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energia
költségeit

csökkenteni?

Jelentősen. Mindezt az egyik leghatékonyabb és leggazdasá
gosabb megoldás, a propán-bután gáz segítségével. A Príma
gáz Rt. tartályos rendszere biztonságos megoldást kínál ener
giaproblémájára, olyan területeken is, ahol eddig csak költsé
gesebb megoldások jöhettek szóba.
Minden energiánkkal azon fáradozunk, hogy Ön a közművek-
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tői távol eső területeken is élvezhesse a Prímagáz minőségi 
szolgáltatásait. Méghozzá kevesebbért mint gondolná, hi
szen minden vevőnk részére egyedi ajánlatot tartogatunk. 
Hívja munkatársainkat, akik mindenre kiterjedő, az Ön igé
nyeinek és tevékenységi körének megfelelő árajánlattal szol
gálnak.
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Szeretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos rendszeréről. ^  £  — _  —  —^
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NISSAN PICK-UP, Navara vásárlónk 
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VADASZTOL ^  
VADÁSZOKNAK!

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

Jelszavunk: 
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122 fP R
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Kedvezm ényes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1540 forint, amelyet bármety postahivatalban .Belföldi
postai utalványon* lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

12 45  B udapest P f. 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 cím

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

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

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

CÍMLAPON: OBJEKTIVITÁS POLSTER GABRIELLA FELVÉTELE
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Teloton: 60 327-280 Fax 331-4368 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető 
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Tekintsék a címlapunkat illusztrációnak, 
mégpedig annak, hogyan látják manap
ság egymást a vadászok és a vadászok, 
a vadászok és a sötétzöld természetvé
dők, vagy azt is mondhatnánk, így szem
lél bennünket a hatalom: közelről és táv
csővel. Vajon mit látnak belőlünk és akar
nak-e egyáltalán látni, akarják-e a véle
ményünket hallani?

Szerintünk nem annyira, ami semmi
képpen sem nevezhető „objektív" párbe- 

____________________  szédnek, a kommunikáció normális ki
bontakozásának. Pedig a széleskörű, a 

vadászok és természetvédők táborát, az egész társadalmun
kat érintő témákról, kérdésekről - sajnos jócskán akad belőlük
- őszintén, hazugságok nélkül kellene beszélnünk. Csakhogy 
ma egyáltalán nem sikk, nem divat az őszinteség, a félreveze
tés és a hazugság a módi.

Amióta lapunk hasábjain (egy levélből idézem) „személyes
kedő hangvételű, néha ízléstelen, a tárgyilagos objektív tájé
koztatást is nélkülöző" írások jelennek meg, akiről vagy akikről 
a cikkek szólnak, kapásból bennünket titulálnak „kamara- 
ellenesnek" ...

De vajon ki a vadászkamara igazi - előbb-utóbb ki kell mon
dani - ellensége, ki igazán kamaraellenes?

Mi, akik több. mint egy évtizede nyilvánosan valljuk és vállal
juk, hogy az egyéni vadászok alkotta, valóban demokratikus va
dászati szervezetre szükség van, akik bábáskodtunk, az első 
vonalban harcoltunk tehát a csatában adtunk és kaptunk pofo
nokat egy rendteremtő, de semmiképpen nem egyéni érdeke
ket szolgáló és kiszolgáló kamara mellett ... vagy akik csend
ben kibekkelték-kilapulták a változások pártos viharait, akik 
pompásan forgatják sokszínű köpönyegeiket vagy akik ügyes
kedéssel megtartották és megerősítették vadászati pozíciójukat.

őrzök a magánirattáramban egy levelet, amelyben - a többi 
között - arról igyekeztünk meggyőzni a törvényalkotókat, hogy 
fordítsanak nagy-nagy figyelmet az összeférhetetlenségre: ne 
kerülhessen tisztségbe, aki más érdekvédelmi szervezetben 
tisztségviselő, illetőleg akinek a beosztása, civil vállalkozása 
szorosan kapcsolódik a vadászathoz-vadgazdálkodáshoz. 
(Ehhez azóta hozzátehetjük, hogy szerintünk bővült az össze
férhetetlenségek választéka, a vadászati szolgáltatásokat és a 
vadászati idegenforgalmat is nyugodtan ide sorolhatjuk.) Ez
zel az egyetlen feltételnek a korrekt megfogalmazásával és 
törvénybe iktatásával már a kezdetekben elkerülhető lett volna 
a kamara országos és sok megyében érvényes összeférhetet
lenségi problémája.

Persze ez is csak személyeskedés, valóban nem néhány 
tisztségviselő ízlésének megfelelő álláspont, hiszen a törvény 
csak az alattvalókra érvényes.

Hát igen, bevallom egyáltalán nem tetszik nekem ez .a jól 
fésült, udvariaskodó, „lencsibabás", ugyanakkor hazug ál
demokrácia, amelyben a hatalmon lévők csak az „objektív" 
kincstári véleményeket tűrik meg. Ugyanakkor azt is be kell 
vallanom, hogy több mint egy szinte teljesen üresjáratúrle- 
szefosza esztendő után ahogy nagyon sok gondolkodó 
vadásznak fogyóban van a türelmem, a megértésem, a 
lojalitásom ...és kénytelen vagyok hangot adni az ellenvé
leményemnek. Elvégre a demokráciában - bármilyen szo
katlan is ez a rangos tisztségviselőknek törvényesen léte
zik az ellenzék, amely figyelemmel kíséri a hatalmon lévők 
ballépéseit, igyekszik féken tartani a túlkapásaikat.

A személyes hangvételt
ezúttal is vállalva, üdvözli 
Önöket, a vadászkamara 
pesti kis csapatának nyilvá
nos ellenzéke é s ...

f

főszerkesztő
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APRÓHIRDETÉS BP. 1 245 
PF. 1 209APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

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

FEGYVER

7x64-es Mauser 225 eladó vagy cserélhető. 
Telefon: 06/53/378-428.
8x56-os Seeadler fegyvelávcső. sínes szere
lékkel (ZKK) 7 év garanciával eladó. Telefon: 
06/37/977-034

16-os kai. IZS 58 hagyományos csőelrende
zésű vadászfegyver, újszerű áUapoiban, meg- 
kímélten igényes gazdái keres. Telefon: 
06/47/348-139.
Egycsövű, orosz 12-es. sörétes puskámat el
adom. Telefon: 06/26/391-054
Eredeti Obersdorfi Mauser ,30-06-os, golyós 
vadászfegyver, alig használt, szép állapotban, 
távcső nélkül eladó. Irányár: 88.000.- forint. Te
lefon: 06/1/257-2843 18 óra után.
Eladók: 20-as Ferlachi (kézműves) dupla. 
20/0.22 betétcső, rövid, (engedélyköteles). CZ 
527 .222 Rém. stucnis golyós (újkerű) szere
lékkel. Árak: 170.000. 15.000. 120.000 forint. 
Telefon: 06/62/233-167 21 óráig
Voere Mauser vegyescsövű 16/70 -.22 Win. 
Mag. eladó. Telefon: 06/34/351-871
Beretta félautomata ‘2 kai. sörétes, teljesen új
szerű állapotban (1 éves) 180.000 forintért. FÉG 
,30-06-os kaliberű golyós, új (2 hfoapos) 8x56-os 
Norconia Supe' távcsővel, még szerelék nincs 
rajta. 90000 forintért. 222-es kai. ZBK 110es bil
lenőcsövű golyóspuska, teljesen új állapotban 
(11 hónapos) 65.00D forintért eladók. Telefen: 
06/57/456-281 este, 06-309735-714 egész nap
Anschűtz .22 Win. Mag. Modell 1516, céltáv
csővel vagy anélkül eladó. Telefon: 
06/20/9463-806
9,3 x 64-es cseh mausert, vegyes csövű pus
kára cserélnék. Telefon: 201-8366
222 kai. vagy 223 kai. golyóspuskát vásárol
nék Telefon: 06̂ 20/9421-072

K U TY A

Hannoveri véreb kiskutyák, vadászó szülők
től eladók. Telefon: 06/89/345-072
Drótszörű német vizsla kölykök eladók. Tele
fon: 06/44/433-510
Visnyei Vadász kennel és tenyésztő társai ró- 
vidszőrű német vizsla kölyköket ajánlanak 
megvételre. Német import szülőpártól import 
kantól és saját nevelésű szukáktól, zárt Hege- 
Haus vérvonalú kőlykóket ajánlunk. A szülök 6 
generációra visszamenőig diszplázia mente
sek. A tenyésztéshez szükséges legmagasabb 
munka teljesítményekkel, kitűnő küllemi minősí
téssel rendelkeznek Nemzetközileg ellenőrzött 
tenyésztés folyik. Telefon/Fax: 06/74/496-608.
Welsh-terrier kölykök eladók, kotorék és vad
disznó vadászat céljára Szúlök aktivan dol
goznak, apa - Zorró - az ország egyik legjobb 
munkakanja. Eladó még egy 3 éves. egy 2.5 
éves Welsh-terrier szuka vaddisznóra. Telefon: 
06/1/257-2843
Fiatal, bevadászott német vizslák eladók Kiss 
Tamás, 5537 Zsadány, Lengyel F. u. 37. Tele-, 
fon: 06/66/497-183 este
Jagdterrier kölykök, kitűnő vérvonalbc. mun
ka- és küllemgyőztes kanoktól, va'amint aktívan

vadászó szukától eladók. Telefon: 06/96'480- 
370,06/60-622-024

Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák kép
zése (fegyelmi, vadászati) képesség- és mun
kavizsgára való felkészítése. Telefon: 
06/30/9965-198 Baranyi Szabolcs
Vadászkutyák munkav/zsgára. valamint vízi
munka versenyre való felkészítését vállalom. 
Telefon: 06/34/350-464

Különlegesség! Weimari vizsla kiskutyák el
adók. A világgyőztes After Nanis vérvonalat 
képviselő KV. HPJ, HFGY, BOG. HOGY. HJCH. 
98 CHCH, CAC TENYÉSSZEMLÉZETT. VADÁ
SZÓ SZUKÁTÓL. AUSZTRIAI TENYÉSSZEM
LÉZETT, Európa kiállítás kitűnő. KV osztrák 
kantól. Teiefon: 06/26/300-430.06/20/9347-976

ÁLLÁS

Pest megyei apróvadas vadásztársaság
azonnali belépéssel felvesz szakképzett, fá
cánnevelésben is jártas vadőrt. Szükség ese
tén szolgálati lakás megoldható. Jelentkezés a 
vadászmesternél. Telefon: 06/29/348-127. 
06/20/9468-584

Hivatásos vadász 11 éves gyakorlattal, némi 
olasz és német nyelvtudással állást keres, 
nagyvadas területre. Szolgálati lakás szüksé
ges Telefon: 06,-60/493-059

Dél-Pest megyei apróvadas vadásztársaság 
keres szakképzett hivatásos vadászi. Szolgála
ti lakás b;ztosított. Telefon: 06/29/382-881

A székkutasi Petőfi Vadásztársaság pályáza
tot hirdet az LV. törvényben előírt középfokú 
végzettséggel rendelkező vadőri állás betölté
sére. Házastársának adminisztratív és gondno
ki munkavégzés lehetséges, lakás megoldha
tó. Jelentkezés személyesen Kruzslicz János 
Vt. elnöknél, előzetes tetefon egyeztetéssel a 
06/60/482-445 vagy este a 06/62/293-242.

„A Diana Vadász-horgász Antikvárium az
a'ábbi témákban tud ajánló jegyzéket küldeni: 
vadászat, mezőgazdaság, orvostudomány, is
meretterjesztő, szépirodalom, képzőművészet. 
Makó. Zrínyi u. 34 6900 Telefon. 06-62/211- 
561.06/62/213-680

Csömör árpádfóldi részén 150 négyszögöles 
telek eladó 3.3 millió forintért. Telefon: 
06-20/9460-582

Érden, Toroczkói út 55. szám alatt. 2C0 négy
szögöles építési telek eladó. Telefon: 
06/20/9460-582

Vadásztársaságot keres 41 éves budapesti 
vadász, többszörös magyar bajnok koronglö
vő. ót éves puskaművesi gyakorlattal, sporttár
si áron, Telefon: 331-0778 Preisz Gyula

UAZ 452 1983-as évjárat, 2 év műszakival va
dászatra kialakított, teljesen felújítón állapotban 
eladó. Telefon: 06/96/217-411.06/30/9590-138

LADA NIVA, 2 év műszakival, teljesen felújított 
állapotban eladó, vadászatra kialakított. Tele
fon: 06/96/217-411.06/30/9590-138

Lada Niva, 1,7 köbcentis, injektoros, 2,5 
éves, sötét bordó színű, napfénytetős, 
kihangosítóval, fém küszöbbel, gallytö
rővei, vadhordó ráccsal, igényesnek el
adó. Érdeklődni a szerkesztőség 331- 
4368-as telefonszámán lehet.

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

Lezsák Sándor, Lakitelek: .... lapjuk
ban érdekes írást olvastam a számszer
íjról. Sajnos, választókerületemből töb
ben is jelezték, hogy a vadászterülete
ken egyre sűrűbben találnak a szám
szeríj használatára utaló jeleket. Minde
zek alapján intéztem kérdést a belügy
miniszter úrhoz, amely választ - szíves 
tudomásul vétel végett mellékelem. 
Amennyiben úgy vélik, hogy a válasszal 
kapcsolatban további kérdések merül
nek fel. kérem, hogy tájékoztassanak. A 
Vadászlap színvonalához pedig ezúton 
is gratulálok...’

Jókívánságait köszönjük. Terjedelmi 
okokból sajnos nem áll módunkban dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter igen 
részletes, rendeletszámokkal, jogsza
bályokkal megtűzdelt, korrekt válaszát 
teljes terjedelmében közölni, hiszen az 
elsősorban a joggal foglalkozó szak
embereknek szól. A számunkra szóló 
.üzenet" ebből rövidítve az. hogy a 
számszeríj a .közbiztonságra különö
sen veszélyes eszköznek" minősül, és 
szabálysértési eljárást, harmincezer fo
rintos pénzbírságot, és az eszköz el
kobzását vonhatja maga után a vonat
kozó jogszabályok megsértése. Vadá
szati szempontból is tételesen tiltott 
eszköznek minősül, szemben az en
gedélyezett vadászíjjal. A vadászati

Tisztelettel értesítjük üzletfeleinket, hogy a 
PANNONVAD Vadászatszervező Iroda címe 
és teleíonszáma megváltozott. Az új cím: 
2083 Solymár, Erdő u. 24. Telefon és fax: 
06/26/361-302. 0626/362-858 Mobil:
06/20/9435-654

Vadásztató, vadtenyésztők figyelmébe! 
Rendelje meg előnevelt, és vadászfácánját, 
1998-as áron, saját nevelésű cseh fácán
törzsből, közvetlenül a tenyésztőtől. Ugyan
itt fácántojás eladó! Telefon: 06/30/9397- 
962.06*96/209-128

Labrador retriever fekete kiskutyák, aktívan 
vadászó, munkavizsgás, kitűnő eredmé
nyekkel rendelkező szülőktől eladók. Tele
fon: 06/85/330-337,06-30/9596-073

törvény, a vadászíj tartás szabályainak 
megállapítására a kormányt hatalmazta 
fel. erre vonatkozóan rendelet még 
nem került kiadásra. A kormány rövide
sen áttekinti a lőfegyverek használatára 
vonatkozó szabályozást, ennek kap
csán néhány rendelkezést egyebek 
között az említettet is - újragondol. A 
szankcionálás azonban ma is lehetsé
ges az 1968. évi I. törvény végrehajtá
sára vanatkozó 17/1968/IV.141 Kor
mányrendelet 19/A §.(1) bekezdés ér
telmében, aki számszeríjat, szigony- 
puskát jogszerűtlenül használ, húsze
zer forint pénzbírsággal sújtható. Min
dezek alapján megállapítható - írja to
vábbá a belügyminiszter hogy a 
számszeríj tartása és használata sza
bályozott. a szabályokat megszegőkkel 
szemben a szankció alkalmazásának 
lehetőségéi a jogszabály rendezi.

Mindezekhez csupán annyit fűznénk, 
hogy az említett szankciók viszont közel 
sincsenek arányban például egy kése
delmes trófeabemutatással. (50.000 Ft) 
főként, ha arra gondolunk, hogy annak 
„társadalmi veszélyessége" egyenlő a 
nullával. A számszeríj engedély nélküli 
vásárlásának, tartásának és használatá
nak viszont már ember áldozata is volt. 
Ezért az említett „ újragondolást', de talán 
sokkal inkább a szigorúbb szabályozást, 
a magunk részéről csak üdvözölni tudjuk.

Vadászterületek vízellátását biztosítom szél
motoros tótjaimmal. vadászházak áramellá
tását szélmotoros generátorommal. Szabó 
Gyórgy, 3671 Borscdnádasd, Belső u. 27. 
Telefon:06/48'442-529. tel/fax: 06-48/471- 
419 (8-14 óráig)

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivi
telben. összecsukható magasleseket hor
dozható, kocsitetős, valamint famászós kivi
telben rendeljen az INTERMAS Kft-nél. 
Szárnyas, szőrmés, befogccsapdák min
den méretben. Telefon: 06,-66,-321-151. fax: 
06/66/441-029

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

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

THEBERY GÉZA
(1916-1999)

Életének 83. évében hosszas be
tegség után elhunyt Thebery Géza 
mezőgazdasági mérnök, soroksári 
vadász, szenvedélyes szalonkázó. 
akit a Nagyboldogasszony temp
lom urnatemetőjében helyeztek 
április 6-án örök nyugalomra. Min
denféle megemlékezés helyett, áll
jon itt az a vers. amelyet jó barátja 
dr. Bán István írt halálára:

Kiválasztott ember voltál.
Nemes ősök útjain haladtál. 
Közben száz és száz csatát vívtál, 
De elszánt hitedben végig 

kitartottál.

Küzdöttél a nemzetért,
Szenvedtél a szabadságért, 
Mindened volt a családod.
Értük nem sajnáltad a fáradtságot.
A természetben megpihentél. 
Barátok közt felengedtél. 
Tervezted a jobb jövőt.
Irányítottad a Téged követőt.

S most, hogy a Teremtőnk 
magához szólított.

Amit elkezdtél. a Mennyben 
folytatod.

Példa leszel életünkben.
Velünk maradsz búban és örömben.



INTERJÚ KEMENES MIKLÓSSAL
A Börzsönyi Borostyán V t  elnökével, a Pest megyei Vadászkamara alelnökivel, az Országos Vadásznapok megy ei szervezőbizottságának elnökével

A MEGBÍZHATÓ
VADASZLAP: - Hogyan látja a megye sport
vadászainak helyzetét?
KEMENES MIKLÓS:-Gondokkal és problé
mákkal küszködünk, de már kezd kibontakozni, 
körvonalazódni a valamennyiünk számára elfo
gadható megoldás... anra gondolok. hogy a ha
gyományainkra épülő, sajátosan magyar vadá
szati szervezetet kell kiépítenünk, amelynek az 
alapja a vadásztársaság, mint vadászatra jogo
sult. ugyanakkor a vadászok, mint természetes 
személyek is szerepet kapnak benne. Nekem a/ 
a véleményem, hogy egy ilyen, kamarai jogosít
ványokkal is rendelkező, ugyanakkor egyértel
műen érdekvédelmi szervezetre lenne szüksé
günk. Bízom abban is. hogy miként ezt az Or
szágos Magyar Vadászati Védegylet küldött 
közgyűlése a vadászkamara megalakításának 
előkészítése idején deklarálta, a két nagyon fon
tos szervezet közölt olyan ésszerű kompro
misszum és együttműködés jön létre, amely 
hosszú távon biztosítja a vadászattal összefüggő 
érdekek érvényesülését. Valóra válnak azok az 
elképzelések, amelyek a magyar vadászat és 
vadgazdálkodás űj módon történő értelmezésé
nek és gyakorlatának a feltételeit biztosítják. 
VADÁSZLAP: -Ideszámítva, hogy jogilag 
kizárt a két szervezet egyesülése, ön szerint 
egy újabh változás prognosztizálható ? 
KEMENES MIKLÓS: - Világéletemben a vál
tozás híve voltam, s bár ritkán szerepeltem az el
ső vonalban, de akik ismernek, tudják, hogy 
megbízhatóan lehetett számítani rám.- Azt hi
szem kevesen mondhatják el magukról, hogy 
egyetlenegyszer sem mulasztottam el a részvé
telt a vadásztársaságunk közgyűléséről, közös 
munkáiról, rendezvényeiről... és amíg az egész
ségem bírja, nem is fogok sehonnan sem hiá
nyozni. Mégis úgy látom, hogy a tulajdonviszo
nyok változását követő átalakulások, a vadászte-

SZÉGYELJÜK. HOGY EZIDÁIG NEM KERÍTETTÜNK SORT EGY-EGY 
HOSSZABB BESZÉLGETÉSRE A 62 ÉVES. VADÁSZMI VOLTÁRÓL 

NEVEZETES ÉS MUNKÁSSÁGÁT A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT 
KIFEJTŐ. MA MÁR NYUGALMAZOTT RENDŐREZREDESSEL, AKINEK 

A FIA IS SZINTE ELSZAKÍTHATATLAN A VADÁSZATTÓL, LÉVÉN. 
HOGY HIVATÁSOS VADÁSZ. PEDIG IGEN RÉG ÓTA ISMERJÜK 

EGYMÁST, HISZEN NEGYEDSZÁZADNÁL HOSSZABB IDEJE VOLT 
A MAVOSZ MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGÁNAK.

A MEGYEI VADÁSZSZÖVETSÉG VEZETÉSÉNEK TAGJA ÉS JELENLEG 
IS TISZTSÉGVISELŐ, A MEGYEI VADÁSZKAMARA ALELNÖKE. 

SPORTVADÁSZ OSZTÁLYÁNAK ELSŐ SZÁMÚ MEGYEI 
ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐJE.

zett értéke lett. de még nem találtuk meg a pénz 
diktálta, és a vadászat szellemiségét, kultúráját 
és etikáját képviselő vadászati tevékenységek 
egyensúlyát.
VADÁSZLAP: - A vadásztársasága nyelvére 
fordítva ez mit jelent?
KEMENES MIKLÓS: - El kell fogadnunk, hogy 
az egyesületi alapon folytatott vadgazdálkodás és 
vadászat improduktív és ráfizetéses tevékenység, 
legfeljebb azon lehet bűvészkedni, hogy a folya
matosan emelkedő költségeket csökkenteni tud
juk. A mi társaságunk Pest megyében, a Börzsöny 
lábánál. S/okolya-Kismaros-Verőce háromszögé
ben. 4037 hektáron vadászik, amelyből 1800 hek
tár az erdő. 1992-ben nagyjából ugyanitt 142 db 
szarvast lőttünk, ez ‘97-ben 33-ra, '98-ra 43 darab
ra csökkent. Ebből a számsorból számomra az kö
vetkezik. hogy a ’80-as években alaposan bele kel
lett nyúlnunk az állományba, rákényszerítettek 
bennünket a bérleti szerződéseink, most viszont 
arra kell ügyelnünk, hogy megvédjük, megóvjuk 
a területen élő vadat és környezetét... és ne mén- 
jünk gazdaságilag teljesen tönkre.

rülctck újrafelosztása, egy jól működő vadászati 
struktúra kialakítása még nem fejeződött be. So
kat tettünk a vad védelméért, ma már elmond
hatjuk. hogy a vadnak értéke, forintban kifeje-

VADÁSZLAP: - A biztonság és a megbízható
ság jellemző önre, igaz ez a vadászataira is? 
KEMENES MIKLÓS: - Azt hiszem egyértelmű
en. Mint a közlekedés biztonságával foglalkozó 
rendőrtiszt nagyon sok helyen megfordulhattam 
az országban, sok-sok ismeretségre és vadászba
rátságra is szert tehettem, de én mindig szíveseb
ben vadásztam a saját területemen. Mert itt sike
rült megoldanom, hogy együtt lehettem a csalá
dommal és vadászhattam is. Kismaros Börzsöny- 
ligeten vásároltam egy telket, tíz év alatt felépí
tettem rá egy kis házat és ez. lett minden szabad
időm eltöltésének középpontja. A vadászataimról 
egyébként pontos statisztikát vezetek, ha érde
kes. akkor elmondhatom, hogy a kedvenc vadá
szati módom a cserkelés és a vaddisznó, amely
ből eddig 131 darabot ejtettem cl. ebből 27 a kan 
és a legnagyobb agyaram 22 centis. Ezt 1963. jú
nius 9-én Nógrád mellett vendégként lőttem és 
ez volt élelem legelső vaddisznója... sosem sike
rült azóta sem túlszárnyalnom.
VADÁSZLAP:-Ön évek óta lelkiismeretes 
szervezője a megyei vadásznapi rendezvény
nek. I.esz-c idén valamilyen Pest megyei meg
lepetés?
KEMENES MIKLÓS: - Remélem, hogy igen. A 
helyszínen - Verőcén nem kívánunk változtatni 
és az időpont augusztus 28-a lesz. A hagyomá 
nyos bemutatókon, vadás/misén, műsorokon ki 
vül emlékezünk Kittenbcrgcr Kálmánra, mcgren 
dezzük a megyei gasztronómiai fesztiválunkat és 
csatlakozunk a „Vadászok bora" Országos Bor 
verseny borkóstolóihoz is. Bízom benne, hogy a 
hivatásos vadászaink elfogadják a kihívást és 
nagy verseny fog kialakulni a megye legjobb hi
vatásos vadászának címéért... és szerintem, a mi 
csapatunk - neveket még nem mondok - nyeri 
majd az első alkalommal kiírt, pénzdíjas vadász
napi sportlövő kupát.

VÁLASZLEVÉL A KAMARA ELNÖKÉTŐL
A Vadászati Kulturális Egyesület évek óta 
ingyenesen juttatja el a vadásztársaságok 
hivatásos vadászaihoz a Magyar VADÁSZ
LAP minden számát. Teszi ezt azzal a 
meggyőződéssel, hogy jó ügyet, tulajdon
keppen a szakmát támogatja ezzel. A hivatá
sos vadászoknak csak be kell jelentkezniük 
a szerkesztőségnél, közölniük kell a vadász- 
társaságuk nevét és címét... és küldjük a la
pot. Ez évente - az előállítási valamint a 
postai költségeket számítva - hivatásos va
dászonként megegyezik a lap előfizetési 
költségeivel, azaz. 1999-ben a bejelentkezett 
1643 hivatásos vadászt figyelembe véve 
összesen: 4 millió 337 ezer 520 forint. A 
VKE - a többi között - idén ezzel az 
összeggel is támogatja a legtöbb esetben 
nem túl nagy keresetű hivatásos vadászokat. 
A dolgot meg sem említenénk, ha nem jutott 
volna eszünkbe, hogy idén szakmai mellék
lelet is kiadjunk, amihez - mi legalábbis így 
gondoltuk - jó lenne, ha valamennyi hivatá
sos vadász hozzájuthatna. E gondolat jegyé
ben kerestük meg a minisztérium vadgaz
dálkodási osztályát és nyújtottunk be pályá
zatot a szakmai-tudományos melléklet tá
mogatásának elnyerésére és írtunk levelet

az Országos Magyar Vadászkamara elnöké
hez. akitől az alábbi válaszlevelet kaptuk.

„Az OMVK Elnöksége 1999. március 31-i 
ülésén tárgyalta kérelmét, melyben a 
Vadászlap valamennyi hivatásos vadász 
részére történő eljuttatásához kérte a 
Kamara erkölcsi és anyagi támogatását.

Az elnökség az ötletet, a kezdeménye
zést jónak tartja és biztos abban, hogy a 
program megvalósítása csak erősíteni fogja 
a Magyar Vadászlap tekintélyét és ezért er
kölcsileg támogatja.

Sajnálattal kell azonban közölnöm az 
elnökség azon állásfoglalását, mely sze
rint a Kamara korlátozott lehetőségei 
miatt anyagilag nem tudja támogatni az 
Önök által három esztendővel ezelőtt 
meghirdetett programot még akkor sem, 
ha tudjuk, hogy a Vadászlap rendszere
sen foglalkozik a Kamara híreivel, ese
ményeivel és - mint írja - minden bi
zonnyal erőteljesen javulna - az Önök 
véleménye szerint - a Kamara image.

Úgy gondoljuk, hogy amikor Önök 
meghirdették programjukat, vélhetőleg

felmérték annak anyagi következmé
nyeit, tehát az Önök gondos tervezése 
mellett nyilván nem lesz akadálya an-w w
nak, hogy a Vadászlap valamennyi hiva
tásos vadászhoz eljusson.

Reméljük, hogy a Kamara megítélése 
a Magvar Yadászlapban nem annak 
függvénye, hogy az Önök által kért közel
4 millió forint támogatást átutaljuk-e, 
hiszen a két ügyet az ()n levelével ellen
tétben - véleményünk szerint - össze- 

•

kapcsolni nem lehet.
Budapest, 1999. április 12.

Üdvözlettel: 
Heltav István"

Biztosíthatjuk a T. Elnök ural. hogy a Vadászkamara megítélése nem a VADASZLAPszerkesztő
ségének véleményétől függ. a bizonyítványt mindenki saját maga állítja ki saját magáról.

Két megjegyzésünk azért van ehhez a kamarai bizony ítványhoz:
- Sajnáljuk, hogy az OMVK Elnöksége a hivatásos vadászok támogatásáról, szakmai informá

lásának folyamatos lehetőségéről a hivatásos vadász-osztály vezetőjének távollétében döntött. 
(Mint egy másik levélből megtudtuk Feiszt Ottó alelnök - más elfoglaltsága miatt - nem vett részt 
ebben a nem túl dicsőséges döntésben...)

- Szerintünk a kötelező tagdíjakból nem csak az Elnök úr és kis pesti csapatának tiszlcleldijaira. 
elképzeléseire és munkáira kellene fedezetet biztosítani... valami segítséget, támogatást a vidéki 
..pómép" is megérdemelne.
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PIN TER EK
Lapzártánk idején még nincs ki
nevezett főosztályvezetője a 
Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium vadgaz
dálkodási, halászati és vízhasz
nosítási főosztályának.

Néhány héttel ezelőtt - telje
sen váratlanul - felmentették 
Pintér Istvánt a főosztály éléről 
és megbízták Pintér Károlyt - aki 
3 éve a főosztály helyettes veze
tője - a főosztály vezetésével.

Az indoklás nélküli felmentést 
követően Pintér Istvánt kinevez
ték főosztályvezető-helyettes- 
nek. Vajai László továbbra is a 
vadgazdálkodási osztály veze
tője maradt.

Pintér Károly - a megbízott 
főosztályvezető - idén február
ban volt 50 éves, 1975-től dol
gozik a minisztériumban ... ha
lászati vonalon. Lengyelország
ban - Olsztynban - a Mezőgaz
dasági és Műszaki Akadémián 
szerzett diplomát és első mun
kahelye az Országos Halászati 
Felügyelőség volt. Nem csak itt
hon. külföldön is elismert halá
szati szakértő - az Országos 
Halászati Bizottság elnöke, a 
FAO Európai Belvízi Halászati 
Tanácsadó Bizottság alelnöke.

Az öt nyelven beszélő, tudo
mányos tevékenységet is folyta
tó minisztériumi főtanácsos nem 
vadász, megbízása ellenére 
sem tekinti magát az ország „fő
vadászának". ars poeticája sze
rint, mint főosztályvezetőnek a 
főosztály vezetése a feladata, 
amelyet a minisztériumi és a 
külső szakemberek segítségére 
támaszkodva kíván ellátni. Van 
feladata, hiszen a főosztály 
most dolgozik a vadászati tör
vény végrehajtási rendeletének 
módosításán, amely a házon 
belüli, majd a tárcák közötti 
egyeztetések után válik nyilvá
nossá.

ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK
Két ülésen is túl van az Orszá
gos Vadásznapok Országos 
Szervezőbizottsága, mindkét 
ülésen érlelődött, konkretizáló
dott jó néhány - a rendezvé
nyek sikerét szolgáló - prog
ram, részletkérdés.

A március 12-ei ülésen a bi
zottság jegyzőkönyvezni kény
szerült dr. Heltay István kamarai 
elnök döntését, hogy a VA- 
DÁSZLAP-ban megjelent és a 
biztosításról szóló cikk miatt 
(amelynek szerzője a bizottság 
elnöke) nem járul hozzá, hogy a 
bizottság munkájában részt ve
gyen a vadászkamara képvise
lője. A bizottság ezt a döntést 
meglehetősen szerencsétlen
nek és személyeskedő jellegű
nek tartotta és felhatalmazta a 
szervezőbizottság elnökét az 
ügy rendezésére.

Az Országos Magyar Vadász
kamara március 31-ei elnökségi 
ülésén foglalkozott a témával, 
majd Heltay a vadásznapok 
szervezőbizottságának a követ
kezőket írta:

„Természetesen igen nagyra 
tartjuk és tartom személy szerint 
én is a vadásznapi rendezvé
nyeket -  és azok megszervezé
sében a Vadászati Kulturális

Egyesület tevékenységét -  me
lyek rendkívül jelentős propa
gandaértékkel bírnak a magyar 
vadásztársadalom számára.

Ezen álláspontunk alapján az 
OMVK továbbra is részt kíván 
venni a szervezőbizottság mun
kájában, a Vadásznapok meg
szervezéséhez és lebonyolí
tásához, lehetőségeinek kere
tei között minden segítséget 
megad."

Az Országos Szervezőbizottság 
április 15-ei ülésén megnyug
vással konstatálta az OMVK tes
tületi álláspontját, majd elfogad
ta az országos versenykiíráso
kat. Valamennyi megyei szerve
zőbizottsághoz eljuttatták az I. 
Vadászati Gasztronómiai Feszti
vál, a „Vadászok bora” Orszá
gos Borverseny, a hivatásos va
dász/próba országos verseny 
kiírását, döntött abban, hogy 
pénzdíjas lóversenyt rendez „Va
dásznapi Kupa” elnevezéssel.

A szervezőbizottság döntött 
arról, hogy június 1-jén 10 órára 
a Medve utcai székházba 
összehívta az Országos Va
dásznapok Országos Értekezle
tét, amelyen véglegesítik az idei 
országos programokat.

PÁLYÁZAT
az I. Vadászati Gasztronómiai

Fesztiválra
Az Országos Vadás/napok szervezőbizotlsá- 
ga és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö
vetség közösen rendezi meg a/ I. Vadászati 
Gasztronómiai Fesztivált, amelynek az a 
célja, hogy - az asztali örömök, a gasztronó
mia és a borturizmus évében - egyszerre szol
gálják a magyar vadászat és vadászati kultú
ra. valamint a magyar konyha vadételre épü
lő értékes és történelmi hagyományainak fel
kutatását, felújítását és látványos népszerűsí
tését. E  célok elérése érdekében a fenti szer
vezetek az alábbi pályázatot írják ki.

Augusztus 28-29-én a vadásznapok me
gyei rendezvényein kerülnek lebonyolításra 
a Fesztivál megyei válogatóversenyei, majd 
a kategóriák megyei győztesei vesznek részt 
a Hortobágyon, a szeptember 4-én megren
dezendő I. Vadászati Gasztronómiai Feszti
vál döntőjében.

A megyei gasztronómiai fesztiválokra 
I999. május 15-éig a megyei vadásznapi 
szervezőbizottságoknál - a későbbiekben 
részletezett - három hideg-, és három meleg
konyhai kategóriába nevezhetnek a szaká- 
csokból-gasztronómusokból-vadászokból ál
ló (maximum 10 tagú) csapatok.

A megyei gasztronómiai fesztiválok ne
vezési díját, a befizetés időpontját és módját 
az Országos Vadásznapok megyei szervező- 
bizottságai állapítják meg.

Ha egy kategóriában több csapat mulatja 
be felkészültségét, főzési-sütési, tálalási tu
dását a helyi zsűri döntése alapján döntik cl. 
hogy melyik csapat képviseli a megyét, ki 
vehet részt a döntőn. A megyei zsűrik és a 
döntő zsűrije - a későbbiekben részletezett - 
azonos szempontok alapján bírálják el egy- 
egy csapat produkcióját.

Az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivál 
döntőjében minden megye kategóriánként 
egy-egy csapatot indíthat, (tehát megyén
ként összesen hat csapatot), amelyet 1999. 
május 30-áig kell írásban az országos szer
vezőbizottságnál benevezni. A döntő nevezé
si díja kategóriánként és csapatonként 20 
ezer forint, amelyet az Országos Vadás/jia- 
pok Szervezőbizottságánál - a Vadászati 
Kulturális Egyesület Takarékbanknál veze
tett 11500102-10004115 számú számlájára - 
kell a nevezésekkel egyidóben befizetni.

A külföldi résztvevők közvetlenül a Ma
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnél, 
illetőleg az Országos Vadásznapok Szerve
zőbizottságánál nyújthatják be szintén 1999. 
május 30-áig jelentkezésüket.

HIDEGKONYHA
I. kategória:

Vadhúsokból készült füstölt kolbászfélesé
gek. szalámik, sonkafélék stb. 10 személyre 
dekoratívan egybetálalva, házi savanyúsá
gokkal.

II. kategória:

Töltött vadhúsok és vadszámyasok 10 sze
mélyre dekoratívan egybetálalva, erdei gyü
mölcsökből készült befőttekkel vagy mártá
sokkal.

III.  kategória:

Vadhúsokból, vadszámyasokból, belsősé
gekből készült pástétomok 10 személyre de
koratívan egybetálalva, tetszőleges körettel.

Csapatonként és kategóriánként egy tál ne
vezését fogadja el a szakmai zsűri, ugyanak
kor előnyben részesíti a természetes tálaló- 
eszközöket, pl.: fatönk, fatál stb.

A 10 személyes versenytálak mellé egy 
egyszemélyes kóstolótálat is biztosítani kell 
a zsűri részére, amelynek tartalmaznia kell a 
bcmutatótál valamennyi választékát.

M ELEGKONYHA
I. kategória:

Vadhúsból vagy vadszámyasból készült le
vesek. amelyek lehetnek áttört, krém, ragu és 
egyéb tájjellegű készítmények a hozzáillő le
vesbetéttel.

II. kategória:

Nyílt tűzön, bográcsban készült pörkölt, 
paprikás tokányféleségek az adott régió 
adottságainak figyelembevételével, a vadhú
sok bármely fajtáját felhasználva a hozzáillő 
körettel.

III. kategória:

Roston sült vadhúsok, vadszámyasok egy
ben vagy szeletelve, különböző erdei gyü
mölcsökkel, gombákkal körítve.

A zsűri előnyben részesíti a különleges páco- 
lási módokat, a természetes erdei fűszernö
vények felhasználását.

Á melegkonyhai kategóriáknál a kiírók 
nem határozzák meg az adagok mennyiségét, 
viszont jelzik, hogy a zsűri értékelni fogja az 
ételek készítésének látványosságát, a hagyo
mányőrzés szándékát.

Szintén értékelési szempont, hogy az 
elkészített étkekhez harmonizáló és lehe
tőleg tájjellegű borokat kínáljanak a ver
senyzők.

A fesztivál rendezői a helyszíneken főző
helyről, sátorról, asztalokról, tartályos ivó
vízről, valamint háromféle tűzifáról gondos
kodnak.

Az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivál va
lamennyi résztvevőjének oklevelet és emlék
érmet adnak ál. a döntőben kategóriánként 
az első helyezett csapatok elnyerik az alapí
tás alatt álló kupákat, továbbá a második
harmadik helyezettek teljesítményét díjazza 
majd a neves zsűri, amelynek elnöke - a 
fesztivál fővédnöke, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség elnöke - Inger 
Károly, tagjai: Bodrogi Gyula színigazgató. 
.A vadász néha főz is” könyv szerzője, Gi* 
meskövi Károly borászati szakértő, vadász
társasági elnök, Tóth Kálmán a Taverna Rt. 
vadászkörökben is ismert üzletigazgatója és 
Homonnay Zsombor a Magyar VADÁSZ
LAP felelős szerkesztője.

•J'V

A megyei gasztronómiai fesztiválokkal 
kapcsolatban az adott megye vadásznapi 
szervezőbizottsága, a hortobágyi döntőről 
részletesebb felvilágosítással Cseri Géza 
polgármester (52/369-021), Varga Fe
renc a Hajdú-Bihar megyei szervezőbi
zottság elnöke (30/985-3251) és Csekő 
Sándor (60/326-731) áll az érdeklődők 
rendelkezésére.



(MUSTELA ERMINEA-AESTIVA)
Rendszertanilag a menyétfélék 
(Mustelidae) családjába tartozik, 
a görény, a nyest, a nyérc és a 
menyét közeli ..rokona". Népies 
nevei: hölgymenyét, nagyme
nyét, és Székelyföldön hajnalics- 
ka. Utóbbi - igen találó - nevét 
késő éjszakai, és hajnali mozgá
sáról kapta. Szép formája és fe
hér téli bundája okán régen a 
heraldikának (címertan) ked
venc állata volt: arisztokraták, 
nemesek címerébe rajzolták, 
rendszerint futó alakjával az 
egész pajzsot keresztül vonták, 
s testét ezüstösen festve ábrá
zolták. Hercegi süvegek díszíté
sére is használták, de leginkább 
koronás fők palástjainak bélésé
re, sőt egész bundák elkészíté
sének is kedvenc prémes állata 
volt valamikor. Az uralkodók her
melin palástját, amelyhez sok ál
latot használtak fel a szűcsök, 
sok-sok fehér bojttal díszítették, 
amely az apró állatok fekete 
farkvégétől tarkállott. A hermelin 
bundája valamikor igen becses 
és keresett volt. Az évenként 
megrendezett londoni szőrme
börze tanulságai szerint, ma is 
rendkívül értékes.

Dél-kelet Európában minde
nütt megtalálható, otthonos az 
egész Pannon-medencében. 
Megtalálható a síkságon, domb 
és hegyvidéken egyaránt. A me
nyéttel ellentétben inkább a 
dombos - alacsony-hegyes terü
leteket kedveli, de nagy az állo
mánya az Al-Duna vidékén, s a 
Duna-deltában is. ahol évente 
több ezer példányát ejtik el.

A hermelin teljes hossza 40- 
42 centiméter, ebből: a hímek 
testhossza 22-30 centiméter, a 
nőstényé 21-24 centiméter. 
Mindkét nem farkának hossza 
10-12 centiméter. Testének súlya 
130-300 gramm is lehet. Hátsó 
lábainak hossza 3,5-4,4 centi
méter. Talpai szőrösek, fülei le
kerekítettek. Nyári és téli bundá- 
ja különböző színű, nyáron szőr
zete vöröses barna, télen háta 
és oldalai hófehérek. Oldalainak 
. ilsó része, hasa, melle fehéres-

irgás. A hátának fehéres részét 
i/ alsó sárgás-fehérestől egye

nes határvonal választja el. Far-
- inak vége minden időszakban 
fekete.

A hermelin gyorsan szalad és 
< igyszerúen úszik. Nyoma vala

mivel nagyobb, mint a menyété. 
Első és hátsó lábnyomai a me
netirányra merőlegesen körülbe
lül egy magasságban vannak. A 
futó hermelin 40-50 cen
tit. a szökdelő, 
akár 70 centit 
is ugorhat.
Lépésben 
a nyomai 
közti tá
volság
4,5-5 cen
timéter.
Mellső lábai
nak nyomai 12
milliméter hosszúak. Nagyszerű
en mászik fára. s egyéb, merőle
ges akadályra, így falra, kerítés
re, deszkára is. Köves-sziklás 
területeken is jól mászik, s ott is 
könnyen mozog. Rendszerint ál
tala kiszélesített vakondtúrásban 
lakik, de kedvenc lakóterületei 
még a faodvak. a sziklák, üre
gek. a kőrakások, ahol bizton
ságérzete van a nappali pihenő

ideje alatt. Föld alatti szállásá
nak több kijáratot is készít, felké
szülve minden veszélyre. Ked
velt tartózkodási helyei, ahol 
egerek és pockok szép számmal 
élnek. Bemerészkedik a falvak
ba. istállókban, padlásokon, rak
tárakban. kukoricagórékban is 
esetenként előfordulhat.

Étlapján egerek, pockok, vízi 
cickányok, gyíkok, békák, boga-
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1968-ban került kiadásra a Termé
szetvédelem III. sorozata. A Füle Mi
hály tervei nyomán készült nyolc ér
tékből álló sor egyes darabjain meg
jelennek hazánk jellegzetes tájai - 
dombok, síkságok, vadvizek, erdők, 
mezők, nádasok - s ezek védett ma
darai: a fehér gólya, a sárgarigó, a 
parlagi sas. a kékvércse, a füles ku- 
vik. túzok, gyurgyóka és a nyári lúd.

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

rak. csigák, sőt a halak is szere
pelnek. Növényi táplálékot is fo
gyaszt, egyéb hiányában, de ez 
ritka. Megtámadja az őzgidát, a 
fácánt, más madarakat is, ked
vence a fácántojás és csibe. Fá
cánosban és falusi gazdaságok 
tyúkállományában, ha oda beke
rül. rendszerint nagy vérengzést 
visz végbe. A zsákmányának a 
nyaktáját hátul harapja át, és 
többnyire jóval többet öl meg, 
mint amennyit elfogyaszt. Főleg 
éjszaka vadászik, de hajnalokon 
és már alkonyaikor is mozog. 
Késő őszi. ködös időben olykor 
nappal is vadászatra indul, ha 
az éhség hajtja. Egyes vélemé
nyek szerint a Pannon-meden
cében állománya csökkenő ten
denciát mutat. Hazai tájaink ős
honos. védett állatfaja.

Ivarérettségét rendszerint 
csak kétéves korban éri el, utána 
évenként szaporít. Már február
márciusban párzik, majd megis
métli június-júliusban is. Vem 
hességi ideje 8-9 hét. Egy alka 
lommal 4-6, ritkábban 8 fiat vet 
Fészkét faodvakba, üregekbe 
de mindig védett helyen választ 
ja ki, ahol a vakon született fiai 
40-45 napig tartózkodnak, szop 
nak. A nyolcadik hét elteltével ki 
merészkednek fészkükből, s 3-4 
hónapos korban már önálló éle
tet élnek. Hosszú életű, akár tíz 
évig is elél. Lengyelországban 
és a volt Szovjetunió országai
ban próbálkoztak mesterséges 
tenyésztésével, de csak kísérleti 
jelleggel, igen szerény eredmé
nyekkel.

Természetes ellensége a róka. 
és a nagyobb testű ragadozó 
madárfajok, Erdélyben a hiúz és 
a vadmacska.

Kászoni Zoltán

V A D L E X I K O N #
HERMELIN
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A FÁCÁN SZAPORODÁSBIOLÓGIA! SAJÁTOSSÁGAI
A mérsékelt égövben a vadmadarak fontosabb élettevé
kenységeit az évszakos fényperiódus szabályozza. Fácán
nál a szaporodásra való felkészülés ébresztőóráját a tél 
végén egyre hosszabbodó nappalok húzzák fel. A változá
sok menetrendjének közvetlen irányítója itt is a neurohor- 
monális rendszer működése kisebb-nagyobb ivar szerinti 
eltérésekkel. A kakas és a tyúk nemcsak küllemi-anató- 
miai szempontból különbözik egymástól, hanem a szapo
rodáshoz kapcsolódó számos belső működés, valamint az 
élőhelyi (ökológiai) igények és magatartási sajátságok te
kintetében is.

Madaraink rendszerint vegyes csapatokban telelnek át. 
A főként zsír formájában elraktározott tápanyagokból 
igyekszenek minél többet megőrizni tavaszra. Ezért lehe
tőleg keveset mozognak és a legjobb táplálékforrások 
közelében tartózkodnak. A rangsorrendel tisztelik, vere
kedésre ritkán kerül sor. Március derekán azonban a ka
kasokban megmozdul valami. Kiválnak a csapatból és 
önálló „birtok" után néznek. Igyekeznek egv-cgy jó terri
tóriumot elfoglalni. Ez persze csak a derekasabb két- és 
hároméveseknek sikerül, amelyek rangelsők voltak a téli 
csapatban. Ezek nagytestűét káprázatos színűek, felálló 
fülük, piros arcrózsájuk messziről látható. Ilyenkor van a 
legtöbb verekedés. A jó territóriumok erdószélen. nád
szélben. erdősáv vagy fasor mentén találhatók. Az elfog
lalt territóriumok kiterjedése átlagosan 2-3 hektár, csak 
kis része a kakas teljes otthonterületének. Nagyobb része 
a nyílt területre (rétre, vetésre stb.) esik. A kakas a magas 
növényzet szomszédságában jól látható részen foglalja el 
dürgőhelyét minden hajnalban és alkonyaikor, heteken, 
hónapokon át. A dürgés egyaránt szól a környék kakasai
nak és tyúkjainak, az előbbieket megfélemlíteni, az utób
biakat meghódítani szándékozván. A dürgési viselkedés 
jól látható és hallható: magasra tartott fej és farok, felbor
zolt tollazat, csúcsidőben 3-4 percenkénti rikkantás. amit 
egy számyrebbenés. lelapulás. a faroktollak szétterítése, 
majd felegyenesedés követ. A fő dürgés idején egész nap. 
sót olykor éjjel is rikkantgat a kakas (kb. 2 km-re is elhal- 
latszik). A dürgés egyik fő célja az esetleges trónkövetelő 
elijesztése. a mindkét fél számára sérüléseket okozható 
verekedés megelőzése. A territóriumhoz nem jutó. több
nyire fiatal (egyéves) kakasok kiszorulnak a nyílt terüle
tekre. ahol kiszolgáltatottabbak a ragadozóknak, elsősor
ban a héjának.

Április elején aztán már a tyúkok is megbolydulnak, 
el-elkalandoznak a csapattól. Mustrálgatják a kakasokat, 
valamint leendő új otthonterületükei is. A kakas minden 
odavetódó tyúkot üdvözöl rituális közeledéssel. Eközben 
alakulnak ki a „nagykakasok" háremei. A hárem tyúkjai

származnak. M

szempontok alapján választanak kakast a tyúkok? Nekik 
természetesen a teljesen kifejlett - nagy „füllel", arcrózsá
val és hosszú sarkantyúval kérkedő magát sűrűn hirdető 
kakas tetszik. Az ilyen kakashoz való csatlakozás előnyei: 
testi ereje, kitartása (kondíciója) és tapasztalata révén na
gyobb a biztonság a ragadozókkal és a többi szerelemre 
éhes kakassal szemben, emellett a jó territórium jó táplál
kozási és fészkelési lehetőségeket is nyújt. Az erős kakas 
oltalmában van idejük nyugodtan keresgélni, csipegetni. 
Ami nagyon fontos, hiszen áprilisban sok táplálékot kell 
fogyasztaniuk, részint mert kevés még az értékes rovar
táplálék. részint mert a 10-12 tojás (a testsúly 40%-a) kép
zéséhez sok tápanyag kell. (A biztonságos nyugalom fon
tosságát az alábbiak szemléltetik: a kakas által nem őrzött 
tyúk 10-szer több időt tölt figyeléssel és csak l/3-nyi időt 
táplálkozással, ha pedig menekülnie kell. a futás az alap
anyagcseréhez képest 5-szörös. a repülés pedig 15-szörös 
energiaigényű.) A hárem nagysága változó, lehet 6-7 is. de 
átlagosan csak 2-3 tyúk. A megfigyelések szerint a tyúkok 
túlnyomó többsége hűséges, ugyanazt a kakast választja a 
következő tavasszal is.

A tényleges párzási időszak április derekán kezdő
dik. Ebben a tyúkok viselkedése a meghatározó, hiszen a 
kakas már régóta „ugrásra" kész. Mostantól azonban egy
re többször érhet célhoz, ha szépen udvarol. Az udvarlási 
diszplé (viselkedési sor) főbb megnyilvánulásai, rituális 
séta a tyúk felé magasan tartott fejjel és felálló „fülek
kel". séta a tyúk előtt (a kakas közben fejét leszegi, álle- 
bemyegei és „fülei" feltűnőek), majd valami csemegével 
kínálja kotyogva, fejét kissé oldalra billentve (mindezt 
csak a háremébe tartozó tyúkokkal). Az udvarlást a hágá- 
si próbálkozás követheti. A dürgési csúcs idején a tyúkok 
gyakran kacérkodnak, csábítgatják a kakast a párzásra. 
Időközben már kiszemelték fészkük helvét megfelelő ta

karásban. általában a földön. A fészek mindig a tyúk kb.
15-20 hektárnyi otthonterületének a peremén van. 30-40 
méter sugarú körzetében a tyúk nem mutogatja magát, 
nehogy felhívja rá a figyelmet. Ezért is visel olyan egy
szerű rejtő tollazatot.

A gonádok (herék, petefészkek) működése szigorúan 
szezonális. Ősszel-télen sorvadtak, nincs ivarsejtképzés. 
Tél végén a megnyúló nappalok hatására aktiválódnak. 
Az érett csírasejtek (spermiumok, illetve tíiszók) kifejlő
dése azonban több hetet igényel. A kakasnál ez kb. 3-4 
héttel előbb következik be. mivel neki territóriumot is kell 
foglalni. A kakas heréiben így már március végén megin
dul a spermaiogenézis. A folyamatosan keletkező spermi
umok a here és a mellékhere csőrendszerében tárolódnak. 
A ty úk petefészkében az első tüszők rendszerint csak ápri
lis derekán érnek be. ekkor hajlandó először párzani. Nem 
kell azonban minden egyes tojáshoz újra párzania. mert a 
spermiumok akár 2 hétig is elegendő számban „várakoz
nak" a petevezetőben. Az adott tyúk így legfeljebb 3-4 na
ponként csábítja el a kakast. Mivel egy-egy tyúk tojásra
kása kb. 2-2.5 hétig tart. a dürgési-párzási csúcsidőszak 
nem hosszabb egy hónapnál. A kakas azonban később, 
akár június végén is „tettre kész", hiszen a fészekalj eset
leges pusztulása esetén a tyúk ismét jelentkezhet a nászra. 
(E  törvényszerűségek ismeretében nem lehet szó nélkül 
hagyni a 70-es évek egyik „nagy felfedezését". Egy diplo
mamunka szerzője azt a határozott véleményt vetette 
papírra, hogy a fácánkakas és a tyúk ivari működése nincs 
szinkronban, s ez lehet az oka a hazai fácánállomány je
lentős csökkenésének. A megállapítás alapvető hibája az 
volt. hogy a vizsgálat során csak a herék és a petefészkek 
súlyát mérték havonta egy alkalommal, de nem vizsgálták 
a spermiumok jelenlétét sem a herékben, sem a peteveze
tőben. A fenti okokból eredően az eleve hibás következte
tés sajnos még ma is tananyagként szerepel helyenként a 
vadászati oktatásban!)

A tyúkok tehát április végén-május elején kezdenek el 
tojni, és 1-2 naponként raknak egy-egy tojást a fészekbe. 
A bő kél hét alatt összegyűlő 10-12 (max. 15) tojáson 
kezd el kotlani a tyúk. amely nek ideje 24 napig (gépi kel
tetésnél 21 nap) tart (elég időt hagyva a keresgélő disznó, 
borz vagy varjú számára). A csibék csaknem egyszerre 
kelnek ki. Felszáradásuk után máris követik anyjukat. 
Kéthetes korban kezdenek repkedni. A gyors növekedés- 
fejlődéshez bőséges, állati fehérjében gazdag táplálék 
kell. A túléléshez azonban még nagy adag szerencse is: 
elkerülni a menyétfélékkel, rókával, héjával, sőt traktor
ral. autóval való közvetlen találkozást. Ez sajnos nagyon 
kevés csibének sikerül napjainkban.

Dr. Sugár László
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LŐNI. VAGY NEM LŐNI-EZ ITT A KÉRDÉS
Az őzbak vadászatára minden kétséget ki
záróan ez a hónap a legalkalmasabb idő
szak. A hónap első felében az erdők lomb
ja és a mező növényei még nem rejtik el az 
őzeket a vadász elől. és szinte védtelenül 
állnak az arasznyi gabonában, vagy az 
éppen kelő kukoricatábla közepén. Ilyen
kor ejtik el az őzbakok 60-70 százalékát, a 
fennmaradó hányadot pedig a következő 
négy hónapban.

Május első napjait, de gyakran a hónap 
első felét a külföldi bérvadászok foglalják 
le, ők lövik a bakok legjavát, az érmeseket, 
és a rendellenes agancsúakat is. A hazai 
vadászok csak utánuk következnek, nekik 
maradnak az „örökös közepesnek, az ág
hiányosak. a szűkállásúak. Azok, melyek 
elbírálása már jóval körülményesebb, és 
erre az időre a szárba szökött gabonából 
már csak az őzbak feje látszik ki. Az erdei 
őzeket pedig már elnyeli a bokrok lombja.

Akinek május első hetében nem sikerül 
elejteni bakját, az a mezőn és erdőben 
egyaránt nehezebben talál rá egy lőhető- 
re. különösen ott, ahol a már említett bér
vadászok jártak.

Bizonyára ezek a tények is közrejátsza
nak abban, hogy a hazai vadászok által 
elejtett bakok részaránya az utóbbi évek
ben csökkent a trófeabírálaton. Igaz, ezt 
Tolna megyében tapasztaltam, ahol még 
tíz évvel ezelőtt a bemutatott őzagancsok 
40-50 százalékát hazai vadászok zsákmá
nyolták, addig ez az arány az utóbbi évek
ben jelentősen csökkent, és ma már a 
húsz százalékot sem éri el. Hasonló ta
pasztalata van néhány kimondottan őzes 
megye trófeabírálatában résztvevő tár
samnak is.

Feltételezem, hogy ma több bakot kell 
eladni, hogy pénzügyileg talpon marad
hasson a vadásztársaság. Ez elsősorban 
azokban a megyékben érezhető, ahol az 
apróvad mellett az őz az a vad, amelyik pó
tolja a mezei nyúl és a fácán korábbi évek 
jelentős árbevételének napjainkban foko
zódó kiesését. Főként a nagyobb tömegű 
és érmes bakok elejtői között csökkent a 
hazai vadászok aránya.

Gyanakszom arra is, - amit ugyan nem 
lehet bizonyítani de közszájon forog, 
hogy ma már a mezei nyúl helyett az őzet 
viszik haza hátizsákban mind gyakrabban, 
merthogy annak egyébként is „hátizsák 
alakja" van.

Főképpen azonban arra gondolok, hogy 
a megszigorított trófeabírálati feltételek mi
att csökkent az őzbakot elejtők száma. 
Több vadász kifejezetten fél a vadászattól, 
ha netán téved, és a bírálaton mínusz pon
tot kap. ez akár a vadászjegy bevonásával 
is járhat. Emiatt inkább csak nézegetik a 
bakokat és ha netán találnak lőhetőnek 
ítéltet, előbb egy hozzáértőbb vadásztár
suktól tájékozódnak a lőhető bak agan
csának jellemző méreteiről, formájáról. Bi
zonyára az is előfordul, hogy csak az elej
tés után derül ki a tévedés és akkor, hogy 
elkerülje a bajt, eltitkolják a lelövést, vagy 
másikat mutatnak be a bírálatra. Persze 
sokszor kiderül a csalás, de előfordul az 
ellenkezője is.

Nem kívánom felsorolni az utóbbi évek 
jogszabályi szigorításait, ezeket a legtöbb 
vadász ismeri, és gyakran tapasztalja 
többnek a hátrányát vagy feleslegességét. 
Tudom és elismerem, hogy kell szabályo
zás és szigorítás, mert a szabálytalanko
dók és a szabályszegések száma egyaránt 
megnőtt. Ám. egy-egy új szigorítás gyakor
lati hasznosságát, alkalmazási és jobbítási 
lehetőségét nem ártana időnként megvizs
gálni, és a konzekvenciákat levonni.

A trófeás vad szakszerűtlen elejtésének 
minősítése címszó alatt /30/1977.(IV.30.) 
FM rendelet 14. számú melléklet/, a c. 
pontban foglaltak szerint golyóérettnek mi
nősül a legalább 7 éves korú bak. Ugyane
zen címszó alatt, de már a 3. számú táblá
zatban - 3 pontos a 3-6 éves korú, szabá
lyos hatos bak. A negyvenéves vadász
múltam során sok őzbakot lövettem és ma
gam is lőttem, sok ezer őztrófeát elbírál
tam. ennek ellenére nem biztos, hogy el 
tudnám dönteni egy bakról, még akkor 
sem. ha teljes testét látom, hogy az 6 vagy 
7 éves. És ugyanennek a baknak az agan
csát. az alsófogsor nélkül látva ugyancsak 
gondolkodóba esnék a bírálaton...

Lövettem 400 grammos agancsú 7 éves 
korúnak becsült bakot tévedésből, amely
ről csak elejtése után derült ki. hogy nincs 
több 5 évesnél. A téli szőrben lévő bak 
nyaka igencsak vastagnak látszott a har
matos gabonában és az 5-6 centiméter 
hosszú, csillogó fehér ágakat legfeljebb 
két centi hosszúnak láttuk.

Az ágak hosszát a szakszerűtlen elejtés 
minősítésénél egyik szempontként kell fi
gyelembe venni. Bizonyára nem csak ve
lem történtek meg a fenti példákhoz hason
ló? vagy azonos esetek, a trófeabírálatra be
mutatott. kissé fiatal korú bakok agancsánál 
a hosszú ágról a legtöbb vadász úgy nyilat
kozik védekezésként, hogy nem látta, nem

tudta megítélni a hosszát. Aki gyakran va
dászott őzbakra, tudja, hogy 100-150 méter 
távolságból a 2-3 centis ágat csak spektív- 
vel lehet meglátni, és megbecsülni. Erre a 
7x50-es nagyítású „szolgálati* távcső csak 
megfelelő megvilágításban lehet alkalmas. 
A vadászok többsége az agancs alapján 
bírál. Ennek méreteiből, felépítéséből, for
májából igyekszik eldönteni a bak korát és 
azt. hogy lőhető, vagy még várni kell vele. 
A nem említett számokat, az agancsszárak 
és az ágak hosszát tekintik a legfontosabb 
szempontnak, legfeljebb az agancs töme
gét igyekszenek még megbecsülni, s a bak 
koráról megfeledkeznek. Pusztán a trófea 
alapján ítéletet mondani a bakról csak kivé
teles esetben lehet, akkor, ha az rendellen
es formájú, vagy fejlődésű és ez elegendő 
indok az elejtésre. Hasznosabb, ha a test 
megfigyelésével kezdjük. Annak felépítése, 
külleme, az állat viselkedése, sok informá
ciót nyújt a korra, vagy a korcsoportra. Miu
tán ezek alapján megállapítottuk a korát, 
vagy korcsoportba való tartozását, csak ez
után fordítsunk nagyobb figyelmet az 
agancsra. Ha ismerjük korát, azt is tudjuk 
erre a korra milyen méretű, milyen felépíté
sű agancsot kell hoznia a baknak. Ha ezek 
illenek a korhoz, legyünk óvatosak és néz
zük meg alaposabban. Ha nem találunk 
olyan hibát rajta, amely elegendő ahhoz, 
hogy elejtsük, maradjunk a gyönyörködés 
mellett. Minden, a bakon látható jelet jól 
véssük emlékezetünkbe testének külső 
megjelenéséről, viselkedéséről, szőrzeté
ről, mindenről, amit csak felfedezünk rajta, 
hogy ezzel is gyarapodjanak ismereteink. 
Annak, aki a test alapján bírálja el a bakot, 
kisebb a lehetősége a tévedésre. Tapaszta
lataim szerint májusban a hazai vadászok 
az éves korú bakok elejtésekor követik el a 
legtöbb hibát. Ilyen a barkás agancsú, a 
villás, vagy hatos lelövése, amelyet azzal 
indokolnak, hogy a letisztításán agancs, 
májusban már a viselőjének betegségére 
utal. Valójában azonban ezek a bakok az 
első agancsosok között a legértékeseb
bek. Korukhoz viszonyítva nagy tömegű 
agancsot fejlesztenek és ennek kifejlődésé
hez. letisztításához hosszabb időre van 
szükségük, s ezért csak június elejére ké
szülnek el.

Legyünk óvatosak a villás és tompa vé
gű, nyársas agancsúak láttán is. A forma
hiba nem indok az elejtésre. Az egyéves, 
első agancsú bakokkal legyünk elnézőb
bek. nem tudjuk, mit hoznak egy. vagy két 
év múlva.

A gombnyársas agancsot kevesen érté
kelik. Az egyéves korúak között esetenként 
több is előfordul. Nagyobb számú előfordu
lásuk valami bajt jelez és ezért nem igaz. 
hogy a kiváltó ok a bakok lelövésével meg
szűnik. Ezért az okokat kell inkább megke
resni. Nem követünk el hibát, ha még egy 
évig meghagyjuk őket, a párválasztásba 
még úgy sem szólnak bele. A következő évi 
agancsuk tömege gyarapszik és formája is 
lehet olyan különlegesség, amely becses 
dísze lehet a trófeafalnak.

Farkas Dénes
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VADÁSZFEGYVER- ÉS LŐSZERPIACI KÖRKÉP
Vadászelódeink. apííink. nagyapáink az 
’50-es évek előli nemigen használtak mást. 
mint sörétes puskákat. Ezzel lőnék az őzet. 
a szarvast, a disznót, egyszóval mindent. 
Nem jutottak máshoz, ez állt rendelkezésre. 
Magyar Lámpáit külső kakasos fegyvereik
hez postát, fütyülős golyót használtak és ja
varészt maguk töltötték lőszereiket. Min
denki a saját töltésére esküdve, annak töké
letességét hangsúlyozta. Nem lőttek s/iz 
méterre az igaz. de eredményesen forgatták 
fegyvereiket.

Később kezdtek divatba jönni a golyós 
fegyverek. Aki tehette Shönauer 6.5x54-es 
fegyvert vásárolt vagy hozzájutott vadászi* 
ásított hadi M 98-as Mauserhez 8x57 JS-es 
kaliberben. Ritkábban előfordult a 8x60 S 
és a 8x64 S kaliber. A klasszikus német és 
osztrák vadászfegyverek mellett megjelent 
az orosz Nagant hadipuska is, a 7.62x53 R. 
A vadászok többsége azonban ekkor még 
javában sörétes fegyvert használt. A go
lyós fegyverek elterjedésének gátat vetett 
a nehezen beszerezhető rendőrségi en
gedély. valamint a gyér fegyver- és ló- 
szerválaszték.

Az áttörés a ’60-as évek végén, a *70-es 
évek elején kezdődött. A boltokba kerültek 
a szovjet sörétes puskák IZS. TOZ. a 
csehszlovák Brüno. ZKK sorozat, az NDK 
Merkel, Suhl, és a jugoszláv Zastava sörétes 
és golyós fegyverek. Az árak nagyon kedve
zőek voltak. így gyorsan elterjedtek a ma
gyar vadászok körében. Nagy sikert aratott 
és népszerű volt a magyar gyártmányú Bu
dapest Bock sörétes fegyver, melyből nem 
sok készült. Népszerűsége ellenére gyártá
sát hamar beszüntették. (A '80-as évek ele
jén például egy ZKK-600-as 7x64-es kali
berben. NDK 4x32-es Jena távcsővel sze
relve alig került többe 10 ezer forintnál!) Az 
igényesebb vásárlók pedig úgynevezett 
„műhely mausereket”  csináltattak. Böhler 
csővel, gravírozással. Browning. Winches
ter. Steyr Mannlicher. Mauser. Remington 
fegyvereket nehezen lehetett boltban vásá
rolni. javarészt külföldről hozták be.

Mire a fegyver- és lőszerválaszték úgy- 
ahogy rendeződött, szigorodtak a golyós 
fegyverek kiadásának feltételei. Előfordult, 
hogy nagyvadas területen vadászó éveket 
várt. míg a hőn áhított golyósát kézbe ve
hette. Akadozott a lőszerellátás is. és meg
történt. hogy nem lehetett hosszú időn át 
például Sellier & Bellot golyós lőszerhez 
jutni, pedig a vadászok 99%-a ekkor ezt 
használta. Jól emlékszem erre az időszakra. 
Vadászmúltam eddigi legnagyobb vadkan
ját (200 kg zsigerelt súly!) ugyanis egy köl
csön kapott grünspántól bezöldült 11.7 g-os 
..Saller Bélának" köszönhettem.

A rendszerváltás - természetesen - a 
fegyverek és lőszerek terén is megmutatko
zott. Ma már szinte minden fajta fegyver
hez. lőszerhez hozzá lehet jumi. A vadász
éi fegyverboltok száma gombamód szapo
rodott. A  vadászok és sportlövők vágyainak 
már csak a pénztárcájuk vethet gátat. Min
den beszerezhető, legfeljebb kicsit többet 
kell rá várni és áldozni. Kivételek persze 
akadnak. így ma sem egyszerű például a 
Weatherby Magnum. a Nitro Express és

egyéb, hazánkban nem nagyon elterjedt, 
vagy használt töltények beszerzése.

Visszatérve az alapkérdésre, hogy mi
lyen fegyvereket használnak a ma vadászai, 
már nem egyszerű a válasz. A teljesség igé
nye nélkül, forgalmazókkal történt konzul
táció alapján a következő megállapítások 
szűrhetők le.

Sörétes fegyverek terén az IZS még ma 
is őrzi előkelő helyét, bár nála már sokkal 
igényesebb kivitelű és jobb fegyverek je
lentek meg a piacon. Kezdő vadászok 
gyakran keresik ezt a márkát. Régebben va
dászó. más gyártmányt nem használó va
dásztársaik javaslata alapján vásárolnak el
ső fegyvert. A legendás IZS sörétesek azon
ban lassan elvesztik vezető helyüket. Ha
sonlóan kedvező, 100 ezer forint körüli 
áron megjelentek a Brasil fegyverek. K i
dolgozásuk valamivel igényesebb. Például 
a Brasil 305 E  5 db varia choke-kal. egy el- 
sütőbillentyűvel, ejektorral. jó tuskidolgo
zással az olcsó kategória egyik népszerű 
tagja lett. A közép árkategóriát (100-200 
ezer forint) többek között az olasz Bayard 
70-es sörétesek képviselik. Könnyebbek, 
szebb a kidolgozásuk, mint az előbb emlí
tett két márka. Talán még ide sorolhatók a 
Remington 1100-as, és az 1187-es öntöltős 
modelljei is. melyeket szívesen vásárolnak 
a vadászok. Az ezt követő árkategória a 
200 ezer forint feletti áron beszerezhető 
fegyverek világa. Számos gyártó kínálja 
szebbnél szebb és jobbnál jobb fegyvereit. 
Kiemelve itt is néhányukat a népszerűségi 
listáról, említést kell tenni az olasz Bennelli 
család Rafaelo és Super 90-es öntöltóseiról. 
a Berctta Silvc Pigeon modelljeiről. A 
Franchi SL  és Falconct bock rendszerű és 
az AL-48-as öntöltős söréteseiről. Népsze
rű a Fabarm Eleggi öntöltős fegyvere is. 
Megjelentek a hazai piacon a híres SKB ja
pán fegyverek. Az öntöltős 1300-as és a na
gyon szép kidolgozású 585-ös és 685-ös 
bock rendszerű modellek. Browning söré
tesek közül a B-425-ös vezeti az eladási lis
tát. de kedvelt az öntöltős Browning Gold 
is. Winchester fegyverek közül az öntöltős 
1004 Ranger. valamint az 1300-1400-as 
Deer Combo púm pás rendszerű modellek 
vezetik az eladási listát. Hamarosan a piac
ra kerül az új Winchester modell, is a Super 
X2 Magnum.

Ezeken kívül természetesen más márkák is 
kaphatók a boltokban. Mindegyiket ismer
tetni lehetetlen. A felsoroltakból viszont jól 
kivehető, hogy szinte minden nagy gyártó 
cég jelen van a hazai piacon. Komoly ver
seny folyik a vevők meghódításáért, mely
nek győztesei mi vadászok vagyunk. Ked
vünkre válogathatunk a világ élvonalát ké
pező legjobb sörétes fegyverekből.

Sörétes lőszerek közül a Nike-Fiocchi a 
legnépszerűbb. Mellette a Mirage, az RC. Re
mington. Megjelentek a piacon az angol Eley 
és a finn Lapua cégek sörétes lőszerei is.

Golyós fegyverek terén is erős verseny
helyzet érzékelhető. A népszerűségi listát 
továbbra is a cseh fegyverek vezetik, ked
vező árfekvésük és jó minőségük miatt. A 
ZKK modelleket felváltották az új tervezé

sű CZ 550-es modellek. Népszerűek a Re
mington 700 BD L DM modelljei, a Brow
ning European tolóziras modelljei, vala
mint a Winchester 70-es. Ranger tolózára
sa. Sokan vesznek manapság alsó kulcsos 
rendszerű fegyvereket is, mint például a 
Winchester 94-es Ranger modellje, a Mar
iin 336 CS modelljei. Steyr Mannlicher 
fegyverek esetén a megszokott L. M. S. SL 
modellek mellett megjelent az új SBS 96 
rendszerű fegyverek több változata is. A 
Steyr 96, Forester, Steyr %  Pro Hunter, és a 
Steyr 96. Ezeket fekete, matt csővel szerel
ték. A megszokott „fényes" csővel és tok
kal a Mannlicher 96-os modelleket vásárol
hatjuk. Nő a népszerűsége a Blaser fegyve
reknek is, melyek a zárszerkezet ötletes 
megoldása miatt rövidebbek. kezesebbek a 
többi fegyvernél. Másik nagy előnye, hogy 
sokféle kaliberű váltócsóvel szerelhető. 
Golyós fegyvert távcsővel szerelve már 50 
ezer forinttól vásárolhatunk. Ezek főleg a 
Nagant golyós fegyverek. Felső határ 
nincs, mert itt is az igények szabják meg az 
árak nagyságát.

Golyós lőszerek: legnépszerűbb kaliber 
még ma is a .30-06-os és a 7x64-es. Erőtel
jesen emelkedik a magnum kaliberek hasz
nálóinak száma, az univerzális 7 mm Re
mington Magnum mai, az erős .300-as W in
chester Magnummal, az erős és egyben la
pos röppályájú .300-as W'eatherbv Mag
nummal és a nagyon erős .375-ös H & ll 
Magnummal vadászók tábora. Az afrikai

vastagbórűek vadászatára utazók pedig a 
.416-os kalibertől felfelé keresnek megfele
lő fegyvereket. Említést kell tenni hazai vi
szonylatban a 8x68-as, 9,3x62-es és a 
9,3x74-esről, mint kiváló, nagyvad vadá
szatra jól használható kaliberekről. Új kali
berekkel is bővül hamarosan a paletta. 
Megjelenik a .300-as Pegazus, és a .300-as 
Remington Ultra Magnum. Kis kaliberek
ben népszerű a .222 Remington. a .243 
Winchester és a rendkívül gyors .22-250-es. 
Golyós lőszerek vonatkozásában keresett a 
Norma PPC Vulkán. Oryx és az osztott kö
penyes új fejlesztésű TXP, az RW'S SP. KS. 
TIG. TUG. DK, a finn Sako SP, a Lapua 
Mega lőszerek, a Remington Sp, Core-Lokt 
és a Winchester Silvertip, Fail Safe. Ol
csóbban. kedvező áron, de jó minőségben a 
Sellier & Bellot SP. valamint az MFS SP 
lőszerei vásárolhatók.

Vadászfegyver tehát - mind a sörétes, 
mind a golyós - bőséges kínálatból vásá
rolható. az olcsó fegyverektől a legdrágáb
bakig minden kapható. Lőszerek terén is 
napról napra javul az ellátás és bővül a kí
nálati paletta. Dúskálhatunk, válogathatunk 
a felszerelések, fegyverek, lőszerek kime
ríthetetlen tárházában.

Egy dolgot lehet már csak kívánni ma
gunknak. Nevezetesen azt. hogy legyen mire 
vadásznunk, legyen vad bőven a jövőben is! 
Jó volna, ha hasonló lenne a „választék", 
mint amilyen a fegyverek és lőszerek piacán.

Zentai Béla

Nemrégiben a kezembe került a Gold Griff Utazási Iroda vadász
farsangra. vadászbálra szóló felhívása, amely a Buda-Penta régi 
nemzetközi vadászbáljainak felújítását hirdeti és vadászfarsan
got. Elsőrendű érdeke a rendezőnek, de a vadásztársadalomnak 
is, hogy legalább a vadászattal is foglalkozó vadászoknak, vagy 
vadászoknak is szóló lapokból erről hírt kaphasson. Erről szó 
nincs, gond sincs. A vadászfarsanggal már akad néhány. Nyilván 
ez vadászok részére szervezett farsangi mulatság, de mi a far
sang? Azt, hogy far, általában értjük, a többit nem, csak találgat
juk. Leszögezhető, a farsang nem azonos a fenéken ülve szür- 
csölt triple secből, ginből, citromléből és jégből álló koktéllal, a 
sangree-val, a farsangreeval. A farsang a vízkereszttől hamvazó 
szerdáig tartó időszak, a bálok, mulatságok ideje. Az tudott do- 
log, hogy vízkereszt (vagy amit akartok) január 6-án van, hamva
zó szerda pedig a húsvét előtt 40. nap, tehát február 24. Ehhez 
képest a március 13-ra hirdetett bál kissé (ha nyomdászbál lenne 
klissé) elkésettnek tűnik. Megszokhattuk, hogy sortartásra van
nak a vadászok szorítva, a vadász tűri, hogy minden garnitőr idő
ben bálozzon, s szinte minden vadászbál a nagyböjt közepére 
visszamarad. Legyen az a cél, hogy minden vadászbálozó a báli 
szezon legjobb báljára, a vadászbálra vadásszon. De visszatér
ve az említett báli beharangozóra a jelmondattal is érdemes fog
lalkozni: „Vidám műsorral, zenével, tánccal tisztelegjünk vadász 
isteneinknek: Szent Dianának és Szent Hubertusnak." A görög 
mitológiában Artemis volt a vadászat istennője, s ennek a római 
Diana a megfelelője. A szentencia, hogy szent nem lehetett, egy 
egyház sem nyilvánította halála után (a mitológia szerint amúgy is 
halhatatlan volt) szentté. Hubertet ugyan szentté avatták, viszont 
nem volt a vadászat istene. Szenteljünk erre is figyelmet, mert ez 
is hozzátartozik a vadászati kultúrához.

Dr. Kerényj Mihály
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A VADGERLE VISSZAKÖSZÖN
TAVALY M Á JU SBA N  REND EZTE A VADGERLE-KONFERENCIÁT A VADÁSZATI KULTURÁLIS EG YESÜ LET  SZOLNOKON. 

MIND A MADARÁSZOK, MIND A GAZDÁK ÉS  A VADÁSZOK ELMONDTÁK VÉLEM ÉNYEIKET, AM ELYEK AKKO R ÉS  OTT NEM 
LÁTSZOTTAK JOTTÁNYIT SEM  KÖZELEDNI EGYM ÁSHOZ. A JELEN LÉV Ő K  AZONBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY TÖ BB 

M EG YÉRE K ITER JED Ő EN , AZO NO S M Ó D SZEREK A LA PJÁ N  FÖ LM ÉRIK  M AJD  A NYÁRVÉGI VO NULÁS ID E JÉN  A VADGERLÉK 
SZÁMÁT. UGYANITT JELEN T ET T E B E  A MADÁRTANI EG YESÜ LET  IS, HOGY SZ ÉLES  KÖRŰ FÖ LM ÉRŐ  PRO GRAM  INDULT 

„M INDENNAPI MADARAINK M O NITO RING JA” (MMM) C ÍM M EL, AMELY A HAZAI KÖLTŐFAJOK VONATKOZÁSÁBAN INDÍTOTT 
VIZSGÁLATOT. ÉPPEN  A KO NFERENCIÁN  DERÜLT UGYANIS KI. HOGY S E  PRO, S E  KONTRA, SEN K I NEM REN D ELKEZ IK

A FA JT  ILLETŐEN ÉRTÉKELH ETŐ  ADATOKKAL.
Bár Hajdú-Bihar. és Csongrád megyében is 
történt hasonló fölmérés, lapzártáig csak 
Jász-Nagykun-Szolnok megye fölmérését 
kaptuk meg, amelyért ezúton mondunk kö
szönetét Kővári Ferenc megyei fővadász
nak. A felmérést és annak kiértékelését a 
tőle megszokott szakmai igényességgel és 
aprólékos precizitással készítette, és adjuk 
ehelyütt rövidítve közre.

(Terjedelmi okokból - természetesen - 
csupán a legfontosabb megállapítások köz
lésére szorítkozhatunk, de akit tüzeteseb
ben érdekel, hozzájuthat a teljes anyaghoz.)

A megyéi a vadgerle-vonulás két képze
letbeli légifolyosón érinti. Gyengébben a 
felső Jászságban. Jászszentandrás. Jászapá
ti. Jászladány vonalon, amely Pest megyé
ben. Cegléd térségben folytatódik. A másik 
a Karcag. Kisújszállás, Túrkeve, Martfű. 
Mezőtúr vonal, amely Békés megyébe ve
zet. A húzás időpontja a napraforgó érésé
vel van kimutatható összhangban. Tavaly a 
kései érés miatt augusztus legvégén 27-28- 
tól szeptember 2-3-ig volt kifejezetten erő
teljes a vonulás. A tapasztalatok szerint más 
években ez egy bő héttel korábbra tehető. A 
becsült vadgerle mennyiséget egy-egy vo

Hónapról hónapra feszülten fi
gyelem a lapban megjelent költői 
kérdéseket, de eddig senki nem 
vette magának a fáradságot, 
hogy válaszoljon. Társadalmi 
munkában igyekszem ehelyütt 
magamat hasznos „vaddá" tenni, 
ha már ez úgysem jut eszébe an
nak. akinek kötelessége volna.

„Van-e manapság joga, eset
leg hatékony lehetősége a 
(vad)gazdának a kártevők elleni 
védekezésre?”

Mindez nem rossz. Első olva
satra talán még túl egyszerűnek 
és naivnak is tűnhet.

Van-e joga? Te Úristen. Úgyis föl
tehető, hogy jogállamban van-e jo
ga az állampolgárnak? Elvileg „na
ná", gyakorlatilag viszont „na ne”.

Komolyabban nekikészülve a 
válaszadásnak, már nem is olyan 
könnyű a felelet.

Mindjárt beleütközünk az első 
problémába: mi is a kártevő? 
Tudvalevő a kártevőknek három 
csoportja és igen sok faja ismer
szik. úgymint:

1. kártevő az. amelyik az 1996. 
LV. törvény 75. § (1.) pontjában

nulási útvonalon naponként állapítottuk 
meg a ténylegesen számolt napraforgós te
rületre számított mennyiséggel. A kárbecs
lésben a szemveszteség ezer mag súly alap
ján számítható. A becslés kiterjedt a napra
forgótányér területi arányaira is. A tapaszta
latok alapján a hektáronként öt vadgerle 
előfordulásával a kártétel elhanyagolható, 
efelett azonban ugrásszerűen növekedik. A 
fölmérést legalább három évig kellene foly
tami. A munkát végző hivatásos és sport
vadászok a napraforgó vetésterületek 29,8%- 
án végezték megfigyeléseiket, amely a me
gyei összes vetésterület 7.5%-a. Ezeken a 
területeken naponta 7491-től 15 070 vad
gerlét számoltak. A megye 54 vadászterüle
téből 18 adott értékelhető adatot az ügy 
iránti elkötelezettségből, társadalmi mun
kában. térítésmentesen, amelyért minden 
résztvevőnek tisztelet és köszönet jár.

A megfigyelt fajok:
Vadgerle' 109070 88.6%
Balkáni gerle 3885 3,1%
Házi galamb 3079 2.5%
Örvös galamb 1517 1.2 %
Házi és mezei veréb 472 0.4 %

részletesen körülírt károkozást (a 
vadkárt) elvileg megvalósíthatja. 
A magyar fauna szinte minden 
élő egyede a gímszarvastól a se
regélyig.

2. Ergo: kártevőnek minősül az
is. aki az előző pontban definiált 
vadászati (tkp.: vadászási)
szempontból érintett és szóba jö
hető egyedeket irtja (lásd az
1996. LV. törvény 77. §-át).

3. A harmadik csoportba so
rolható a kártevők azon serege, 
amelyek mindkét félnek (vadgaz
dának és nem vadgazdának) 
egyformán kárt okoznak.

Tovább kibontva a 3 főcsopor
tot alcsoportokra, rájövünk, hogy 
ezek nem mindegyike bír - vadá
szati szempontból - jelentőség
gel. Gondolok itt - a mindhárom 
főfajban képviselettel bíró - Ho
mo Sapiens nevezetű fajra, 
amely saját érdekeinek érvénye
sítése során, nemcsak a létfenn
tartáshoz szükséges, hanem az 
azokat jóval meghaladó javak 
utáni hajszával, illetve megszer
zésével, de legfőképpen kodifi- 
kációs (jogalkotó) tevékenységé

*

Tavaly, költési időszakban az országot 
2.5x2.5 kilométeres négyzetekre osztották 
föl. (15221 négyzet). Ebből 127 négyzeten 
belül 95 madarász végzett fölmérő munkát. 
Ez a teljes terület 0.8 százaléka. A fölmé
rést az Európai Madár Monitoring Tanács 
anyagilag támogatta, és támogatását ígérte 
a jövőben is. A 1% rendszeresen fészkelő 
fajból 167-et észleltek, így először kaptak 
átfogó képet a hazai fészkelő madárfajok 
gyakoriságából. Az ötven leggyakoribb 
költőfaj közül a 19. „helyezett” a vadgerle. 
A balkáni gerle (21.), a szarka (22.). a szajkó 
(23.). az örvös galamb (26.), a dolmányos 
varjú (31.), a fúrj (31.). a tőkés réce (37.), a 
vetési varjú (46.). A lista alapján a 4. helyen 
áll a fácán (?). (Madártávlat. 1999. VI. évf.
1. sz.) A leírt felmérési metodika szerint a 
megfigyelő az általa fölmérni kívánt „négy
zetben” április 10. és június 10. között, há
romszor kell kimennic, egy nem szeles, 
esős reggel és minden megfigyelési ponton 
5 percig tartózkodva kell följegyeznie a lá
tott és hallott madarakat. Van tehát - ha 
nem is száz százalékos - de reprezentatív

vei. hatalmas károkat okoz. hol 
az egyik, hol a másik, hol mind
két gazdálkodónak.

Erre az állatfajra azonban ha
zánkban - egyelőre ugyan - va
dászati tilalom van, azért a hírek 
szerint a bizonyító példányok te
rítékén a rendőrség töri a fejét.

Válaszom szerint tehát, az em
bert. annak egyedeit. különféle tí
pusait és változatait: úgymint a 
kisembert, a gazembert, a piro- 
mániást. a gombagyűjtőt, a turis
tát, a hajléktalant, a bujkálót. a 
szemetet erdőn-mezőn szétszó- 
rót, a szerelmet a természetben 
kedvelőt, a fatolvajt, a termés
fosztogatót, a vadorzót, a talaj- 
és felszíni vizeket szennyezőt, a 
megunt háziállatait a kocsijából 
kihajítót, s egyéb - e felsorolás
ból sajnálatos módon esetleg ki
maradt - egyedeit leszámítva a 
többi kártevő ellen a (vad)gazdá- 
nak - szerintem - nemcsak joga. 
de kötelessége is volna a véde
kezés.

Ezen tevékenységéhez a lehe
tőséget a korrekt szabályozás, a 
társadalmitörvény-együttesbe. a

nak mindenképpen mondható felmérés, 
mind a költés, mind a későbbi vonulás idő
szakáról. A vadgerle védetté nyilvánítását 
megelőző időszakban egyébként a vizsgált 
Szolnok megyében hasonló volt a vonulás 
idején a vadgcrlclétszám. Természetesen, 
mint minden más faj esetében, voltak jobb, 
illetve rosszabb évek. A konferencián - 
ahol mindenki szabadon elmondhatta a vé
leményét - már akkor elhangzottak hason
lók, csak éppen senki nem hitte el. így a 
vadgerle védettségének indoklására ma 
sincs egyéb érdemi válasz, mint a „csak", 
holott eddig mást sem hallottunk, mint a 
vészharang szakadatlan kongatását, és a 
Nyugat-Európai helyzetet. Az biztos, hogy 
a kongatást már bízvást abba lehet hagyni, 
hozzátéve persze a pontosítások szükséges
ségét.

így - egy év távlatából - a VKE által 
szervezett konferencia elérte a célját. 
Megindulhat a párbeszéd, amelynek alapja 
ettől kezdve akár már észérvek mentén is 
folyhatna azok között, akiknek ez a dol
guk. és - egyebek között - ezért kapják a 
fizetésüket.

H. Zs.

paragrafushierarchiába történő ^  
beillesztés adhatná.

Röviden: törvényes módon, a 
rendeletekben előírt és szabályo
zott időben, feltételekkel, a szük
séges engedélyek és jogosultsá
gok birtokában, a különböző, ha
tályos paragrafusok által definiált 
kártevők ellen a vadgazdának is 
alapvető állampolgári és alkot
mányos joga volna a védekezés. 
Más kérdés az. hogy kinek és ho
gyan lehetne mindezeknek végre 
érvényt is szerezni.

Varga Tamás
Bélapátfalva

(Az igazsághoz tartozik, hogy 
idén is minden követ megmoz
gattak a szelektív kártevő-csök
kentő szerek engedélyezésének 
ügyében. Azt viszont minden 
normális hozzáértő tudja, hogyha 
április közepéig nincs engedély, 
akkor a hatékonysága semmivel 
nem több. mint a szenteltvi/ó. 
amely használatához egyelőre
-  még nem kell hatósági en
gedély. A szerk. m eg j)

A KÉRDÉS JOGOS



r»° A VKE IDEI MATULA TABORAI *■* r%°
Örömmel tapasztaljuk. hogy egyre nagyobb az 
igény a gyerekek nyári táborozására. Az elmúlt 
években kezdődött programok népszerűsége el
sősorban „szájhagyományok" útján növekszik. 
Ez is bizonyítja, hogy sikerült a gyerekeknek 
felkelteni az érdeklődésüket a hazai vadonéló ál
latvilág iránt. A táborok programjai a területek 
apró- és nagyvadas jellegének megfelelően 
ugyan némileg változnak, az azonban közös, 
hogy a résztvevők átfogó képet kaphatnak a ha
zai erdő és vadgazdálkodásról, természetvéde
lemről és a vadászati kultúráról, szakszerű kísé
rettel. Vadmegfigyeléseket végezhetnek, tapasz
talatokat szerezhetnek, mert mindezeket nem le
het elég korán kezdeni, és az élmények, nyomán 
kialakult szemlélet végigkíséri őket később a 
felnőtté válás egész folyamatán is.

MATULA ERDŐKERÜLŐ TÁBOR
A tábor helyszíne: Sárvár. Szálláshely a Tinódi 
Gimnázium kollégiuma. 40 gyerek (6-16 éves) 
részére napi háromszori hideg-meleg étkezést 
biztosítunk. Időpontja: július 19-től 28-ig. Rész
vételi díj: előre láthatólag 13.000 forint, a tábor 
megkezdése előtt egy héttel orvosi igazolás 
szükséges. Szervezője a dunaújvárosi Intercisa 
Múzeum, a Fejér Megyei Vadászszövetség és a 
Vadászati Kulturális Egyesület. Jelentkezni és 
érdeklődni július l-ig lehet Krizsány Annánál a 
06/25/411-315 és â 06/25/408-970-cs telefon- 
számon.

NÉGY ÉVSZAK TERMÉSZETVÉDŐ 
ÉS VADÁSZTÁBOR

A tábor helyszíne a Börzsöny hegység. Kisma
ros-Kóspallag-Királyrét háromszögben elterülő 
természetvédelmi terület. A táborok egész évben

hetes váltásokkal működnek. A program ára 
1800 Ft/5 nap. amely a szállás és ellátás költsé
geit nem tartalmazza.

IFJÚ-NIMRÓD TÁBOR
A tábor helyszíne Szentes, a Széchenyi ligeti 
strand területén, a 10-19 éves gyerekek részére. 
Szervezője az Arany-Tölgy Bt. és a Vadászati 
Kulturális Egyesület. Jelentkezni és érdeklődni 
Mészáros György táborvczetónél lehet. Levél
cím: 6600 Szentes, óbester telep 38. Telefon: 
63/312-058 és 60/478-657.

IFJÚKÉPZÓMÖVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
A tábor helyszíne Kétegyháza. Andrási kastély 
Művésztelep. A művésztelepen felnőtt művé
szek részére egész évben működik a képzőmű
vészeti alkotótábor. Ennek keretén belül a nyári 
szünidőben szerveznek a gyermekek részére 
művészeti foglalkozásokat. Szervező: Ungvári 
Mihály 5725 Kötegyán. Kossuth u. 88. Tele
fon/fax: 66/278-354 és 66/278-156. Jelentkezés 
és érdeklődés: minden nap 18 óra után Hargittai- 
né Megveri Valériánál. 5741 Kétegvháza. Bat
thyány u. 12. Telefon: 66/250-062

VADÁSZ, TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZET- 
VÉDŐ NAPKÓZISTÁBOR

A tábor helyszíne: Várkonyi István Általános Is
kola. 2700 Cegléd. Széchenyi tér 1.. június 28- 
tól július 02-ig. Részvételi díj: 3000.- Ft/fő. 
amely a napi háromszori étkezést és a program- 
költséget is fedezi. Szervező: Várkonyi István 
Általános Iskola és a Vadászati Kulturális Egye
sület Pest megyei szervezete, Cegléd. Jelentke
zés és érdeklődés: dr. Surányi Dezsőné táborve- 
zctónél az 53/311-191-cs telcfonszámon.

ARANYTOLGY KUPA
Sajnálatos módon, a vadásztársadalmon belül is fel
borult a valóban vadászatéit élők aránya. Egyre ke
vesebb az a fanatikus, szakmáját hivatásnak tekintő 
és azt szerető lelkes, idejét nem kímélő vadász.

Sok vadásztársunk számtalanszor elmondja, 
hogy mennyire szereti a természetet mégis 
közben eldobálja a műanyag hüvelye 
két. Szemet hunyunk sokszor a 
külföldi vendégvadászok fegyve
reiből szélszón hüvelyek felett is.

Találkozónk alkalmával ezért 
egy új mozgalmat is szeretnénk útjá
ra indítani, aminek megbeszélése, a ta 
lálkozó nem titkolt célja is.

Rendezvényünk fővédnöke Antal József úr az 
FVM Csongrád megyei hivatalának vezetője, véd
nökei neves szakemberek és a Vadászati Kulturális 
Egyesület.

Hivatásos és sportvadászok részén: egyaránt hir
dettük meg a vetélkedőnket. A hivatásos vadászok 
esetében három kategóriában: felső, középfokú és 
szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek, értéke
lünk. díjazunk abszolút kategóriában is. Díjként vadá
szati lehetőségeket adunk. Kategóriánként gyakorlati 
fogásokat tartalmazó kérdésekből álló tesztláp kitölté
se. gyorsított korongvadászai 25 korongra, valamint 
kispuska lövészet .álló őzre" (50 méter) szerepel a

versenyprogramhan (Minden induló a saját fegyveré
vel és lőszerével lőhet a tárolásról goodosiodnunk).

Találkozónk alkalmából be kívánjuk mulatni 
Csongrád megyét, az itt folyó vadgazdálkodás ered
ményeit és gondjait. Bemutatkozási, kiállítási tehető

séget nyújtunk mindazoknak, akik bármely, a 
vadászatot érintő művészeti területen al

kotnak. (Az alkotásokat kérjük hó 
végéig megküldeni szíveskedjenek.)

A kisebb vadlétszám szinte 
megköveteli a magasabb szintű ló

készséget. ennek fejlesztésére kiváló
an alkalmasak a korongvadászat külön

böző ágai. Szeretnénk korongdobó gépek és ko
rongvadász verseny számok bemutatásával minél 
szélesebb körben megkedveltetni ezt a sportot. A 
történelmi ismeretek terjesztése céljából elöltöltős 
fegyverek bemutatóját is tervezzük.

A vetélkedők közötti időben bemutatjuk Szentes 
városát és az aktuális vadgazdálkodási kérdésekről 
előadásokat tartunk az érdeklődőknek.

Bővebb felvilágosítást a 60/478-657. 30(9 W- 
404 telefonokon, vagy 6600 Szentes, Óbester telep 
38. levelezési címen kaphatnak az érdeklődők. .Min
denkit szeretettel várunk.

Mészáros Gjörgy
rendező
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MEGJELENT A VADBIOLOGIA 6. KÖTETE
A Földművelésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium Vadgazdálkodási Alapjának tá
mogatásával megjelent a Vadbiológia évkönyv 
új kötete, amely az 1997 és 1999 közötti kuta
tási eredményeket adja közre. A korábbi ha
gyományoktól eltérően a 6. kötet tematikus 
szerkesztésben készült, és a vadgazdálkodási 
tervezéssel és a GATE Vadbiológiai és Vad
gazdálkodási tanszékén folyó gímszarvaskuta
tásokkal kapcsolatos közleményekből áll.

Az érdeklődők a kötetet a GATE Vadbio
lógiai és Vadgazdálkodási Tanszék. 2103 Gö

döllő Páter K. u. I. Fax: 06/28/420-189. 
email: ess<8 alccs.vvi.gau.hu. rendelhetik 
meg.

A Vadbiológia évkönyvhöz, térítésmente
sen lehet hozzájutni, amíg a készlet tart. a 
megrendelőknek csak a postai költséget kell 
térítenie.

A közlemények rövidesen a világhálóról is 
letölthetők lesznek a http:Wwww.vvt.gau.hu 
címről, ahol más érdekes vadgazdálkodási 
és vadbiológiai információk is megtalál
hatók.

MATULA IFJÚ  VADASZTABOR
A tábor helyszíne Széchenyi Zsigmond Va
dásztársaság Vadászháza. 2700 Cegléd. Tófű 
dúló 325.. június 2l-26-ig. A tábor jellege sá
toros szaktábor. Főként olyan gyerekek jelent
kezését várjuk, akik rendelkeznek sátorral és 
felszereléssel, kapcsolatban vannak a vadá
szattal, és nem riadnak vissza a nomád sátoro
zástól sem. Szívesen veszik a vadász szülők és 
gyermekek együttes részvételét is. Részvételi 
díj: 3500.- Ft/fő. ami a napi háromszori étke
zést és a program költségeket tartalmazza. 
Szervező: Széchenyi Zsigmond Vadásztársa
ság és a Vadászati Kulturális Egyesület Pest 
megyei szervezete. Cegléd. Jelentkezés és ér
deklődés: Mészáros Iván 2700 Cegléd. Vörös
marty u. 53/312-898 és a 30/2073-260-as tele
fonszámon.

„VÖCSÖK”  HAJÓKIRÁNDULÁS
Ebben az. évben kísérletképpen megpróbáljuk 
és, ha igény van rá a következő években folya
matosan is megszervezzük az egy-egy napos ha
jókirándulásokat. Útvonala: Szolnok-Nagykö- 
re-Kisköre-Tisza-tó. Időpontjai a jckntkczésiől 
függően folyamatosan. A szakmai vezetéssel. 15 
fős kishajóval, végigutaznak a Tiszán Szolnok
tól a Tisza-tó belsejéig. Jelentkezés és érdeklő
dés: Szekeres István 5000 Szolnok. Kassai u. 39. 
11/8. Telefon: 56/340-366

„LOVASSY”  VADÁSZ-TERMÉSZETVÉDŐ 
TÁBOR

A tábor helyszíne: Abony Új Világ Vadásztársa
ság vadászháza. Időpontja: július 5-10-ig. 
Részvételi díj: 1.300.- Ft/fó/nap. A gyermekek 
elhelyezése közös hálóteremben történik, az

épület összkomfortos. A tábor lebonyolítását, 
foglalkozásokat, felügyeletet pedagógusok 
végzik. Jelentkezés és érdeklődés: Pólyák 
László 2746 Abony. Nagykőrösi u. 16. Tele- 
fon:53/363- I I I ,  vagy icportSsomogvi- 
abonv.sulinct.kn e-mailen.

„BERTÓTI ISTVÁN”  KISVADÁSZ- 
ÉS TERMÉSZETB ARÁT TÁBOR

Helyszíne: Szelíd Vadásztársaság vadászháza te
rületén 10-15 éves gyerekeknek, a tó mellett, jú
lius 18-24-ig. majd 25—3l-ig. és augusztus 1-7- 
ig. Elhelyezés: a vadászház udvarán lévő sátrak
ban. hideg-meleg vizes zuhanyzási lehetőséggel. 
Részvételi díj: 15.000 - Ft. ami a szállást és a 
napi háromszori étkezést tartalmaz, magában 
foglalva a programokat is. Jelentkezés és bő
vebb felvilágosítás: Szelíd Vt. Dunapataj. Telc- 
fonszám: 78/425-068.60/382-304

TERMÉSZET tó  ERDŐVÉDELMI TÁBOR
A tábor helyszíne az Erdei Művelődési Ház. Vi- 
segrádon. a Mogyoró hegyen, folyamatosan. 
Részvételi díj: 1900.- Ft/nap. amely napi há
romszori étkezést, a szállási és a programköltsé
geket tartalmazza. Jelentkezés és érdeklődés: 
Békefi Andrásnélól. lehet a 26/398-227-es tele
fonszámon.

Az érdeklődő szülőkön és gyerekeken kívül vár
juk azok jelentkezését is akik szívesen vállalnák 
további táborok szervezését és a programok 
szakszerű levezetését.

Mészáros Iván 
A VKE Ifjúsági alelnöke 

53/312-898.30/2073-260

AZ IDEI DUBLE-DUASOK
A legtöbb dublé idén március közepén 12-e és 15-e között esett, zömében a Dunától keletre 
esó erdőkben. Természetesen ez a megállapítás csak a beküldött - és itt a beküldésen van a 
hangsúly - Szalonka Dubk1 Díj pályázatokra érvényes, mert jónéhány olyan szalonka-dublé- 
ról van tudomásunk, amelynek elejtóje nem pályázott a Törley Pezsgőgyár díjaira. (Például 
Jung Jenó (Köresönye-puszta, Baranya megyei már március 2-án este egy hatos cvikkból lőtt 
dublét.)

Március 13-án az esti órákban esett a legtöbb dublé, három darab, mégpedig Vas me
gyében Jánosháza környékén. Somogybán az ikladi erdőkben és ahonnan még nem igen 
kaptunk pályázatot: Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Újszászról.

Csak érdekességképpen: tavaly a csúcs március 31-én volt. viszont 1997-ben szintén 
március 13-án esett a legtöbb dublé. A szalonkázás szenvedélyének terjedését jelzi, hogy 
egyre több - eddig nem ..jegyzett" - helyről érkezik szerkesztőségünkhöz pályázat, ami
nek szívből örülünk és gratulálunk nem csak a dublé-díjasoknak, hanem minden szalonká- 
zó vadásznak.

Egyébként - a beérkezett pályázatok alapján - úgy tűnik, hogy az idei szalonkázó 
idényben senkinek nem sikerült két vagy három dublét elejteni - tavaly és tavalyelőtt 
többen is voltak ilyen szerencsések - az idén pályázó vadászok többsége életének első 
dubléját lőtte és vette fel.

Az idén a legtöbb dublét - három pályázatot - Somogy és Vas megyéből kaptuk, két- 
két pályázat jutott Bács-Kiskun-. Gyór-Moson-Sopron-, Jász-Nagykun-Szolnok-. Nógrád-, 
és Veszprém megyékre.

A 18 beküldött pályázatból mindössze három dublé esett a hajnali húzáson. A legkoráb
bi beküldött dublé március 9-én esett a Bakonyban és egyetlen dublét lőttek áprilisban, 
egészen pontosan április 6-án este. Jászkisércn.

Az idei dublé-díjasok ABC sorrendben :
Bathó Tamás (Palóznak). ifj. Bukovics János (Csurgó). Donkó Tibor (Jászkisér). 

Frank Dezső (Váralja). Genáhl Krisztián (Érsekhalma), ilj. Gergácz Péter (Sopron), 
Jurinák József (Borota). Kárpáti László (Iklad). Kovács Sándor (Jánosháza). Máhl 
Ferenc (Szentkirályszabadja). Palkó Géza (Pilis-Kopanyica). Pankovits Tibor (Szentpé- 
terfa). Tölti József (Sopron). Turay András (Szentpéterfa), Szarvas Imre (Bátonytere- 
nye). l ’grósdy Péter (Somogyvár), Veres János (Újszisz). Viczián László (Szúpatak).

A díjakat - egy láda Törley pezsgői - 1999. május 8-án Ménfócsanakon a Bezerédi 
kastélyban a Vadászati Kulturális Egyesület regionális majálisának megnyitóján - 10 óra
kor - adják át a nyerteseknek.
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VADDISZNÓS KONFERENCIA LÉVÁN
Az idén, március utolsó fertályában 
megtartott trófeabemutatót, illetve 
vadászati kiállítást módosították, 
ugyanis a szlovákiai vadásznapok 
keretén belül országos konferenciát 
rendeztek a vaddisznóról. A tanács
kozás előadói testülete nemzetközi 
volt. Jozef Hromas professzor Cseh
országból. Hartmut Schlürer Német
országból érkezett. Dr. Kőhalmy Ta
más és Jánoska Ferenc pedig a Ma
gyarországot és a Soproni Erdészeti 
Egyetemet képviselte. A vendéglátó 
Szlovákia előadói Pável Hell és Pe- 
ter Garaj. a zólyomi Erdészeti Egye
temről tartottak bevezető, gondolat- 
ébresztő eladásokat.

A lévai járás Kittenberger Kálmán 
szülőföldje, amelyet a híres vadász
író visszaemlékezéseiben nagy sze
retettel emleget. Szlovákiában ősho
nos apróvad a fácán, a fogoly, a 
vadréce és a nyúl. Jelentős az őz- és 
a szarvasállomány és nem számít 
ritkaságnak a muflon és a dám sem. 
Az utóbbi években különösen a Mo

hi Atomerőmű környékén tettek je
lentős intézkedéseket a dámtelepi- 
tésekkel kapcsolatban. A lapátosok 
tenyésztésének terén a Csifári Erdő
gazdaság számolhat be biztató 
eredményekről.

A vaddisznót eleink húsáért, de 
vadászatának izgalmáért is nagy 
becsben tartották, hiszen a szeren
csés vadász tudását, ügyességét 
és rátermettségét is komoly próbára 
tette. Sajnos az utóbbi években és 
évtizedekben a vaddisznót Szlová
kiában is mellékes vadfajnak, sok
helyütt dúvadnak tekintették.

Szlovákiában a vaddisznó széles 
körben elterjedt, annak ellenére, 
hogy a sertéspestis időnként szá
mottevő pusztítást végez állomá
nyaikban. Ennek ellenére túlszapo- 
rodottnak mondható, mert tervezett 
állományuk 13 ezerre tehető. Az el
múlt esztendők adatai ezt a számot 
jócskán felülmúlták.

Egyfelől a túlszaporodás ag
gasztja a szakembereket, másfelelől

viszont az a tény is, hogy az utóbbi 
évtizedben nem sikerült kimagasló 
pontszámú agyarasokat terítékre 
hozni. A legmagasabb pontszámot 
elért agyar 137.80. Viselőjét 1974- 
ben ejtették el az Olublói (Stará Lu- 
bovna) járásban.

A konferencia előadói felhívták 
a figyelmet a vaddisznóállomány 
egészségügyi állapotára, a helyte
len koreloszlásra, amely szakszerűt
len apasztás következménye. Szó 
esett a betegségekről, a vad moz
gásáról táplálékszerzés után, vala
mint a vadtakarmányozás szaksze
rű összetételéről, minőségéről.

Dr. Kőhalmy Tamás kiemelte, 
hogy a vaddisznó Magyarországon 
mind gazdasági, mind vadászati 
szempontból megközelíti a gímszar
vas népszerűségét. Szólt a vaddisz
nó zártkerti tenyésztéséről, példa
ként említette, hogy amíg 1990-ben 
csak 18-20 vaddisznóskert volt Ma
gyarországon, mára számuk a há
romszorosára növekedett.

Kedves színfolt volt a Lévai Va
dásznapok alkalmából készült em
lékérmek átadása és gazdag szak
mai kiállítás közös megtekintése.

A konferencia alkalmat nyújtott a 
hallgatóságban szép számmal ülő 
vadászokkal és erdészekkel, az 
úgynevezett .sorkatonákkal" történő 
elbeszélgetésekre is. Mindannyian 
átérezték a konferencia jelentősé
gét. kendőzetlen tényfeltárását, de 
egyúttal hangsúlyozták, hogy csak 
akkor érhetők el eredmények, ha or
szágszerte elfogadják az elhangzott 
javaslatokat.

A Lévai Vadászati Napok szerve
zésében kiemelkedő munkát vég
zett Jozef Hikl mérnök úr, aki a nyit- 
rai kerület mezőgazdasági és erdé
szeti osztály vezetője. Amint el
mondta, a konferenciának lesz majd 
folytatása, más témakörökben is. Az 
előadások a vadgazdálkodást, a 
vad és természet védelmét fogják 
szolgálni.

Motesiky Árpád

Jozef Hromas és Pavel Hell a kitüntetések átadásakor

VIZSLAVEZETŐK BARANYÁBAN
Vizslavezetői tanfolyamot indított az 
országos Vadászkamara Baranya 
megyei területi szervezete.

A március 12-én kezdődött tanfo
lyam résztvevői kéthetente találkoz
nak az augusztusban sorra kerülő 
zárófoglalkozásig. A Bóly-Békás- 
puszta központtal rendezett foglal
kozások - természetesen - nem 
csak a kutyáknak szólnak. A tanfo
lyam elsődleges célja a vizslák 
dresszírozása mellett, a gazdáik 
képzése is. A tanfolyam vezetői 
Bősz József és dr. Herger László. 
■ agyon fontosnak tartják azt, hogy 
először a vizsla vezetője tanulja 
meg. hogy mit, és főleg hogyan kell 
tanítani kutyájának. Az első napon
- i néleti oktatás és filmvetítés szere
iéit a programban. Ezt követi - már 
terepen - a különböző fegyelmező 
jyakorlatok bemutatása és azok gya

korlása. A sok sulykolás után kez- 
:ödhet az érdemi munka, amelyik 

már kitolódik a nyári hónapokra.

Augusztusra a vizsláknak és gaz
dáiknak már meg kell tanulniuk er
dőben vércsapán dolgozni, valamint 
az elengedhetetlen fegyelem mel
lett. a vízi és a mezei munka alapjait 
is el kell sajátítaniuk. Az oktatókon 
ez nem múlik, hiszen a két nemzet
közi hírű versenybíró mindent meg
tesz a cél érdekében. A kutyák főleg 
magyar és német vizslák, de állja 
velük a versenyt az egyetlen ritka
ság. a weimari vizsla is.

A résztvevők elsősorban Bara
nya megyéből jelentkeztek, de jöt
tek Somogy és Tolna megyéből és 
a határ közelsége miatt még a 
szomszédos Horvátországból is.

Az őszi apróvadidény kezdetére 
bizonyosan fegyelmezettebb ku
tyákkal és hozzáértőbb gazdákkal 
fogunk találkozni az apróvadvadá- 
szatokon, és ez mindenképpen e 
tanfolyam eredménye lesz.

A. G.

Kiváló agyar, de még nem az igazi - állapították meg a konferencia résztvevői

TINILÖVÉSZ-PORTRÉ
Nem lőtt bakot a kaposvári „SELE” 
koronglövész-egyesület. amikor iga
zolta versenyzői közé ifjú Szabadi 
Istvánt. Apró gyerekkora óta isme
rem a ma már közel 180 centi ma
gas. tizenöt éves fiatalembert, aki ta
valy a korosztályának az Olimpiai 
Skeet magyar bajnoka lett. Igazolt 
versenyzőként csak két éve korong
lövő. de otthon mozog a skeet-pá- 
lyán kívül még az egyre népszerűbb 
korongvadász-versenyeken is. Nem
csak a tavalyi bajnoki címmel büsz
kélkedhet. hanem csapatban is jó 
néhány trófeát begyűjtött már. Nővére, Szabadi Éva is neves sportlö
vő hölgy, aki a hírek szerint a világbajnok Igali Diana tanítványa lesz. 
Sokat köszönhetett a kezdeti időkben Szolga Józsefnek, aki az első 
perctől fogva felkarolta a fiatal versenyzőt. Érdekes módon. István 
mégsem a bajnoki címre a legbüszkébb, hanem a pécsi pályán elért 
első helyére. Teheti ezt teljes joggal, hiszen ott a felnőttek között bi
zonyult a legjobbnak. Ebben bizonyára az akaraton és szereteten kí
vül az új FN Borwning puskája is szerepet játszott.

Tervei között szerepel természetesen az iskolai tanulmányainak S i 

keres befejezése, de emellett a rangos versenyeken való eredmé
nyes részvétel is. B. F.



Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbak - vaddisznó koca (50 kg zsigerelt súly 
felett) - vetési varjú fészektelepeken is.

Júniusban: őzbak - vaddisznó koca.

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac
- üregi nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - arany
sakéi - mosómedve - dolmányos és vetési varjú - szarka
- szajkó.

MÁJUS
Tavaszhó, avagy Pünkösd hava

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

5. Szerda 4 22 1901 23 20 7 42
6. Csütörtök 4 21 19 02 — 8 31
7. Péntek 4 19 19 03 0 05 9 27
8. Szombat 4 18 19 05 0 46 10 28 C 18 29
9. Vasárnap 4 16 19 06 121 11 34

10. Hétfő 4 15 19 07 154 12 43
11. Kedd 4 13 19 09 2 24 13 55
12. Szerda 4 12 1910 2 53 1510
13. Csütörtök 411 1911 3 23 1627
14. Péntek 4 09 1912 3 55 17 47
15. Szombat 4 08 1914 4 30 1906 01305
16. Vasárnap 4 07 1915 511 20 24
17. Hétfő 4 05 1916 5 58 21 35
18. Kedd 4 04 1918 6 54 22 37
19. Szerda 4 03 1919 7 56 23 29
20. Csütörtök 4 02 1920 9 02 —

21. Péntek 4 01 19 21 1010 011
22. Szombat 4 00 1922 11 17 0 46 D 634
23. Vasárnap 3 59 19 23 1223 1 17
24. Hétfő 358 19 25 13 27 143
25. Kedd 3 57 1926 1429 2 08
26. Szerda 3 56 19 27 1531 2 32
27. Csütörtök 355 1928 1632 256
28. Péntek 354 19 29 17 33 3 21
29. Szombat 3 54 19 30 18 33 349
30. Vasárnap 3 53 19 31 19 31 4 21 0 7 40
31. Hétfő 3 52 19 32 20 27 4 57

JÚNIUS
Nyárelő, avagy Szent Iván hava

A hó A hét napja 
napja

A nap 
kelte nyugta

Ahold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Kedd 3 51 1933 21 19 5 39
2. Szerda 3 51 1934 22 05 6 27
3. Csütörtök 3 50 19 35 22 47 7 20
4. Péntek 3 50 19 36 23 24 819
5. Szombat 3 49 19 36 23 57 9 22
6. Vasárnap 3 49 19 37 ---------- 10 29
7. Hétfő 3 48 19 38 0 27 1138 C 520
8. Kedd 3 48 19 39 0 55 1249
9. Szerda 3 47 19 39 1 23 14 03

10. Csütörtök 3 47 19 40 152 1519
11. Péntek 3 47 19 41 2 24 1637
12. Szombat 3 47 19 41 3 01 17 56
13. Vasárnap 3 47 19 42 3 44 1911 0 20 03
14. Hétfő 3 46 19 42 4 36 2019
15. Kedd 3 46 19 43 5 35 21 18
16. Szerda 3 46 19 43 6 41 22 06
17. Csütörtök 3 46 19 44 7 51 22 46
18. Péntek 346 19 44 9 01 2319
19. Szombat 3 46 ' 19 44 1010 23 47
20. Vasárnap 347 19 45 11 16 — D 19 13
21. Hétfő 347 19 45 12 20 013
22. Kedd 3 47 19 45 13 23 037
23. Szerda 3 47 19 45 14 24 101
24. Csütörtök 3 47 1945 15 25 1 26
25. Péntek 3 48 19 45 16 25 1 53
26. Szombat 3 48 1945 17 24 223
27. Vasárnap 3 49 19 45 1821 2 57
28. Hétfő 349 19 45 1915 3 37 0 22 38
29. Kedd 349 19 45 20 04 4 23
30. Szerda 350 19 45 20 48 515

A nyár kezde:e 21-én 20 óra 49 perckor
A fenti időpontokhoz a nyári időszámítás szerint egy órát hozzá kell adni.

MADERSPACH VIKTOR

ÁTMENŐ OLDALON:
KESZTHELYI JENŐ

INTARZIAKÉPEl
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
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'ciip katalógusban 
ölő t. Kok megrendel

je n , vala- 
it a befűz >tt megrendelőkár- 
i post.ii úton, vagy csomag- 

- ildö szolgálatunknál 
fonon: 420-4940, illetve 

on 420-4466.
'./állítás a megrendelés 
t-('érkezésétől számított 
3 héten belül.
A magyar törvények értelmében 
c .omagküldésben fegyver, lőszer 
nem küldhető.
A katalógusban szereplő 
araink 1999. augusztus 31-ig 
érvényesek.
IKM bejegyzési

BUSH-LINE márkanév alatt ex
kluzív vadászruha programunkat 
kínáljuk. A termékek puha, elő
mosott pamutanyagból készül
nek, funkciójukat és a kényelmi 
szempontokat a különleges kö
rülmények között is megtartják. 
Idális vadászruházat a meleg év
szakra, kellemes, könnyű, stra
pabíró.

1. BUSH-LINE sportkabát maga
san záródó gallérral, elöl fedett 
zippes záródással, derekában és 
aljában zsinórösszehúzóval, 
nyolc zsebbel. Nádszín/olív 
Cikkszám: 60019  
Méret: 48-54 37.900.-

56-60 39.900.-

2. BUSH-LINE nadrág kényel
mes bővítő hajtásokkal, bevar
rott térdvédövel, zippes záródá- 
sú bevágott- és farzsebekkel, rá
varrott oldalzsebbel.
Cikkszám: olív 60024  

nádszín 60025  
Méret: 48-54 18.900.-

56-60 20.900.-

3 . BUSH-LINE olív-natúr csíkos 
pamutpóló kissé meghosszabbí
tott háttal, oldalt bevágással 
Cikkszám: 62400 9.900.-
Méret: 3 = 48/50, 4 = 52/54,

5 = 56/58

4 . BUSH-LINE mellény, elöl a 
patentos záródás alatt zippel, 
két kombi zsebbel, belső zseb
bel. Strapabíró, felületkezelt 
anyaga tiszta pamut. Olív/nád- 
szín
Cikkszám: 60048  
Méret: 48-54 26.900.-

56 60 29.900.-
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A BUSH-LINE vadász-jeans  
kollekció tiszta pam ut gabar- 
dinból készül, az együttest 
k ife jeze tte n  vadászatra fe j
lesztették ki. Az előm osott 
olív  tiszta  pam ut gabardin  
anyag különösen strapabíró, 
piszoktürő és kellem es vise
let, m inden része egymással 
kom binálható.

1. BUSH-LINE funkcionális 
dzseki, amely az ujjak lezippzá- 
rozása után mellényként is visel
hető. A patentok alatt vastag 
zippel záródik. Kilenc külső és 
egy belső zsebbel, derékban zsi
nórral, pamut béléssel, hátán 
bővítő hajtással.
Méret:
48-54 16.900.-
56-60 18.600.-
Cikkszám: olív 60124  

nádszín 60098

2 . BUSH-LINE funkcionális 
pantalló. A lezippezhető nad
rágszárak lehetővé teszik, hogy 
rövid nadrágként is hordhassuk. 
Megerősített farrészén két zseb
bel, két első rátett zsebbel, kés
zsebbel.
Méret:
48-54 9.900.-
56-60 10.900.-
Cikkszám: olív 61296  

nádszín 61297

3. ELCH piké póló olív-natúr 
csíkozással, tiszta pamut 
Cikkszám: 62411 
Méret:
3 = 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58 9.900.-

4 . BUSH-LINE vadászsapka
barna velúr silddel, bősége hátul 
szabályozható 
Cikkszám: 

olív 64841 4.900.-
nádszín 64842 4.900.-
sötétkék 64830 4.900.-

5. BUSH-LINE póló kerek 
nyakkal, rátett zsebbel, tiszta 
pamut
Cikkszám: olív 62534  

nádszín 62535
Méret:
3 = 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58 3.900.-



A BUSH-LINE te rm ékeke t két 
/in vá lto za tb an  kínáljuk. Az 

oliv és nádszinü ruhadarabok
• gymással jó l kom binálható-
ak.

1. BUSH-LINE m ellény. Elöl 
istag zippel és patenttal, kilenc 
'tett zsebbel, belső zsebbel és 

' pözárral ellátott hátsó zseb-
Hátán a szellőzést necc-be- 

tét segíti.
Méret:
48-54 13.900.-
56-60 15.900.-
Cikkszám: olív 60327

nádszín 60328

2. BUSH-LINE rövid ujjú ing.
Két rátett és két zippes zsebbel, 
hátán bővítő hajtással.
Méret:
39-47 7.900.-
Cikkszám: olív 63304

nádszín 63305

3 . BUSH-LINE rövidnadrág .
Bevágott- és farzsebekkel, két 
legombolható oldalzsebbel.
Méret:
48-54 7.900.-
56-58 8.600.-
Cikkszám: olív 60172

nádszín 61251

4 . WEGENER GORE-TEX ka
lap, átlélegző, mégis víz- és szél
álló anyagból, pamut béléssel 
Cikkszám: 64039
Méret: 55-61 11.900.-

5. Hopkins piké póló gallér
ján sportos kontrasztszegéllyel, 
kissé hosszított háttal, puha, elő
mosott tiszta pamutból 
Cikkszám: olív 62402

nádszín 62403
Méret:
3 = 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58 6.900.-

6.900.-

I R T S X A N D  \  K N I T W E A R



Különlegesség a KETTNERNÉL 
az ELCH Canvas ruházat, k ife 
je ze tte n  vadászatra és sza
b ad id ő  e ltö lté s é h e z  k ife j
lesztve , s trap ab író , sürü- 
szövésü pam ut kanvaszból.

1. ELCH Canvas funkcionális  
dzseki. A kényelmes szabás ele
gendő mozgásszabadságot biz
tosít. Magasan záródó gallér
rész, rejtett kapucnival. A paten
tok alatt rejtett masszív zippel 
záródik. Két kombizsebbel, de
rékban és az alsó részén zsinór
ral. Nagy tépőzáras hátzsebbel. 
Tiszta pamut. Bélése 65% Poli
észter, 35% pamut. Olív.
Méret: 48-54 22.900.-

56-60 25.900.-
Cikkszám: 60161

2. ELCH Canvas nadrág. Ké
nyelmes bővítő hajtással, két be
vágott zsebbel, két farzsebbel, 
oldalzsebbel, kés-zsebbel és 
megerősített térdrésszel. Tiszta 
pamut. Olív.
Méret: 48-54 11.900.-

56-60 13.900.-
Cikkszám: 60153

3. ELCH M aidén  Polartex Fle- 
ece m ellény  egyenes szabással, 
magasan záródó gallérral. Bevá
gott zsebei zippel záródnak. 
Anyaga puha, könnyű, víztaszító 
100% poliészter.
Olívzöld
Cikkszám: 61628
Méret:
3 = 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58 16.900.-

4-6. ELCH röv idu jjú  ingek, a
nyár slágerei, előmosott, színtar
tó, puha fogású, sportos, pamut- 
twill-ből. Legombolható gallér
ral, két rávarrott legombolható 
zsebbel. Hátán bővítő hajtással. 
100% pamut.
Méret: 40-46
Cikkszám:
fehér
Cikkszám: 63454 8.900.-
nádszín
Cikkszám: 63417 8.900.-
olív
Cikkszám: 63421 8.900.-



1. ELCH Canvas m ellény,
i  pzárral, karabínerkampóval. 
'./élessége csatzáródással állítha
tó. Tiszta pamut, bélése 65% po
liészter, 35% pamut.
Méret: 48-54 13.900.-

56-60 14.900.-
Cikkszám: 60273

2. ELCH Canvas rövidnadrág.
oldal-, és két patentos farzseb- 
: iüI. Az oldalsó rávarrt zseben kis 
kiegészítő zseb van. A kés-zse
ben rávarrt karabínergyűrűvel. 
Anyaga tiszta pamut.
Méret: 48-54 7.900.-

56-60 8.700.-
Cikkszám: 60137

3. ELCH olív-okker kockás rö 
vidujjú ing, legombolható gal
lérral, egy zsebbel, hátán bővítő 
hajtással, tiszta pamut.
Cikkszám: 63182
Méret: 39-47 7.900.-

WILDMEISTER ingek, előm o
sott tiszta pam ut gabardin- 
ból, kényelm es szabással ké
szült, így k ife jezetten  a lka l
mas nyári vadászatra. M in 
den mosással egyre puhább  
lesz.

4 . WILDMEISTER hosszú ujjú
ing
Méret: 40-46
nádszín
Cikkszám: 63290 7.900.-
olív
Cikkszám: 63250 7.900.-

5. WILDMEISTER rö v id u jjú
ing
Méret: 40-46
nádszín
Cikkszám: 63291 6.900.-
olív
Cikkszám: 63243 6.900.-

4 ^ ( Ö u a r ó
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Tradíció és minőség!
BERETTA a KETTNERNÉL

1. BERETTA m ellény elöl két
rátett zsebbel, hátul nagy átme
nő zsebbel, mely a zsebnyilásnál 
patental záródik. Egyszerű, spor
tosan elegáns, tiszta pamutból. 
Méret: 48-54 18.900.-

56-60 20.900.-
olív Cikkszám: 60183
beige Cikkszám: 60184

2. BERETTA hosszú ujjú ing,
jó tartású, mégis puha pamut 
gabardinból. Legombolható gal
lérral, állítható kézelővel, két le
gombolható rátett zsebbel. Az 
ing nagy előnye, hogy nem kell 
vasalni, csak nedvesen vállfára si
mítva szárítani.
Méret: 3 = 48/50, 4 = 52/54,

5 = 56/58, 6 = 60
olív
Cikkszám. 63601 13.900.-
beige
Cikkszám: 63602 13.900.-

3. BERETTA sportnadrág, ké
nyelmes bővítő hajtásokkal, két 
bevágott zsebbel, két patenttal 
záródó farzsebbel, rátett oldal
zsebbel és kés-zsebbel, tiszta pa
mutból.
Méret: 48-54 15.900.-

56-60 17.900.-
olív Cikkszám: 60200
beige Cikkszám: 60222

4. BERETTA kereknyakú pó
ló, egy rátett zsebbel, tiszta pa
mutból.
Méret: 3 = 48/50, 4 = 52/54,

5 = 56/58, 6 = 60 
Cikkszám: 63561 5.900.-

5. BERETTA galléros póló, rá
tett zsebbel, tiszta pamutból. 
Méret: 3 = 48/50, 4 = 52/54,

5 = 56/58, 6 = 60 
Cikkszám: 63562 8.900.-

6 . BERETTA sportsapka stra
pabíró pamut gabardinból, állít
ható bőségét tépőzár biztosítja, 
olív
Cikkszám: 64072 6.900.-
beige
Cikkszám: 64073 6.900.-



1. HOPKINS JEANS ing elő
mosott, tiszta pamut anyagból, 
két rátett zsebbel, legombol
ható gallérral.
Méret: 39-47 
olív
Cikkszám: 63059 8.900.-
nádszín
Cikkszám: 63060 8.900.-

2 . ELCH COLONEL SUPER
vadász ing, az egyik legkomfor
tosabb a KETTNER kínálatában. 
Strapabíró, 100% pamut-twill- 
böl, vállpántokkal, dupla mell
zsebbel, karján szemüveg
zsebbel, bővíthető kézelővel. 
Méret: 39-48
Cikkszám: 63033 9.900.-

3. HOPKINS JEANS pantalló
kőmosott, tiszta pamut anyag 
ból, bővítő hajtással, két bevá
gott zsebbel, két legombolható 
farzsebbel.
Méret: 48-54 1 3.900.-

56-60 14.900.-
olív Cikkszám: 60405

4 .  ELCH Vadász-Jeans pan
ta lló  dupla térdrésszel, bevá
gott far- és oldalzsebekkel, kés
zsebbel.
Méret: 48-54 10.900.-

56-62 11.900.-
Cikkszám: 60424

5. ELCH Vadász-Jeans té rd 
nadrág mint a 60424
Méret: 48-54 10.900.-

56-62 11.900.-
Cikkszám: 61080
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KETTNER esöruházat. M inden  
varrása lehegesztve, ezért a 
vizet nem  ereszti á t. Kitünően  
szellőzik az anyaga a funkcio
nális kialakítása következté
ben. Strapabíró, 100%  speciá
lis polyam id-nejlonból.

1. Esöponcho, rátett kapucni
val, amely lecsatolható
Méret: 4 = 50/52, 5 = 54/56 
Cikkszám: 60605 9.900.-

2 . Esőkabát, patentokkal rövid 
kabáttá alakítható, gallérjában 
kapucnival.
Méret: 50-54 9.900.

56-58 10.900.
Cikkszám: 60118

3 . Esödzseki kapucnival, szel- 
löző-lyukacsos megoldással. Ka
pucnija lecsatolható.
Méret: 50-54 8.900.-

56-58 9.900.-
Cikkszám: 60120

4 . Esővédő nadrág, oldalt zip
pes megoldással.
Méret: 50-54 6.900.-

56-58 7.600.-
Cikkszám: 60121

BUSH-LINE gum icsizm ák ro 
busztus natúr kaucsukból, k i
fe je ze tten  vadászatra. A lap
anyaga alacsony hőm érsékle
ten  is strapabíró és k ife jezet
ten  puha, a legkényelm esebb  
viselet.

5. BUSH-LINE ORANJE modell, 
bősége csattal szabályozható. 
Méret: 40-48
Cikkszám: 66111 7.900.-

6 . BUSH-LINE VAAL modell, 
bősége fűzővel szabályozható. 
Méret: 40-48
Cikkszám: 66112 7.900.-

7. BUSH-LINE SAMBESI gum i
csizma zippzárral, alatta vízálló 
betéttel és csattal 
Méret: 40-48
Cikkszám: 66113 9.900.-

8 .  BUSH-LINE gum icsizm a  
ápoló  spray rendszeres haszná
latával meghosszabbíthatjuk a 
csizma élettartamát, taszítja a 
piszkot és a vizet.
Cikkszám: 66814 2.900.-

9. Kom fortos csizm atároló és 
hordtáska, amelyben egyben el
férnek az ápolószerek is. Egy be 
téttel két részre osztva egy rövid 
csizma és egy pár cipő tárolására 
is alkalmas.
Cikkszám: 41193 7.900.-

m
8.

2.900.-

9.
7.900.-



A GREENOCK BILBAO cserke- 
lőcipök a GREENOCK cipőkre 
je llem ző  egyéb jó  tu la jdonsá
gok m e lle tt gyorsan száradó, 
izzadástürő CAMBRELLE bé
léssel vannak e llá tva , és k ife 
jeze tten  piszoktaszító recé- 
zett gum italppal készülnek.

1 . GREENOCK BILBAO cserke
lő félcipő (Súlya ca. 450 g)
Cikkszám: 66154
Méret: 40-46 10.900.-

2 . GREENOCK BILBAO magas
szárú cserkelőcipö (Súlya ca. 
450 g)
Cikkszám: 66155
Méret: 40-46 12.900.-

A  szuperkönnyű, lépésbiztos 
GREENOCK túra- és sportci
pők kiválóan használhatók a 
vadászat és term észetjárás  
során. A term ékek a cordura 
és velúrbör kiváló  kom bináci
ó jával készültek, puhán bé
le lt nyelv és sarokrésszel. A 
cipők belseje tex tille l bélelt, 
kivehető, textilbéléses ta lp 
b e té tte l, robusztus, lépésbiz
tos recézett gum ita lppal.

3 .  GREENOCK tépőzáras fé lc i
pő (Súlya ca. 300 g)
Cikkszám: 66124
Méret: 37-46 8.900.-

4 .  GREENOCK fűzős túra fé lc i
pő (Súlya ca. 465 g)
Cikkszám: 66065
Méret: 37-46 9.900.-

5 . GREENOCK fűzős magasszá
rú túracipö (Súlya ca. 520 g) 
Cikkszám: 66084
Méret: 37-46 10.900.-

6 .  A nyár slágere a GREENOCK 
szandál, melyben jól szellőzik a 
láb, talpkialakítása mégis biztos 
járást tesz lehetővé. Bőr pántjai 
puhán béleltek, lábszélesség té
pőzárral, bokaszélesség meg
hosszabbítható csatos pánttal ál
lítható be.

m Méret: 37-46
Cikkszám: 66146 8.900.-
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1. Ülőke-hátizsák, praktiku
san összecsukható. Az állvány fe
ketére eloxált műanyag cső, az 
ülőfelület és a hátizsák anyaga 
rendkívül erős, strapabíró kordu
rából. Hasznosságát és komfort
ját növeli a belső rekesz, a há
rom külső zseb és a széles állítha
tó, bélelt hordszíjj.
Méret: 49x29x18 cm 
Cikkszám: 41201 6.900.-

2 . Kettner vadász-hátizsák.
Könnyű idöjárásellenálló kordu
rából, bélelt hátrésszel, lecsatol
ható oldalzsebekkel, többcélú 
kordura pántokkal.
Méret: 49x29x14 cm 
zsebek: 35x14x6 cm 
Cikkszám: 41207 5.900.-

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 . BALLISTOL fegyverápo ló  
olaj. Jól bevált rozsdavédelem
re, kenőanyag és gyógybázison 
kifejlesztett fertőtlenítőszer.
50 ml spray:
Cikkszám: 40041 690.-
200 ml spray:
Cikkszám: 40015 1.490.-

5. Kettner univerzális fegy
verolaj. Oldja az ólom és lőpor
maradványokat. A tusa felületén 
védő filmréteget képez, amely 
véd az izzadás és nedvességfol
toktól.
Cikkszám: 40096 1.290.-

6 . K e ttne r agyfao la j. Szili
kontartalma megakadályozza a 
nedvességhatást, konzerválja a 
fa állagát.
Cikkszám: 40106 1.290.-

7. Nagy tisztítókészlet zipp- 
záras műbőr tokban. Ebben min
den megtalálható, ami a fegyver 
tisztításához szükséges. A készlet 
szétcsúszását gumiszalag akadá
lyozza.
Cikkszám: 40042 8.900.-

8 . FAULHABER őzhívógarni
túra vízálló tokban, suta-, gida-, 
őz- és vészsirám hangzású sípokkal. 
Cikkszám: 46020 11.900.-

9 . Hubertus sípgarnitúra, bőr
tokban, őz-, kacsa-, nyúlsíró és 
egérhangsíp.
Cikkszám: 46001 8.900.-

10. BUTTOLÓ őzhívósíp, gumi
ból, őzhívó és vészsirám hangzással. 
Cikkszám: 46011 5.900.-

1 1 .  ŐZHlVÓSÍP, állítható
hangzással, meggyfából. 
Cikkszám: 46007 2.900.-

12 . Összecsukható három lá
bú vadászszék, erős marhabőr 
üléssel.
Cikkszám: 45020 5.900.-



BRACONNIER vadász zsebkések 
rozsdamentes, stabil pengékkel, 
természethü műanyag marko
lathéjjal, valódi bőrtokban.

1. 6 funkciós: 8,5 cm-es késpen
ge, zsigerelőpenge, fűrész, töltény
kiemelő- és csavarhúzó, dugóhúzó, 
konzervnyitó.
Cikkszám: 47242 8.900.-

2. 6 funkciós: 8,5 cm-es késpenge,
zsigerelőpenge, fűrész, tölténykie
melő, konzervnyitó és csavarhúzó. 
Cikkszám: 47219 6.900.-

3. 4 funkciós: 8,5 cm-es késpenge,
zsigerelőpenge, fűrész, dugóhúzó. 
Cikkszám: 47218 5.900.-

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

5. Egykezes Herbertz zsebkés,
8,5 cm hosszú, kiváló rozsdamen
tes AISI 420-as anyagból készült 
pengével.
Cikkszám: 47357 6.900.-

6. Nagy svájci zsebkés, 12,5 cm- 
es pengével, melyet egy retesz al
kalmazásával a rögzítőszerkezet 
túloldalára tolhatunk + csavarhúzó, 
fűrész, konzervnyitó, dugóhúzó, 
lyukasztó.
Cikkszám: 47262 6.900.-

7. 8 részes svájci zsebkés, mint a
6. képen + harapófogó és csillag- 
csavarhúzó.
Cikkszám: 47287 9.900.-

8. Kettner akkus kézi fényszó
ró, feltölthető halogénlámpa. A 
kapcsoló és a ház ütésbiztos, vízál
ló. Fényvetője speciális reflektorral 
(105 mm). Rendkívüli fényerő egé
szen 1000 m-ig. Ólom akkuval 6 V/4 
Ah. Halogénizzóval 5,5 1 A. GS töl
tő a hálózati áramhoz, LED kijelző
vel, autóadapterrel, 0,5 -a biztosí
ték. Töltési idő kb. 12 óra. Világítá
si időtartam kb. 3,5 óra. FIGYELEM! 
Használat előtt feltöltendő! (kb. 12 
óra) Három havonta töltendő. Ma
gas hőtől védeni, gyerekek elől az 
ólomakkut el kell zárni.
Cikkszám: 49339 8.900.-
Tartalékizzó 49339-hez 
Cikkszám: 49186 1.490.-

9. Univerzális fejlámpa, ütésbiz
tos, vízálló. A fény iránya és a fó
kusz állítható. 4 db mignon elem
mel működik (elem nélkül). 
Cikkszám: 49420 4.900.-
Tartalékizzó 49420-hoz 
Cikkszám: 49430 1.290.-

10. Kettner akkus kézi fényvető
neoncsövei és biztonsági villogóval. 
A kézi fényvetökénti alkalmazás 
mellett a neoncső világítás alkalmas 
hosszabb időtartamú világításra pél
dául vadászházban vagy sátorban. A 
biztonsági villogó jó szolgálatot te
het minden veszélyhelyzetben. Az 
egyidejűleg megrendelhető NiCd 
«>kku cseréjével biztosítható a 
hosszú világítási időtartam. 
Cikkszám: 49461 9.900.-
Pótizzó 49461-hez 
Cikkszám: 49462 990.-
rartalék neoncső 49461-hez 
Cikkszám: 49463 1.490.-
Tartalék NiCd akku 49461-hez 
(ikkszám: 49464 3.900.-



1.
3.900.-

3.
12.900.-

5-6.
66.900.-

A TASCO CÉLTÁVCSÖVEK v i
lágszerte e lism ert m inőségű
ek v ízá lló ak , v ízszintes és 
fü gg ő leg es  irányban  egya
rán t á llíth a tó , a variá lható  
n ag yításúakn ái fo k o z a tn é l
kü li n ag y ítás i lehetőség, 
m in d a m e lle tt a szálkereszt a 
kép középpontjában m arad.

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Standard 
kivitel szerelékkel, légpuskához
1 . TASCO 4x15
Cikkszám: 21030 3.900.-
2 .  TASCO 4x20
Cikkszám: 21031 4.900.-

TASCO SUPER CÉLTÁVCSÖVEK 
vadászfegyverhez.
3 . TASCO 4x32
Cikkszám: 21083 12.900.-
4 .  TASCO 6x40
Cikkszám: 21070 19.900.-
5 . TASCO 4-12x56, 30/30 szál
kereszttel
Cikkszám: 21178 66.900.-
6 . TASCO 4-12x56, 1-es szálke
reszttel
Cikkszám: 21239 66.900.-

7 . TASCO ta lá latv izsgáló  ké
szülék. 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.-

8 .  3 db-os kalibertüske kész
let, a TASCO találatvizsgálóhoz. 
Alkalmas .22-től (5,5 mm)- .46-ig 
(11,75 mm)
Cikkszám: 21157 8.900.-

9 . TASCO SPEKTÍV 12-36x50 
GA ZOOM . Vadászok, 
sportlövők és ornitológusok 
egyaránt jól használhatják. A 
gumírozott házban a célpont, 
illetve a megfigyelendő objek
tum gyors megtalálásához 
célzócsatornát alakítottak ki. 
Erős állvánnyal, stabil műanyag 
hordtokban.
Szürkületi érték: 24,5-42,4 
Látómező: 1000 méteren: 12- 
szeres nagyításnál 30 m.
Hossz: 358 mm 
Súly: 770 g
Cikkszám: 20070 42.900.-

7.
14.900.-
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1. A vadászok kedvelt látcsöve 
a karcsú, kézben jól fekvő, az 
időjárás ellen puha zöld gumival 
bevont TASCO LÁTCSŐ a szem
lencséjénél gumikagylóval, ami a 
szemüvegesek számára is ké
nyelmessé teszi. Középső állító
csavar az élességhez, egyedi len- 
cseállítók a dioptria kiegyenlítés
hez. Kitűnő fényereje miatt kü
lönösen szürkületi és éjszakai 
megfigyelésre ajánlott. Tok nél
kül, hordszíjjal és lencsevédővel. 
TASCO 8x56 GA
Cikkszám: 20129 45.900.-
TASCO 9x63 GA
Cikkszám: 20130 49.900.-

TASCO látcsövek kedvező  
áruk m elle tt kiváló minősé
g e t képviselnek. A külön le
ges minőségű műanyag ház 
könnyűvé, a világos és a lá tó 
mező is éles kép kitűnően  
használhatóvá teszi ezt a 
m árkát. Középső állítócsavar 
az élességhez, egyedi lencse- 
á llító k  a d io p triak iegyen lí- 
téshez. Valam ennyi tokban  
és hordszíjjal.

2. TASCO Standard 7x50
Cikkszám: 20018 14.900.-

3. TASCO Standard 12x50
Cikkszám: 20020 17.900.-

4-5. TASCO Standard látcső.
Jól kézhezáíló látcső gumírozott 
házban.
ST 10x50 GA
Cikkszám: 20176 17.900.-
ST 16x50 GA
Cikkszám: 20177 19.900.-

6 . A TASCO PORRO COMPACT 
8x56 GA látcső középső diopt- 
riaállítóval, szemüvegeseknek 
előnyös gumi védőkagylóval. A 
kitűnő porroprizmarendszer bril- 
liáns és plasztikus képet biztosít, 
mégis csaknem olyan könnyű, 
karcsú és elegáns, mint a hagyo
mányos felépítésű látcsövek. Kü
lönösen kiemelkedő a RUBY-Co- 
ating lencsekivitel, amely 14 ré-
egben szűri ki a napfény infra

vörös részeit. Tokkal és hordszíj
jal.
Cikkszám: 20094 32.900.-

7. BUSHNELL lézeres távo l
ságmérő. A Lytespeed 400 tá
volságmérő olyan készülék, 
amely a szemet nem károsító lé
zer impulzust bocsát ki, amely a 
megfigyelt objektumról az opti
kára visszaverődik. A beépített 
számítási rendszer a megtett út 
alapján megmutatja a megfi
gyelt objektum távolságát, egy
ben jelzi a készülékben használt 
elem töltöttségi fokát. A távol
ságmérés tartománya 15-400 m, 
ahol a mérési pontosság plusz
mínusz 1 m. A készülék Yard
ban és méterben mér, a kívánt 
mértékegység egy kapcsolóval 
állítható. A speciális ZipThru 
kapcsoló alkalmazásával a távol
ságmérő még havas vagy esős 
időjárásban is lehetővé teszi a 
pontos távolságmérést. 9 Voltos 
elemekkel működik.
Méret: 150x120 mm.
Súlya csak ca. 445 g 
X távolságmérő készülék a nagy 
ávolságú lövéseknél ajánlott. 

Cikkszám: 20400 77.900.-

1.
45.900.-tól

77.900.-

BUSHHELL

32.900.-

2 .
14.900.-
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14.
1.400-5 .600

BERETTA 92F minden idők leg
többet tesztelt és egyik legsikere
sebb maroklőfegyvere. A nagyfo
kú működési biztonság kitűnő te
herbíróképességgel párosul. Hi
degen kovácsolt acélcső, nagyszi
lárdságú duralumínium markolat, 
elsütőemelőként működő biztosí
tás, DA, nyitott szán jellemzik az 
alapvetően szolid fegyvert.
1 . BERETTA 92FS INOX nemes
acélból
Kaliber 9 mm Para 
Tárkapacitás: 15 db 
Csőhossz: 125 mm 
Súly: 720 g
Cikkszám: 17204 223.900.-
2 . BERETTA 92FS Brigadier
Kaliber 9 mm Para 
Tárkapacitás: 15 db 
Csőhossz: 125 mm 
Súly: 1000 g
Cikkszám: 17207 199.900.-
3 . BERETTA 92FS
Kaliber 9 mm Para 
Tárkapacitás: 15 db 
Csőhossz: 125 mm 
Súly: 975 g
Cikkszám: 17208 188.900.-

Liqui M o ly  feg yvero la j. Eltávo
lítja a lőpor- és füstlerakódást, 
gátolja a nedvességet, csökkenti 
a rozsdásodást. Műanyagra, fára, 
fémre semleges.

4 . 200 ml spray
Cikkszám: 40153 1.900.-
5. 50 ml spray
Cikkszám: 40157 890.-
Liqui M o ly  fegyverzsír. A speci
ális szintetikus fegyverzsír a zár- 
szerkezet, elsütőszerkezet, váltó
szűkítések kenésére kitűnően al
kalmas, csökkenti a rozsdásodást.
6 .  70 g dobozban
Cikkszám: 40440 2.900.-
7 . 20 g tubusban
Cikkszám: 40460 1.900.-

8 .  DAEWOO DP-51 maroklő
fegyver különösen biztonságos 
elsütőszerkezettel, DA kétoldali 
biztosítóval, balkezeseknek a tár
kioldó gomb áthelyezési lehető
ségével. Markolat nagyszilárdsá
gú duralumíniumból. Tárkapaci
tás: 13 db, caliber 9 mm Para, 
súly: 825 g, csőhossz: 101 mm. 
Tartaléktárral, tisztítóval, mű
anyag kofferban szállítjuk. 
Cikkszám: 17170 79.900.-

9 . Vector CP 1 m aro k lő feg y
ver. Kiváló tulajdonságú, nagy- 
szilárdságú polymer markolattal, 
acél felsőrésszel, polygon csővel. 
Gázmüködtetésű ismétlőrend
szer, rejtett kakas, dupla elsütő- 
biztositás. Tárkapacitás 12 db, ca
liber 9 mm Para. Súly: 700 g. Cső
hossz: 99 mm.

A Vector pisztolyokat műanyag 
dobozban, tartaléktárral kínáljuk. 
Cikkszám: 17453 89.900.-

1 0 .  P iszto ly ka ze tta  noppszi- 
vacs béléssel, belsejében a lőszer 
számára külön elzárható re
kesszel.
Cikkszám: 95312 5.900.-

1 1 .  BUSH-LINE fe g y v e rto k
maroklőfegyverhez.
Méret: 28x19x6 
Súly: kb. 600 g
Cikkszám: 42466 2.900.-

A KETTNER sörétes lőszereket 
Európában a legm odernebb  
gyártási eljárással, kü lön lege
sen gondos, m ár a gyártási fo 
lya m a t közben is vég zett m i
nőségvizsgálatta l szállítják a 
vadászok és a sportlövők szá
m ára. A vadászlőszerek kiváló  
m inőségű cs illagperem ezett, 
rézkupakos p lasztikhüvelybe  
vannak tö ltv e , p lasztik sörét- 
kosár a lk a lm a zásáv a l. Csak 
szaküzlete inkben kaphatók!

1 2 .  K e ttn er vadász- és sport
lőszerek
25/csomag
különfélék 920.-tó l

1 3 .  N ike-Fiocchi vadász- és 
sportlőszerek
25/csomag
különfélék 920.-tó l

A KETTNER k íná la tában  kü lö 
nösen kedvezm ényes árúak a 
PMP vadász- és sportlőszerek. 
Á llan d ó , eg yen le tes en  jó , 
m egb ízható  m inőségét fo ly a 
m atos ko n tro ll és a CIP jelzés  
biztosítja . A  lőszerek korrózi
óm entes BOXER csappantyú
val vannak felszerelve.

14 . PMP vadászlőszerek
20/csomag
különfélék 1.400-5.600.-
15 . PMP SWARTKLIP 0,22 lő
szerek
50/csomag
különfélék 420-620 .-

A m agyar tö rvények  é rte lm é 
ben csom agküldésben fe g y 
ver, lőszer nem  küldhető .
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1. Kettner Campione
Cikkszám:
11335 Ejektor nélküli két billen
tyűs 12CAL 98.900.-
11338 Ejektoros, egybillentyűs
12CAL 119.900.-
11339 Ejektoros, egybillentyűs 
VARIOCHOKE 12CAL 129.900.-

2. Beretta S ilver Pigeon
Cikkszám:
11393 Ejektoros, egybillentyűs 
VARIO CHOKE CAL 12 349.000.- 
11307 Ejektoros, egybillentyűs 
VARIO CHOKE CAL 20 349.000.-

3. Luger
Cikkszám:11365
Ejektor nélküli, egybillentyűs VA
RIO CHOKE CAL 12 77.900.-
i 1369 Ejektoros, egybillentyűs 
VARIO CHOKE CAL 20 155.900.-

4. M 98 Mauser rendszerű is
m é tlő  go lyósfegyver CAL 
7x64 30'06
Cikkszám:
14339 (távcső nélkül) 94.900.-

5. Luger Mauser rendszerű is
m étlő  golyósfegyver (távcső 
nélkül) CAL 7x64 30 06 
Cikkszám: 14571
CAL: 6,5x57, 7x64, 30’06. 9,3x62

114.900.- 
7 mm RÉM MAG 300 Win.Mag.

124.900.-
6 . M auser M 96 ism étlő go
lyósfegyver (távcső nélkül)
CAL: 243 Win., 7x64, 270 Win. 
30'06
Cikkszám:
14218 159.000.-

7 . Kettner S2000 bock-büchs 
standard kivitel (távcső nélkül) 
CAL: 12/70-30.06, 12/70-5.6x50 
RMag.
Cikkszám:
13110 229.000.-

BUSH-LINE fegyvertokok. A
szállítás vagy tárolás közben a 
fegyvereket stabil alumíniumfal 
és noppszivacs bélés védi. A tok 
külső fala különleges bordázott 
műanyaggal fedett.

8 . BUSH-LINE fegyvertok, 1 db
számzárral és 2 db normál zárral. 
Mérete: 96x29x11 cm 
Cikkszám: 42407 21.900.-
9. BUSH-LINE fegyvertok. 2 db
számzárral és 2 db normál zárral. 
Mérete: 124x23x11 cm 
Cikkszám: 42408 24.900.-

10. BUSH-LINE fegyvertok ,
golyós fegyverhez. Tökéletes 
védelem szállítás közben. 
Elegendő hely van a céltávcső, 
töltények és a tisztítókészlet 
számára. Rendkívül stabil
műanyag ház, belül noppszivacs 
bélés, tolózár.
Méret: 122x23x9 cm 
Súly: kb. 2600 g
Cikkszám: 42462 7.900.-

1 1 .  BUSH-LINE fegyvertok, sö
rétes-, és vegyescsövü fegyverhez. 
Méret: 81x23x9 cm
Súly: kb. 19600 g
Cikkszám: 42464 6.900.

A magyar törvények értelm é
ben csomagküldésben fegy
ver, lőszer nem küldhetö.-
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RendíiivüJ kedvező ajánJatí
M98 ism étlő golyós feg yve r szolid,
egyszerű, masszív e lem ekbő l
ép íte tt konstrukció, zászlós b iztosítóval
Csőhossz: 60 cm Teljes hossz: 114 cm
Kaliber: steckeres elsütővel ^
6,5x57, 7x57, 7x64 30.06, 8x57 IS 
Súly: ca. 3,5 kg
Cikkszám: 14339 ^ .* ^

94.000. -

H / I O O
l^ ^ l vül tartós m att feketére

L u g e r króm ozott. A gyfa : dió-
bock-puska, fábó l, kézi recézéssel a

szolid konstrukció, p isz to ly fogáson  és az
optim ális  lőkép. Éjek- e lőagyon.

to r nélküli, két elsütő- Teljes hossz: 114 cm.
b illen tyűve l. Csőhossz: 71 cm.
Kaliber: 12/70. Szűkíté- Súly: ca. 3,4 kg.

^  ^  sek: 1/4-3/4. A  cső belül Cikkszám: 11365
y  k em én yk ró m o zo tt, ki- 7 7 - 9 0 0 - -

Ism étlőfegyver és bock fegyver 
tartozékokkal együtt SUPER KOMPLETT-ÁRON

Az ismétlőfegyver Schwenkmontage szerelékkel, céltávcsővel, szerelési munkadíjjal és belőve

TASCO Euro 
3-12x52 1 szálk

TASCO 
4-12x56 30/30 LP 

v ilá g ító  
szálkereszttel 

375 900.-

Docter 
6x42 Abs. 1 

sínnel
Az egyes termékek 
ára összesen:

Kom ple tt ár:

fóuaró

A k o m p le tt  
a já n la t m eg
rend e lh ető  
szaküzle
te in kb en , a 
m egrendelés
tő l szá m íto tt
6 héten  belül 
szállítjuk.

Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

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

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

Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62)426-782.
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TARKATOLLÚ MILLIÓK
A cím korántsem új, a tartalom azonban két
ségkívül az, hiszen nem kevés azoknak a szá
ma, kik a fácán mesterséges tenyésztését, 
nevelését alapjaiban kérdőjelezik meg. A va
dásztársaságoknál tapasztalt sorozatos ku
darcok, az alacsony terítékre kerülési száza
lék, a hozzáértés hiánya miatt manapság a 
mindvégig háló alatt tartás módszere, az úgy
nevezett „dobálós fácán" terjed, akár egyfajta 
betegség. Ez a módszer azonban zsákutca, 
önmagát szabályozza le, ugyanis rövid- és 
hosszú távon még nyomott árakon is eladha
tatlan. A konferenciák, értekezletek vitái elle
nére is ma még a szakma adós az egyértelmű 
állásfoglalással. Az igazsághoz azonban az is 
hozzátartozik, hogy akik eredményesen, gaz
daságosan és jól csinálták, eddig nem na
gyon szólalhattak meg. Ennek oka elsősor
ban az, hogy számukra szinte az év minden 
időszakában akad tennivaló éppen elegendő. 
Tapasztalataikat - mind a sikereket, mind az 
esetleges kudarcokat - megtartják maguk
nak. Az Anas Kft. sok-sok éve már több terü
leten is közel ötvenezres kibocsátással, 50 
százalék feletti visszatérüléssel bocsát ki, és 
emelt áron vadásztat visszatérő törzsvendég
csoportokat, kiválóan röpülő fácánokra. Ezek 
között több olyan terület is akad, ahol addig 
fácánt jószerint csak képekről láttak.

Miután többször alkalmunk nyílott sze
mélyes tapasztalatokra, képriportok elkészí
tésére, bízvást állíthatjuk, hogy nem a levegő
be beszélünk, amikor nagynehezen sikerült rá
vennünk a cég szakembereit egy kerekasztal- 
beszélgetésre. Mindannyian több évtizede jó
szerint csak ezzel foglalkoznak, ebből élnek, 
és jókat derülnek a vitatkozókon.

Sokan kérdezik tőlem - vág a téma közepé
be Janovics Tibor hogyan tudtuk az em
lített visszatérülési százalékot elérni? Nincs 
ebben semmi titok. Nálunk profik csinálják, 
nem az egyébként kétségtelenül „jószándé- 
kúM vadászmester, a Pista és Józsi bácsik... 
itt a fácánért történik minden, mert a fácán
ból kell megélnünk. Minden alkalmazottunk

ra. teljes felelősséggel, igen jelentős értéket 
bízunk. Pontosan elmondjuk, mit kell csinál
niuk. de azt számon is kérjük. Ez kőkemény 
üzlet és nem tudomány, nem „kísérlet", ha
nem a nap huszonnégy óráját kitöltő napi 
munka. Másképp nem megy...

A cél az. hogy minél tovább együtt tartsuk 
a madarakat fűzi hozzá Fehér József.
A kibocsátást követő hónapok alatt dől el 
minden. A társaságok gyakorlatából láttam, 
hogy a legkritikusabb időszakokra szósze- 
rint az egészbe belefáradnak. Elszállnak 
addigra az ígéretek, mindenkinek akad 
más, fontosabb munkája, teendője. Bele 
kell érteni ebbe a körbe a hivatásos vadá
szokat is. Éjjel-nappal ott kellene lenni, de 
ha jól csinálja, akkor is ugyanannyi a pénze, 
mintha az ellenkezőjét teszi. Az utógondo
zást a társaságok a tagságra bízzák, és az 
elnök, a vadászmester csak azt látja, hogy 
fogy a madár szinte napról napra. Nálunk a 
gondozó akár naponta többször is. amikor 
szükséges, visszahajtja a széthúzódó mada
rakat. Ezzel adott esetben egy percet sem 
szabad késlekedni, mert így tanulja meg a 
madár a .járást" és megtanul tájékozódni.

- Angliában, hol társaimmal együtt volt 
alkalmunk személyes Japasztalatokat sze
reznünk - teszi hozzá Fehér József 
gazdálkodó családok élnek meg ebből.

Apáról fiúra száll a mesterség, a szakmai 
fogások, a vadismeret és az élőhelyi adott
ságok lehető legjobb kihasználása. Szinte 
állandóan „foglalkoznak" a nevelt madarak
kal, nem hagyják magukra őket és ez meg 
is látszik a későbbi vadászatokon is, ame
lyek eredménye a család biztos kenyere. 
Ott Vadászati Kutató Intézet is működik, de 
szigorúan üzleti alapon, és megfelelő térítés 
ellenében a vállalkozók az egyedi adottsá
gaiknak megfelelő módszereket kaphatnak. 
Tisztelete és megfelelő presztízse van ott 
ennek a szakmának, így Európában és a vi
lágon a legmagasabb árszintet is elérik. 
A már említett „idomítás", tanítás minden
nek az alapja, hiszen egyre messzebbről 
kell visszahajtani a madarakat. Ez kizárólag 
gondozói, és nem vadőri feladat, amelyet 
egyszerű, a jószághoz értő emberek csinál
nak, akik együtt élnek a rájuk bízott állatok
kal. Ezt a hozzáállást, szemléletet nem lehet 
könyvből megtanulni, csak a gyakorlatból, 
mert előre ki kell találni, mit akarhat a 
madár. Nálunk gyakorta rosszul értelmezett 
takarékossági szempontokból a kibocsátás 
után a legtöbb helyen befejezik a tápete
tést. és fel sem tudják mérni, milyen 
stresszhatást ad ez a takarmányváltás. Ad
ják az akkorra már rendelkezésre álló bú
zát. ocsút. és nem értik, miért tör ki a has
menés, amelytől hullik a fácán, mint a légy. 
Napraforgó, kukorica, akkor még olcsón 
nem kapható, amelytől a madár megerő
södhetne. A búzától, ocsútól pedig kifeje
zetten legyengülnek. Senki nem hiszi el... 
pedig törvényszerűen bekövetkező jelensé
gekről van szó.

Sajnos, ha nálunk valaki sok éven át csi
nál valamit rosszul - veszi vissza a szót Ja 
novics Tibor már azt hiszi, hogy van ele
gendő gyakorlata ahhoz, hogy adott eset
ben akár szakmai vitákban is dönthessen. 
Csak példaként említem, hogy két évtizede 
nevelést végző társasági vezető, amikor a 
Mebenvet-et javasoltam a syngamózistól
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fuldokló fácánjainak, azt kérdezte: mi az? 
Mit lehet erre mondani?

És, hogy miért repül jól? - indít visszakér
dezéssel Balogh Gyula. - Nincs ebben sem
mi titok. A vadászatok idejére megfelelő 
kondícióban tartott, ép tollazatú, és addig 
naponta hajtott madár, miért is ne repülne? 
Az igazság az, hogy a sokat emlegetett 
végső eredmény igen jelentős mértékben a 
vadászatszervezésen is múlik. Természete
sen semmi nem fontosabb a másiknál, min
den egymásra épül. A vadásztató hely kivá
lasztása, a lőállások kijelölése például eh
hez éppúgy hozzátartozik, mint bármi más. 
És ekkor még nem szóltam a strázsák alap
vetően fontos szerepéről. Minden lőállásra 
egyformán kell repülni a fácánoknak, folya
matosan jöjjenek, de csak olyan sebesség
gel. hogy a puskásnak legyen elegendő 
ideje mindenre. Nem kevésbé fontos a lőál- 
láson dolgozók, vagy a kutyás vadszedők 
munkája sem. Nem mellőzhető a vadásza
tok közötti időszakban sem az állandó fel
ügyelet, amelyről sokan megfeledkeznek, 
mert addigra belefáradtak az egészbe. A 
sok-sok apró mulasztásnak az eredője, 
hogy a visszatérülés nem éri el a húsz szá
zalékot sem. amelynek az eredménye nem

lehet más. mint a csúfos bukás. Mindenki 
nyakatekert magyarázatokkal tud szolgálni, 
pedig jobban tennék, ha szigorú önvizs
gálatot tartanának. Mi a kibocsátott fácáno
kat a legkülönbözőbb helyekről vásároljuk 
össze, mégis hasonlóan fognak a vadásza
tokon viselkedni, repülni. Mindezek ered
ménye az, hogy visszatérő csoportjaink 
már hónapokkal előbb lekötik a vadászato
kat, egyszerűen többet nem tudunk vállalni, 
mert a minőségből nem lehet engedni.

Nincsenek trükkjeink - veszi vissza a 
szót Fehér József. - Annyit azonban el kell 
mondanom, hogy - mint minden állatnál - 
meg kell tanulni a fácán fejével gondolkod
ni. Tudni kell, hová fog leszállni és legyen 
ott olyan vadföld. amely a madarat meg
tartja, mert, ha nincs miért, nem is marad 
ott. Soha nem a kibocsátó helyet, az ottho
nát hajtjuk kifelé, hanem a már korábban 
kihajtott madarat hazafelé, mert vészhely
zetben szívesebben repül megszokott és 
számára védelmet, biztonságot nyújtó, 
megszokott helye felé. Itt nem lehet téved
ni, mert ha nem így történik, az egész oda
lesz egy részprobléma miatt. Tudomásul 
kell venni, hogy a mai árviszonyok között a 
fácán 26-28 százalékos visszatérülés felett

biztosít csak tisztességes hasznot. Hegy- és 
síkvidéken egyaránt nevelünk és vadászta
tunk fácánra. Gondolom senki előtt nem le
het kétséges, hogy érdemes ezzel foglal
kozni, mert ha nem volna, akkor már régen 
nem csinálnánk. Bár a végóráit éljük, ma 
talán a magyar fácánnak van még egyfajta 
nimbusza. Nem szabadna ezt lerontani a 
háló alatt nevelt madarakkal. Bízvást állí
tom, hogy sok száz, talán sok ezer alkal
mas hely volna az országban, ahol ered
ményesen lehetne fácánneveléssel fog
lalkozni, és ezzel a bevétellel a vidéket 
fejleszteni, a munkanélküliséget csökkente
ni. Azt azonban végre tudomásul kellene 
már venni, hogy a jövőben csak a minősé
get lehet eladni. A magam részéről eleve 
elhibázottnak tartok minden olyan törek
vést, amikor megfelelő szakmai felkészült
ség nélkül, programok alapján, előírt tech
nológiák szerint kezdenek valamit. Például 
az őzbak és az élő nyúl árából származó 
tőkét szeretnék így megfialtatni. Nem fog 
menni, mert még az is elúszik. Ne felejt
sük el, minden a tevékenységet végző 
emberen múlik. Valós és nem álvitákra 
volna szükség.

H.Zs.
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KORKERDK A MEGYEI VADASZATI FELÜGYELŐKHÖZ (II. rési)
KÉRDÉSEINKKEL ARRA IGYEKEZTÜNK VÁLASZT KERESNI,

HOGY MIÉRT KELLETT A LEGTÖBB ESETBEN BÜNTETÉST KISZABNI, MILYEN ÖSSZEGEKKEL,
ÉS MELYEK A MEGSZÍVLELENDŐ TANULSÁGOK.

PÁSKAI SÁNDOR,
Békés megye vadászati 
felügyelőségének vezetője
Nálunk a büntetések összege egymillió forint 
körül alakult. A vadazonosító jelek nélküli 
vadászat, hibás lelövcs miatti mínusz pontok, 
engedély nélküli fácántyúk lelövések voltak 
a leggyakoribb szabálytalanságok.

TÖM Ö SVÁRY KÁROLY,
Szabolcs'-Szatmár-Bereg megye 
vadászati felügyelőségének volt 
vezetője
Összességében egymilliós bírságot szab
tunk ki. amely elsősorban a trófeabírálati 
kötelezettség elmulasztása miatt történt. A 
tapasztalataink szerint sajnos nem ritka ez a 
..feledékenység". holott csak a bírálat és 
annak értékelése során vonhatók le a vad
gazda számára az alapvető szakmai követ
keztetések.

BOGÁCS LÁSZLÓ,
Vas megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Annak ellenére, hogy a mi megyénkben 
meglehetősen elhúzódott a felügyelőség 
megalakulása, a kiszabott bírságok össze
ge elérte az, egymilliót. A hibás lelövé
sek. a trófeabírálati kötelezettség elmulasz
tása és késedelme volt a leggyakoribb. 
Vadvédelmi bírságot a vadászati tevé
kenységgel összefüggő szabálysértések, 
illetve vadorzási bűncselekmények kap
csán szabtunk ki.

K ISM A R TO NI KÁROLY,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
vadászati felügyelőségének volt 
vezetője
Vadgazdálkodási bírságokat az éves terv 
engedély nélküli ..túlteljesítése", a vadá
szati napló vezetésének elmulasztása, hibás 
vezetése, a vadazonosító jelek használatá
nak és a trófeabírálati kötelezettség elmu
lasztása miatt szabtunk ki. A vadvédelmi 
bírságok indokai voltak: a tilalmi időben 
történt elejtés, vadászati szabályzat meg
sértése. tiltott lőszer használata, valamint 
orv vadászat.

KELEM EN JÓZSEF,
Heves megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

A kivetett vadvédelmi bírság összege 
összességében megközelíti az egymillió fo
rintot. Ez az összeg csak a jogerős határoza
tokat takarja és mintegy 90^-a jogosulatlan 
vadászat miatt lett kiszabva. Ez személyen
ként és eseményenként a vad vadgazdálko
dási értékét figyelembe véve 50 és 500 ezer 
forint közölt mozgott. A vadvédelmi bírság 
összege két tény ezőből tevődött össze: egy
részt az elpusztított vad vadgazdálkodási ér
tékéből. másrészt a bírság összegéből, mely 
50-től 500 ezer forintig terjedt. A legkisebb 
kiszabott bírság 65000 forint, a legnagyobb 
összegű pedig 500000 fixint volt. Az össze
gek nagyságrendjéből látható, hogy aki vét a 
törvény ellen, komoly büntetésre számíthat, 
és már nem úszhatja meg néhány ezer forin
tos szabálysértési bírsággal.

ANDRÁSI LÁSZLÓ,
Nógrád megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Megyénkben a bírságok összege nem éri 
el a félmillió forintot. A vadgazdálkodási 
bírságokat a késedelmes trófeabírálati kö
telezettség miatt róttuk ki a vadászatra jo
gosítottakra. A bírságok összegét a jogo
sultak áthárították a ténylegesen vétőkre. 
Vadvédelmi bírságokkal azokat sújtottuk, 
akik jogosulatlanul vadásztak, (nem volt 
náluk a vadászjegy, vagy a vadazonosító 
jel). Az ellenőrzések nagy obb száma miatt 
a büntetések minden bizonnyal növeked
nek. A célunk - természetesen - nem a 
mindenáron történő büntetés, hanem a 
megelőzés. Azt azonban el kell monda
nom. hogy a jövőben is szigorúan el fo
gunk járni azokkal szemben, akik a jó 
szándékú figyelmezetésck ellenére is tör
vényt szegnek.

SZABÓ ZOLTÁN,
Pest megye vadászati 
felügyelőségének vezetője

Megyénkben a nagyságrend nem haladta 
meg a félmilliót, amely korántsem jelenti 
azt. hogy a vadászok olyan jól ismerik a 
rájuk vonatkozó jogszabályokat. A vad
gazdálkodási bírságok kiszabásának 
leggyakoribb oka a késedelmes, illetve el
mulasztott trófeabírálat. A vadgazdálko
dók sokszor bírálat nélkül adják ki a tró
feákat. Külföldi vadász esetében nincs 
különösebb gond. hiszen a kivitelhez a 
trófeabírálat megtörténtét igazolni kell.

Hazai bérv adászok esetében azonban már 
gyakran elmarad a bírálat. Az elmaradt, 
illetve késedelmes bírálat darabonként 
50000 forint vadgazdálkodási bírságol je
lent a vadászatra jogosult számára. A va
dászaira jogosullak nem veszik figyelem
be azt sem. hogy a késedelmes bírálat is 
bírságot von maga után. A vadgazdálko
dási bírságok másik része jogosulatlan 
vadászatért, illetve a vadászati rend meg
sértése miatt kerültek kiszabásra. Célunk 
a megelőzés, az együttműködés, de kirívó 
esetekben, a jövőben is élni kell a bírsá
golással.

P IN TÉ R  CSABA,
Győr-Sopron megye vadászati 
felügyelőségének vezetője
A vadgazdálkodási bírságok döntő többsé
gét a trófea bemutatási kötelezettség el
mulasztása és vad szakszerűtlen elejtése 
miatt (mínusz pont) kapták a vadászatra 
jogosultak, de előfordult bírság védett ál
latfaj elejtése, társasvadászat bejelentési 
és teríték-nyilvántartási kötelezettségek 
elmulasztása miatt is. Vadvédelmi bírsá
got a hatóság vaddisznó koca tilalmi idő
ben való elejtéséért és vadászterület ku 
tyával történő zavarásáért szabott ki. Álla 
lános tapasztalat, hogy az esetek túlnyomó 
többségében kiderült, az elkövetők a tör 
vényeket, jogszabályokat alig. van rend 
kívül hézagosan ismerik. Ez azonban vn 
kit nem mentesít. Sajnos, sokkal mk.il>b 
„minősít”.

- H -
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RENDHAGYÓ VADASZAT
(EGY VADÁSZFELESÉG NAPLÓJÁBÓL)

Langyos meleget áraszt a föld, ragyog 
a Nap, és ontja jótékony sugarait, 
amelynek nyomán új élet sarjad er

dőn, mezőn. Az áprilisi szél fölszárította a 
földeket, amik szélesen nyújtózva vágya
koznak egy kis eső után.

Május első napja akkpr megtoldva a 
hétvégét, péntekre esett. Örülünk neki, jól
esik a séta az éledő természetben. Férjem 
hosszú reggeli cserkelést tervez. Autóval 
megyünk a szecsődi istállókig. Az erdő 
szélével párhuzamosan, kissé távolabb, 
egy szántó mellett árok húzódik. Itt állított 
fel nemrég három magaslest a vadásztár
saság két fiatal vadőre. Férjem, aki va
dászmester, jó gazda módjára ellenőrizni 
akarja az új leseket. Lassan sétálunk vé
gig az árok partján, aztán felmegyünk az 
egyik lesre. Jobbra enyhe lejtőjű lucerna
tábla, rajta néhány őz fogyasztja éppen 
reggelijét.

A TSZ-istállók felől néha álmos-pana
szos marhábőgés hallatszik. Sárgán-vörö- 
sen kel fel a Nap, hosszú sugarai beara
nyozzák az erdőszegélyt. Jólesően hunyo
rogva élvezzük langyos melegét.

Ali, miközben folyamatosan a mezőt 
pásztázza, a májusi bakvadászat gondjait 
osztja meg velem. Igazából most őzmegfi
gyelésre jöttünk. Időközben azonban 
a lucernán legelésző őzek jóllak
tak és pihenőhelyükre tértek.
Vadat csak az erdő felől 
várhatunk.

Egy ideig semmi nem mozdul.
„Balra róka!” - mondja a férjem. Sokáig 

keresem a távcsövemmel, s bár Ali pontos 
koordinátákat ad meg, nehezen veszem 
észre, mert a vöröses-barnás lompos far
kú teljesen beleolvad a szántás szürkés
barnás színébe. Végre megvan! Mókásan 
ugrál a göröngyökön, biztosan egerészik.

Az utóbbi időben eléggé elszaporodtak 
a rókák, szinte minden kijövetelünk alkal
mával látunk néhányat. Ennyi belőlük már 
nem kívánatos, sőt a szaporodásnak pa
rányi jeleit mutató apróvad kifejezetten ká
rát látja a sok ravaszdinak.

Hátunkat egyre kellemesebben melegíti 
a reggeli napsugár, jól érezzük magunkat, 
nem sietünk tovább menni. Titkon remél
jük. hogy tartogat még a reggel számunk
ra valamit. Kis idő múlva szemben velünk 
az erdőből egy másik róka jön ki. Nem va
dászik. határozott léptekkel, sőt szinte si
etve megy a szántás közepe felé. „Valami 
van a szájában," - mondja Ali - „olyan, 
mintha nyulat fogott 
volna.”

Én is 
csöve

zem, de nem tudjuk pontosan megállapí
tani, mit visz. De miért viszi? Talán elrejti a 
zsákmányt? Valóban, úgy tűnik, ezt teszi. 
Megáll és kaparni kezd.

Na megállj, nem fogsz több nyulat! - 
mondja a férjem, és a puska csöve a les
korlát fölé nyúlik. Durrü! Én rendületlenül 
távcsövezek, de csak annyit látok, hogy a 
róka megugrik és visszaszalad az erdőbe.

„Az állkapcsát érte a találat, kicsit el
kapta a fejét. El fog pusztulni, mert nem 
tud táplálkozni.” - mondja Ali rezignáltan. 
Leszállunk a lesről, hogy megkeressük az 
elásott zsákmányt. Sokáig bóklászunk a 
szántáson, barázdáról barázdára járunk, 
de csak nem akarunk ráakadni. Találunk 
néhány vércseppet, kis csontdarabokat, 
de nem adjuk fel. Végre megvan! Ali pil
lantja meg, még nem tudja, mi az. Szinte 
egyszerre érünk oda.

Megdöbbenésünk óriási!
A tetem nem nyúl, hanem egy elpusztult 

kisróka. Anyja hihetetlen állati ösztönével 
eltávolította az alomból, és hogy ne fertőz
zön, el akarta ásni.

Micsoda tudatos tevékenység! És mi
csoda véletlen szerencse, hogy ezt a ró

kánál figyelhettük meg!
Miközben elhagyjuk a 
szántást és betérünk az 
erdőbe, újra megbeszél
jük a látottakat, tisztelet
tel adózva a rókamamá
nak, aki hozzásegített 

bennünket a természet tör
vényeinek jobb megismerésé

hez.
Varga Aladárné
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A KUTYA VACSORÁJA
Tomi egy „jó nevű" vadászkutya volt. gazdá
ja szerint szálkásszőrű német vizsla. Azt 
persze mindannyian tudtuk - akik már va
dásztunk vele hogy a fajtájának tisztasá
gához neki, semmi köze nincsen.
' Színe kávébarna, a szőrzetében található 

némi hullám, de inkább dauer. Fülei lelógóak, 
farkát tőben kurtították a húszas évek divatja 
szerint. De ennyi külcsíni erény együtt sem 
jogosította fel a törzskönyv használatára.

Méretét tekintve, marmagassága a német 
dogéval vetekedett. Bivalyereje volt, a haj
tásban csak arra használtuk, hogy a hajtó
gyerekek előtt törje a nádat.

A fácánvadászatokon ezen kívül semmi 
másra nem volt használható. Sokszor elgon
doltam, ha a vadőr egy óvatlan pillanatban 
lennyisszantaná az orrát, ezt észre sem ven
né. ugyanis ez volt testének az a pontja, 
amely látszatra egyáltalán nem működött.

Nagy kilengéssel keresett messze a hajtó
vonal előtt, senkire, és semmire nem volt te
kintettel. futkosott összevissza.

Ha sövényből vagy nádasból fácán bur- 
rant, látszott rajta, ő jobban meglepődik, 
mint a felreppenő madár. Ilyenkor a megle
petéstől először hátrahőkölt, majd az első 
ijedtségből felocsúdva irány a repülő fácán 
után, ám aztán addig üldözte, amíg látta.

Sok jónak induló vadászatunkat tett tönk
re. ez a szeles-rohangáló kutya, de hogy 
mégis megtűrtük a vadászatokon, azt nem 
az orrának, hanem gyors futásának és rette
netes erejének köszönhette. Az már kiderült 
a fácánvadászatok szünetében mikor az 
egész hajtóvonal rá várt hogy kiválóan 
hajtja az őzet. és erről a tulajdonságáról az 
időnként utána repülő sörétrajok sem voltak 
képesek leszoktatni. Kiváló hajszája révén 
Tomi lett az őz utánkeresések specialistája.

Az őzbakszezon kezdetén nálunk mindig 
feszített volt a tempó. Május elején a ven
dégcsoportok szorosan, napra, órára be 
voltak osztva. Egy-egy vadászcsoporttal 2-3 
nap alatt kellett 15-20 darab őzbakot meglö
vetni. Ilyen irammal, ha ritkán is, de előfor
dult néhány láblövés. Ekkor a sebzett vadat 
az idő rövidsége miatt minél gyorsabban 
kellett terítékre hozni. Ezekre az esetekre 
tartogattuk Tomit. Hajnali sebzés után, ha 
már mindenki beérkezett a vadászházba - 
vendég és kísérője közös reggelinél meg
beszéltük a teendőket. Megkérdeztük a ven
dég urat, óhajt-e részt venni az utánkeresé- 
sen. A legtöbb válasza csak annyi volt: - in
kább lepihennék egy kicsit ennek persze 
mi szívből örültünk. Reggeli után indulás, ez 
az idő már elég volt, hogy a sebzett vad el
feküdjön, megnyugodjon a lövés után. .

Általában 2-3 fő vett részt a keresésben, 
egy puskával és két kutyával. A vizslának 
„orra" nem lévén kellett egy jól csapázó ku
tya. Ez volt Snipp, a szálkás szőrű tacskó, 
aki ügyes, megfontolt vezetékmunkájával a 
sebágyban fekvő őzbakhoz vezetett. Ha a 
tacskó egyedül ért a sebzett őzhöz, elkez

dett csaholni. A beteg vad nem vette komo
lyan a kis testű kutyát. Valamelyik még a 
sebágyból sem állt fel, látszólag nyugodtan 
tűrte, hogy a kis tacskó körbetáncolja. Ilyen 
esetben könnyű a vadász dolga gondol
nánk, meg kell adni a kegyelemlövést és in
dulhatunk haza. De mire a sok ág közt lö
véshez jutnánk fél lábon állva, vagy valami
lyen meggörnyedt pózban, ezt a vad már 
nem állhatja. Felpattan a sebágyból, a kis 
tacskó pedig nem tudja megállítani a három 
lábon igen gyorsan távolodó bakot.

Na ebben a pillanatban kezdődött Tomi 
tudománya. Vérebes nyelven ilyenkor „le
csatoltuk" a kutyát. Abban az esetben, ha 
látta a megugró vadat, egy percen belül 
megfogta. Nyakát leszorította, egy gyenge 
sirám az őz részéről és már zsigerelhettünk 
is. De ha vezetője rosszkor engedte hajszá
ra. úgy hogy a szeme nem érzékelte az 
őzet, nos ebben az esetben a tőle megszo
kott, nagy kilengésekkel elkezdett futkosni a 
nagyvilágba. Ilyenkor vezetékre vettük a 
tacskót, és kezdhettünk mindent elölről. 
Évek alatt sok őzbakot váltottunk meg így, a 
sebzés utáni szenvedéstől. Tomival sosem 
volt jó a viszonyunk, de a hajszázás miatt 
sok mindent elnéztünk neki, egészen egy bi
zonyos reggelig.

Májusi hajnalon biztos kezű vadászven
déggel barkácsoltunk. Noha csak két napja 
érkezett 5-6 válogatott bakja már a vadász
házban száradt, mérlegelésre várva. Öreg 
bak tanyája körül forgolódtunk a terepjáró
val. de megpillantani nem sikerült. A ven
dégnek személyes ismerőse volt az itt ta
nyázó bak. az elmúlt évben, igaz szorult 
helyzetből, elhibázta. Láttam az elszántsá
got az arcán, tudtam: neki fontos ez a bak. 
Már vagy harmadszor fordultam rá a sö
vényre, amely mellett csipegetni szokott, 
de az eredmény mindig ugyanaz: nem volt 
a helyén.

Már hazafelé indulva a sövény végén 
éles jobb kanyar, szemem sarkából szürkés 
foltot láttam mozdulni. Beletapostam a fék
be, vadászom is nyomta a képzeletbeli pe
dált a jobb oldalon, és németül felkiáltott: 
ott a bak!

Távcső nem kellett. 40 méter volt a távol
ság. azonnal felismertem a keresett bakot. 
Nyugodtan állt. agancsával jelölte területét, 
a galagonyabokrokat verte. Nem jó a pozí
ció - súgja halkan a német. Kértem, várjon 
egy kicsit, míg teljesen oldalt fordul, suttog
tam a vadásznak. Ilyenkor megáll az idő. 
megszűnik a külvilág. Másodpercek, vagy 
hosszú percek teltek el, azt ilyenkor nem le
het érzékelni. Élesen csattant a lövedék, a 
becsapódás pillanatában a bak egyhelyben 
felugrott, de mikor földet ért, gyors vágtában 
futott a sövény mögötti meredeken húzódó 
repcetáblán. Itt-ott még megvillant a szürkés 
vöröses test, aztán végleg eltűnt a dombok 
mögött. A rálövésnél sok szőrt, kevés vért, 
bőrfoszlányokat találtunk, és a bak lövés

utáni viselkedése, horzslövésre utalt. Az 
utánkeresést nem részletezem, egy napig 
tartott, de sajnos eredmény nélkül végző
dött. Csak magamat hibáztathattam, nem 
kellett volna lövésre biztatni a vendéget. Au
gusztusban aztán az öreg bak tanyája körül, 
egy villanásra láttam egy borzas bakot. A 
sípra nem reagált, azonnal elugrott. nem 
hagyta magát nézegetni. Suta nélkül állt. a 
májusi rálövés helyétől nem messze...

Csak a következő év áprilisában láttuk 
újra. és parókát rakott az előző évben seb
zett bak.

A vendégek pontosan érkeztek, mint ezt 
tőlük már hosszú évek óta megszoktuk. Köl
csönös üdvözlések, kipakolás, aztán dél
után indultunk az első vadászatra. Az első 
körben már rögtön a parókáshoz hajtottam, 
a bak ott állt a helyén a lucerna szélében. 
Jól tűrte az autót, hetven méterre megközelí
tettem. Távcsövezés közben elmondtam a 
vendégnek, itt a tavalyi sebzett bak, lőjön. A 
vadász úr egy darabig „stírölte" a bakot, 
majd kijelentette, hogy ez nem a tavalyi, és 
egyébként is kábé egykilós, nem hajlandó 
meglőni. A bak állt, mi meg alkudoztunk az 
autóban. Elengedtem már az ár felét is. 
csak lője. Próbáltam rábeszélni, de a végén 
határozottan nemet mondott. A napok múl
tak. a parókás bak, pedig minden hajnalon 
a megszokott helyén várta a szenvedéseit 
megváltó golyót. Látszott is rajta, hogy na
gyon beteg. A vadászhírek gyorsan száll
nak. Napok múlva jelentkezett egy vendég, 
aki szívesen meglőné, és ki is fizetné a kü
lönleges trófeát.

Ködös volt az idő, alig derengett, amikor a 
vendéggel a „tetthelyre” értünk. Az autót le
állítottam, először körbetávcsöveztem, kicsit 
fészkelődtem az ülésen, rossz érzésem tá
madt. Első alkalom, hogy nem állt a helyén a 
parókás bak. Egyszer csak fekete pontot pil
lantottam meg a tábla közepén. Ez meg
nyugtatott kicsit, arrébb ment. de mégis
csak megvan a bakunk. Próbáltam kivenni 
alakját. A sötét pont pedig egyre nőtt. és kö
zeledett felénk. Élesítettem a távcsövön, és 
ha akkor nem ülök. valószínűleg hanyatt 
dobtam volna magamat. A távcsőben Tomi 
alakja rajzolódott ki, amint a seggét ríszálva, 
erősen domborodó hassal, boldog pofával 
közeledett felénk. A vendég akkor még mit 
sem sejtett, de én már tudtam.... Mindennek 
vége. Ez a rohadt kutya az éjjel kiszökött és 
megfogta a menekülésre amúgy is képtelen 
bakot. Amikor a kutya az autóhoz ért, felug
rott az ajtóra, és a lehúzott ablakon bedugta 
véres, őzszőrrel teli pofáját, hogy jó reggelt 
kívánjon. A gyors csőre töltés közben lehig
gadtam. Végiggondoltam: tulajdonképpen 
mi indítottuk el ezen az úton, mi rontottuk el. 
A parókás bak végleg eltűnt, soha többet 
nem láttuk, még a koponyát sem sikerült 
előkeríteni. Mert Tominak ha más nem is 
étvágya az volt. Isten nyugosztalja

Agyaki Gábor
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K Ü R ISKOLA
Sokhelyütt ez idő tájt kezdődik 
a mezőgazdasági területeket 
dézsmáló vaddisznók vadá
szata. A vadkárelhárítás a 
vadgazda jól felfogott érdeke, 
de a lesen töltött éjszakák 
egy-egy életre szóló él
ménnyel is megajándékozhat

ják Diana Istenasszony ke
gyeltjeit. A kukoricavetések 
védelme után már nem sokat 
kell aludnunk a búzatáblák vé
delméig, amikor egy-egy 
agyaras nagyúr is talán meg
feledkezik magáról. Addig 
azonban még bőséggel van

idő a „vaddisznó a terítéken" 
című kürtjel gyakorlására, el
sajátítására és ha eljön az 
ideje a végtisztesség meg
adására. Mindenképpen kü
lönleges ünnepnapok ezek, 
legyen az a szerencsés a va
dásztársunk, a vendégünk,

vagy netán önmagunk is. Az 
emelkedett hangulatú ünne
pélyesség alkalmával a leg
bensőnket érik el a semmivel 
össze nem téveszthető szóla
mok. Részünk legyen benne!

Fanfárok - kürtzenekar

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Lanyhul a külföldiek érdeklődé
se a magyar vadászterületek 
iránt. Ez derül ki azokból az 
összegzésekből, amelyeket a 
vadásztársaságok készítenek a 
vadászati szezon végéhez kö
zeledve. A sajtó az utóbbi he
tekben visszatérően foglalko
zott a védett madarakkal, az üz
letszerűen vadászó maffiák ga
rázdálkodásával.

„Hazánkban jelenleg 850 vadász- 
társaság összesen 1154 vadgaz
dasági egységen működik. (A kö
zölt számok tévesek, de így jelent 
meg. A szerk. megj.) Természete
sen igen sok a külföldről jövő 
egyéni és csoportos vadász. Rá
juk ugyanúgy érvényesek a hazai 
vadászati szabályok, mint a ma
gyar vadászokra" - állapítja meg 
a Kisalföld A világrekorder tró
fea itthon marad című írása. Eb
ből kiderül: „A külföldiekkel a va
dászirodák foglalkoznak: intézik 
az engedélyeket, amelyek har
minc napra, fél évre vagy egy év
re szólnak. Az engedélyben meg
határozzák az elejthető vadfajo
kat. az iroda pedig kiválasztja a 
megfelelő területet. A vadásznak 
előleget kell fizetnie arra az 
összegre, amit a vad elejtéséért 
kérnek. A külföldi csak a trófeát 
viheti haza - kivéve, ha az világre
korder. Ebben az esetben a Me

zőgazdasági Múzeumba kerül ál
landó kiállításra. A rekorder (Mi
előtt bárki megjegyezné: ilyen. szó
alkotás" nyelvi merénylet, mert 
„rekord" van, a  „ rekorder" csak az 
elejtő lehet. A szerk megj.) trófea 
védetté válik. Ugyanakkor az ál
lam a vadászterületnek, ahol a 
vadat elejtették, a trófea értéké
nek 75 százalékát megtéríti, mert 
a külföldi vadász csak 25 száza
lékot fizet. (...) Az elmúlt tíz évben 
megnőtt azoknak a száma, akik
nek érvényes vadászengedélyük 
van, s nem elégszenek meg azzal 
a mennyiséggel, amit a társaság 
engedélyez számukra. Titokban 
ők is orwadásszá válnak. Ugyan
akkor megjelentek az üzletsze
rűen vadászó maffiák is.”

A Napi Gazdaság Versenyben 
Kanadával, a Távol-Kelettel és 
Afrikával címmel számol be arról, 
hogy elsősorban német nyelvterü
leten élő vadászok jönnek Ma
gyarországra vadászni. „Sajnos 
óriási a verseny, nagyon nehéz 
újabb külföldi vadászokat ide csá
bítani. Az évente többször is itt 
vadászó, régi vendég ma már el
megy Kanadába, a Távol-Keletre, 
Afrikába is. Évente 20-22 ezer kül
földi vadászik Magyarországon a 
korábbi 26-28 ezerrel szemben. 
Heltay István, a vadkereskede
lemmel foglalkozó Hubertus ügy

vezető igazgatója szerint nagyon 
sokat változott a vadhús piaca az 
elmúlt tíz évben. Míg 1990-ben a 
lőtt vad 90 százalékát exportáltuk, 
mára jelentősen meg növekedett a 
belföldi vadhús fogyasztása, érde
mes a hazai piacon is értékesíteni. 
Arra a kérdésre, hogy mit keres
nek hiába nálunk a külföldi vadá
szok, az ügyvezető igazgató azt 
mondta: aki barnamedvére, zer- 
gére. siketfajdra vágyik, annak to
vább kell mennie Romániába. Saj
nos ezekből nálunk már az utolsó 
példányok is kipusztultak.‘(Sic!)

„Szabó Balázs zoológus, a Ma
gyar Madártani és Természetvé
delmi Egyesület vizesélőhely vé
delmi programvezetője kétféle eu
rópai vadászati kultúrával találko
zott. Az egyik (az északi) típus 
igényes, megfontolt, képes éve
kig idejárni egy-egy szép tró
feáért. Volt olyan eset - meséli -, 
hogy a német vadász a téli liba
szezonban órákat ült - kezében 
puska, oldalán vadőr - a vonuló li
bafelhők alatt. Nem lőtt. csak ült, 
s végül azt mondta: schön.. Az 
olasz vadászok viszont a mediter
rán vadászati stílust képviselik. 
Olaszországban annak idején a 
hajóépítések miatt az erdők javát 
kivágták, a megmaradt vadállo
mányt pedig szigorú törvények 
védik. Az agyaggalamb-lövészet

nem elégíti ki a tálján tempera
mentumot. hiszen az agyagga
lamb nem repül, hanem dobni 
kell. s gasztronómiai szempontból 
is értéktelen, nem úgy. mint az 
énekes- és a vízimadarak, a dél
olasz konyha specialitásai. A zoo
lógus tud olyan esetről is, amikor 
olasz vadászok baromfiudvarra 
hatoltak be. és halomra lőtték a 
szárnyasokat. Aztán kifizették a 
rémült gazdának a kárt. Füri And
rás, a Duna-lpoly Nemzeti Park 
igazgatósága élővilág-védelmi 
osztályának vezetője szerint a 
helyzet évek óta stagnál. Koráb
ban is lőtték ugyan az olasz vadá
szok a védett madarakat, de az 
igazgatóság jogköre csak nemré
giben terjedt ki az ellenőrzésre. 
Ez abban áll. hogy a természetvé
delmi felügyelők és őrök kilátogat
nak a vadászatokra, és megpró
bálják a madarak védett voltát 
személyes jelenlétükkel nyomaté
kosítani. Felügyelő és elkövető in 
flagranti találkozása azonban rit
ka. Magyar vadász egyébként 
nagyon ritkán, és legfeljebb vélet
lenül lő védett madárra” - olvas
ható a Magyar Nemzet A cigány
réce hattyúdala című riportjában. 
(A teljes képzavaros címmel 
megjelent cikkben már régen 
nem olvastunk ennyi badarságot. 
A szerk megj.)

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

KESZTHELYI JENŐ
A vadászatnak - és ez meggyőződé

sem - olyan a tekintélye, amilyen a 
kultúrája. Ha csak annyit elérek, hogy in
tarzia képeim láttán az emberek nagyobb 
tisztelettel néznek a vadászokra, és erre a 
darab fára, már megérte csinálni. A fák 
anyaga az igaz vadász keménységét, szí
vósságát és állhatatosságát, az erezete a 
kacskaringós vadászútjait, a meleg színei 
pedig a természet- és állatszeretetét mu
tatják be. és juttatják kifejezésre. A fa 
ugyanis igazán méltó anyag az emberek 
személyiségének kifejezéséhez, hiszen az 
erdő volt az életterünk. Kivételes szeren
cse, hogy hatvan órát valóban „négy- 
szemközt" lehetek ezekkel a kiváló embe
rekkel. Nem tudom kifejezni a tisztelete
met, és leróni kegyeletemet jeles vadá
szainknak másként, minthogy maradandó 
emléket állítok arcmásuknak az általuk 
olyannyira szeretett élő fa halott testéből.
A legizgalmasabb vadászati téma szerin
tem maga a vadász, az ember. Szarvas 
ezerféle van, de például Széchenyi Zsig- • 
mond csak egy volt.

Olyan sokan, olyan sokszor rágalmazták, 
bántalmazták méltatlanul a vadászokat, 
hogy megérdemlünk némi enyhítő nosztal
giázást. A képmások között járva egy fá
ban megpihenő, mozgalmas múlt békévé 
oldódhat. Nemzedékek - apák és fiúk - jel
leme egyesül a gyűjtemény szellemiségé
ben. Ha elkészül ez a gyűjtemény, olyan 
lesz. mint egy érettségi tabló. A magyar va
dászat ezredvégi érettségének tablóján, je
lesül a huszadik század „tanáraival és di
ákjaival". A vadászat és az intarziaművé
szet pedig valahol hasonlóan, mindkettő a 
türelmes, szívós, kitartó ember komolyan 
vett játéka. Ha nem lenne a jó magyar dió

fának gyökere és annak húrmetszete, az én 
életem talán sivárabb lenne a sarkkutatóé
nál is. Ilyen és hasonló gondolatok járnak a 
fejemben munka közben...

Javaslom, hogy az ezredforduló ünne
pére jelentessünk meg egy emlékalbumot 
száz jeles vadászunkról, életrajzukkal 
együtt...

1 Q A A ' ben’ Lentiben született, és itt
I él ma is. Faipari mérnökként

dolgozott 1995-ig. a leszázalékolásig. Az
óta ideje nagy részét az intarziaképek ké
szítésének szenteli. Az első művét 1963- 
ban, a soproni kollégiumban csinálta, 
ajándékként a lányoknak, de az egyetemi

évek után csak ritkán készített egy-egy ké
pet. A vadászati élmények ihlették igazán 
meg, és a nyolcvanas évek elejétől folya
matosan rakja össze öt-hat fafaj. 30-180 
furnérdarabkájából a természet egy-egy 
jelenetét. Később az állatportrék adták az 
ötletet, hogy megpróbálkozzon a kiváló 
egyéniségek intarziás megformálásával. A 
kísérletet siker koronázta, és elhatározta, 
hogy hazánk jeles vadászainak arcvoná
sait megörökíti intarziaképeken. Májusra 
száz portré készült el. de a listán még kö
zel kétszáz név szerepel. A portrékon 10 
fafaj furnérlemezeit használja fel. a bőr 
színárnyalatait pl. a juhar, a bükk, a gyü
mölcsfák. a haj színeit pedig a diófa és 
annak gyökere adják hűen vissza. Szinte 
hihetetlen, ahogy egy fényképről az intar
ziaportré készül. A grafikai és furnérillesz
tési munkákat, tehát a nyers képet főleg 
télen, a ragasztást, a lakkozást inkább ta
vasszal és nyáron csinálja. A kész kép 
mintegy hatvan munkaórát vesz igénybe, 
eközben az illető ismert életképeit felidéz
ve igyekszik eme sajátos eszközökkel 
visszaadni az egyéniségét. Ha nem él a 
tekintet a személyiségre jellemző karakter
rel, nem szabad az intarziát még lera
gasztani sem vallja Keszthelyi Jenő. A 
rajzolást és az intarziakészítést sohasem 
tanulta, türelmes, kitartó munkájának, ko
nok szorgalmának köszönheti, hogy az or
szágban. választott műfajában egyedülál
ló. Művei számos kiállításon nyerték már 
el a közönség tetszését. Az idén április
ban, Sopronban, az Erdészeti és Vadá
szati Múzeumban, és Nagykanizsán, a 
Hevesi Sándor Művelődési Házban a hó
nap végéig tekinthetik meg alkotásait.

Polster Gabriella
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H U M O R
PREDATIO VENATORICUS

(ZSÁKMÁNYOLÁSOS AGYLÁZ)
Ha a vadászkórságok halmozottan jelentkeznek, 
e mögött mindig szerepel a vezető diagnózis, 
amely serkenti az egyéb bajokat. Ez az uralkodó 
nyavalya leggyakrabban a fenti címben jelölt ron
da betegség. Felismerése csak az igen rövid, kez
deti lappangás alatt okozhat gondot a környezet 
számára, mivel a kór tüneteit a beteg képtelen lep
lezni. mi több. nem is akarja ezt tenni. Ennek az az 
oka. hogy - a betegség tüneteihez tartozóan - 
magát az egészség, az ideális vadász és a tökély 
mintaképének tartja.

A nyavalya primitívebb alfaja (manifestatio pri- 
mitivus) az orvvadászoknál állandó, általános és 
veleszületett. Az engedélyes vadász, aki a beteg
séget hordozza, szelíd, a vadászaton kívül vissza
húzódó. visszafogott és szerény. Más emberré vá
lik a vadászatokon. Ha egyedül ül a lesre, vagy 
magányosan cserkel. az Úristen legyen irgalmas 
minden fogyasztható vadnak, lett légyen az lőhető 
vagy tiltott. A kondából a legnagyobb koca az ál
dozat. máskor a legkövérebb tehén, a barkás fia
tal bika, a vemhes suta. a lényeg: minél nagyobb 
és minél kevésbé éber legyen. Ja . igen: és minél 
több! Egykori egyenruhás ismerősünk disznóra, 
bikára hívta vadásztársunkat. A lépés úgy jött ki. 
hogy a vendég vezette Trabant vitte ki a területre a 
vitézünket és vendégét. A fátyolos holdfényben a 
közúton haladva vitézünk elordítja magát - Állj! 
Szarvasok! - de. már kinn is van a Trabantból és 
mire vendége kikászálódik, ő már harmadszor is
métel az egyetlen kaszvány eperfához támasztva 
a minden lövés után több és több horizonton meg
jelenő szarvas körvonalára. Vadásztársunk kissé 
mereven álldogált az út szélén, amikor betegünk 
(a  vitéz) ráüvőlt: - Lőjed mán, ne gatyázz...! B a 
rátunk idegesen, de gondosan célozva rálőtt egy 
korosnak tűnő tízes-tizenkettes bikára. A vad kissé 
hátracsúszott lövést jelzett, majd eltűnt a kukorica
tarló lejtőjén. Mindeddig a vitéz újratárazva még 
leadott 3-4 lövést, majd a Trabanthoz rohanva kia
bálva sürgette vendégét az indulásra, mondván, 
hogy megelőzik a rudlit és még ötöt-hatot kilőnek. 
A vendég félénken megjegyezte: meg kellene
nézni, mit lőttünk. - Ugyan minek feleli a vitéz 
majd összeszedjük, van ott vagy hét-nyolc dö
göm. - Mondanunk sem kell, hogy a rudlit nem si
kerül bekeríteni vadásztársunk nagy meg
könnyebbülésére. de visszatérve a (rém) tett szín
helyére. egy árva vadat sem leltek föl. Barátunk 
biztos volt a saját találatában, bár nem mondhatni, 
hogy elöntötte a vadászőröm. Vitézünk pedig úgy 
öt-hat perc keresés után bölcsen kinyilatkoztatta, 
hogy sötét van, majd reggel még kijönnek szét
nézni. Azzal, irány a kocsma.

Másnap délelőtt 10 óra körül a tarlón perceken 
belül megtalálták barátunk bikájának sebágyát, 
bő gyomorvérrel, majd még két elfekvést. mielőtt a 
sebzett vad a kefesűrű völgybe beváltott. Kutya, 
az nincs, majd a vadőr, ha kijózanodik. A vadőr 
két hét múlva szagról megtalálta a tízes bikát (elég 
hamar kijózanodott), a trófeát pedig átadta vité
zünknek, aki eskü alatt vallotta, ő az elejtő.

A zsákmányos agylázban leledző puskás sokat 
panaszkodik gyengülő látására, nála a vad mindig 
„belelép a lövésbe", már betegen (sebzetten, sán
tán stb.) kerül elébe. Ha rajtakapják, mély bűnbá- 
natot tanúsít. Gyakran hord magánál biankó állat
orvosi igazolást is. Az eltiltás időszakában szoli
dan orwadászik.

Társasvadászaton ritkán zavarja társait, sok
szor lövés nélkül hagyja a vadat menekülni, és ha

RÉSZLET 
VÉGH ENDRE 

.MURPHY ÉS A BETEG VADÁSZ" 
CÍMŰ, KÖZELMÚLTBAN 

MEGJELENT KÖNYVÉBŐL

a zsebébe látnánk, ott legfeljebb 3-4 patront vél
hetnénk lapulni. Bátyó tud egy olyan díszpéldány
ról. aki üres hüvelyekkel rakja tele töltényövét. Be
tegünk döbbenetes átalakuláson megy át a teríték 
készítésekor: Hirtelen izzadni kezd. arca verese- 
dik, véresre harapja ajkait, és - ha kibírja addig, 
míg a nevét szólítják ráveti magát a látszólag 
legnagyobb, legjobban lőtt példányra, akkor is. 
ha az a sor közepén fekszik. Ha több vadat vihet, 
ide-oda szaladgál a teríték mentén, emelgeti, for
gatja a zsákmányt, épp hogy le nem nyúzza, meg 
nem kopasztja. van e benne pár szemnél több ső
rét. Eközben többször rálép a vadra, belerúg egy
két kutyába, majd megsértődik, amikor végre va
laki lefogja. Bár továbbra is sértett, de a teríték 
mellé kirakott, selejtre lőtt vaddal, mint vadászré
szen túli .juttatással" rögtön megvigasztalódik A 
nagyvad-vadászrész az ő esetében csak comb 
és gerinc lehet. Szexuális élményt okoz számára, 
ha az elejtő nem tart igényi a belsőségre. A va
dászrész elosztása után is izgatott marad, idege
sen téblábol. többször el akarja cserélni vadász
részét valakivel, akinél kívánatosabb zsákmányt 
vél felfedezni. Folyton panaszkodik, hogy neki 
mindig a hibás példány, sovány madarak, csupa 
mócsing húsok jutnak, hangsúlyozott önzetlensé
ge miatt.

Külön eset a róka. Betegünk a fentebb említett 
3-4 patront csak a róka miatt hozza magával. Nem 
eshet olyan vörősbundás a vadászaton, amelynek 
tulajdonjogát ne próbálná meg valamilyen úton 
vagy módon magának elvitatni. Már mindenki tud
ja. hogy nemcsak a 100 méterre inaló rókára pus
káz rá duplán léniázva. hanem a meglőtt, döglött
re is. Kimerültsége, fájós lába. beteg dereka, 
gyenge szive ilyenkor rögtön meggyógyul, agár
tempóban inai a (más által) sebzett rudli nyomán, 
lővonalon. árkon-bokron át, hajtásba bele. cowboy 
módjára csípőből lövöldözve. A kimúlt vadhoz ak
kor is ő ér oda elsőnek, ha legtávolabbról indult. 
Legnagyobb vetélytársai a kutyák, ott rúg beléjük, 
ahol éri őket. bátorsága ilyenkor lenyőgöző. A 
kocsmában már újra szelíd, udvarias, készséges, 
mindent megköszön és sose fizet...

Sokkal hírhedtebb válfaja a betegségnek a re- 
kordhajhászó (manifestatio megalomaniacus). 
Igen kártékony betegség, gyógyíthatatlan, zárt 
osztályt (intézményt) érdemelne. Valamennyi igaz 
vadász ezeknek a kóros személyiségeknek „kö
szönheti’ a  kígyót-békát, amit rájuk kiabálnak bár
gyú civilek és tanulatlan sajtóbakák. Átkos tevé
kenységük. mohóságuk, gátlástalanságuk nyo
mán pusztul a vad. vele a vadászat is.

Az ilyen fertőzött többnyire magas lovon kezdi a 
vadászatot is. Úri (elvtársi) kedve szerint használja 
márkás fegyverét, és mivel emberekre emelni koc
kázatosabb^), így minél értékesebb, ritkább, vé

deni való vadat gyilkolja, vagy mennyiségi rekor
dokkal nyomatékosítja hatalmát és felsőbbrendű
ségét. Eszközökben nem válogat, nála a Kalas- 
nyikov és a Purdy között csak tűzerőben (és leg
feljebb árban) van különbség.

Mindig győztes és első akar lenni, ebben csak 
egy nála nagyobb potentát (politikus, pénzember, 
maffiózó) akadályozhatja. A lemészárolt vaddal 
szemben barbár módon kegyetlen, jobb esetben 
semmibe veszi, gyakran hullagyalázza is.

Okulásul pár gyöngyszem K.T. 76 é. (nagyvezír)
- jelentős militáns, majd financiális háttérrel - „va- 
dászéletéből’ :

K. T: honvéd szakaszvezető 1945-ben szökött 
katona (későbbi megfogalmazásban partizán) két 
társával, egy pálinkáért vásárolt szovjet golyószó
róval, a Bükkben egy komplett téli szarvasrudlit 
(16 tarvad. 10 bika) ejtett el. Ekkor vált vadásszá. 
Nem szól mentségére, hogy a fölös húst Egerben 
szétmérték, ékszer és némi dollár ellenében, az 
éhes lakosság igényesebbjei között.

K. T. karhatalmista főtiszt 1957-ben az Alföldön 
dobtáras géppisztollyal és az akkoriban rendsze
resített karabéllyal történő társasvadászaton, ne
gyedmagával. 9 vegyes ivarú őzet. egy malacos 
házi disznót és egy kóbor magyar tarkát hozott te
rítékre. A házi vadak tulajdonosa kárpótlás gya
nánt szabadlábon maradt.

1973-ban emberünk (? ) G. S. főminiszter proto- 
koll-vadászatán 3 apróvadnyira megközelítette a 
fővendég teríték eredményét, ezért a szezon vé
géig kitiltották a hátralévő fácánirtásokból. Bete
günk (a m iénk?!) bosszúja hozzá illően nemes 
volt: a szomszédos vadászterületen a saját tiszte
letére rendezett vadászaton. 12 darabbal többet 
zsákmányolt G. S. két héttel az előtti produkciójá
nál. Legnagyobb bánatára az eredmény, az előz
mények miatt, nem kerülhetett hitelesítésre.

1979-ben K. T. kedvenc sportjának hódolva, a 
..Hajrá' vadásztársaság halastaván tenyésztett 
vadkacsából. 22-es kisgolyós (tiltott) fegyverrel, 
egyetlen délután 188 db gácsérral végzett, tiszta 
fejlövéssel.

1990-ban K. T. ny. táborszernagy beteg(ünk) 
nem puskázott egy teljes esztendeig, mivel rágal
mazták. börtönviseltek gyanúsítgatták. Kilátásai 
nem voltak tisztán felmérhetők. Nem publikus így 
az sem. hogy a kényszerpihenő alatt 2 érmes bi
kát és 3 jó bakot ejtett. A trófeákat nem gyávaság
ból. hanem helyhiány miatt tárolta más 34-gyel 
együtt villája padlásán.

1992-ben K. T. (kárpótolt) földtulajdonos - egye
nesági rokonokkal együtt 2240 ha szántó. 1210 ha 
erdő és némi gyümölcsös - fő szószólója az új va
dászati törvénynek, szigorúan magántulajdoni ala
pokon. Mindezt jó hangulatú vadászatokon és az 
azt követő szerény vacsorákon alaposan megtár
gyalta jobb- és bal- elvű. régi és vadonatúj va
dásztársaival.

1995-ben K. T. úr. az „Addide" Magyar-Patagon 
Hitelbank főrészvényese és ..deputy manager"-e, 
a cége által bérelt területen lévő restaurált barokk 
kastélyban végre elhelyezhette trófeáit, melyek 
papírra kívánkozó történeteit halk szerénységgel 
mesélte a vendégül látott hazai és külhoni főmi
niszter barátainak. (A trófeák leltári felsorolásától a 
helyhiány és a mínuszpontok miatt, ezúttal eltekin
tünk.)

1997. Meg nem erősített hírek szerint. K T. ve
zérigazgató urat magas (vadászati?) kitüntetésre 
fogják felterjeszteni.
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZÁKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

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

F Á C Á N M E S T E R T
KERES EGY JÓ  NEVÚ ÉSZAK-ALFÖLDI VADÁSZTERÜLET A FÁCÁNTENYÉSZTÉS. 

KIBOCSÁTÁS ÉS VADÁSZTATÁS IRÁNYÍTÁSÁRA. 
Követelmények:

legalább 5 éves szakmai gyakorlat fácántenyésztés területén • AMnimum hivatásos 
vadász vadtenyésztő végzettség • Német, olasz nyelvtudás előnyt jelent 

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

A T&T VIDEOSTÚDIÓ AJÁNLATA
Megrendelésre készítünk: reklám-, és referenciafilmet • vodászc*- és utazásszervező 
irodái. • '.xxlásrórsaságo< • részvényiorsoságo*. -észér( vadászatról filmet • oe;okii és külföld 
vodászoknc* Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat • cxtatás *iiézményekne*. 

• komoraknak • vadászvizsgára felkészítő válalfozásoknok 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 

lakács Viktor, hivatásos vadász 
9600 Sárvár, Rákóczi utca 13/E. Tel.: (95) 321-198, |30) 9370-747

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGM AGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A Ku*> IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELM I KFT.

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

AUTÓTELEFON: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

■___  ___  ___v Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
| f -  TRADE.----- ~

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

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOM ÁNYOSI FEG YV ER EK , G Á ZFEG YVEREK , ÖNVÉDELMI 

É S  SPO RTPISZTO LYO K Ó RIÁSI VÁLASZTÉKBAN  
SÖ RÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

1077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFO N : 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14.30

szeme
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

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

A vadász
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Közlem ények

A Vadgazdasági Terméktanács címe: 
2101 Gödöllő. Tessedik Sámuel út 4. Te
lefon: 06/28/420-644/166.

A Vadász Könyvklub Egyesület éves 
közgyűlését június 3-án 15 órától tartja a 
Vám- és Pénzügyőrség klubtermében.

Seregszemle
A Vadászkutyák Országos CAC kiállítá
sát szervezi a MEOE Kőszegi szervezete 
május 22-én Kőszegen, a Csónakázó tó
nál. A rangos vetélkedőn terrierek, tacs
kók, lajkák, kopók, vizslák, szetterek, 
spánielek, retrieverek. és agarak szere
pelnek fajtacsoportokban.

Járőrözés az éjszakában
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Pe- 
nyigén márciusban egy rendőrjárőr iga
zoltatásra szólított fel éjszaka negyed 
egykor egy személygépkocsit. Az autó
ban két őzet találtak, egy háncsos bakot 
és egy sutát, krotália nélkül. A kocsit ve
zető hivatásos vadász és gyakornoka 
azt a magyarázatot adta. hogy a lőtt őze
ket találták. Fegyver nem volt náluk, az 
ennek ellenére megtartott házkutatás so
rán a rendőrség számos kitömött és vé
dett madárritkaságot, tisztázatlan erede
tű trófeát foglalt le. amelyek fölértékelé
sére. meghatározására szakértőket kér
tek fel. A nyomozás még nem zárult le.

Tragédia Csengeren
A sajnálatos végkifejlet szálai több, mint 
két évtizedre nyúlnak vissza. Azóta folyik 
a veszekedés az M. és az Sz. család kö
zött. amelynek alapja egy réges-régi te
lekvita. Március 4-dikén. délután, a há

rom Sz, testvér kérdőre vonta az 55 éves 
M Józsefet, majd alaposan ellátták a ba
ját. A folytatástól joggal tartva a sértett 
bezárkózott a lakásba, és még az ajtókat 
is belakatolta. Az egyik haragos, a szom
szédasszony. értesítette a kocsmában 
időt múlató fiait, hogy M. József betörte 
a fürdőszobájuk ablakát. A 41 éves Sz. 
József és a 37 éves Sz. István azt már 
végképp nem tűrhette. Baltát ragadtak, 
majd a kertkapuról a lakatot leverték és a 
bejárati ajtót kezdték apró fává átalakí
tani. A házigazda engedéllyel tartott 
egycsövű sörétes puskájával hasba lőtte 
Sz. Józsefet, majd újra töltött és fejbe ta
lálta Sz. Istvánt, aki a helyszínen életét 
vesztette. Sz. Józsefet életveszélyes sé
rülésekkel szállították kórházba. A magát 
és házát védő M. Józsefet a rendőrség 
őrizetbe vette, és a vizsgálat lapzártánk 
idején még nem zárult le.

Baráti találkozó
A Vadászati Kulturális Egyesület Tisza-tó 
környéki regionális szervezete április 15- 
én tartotta találkozóját a tiszanánai va
dászházban. Godó Ferenc, a Fauna Rt. 
nyugalmazott fővadásza felejthetetlen 
afrikai vadász szafarijáról készült video- 
filmjét mutatta be, és teremtett vidám 
hangulatot. Ezt követően a megjelentek 
a hazai vadászat, vadgazdálkodás ta
pasztalatait. a jelen gondjait, örömeit 
elemezték. A késő esti órákra nyúló kö
tetlen beszélgetést minden megjelent 
fontosnak és feltétlenül hagyományte
remtőnek értékelte.

Új felügyelőségvezetők
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából fölmen
tették tisztségükből Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megyében Kismartoni Károlyt, .és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Tö-

mösváry Károlyt. Borsodban a tisztséget 
Szilágyi Sándor vette át. aki korábban 
már évtizedes felügyelői múlttal rendel
kezett. Szabolcs megyében a megbízott 
osztályvezető Faggyas Zoltán erdömér- 
nök. aki eddig felügyelői beosztásban 
végezte munkáját.

Szakm ai nap az őzről

Szakmai fórumot rendezett az őzről a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadász 
Kamara, április 14-dikén. A megyében 
élő mintegy 14 ezres törzsállomány gaz
dálkodási kérdéseit vették górcső alá. A 
társaságok még ebben az évben három 
tájértekezleten találkoznak a hatékony és 
egységes szemlélet- állománykezelés és 
kialakítása érdekében. Zemplénben a 
gímszarvas. Miskolcon a vaddisznó, Me
zőkövesden pedig az apróvad-gazdál- 
kodás kérdéseivel foglalkoznak.

A Bodrog áldozatai
Vadászni indult Matyisák Tibor és Zemp
léni Sándor mezőőr, a kiöntött Bodrogra 
március 12-én. Vissza azonban soha 
nem tértek. A keresésükre indulók a la
dikjukra már korábban rábukkantak, de 
az eltűnt vadászok után a tüzetesebb ku
tatást csak azután lehetett elkezdeni, 
ahogy megindult az apadás. Csak a hó
nap végére vált bizonyossá, hogy mind
eddig tisztázatlan körülmények között ki
estek csónakjukból és életüket vesztet
ték a megáradt folyóban.

A vadásztársaság beírókönyvében 
nem szerepelt a kötelező bejegyzés, 
ezért csak találgatni lehet, hogy mire 
akartak vadászni március közepén a 
megáradt Bodrogon, és vajon miért vit
ték magukkal a két sörétesen kívül még 
a golyós puskát is.

Borsodi veszteségek

Az 1998-99-es őszi árvíz által a vadállo
mányban okozott károk becsült adatai 
megyénkben. 21 érintett vadásztársaság 
év elejei felmérései alapján elhullott 70 
vaddisznó. 550 őz. 1350 fácán és 1220 
mezei nyúl.

H.Gy.Zs.

A VKE Szolnok megyében

Közös ülésen értékelte az elmúlt év mun
káját Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
a megyei vadászkamara és a megyei va
dászszövetség elnöksége. Meghívót ka
pott erre az alkalomra a VKE megyei 
ügyvivője, aki élve a lehetőséggel, tájé
koztatást adott az egyesület eddigi mun
kájáról és terveiről.

Izrael állam fennállásának 50. évfor
dulója alkalmából nemzetközi gyermek- 
rajzpályázatot hirdettek a Bibliáról. A 
beérkezett 246 pályamű között sok bibli
ai ihletettségű kiváló állatábrázolás is 
szerepelt, amely felkeltette a VKE helyi 
szervezetének figyelmét. Képviselőjük 
részt vett a rajzok társadalmi zsűrijében 
és a kiállítás megnyitóján is. amely április
16-án volt Szolnokon. Az ifjú nyertesek 
közül hárman örülhettek a VKE ajándé
kainak. amely azzal a nem titkolt célza
tossággal került a dijak közé, hátha egy 
leendő vadászfestő szárnypróbálgatása
it segítettük.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Rákóczifalván a IV. Rákóczi-tavasz 
rendezvénysorozaton második alka
lommal rendeztek vadászati kiállítást. 
A térség vadászai egy-egy féltve őr
zött emléküket hozták el, bízva abban, 
hogy ezzel tovább építhetjük a vadá
szok és nem vadászok közötti lerom
bolt kapcsolatokat.

M IÉR T JO  A VK E TA G JA N A K  LENNI?
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 1999-re elfoga
dott 2500 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE 
igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

Sándor László gumijavitó (5000 Szolnok. Mártírok u. 24.) vállalja, hogy a VKE tagjai 
részére, szolgáltatásaiból 10% kedvezményt biztosít. Telefon: 06-20/964-4409.
Reichart Lóránt vadászpuskaműves (5000 Szolnok Sóház u. 5.) az általa végzett 
fegyverjavításokból 5% kedvezményt ad a VKE tagjai részére. Telefon: C6-56/379-615.

*
ARCUS-PROMT KFT (1043 Budapest, Nyár u. 36.. telefon/fax: 389-5768) épületgé
pészeti. kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel 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, izzitógyer- 
tyák. porlasztócsonk, féltengelycsuklók. tömítések, fékbetétek, ablaktörlő lapátok, 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. Telefon/fax: 252-2279. 251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57.. telefon: 283-4432, 
vagy 3ÍV421-839) 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. 
376-2154) az ügyvédi Honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak

A Lőrincz és Fia Kft. PORST optikai boltja új helyen (1056 Budapest. Váci u. öl- 
telefon: 337-2902. tel /fax: 318-4572) 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-Lörinc Boltnak (1056 Buda
pest. Fővám tér 6.. telefon: 337-5671). amit fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek javí
tásánál lehet igénybe venni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A. telefon/fax: 06-26/311-342, üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.

Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak. Telefon: 06-62/442-659.

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 11012 Budapest, Attila u. 129., telefon: 375-2951) 10 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagiar ak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök íjkészítéséből.

Takács Viktor a Vadászúnnep és a Velünk élő természet című videofilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)

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

A Printer Nyomda (1088 Budapest. Vas u. 7. Tel/fax: 338-4861) 10%-os enged
ményt ad Esztergomi Ernő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vadász és egyéb 
nyomdai termékek árából.
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ö  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

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

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendelőink részére 

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

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

pontos címe, irányítószáma.
Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 

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

Szükséges:
2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 

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

irányítószámát.
Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 

nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pl. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Telefax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http^/www.netcall36.hu/1ofegyv/!egyver.htm

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

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

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

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

Telefon: 0 6 -6 0 /3 2 7 -2 8 0  Fax: 06 -1 /331 4 -3 68

V É R E B V E R S E N Y
NEHEZÍTETT M EST ER SÉG ES  VÉRCSAPÁN

A MEOE MAGVAK VÉREB EGYLET 1999. június W n VÉRESVERSENYT. ELŐVIZSGÁT 
ÉS FAJTABEMUTATÓT rendez. A verseny nehezített mesterséges vércsapán 

a SEFAG Rt. Szántódi Erdészeiének zamárdi vadászterületén történik. 
A VÉREBVERSENYRE csak eredményes elővizsgával és munkában szerzett 

megfelelő gyakorlattal rendelkező kutya nevezhető. A versenyen 6 véreb indulhat 
a jelentkezés sorrendjében.

Nevezési díj: 2500 Ft (áfával)
ELŐVIZSGA, mesterséges vércsapán, törzskönyvezett, legalább 12 hónapos 

hannoveri és bajor vérebek részére. Olyan kutyák jelentkezését várjuk, melyek már 
folyamatos nyomkövetési oktatásban részesültek és rendelkeznek előírt védőoltással.

Nevezési díj: 1250 Ft (áfával)
A megnyitó és fajtabemutató helye és ideje:

Szántödpuszta Ménescsárda. 1999. június 5-én 9.00 óra 
Nevezni Böhm Istvánnál írásban 7551 Lábod, Sport u. 11. címen. 

Érdeklődni a 06-82/448-243-as telefonszámon lehetséges 
Nevezési díj befizetésére csekket küldünk.

Szállás a SIOTOURS SZÁNTÓDPUSZTAI vendégházában

Helyfoglalás: Idegenforgalmi és Kulturális Központ: Tarján Zsuzsa 
Telefonszám: 06-84/348-946

Magyar Véreb Egylet Vezetősége

A MEOE MAGYAR VEREB EGYLET
vérebvezetői tanfolyamot szervez négy körzetben:

Tanfoíyomvezetó:
1. Északi-Középhegység Boncsér Károly, 3896 Gönc, Kossuth u. 58.

Tel.: 06-30/928-6138

2. Nyugat-Magyarország Varga Aladár, 9700 Szombathely, Kárpáti u. 14.
Tel: 06-94/324-490

3. Dél-Dunántúl Buzgó József, 7666 Pogány, Pécsi u. 27/a.
Tel.: 72/374-434

4. Észak- és Közép-Dunántúl Maróti Béla, 8440 Herend, Dózsa Gy. u. 6.
Tel: 30/993-0412

A  tanfolyamra várjuk azon vérebtulajdonosok és érdeklődők jelentkezését, 

akik a vérebvezetés elméleti és gyokorlati fogásait szeretnék megismerni és elsajátítani. 

Jelentkezés és információkérés a  fent megadott tonfolyamvezetöknél.

C O t l^ O R D C  tr  avel
1062 Budapes1*Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 353-0935.269-5447.269-5448 

Fax: (06-1) 353-0417. E-mail: concorde@mail.datanet.hu 
http: //www.port.hulravel'concorde

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai
MÜNCHEN 34400- ISZTAMBUL 44 200-
AMSZTERDAM 40400- NEW YORK 80650-
ATHÉN 40400- MIAMI 87400-
KÖLN ’ 44200,- LOS ANGELES 106400-
ZÜRICH 40400- TORONTO 79800.-
FRANKFURT 44200,- SYDNEY 189900,-
KOPPENHÁGA 44200- WINDHOEK 133000,-
STOCKHOLM 36860,- JOHANNESBURG 128000,-
LONDON 45400,- BANGKOK 122000-
MADRID 45400,-
Az árak oda*vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.
További felvilágosítás és jelentkezés:

ConCorde Travel, 1062 Budapest. Andrássy út 56.
Tel.: 353 0935.269-5447.269-5448. Fax: 353-0417 

E-mail: concorde@mail.datanet.hu http: //www.port.hu/travel'concorde

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/1ofegyv/!egyver.htm
mailto:concorde@mail.datanet.hu
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travel'concorde


KERESKEDELMI
RAKTÁR

(hétfő - péntek) 
7.00-17.00

Indiform
—  VADASZ.
®  RUHÁZATI 
r^l MINTABOLT

I hétfő-pénteki 
9.00-17.00

2440 Százhalom batta, Vörösm arty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

ÖNVÉDE1MI, SPORT- ÉS VADÁSZf EGWEREK, LŐSZEREK, 
VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

FELKESZITES FEGYVERVIZSGARA

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL: 
személyi vagyonőr • magánnyomozó • biztonságtechnikai 
rendszertelepíló • biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGASZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: 136-1) 283-4432, 

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

ROYVlriZUT



MAVAD RT.
A d

< t \
Ti$

( Ch u b e k t is  vadAsztAis a s íÍ ^ )

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

NAPOS FACANCSIBE-AJANLATUNK:
Június 20-ig 200 Ft+áfa/db
Július 1-ig 180 Ft+áfa/db
Július 1-jétől 160 Ft+áfa/db

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

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

A megrendelt madarakat a helyszínre szállítjuk.

VÁRJUK MEGRENDELÉSÜKET AZ ALÁBBI CÍMEN:

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

a * u l 'T C .a ííá t^ -

H-2120 Dunakeszi. FÓO ú t23. Tel: (36-27/ 342-819 Fax (36-27) 342-381 
Ernái: kotath@maiKig.tel2002.hu

Vízibivaly vadászata Ausztráliában márciustól
Ára: 3250,- USD/fő (2/1 esetén és 7 5 0 - USD felár 1/1)

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

Namíbiai vadászat
5 napos vadászcsomag, öt vad (kudu, oryx, springbock, 

duiker, steenbock) trófeadíjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel 
együtt: 3800,- DEM/vadász (2/1)

Dél-Afrikai Köztársaság
Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges vadászatokat kedvelőknek.

5 vadásznap, öt antilop (oryx, hartebeest, impala, springbock, steenbock) 
trófeadijával, teljes ellátással, reptéri transzferrel együtt:

2500,- USD/vadász (2/1). Mellette még másik 20 vadfaj vadászható 
trófeadij ellenében, köztük igazi ritkaságok is!

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

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

Vadászíjjal vadászók részére különleges programok!
TRÓFEABÍRÁLAT a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

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

VADGAZDALKODAS

B iztosítsa  m ár m ost 
őszi vadászatait!

napos fácán:
június 15-ig: 200 Ft + ÁFA

180 Ft + ÁFA 
160 Ft + ÁFA

július 10-ig: 
július 10-e után:

előnevelt fácán:
480-500 Ft + ÁFA
kész vadászfácán:

1650-1800 Ft + ÁFA
napos vadkacsa:

kelési időtől függően: 160 Ft + ÁFA
150 Ft + ÁFA 
140 Ft + ÁFA

Felvilágosítás:
Siklós Zoltán

Tel.: (29) 320-042
Járási Gábor

Tel.: 355-8939
MAVAD PA RFO RCI: VADÁSZBOI.T 

B udapest, V isegrádi u tca  9-
Tel e íon : 2 3 9 -1 3 3 3  

N yitva: hétköznap 1 0 - 1 7  óráig

1014 Budapest I., Úri u. 39. 
Telefon: 201-6445,375-9611 

Telefax: 201-6371 
E-mail: niavad@elender.hu 

Homepage: www. mavad. com 
IKIM bejegyzés száma: R -0844/93/1997

mailto:kotath@maiKig.tel2002.hu
mailto:niavad@elender.hu


HOTEL

H—8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513
Telefon: (36-83) 348-036,348-037 • Mobil: 06-30/947-0649

2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 6800 FT. NAP (2 FÓ) 47 600 FT,HÉT (2 FŐ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI * FÉLPANZIÓ 9200 FT/NAP (2 FÓ) 64 400 R/HÉT (2 FŐ)
2 AGYAS SZOBA REGGELI + EBÉO + VACSORA 11600 FT/NAP (2 FÓ) 81200 FT HÉT (2 FŐ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7800 FT. NAP (3 FÓ) 54600 RHÉT(3FŐ)

11400 FT. NAP (3 FÓ) 79800 FT/HÉT (3 FŐI
15000 FT NAP (3 FÓ) 105000 FT/HÉT (3 FO)

3 AGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD ♦ VACSORA
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 9300 FT NAP (4 FŐ) 65100 R/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ FÉLPANZIÓ 14100R NAP (4 FŐ) 98 700 R/HÉT (4 FŐ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉO ♦ VACSORA 18900 RNAP (4 FÓ) 132300 R.HÉT (4 FÓ) 
KÜLÖN REGGELI: 650 Fitt. félpanzió: 1200 Fitt

A a Balaton északi partján, Keszthelytől 6 km-re található, Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda, 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV, telefon van, igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Őrzött gépkocsiparkolás az udvarban.
A szállodában söröző, billiárd és játékterem, valamint kqpdirionátóterem várja ven
dégeinket.
A szálló kertjében fűtött fürdőmedence áll yandégeirk 'enT 
A Balatontól 200 m-re fekszik, jól fetezüréit és ítészben homoki f ked
velt a családok körében.

A KÖRNYÉK SZÁMTALAN KIRÁNDULÁSI LEHETOSEGET KINAL:
^^üm egWa^BrKf*H*oity' Hévízi tófű
SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK: tenisz - 
lovaglás - sportlövészet - asztalitenisz.

zés - vízimotor - strandröplabda -

KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel)
• 4-12 éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből
• szeptember 1-jétŐI a nyugdíjasoknak további 10% kedvezményt adunk

Budapest XI., Bartók Béla út 87. Telefon: 385-4963 
Söréfakció 3 4  Ft

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

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig

K a p h a t ó k  az o r s z á g  2 0  m á r k a k e r e s k e d ő j é n é l !

TATA CREW CAB turbó diesel 4X4

tfrd z Á K  c s a fá c f/' au. Ű á /

A világ harmadik legnagyobb járműgyártó 
csoportja, a TATA konszern autógyártó társa
ság mintegy 60 országba exportálja járműveit. 
A magyarországi vezérképviseletet ellátó 
SW ISSÍAR Rt. révén a hazánkban még ke
véssé ismert márka egyre népszerűbb nálunk 
is. Jelenleg két típusa van itthon forgalomban.

A TATA 2.0 D diesel pick-up egy már be
vált, praktikus, 950 kg összteherbírású, robosztus 
felépítése ellenére meglepően mozgékony ha
szonjármű, ami jól bírja a gyűrődést, erről tanús
kodnak a járművet nap mint nap használók is.

A duplakabinos, összkerékmeghajtású 
TATA tu rb ó  diesel 4X 4  c rew  cab igen

sokoldalúan használható, a munkában és a 
szabadidőben egyaránt. A tágas és kényel
mes kabin 5 személyes, míg a raktérben 850 
kg-nyi áru szállítható. A haszonjármű az or
szágutakon és a fóldutakon egyaránt könnyen 
kormányozható, az igény szerint kapcsolható 
felező, valamint az automatikusan működő, 
részlegesen önzáró hátsó differenciálmű pe
dig a Különlegesen nehéz helyzetek leküzdé
sében segít.

A TATA haszonjárművek esetén nem csu
dán a menet- és rakodási tulajdonságok kü-

áru

pán a menet- és rakodási tulajdonságok kü
lönlegesek, hanem kategóriájuk legkedvezőbb 
árú autói közé tartoznak.

í1*  TATA

TATA 2 .0  D diesel p ick-up TATA tu rb ó  diesel 4X 4 crew  cab

Kizárólagos importőr: SWISSCAR Rt. 1222 Budapest. Háros u. 121-123. Tel.: (1) 227-4445. fax: (1) 227-4446



P ' í r' ^ - pont. nagykereskedelem, csomagküldő szolgalat

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

telefon/fax: 420-4940
K e t tn e r  Vadász-horgász szaküzletek;

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

Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, 

Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, 
Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: (37) 311-898,

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