adatok
ból következtethetően valójában lövünk. A 
muflonból származó árbevétel tehát úgy lenne 
növelhető, hogy közben a kiadások (vadkár, 
takarmányozás) csökkennek, és a túltartásból 
adódó konfliktusok száma és súlya is kisebb 
lesz.

A muflon a legtöbb gazdálkodónál nem a 
legfőbb bevételi forrás, sőt gyakran egy-egy 
gímszarvas vagy vaddisznóvadászat „mel
léktermékeként” ejtenek el néhány kost. Ezért 
az elmúlt évek erőteljes csökkentése nem 
érintette oly mértékben hátrányosan a vad- 
gazdát, mint mondjuk a gímszarvas állomány- 
apasztása. Egy újabb drasztikus állomány
csökkentés azonban véleményem szerint 
semmivel sem lenne igazolható, ami nem je
lenti azt, hogy állománykorrekcióra helyen
ként ne lenne szükség.

A muflon amellett, hogy jelenlétével színesíti 
a faunát, többletbevételi forrást jelent a vad
gazdának. több vadászati lehetőséget nyújt a 
vadászoknak, tartásának költségei a gímgaz- 
dálkodás költségeit meg sem közelítik. így egy 
megfelelő szinten tartott muflonállomány hazai 
emlős faunánknak a jelenleginél megbecsültebb 
tagja kellene legyen. Csak remélhető, hogy a 
muflon körül most már hosszabb ideje zajló 
polémia mindenki megelégedésére végre 
nyugvópontra jut, és a jövőben e cikk címében 
szereplő „ördögűzés”-ről senkinek nem a muf
lon üldözése jut majd eszébe, hanem - akár
csak a szerző - a muflontartással kapcsolatos 
tévhitek eloszlatására tett kísérletet értik alatta.

Dr. Náhlik András

Vadlúd- 
konferencia Tatán
Hagyományteremtő szándékkal rendez 
vadlúd-konferenciát a Bábolna Rt., a 
Vadászati Kulturális Egyesület és a ta
tai Magyary Zoltán Művelődési Ház no
vember 11-én, Szent Márton napján, ki
lenc órai kezdettel.

Erre az alkalomra nyílik az egy hó
napig látható ví/ivad témájú képzőmű
vészeti kiállítás, a legnevesebb hazai 
művészek munkáiból.

A konferencián gyakorlati szakembe
rek, vadbiológusok, természetvédők ősz 
szegzik előadások formájában mindazo 
kát, amelyeket ma a vadludak titokzatos 
életéről tudhatunk. A konferencia záró
nyilatkozata bizonyára segít majd kijelöl
ni a feladatokat az állományfelmérés, vé 
delem és az ésszerű hasznosítás sokat 
és sokszor vitatott kérdéseiben. A ren
dezvény nyilvános, amelyre minden ér
deklődőt szeretettel várnak a rendezők.

NYELVTÖRŐ MŰVELTETŐ IGÉZET
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HORTOBÁGY KUPA 
’98

A Hotel Hortobágy területén tartotta a MEOE Magyar Vizsla 
Klubja az éves vizslaverseny megnyitóját, október 10-11- 
én (CAC, CACIT vizi-mezei verseny OTV). A házigazdák a 
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT, a Hor
tobágyi Lúdtenyésztő Rt. példásan gondoskodtak a ver
senyterületek kijelöléséről. A verseny szombaton reggel 
nyolc órakor kezdődött és vasárnap délutánig tartott. A bí
rálat több helyszínen folyt - mezei munka, vadmegállás, ví
zi kajtatás, vadkacsa apportírozás, vonszalékon keresés 
szárnyas és szőrmés vadra, elhozás. A feladatok végre
hajtását két-két teljesítménybíró bírálta, akiknek a munkáját 
hivatásos vadászok segítették. A verseny vezetőbírója 
Bősz József volt, a minősítés a „zöld könyv" szabályai 
alapján történt. A mezei és vízi munka különböző verseny- 
feladatainak teljesítése kemény próbatételt jelentett, a ma
ximális pontszám egyetlen esetben került csak fel a bírála
ti lapra. Helyezésre is csak az számíthatott, akinek egyet
len 0 pont sem szerepelt az értékelésében.

A versenyen és az őszi tenyész vizsgán rövidszőrű és 
drótszőrű magyar vizslák (24, 3), rövidszőrű német vizslák 
(4) és pointerek (4) vettek részt, 35-en.

Kiemelkedett a Szlovákiából érkezett csapat, igen jól 
felkészített vizsláikkal.

Eredmények:

1. Vadásztai Szilas, rövidszőrű magyar vizsla kan, 
vezetője: Takács Zsolt (Szlovákia), 280 pont

2. Cindy Zo Stredy, rövidszőrű magyar vizsla szuka, 
vezetője: Takács Attila (Szlovákia), 276 pont

3. Csokolády Cili, rövidszőrű magyar vizsla szuka, 
vezetője: Tiliczky Andrea 275 pont

4. Gerecsepusztai Aszú, rövidszőrű magyar vizsla 
kan,vezetője: Tapasztó Sándor 270,5 pont

5. Józsalaki Rudi, rövidszőrű magyar vizsla kan, 
vezetője: dr. Herger László 269,5 pont

őszi tenyészvizsgára 9 kutya és vezetője jelentkezett, eb
ből heten sikeresen vizsgáztak. Képességvizsgán egy ku
tya volt, és kapott minősítést. Az értékeléseket mindenki 
korrektnek találta, a bírók segítő szándékkal, de szigorúan 
bíráltak.

A két versenynap alatt sok tapasztalatot szereztek a 
vizslavezetők és kutyáik, de a nézők is.

Egy nagy eredménye volt e két napnak, a versenyen és 
őszi tenyés/versenyen résztvevő vizslák bízvást tenyészt
hetők, tulajdonságaik olyanok, hogy örökíthetik kölykeikre 
és a gyakorlati vadászatokon is sok szép élményt szerez
hetnek gazdájuknak.

Fele Tibor
szakmérnök, Derecske

AKCIÓ
10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  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
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. 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
Sípos 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

A T& T VIDEOSTÚDIÓ
AJÁNLATA

Megrendelésre készítünk: 
reklám-, és referenciafilmet • vadászat- 

és utazásszervező irodák • vadásztársaságok 
• részvénytársaságok részére 

vadászatról filmet • belföldi és külföldi vadászoknak 
Vállalunk videófilmes szakmai előadásokat 

• oktatási intézményeknek • kamaráknak 
• vadászvizsgára felkészítő vállalkozásoknak

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET
Takács Viktor, hivatásos vadász 

9600 Sárvár, Rákóczi 13/E. Tel.: (95) 321-198, (30) 9370-747

Átalánydíjas vadászati lehetőség dámszarvasra

A DALERD RT. GYULAI ERDÉSZETÉNÉL,
1999. január 1-től február 28-ig.

1. program: január 1-től január 31-ig. 1db 1.00-2,00 kg 
közötti dámbika és 2 db tarvad lelövése másfél napi

teljes ellátással, I. oszt. vadászházban.
A  P R O G R A M  D ÍJA  Á FÁ VA L  EGYÜTT: 90000 FT.

2. program: január 1-től február 28-ig. 3 db dám tarvad 
lelövése, másfél napi teljes ellátás, I. oszt. vadászházban.

A P R O G R A M  D ÍJA  Á FÁ VA L  EGYÜTT: 55000 FT.

TELEPÍTÉSRE, VÉRFELFRISSÍTÉSRE ÉLŐ DÁMVAD MEGRENDELHETŐ!
Részletes felvilágosítás az alábbi címen: DALERD Rt. 

Gyulai Erdészete 5700 Gyula, Kárpát u. 4. Tel./fax: (66) 463-511



„AZ MIND SEMMI
Egy időben volt egy főnököm, aki kedves, rendes ember, ám 
valahol .szert telt egy mulatságos szokásra. Ha bármilyen ér
dekes történetet hallott, mindig rákontrázott: ..Az mind sem
mi!” - s nyomban elmondott egy másikat, amit lehet, akkor 
talált ki. s természetesen igen gyenge esemény volt. Eleinte a 
kollégámmal csak vártuk a csattanót, s mikor rájöttünk: nem 
lesz, kényszeredetten nevettünk, de később már alig vártuk, 
hogy a főnök rákezdjen: ..Az mind semmi!" - s mi már puk- 
kadoztunk a nevetéstől...

Hát ide figyelj Bán Pisti: „Az mind semmi!”  (L.: Vadász- 
lap. 1998. szeptember) A te medvekalandod egy smafu! Le- 
het. hogy elporolt a mackó, lehet, hogy egy hajszálon múlott 
az életed, de most jön az én - gyenge kis - esetem, az erdélyi 
medvekalandom, s a többiek mind azt hihetik: ez járvány, 
avagy egyetlen szavunknak sem adnak hitelt. Úgy kell ne
künk!

Az autóból átpakoltam a szekérre, mert az igaz. sokkal las
sabban megy, de bírja a terepet. A pejkó kényelmesen balla
gott. az eső meg szakadt. Na de a vadász akkor megy, amikor 
jól esik. Hát nekem ömlött, méghozzá a nyakamba. De itt a 
székelyek között nem mutathatom a puhaságom. Inkább bő
rig ázom.

Nekem ugyan volt esőkabátom, de a fogatosnak nem. Én 
meg szégyelltem felvenni, ha megosztani nem tudjuk. In
kább elázom.

- Mondja Sándor bácsi, az volt az utolsó ház, ahol a ko
csit hagytam?

Az öreg csak ült. s bámult a ló fülei közölt előre, mintha 
nem is hallotta volna a kérdésem. Nagysokára kérdezett 
vissza.

- Merre felé?-
-Hát fölfelé!
- Nem.
- Lesz még ?
- Lesz hát, ahová kigyelmedet viszem!
Megnyugodtam. Nem egy fa töviben kell aludnom. Úgy

látszik a székely viccek nem alaptalanok. További kérdések
be nem mertem bonyolódni...

Ám az öregnek tényleg volt humora.
- Aztán horgászbotot hozott-e? Mert ahogy ez nekieredt - 

bökött az ostorral fölfelé inkább csak horgászni lehet 
majd. mint vadászni!

- Meddig érhet odalenn a víz?
- A lónak vagy nekünk?
-A  lónak, mi ülünk a szekéren.
- Annak tökig.
- De hiszen ez kanca!
- Ja, ha maga négy szemmel nézi! - billentett a fején a 

szemüvegemre sandítva. Szóval jól elbeszélgettünk, miköz
ben csak ment a szekér rendületlenül, felfele, bele a felhőbe.

- Sándor bácsi, kulcsot hozott-e?
- Minek, nincs az bezárva...
- Na de mi annyit jöttünk már felfelé, hogy a mennyor

szág kulcsára gondoltam!
- Oda se köll. van ott kapus! Nem tudta?
- Nem. Még nem jártam ott.
- Nem is fog. Rossz szekérre szállt! Hacsak nem a med

vék...?
- Medvék? Ügy tudom ott nem szabad lövöldözni.
- Nem. Csak horgászni.
F.zek után nekem senki ne mondja, hogy a székely szótlan 

ember. A köd egyre sűrűbb lett, de az cső elállt. Az út a szür
ke semmibe veszett és úgy éreztem csak a ló tudja, hová me
gyünk. Ebben nem tévedtem. Tudta.

Nagy sokára ritkult a felhő, s a nap is erőltette a szemét a 
maradékon keresztül. Szél kerekedett, ami a napnak segített. 
Kisütött, s mi sokkal jobban éreztük magunkat.

- Na mégis érdemes vót felgyünni! - dönnögte az öreg, s 
mi megláttuk a ..házat". Apró kis rozoga kalyiba állt a megszű
nő fenyves széliben. A szekérzörgésre kijött a vendéglátóm.

-Agyisten!-szóltunk mindhármán.

Ugye nem szállodát várt? Kálmán vagyok, a hivatásos 
vadász.

- Nem. és ahogy megláttam a házat, hát bizony azt hittem 
Úz Bence, vagy a vén I dő Márton fog kijönni elihénk!

IX ' Sándor bácsi komor képpel jegyezte meg.
- Azok már rég elköltöztek, nem vótak megelégedve a 

meleevíz-szógáltatással!
- Öreg, kend olvasott Nyírót? - tolta hátra a kalapját Kálmán.
A csontos kéz megállt, ahogy a táskámért nyúlt. Kissé

megbotránkozva válaszolt.
-Azt itt mindenki. De maga Váradról gyűlt, olt tán nem?
- Nem tudom, de remélem!
Az öreg székely még valamit furcsállt. amit szóvá is leli.
- Na szegíny. ezeket fogja enni? - nézett a halkonzerve* 

dobozokra bizalmatlanul.
- De hiszen Sándor bácsi mondta, hogy ebben a nagy víz

ben csak horgászni lehet!
- Nem köllöli vóna szó szerint venni, azért ez a Kálmán, 

nem olyan rossz vadász...
A szél és a nap hamar megszárította a ruhámat, de gondol

tam. ez csak átmeneti állapot. Kálmán azyal ment el. neki sváj
ciakat kell kísérnie, menjek egyedül cserkelni, s mutatta merre.

-.Ne menj túl messzire, mert csalóka. Azt hiszed, még a 
szomszédban vagy. s rádsötétedik. Hideg az éjszaka odakünn!

- Mit lőhetek?
Kissé megütközve nézett rám. majd kapcsolt: nem vagyok 

fizető vendég. Az öreg. már a bakon ült, úgy szólt vissza.
- Ami gyün - majd kis szünetet tartva megtoldotta -. csak 

székelyt ne! Tuggya, kevesen vagyunk má... na Isten velük!
Elnevettük magunkat, de Sándor bácsi komolyan gondol

ta. Mármint azt. hogy kevesen vannak.
- Disznót mindenképpen, s hajó bak jön, azt is!
A szekér clzörgöii. Kálmán elballagott. Valahol találkozik 

a vendégével, aki terepjáróval jön elé.
Persze nem láttam, nem hallottam semmit. Estére megjött 

a Land-Rover. Bejöltek a kalyibába mindketten.
- A fene ezt a sáros időt. egész nap csörlőztük magunkat. 

Tudsz, főzni? - nézett rám biztatóan, s reménykedve.
- Főzeléket nem! - vigyorogtam rá.
- Hoztunk egy süldőt, inkább malacot. M i kell hozzá?
- Hány embernek?
- Itt hagyom az. egészet. Elboldogulsz vele?
- Bízom benne. Savanyított káposztát, tejfölt tudsz-e hozni?
- Majd küldök az öreggel.
A távozó kocsi zúgása alig hallatszott.
Éjszaka nem egyedül aludtam. Fémről a szúnyogok, a 

szalmazsákból a bolhák támadtak. Ha a mérkőzés arra ment. 
hogy ne aludjak, akkor ők győztek. A hajnali felkeléshez 
nem kellett az ébresztőóra. Csendesen hagytam cl a házat, de 
azért szidtam az evolúciót.

Messze, lent a völgyben hallottam egy bikát bőgni. M it is 
keresne idefenn? Legfeljebb szárítkozni jöhetne fel. Nem 
csak a távolság, de a köd is bújtatta. Az eső nem esett, s a 
szél elzavarta a szürke takarót. Egy jó óra múltán kisütött a 
nap. A távolban lövés dörrent. s hangja egyik oldalból a má
sikba gurult. Becsapódást nem liallottam. de ilyen távolság
ról ez nem jelent semmit. Igyekeztem vissza, mert ott várt a 
malac, vele kellett foglalkoznom.

Mire a fogatos megérkezett, a hús ott volt az asztalon fcl- 
kockázva. Csúnya volt a lövése, sokat elvitt belőle.

- Milyen erdő van itt a nagy katlanban a ház háta mögött? 
A ködtől nem látni - kérdeztem.

- Fenyves meg bükkös. Lejjebb még makkla is van ben
ne. Miért kérdi?

- Hajnalban egy bika bőgött ott.
- Az a Surgvéllásban lesz. Van olt egy sűrű. ahonnan vagy 

húsz éve elvitték az erdőt.
- Messze van ?
- Lefelé egy jó óra, visszafelé több.
- Megnézem. Tán disznóval is találkozom.
- De aztán vigyázzon ám. mert abba' többször láttak med

vét, és már néhány favágót megcsútotak!
- Igyekszem elkerülni.

- Inkább lűje le! - szólt még utánam, s szedtem a lábam 
lefelé az úton. A bika valóban a sűrűben bőgött, s megvártam 
merre vált ki. Látni nem láttam, de a hangokból ítélve tehe
nekkel volt. Már jó sötétben értem vissza, szinte egyszerre a 
terepjáróval.

- Gyertek, egyetek! - s a káposzta illata is biztatta a vadá
szokat.

- Kálmány - szólt hozzá a fogatos és nem zavarta, hogy 
én is hallom nekem azt mondta, írófele, aztán kóstulja meg 
millent főzött!

A svájci vadásznak is ízlett. Reggel hibázott egy nagy disz
nót. s most érdeklődve hallgatta a bikáról szóló tájékoztatást.

-  Hajnalban megnézzük, ne menj oda! - szólt búcsúzóul 
Kálmán, s távoztak.

Virradat után nem sokkal hallottam onnan a lövést, becsa
pódással. Több mint egy óra múlva érkeztek hozzám a/ autó
val. Benne az. erős. ezüstérmes, tizennégyes fejével.

- A bika beugrott a lövéstől egy vízmosásba, nem bírtuk 
kihúzni még csőrlővel sem. Levágtam a fejét - magyarázta a 
hivatásos vadász.

- Beköpik a legyek - jegyeztem meg.
- Majd rájár a medve! - villant a fogatos szeme.
- Lehet, ott szokott lenni egy anya a bocsaival. Csodálom 

is ezt a bikát meg a teheneit. Amióta arra járnak a medvék, 
abból a sűrűből minden elköltözött.

A Surgvéllás nem volt üres. Este egy konda jött ki belőle, 
s lőttem két süldőt a felém sétáló disznók közül. Hazafelé 
rám sötétedett. Az utat elvétettem, de amikor az erősen elka
nyarodott. észrevettem. Úgy jó egy kilométer ulán. Vissza a 
disznókhoz, és másodszorra már nem tévedtem.

Reggel igen szemrehányóan nézett az öreg rám.
- Tuggya mér csípik össze a szúnyogok? Mert nem 

haggya ükel aludni, úgy barákol!
- Ne haragudjon, ez sajnos így van.
- Szegíny felesége... de most ü is pihen, mert maga nincs 

mellette!
Zsebemet tapogatva ültem a szekérre. A barátom még ott

hon figyelmeztetett, hozzak könnygáz sprayt a medvék ellen. 
Sose lehet tudni! Most is ott lapult a kabátomban.

A disznókat feltettük a szekérre, s én bementem a sűrűbe 
egy kocsiúton, a nyomokat szemügyre venni. Sándor bácsi az 
út végiben állt. s nézett utánam. Jobbról zörgést hallottam, azt 
hittem disznó. Kaptam a puskát, de félúton megállt a kezem.

- Medve! - dobbant torkomban a szívem, s egy pillanatra 
szembenéztünk egymással, úgy tizenkét méterről. Két lábra 
állt. s megnézett, majd visszahuppant. Kijött a kocsiútra 
elém. s megint két lábra állt nagy fújtatva. Jobb kezemben a 
puska a csípőm tájékáról a medvének szegezve, bal kezem
mel előhúztam a gázos flakont.

- A szél a nyakamba fúj - villant az agyamba -. ez a pi
szok nagyon jól tudja: ember vagyok! Ismét lehuppant a 
mellső két lábára, és felém lépett. Azt hiszem nem volt 
messzebb öt méternél. Én bizony megnyomtam a piros gom
bot, a szembejövő állat felé tartva a kezem. Hirtelen kiegye
nesedett és hátra vetődött, egy nagyot fújva, majd ordítozva, 
a fejét rázva, mintha táncolna, elrohant. Engem se kellett in
vitálni a szekérhez.

- Uramatyám. azt hittem, most megeszi magát! - fogadott 
a fogatos. aki a lovat alig bírta tartani. - Mit mondott neki. 
hogy így táncolva diszkóit? - kérdezte ámulva.

A medve vicsorgó pofája még mintha előttem villogott vol
na. csak az ragadott meg, milyen lila a nyelve és sárgák a fo
gai. Gondolom sápadt voltam, de az biztos, hogy remegtem.

(\ak annyit, hogy: eredj fogat mosni! - válaszoltam, de 
a/t hiszem a mosolyom torz vigyorgásra sikeredett.

A ló lassan bandukolt négyünkkel felfelé, s én leszáll
tam. hogy könnyítsék terhén. Mire felértünk, már a talpamra 
is vízhólyag nőtt, de nem beszéltem róla. A felhő ráült a 
hegytetőre, amitől az egybenőtt az éggel, a/ eső is szitálni 
kezdett, és amikor kiértünk a/ erdőből, megértellem: a vén 
Odó Márton miért lakott a Hargitán? Mert onnan már tényleg 
csak egy lépés a Mennyország!

Dúc/. László
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K U R T I S K O L A
Ú J ROVATUNKBAN AZOKNAK SZERETNÉNK SEG ÍTSÉGET ADNI, AKIK RÁSZÁNJÁK MAGUKAT A VADÁSZKÜRTTEL VALÓ 
BÁNÁSMÓD ELSAJÁTÍTÁSÁRA. HA ZENEISKOLA NINCS IS MINDENÜTT, DE OLYAN FÚVÓSHANGSZERES BIZTOS AKAD, 

AKIVEL MEG LEHET BESZÉLN I A RÖVID RÉSZLETEKBEN  LEADOTT ANYAGOT. ELŐSZÖR AZ ALAPOKAT, KÉSŐ BB AZOKAT
A KÜRTJELEKET, AMELYEK A LEGFONTOSABBAK.

ALAPISMERETEK
A kürttanulást célszerűbb 9-10 
éves korban elkezdeni, mivel ek
korra a tüdő elér egy olyan fejlett
ségi fokra, hogy elbírja azt a terhe
lést, amit a hangszer fúvása kíván, 
ezen túl a fogsor is eléri végleges 
állapotát (fontos kritériuma a rézfú
vós hangszereknek az egészsé
ges fogazat). Általános iskola 4. 
illetve 5. osztályában általában bir
tokában vannak olyan szolfézs - 
összhangzattan - elemeknek, me
lyek szintén nélkülözhetetlenek a 
vadászkürt megtanulásához.

Még mielőtt a hangszert meg
szólaltatnánk, el kell sajátítani a

A kürt hangszerteste, csőrend
szere a fúvókától a tölcsérig szé
lesedő, tölcsérfúvókás rézfúvó.

A régebbi és mai vadászatok, 
vadászati kultúránk egyik legfon
tosabb, szinte nélkülözhetetlen 
hangszere. A szinfonikus zeneka
rok a 19. század második feléig 
az úgynevezett természetes kür

rekesz-légzést. Szerencsés em
berek adottságuktól fogva hasi 
légzéssel lélegeznek, ami ha
sonló. de a rekeszizmot, mint 
légoszlopot támaszként kell 
használni. A légzésgyakorlatok 
után az ajakzizegtetést, kürtös 
nyelven a „prűzölést" kell megta
nulni. Ez a folyamat igényel 
szakmai segítséget, hisz egy 
életen át lehet kínlódni egy rossz 
„anzac" (fújástechnika) beállí
tás miatt. Kürttel, illetve annak 
fúvókájával rendelkezők anza- 
cuk tréningjét önállóan is gyako
rolhatják, de nagyon kell ügyelni

ük a szájtartásra, hisz az alsó és 
a felsőajak szabályos tartása el
csúszhat. Az eddig leírtak 
hosszú hetek munkája, és még 
egy hang sem szólalt meg. A kő
vetkező lépcsőfok a vadászkürt 
megszólaltatása, egyelőre egy
két különböző hang szólal meg, 
de ezeken a hangokon már lehet 
gyakorolni a horizontális befúvás 
szöget, a dinamikát (levegő be- 
fújási sebességét), hangindítást. 
Ha a hangterjedelem eléri az 
egy. egy és fél oktávot, az into
nációra nagyon ügyelve el lehet

A KURT
töt vagy vadászkürtőt (ez a sokfé
le hangolásban készült, de vadá
szatokon többnyire csak a B-han- 
golásút) használták. Korlátozott 
lehetőségei miatt a klasszikus 
mesterek csak néhány hangból 
alkották meg kürtszólamaikat.

A klasszikus és a kora roman
tikus zenekari műveikben általá

ban két, ritkábban három kürtöt 
írtak elő. A 19. század közepén 
jelentős fordulat következett a 
kürt történetében: a ventil szer
kezet feltalálásával létrejött az 
úgynevezett ventilkürt, amely a 
régi természetes kürtőt lassan 
teljesen kiszorította a gyakorlat
ból. Ezen a hangszeren a hang

kezdeni könnyebb kezdetleges 
vadászati kürtjelek betanulását.

Az eddigi munka az anzacépí- 
tésre alapult. Rendkívül sokat kell 
edzeni a szájizmunkat, fennhang 
gyakorlatokkal, tartott hangokkal, 
skálákkal, etűdökkel stb. De ha 
az elért állapotot meg akarjuk tar
tani. szükséges a napi 2-3 órás 
koncentrált gyakorlás. Tehetség
től és szorgalomtól függően elér
kezik az idő a sok gyakorlati mun
ka után, hogy a vadász mások il
letve maga számára élvezhető 
ünnepélyes dallamokat tudjon 
előadni.

terjedelem határain belül a teljes 
kromatikus (félhangokat alkalma
zó) hangsor megszólaltatható, a 
legtöbb hang többféle módon is. 
A hangszer alkalmazhatósága és 
virtuóz lehetőségei ezzel nagy
ban növekedtek, hangszíne tö
mör és mégis lágy.

(Fanfárok)

VADASZOK A SAJTÓBAN
Mind több viszályt szül az új vadá
szati törvény előírásainak gyakor
lati alkalmazása. Az utóbbi hetek 
sajtója a vadászati jogról elmér
gesedett vitákról számol be, vala
mint arról is, hogy eltérően véle
kedik a vadászati főhatóságok kö
zötti kapcsolatról a Vadászati Kul
turális Egyesület elnöke és a 
szakminisztérium illetékes főosz
tályvezetője. A nyomtatott és az 
elektronikus médiák egyaránt hírt 
adtak arról, hogy ezentúl az etikai 
kódex ellen súlyosan vétő vadá
szokat kizárhatják a kamarából, 
és bevonhatják fegyvertartási en
gedélyüket, illetve vadászjegyü
ket is.

..A vadászati etikai szabályzat elfo
gadására azért volt szükség, hogy a 
vadászok betartsák hobbijuk, illet
ve mesterségük írott vagy íratlan 
szabályait" indokolta Heltay Ist
ván, az Országos Magyar Vadász
kamara elnöke a szabályzat elfoga
dásának szükségességét a Kisal
föld hasábjain. A Vadászkamarai 
közgyűlés című tudósítás szerint .a/ 
etikai szabályzat elfogadásától azt 
várják a kamarában, hogjy a vadá
szati fegyelem az eddiginél szilár
dabb lesz. Az etikai kódex értelmé
ben kizárható a vadászkamarából 
az a vadász, aki súlyos vadászbal

esetet okoz, vagy olyan vadat ejt el. 
amelyre nem volt engedélye, illetve 
összeférhetetlen magatartást tanúsít 
közösségén belül’ .

.Egyesületünk alapszabályában ki
emelt helyet kap a természetvéde
lem nyilatkozta a Magyar Nem
zetnek a Fák és vadak című, a va
dászat. az erdőgazdálkodás, a hor
gászat és a természetvédelem kü
lönlegességeit felvonultató három
napos bemutatórendezvényt támo
gató szervezet, a Vadászati Kultu
rális Egyesület alelnöke. Az Aka
dozik a párbeszéd című cikk szerint 
Csekő Sándor úgy véli: .nemcsak a 
vadászokon múlik, hogy akadozik, 
időnként kimondottan sikertelen a 
párbeszéd azokkal a sötétzöld ter
mészetvédőkkel, akik például a Ma
gyarországon átvonuló vadgerlék 
vadászatát is tiltanák, mondván, ro
hamosan csökken a vadgerle-popu- 
láció. A vadászok megfigyelése 
azonban nem ezt igazolja.

Elmérgesedett a vita a vadászati 
törvényről Babócsán -  adja hírül 
a Népszabadság A tettes nem is
meretlen című riportja. A cikkből ki
derül: a volt fővadász és vadásztár
sasági elnök, valamint a helyi ter
melőszövetkezet elnöke közötti ha
diállapot igazi oka a környék va

dászterületeinek sorsa. ..A Somogy 
megyei Babócsán híres és sikeres 
vadásztársaság működött 1997-ig. 
az új vadászati törvény életbelépé
séig. Ennek a vadásztársaságnak 
volt évtizedekig fővadásza, majd el
nöke Péter István. Egy nyári napon 
döbbenten látta, hogy hatholdas 
zabföldjén az előző héten már de
rékmagasságig érő termést egy 
szálig beletárcsázták a földbe. 
Azonnal feljelentést tett a barcsi 
rendőrkapitányságon ismeretlen tet
tes ellen. Ám a tettest ismeri, és az 
nem is tagad. A zabot a helyi ter
melőszövetkezet elnöke tette tönkre. 
Az új törvény szerint a vadászati jog 
a földtulajdonosokat illeti meg: ők 
maguk is alakíthatnak vadásztársa
ságot, de haszonbérbe is adhatják 
a jogot. Péter István azt állítja, hogy 
a babócsai Határőr Mgtsz elnöke 
nyomást gyakorolt a környékbeli 
földtulajdonosokra. így szerezte 
meg a vadászatra érvényes jogot, a 
földek mezőgazdasági művelésére 
szóló haszonbérletével együtt. Péter 
szerint ezzel a téeszelnök és a föld- 
tulajdonosok megsértették a törvény 
azon rendelkezését, hogy a vadá
szat úgynevezett előhaszonbérleti 
jogát annak a vadásztársaságnak 
kell felajánlani, amely korábban a 
területen működött. Amikor a vadá
szati jogról elmérgesedett a vita a 
vadásztársaság elnöke és a té

eszelnök között, akkor megpecséte
lődött a hathektáros zabföld sorsa is
- állítja Péter István. Ő azt a fóldda- 
rabot a termelőszövetkezettől kérte 
el, mondván: a kárpótlásból amúgy 
is van az egykori téeszföldek között 
vagy húsz hektárja, amelyet már a 
nevére írtak, de még nincs a birto
kában. A kárpótlás kezdetén szóbe
li egyezséget kötött a téeszelnökkel 
arról, hogy azt a hathektáros táblát a 
sajátjaként műveli addig is. amíg a 
földkiadás be nem fejeződik: akkor 
övé lesz ez a földdarab. A megál
lapodást a szövetkezet 1995-ben 
egyoldalúan és írásban felmondta 
ugyan, de Péter a következő évben 
még rávette az elnököt, hogy hasz
nálhassa a saját, aranykorona-érté
ken vásárolt földjével szomszédos 
hathektárnyi táblát. 1997-ben azon
ban már olyan feszült volt a viszony 
a két ember között, hogy szóba sem 
álltak egymással. Az egyik úgy vet
te, hogy az elmúlt évi szóbeli meg
állapodás érvényes továbbra is. a 
másik pedig úgy. hogy a megegye
zést már régen. írásban felbontot
ták. A téeszelnök azt mondja, mivel 
ellenlábasa a figyelmeztetések el
lenére zabot vetett abba a táblába, 
nem maradt választása, kitárcsáz- 
tatta a termést, mondván, hogy a 
föld a téeszé. vitának helye nincs.’ 

Összeállította: K. E.



M Ű V ÉSZ PO R T R É

RÉKASI CSABA
Első találkozásunkkor a nevén és 

azon kívül, hogy hivatásos vadász, 
mást nem tudtam. Azután szép lassan 
kialakult bennem a kép egy olyan em
berről, akinek élethivatása, hobbija, ma
gánélete a vadászat - otthona is ezt 
tükrözi. Együtt él a természettel, figyeli, 
védi, gondozza a vadat. Ápolja a va
dászhagyományokat, megtanult a va
dászkürttel bánni, és ha lehetőség van 
rá, örömmel játszik rajta, ezzel is emel
ve a vadászat hangulatát.
Sok hivatásos vadászt ismerek, de 
olyannal, aki festeget is, Rékasi Csabán 
kívül eddig nem találkoztam. Képein 
érezni az élet hűségét, és sajátos han
gulatuk van. Ránézve a munkáira olyan, 
mintha nem is képet látna az ember, ha
nem a helyszínen volna.

1 Q f í  £ v ben Székesfehérváron szü- 
I v jö O le te t t .  Gyermekkorában a 

nagyszüleinél, nyaralás közben sokat 
rajzolgatott. 1984-ben végzett Sopron
ban, vadgazdálkodási technikusként. 
Évek óta hivatásos vadászként dolgozik 
előbb Fejér és Tolna, majd jelenleg 
Veszprém megyében.
Igazi, jó értelemben vett amatőr festő. A 
gyermekkori rajzokból egyre jobb ké

pek születtek, képzőművészeti táborok
ban sikerült a technikát, festői fortélyo
kat ellesni, megtanulni. Legszívesebben 
olajjal vagy pasztellal dolgozik. Ked
venc témája a szalonka és a róka. Ez 
nem is véletlen, hiszen ha teheti, akkor

erre a két vadfajra emel legszívesebben 
fegyvert. Területjárásai alkalmával a há
tizsákból nem hiányozhat a vázlattömb 
és a fényképezőgép sem, mert mindig 
akad olyan téma, ami megörökítésre ér
demes. Képein nem a vad „uralkodik",
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hanem az összhatás. Az, hogy hangu
lata legyen egy képnek. A majdani tulaj
donos örömmel akaszthatja a trófeái kö
zé a falra és szívesen nézegetheti. 
Sokszor a napi fárasztó munka után 
örömmel ül a vászon elé friss élményeit 
megörökíteni. Kiállított már Székesfehér

várott, Seregélyesen, és az idei vadász
napokon is nagy sikere volt. Az Országos 
Vadászati, Halászati és Természetvédel
mi Vándorkiállításon a festményei ott vol
tak, és a vaddisznós képével díjat nyert. 
Hivatásos vadászként és művészként a 
tolnai dombságot, hegyhátakat örökké

a szívébe zárta. Tehetsége, tudása ígé
retes és feltétlenül érdemes a támoga
tásra, netán „fölfedezésre" is. A termé
szet titkaiból olyan pillanatoknak lehet 
avatott tanúja, amelyeket más talán 
nem is láthat.

Bischof Ferenc
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t u d ó s ít ó in k  j e l e n t ik
POLSTER GABRIELLA . ZALA M EGYE:

A keszthelyi trófeabíráló bizottság szeptember 
végéig 482 szarvasbika agancsot bírált. Ebből 
38 arany-, 117 ezüst- és 157 bronzérmes minő
sítést kapott. Mínusz 1 ponttal 7, mínusz 2-vel
3, mínusz 3-mal pedig 1 terítékre kerülést hűn 
tettek. Tizenegy trófeának örülhetett hazai va 
disz. amelyből egy arany-, egy ezüst-, kettő pe 
dig bronzérmes minősítésű volt. A zalai négy 
legerősebb: Zalaerdó Rt.. Lenti. 13.12 kg. 230 
77 IP, 13 éves, páratlan 22-es, Zalamenti Va 
dászklub. 11.46 kg. 228,73 IP. 13 éves páratlan 
18-as, Nagykanizsai Hubertus Vt., 11,81 kg, 
227,23 IP. 12 éves. páratlan 20-as. Zalaegersze
gi Zrínyi Vt.. 12,21 kg, 224,68 IP, 12 éves. pá
ratlan 16-os.

PIÓ MÁRTA. GYÓR-MOSO.VSOPRON MEGYE:

A győri trófeabíráló bizottság 108 bikát bírált, 
közöttük az egyik legszebb egy osztrák vadász 
által zsákmányolt. 9.76 kilós. 210,8 pontos 
agancs. .Az idén ez volt az első aranyérmes bika. 
amelyet a Duna Közalkalmazottak Vadá'/társa- 
ságának területén ejtettek el. A Beziben élő hiva 
tásos vadász. Nikovits Gyula nagyon büszke 
volt, hiszen fia, az ifjabb Nikolits kísérte a vendé
get. Jól ismerték a bikát korábban is. és az érett, 
öreg bika bógésétől csak úgy zengett az erdő...

B1SHOF FERENC. TOLNA MEGYE:

Bishof Ferenc. Tolna megye: nem mindennapi 
trófeához juttatta Diana kegye Franc Rier oszt-

A  F Ő V Á R O S I É S  P E S T  M E G Y E I V A D Á SZ A T I H A T Ó S Á G N Á L  
E L B ÍR Á L T  L E G J O B B  S Z A R V A S A G A N C S O K  S Z E P T E M B E R

V É G É IG

1. MEFA Rt-Ormánság, Szentegát
2. MEFA Rt-Ormánság. Szentegát
3. MEFA Rt-Ormánság, Sellye
4. MEFA Rt-Ormánság, Vajszló
5. MEFA Rt-Ormánság, Vajszló
6. Lábod-Mavad Rt., Lábod

14.00 kg, 240.27 pont.
13.30 kg. 238.19 pont, 
12.90 kg. 234.01 pont.
11.30 kg. 232.24 pont,
12.01 kg, 232,14 pont. 
11,15 kg. 225.30 pont.

13 éves, érett
14 éves, érett 
12 éves, érett
12 éves, érett
13 éves. érett
14 éves.

visszarakott
7.1 Pilisi Parkerdő Rt., Budakeszi 10,40 kg. 225.28 pont, 14 éves, érett
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rák vadászt a Kölesd-Dalmand Vt. területén. 
Zengő Sándor már napok óta szüntelen figyelte 
a bikát és a rudlit. Szeptember 13-án este az
után. a harmadik alkalommal sikerült lóhelyzet
ben találkozni. A vendég kimondottan egy érde
kes. különleges trófeára áhítozott. A 12 éves, 
10.89 kilós, páratlan 12-cs a bírálaton ezüstér
met. és 205.62 pontot kapott.

SIMON SZABOLCS. VAS MEGYE:

A bógés a szokottnál korábban kezdődött a me
gyében, de mindvégig rapszodikusnak volt 
mondható, nem volt olyan intenzív, mint más 
években. Sajnos az időjárás sem járt a vadászok 
kedvében, mert sok volt az esős. rossz idő és a 
hűvös szél. amely hűtötte a szerelmes bajnokok 
harci kedvét.

APRÓVADAS 
HÍREK

Tolna megye ugyan nem tartozik ki
mondottan a jó apróvadas megyék 
közé. bár vannak területrészek, ahol 
szép eredményeket érnek el. A ter
vezett 10 574 fácán és 1829 mezei 
nyúl elejtése érdekében jó néhány te
rületen a vadászok mégis megtesz
nek minden tőlük telhetőt. A 14 250 
napos fácánból 8220-at helyeztek ki, 
de jutott belőle még több mint más
fél ezer a törzsállomány javítására is. 
Sajnos a megyében lévő 56 területes 
társaság közül öt vadásztársaság te
rületén apróvad vadászati tilalmat 
volt kénytelen elrendelni az FVM Hi
vatal, mivel ezeken a területeken a 
törzsállomány teljes összeroppaná
sának a veszélye valós. Ezeken a te
rületeken csak az élőhelyfejlesztés, 
és a törzsállomány erősítése segít
het. és csak ezután lehet majd újra 
apróvadra vadászni.

B. F.

Komárom-Esztergom megye egyne
gyed részét kitevő apróvadas jellegű 
területeken bizakodva tekintenek az 
őszi-téli vadászatok elé. A tavalyi 
enyhe, hómentes tél nem viselte 
meg az apróvadállományt, s a sza
porodási időszakban is megfelelő táp
lálékot. búvóhelyet talált a nyúl és a 
fácán. A határban napközben is látni 
nyulat, még a monokultúrás jellegű 
területeken is, ahol korábban szinte 
teljesen eltűnt. A vadászatra jogosul
tak a fácán tekintetében a természe
tes állományra alapoznak, számotte
vő tenyésztés, illetve kibocsátás 
nem történt. A jó apróvadszaporulat 
fölhozta az immunizáció miatt 
egyébként is növekvő rókaállományt 

a szukák az átlagos 2-3 helyett 4-5 
kölyköt is felneveltek -. ez pedig 
még fontosabbá teszi az intenzív va
dászatot. kotorékozást A megye pa
tinás vízivadas területein megjelen
tek a vonuló vadrécék, és szeptem
ber végére megérkeztek a vadludak 
első. szálláscsináló csapatai is.

Faragó István

^  Pest megyében a fácánállományt 
i- közepesnek, a nyúiállományt ennél
2  valamivel jobbnak lehet jellemezni.

így ha nem is valami rendkívüli, de jó 
vadászidénynek nézhetünk elébe, 
legalábbis Cegléd környékén. Má
sutt kissé szkeptikusabbak a nyúllal 
szemben, de abban nincs vita. hogy 
feljövőben van és ez bizakodásra 
adokot.

Mészáros

Vas megyében nem sok jó várható, 
egyre csökken a teríték. Hiába nőtt a 
kisparcellák száma és sokan ettől 
vártak javulást, ez ma még nem lát
ható. Bizonyára az immunizálás hatá
sának „köszönhetően* rendkívül 
megnőtt a rókák száma, sőt akad 
olyan terület, ahol több a ravaszdi, 
mint az apróvad.

S. Sz.

Bács-Kiskun megyében a fácán állo
mány nem sok jót ígér. inkább kö
zepes. vagy gyenge évre lehet szá
mítani. A kukoricák betakarítása után 
lehet csak biztosat mondani a nyúl- 
ról, de a jelek biztatóak, egyes terü
leteken egyenesen kiemelkedő évre 
számítanak a vadászok.

Oláh József

Előző számunk vadásznapi körképé
ből kimaradt a Heves megyei ren
dezvény amelynek a Fauna Rt. Te- 
pély pusztán adott otthont, augusz
tus 29-30-án. A kétnapos rendez
vény során a szűkebben vett vad
gazdálkodási. vadászati szakmai 
programokon kivül a résztvevők 
mind a hagyományőrző, mind a vadá
szati kultúra szerteágazó területeiről 
kaphattak képet. Nimród éremmel 
tüntették ki: Hanák Jánost, Alács 
Józsefet, Godó Ferencet, és Ray 
Györgyöt.

A Hubertus-kereszt bronz fokoza
tát kapta: Juhász Lajos, Tamasi 
László és Imre Gyula.

A solymász- és vadászkutya-be
mutatókon kívül a korhű jelmezekbe 
öltözött íjászok arattak sikert, és ki
váló hangulatot teremtett a besenyő- 
telki Lurkó citerazenekar és a Pajkos 
népitánc együttes. Valaczkai Erzsé
bet, Matyikó Tibor és Fridál Lajos 
vadászati témájú képzőművészeti 
kiállítása a megyében élő alkotómű
vészek munkásságából adott ízelítőt.

A vadfőző verseny eredményei: 1. 
MEFAG Rt.. 2. A hatvani Aranyfácán 
Vt. és harmadikként, holtversenyben 
a Tabánvölgye Vt. került a MEDO Kft. 
csapatával. A szellemi vetélkedő vég
eredménye: Bányai István, C so 
mós László és Varga Róbert, a höl
gyek között pedig Kovács Miklósné 
bizonyult a legjobbnak.

Lövészverseny eredmények: csa
patban: Tiszanána. Tabánvölgye és 
a hatvani Aranyfácán .A ' csapata 
került dobogóra.

Egyéniben: Molnár Ferenc, ifj. 
Tóth Gábor és Nagy István - üzdöt- 
te be magát az élmezőnybe

Vasárnap - a szakmai napon - 
Huszár Tamás és Káló László tar
tott előadást az őzbak trófeabírálatá
ról. dr. Csányi Sándor és Heltay 
M iklós pedig fácántenyésztés és az 
élőhelyfejlesztés lehetőségeit ismer
tette a szépszámú hallgatóságnak.
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H U B E R T U S  Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, M EGREN D ELH ETŐ !

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

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

AMIT A FEGYVERISM ERETI V IZSGÁN 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. Telefax: 316-0471

<1 i  V H

ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZÁ K Ü ZLET

V A D Á SZ - É S  M A R O K L Ő F E G Y V E R E K

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  O L C S Ó  B IZ O M Á N Y O S  F E G Y V E R E K  -

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

ETTEREM 
PANZIÓ

9400 SOPRON, NEMESKÚTI U. 1.
Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 

síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 
legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 

szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., 
félpanzió: 2700 Ft/fő/éjszaka 

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

Kereskedelmi és
Szolgáltató Szövetkezet

v_  ___________________________ :_______/
Vadászfegyverek. gaz- és rias/tópi /tolyok. légfegyverek, légpisztolyok, 
vadás/ sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy 
választékban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

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

szeme
A  vadász

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A  Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

^C H M lp T &  B B N Q ft,

f i

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



FÁCÁN HELYETT KAPURA
A csemői Községi Vadásztársaság 2 
éve alakult mintegy 25 taggal, azóta 
igyekszik itt nagyon jól gazdálkodni. 
Az örökölt és eléggé elhanyagolt terü
leten nem akarnak minden hétvégén, 
mindenáron vadászni. Ebben az 
idényben csak őt apróvad- és két 
vaddisznó(?)vadászatot terveztek.

Dombos Endre elnök: - hogy a ta
gokat összetartsák - azért mindig 
szervez valamit. Október második 
szombatján nagy köd volt reggel, ami
kor gyülekeztek a csemői „öregfiúk" 
és az ugyancsak nem fiatal vadászok. 
Kis asztalra előkerült a reggeli „frissí
tő", kolbász, szalonna. A reggeli után 
egy óra múlva a nap már ragyogóan 
sütött, a putrisarki erdő közepén lévő 
tisztáson felszáradt a hajnali párától a 
fű. Megkezdődött a focimeccs, amely 
az első félidőre 2:2-vel végződött, a 
másodikban sajnos a vadászok elfá
radtak. így 3:9 lett. a harmadik félidőt 
viszont a vadászok nyerték. Finom 
volt a közben megfőtt pörkölt, az ital. a 
végén még nóta is kerekedett.

Lesz visszavágó is. a vadászok 
meghívták az ellenfelet egy téli, jó ha
vas vaddisznóhajtásra, keresztben a 
legsűrűbb fenyvesbe. Itt viszont biz
tosan mi nyerünk....

Mészáros Iván

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A híres vadászíró emlékének ápolá
sáért a Vajai várban, a patinás Vay 
Ádám Múzeumban rendezett idegen 
tájak élővilága anyaggal színesített 
Széchenyi Zsigmond-emlékkiállítást,

az „Afrikai tábortüzek" alapítvány 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A hangulatos környezetben meg
rendezett, magas színvonalú kiállítá
son a Széchenyi-falat és környezetét a 
nagy vadász fotója, életrajza, afrikai 
trófeák, fotók díszítették. Észak-Ameri- 
ka. Ausztrália. ..sarkköri', magashegy
ségi. Ázsia, valamint hazai vadfajok 
trófeái, bőrök, preparátumok tették 
emlékezetessé a kiállítást. Balogh Ist
ván, az „Afrikai tábortüzek” Alapítvány 
vezetője a kiállítás rendezéséért a Be
regi Expo egyik külőndíját vehette át.

VERSENY 75 KORONGRA
A III. Orosháza kupa lövészversenyt 
augusztus 22-én rendezték. 

Eredmények:
Egyéni, ifjúsági: 1. Engler Gábor. 

Kiszombor, 2. Gundl Ádám. Szentes.
3. Kozma Szabolcs. Szentes 

Felnőtt: 1. Nagy Varga Géza. Jász
berény. 2. Hortmann István, Tatabá
nya. 3. Izsó Sándor, Gyomaendrőd 

Csapatban: 1. Orosháza KLK I. 
(Hegyi, ifj. Koltai Z., Koltai Z., Pár
kány), 2. Pest megye (Borsai. Dóm
ján, Rónai. Suilerj, 3. Tatabánya 
(Ányos. Ettinger. Gál. Hortmann)

VIII. SOLYMÁSZTALÁLKOZÓ
Nyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Magyar Solymász Egyesület a Nem- 
zeközi Solymásztalálkozót Orosházán, 
november 2-től 7-ig. A találkozóra 
számos országból érkeznek külföldi 
vendégek, akik közös vadászattal, ba
ráti találkozókkal mélyítik széles körű 
nemzetközi kapcsolataikat.

A GASZTRONÓMIA 
JEG YÉB EN

Az Országos Vadásznapi Szervező 
Bizottság szeptember 13-án ülésezett 
az OMW székházában. Elkészültek 
az idei vadásznapok elszámolásai és 
meghatározták a jövő évi vadászna
pok fő témáját, amely elsősorban a 
vadászati gasztronómia jegyében fog 
zajlani. Ideje augusztus 28-tól szep
tember 4-ig tart. A programok kialakí
tása érdekében a bizottság meg
kezdte a szervező munkáját megyén
ként, és év végére már kész terveket 
tesz az asztalra, hogy minden me
gyének. térségnek legyen ideje a föl
készülésre.

VADÁSZAT 
A MŰVÉSZETBEN

Valackai Erzsébet és Meszlényi Attila 
kiállítását tekinthetik meg az érdeklő
dők a Természet Stúdióban (Buda
pest XIII. kerület, Balzac u. 1.) no
vember 14-éig. A kiállításon Meszlé
nyi Attila akvarelleken kívül olajképei
vel is bemutatkozik.

A LEGJOBB VIZSLÁK 
ÉS RETRIEVEREK

Az Országos Vizsla Főversenyt idén 
Cserkeszőlőn rendezik november 7- 
8-án. A rangos rendezvény először 
bővül ki a retrieverek nemzetközi ver
senyével is. Jelentkezni lehet dr. Her- 
ger Lászlónál a 69/380-103-as telefo
non. A rendezőség várja a támogatók 
segítségét, jelentkezését is.

A KEGYELET 
ÉS EMLÉKEZÉS VIRÁGAI

Maderspach Viktor, a nagy magyar 
vadászíró és neves huszárkapitány 
cinkotai temetőben fekvő végső 
nyughelyére új, faragott sírkeresztet 
avatott a Vadász Könyvklub Egyesü
let ünnepélyes külsőségek között, ok
tóber 8-án. A család és a hozzátarto
zók. az FVM. valamint a HM képvise
lőin kívül lerótta kegyeletét a Vadász 
Könyvklub Egyesület, a Zerge-Va- 
dász Bt., és a Vadászati Kulturális 
Egyesület, a dr. Nagy Endre Va
dászklub. Maderspach életműve 
minden magyar vadász számára kö
vetendő példa, hiszen a kemény, fér
fias emberi tartáson és ma már az 
igazán fantasztikusnak tűnő. a sport
teljesítményein kívül felbecsülhetet
len értékű az irodalmi hagyatéka is. 
amely a magyarság egy vészterhes 
időszakának egyedülállóan hiteles 
kortörténeti dokumentációja. Sajnála
tos. egyben érthetetlen és elkeserítő, 
hogy mindössze maroknyian képe
sek manapság emlékezni a legjobb- 
jainkra....

FELHÍVÁS
A Széchenyi Zsigmond-emlékhelyet 
november 6-án avatják föl Huszárok- 
előpusztán. Találkozás: Gerence- 
pusztán, az Odvaskő Hotel parkoló
jában fenti napon 10 órakor. Gróf 
Széchenyi Zsigmond, id. Fuchs Antal 
és Eszterházy Tamás tisztelőit várják 
a szervezők.

M IÉ R T J Ó  A  V K E  T A G J Á N A K  LEN N I?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabály és az Eti
kai Szabályzat előírásait, írásban kéri az Egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a 
Központi ügyvivői Testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 1998-ra elfoga
dott 2000 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE 
igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

20%-os árengedményt ad a Szt. Hubertus étterem és vendégház tu ajdonosa, Szíj- 
jártó Csaba a VKE-tagoknak. 8313 Balatongyörök, Mogyorósi u. 41/B. Tel /fax: 06- 
83/346-630, mobil: 06-30/9463-626.
ARCUS-PROMT KFT (1043 Budapest. Nyár u. 36.. telefon/fax: 189-5768) épületgé
pészeti, kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között, a 11-es úton. a 38-as km-könéi) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékei
ből a VKE-tagoknak (1027 Budapest, Horváth u. 2-12. II. em. 15., telefon: 201-8366). 
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzítógyer
tyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók. tömítések, fékbetétek, ablaktörlőlapátok, le
vegő- és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak, 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák, bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft.,

• 1149 Budapest, Egressy u. 15. TeleforVfax: 252-2279,251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57., telefon: 283- 
4432, vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.
Subaru. Mitsubishi, Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dó
zsa Gy. u. 201.. telefon: 06-29/438-841).
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba. Mednyánszky u. 17.. telefon: 06-66/441-029) 
által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és 
szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát 
felmutató vásárlóinak.
Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12.. telefon: 212-2803. 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 61., 
telefon: 137-2902, telefax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
cse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 százalék kedvezményt ad.
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lőrinc Boltnak (1056 Buda
pest. Fővám tér 6.. telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A., telefon/fax: 06-26/311-342, üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.
Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged, Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak.
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32.. telefon/fax 06-74/309-609) 
5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129. telefon: 175-2951) 10 szá
zalék kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kiké
szítéséből.
Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videófilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a  VKE tagjai részére. (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)
Dr. Tinics András ügyvéd (1051 Budapest. Nádor u. 8. IV. em. 6.. tel.: 117-4840.117- 
7173) 10% kedvezményt ad ügyvédi honoráriumából.
Terraprint Kft. által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% 
engedményt ad a VKF; tagjai rezére, amennyiben érvényes igazolványuk szárnál 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.) 20% kedvezményt ad Ádám Jenő 
könyveire.
A Printer nyomda (1088 Budapest, Vas u. 7. teL/fax: 338-4861) 10%-os enged
ményt ad Esztergom Frnő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vada ./ és egyéb 
nyomdaipari termékek árából.
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0  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

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

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendeiőink részére 

MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 
KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 Óra között

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

pontos címe, irányítószáma.
Fegyverlavitók, 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 úl 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06*1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Telefax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu httP‘7/www.netcall36.hu/lo1egyv/íegyver.htm

CO fci£jO RD C  TRAVEL
1062 Bixiape^Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 153-0935.269-5447,269-5448 

Fax: (06-1) 153̂ )417. E-mail: concorde@mail. datanet.hu

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai
november hónapban:

MÜNCHEN 27500- ISZTANBUL 36860-
AMSZTERDAM 34000,- NEW YORK 64500-
ATHÉN 34000- MIAMI 87400,-
KÖLN 34000,- LOS ANGELES 106400,-
ZÜRICH 34000- TORONTO 79800,-
FRANKFURT 36860,- SYDNEY 189900-
KOPPENHÁGA 34000,- WINDHOEK 133000,-
STOCKHOLM 36860- JOHANNESBURG 128000,-
LONDON 39700,- BANGKOK 122000,-
MADRID 39700,-
Az árak oda*vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.

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

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

//

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
B U D A P E S T  IX., V Á M H Á Z  KRT. 7. TEL.: 218-0293 

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

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelós. 
N IKE  SP O R T C IP Ő K  É S  SPO R TR U H Á ZA T

VADÁSZATSZERVEZŐ ÉS UTAZÁSI IRODA
Vadászatok Magyarország egész területén, 

színvonalas szolgáltatásokkal, csoportok részére 
csomag lekötésére Is lehetőséget biztosítunk.

Szállás vadászházakban, I. osztályú panziókban. Róka elejtése ingyenes.

Érdeklődésükre elküldjük katalógusunkat, 
információkkal szívesen állunk rendelkezésűkre.

Érdeklődni: Glassy-Taxus Kft. 8411 Veszprém-Kádárta, Győri u., Pf. 4. 
Telefon: 06*88/458-439, fax: 06-8M58440 
E-mail cím: taxus@mail.datanet.hu

Lada NIVÁHOZ és m ás terepjárókhoz vadszállító rács kapható

Í X
.Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A K u *  IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELM I KFT.

1181 BUDAPEST, BARO SS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 
AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 

N ÁLU N K  A  LŐTT VADÉRT M INDIG  A  LEG JO BB  ÁRAT KAPJA!

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- é$ cdóbevollás-készüés, APEH-ügyintézés) egyszeres és kettős könyvviteli 

szoftverek forgalmazása BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is
vadászatban jártas szakember közreműködésével

E C O F A R M  K f t .
1033 Budapest, Korai u. 55. Tel.: 06-30/525-524

J0 HA TUDJUK ZALABAN, UJ BOLT NYÍLOTT BALAZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK • SPORTSZEREK • FILMEK • FOTÓALBUMOK

• RLMELÓHÍVÁS • PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nagykanizsától Za'aegerweg leié a 18-as kilométernél

ZALASZENTBALÁZSON, A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! TELEFON: 08-20̂ 388-210

POLSTER KFT.

f i

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

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN  
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

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

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lo1egyv/%c3%adegyver.htm
mailto:taxus@mail.datanet.hu


GREAT TOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

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

SZILVESZTEREZZEN A GREAT TOURS-szal!
RAB-SZIGET - H. International*** 12. 29.-01.02. autóbusszal 42 000,- Ft

egyénileg 33 500,- Ft
HVAR-SZIGET -  H. Amfora**** 12.28.-01.02. autóbusszal 43 900,- Ft
DUBROVNIK -  H. Argentína**** 12. 29.-01.03. autóbusszal 60 900,- Ft
NÖVI VINODOLSKI -  H. Lisanj*** 12. 29.-01.02. autóbusszal 45 500,- Ft
LONDON 12.30.-01.03. 5 nap repülővel

-  magánház 102 500,- Ft + ill.
-  2”  szálloda 122 800,- Ft + ill.
-  3*”  szálloda 141 200,- Ft + ill.

SZLOVÁKIA - félpanzióval 12. 27.-01.02.
Skutovka egyénileg 16 800,- Ft
Smrekovica egyénileg (teljes ellátás) 28 800,- Ft
Drienica egyénileg 15 800,- Ft

1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8846, FAX: 318-8846

SZENT HUBERTUS
1065 Budapest,
Podmaniczky u. 2. 
Tel.: 1/353-1726

OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár,

Főu. 12.
Tel.: 06-20/370-881

7500 Nagyatád,
Piac tér 

Tel.: 06-82/352-899

Siltvr f*tfieon
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ÖNVEDEIMI, SPORT- ES VADASZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ / /

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

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

TELEFON: (36-11 283-4432, MOBIL: 0(^30/421-839. 
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

\u;v-
RRSK K D H  Ml 

K\Kr\K
( h é t fő  — p c n te k )  

7.00-17.00

MINT \BOLT'-

l h d f ú - p é n l e k > ^
¥.00-17.00H/.VU 'f.HU-I/.W

2440 Százhalom batta, Vörösmarty u. 40. }
Teli/fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231 A
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3 é v  díjtalan assistance szóig, 

m élyre szabott Summit fmaris.

PICKUP

Ajánlott kenőanyagok: O  S h e ll

Baja Hiú) te Tára Kft. 79026381, Békéscsaba KórösOl Kft 66/449-934, Budapest Nissan Rapid III. kér. 1/3686075, Nissan Autó Néró Kft XII. kér. 1/202-3456. Nissan Rapid XIV. 

kér. 1/220-5080, Nssan Koko Kft XX kér. 1/2866075 Nssan Défcost IX  kef. 1/216-1190. N<ssan Autó Néró Kft XI. kér. 1/3090909, Tóth Fngyos Autóház Kft XV*. kei. 

1/2904610, ESG Kft M. kef. 1/2504477, NISSANKOH+NOOfi Kft IV kef. 1/ 3708860. Debrecen OMP Autóház Kft. 52/321-027, Dombóvár St>cW Autóház Kft. 74/463687, 

Esztergom Nissan ABB Kft 33*411-840. Gödöllő Altez-ttew Kft 28/416-203. Gyöngyös Mátra Nissan Kft 37/507-010. Győr Vektor-Autó Kft. 96/314867. Hódmezővásárhely 

NCS-CAfl Kft. 62/346668, Kaposvár Nfessan K«»svár Kft 82/311600. Kecskemét Elit Motors Kft. 76/480692, Kosztholy Nissan Keszthely 83/314099. Miskolc Várad te Orosz 

GMK 46*412-435, Nagykanizsa AutómoW Center 93/310339. Nagykáta Káta Wssan 2SW40297. Nyíregyháza ffcrSun Bt 42/402-348, Pécs SotfvCar Kft 72/215-970, Szeged 

Gerrmax-Autó Kft 62/474433. Szekszird Stidd Autóház 74/412623. Székesfehérvár Komprex-C Kft 22/310-208. Szigetszontmiklós EuroNiss Kft 24/452-439, Szolnok Omtec 

Kft 56/423630, Szombathely Bonus Kft 94/313-983, Tata Nissan ABB Kft. 34/487-960. Veszprém Autó Pataki Kft 8ÍW00004. Zalaegerszeg Pmnonax Autóház Kft 92/316-945
M INDEN RENDBEN



K ö z p o n t, n a g y k e re sk e d e le m .;  c s o m a g k ü ld ő  s z o lgá la t:

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

K e t t n er  V a d á s z - h o r g á s z  s z a k ü z l e t e k :  
udapest, 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.


