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KERESSE ÜZLETEINKBEN VADÁSZATI FELSZERELÉSEIT, 
FEGYVERT, LŐSZERT, TÁVCSÖVET, RUHÁZATOT 

ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐKET A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL.

ZEISS

- a világ legjobb 
kereső- és 
céltávcsöveiTovábbra is akciós áron a

fegyverek: 
bruttó 109 990 Ft 
(.30-06, 7x64), 
119 990 Ft (.243) Minden időjárási körülmények 

között megbízható v\!\0 , 
f  I X ! n *\ vadászfegyverek 

és lőszerek Finnországból
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Z b r o jo v k a

A cseh fegyveripar 
te ljes te rm ékská lá ja

Európa vezető m árkái 
LE  CH A M EA U , 
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Ném et csúcstechnológ ia  
a vadászatban : D Y N A M IT  

NOBf vadász- és 
sportlőszerek

H A R M Ó N IA  V A D Á S Z B O L T O K
■  4025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10. Tel.: (52) 430-468 Fax: (52) 412-633 ■  3530 M ISKOLC, Széchenyi u. 14. Tel.: (46) 341-464
■  4400 NYÍREGYHÁZA, Zrínyi Ilona u. 8-10. Tel.: (42) 413-423 ■ 5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 12. Tel.: (66) 449-369 ■ 6720 SZEGED, 
Oskola u. 23. Tel.: (62) 325-044 ■  6500 BAJA, Hattyú u. 2. Tel.: (79) 321-364 ■  1165 BUDAPEST XVI. kér., Margit u. 116. (lőtér) Tel.:
(1) 403-3016 ■ 2335 TAKSONY, Baross tér 1. Tel.: (24) 478-538 ■ 2890 TATA, Május 1. út 38. Tel.: (34) 381-418 ■ 8360 KESZTHELY, 
Rákóczi u. 3. Tel.: (83) 314-101 B 8 9 0 0  ZALAEG ERSZEG , Tompa u. 1. Tel.: (92) 348-011 Rádiótel.: (30) 9398-369 B 7 6 2 6  PÉCS, Király 
u. 75. Tel.: (72) 335-333, 325-204 ■  3300 EGER, Mátyás király út 85. Tel.: (36) 313-904 ■  2400 DUNAÚJVÁROS, Dózsa G yörgy út 4/C 
(Tojásház) Tel.: (25) 405-701 1 8 2 0 0  VESZPRÉM, Rákóczi u. 5. Tel.: (88) 325-033 ■  7800 SIKLÓ S, Szent István tér 8. (Kék Sellő Úzletház)

Tel.: (72) 352-658 ■  7030 PAKS, Dózsa György u. 102. Tel.: (75) 315-687



energia
költségeit

csökkenteni?

&
ÖNÉ M IN D EN  
ENERGIÁNK

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

További inform ációért kérjük hívja a 06 (40) 25-50-50 kék számot a helyi hívás díjáért!

s/oretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos rendszeréről. 1  a  m  a

0  P R I M A D A Z
I  PRÍMAGÁZ CSOPORT.................................... ........................ .............................. ................... .............................................................
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VADASZTOL 
V A D Á S Z O K N A K !^^

g | | _ |  NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!

13 Aho1 eddi9 elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan
i i '  /; / /  futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver-

W  / /  seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?
i> ' /■ ö Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több-
t  { !■  \  szőrösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik legjobb
l  i W  &  terepversenyzöjének a szülei gyárából származó gumiabroncsok.

\  Mi is teszteltük!
Az olasz Parm a-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó-jaként 

M T T T T T y j  örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle méretű
gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 

— 1 \  országszerte viszonteladóinknál.

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

Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 7.
Tel/fax: 260-1122 1

M ŰD TRAC SPEC IAL TRAC

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 FŐ) 47600 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 9200 FT/NAP (2 FÓ) 64 400 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ EBÉD + VACSORA 11600 FT/NAP (2 FÓ) 81200 FT/HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7800 FT/NAP (3 FÓ) 54 600 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ 11400 FT/NAP (3 FÓ) 79800 FT/HÉT (3 Fój
3 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ EBÉD + VACSORA 15000 FT/NAP (3 FÓ) 105000 FT/HÉT (3 FO)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 9300 FT/NAP (4 FÓ) 65100 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ 14100 FT/NAP (4 FÓ) 98700 FT/HÉT (4 FÓJ
4 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ EBÉD ♦ VACSORA 18900 FT/NAP (4 FÓ) 132 300 FT/HÉT (4 FO)
KÜLÖN REGGELI: 650 Ft/W, félpanzió: 1200 Ftfő

H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@maiJ.di9itel2002.hu

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

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

Namíbiai vadászat
5 napos 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) 

trófeadíjával, teljes ellátással, reptéri transzferrel együtt: 
2500,- USD/vadász (2/1). Mellette még másik 20 vadfaj vadászható 

trófeadíj ellenében, köztük igazi ritkaságok is!
Pumavadászat

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

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 kondicionálóterem várja ven
dégeinket.
A szálló kertjében fűtött fürdőmedence áll vendégeink rendelkezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen ked
velt a családok körében.
A KÖRNYÉK SZÁMTALAN KIHANDULÁSI L E H E T Ő S É G E T  KÍNÁL: Afrika Múzeum
- Sümegi vár-Badacsony-Hévízi tófürdő.
SPORTOLÁSI LEHETÓSÉGEffiitanlaz - azflrtózés - vízimotor - strandröplabda - 
lovaglás - sportlövészet - asztalitenisz.

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

mailto:kollath@maiJ.di9itel2002.hu


A TARTALOMBÓL:
Valódi szenzáció 7
A C.I.C. közgyűlése Milánóban 8
Vadlexikon: a görény 9
Üzekedés előtt 10
A VKE majálisai 11
Tévedések végjátéka 12
Előbb utóbb eljön a pech 13
Öltözködjünk 14-15
Újra lendületben 18-19
Ősök bőrében 20-21
Kürtiskola 22
Művészportré: Gábor János 23-24
Vérebverseny Szántód pusztán 25

Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1100 forint, amelyet bármely postahivatalban .Belföldi
postai utalványon’  lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  B u d a p e s t Pff. 1 2 0 9 .
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, vállakózások ki
vételével -  számukra ingyenes a Magyar VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és dinét

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

CÍMLAPON: AZ Ú J FORM ARUHA
MAGYAR FEREN C  FELVÉTELE (cikk az 5. oldalon)

’/AItáSZlAP ©
M EGJELEN IK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő:
Csekő Sándor 60326-731 

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

Reklámszerkesztő:
Lukácsné Kocsis Marianna 60/322-898 

Szerkesztőségi titkár:
Goronné Tóth Margit 60/495-410 
A szerkesztőség levelezési címe: 

1245 Budapest, P l. 1209 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 

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

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

.Belföldi postautalványon' 
a szerkesztőség címén, átutalással 

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

vagy a hírlapkézbesítőknél, 
a postahivatalokban.

Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. 
és az alternatív terjesztők. 

Előfizetési dl] 1999-re: 1100 forint.
Nyomdai előkészítés:
Szikra Lapnyomda Rt.

Felelős vezető:
Londval Lászlóné vezérigazgató 

Nyomás:
Athenaeum Nyomda Rt. 

i iíIHős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 
az igazgatóság elnöke 

1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30.’979-6495 

Dr. Czvalinga István 06-72/441-171 
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20-968-7096 
Békés: Lovász Sándor 06^6469-712 

Bakai István 06-66433-091
Borsod: Handa György Zsolt

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

06-62*326-034 
Győr: Pió Márta 06-30*961-8844
Hajdú: Haramura Béla 06-52/427-784 
Heves: Prezenszky János 06-3&316-512 
Komárom: dr. Faragó István

Ó&-34368-419
Nógrád: Nyíró Gyula 
Pest: Mészáros Iván 
Somogy: Szarka Ágnes 
Szabolcs: Erdélyi István 

Balogh István 
Szolnok: Balajti János 
Tolna: Bischof Ferenc

Vas: Ohm Károly 
Simon Szabolcs

06-20922-5449 
06-53/312-898 

06-30/961-9481 
06-44/362-569 
06-60/471-374 

06-30963-6277 
06-74/417-5% 

06-30901 -8453 
06-30936-0268 

06-95365^)64
06-30994-2359 

Veszprém: Baracskay Lajos 06-88'422-298 
Zala: Polster Gabriella 06-93391 -041
Fejér megyében még nincs munkatársunk, 

várjuk a tudósítók jelentkezését.

í mail címünk: vke.vadaszlap@mail.matav.hu Hompage: wvAv.vadaszlap.hu

A ruha teszi... 
.. .a hivatásos vadászt

Természetesen akkor, ha a munkaadója 
megvásárolja majd a most elkészült for
maruhát, amelyet közel két esztendőn ke
resztül terveztek, modelleztek, bemutat
tak, megvitattak, elvetettek, új ötleteket, új 
anyagokat kerestek ... végül - ha minden 
igaz - még rendeletbe is foglalnak.

A Vadászati Kulturális Egyesület megbí
zásából Cziglényi Alpár tervező és Lukács
né Kocsis Marianna ügyvezető igazgató 
abból indultak ki. hogy a magyar hivatá
sos vadászok tulajdonképpen első számú 
követei vadászati kultúránknak, hiszen ők 
találkoznak és töltik együtt a legtöbb időt 

a hazai és külföldi bérvadászokkal, vadászvendégekkel, az ő 
feladatuk adott esetben eljárni az önkormányzatoknál, rendőr
ségnél ... és mindenféle hatóságnál... és a hivatásos vadászok 
jó esetben zöld katonai gyakorlóban, ilyen-olyan szedett-vedett 
ruhában teszik mindezt.

Nem ők tehetnek róla, hogy úgy néznek ki, ahogy kinéznek ... 
merthogy a magyar vadászatnak eddig nem volt „hivatalosan" 
elfogadott formaruhája. Vigyázat! Kimondottan formaruháról be
szélünk és nem a kötelezően előírható egyenruháról, amit csak 
állami alkalmazottak viselhetnek.

A formaruha viseletét tehát semmiféle rendelet nem fogja elő
írni, vagyis nem lehet kötelezővé tenni - és ha lesz is a formaru
ha milyenségét rögzítő rendelet, legfeljebb ajánlani fogja a hiva
tásos vadászok formaruháját. Ha a most készülő miniszteri ren
delet valami oknál fogva egyáltalán nem foglalkozik majd a hiva
tásos vadászok formaruhájával - végül is minek, nem kell min
denben utánozni az erdészeket, természetvédelmi őröket, me
zőőröket, sőt a különböző magára valamit is adó biztonsági 
szolgálatokat? - meggyőződésem, hogy az új formaruha rövid 
időn belül mégis divat lesz.

Divat lesz, mert a vadászatra jogosultak, a vadásztársaságok, 
a vadőrök munkaadói a kulturált, esztétikus, ugyanakkor prakti
kus viseletet fogják előnyben részesíteni. Teszik ezt azért, mert 
alapvetően igénylik a szépet és a jót. ahogy eddig, ezután még 
jobban szeretnék, ha a hivatásos vadászukra azt mondanák: na 
nézd csak a Ferit. Jóskát (a megfelelő nevet szíveskedjenek be
helyettesíteni) milyen elegáns.

Igen, a hivatásos vadászok új formaruhája elsősorban prakti
kusan vadászias. de másodsorban mindenféle szempontból ele
gáns. A praktikusan vadászias alatt azt tessék érteni, hogy a ki
egészítőkkel felszerelve télen-nyáron lehet benne dolgozni, az 
erdőn-mezőn. a szederindás rózsabokrok között vagy a terepjá
róból ki-beugrálva közlekedni... azaz vadászni és vadásztatni.

Címlapunkon és a lap 14-15. oldalán megpróbáljuk bemutatni 
a többnyire beleszőtt emlémával díszített és a VKE védjegyével 
ellátott formaruha különböző darabjait, amelynek a sorozat-gyár
tása akkor kezdődhet el. ha legalább 50-100 formaruhára kap
nak a gyártók megrendelést. A dolog most válik ..élessé”, hiszen 
most kell a Vadászati Kulturális Egyesületnek - amely eddig is a 
VADÁSZLAP ingyenes megküldésével évente több millió forinttal 
támogatta a hivatásos vadászokat - a mellékelt méret-táblázat 
alapján összegyűjtenie a megrendeléseket. Összegyűjteni és 
továbbítani a gyártóknak és kereskedőknek, hogy tegyünk egy 
hatalmas lépést a vadászati kultúra rögös útján.

Ha ugyanis a hivatásos vadászok formaruhát öltenek, a 
sportvadászok sem fognak terepszínű katonai gyakorlókban és 
mindenféle vadásziatlan gúnyában vadászni, mert ahogy a gye
rekeim mondják „ciki vagy égő" lesz.

Tisztelt Vadásztársak! Ne 
felejtsük az igazmondást: lát
szatra a ruha teszi az embert 
... ezt valamennyien már meg
tapasztalhattuk és itt az ideje, 
hogy adjunk a látszatra is! főszerkesztő

5
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APRÓHIRDETÉS MUNKÁCSI ISTVÁN
(1941-1999)

Valószínűleg nem vagyok egyedül, 
akinek az emlékeiben Munkácsi 
Pista mokány. fekete bajuszos, sok
szor szigorú szemű alakja a vadá- 
sziasltott GAZ-kocsival együtt őrző
dött meg. merthogy Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében a Mavosz 
ugyancsak „napóleoni" rendet tartó 
megyei fővadászától szinte elvá
laszthatatlan volt a kocsija.

Ki tudná megmondani, hogy a 
Mavosz alakulásától kezdődően. 
1969-től hány őzbakot lövetett 
Munkácsi István, hány rókát, nyulat 
vagy fácánt ért utol ahogy sokan 
szólították: ..Pista bácsi" gyors és 
messzire hordó sörétespuskája?

Tudtuk és mindenki tudta, hogy 
jó vadász volt. aki mindig arra tö
rekedett. hogy a megye vadállo
mányát megóvja az ésszerűtlen 
döntések következményétől, még 
akkor is. ha ezzel sem közvetlen 
főnökei, sem a hazai és külföldi 
vendégek körében nem aratott si
kert. Ritkán lehetett pontosan tud
ni. hogy a huncut mosoly mögött 
mi az igazság, amikor az őzek. fá
cánok vagy a fogolyállomány ér
dekében nyilatkoznia kellett... ami 
viszont biztos, Munkácsi István fő
vadász és 1984-től megyei va
dászmester korában volt a csú
csán a megye vadgazdálkodása.

Mezőgazdasági technikusként 
kezdte pályafutását és miközben 
elvégezte Sopronban a felsőfokú 
vadtenyésztő kurzust, aktívan köz
reműködött a megye sport- és hi
vatásos vadászainak oktatásában, 
vizsgáztatásában, azon fárado
zott. hogy a megyében mind több 
sörétes és. golyós lőtér épüljön, 
hogy a vadászok ne a vadon ta
nuljanak meg lőni.

A Szolnok megyeiek sokat kö
szönhetnek a Munkácsi-féle szigo
rúságnak. aki elévülhetetlen érde
meket szerzett a vadállomány vé
delmében és fejlesztésében... és 
amit - ahogy ez már általában ná
lunk lenni szokott: a Nimród érem. 
a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója 
kitüntetések ellenére - életében 
nem nagyon tapasztalhatott meg. 
mert amikor 1990-ben nyugállo; 
mányba vonult, a vadászattól is tá
vol tartotta magát, nem vállalt sem
milyen tisztséget, magányosan 
gazdálkodott a családi birtokon.

A Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei Vadászszövetség, a megyei 
vadászkamara és a Diana Vadász- 
társaság tagjai - a saját halottjuk
ként - június 15-én kísérték utolsó 
útjára és a vadásztemetésen sor- 
tűzzel adóztak emlékének.

dór

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

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

FEGYVER

Merkel drilling kai. 16* 16+7x65 R Zeiss 4x30-as 
cetavcsóvel. suhii szerelékkel, újszerű, megkímélt ál
lapotban. igényesnek eladó. Telelőn: 06/3CV2170-559.
Merkel 201 E 16-os Bock, ZH vegyes csövű 12*7x65 
R szerelve vagy anélkül eladó Telefon 06/30/9372- 
348.06/74/413-148
7,62x54 R Dragunov (Sadó. Telefon. (#309673-454
Swarovsky - Habicht 7x42 GA kifogástalan állapotú, 
gimírozott keresűtávcső. 120000 forintért eladó, léte- 
fon: 06*56/421-683.17 óra után.
7x65 R magyar FÉG .egyes csövű bock. hozzá 2 db 
sórétes, váltócsővel eladó. Telefon: 06/37/385-098
Külsókakasos 30-30 Winchester. 20-as magnum 
váltócsővel, (egyedi kivitelű) eödó Telefon 
06/2G9853-488.
7x64 Voere Mauser, beépített lámpával, töltővel, táv- 
csőszerelékkel és 4 doboz lószerrel eladó. Telefon: 
405-2725
Sako luxus, 308 m  25x10x56 S & Bender tá.csó*l 
szerelve és Mauser 98.8x57-e$Ze«ss8x56os távcsővel 
szerelve eladó Telefon: 257-7790.0630944&689
12x127x65 R Merkel drilling - Seeadler 1,5-5x40 
ABS 2+Shuii patent fegyveremet eladnám vagy nagy- 
kaliberú (3006-tól 9.3x64-ig) Sieyr marríicher stucni- 
ra cserélném. ezenkMü elcserélném 5.6x67-es Steyr 
Manrtöcheremei (távcső nélkül) hasonló 243 W vagy 
6.5x68 katoerúre. Mindkét fegyver lofcgástalan Tele
fon: 06/56/450-268.06.60/622-962
Steyr Mannlicher Luxus 243 Wn. Swarcr/sky variá
bilis távcsővel, eladó. Telefon: 06/309468-516.

KUTYA

Foxterrier kölykök, és vadászgírony kölykök eladók. 
Telefon 06/2C/9460-189. Braun.
Labrador kölykök aktívan vadászó sziták*1 eiao:> 
Telefon: 06/20/9474-506. vagy 06/34/356865 Belcsák 
István.
Csehvizsla-kölykök eladók, nagy testű, kiválóan va
dászó. import szülőktől Fedeztetés céljából nagyon 
lói vadászó, kan fouseket keresek! Sípos. 3358 Erdő
telek. Rétföld u. 42 Telefon: 06/36/496294 este
Kotorékra bevadászott, 1.5 éves szuka, szálkásszó- 
rű tacskó eladó. Nyitrai László. Jászapáti. Lehel út 33. 
Telefon: 06/57/440667.
Szálkásszőrú tacskók, és egy Mauser Titán puska 
eladó. Telefon: 0653/378-428.
Hannoveri véreb kiskutyák, győztes szülőktől el
adók Telefon: 06/72/440-173.

Vadászó szülóktól hannoveri véreb kiskutyák eiadek. 
Érdeklőd™. 9422 HaiVa. Keresztúri u. 10. Telefon: 
06/99/316891.
A télen már vadászhat vele! Aktban vadászó szüV5k- 
tól. jói tanuló, gyönyörű. rövid szőrű, német vizsla kis
kutyák eladók, vadászoknak engedménnyel. Jász- 
fényszaru. Károlyi Mihá>/ u. 5. Telefon.06/57/422-880.
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák képzése (fe- 
gyelr . vadászati) képesség- és munkavizsgára való 
fekészüése Telefon: 0630̂ 965-198 Baranyi Sza
bolcs.
Törzskönyvezett Labrador 'etr«ver kiskutyák el
adók, sárga és fekete színűek. Makai. Martfű. Rózsa 
u 10. Telefon: 0656/450-153.
Rendkívül temperamentumos növendék jageterrier 
szuka, és kan eladó. Apa kétszeres CAC-os. anva 
kétszeres kitűnő, a kannal fedeztetést is vállalok. Ér
deklődni: Kocs. 06/34/471-038
Fiatal, bevadászott vizslák eladók, bármika kipró- 
bá'friatók vízre - szárazén. Kiss Tamás. 5537. Zsa- 
dfriy. Lengyel F. u. 37. sz Telefon: 0666/497-183.
Jagd terrier kölykök, aktivan vadászó szúlíktől el
adók Telefon: Pelyhe Tibor. 06'49/338-234.
Weimari vizslakölykók elójegyezhelők. Tele'co: 
06/30/9389-621.
Drótszórú magyar vizsla Kiskutyák eladók Telefon: 
06/36̂ 490-061

ÁLLÁS

30 éves, hivatásos vadász, érettségivel. német nyeiv- 
tudással, munkavizsgás kutyákkal, terepjáróvá! állást 
keres. Telefon: 06/3CV9018-453
Hegykői Sólyom Vt. azonna belépéssel fet.esz 
szakképzett, fácánnevelésben is jártas vadőrt. Szük
ség esetén a lakás megoldható. Telefon: C6/30/9751- 
278 vagy 0699/376423

VEGYES

Somogy megyében, NikJán. erdei csa’ádí ház. ipari 
árammal. ■ telefonnal, garázzsal, 3000 négyzetméter 
területtel eladó. Telefon: 06/23/368-398.
Eladó Erdőbényén kertes lakóház + úztet (gázfűté
ses) 1467 m és erdőrész 3.7875 ha Érdeklődni 
19-21 óráig 403-6489. hétvégén 06/28/479-020 tele
fonon lehet
Félig kész 300 ha-os vadaskertemhez társat keresek 
vagy eladnám. Telefon: 06/20/9781-451.
UAZ 452,1933-as évjárat. 2 év műszakival vadászat
ra kialakít, teljesen felújított állapotban eladó. Tele
fon: 06/96/217-411.06/30/9590-138.
LADA NIVA, 2 év műszakival, teljesen felújított álla
potban eladó, vadászatra áta'alofót. Telefon: 
06/96/217-411.06I3CV9590-138.
„A Diana Vadász-horgász Antikvárium" kitűnő va- 
dászkónyvek széles választékát kíná̂ a. Kiolvasott va- 
dászkónyveit magas áron megvásároljuk. Ajántójegy- 
zéfcet küldünk 6900 Makó. Zrínyi u. 31. Telefon: 
06/62/211-561.06/62/213680.
Mátrában, gyönyörű helyen, fenyveserdő tulajdonrész 
eladó. Telefon: 257-7790,0630,9445^.

Vadászháznak alkalmas. :óbbfunkctós épület, rende
zett udvarral, kis presszóval a Tisza-tónál. családi 
okok miatt eladó. Telefon: 0659/350327.
Várgesztesen, a falu szélén, kétszintes vadászház el
adó. Hét vendégszoba, fürdők, konyha, kisebb ebéd
lő. konferenciaterem, rendezett kert képezi az ingat
lant Közművesített víz-, gázvezetékkel Érdeklődni le
het 18 óra után. Mautner János gondnoknál a 
06/34/493-869-es telefonszámon
A Bársony István Mg. Szakközépiskola 1999. szep
tember 1-jétól 1 éves vadászt echnkus-képzést indi 
nappali tagozaton. Jelentkezés feltétele érettségi bi
zonyítvány és 1805-ós vadász-vadtenyésztő szakké
pesítés. Jelentkezési határidő: 1999. augusztus 15. 
Jelentkezni lehet írásban az iskola címén: 6640 
Csongrád. Szentesi u. 2/a. Telefon: 0663/402-133.

Eladó 2500 db vegyes ivanl. 6 heles előnevelt fá
cán. július végi szántással. Érdeklődni lehet- 
.Március 15’ MTSZ Vt. Hemád Telefon: 
06/30/2014-851.

Állami vadászvizsga kidolgozott tételei (504 kér
dés) megrendelhető: Renkecz József vadgazdál
kodási szakmérnöknél: 06/2CY9153699.

HALÁLOZÁS

Tatár Mihály vadásztársaságunk tagja, életének 76 
évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Em'ékét ke
gyelettel megőrzzúk. - Abádszalóki Hubertus Vadász- 
társaság-
Tóth László vadásztársaságunk vadászmesteíe, éle
tének 62. évében hosszú betegség után, május 29-én 
elhunyt Emlékét kegyelttel megőrizzük. - Tiszafőld- 
vári Dózsa Vadásztársaság-
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hosszú István, a'a- 
pftó tagunk, életének 45. évében, tragikus hirtelen
séggel elhunyt. Emlékét kegyeledel megőrizzük. - Di
ana Bérk*>/őVt Marcal -
Hegedűs Béla vadásztársaságurk tagja, életének 50. 
évében hosszú betegség után, június 21-én efriunyt. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük, - Tiszafóldvári Dózsa 
Vadásztársaság -

Vadkacsa-vadászati lehetőség. A biatorbágyi Va
dásztársaság félvadtenyésztésű. jól repülő vadka
csa-vadászati lehetőséget ajánl az érdeklődők 
számára. Telefon: 06009407-381 Mayer József.

CONCORDE JAGD
vadászatszervező iroda • 1062 Budapest, Andrássy út 56. • Telefon: (06-1) 353-0935, 269-5447, 269-5448 

• Fax: (06-1) 353-0417 • Internet: e.mail: concorde mail.datanet.hu http: www.port.hu/travel/concorde
Ajándékozható VADÁSZKÁRTYA bármelyik belföldi bérvadászatunknál beváltható egy éven belül, 5000 Ft/db megkötés nélkül.

AKTUÁLIS AJÁNLAT A V A D Á S Z  K Á R T Y A  FELHASZNÁLÓINAK:
Nyári vaddisznóvadászatok az ország különböző területein:

Árkategóriák (áfával): vadkan 12 cm-es agyartól 25000-78000 Ft-tól, koca 50 kg felett 25000-62000 Ft/db, 
süldő 20-50 kg 12000-26000 Ft/db, malac 20 kg-ig 5000-18000 Ft/db, vadászházi szállás 1 500-8000 Ft/fő/éj, őzbak 10000 Ft-tól

(Az árak területenként változnak, bővebb információt jelentkezéskor adunk.)
■ Vadászoknak kedvezményes repülőjegy a világ bármely tájára ■ Folyamatos belföldi bérvadászati lehetőség az őszi-téli 
időszakban is ■ Családos vadászprogramok vadászházi elhelyezéssel, lovaglással, horgászattal ■ VADÁSZTERÜLETEK!

Változatlanul várjuk felajánlásaikat belföldi bérvadásztatásra, területbérletre, lesbérletre, csomagáras vadászatra külföldi és hazai vendégvadászaink részére.

http://www.port.hu/travel/concorde


VALÓDI SZENZÁCIÓ!
MÉG EBBEN  AZ ÉVBEN BUDAPESTRE KÖLTÖZIK A 70 ÉVE PÁRIZSBAN MŰKÖDŐ C.I.C. (A NEMZETKÖZI VADVÉDELMI 
TANÁCS) VILÁGKÖZPONTJA, AMI A MAGVAR VADÁSZAT ÉS VADGAZDÁLKODÁS, ILLETŐLEG A MAGYAR VADÁSZATI 

ÉS AGRÁRDIPLOMÁCIA EGYÉRTELMŰ EREDMÉNYE. 
A „KÖLTÖZÉS" HÁTTERÉRŐL BESZÉLGETTÜNK DR. B É R E S  BÉLÁVAL, AZ FVM KABINETFŐNÖKÉVEL, 

RÁCZ FODOR GÁBO RRAL A C.I.C. VEZÉRIGAZGATÓI CÍMÉNEK VÁROMÁNYOSÁVAL ÉS ALFONS MENSDORFF-POULLY 
ÚRRAL, A C.I.C. OSZTRÁK DELEGÁCIÓJÁNAK VEZETŐJÉVEL.

VADÁSZLAP: Értékeljük először a 
döntés diplomáciai jelentőségét.
DR. BÉRES BÉLA : - Meggyőződé- 
sem, hogy a történelmi pillanatban tett 
kedvező diplomáciai és stratégiai aján
latunk egyértelműen a magyar kor
mányzatnak. a magyar agrárdiplomáciá
nak a győzelme. Még nincs egy eszten
deje. hogy Pintér István főosztályveze
tő-helyettes úr megkeresett a kérdéssel: 
vállalnánk-e a C.I.C. világközpontjának 
elhelyezését és működési költségeinek 
egy részét. Mivel szimpatikus volt szá
momra az elképzelés - bár jómagam 
nem vagyok vadász, sőt húst - vegetári
ánus lévén - egyáltalán nem fogyasztok
- vállaltam, hogy megkérdezem a mi
niszter urat. Torgyán doktor azonnal fel
ismerte az elképzelésben a lehetősége
ket és engedélyezte a tárgyalások be
indítását. Ezt követően járt a miniszter 
úrnál a C.I.C. küldöttsége Wemer 
Trense főtitkár úr vezetésével, ahol már 
néhány konkrétumról is egyezség szüle
tett. Természetesen mindez még a C.I.C. 
döntésének előkészítését szolgálta, 
amelyben a minisztérium szakemberei: 
Pintér István és Rácz Fodor Gábor elé
vülhetetlen érdemeket szereztek. De 
elévülhetetlen Mensdoríf-Poully úr ér
deme is, akit a miniszter úrral együtt 
partvonalon régóta ismerünk, aki mo
torja volt és az ma is. hogy a C.I.C. 
milánói közgyűlésén még a franciák 
többsége is a változás, az ésszerű vál
toztatás mellett adják le szavazataikat. A 
C.I.C. világszervezet - ha jól tudom, je
lenleg 72 ország a tagja amelynek az 
országok hivatalos delegátusain kívül a 
jelentősebb országokból sok befolyásos 
üzletember, tehetős arisztokrata, sok 
megszállott vadász egyénileg is tagja, 
akik eddig Párizs miatt így is, úgy is jár
lak a francia fővárosban, és akik ezután 
v C.I.C. és a magyar vadászat-vad
gazdálkodás miatt fognak hozzánk járni. 
IS  az az üzletember, aki vadászként jár 
Magyarországra, aki a vadászat során és 
révén megismerkedik a szokásainkkal.
• i/dasági viszonyainkkal, megismeri a 
nemzeti mentalitásunkat - vitán felül 
all. hogy könnyebben válik befektetővé, 
ti/lcli partnerré mindenféle szem
pontból.
VADÁSZLAP: Mensdorff-Poully úr, 
()n is vadászként került Magyaror- 
s/aggal kapcsolatba?
\l FONS MENSDORFF-POULLY: - 
fyi iK-rn vagyok ilyen szempontból tipi
kus, ugyanis az édesanyám Erdődy lány

DR. BÉRES BÉLA

és Vép környékén voltak és vannak bir
tokaink, amelyen most újra gazdálkod
hatunk. Anyámtól tanultam meg magya
rul, amelyet mindig jól tudtam kamatoz
tatni. Azt el kell mondanom, hogy a ma
gyar kormány deputációja nagyon jó 
volt, lehetett mellette lobbyzni. Arról 
már évek óta beszéltünk a C.I.C-ben, 
hogy a párizsi iroda nagyon költséges és 
konzervatív, kellene a hatékonyságán 
változtatni, de azt nem tudtuk, hogy mi
lyen irányba induljunk el. Tavaly Prágá
ban beszélgettünk erről Pintér Istvánnal, 
aki azt mondta, megkérdezi a minisz
tert. mit szólna hozzá, ha Budapestre 
költöztetnénk a világszervezet központ
ját. Októberben kaptam meg Torgyán úr 
„igen”-jét és elkezdődhetett a diplo
máciai hadjárat. A németek és mi oszt
rákok, valamint a svájciak, luxemburgi
ak és a lichtensteini hercegség - gya
korlatilag azok. akik a legnagyobb befi
zetői a C.I.C. kasszájának - egyetértet
tünk abban, hogy Közép-Kelet-Európa 
irányába kell elindulnunk, állami garan
ciák megszerzésére kell törekednünk és 
az sem lenne éppen baj, ha a befogadó 
ország tisztes vadászati tradíciókkal ren
delkezne. A magyar ajánlattal szemben 
tudtuk, hogy ab ovo a franciák tiltakozni 
fognak, azt is tudtuk, hogy a csehek és a 
belgák ajánlata is kedvező. A csehek, 
amikor megismerték a rendkívül kedve
ző hivatalos magyar ajánlatot, vissza
léptek és a belgák is elálltak a szándé
kuktól. A milánói közgyűlésnek úgy in
dultunk neki. hogy a bizottságokban le
zajló és bizony néha „ajtócsapkodás
sal" is együttjáró vita után is csak 80-80 
volt a váriiató szavazati arány a magyar 
javaslat mellett és ellen. Amikor ellen- 
szavazat nélkül megválasztottuk a né

met Dieter Schramni urat a C.I.C. elnö
kének. sokat javult a helyzet, jelentősen 
erősödött az esélyünk - ahogy a folyo
són monták: a „Habsburg vonal” a 
„francia kapcsolat”-tál szemben. Engem 
is meglepett, hogy a szavazásra jogosult 
280 küldöttből 2 francia ellenszavazat 
és 2 tartózkodás mellett mindenki elfo
gadta, hogy Budapesten legyen hat évig 
a C.I.C. központja. A párizsi iroda - jog- 
tanácsosi szinten - egyelőre megmarad, 
mint ahogy nem változtatunk a nemzet
közi szervezet hivatalos francia nyel
vén, illetőleg megtartjuk a szervezet 
francia elnevezését is. Ezek voltak a 
kompromisszumok, ami a másfél millió 
francia vadászt képviselő 30 francia 
küldöttet is - néhány kivételtől eltekint
ve - meggyőzte.
VADÁSZLAP: Igaz, hogy Rácz Fodor 
(iábor esélves az iroda vezetésére? 
ALFONS ’ MENSDORFF-POULLY: - 
Mi egyetértünk a személyével, támogat
juk a kinevezését... ezért nem választot
tuk meg Milánóban a közgyűlésen sem
milyen más funkcióra. A Végrehajtó B i
zottság már elfogadta a kinevezését, 
amit - biztos vagyok benne - az Igazga
tó Tanács is támogatni fog.
DR. BÉRES BÉLA : - Az angolul és né
metül beszélő Rácz Fodor Gábort július 
elsejétől mi a C.I.C. vezérigazgatójának 
tekintjük, e minőségében kapja a fizeté
sét és most az a feladata, hogy szervez
ze, intézze a C.I.C. budapesti irodájának 
kialakítását, személyi állományának fel
vételét ... egyáltalán a költözködést. Az 
elképzelések szerint az iroda a Budake
szi Erdészet központjában lesz, a volt 
erdőgazdasági épületben, amit bérbeve
szünk a Pilisi Parkerdőtől, hogy felújít
va tudjuk majd itt fogadni a C.I.C. ve
zérkarát, delegátusait, vendégeit. 
VADÁSZLAP: Mit kell tudni a C.I.C- 
ről és miiven változásra számíthatunk? 
RÁCZ FODOR GÁBOR: - 1928-ban a 
francia egyesületi törvény alapján hív
ták életre, de az igazi alakuló ülésére 
csak 1930-ban került sor. Kezdetben a 
német, az osztrák és a magyar vadászo
kat, mint az I. világháborúban vesztes 
országok állampolgárait nem vették fi
gyelembe, annak ellenére, hogy a vad 
védelmének gondolata, egy nemzetközi 
vadvédelmi szervezet alakítása a tótme
gyeri gróf Károlyi Lajostól és francia 
arisztokrata barátjától. Maximé Duc- 
rocqtól származik. Az Érsekújváron ala
pított párizsi központú szervezetnek ma 
valóban 72 ország a tagja és folyamat

ban van újabb országok felvétele is. A 
C.I.C. alapvető célja, mint az a nevéből 
is következik, a világ valamennyi orszá
gában a vad védelme, a vadászat és a 
vad védelmének összehangolása, a kul
turált, etikus vadászat eszméinek ter
jesztése. E célkitűzések megvalósítá
sára alakultak meg és működnek a kü
lönböző bizottságok - jelenleg 7 bizott
ság működik - amelyek élén alelnökök 
állnak. A szervezetet a jelentős jogkörrel 
felruházott elnök vezeti, akinek - és ter
mészetesen a bizottságoknak is - az új 
felállásban mintegy kiszolgálója a ve
zérigazgató által irányított központi iro
da. A vezérigazgatót a delegációk veze
tőiből álló Igazgató Tanács kétharmados 
többségű egyetértésével nevezheti ki az 
elnök, amelyre a legközelebbi tanács
ülésen kerül majd sor. Választott tiszt
ségviselő még a kincstárnok, aki jelen
leg egy svájci bankár és a jogi tanácsa
dó, aki francia.

Ami a változásokat illeti, erről még 
egy kicsit korai lenne nyilatkoznom. 
Ami biztos, hogy az új elnök úr sokkal 
hatékonyabb tevékenységet, a mai társa
dalmi környezethez alkalmazkodó gyor
sabb információáramlást vár el a szerve
zet apparátusától még akkor is, ha a 
C.I.C. alapvetően a vadászbarátságon 
alapszik, és az úgynevezett klub-rend
szeren keresztül jutottak/jutnak el a hí
rek a tagokhoz.
VADÁSZLAP: Maximálisan elisme
rem, hogy fantasztikusan jelentős 
diplomáciai és tegyük hozzá: szakmai 
győzelem a C.I.C. központjának Bu
dakeszire történő telepítése, amely
nek az igazi jelentőségét csak az elkö
vetkező években fogjuk valójában re
gisztrálni. Csupán a kíváncsiság kér
dezted velem, ha ezzel nem sértünk 
államtitkot, lehet-e tudni, hogy mit 
ajánlott az FVM  a C.I.C-nek és ez 
mennyibe fog nekünk, a magyar va
dászoknak kerülni?
DR. BÉRES BÉLA:-N incs ebben 
semmilyen titkosság. Ha csak az anyagi 
oldalát nézzük, a magyar delegáció - 
egyeztetve Torgyán miniszter úrral - a 
központi iroda díjmentes elhelyezését, a 
személyzet - azaz három, legalább két 
nyelvet beszélő aszisztens - fizetése és 
járulékainak megfizetését ajánlotta a 
C.I.C. közgyűlésének. Erre a minisztéri
um teremti meg a fedezetet, a magyar 
vadászoknak ez közvetlenül nem kerül 
pénzébe.

Csekő Sándor
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A C.I.C. MILÁNÓI KÖZGYŰLÉSE
Nem a szokásos közgyűlése volt a 
Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanácsnak, amelyet 46. alkalommal 
rendeztek meg május 14-18. között a 
32 tornyával hajdan megénekelt Mai- 
landban. Úgy emlékszem, hogy Nagy- 
abonyban ma sincs több két torony
nál. de Milánóban viszont mára már 
biztosan nem igaz a régi katonanóta 
szövege.

A  közgyűlésnek természetesen nem 
ez adta a különlegességét, hanem a 
tisztségviselői ciklus lejárta, a válasz
tások esedékessége. És még valami, 
ami bennünket, magyarokat közelről 
érint, de ennek a hazai vadásznagykö
zönséggel való ismertetésére nem va
gyok hivatott.

A választások elé nagy várakozás
sal és némi bizonytalansággal tekin
tett a közel kétszáz hivatalos résztve
vő. Az ismert volt. hogy a két cikluson 
keresztül is elnöklő dr. Nicolas Fran* 
co visszavonul, utódlása azonban so
káig többesélyesnek látszott. Végül 
„kitisztult az égbolt”  és a korábban is 
jelentős funkciót betöltő és híresen 
sok idegen nyelvet beszélő német 
Dieter Schramm vette át az elnöki 
posztot. A 17 bizottság vezetőségében 
sok változás nem történt, de az emlí
tésre méltó, hogy a Kiállítási és Trófe
abíráló Bizottság korábbi elnöke a ná
lunk is jól ismert szlovén Veljko Va- 
ricak átadta a helyét a belga dr. Mi- 
chel Nolensnek. mivel ó Schramm

egyik alelnökévé lépett elő. A  trófeá- 
soknak magyar alelnöke lett Szidnai 
László személyében. Bizottsági alel- 
nök még tőlünk dr. Faragó Sándor és 
a beszámoló szerzője. Ezzel az elis
mertséggel igen előkelő helyen áll kis 
országunk a C.I.C. szervezetének 72 
tagországa között, különösen ha hoz
zátesszük, hogy Rácz Fodor (labor 
fontosabb megbízatása folytán most 
vált meg alelnöki tisztségétől.

A  város központjának közelében 
lévő Hotel Marriottnak egy időben né
ha 3-4 konferenciatermében is folytak 
a bizottsági ülések a közgyűlési idő
szakban. Itt az egyes szakterületek 
képviselői beszámoltak az elmúlt egy 
év munkájáról, a különböző országok
ban szervezett C.I.C. rendezvények
ről. Meghatározták a következő köz
gyűlésig tervezett feladatokat, megvi
tatták a napirenden lévő fontosabb 
kérdéseket és - a legtöbb helyen na
gyobb változtatás nélkül - megválasz
tották a bizottság elnökét, valamint al- 
elnökeit.

A bizottsági munkákról röviden be
számolva meg kell említeni elsőként a 
vadászellenes propagandák „anti- 
vadász”  megnyilvánulásai elleni fel
lépés szükségességét és hangsúlyo
zott fontosságát (Hamilton és An- 
dersson) és egy különlegességet. 
Rendhagyóan különleges felvetés volt 
az egyes, gondot okozóan túlszaporo
dott nagyvadfajok (fehérfarkú szar

vas) vagy egyes helyi populációk (ele
fánt) robbanásának megakadályozá
sára ajánlott sterilizálás ötlete. Több 
bizottságban is tárgyalták és összegző 
állásfoglalásban sokak megnyugvá
sára elvetették. Érdekes volt a szlo
véniai muflonnal foglalkozó elemzés 
(Krze), a kanadai lúd svédországi 
(Andersson) és a hód dániai telepíté
séről (Rasmussen) szóló beszámoló. 
A Mendel-Egyetem (Bmo) évente 
rendez C.I.C. védnökséggel nemzet
közi trófeabíráló tanfolyamot és ugyan
ennek a bizottságnak a bejelentése 
volt, hogy jövőre nemzetközi vadá
szati kiállítást szerveznek az észak- 
csch területen.

Magyar részről három előadás 
hangzott cl ezeken az üléseken, me
lyekből egy dr. Faragó Sándor, kettő 
pedig e sorok írójának nevéhez fűző
dik. A Pintér István főosztályvezető- 
helyettes által vezetett tíz fős magyar 
delegáció érdeklődéssel látogatta a kü
lönböző bizottságok üléseit, tájékozó
dást szerezve ezzel a szervezet munká
járól, más országok és földrészek aktu
ális vadgazdálkodási és vadászati 
gondjairól, eredményeiről. Beszámol
tunk a tavaly ősszel nálunk rendezett 
PERD IX-V III. Nemzetközi Szimpózi
umról (dr. Faragó) az apróvadas, a 
vaddisznóállományunk kezelési gond
jairól (dr. Kóhalmy) a nagyvadas és 
egy svájci-magyar heraldikai kutatás
ról (dr. Kóhalmy) a vadászat a művé

szetben elnevezésű bizottságok előtt. 
Vállalkoztunk egy muflonnal kap
csolatos nemzetközi konferencia 
tartására 2000-ben. amelyhez a spa
nyol delegáció kérésére - várhatóan 
nagy valószínűséggel - a vadkecské
ket kutató csoport is csatlakozni kíván.

Mint minden alkalommal, ezúttal 
is számos kultúrprogram (Scala- 
koncert, kolostorlátogatás. Milánói 
Dóm. városnézés, múzeumok bemu
tatása. stb.) szerepelt a rendezők kí
nálatában. valamint egy teljes napos 
hajókirándulás a Lago Maggiore v i
zén. Ez utóbbihoz tartozott parti 
programként a Villa Taranto. a neves 
botanikus kert megtekintése, amelyet 
szinte teljesen „elmosott”  az egész ki
rándulás élményét nagyban csökken
tő szakadatlan eső.

A jövő évi rendes közgyűlésnek 
Berlin ad otthont, amelyre igen ran
gos és gazdag programmal készül a 
C.I.C. és különösen a német delegá
ció. Mottója „A  vadászat és a termé
szet”  és már a jelvénye is ismert: kö
zépső mezőben az ötágú tölgyleveles 
„erdészcsillag” a medvével, mint Ber
lin szimbólumával, lent külön a C.I.C. 
emblémájával. Úgy vélem, a „medve 
jegyében" még néhány bizottságba 
betehetnénk a lábunkat, mint pl. a ko
rábban képviseltetett vadászkutyás, a 
solymász, a fotós és a „vad és környe
zete" szakterületeken. Itt a lehetőség!

dr. Kőhalmy Tamás

CÉLEGYENESBEN
Bár még hónapok vannak hátra az idei Or
szágos Vadásznapok augusztus 28-29-ei 
rendezvényéig, országos értekezleten vég
legesítették a megyei rendezvények és a 
hortobágyi főrendezvény programját.

A7 OSZB bemutatta a különböző verse
nyek díjait, a „Hivatalos Támogató" és a „Hi
vatalos Főtámogató" plaketteket, valamint a 
kiemelkedő munkát végző vadásznapi szer
vezők számára alapított „Vadásznapi Arany
koszorú" kitüntetést.

A főrendezvény programjának sikere é r 
d e k é b e n  m in d e n  m e g y e  e g y  H a jd ú -B ih a r  
m e g y e i v a d á s z tá rs a s á g  p a tro n á lá s á t é l
v e zh e ti, az értekezleten adták át a megyék
nek, kivel vehetik fel a kapcsolatot.

Az OSZB elnöke ismertette a hortobágyi 
program részleteit, amelyből egyértelműen 
kiderül, hogy s z ín e s  é s  é rd e k e s  lá tv á n y o s 
ság  le s z  a  s z e p te m b e r  4 -e i v a d á s zü n n e p , 
hiszen ezen a napon mérik össze tudásukat 
az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivál sza
kácsai (a verseny-étkek a résztvevők szá
mára is megkostólhatóak lesznek), itt hirde

tik ki a „Vadászok bora" Országos Borver
seny eredményét (és borbemutatóval egy
bekötött borkostolón lehet majd bírálni a hi
vatalos zsűri munkáját), itt lépnek először 
színpadra a Vadászkürtös Fesztivál kürtösei 
és délután a hortobágyi színpadon - a szo
kásos gálaműsor keretében - fogják kihúzni 
a hatos lottót.

Ami a műsort illeti, 12 órán keresztül fo
lyamatosan lesz látnivaló a színpadon, dél
után a focipályán vadászkutya, íjász és 
solymász bemutató lesz és látványos flasch 
korongokra lőnek majd a döntőbe került lö
vészek, akik a 100 ezer forintos pénzdíjas 
„Vadásznapi Lövészkupá"-ért vetélkednek. 
A rendezők az esti műsort némiképpen 
meglepetésnek szánják, amiből csak annyi 
biztos, hogy lesz benne humor. 21 órakor tű
zijáték és utána több zenekar ad majd kon
certet.

A résztvevők és az érdeklődők számára 
mostanában érdemes lefoglalni a szállást, a 
s z á llá s o k ró l a  H o rto b á g y i P o lg á rm e s te ri 
H iv a ta l Id e g e n fo rg a lm i iro d á ja , E g y e d n é

K e rté s z  Iv e tt ( te le fo n /fa x  0 6 -5 2 -3 6 9 -0 2 1  )
gondoskodik.

Az OSZB tájékoztatta az értekezlet részt
vevőit a már megkötött szerződésekről, jú 
n iu s  v é g é ig  m e g h o s s z a b íto tta  a  v e rs e 
n y e k re  a  n e v e zé s i h a tá r id ő k e t, de nem tu
dott érdemben nyilatkozni a költségvetési 
pályázatokon elnyerhető pénzösszegek 
nagyságáról, mivel a pályázatok minisztéri
umi elbírálása késik.

LAPZÁRTA U TÁ N
S zerkesztőségünk lapzárta  u tán kapta  az  in 
form ációt, hogy a  Fö ldm űve lésügyi és  Vi
dékfe jlesztés i M in isztérium  4  m illió  fo rin tta l 
tám ogatja az  ide i O rszágos Vadásznapi re n 
dezvényso roza to t, a  G azdaság i M in iszté ri
um  a  kü lönböző pá lyáza tok a lap ján  a  Va
dászkürtösök Fesztivá ljára  1,1 m illió  forin tot 
íté lt a  rendezőknek, am e llye l a  turizm ushoz  
kapcso lódó rendezvény s ike ré t k íván ja  e lő 
segíteni.



VADLEXIKON

A magyar va
dászat, vad- 
gazdálkodás 
történetében 
jelentős volt

az 1971-es év. Első ízben nyílt Budapesten Vadászati Világkiál
lítás, melyet a mutatós, izgalmas, gazdag képanyagú, 8 érték
ből álló, Légrády Sándor tervezte bélyegsorozat köszöntött.

G Ö R É N Y
(M U S T E L L A  P U T O R IU S )

A ragadozók (Carnivora) rendjének 
menyétfélék (Mustelidae) családjá
ba tartozik a közismert kisragadozó 
fajunk, a görény. Közönséges gö
rénynek nevezik, mert a Kárpát-me
dencében széles körben elterjedt, 
de egész Európában megtalálható, 
az Atlanti-Óceán partjaitól egészen 
:/ Ural-hegységig. Közép-Európá- 

tól kelet felé haladva, egyre na
gyobb számban él. Honos Észak- 
Afrika partvidékén is. és alfaja él az 
Anatóliai-félszigeten, valamint a Ka- 
ukázus-hegységben is.

A Kárpát-medencében elterjedt 
közönséges görényünk szigorúan 
védett rokona a mezei, vagy mol
nár görény (Mustella eversmanni), 
amelyet tőlünk keletre, főleg Szibé
riában. „sztyeppeinek" is nevez
nek. A magyar „molnár" jelzőt vilá
gos, szalmasárga színű szőrzete 
miatt kapta. Ritkás fedőszőreinek 
vége barnás-fekete. Az állat melle 
és lábai feketék, farka és hasa vilá
gos. a fő ismertetőjele: a farok vé
ge mindig fekete. Nálunk legfőbb 
élőhelyei az alföldi ősgyepes vidé
kek. de kedveli a heréseket és lu
cernásokat is. A faj nyugat-európai 
irányba terjed.

A tarka (más nevén ..tigris”) gö
rény (Vormela peregusna euxina) 
pofája sárgás, hasi-nyaki része vilá
gos, háta pettyezett, fehér-fekete- 
tarka. Farkának vége mindig sötét. 
A száraz, sztyeppés. ősgyepes vi
déket kedveli, de a lucernásokban 
is előszeretettel tartózkodik. Délen. 
Erdély nyugati részein, és a Bán
ságban is megjelent, így várhatóan 
nálunk is előfordulhat az Alföldön, 
mert a tapasztalatok szerint szintén 
’ yugati irányba terjeszkedik. Test-
• ossza, farkával együtt. 50-55 cen
timéter.

A közönséges görény síkságo- 
r on, domb-és hegyvidékeken 
gyaránt előfordul a Kárpát-meden- 
ében. Kedveli a lomb- és vegyes- 

erdőket, amelyeket legelők és tisz- 
■ isok tarkítanak, s a vágások is 
' ’ dvelt tartózkodási helyei. A me
zőgazdasági területeken és a sík- 
;ágokon kedveli az erdősávokat, az
- rdőfoltokat. s főleg ahol állandó
• ilegű víz - patak. tó. holtágak - ta- 
iihatók, mert bőséges zsákmányt

Miál. Előszeretettel zsákmányolja a
- lkat. halakat, siklókat, gyíkokat 

Egérszaporodásos időszakok- 
•nesszi területeket bejár, hiszen

:>ockok. az egerek, az ürgék, 
hörcsögök, patkányok és más me- 

rágcsálók a legkedveltebb
- riányállatai közé tartoznak, 

í ./eretettel keresi fel a falvakat.
• i'iyákat. ahol a háziszárnyasok fő 
!'v.málója: a tojástól, a felnőtt ba

ri • * g mindent elpusztít. Hihetetlen 
u jyossóggel férkőzik be az ólakba.

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZLÉNYI ATTILA

példányok is. Talpának hossza 2.5. 
szélessége 2 centiméter. Talpa 
csupasz, nyomvonalán jól kivehe
tők mind az öt ujjának körmei és 
talpának sarka. Futáskor mind a 
négy lábának nyomai egymás kö
zelében láthatók, ilyenkor 45-65 
centiméter hosszúakat ugrik.

Pacsmagolása. párzása márci
usban kezdődik, de június-július
ban is megfigyelték már. Egy évben 
egyszer párzik. s ezt elárulja katto
gó. fújó. gyakran élesen sivító 
hangjával. így könnyen felfedezhe
tő a tartózkodási helye. Kilenc hó
napos korában válik ivaréretté, 
vemhessége 43 napig tart, június
augusztus között 4-7 kölyköt vet. A 
szakirodalom 11 kölyökről is beszá
molt már, de ez valószínűleg ritka. A 
kölykök az ellés után vakok, testü
ket finom, világos szőrzet borítja. 
Szemük 32-34 nap múlva nyílik ki. 
Az anyának 4 pár emlője van. A 
kölykök gyorsan fejlődnek. Harma
dik hónapos korukban már elkezdik 
az önálló zsákmányszerzést, öt hó
napos korukban elérik a kifejlett 
egyedek hosszúságát. Életkoruk 6- 
7. ritkábban 10 év.

.Büdös, mint a görény’ , tartja 
minden európai országban a népi 
mondás. Ennek oka az a váladék, 
amelyet a görény - rendszerint ve
szély esetén - farka tövénél elhe
lyezkedő bűzmirigyéből bocsájt ki. 
Az átható szagú, bűzös nedv rop
pant kellemetlen szaga távol tartja a 
görénytől az ellenségeit.

A baromfiudvarokban végzett 
pusztítása mellett kártétele különö
sen nagy lehet a fácánosokban, a ki- 
bocsájtó helyek környékén, és a ter
mészetes nyúl- és fácánállomány 
szaporulatában és apasztásában is. 
Ezért a görény-populáció alacsony 
szinten tartása fontos feladat az ap
róvadas vadászterületeken.

Lesen, alkalomszerűen egércin
cogással lehet közelünkbe csalni, 
de a puskázásnál eredményesebb a 
csapdázása. Eredményes a láda
csapda, amelyet falusi gazdaságok
ban évszázadok óta alkalmaznak.

K ászoni Zo ltán

pajtákba, ketrecekbe, istállókba, 
amelyekben elbújhat a gazda sze
me elől. s csak a tetemes vérengzé
se, kártétele után vehető észre je
lenléte, amikor már az okozott 
pusztítás jóvátehetetlen. A falusi 
gazdaságok farakásai, szalmakaz
lai, a szénabálák között nappal pi
hen. alszik. Az esti szür
kület beálltától, vir
radatig portyá- 
zik. tehát min
dig éjjel va
dászik, de 
bő egérjá- 
rásos évek
ben, éjsza
kai mivoltá
ról megfe
ledkezve, 
gyakran nappal 
is elragadtatja magát.

Kifejlett példányainak testhossza 
35-44, farokhossza 13-17 centimé
ter. A hímek teste néhány centivel 
mindig hosszabb a nőstényekénél. 
Testtömegük 0,5-1,3 kilogramm kö
zött változik, a hímek súlyosabbak 
a nőstényeknél. Alapszíne sötét
barna, néha feketés árnyalattal.

Hasi része a hátánál valamivel vilá
gosabb, de nem ritka a „fordított” 
színezetű is, amikor a hasi része 
sötétebb a hátánál. Oldalai, nyaka 
és pofája mindig világos, sárgás- 
rozsdaszínű. A farok színe meg
egyezik a testével, amelyet hosszú 
szőrzet borít. Fülei lekerekítettek, 
rövidek (2-3 cm), feketék, de szélei 
feltűnően világosak. Orrhegye fe
kete. orra és szemsávja. pofájának 
oldalrésze sárgás-fehér, szemei fe
keték. Megfigyelhetők sötét-gesz- 
tenyeszínű, sőt csaknem fekete
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AZ ÜZEKEDES ELŐ TT
Számtalan hiedelem és minden alapot 
nélkülöző tévhit él még ma is a vadászok 
körében a vadászév eme páratlan és fe
lejthetetlen élményeket nyújtó időszaká
ban, az őzek üzekedésének idején. 
Csak ilyenkor gyakorolható ugyanis a 
vadász rátermettségét, ügyességét és 
hozzáértését bizonyító őzhívás, amikor a 
fajfenntartás ösztönétől fölhevült és elva
kult, óvatos őzbak csalsíp segítségével 
akár néhány méterre is behívható. A kö
zelsége miatt alaposabban elbírálható, 
olykor még az olyan rafinált öreg őzbakok 
is, amelyek megfigyelésére az év más 
időszakában nem nyílik lehetőségünk.

Kezdjük talán mindjárt az időszakkal, 
hiszen a szakirodalom július második fe
lére teszi az üzekedés kezdetét. Több, 
mint három évtizedes tapasztalataim 
mondatják velem, hogy az őzhívás idő
szaka július utolsó néhány napján kez
dődhet, de legjobb augusztus első hete, 
ám tizedike után már egyre ritkábban 
eredményes a hívás. A csúcsidőszak 
hete azonban szinte korlátlan lehetősé
geket nyújt és a szép időre is ilyenkor 
bízvást lehet számítani. Az időjárásnak, 
a napszaknak nincs jelentősége, mert 
még a legrekkenőbb hőségben is ugrik 
a bak, ha annak ott az ideje.

A közhiedelem szerint monogámnak 
tartott őzbak azonban korántsem az, s 
ez csak egyedileg jelölt állatok segítsé
gével bizonyosodott be. Tény, hogy a 
bak mindig egy sutával jár, azt űzi, hajtja 
a beteljesülésig, de a „hölgyike" koránt
sem ugyanaz, még ha annak is látszik. A 
peteleválás időszaka - amely alatt a su
ta fölveszi a bakot - ugyancsak rövid, 
mindössze 12-24 óra. Ennyi jut a suta 
részére az enyelgésből, amely bőven 
elegendő a megtermékenyüléshez. Ez
után már nem áll meg a baknak és ön
ként átadja helyét az új feleségnek. Az is 
csak jelölt őzekkel bizonyosodott be, 
hogy a bak párválasztási lehetőségei az 
élőhelyi adottságoktól függenek. A terri
tóriumához szigorúan ragaszkodó, oda 
betolakodót be nem engedő őzbak, 
annyi sutát fedez be az üzekedési idő 
alatt, amennyi a területére betéved, és 
hajlandóságot mutat. Kedvező körülmé
nyek között - ha ott jobbak az adottsá
gok, táplálékviszonyok - többet, akár 
10-15 sutát is boldogíthat, ha nem, akkor 
mindössze néhányat, vagy olyan is elő
fordul, amikor egyet sem. A régiek úgy 
képzelték, hogy az üzekedés, a párzás 
valami kegyetlen nagy megterhelést je
lent, amely során a bak erősen leromlik. 
Nos, minden bizonnyal a korosabb 
„megfigyelők" saját tapasztalataikból in
dulhattak ki, mert az őzbak számára ez 
semmiféle .megterhelést" nem jelent. 
Egy-egy fedezés energiavesztesége 
nem több, mint kétszáz méter vágtáé, 
embernél - ahogy a szakemberek állítják
- egy emelet gyaloglás a lépcsőházban, 
s minden más csak kibúvó magyarázko
dás. Mindezek fényében bizonyára az 
ivararánynak is kisebb a jelentősége, 
mint azt nagy öregeink gondolták, hi
szen azt, hogy hány sutára jut egy bak, 
inkább az ökológiai tényezők és az is

mert viselkedési sajátosságok szabá
lyozzák, és gondoskodnak az embernél 
is bölcsebben a genetikai változékony
ságról.

A hívásnál mindenki a saját módsze
rére esküszik. Van, aki egy letépett fű
szállal is behívja a bakot, másnak ugyan
ez, még a méregdrága külföldi sípokkal 
sem sikerül. A klasszikus hívókészlet a
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suta hívóhangjából, a panaszhangból, a 
vészsirámból és a gidahangú sípból áll. 
Kis gyakorlással, egy hozzáértő segítsé
gével könnyen elsajátítható minden, a 
többi a gyakorlat kérdése. Újabban már 
kapható a Buttolo rendszerű, harmoni- 
kás gumilabda fúvású síp is, amelynél 
eleve adott a hang, mert azt nem a 
használója fújja. Adott esetben előny, 
hogy egykézzel is kezelhető, és a hívó 
minden idegszálával a belátható környe
zetre koncentrálhat. Mégis népszerűb
bek a szájjal fújható sípok, mert a kéz 
formálásával a hang modulálható, erős
sége szabályozható. A hívóhely kivá
lasztásánál arra kell törekedni, hogy a 
hívó és esetleges kísérője, előbb láthas
sa meg a beugró bakot, mint az őket. A 
szél lehetőleg onnan fújjon, ahonnan a 
bakot várjuk, bár sok esetben alaposan 
megtréfálhat a sors bárkit, mert a bak 
olykor éppen az ellenkező irányból kö
zelít. Előre semmit nem lehet tudni, mert

egyszer csak ott terem, mintha a földből 
bújt volna elő. máskor ívet járva be, 
sompolyog, mint a tilosban járó kutya, 
sőt az sem ritka, hogy csörtetve, egye
nest a hívóknak veszi az irányt. Többnyi
re csak percek töredéke áll rendelke
zésre a bírálatra, mert a turpisságot ha
mar észre veszi, és abban az idényben 
már többet nem csapják be.

Alapvető fontosságú, hogy a hívóhe
lyet néma csöndben közelítsük meg és 
ha elhelyezkedtünk, és jelbeszéddel tár
sunkkal ismertettük a teendőket, várjunk 
csöndben egy negyedórát, amely alatt 
mindent pontosan vegyünk szemügyre. 
Hihetetlen, hogy a lombok között beszű
rődő napsugarak játéka milyen mozgal
mas tud lenni. A csönd megnyugtatja a 
kedélyeket, és fölkészíti a vadászt a ha
marosan megkezdődő színjátékra, 
amelyben a műsor mindig változik, még 
ha azonosak is a szereplők. Akinek az 
elejtés szerepét hozta a jó sorsa, az idő
ben készüljön föl, mert a gyorsító billen
tyű elhúzására többnyire nem lesz ideje. 
A hívást rövid szünetekkel többször is
mételjük meg. A gyakorlott hívók mind
egyikének van valami babonája. Van, aki 
a 3x3, más a 3x1 + 2 híve, más másra 
esküszik. Ennek nincs jelentősége; mint 
ahogy a hangmodulációnak sem, mert 
ahogy az embernél, a suták között sincs 
két egyforma hangú. Ha a bakot érdekli, 
jönni fog. A panaszhang - amelyet a su
ta a túlságosan heves udvarlás során 
ad - a vészsirámhoz hasonlóan a bak te- 
ritóriumának „megszentségtelenítését" 
jelzi a tulajdonosának és gyors intézke
désre sarkallja. Ezek inkább az üzeke
dési idő vége felé eredményesek, a java 
üzekedés után. A gidahang is sikeres le
het, annak ellenére, hogy a sutának szól, 
amelyben föltámad az anyai ösztön és 
befut, többnyire szorosan a nyomában 
féltékeny őrzőjével...

Ha sípot, azaz „hangnemet" váltunk, 
tartsunk a hívóhangféleségek között öt
tíz perc szünetet, így életszerűbb. So
kan állítják, hogy a magaslesről való hí
vás gyanút kelt, rendellenes, ezért kerü
lendő. Sok-sok éves tapasztalataim 
alapján állítom, hogy ez nem így van, 
különösen nem olyan helyeken, amikor 
a les domboldalon áll, vagy az állandóan 
változó, forgó szél miatt nem adódik 
más lehetőség. Sőt, bizonyos esetekben 
kifejezetten előnyös is lehet, mert a les
ről biztosan előbb látjuk meg a besom- 
polygó bakot. Az őzhívás nem társas va
dászat, legfeljebb ketten mehetnek a 
helyszínre, de az igazi az, ha a hívó 
egyedül van. Sajnos a külföldiek köré
ben kevésbé népszerű ez a vadászati 
mód, amelynek leginkább az oka az, 
hogy ilyenkor nálunk számukra túlságo
san meleg van, és aki augusztus első 
hetében jönne, az már inkább a hűvö
sebb bőgési időszakra tervezi a va
dászkirándulását. Ez a közkedvelt vadá
szati mód legalább megmaradt nekünk, 
és szép számmal akadnak vadászok, 
akik számára ez jelenti az év vadász
örömeinek teljes beteljesedését.

H . Z s .
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Az élet csodálatos 
sokféleségének megőrzéséért
Az ország minden részéből érkeztek er
dészeti. vadászati és természetvédelmi 
hivatásos szakemberek, valamint a civil 
szervezetek képviselői a Nemzeti Biodi- 
verzitás Staratégiai és Akcióprogramjá
nak a Vadászat-Vadgazdálkodási Mun
kacsoportja által előkészített anyag nyil
vános vitájára, május 26-án, Gödöllőre.

Az előzetesen megküldött anyaghoz a 
részvevők nagy része írásban leadta vé
leményét, javaslatait. A szóbeli kiegé
szítések túlnyomó része rendkívül hasz
nos, új szempontokkal bővítette ezt a 
rendkívül szerteágazó kérdéskört. Köz
tudott, hogy a vad védelméről, a vadgaz
dálkodásról szóló törvényünk egyik fő 
alapelve volt a több. mint egy évtizedes 
Nemzetközi Biodiverzitás Egyezmény 
(magyarán az élővilág sokféleségének 
egyezménye). Az egyezményben vala
mennyi élőlényt a Föld megújuló termé
szeti erőforrásainak és a biológiai élet- 
közösség pótolhatatlan részének tekin
tik. Az egyezményt aláíró több, mint 160 
ország egyetértett abban, hogy minden 
gazdálkodási tevékenységet a biodiver
zitás megőrzésének céljai alá rendelik. 
Ezért természetes, hogy történetesen a 
vadgazdálkodásnak is kiemelkedően 
fontos szerepet kell kapnia az átfogó 
stratégiai kérdésekben. A heves viták el
lenére. abban minden résztvevő egyetér
tett, hogy szükséges és kell egy átfogó 
program, amelyben minden részterület 
megtalálja sajátos helyét, szerepét és a 
kitűzött célok szerint végzik a munkáju
kat. A megújuló természeti erőforrások
kal való tartamos gazdálkodás és bölcs

hasznosítás a garanciája az ökológiai 
rendszerek hosszú távú működőképessé
gének. A „hogyan és miképp" kérdései
ben természetesen már jócskán eltértek a 
vélemények, és élesen fölvetődött a ké
sőbbi ésszerű konszenzusok mentén ki
alakuló stratégia költségviselésének 
alapvető fontossága is. A kitűzött célokat 
tehát senki nem vitatta, csupán a jelenleg 
rendelkezésre álló anyagi eszközök, for
rások, a fontossági sorrendek, megál
lapítása során ütköztek a nézetek. Min
denesetre kétségtelen tény. hogy egy in
duló program csak akkor mondható sike
resnek és eredményesnek, ha jelentősen 
túlnő a szűk szakmai érdekcsoportokon 
és széles körben eljut a gyakorlathoz, 
mert csak így válhat majd a szó szoros 
értelmében „nemzetivé". Ehhez azonban 
a jelenleg asztalra tett „stratégia" kevés, 
mert a szakterületek képviselői által ki
dolgozott elképzelésekhez közérthető, 
mindenki által követhető és meggyőző 
PR tevékenység is hozzátartozik, amely
nek jelentős költségei vannak. A témafe
lelős természetvédelmi tárca képviselői, 
valamint dr. Csányi Sándor, a Vadászat- 
Vadgazdálkodás Munkacsoport vezetője 
ígéretet tettek arra, hogy a vita során el
hangzottakat fölhasználva új, célirányo
sabban rövidített program készül. Ennek 
elfogadása után elkészíthető az egyezte
tett és részletes akcióprogram is. A ben
nünket közelebbről érintő utóbbi az át
dolgozott stratégiára épül, és bizonyára 
tartalmazza majd mind a feladatokat, 
mind annak költségviselőit is.

-H-

Békés megye -  Doboz
A/, idei nyár igazi, hamisíthatatlan káni
kulai napja az erdő világának sokezer szí
nével és fényével köszöntötte a VKE Bé
kés megyei majálisának résztvevőit május 
29-én, a Dobozi vadászház környékén. A 
stílszerű környezetben rendezett képző
művészeti kiállítás maradandó élményt 
nyújtott vadászoknak, feleségeknek, hoz
zátartozóknak és főképp a gyerekeknek. A 
kitűzött cél, a kötetlen együttlét, a hasonló 
< rdeklódésűek egymásra találása, eszme-
i sőréje mindenki számára az újdonság 
erejével hatott. A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy a vadászat jelenlegi struktú- 
i.ija túlságosan lemerevedett, „hivatalos- 
v.r vált. Múlhatatlan szükség van a hu
mán oldal megerősítésére, az emberibb 
k.i|Krsolatok kialakítására, mert hovato- 

il>b valamiféle „végrehajtó" szervezetté 
sil.inyodik az egész, és éppen azok vesz
nek cl. amelyek az egészben számunkra 
fontosak és meghatározóak. A VKE -

egyebek közt - ezt a célt tűzte zászlajára, 
hiszen éppen a vadászati kultúra az, 
amely a mások által is elfogadható emberi 
értékek ápolására, fenntartására és fejlesz
tésére törekszik. Követendő példaként 
szolgálta ezt a célt a játékos formában 
meghirdetett és zsűrizett vadászélmény 
vetélkedő, amely szavakba öntve, rögtön
zött formában is képes volt megcsillantat- 
ni valamit abból a világból, amelyet a va
dászélet során mindannyian átélhettünk. 
Elgondolkodtató, hogy mennyi érték vész 
el a gyarló emberi emlékezet rostáján ki
hullva, ha mindezekre nem teremtünk va
lamiféle fórumot, lehetőséget. Márpedig 
ha valami nem „elmesélhető”, másokkal 
megosztható, az értéknek sem nevezhető. 
Az anekdotázás - akár egy fertőző beteg
ség - a zsilipek megnyílásával még soká
ig folytatódott a közös ebédnél, amely 
után mindenki élményekkel megrakodva 
térhetett haza. h-v-

Tolna megye -  Sióagárd
Kegyeibe fogadta az időjárás a VKE Tol
na megyei juniálisát, hiszen az előző napi, 
esti hatalmas vihar után szép. napsütéses 
reggel várta az érdeklődőket a Sióagárdi 
lőtéren, ahová szép számmal érkeztek a 
vadászok. Hihetetlen rutinnal, nagy-nagy 
ügyszeretettel szervezte meg a Szabadi 
házaspár az általuk bérelt lőtéren a VKE 
idei utolsó „majálisát” . Szabadiné Éva 
asszony megnyitó szavai után Tollner 
György, a VKE elnöke köszöntötte a meg-

kön. hogy nem nagyon gyakoroltak az 
utóbbi években, mégis a verseny közép
mezőnyében. a 7. helyen végeztek. 
Nem sokkal maradtak el tőlük a művé
szek sem. kiderült, hogy Németh János 
csontfaragó-, és Kovrig Miklós festő
művész is jól kezelik a sörétes puskái.

A versenyt egyébként a gemenciek 
csapata nyerte (104 találattal), második 
a tamási Széchenyi Vadásztársaság (101 
találattal), haramadik a Stefán vadász-

jelenteket, akik főzóversenyen és izgal
mas lövészversenyen vehettek részt. A 
megnyitó után Kovrig Miklós gyönyörű 
festményeiben, Németh János csontfara
gásaiban és - a főként dr. Fang Márton ál
tal biztosított - trófea-bemutatóban gyö
nyörködhettek a juniális résztvevői.

A koronglövészetre 39-en neveztek be, 
hármas csapatokban kétszer 25 korongos 
lövészet döntötte el a helyezések sorrend
jét. Félretéve mindenféle gátlást, a verse
nyen elindult a VKE elnöki csapata is, s 
bár jócskán meglátszott az elnökön, az el
nökhelyettesen és Mészáros Iván alelnö-

bolt tini csapata lett (93 találattal). Egyé
niben a gemenci Gyöngyös István (39) 
lőtt a legjobban, a második Iván Gábor 
lett (37) és szétlövés után harmadik lett 
ifj. Szabadi István.

A pénteki vihar után sokan maradtak 
otthon, nem jöttek el Sióagárdra, de akik 
eljöttek, megvolt a lehetőségük, hogy a 
baráti hangulatú juniálison jól érezzék 
magukat. A rönkfa asztaloknál még több 
új barátság szövődött és a már meglévők 
tovább erősödtek. Köszönet érte a szerve- 
zőknek-rendezőknek.

Bischof Ferenc

Pest megye -  Abony
/
Úgy látszik rendezvényeinknek és meg
mozdulásainknak lassan, de beérik a gyü
mölcse. Az Abonyi Polgármesteri Hivatal
tól kaptuk a fólkérést, hogy a X III. Abonyi 
Kulturális és Sportnapok programjának 
keretén belül rendezzünk majálist. Az 
Abonyi Pünkösdölő három napos rendez
vényeiben május 22-e a vadászoké volt. A 
VKE szervezésében ezen a napon rendez
tük meg a regionális vadászmajálist.

A városháza épületében 9 órakor volt a 
megnyitó, ahol vadászati, halászati és 
képzőművészeti kiállítás nyílt. Több. mint 
félezer trófea, 100-nál több kitömött állat, 
félszáz vadász és természetfestmény, 
agancsfaragás, vadászbútor, fegyver. A ki
állítás olyan jól sikerült, hogy a nagyte
remben több százan szorongtak a megnyi
tón és az eredetileg két naposra szervezett 
bemutatót egész héten naponta, átlagosan 
másfélszázan tekintették meg. A színvo
nalas kiállítás létrehozásáért és szervezé
séért köszönet illeti Pólyák Lászlót, az 
Abonyi Új Világ Vadásztársaság vadász- 
mesterét. és vadásztársait.

Tizenkét órától a Szabadidőparkban 
tartottuk a vadászmajálist, de bekapcso
lódtunk a város által szervezett progra
mokba is, ahova lovas hintók szállítot
ták a vendégeket. A vadászok és horgá
szok amatőr fózóversenye eltörpült a 
mesterszakácsok nemzetközi versenye 
mellett, de mégis a mi bográcsaink ürül
tek ki leghamarabb. Közben vadászati 
bemutatókat tartottunk, ekkor került sor 
a „Fanfárok” kürt együttes koncertjére, 
a „Turul” lovas-íjász egyesület, vala
mint Tóth János és solymász barátai ra
gadozó madarainak látványos bemuta
tójára.

A rendezvényen részt vett a Jász- 
Nagykun-Szolnok és a Tisza-tó környéké
nek VKE szervezete is. A humoros va
dászvetélkedő nyertesei értékes könyve
ket kaptak jutalmul és a nyert pezsgőket 
sem vitte senki haza. A rendezvény jól 
szolgálta kitűzött célját, az emberi kap
csolatok javítását, a vadászat megismerte
tését.

Mészáros Iván
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DR. EGYED ISTVÁN 
A LA P ÍTV Á N Y

Több hónapos előkészítő mun
ka után született meg a döntés, 
a nem olyan régen elhunyt dr. 
Egyed István emlékét egy köz
hasznú alapítvánnyal kívánja a 
szakma megörökíteni. A köz
hasznú alapítvány célja, hogy 
elősegítse a magyar vadgaz
dálkodás szakemberképzését, 
elismerje az oktatásban és ta
nulásban kiemelkedő teljesít
ményt nyújtó pedagógusok és 
diákok tevékenységét. Az ala
pítvány által kiírt pályázatokra - 
egyszeri pénzjutalom, ösztöndíj 
és egy-egy pályamű finanszíro
zása - lesz majd elnyerhető, 
amelyről az alapítvány kuratóri
uma dönt. A dr. Egyed István dí
jakat - évente három darabot - 
az Országos Vadásznapok fő
rendezvényén adják át.

A dr. Egyed István Közhasz
nú Alapítvány nyitott, amelyet a

Cönózis Rt., a Fauna Rt., a ti- 
szapüspöki Aranykorona Vt., va
lamint a Vadászati Kulturális 
Egyesület hív életre és 1999. 
december 31-éig a VKE címére 
(1245 Budapest, Pf. 1209) várja 
azoknak a természetes és jogi 
személyeknek (erdőgazdasá
goknak és vadásztársaságok
nak) a jelentkezését - szándék- 
nyilatkozatát és a támogatás 
befizetését - akik alapító- 
ként(M!) kívánnak az alapít
ványhoz csatlakozni. (Az alapít
vány alapszabály-tervezete a 
VKE-nél tekinthető m e g .)

A tervek szerint 2000 febru
árjában kerül sor az alapító oki
rat aláírására, ezt követően az 
alapítvány bejegyeztetésére, a 
pályázatok kiírására. Első alka
lommal 2000. szeptember 3-án 
adják át a dr. Egyed István dí
jakat.

KOPJAFAAVAT AS
Varga József, a Noszlopi Va
dásztársaság elnöke egyike 
volt azoknak a hálás tanítvá
nyoknak, akik a nem olyan ré
gen elhunyt Scheily Lászlótól 
sajátították el <a vadászat tu
dományát, etikáját ... és akik 
ma is hálás szívvel gondolnak 
vissza tanítómesterükre. A 
tisztelet egyértelmű megnyil
vánulása, hogy május 29-én, 
a dobai vadászház udvarán - 
amely a vadászmester ked
venc tartózkodási helye volt - 
felállították a Fodor Zoltán pá
pai fafaragó által készített 
kopjafát.

Scheily László munkássá
gát értékelte Baracskay Lajos, 
a Veszprém megyei Vadász
kamara titkára, Varga László, a 
BEFAG Rt. devecseri igazga
tója, Takács Rezső, a szom
szédos Somlótája Vt. elnöke

és Székvölgyi Imre, a földtu
lajdonosi közösség elnöke.

A kopjafa felavatása után a 
vendégeket a vadásztársaság 
látta vendégül.

TÉVED ÉSEK  V ÉG JÁ TÉK A
Alig néhány éve. amikor az érdekvédelmi 
szerezetek közösen - és még abban a 
tévhitben, hogy ez valakit érdekel - véle
ményezték és javaslatokat tettek egyebek 
között a mínuszpontok szankcióinak kér
désében. Egyhangú volt a vélemény ab
ban, hogy pénzbüntetést csak az összes 
lelövés szakmai kiértékelése után, a 10 
százalékot meghaladó hibás elejtések 
esetén szabad kiszabni. Az emberarcú 
döntnökök azonban nem hallgatták meg, 
sőt... egyesek egyenesen kéjelegnek már 
a büntetésekben. Ezzel szemben - mi 
alattvalók akár (de csak nem védett) ma
darakat foghatnánk örömünkben, ha egy
fajta viszonossági alapon a hivatal, a „ha
talom” hasonló hibahatárral dolgozna. 
Akkor ugyanis nem kellene unos-untalan 
módosítgatni, értclmezgetni a hamvaiba 
holt embertani kísérleteiket, egészen a kö
vethetetlenség teljes káoszáig.

A tévedés megengedhetetlenségét - 
különben és egyébként - egy olyan or
szágban követelik rajtunk, ahol az elmúlt 
fél évszázad merőben egy hivatalosan ha
talmas tévedés volt. Az elmúlt évtized za
jos .jobbra- és balraátjaitól” szédülés, a 
folyamatos nadrágszíj húzogatástól vi
szont már hányinger kerülgeti a kísérleti 
alanyokat. Amint megtapasztaltuk: nálunk 
jogállamilag lehet egy A/gazságszolgálta
tó elsőfokú ítélet homlokegyenest ellenté
tes a másodfokúval, és - ha tetszik - for
dítva is. Ha nem is könnyen ment, de be
ismerte a baklövését a sportminiszter. 
Megfigyelési ügyben is „tévelyegtek" 
nagy nyilvánosság előtt. Az állítólagos 
hamisított levél miatt államtitkárok mon
dottak le. Össze lehet téveszteni egy köz
téri betongödröt mondjuk a nemzet szín

házával, a hozzáértését már bizonyítottat 
egy lojális tökéletlennel, továbbá mindent 
mindennel és mindenkit mindenkivel...

A csúcstechnikával fölszerelt NATO 
gépek „véletlenül" hol egy követséget, 
hol pedig az öregek otthonát lőtték szana
szét. amelyek után mély sajnálkozásukat 
fejezték ki. Ezek a „kilövések" nem mí
nuszpontosak. Semmi baj, mert ugye mi 
jóbarátok vagyunk, énekeljük kórusban.

Kidől viszont a liszt, és azonnal akad 
habzószájú följelentő, megfigyelő, ha va
laki esti húzáson „véletlenül” lelő egy ci
gányrécét, vagy összetéveszti a balkánit - 
és ez nem politikus - a vadgerlével, pedig 
kötelező olvasmány volt. Leválthatnak 
egy főosztályvezetőt, aki ott sem volt, és 
módfelett örülnek a magyar-magyar tiszt
áldozatnak is. Ötvenezer liter kerozint ki- 
szellentenek egy tanker gépből, az sem 
baj, hiszen már megszoktuk, mert az oro
szok esetében is csak akkor minősítették 
szennyezőnek, amikor már szabad volt er
ről beszélni. Addig egyenesen jót tett a 
földnek. Ha pedig egy már nem egészen 
komplett szomszédos országot porrá 
bombáznak, és ráadásul teszik ezt éppen a 
védett madarak költési idejében, erre sem 
szól senki semmit. Függetlenül a ramsari, 
a berni, a washingtoni és még ki tudja mi
lyen egyezményektől. Végtére is Európa 
közepén sincs háború, halott nélkül.

Most már teljesen egyértelmű: az egész 
világon egyedül a vadász nem tévedhet, pe
dig ez a speciális anyagcseréjén kívül, mód
felett jellemző erre az egyáltalán nem védett 
fajra. Ezek a törvényszerű tévedések - akár
hogy is vesszük - kevésbé kártékonyak, 
mint - jól megtanultuk - egy hibás politikai 
döntés, elfuserált rendelet, törvény.

Mondjuk ki nyíltan és bátran: a té
vedéshez a magyar vadásznak is Isten
adta joga van. Ezt a jogot ki kell vív
nunk. mert nem mi mondtuk magunkról, 
hanem ránk erőltették, mint tehénre a fe
hérneműt. Az emberi tévedéshez nekünk 
vadászoknak is velünk született képessé
geink. és mindazonáltal alkotmányos jo
gaink vannak. Ugyanúgy, mint a zseniális 
döntnököknek. A mínuszpontokat - ha va
laki nem tudná - nem állami dézsmának 
találták ki, hanem egyfajta jelzés volt az 
esetleges szakszerűtlenség minősítésére. 
Akárcsak a fociban a sárga cédula. Már 
régen nem a sportszerűség a lényeg, hi
szen nincs közkinccsé téve egy-egy idény 
átfogó és a szakmai ismereteket fejlesztő 
értékelése, az ismeretek, a tudásanyag fej
lesztése, a szakszerűség javítása. Mennyi 
jön be, ez a lényeg.

A vadászatban - és ezt például a köte
lező felelősségi biztosítás ékesen bizo
nyítja - a tévedés lehetősége államilag és 
hivatalosan elismert, benne van a pakli
ban. Ha nem így volna, bizonyára nem 
volna kötelező. Ha pedig benne van. ak
kor a tévedés lehetőségével csak a tökkel- 
ütöttek nem számolnak előre.

Ki merem jelenteni, hogy csak az nem 
tévedett a vadászélete során, aki nem is 
járt vadászni. Kályha mellett nem lehet 
hibázni. Az angol mondás szerint minden
ki szekrényében van egy csontváz. Va
dásznyelvre „lefordítva”; mindenkinek 
akad bőven olyan vadászemléke, amelyet 
szívesen feledne.

Módfelett szemforgató és álszent do
log mindezekkel nem számolni, és mások 
felett pálcát tömi. Mis ugyanis a tévedés, 
és megint más a visszaélés. Ebben kü

lönbséget kellene tenni. Nálunk ugyanis 
többségben nem a vadorzókat büntetik, 
hanem a jogosultakat. Ez az egyszerűbb, 
mert van lakcímük, elérhetőségük, és még 
megmondják az igazat.

Ilyenek jutnak az ember eszébe, amikor 
híre kelt, hogy az év bakját elkobozták, 
mert a „nemzeti kincset” előbb isták ki a 
törpék, mint szabad lett volna. Tehát nem 
az a baj, hogy a vad tulajdonosa, az állam, 
nem tudja - és nem is akarja - garantálni a 
gazdálkodónak az állomány megmaradá
sát, a tolvajok visszariasztó megbüntetését. 
Ma egy hatszáz grammon felüli őzbak bé
kés öreg korának körülbelül annyi a való
színűsége, mint az üregi nyúl naplcmenti 
hármas szabójának. Ne feledjük: azt. hogy 
mit lehet lőni, csak a vadászokra nézve kö
telező és számon kérhető. Senki mist nem 
ejt, még gondolkodóba sem.

Világhírű, nagy klasszikusunk, Nádler 
Herbert, a trófeabírálat néhai teremtő aty
ja vadásznaplójának egy kötete nemrég 
jelent meg. Ajánlom minden érdeklődő fi
gyelmébe. De ... és sziklaszilárd tisztele
temet jottányit sem csökkentve - ponto
san összeszámoltam, évente legalább öt 
esetben lehetett volna többszázezer forint
ra büntetni a mai szabályok szerint. Be
vonnák a vadászjegyét és még újra is 
vizsgáztatnák. Ha pedig már Nádler Her
bert sem jó, akkor mi a fenét akarnak itt 
elérni? Mi a végső cél, netán a végső 
megoldás? A kérdésekre nem kell vála
szolni, elegendő volna alaposan elgondol
kodni azoknak, akiknek erre eddig talán 
nem volt idejük. Ugyanis ha valaki nem 
tudná, dolgozni nem lázasan, hanem in
kább céltudatosan és jól kellene.

Homonnav /.somborW
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Előbb-utóbb eljön a pech
Korábban a vadásztársaságok pénzügyi el
lenőrzése a MAVOSZ Megyei Ellenőrzó
bizottságok hatáskörébe tartozott. A rend
szerváltás után ez a gyakorlat megszűnt és az 
ellenőrzés átkerült a megyei adó és pénzügyi 
ellenőrzési hivatalok (APEH) hatáskörébe. 
Az adóhivatalok elsődleges feladata a gazda
sági szervezetek, társaságok illetve vállalko
zások pénz és adóügyeinek követése és bizo
nyos gyakorisággal és kidolgozott szempon
tok szerint szúrópróba szerű ellenőrzése. Az 
egyéni vállalkozások ellenőrzéseinek gya
korlata az elmúlt évtizedben kialakult. A gaz
dasági folyamatok és a költségvetési felada
tok változásának függvényében az adózási 
szabályok évente változnak, bővülnek. Az el
múlt években a sportszervezetek és vadász
társaságok ellenőrzése nem szerepelt az 
APEH kiemelt feladatai között. A tavaszi 
időszakban például az MLSZ körül kialakult 
helyzet viszont az eddigi gyakorlat változá
sának előjeleit mutatja. A kiemelten ellenőr
zött MLSZ gazdálkodásának tapasztalatai 
alapján az adóhatóság másutt is bizonyára 
..talál(hat)" befizetni valót!

A vadásztársaságok alaptevékenysége a tagok 
részére a vadászati lehetőségek biztosítása és 
az ezzel összefüggő vadgazdálkodás és ter
mészetvédelem. A vadásztársaságok alapve
tően nem nyere.ségérdekeltségű vállalkozá
sok. bár a vadgazdálkodás sikere érdekében 
sokrétű tevékenységet folytatnak. A társasá

gok rendszeres bevételei: a tagdíj, a bérva
dásztatás és a vadhús eladás stb. A vadgazdál
kodással összefüggő vadásztársasági kiadá
sok fedezésére a tagok állal befizetett tagdíj 
nem elegendő. Egy vadásztársaság kiadásai
nak legfontosabb tételei: a vadászterület bér
leti díja, a vadőrök, alkalmazottak bére. a 
vadfóldek bérlése és megmunkálása, azaz a 
vadtakarmány termesztése, a vadkártérítés és 
még sok egyéb, ami társaságonként azonos 
vagy eltérő költségeket jelent. Az előbb leír
tak a vadászok, társasági tagok előtt ismertek, 
de nagyrészt ismeretlenek az APEH szakem
berei előtt, mert ők általában nincsenek köz
vetlen kapcsolatban a vadászattal.

Ezért az APEH ellenőrzés megkezdése előtt 
a vadászatra jogosult tevékenységét részlete
sen ismertesse az ellenőrnek. Az ismertetés 
összhangban legyen az alapító okiratban sze
replő tevékenységekkel. Ha valamilyen ok
ból az alapszabályban foglaltak nem elegen
dő részletességgel tartalmaznak minden te
vékenységet. az ellenőrnek módja van a hi
ányzó tevékenységekkel kapcsolatos számlá
kat törölni a költségek közül. Ez természete
sen magával vonja a mérleg megváltozását 
és befizetési kötelezettség keletkezését! Az 
esetleges viták és a gazdasági károk elkerülé
se érdekében a vadgazdálkodás, mint gyűjtő
fogalom helyett részletesen fel kell tüntetni 
az alapító okiratban a ténylegesen végzett te
vékenységeket. és ez legyen inkább bővebb.

mint hiányos! Ha szükséges, az alapító 
okiratot módosítani kell.

A vizsgálat következő szakaszában az adó
ellenőr tételesen átnézi a bevétel és kiadás 
egyes számláit. Az ellenőr kérésére, a vadász- 
társaságnak a tevékenységgel összefüggő 
számlák jogosult kifizetéséi a nagyobb téte
leknél a felek közötti szerződésekkel kell iga
zolni. A vizsgálat kiterjedhet az esetleges bér
jellegű jogosulatlan kifizetések feltárására is 
(pl.: ilyen céllal szabályozták az elmúlt évek
ben a gépkocsi költségek elszámolását).

A számlák átvizsgálása után az adóellenőr a 
módosított tételek ÁFA, TB és egyéb vonza- 
tait kiszámolja és az új helyzetnek megfelelő 
pénzügyi egyenleget elkészíti. A kérdésessé 
tett tételek jogos kifizetésének igazolása min
den esetben a vadásztársaság vagy pénzügyi 
képviselőjének feladata. Ez a bizonyítás sok 
esetben és határidőn belül igen nehéz, sőt van 
amikor lehetetlen (pl.: amikor a szervezetet 
felszámolták...). Az ebből keletkező követ
kezményeket, kárt sajnos a vadásztársaság
nak kell viselni.

Az APEH ellenőr/is utolsó lépése a jegyző
könyv elkészítése és a befizetési kötelezettségek 
megállapítása, valamint a kötelezettségeknek a 
vadásztársaságok részéről való elismerése. 
Ehelyütt a vadásztársaság mulasztásainak, hibái
nak. hiányosságainak következményei kiderül

nek. Úgy lehet közelítőleg kiszámolni a várható 
befizetési, hogy a vizsgált időszakban egy forint 
befizetési elmaradás után - kamatokkal és bün
tetéssel együtt - három forintot kell manapság 
befizetni. Vagyis, ha az 1977-rc vonatkozó ellen
őrzés további 500 ezer forint befizetési kötele
zettséget tárt fel. akkor 1999-ben a büntetések
kel és kamattal együtt 1.5 milliót kell a vadász- 
táraságnak fizetni. Az ilyen helyzetet az ellen
őrzést megelőzően kell megakadályozni, úgy. 
hogy az ellenőrző bizottság az éves vizsgálata 
során tárja fel a hiányzó bizonylatokat, szerző
déseket stb. és a társaság érintett felelősei ezeket 
sürgősen pótolják. A társaság intézőbizottságá
nak és a tagságnak maximálisan segíteni kell a 
gazdasági felelőst munkája törvényekben, ren
delkezésekben előírtak szerinti végrehajtásában.

Az önellenőrzéssel helyesbített bevallás még 
mindig lényegesen olcsóbb, ha befizetési kö
telezettséggel jár is, mint az ellenőrzés után 
kiszabott bírság kockázata.

Idén. január közepén, Komárom megyében az 
APEH helyi szakértője tartott egy tájékoztatót 
a vadásztársaságok gazdasági vezetői részére, 
de sajnos meglepően sok vadásztársaság nem 
élt a felkínált lehetőséggel. Jó volna, ha a va
dásztársaságok az ellenőrzések kapcsán szer
zett tapasztalataikat megosztanák egymással, 
ehhez viszont az érdekvédelmi szervezetünk
nek kellene megfelelő fórumot biztosítani.

Fluck Dénes

Nincs több meleg helyzet!
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O L T O Z T E T O
Az ötlet, hogy kulturált, vadászias ruhába öltöztessük a magyar hivatásos vadászokat, az I. Vadá
szati Kulturális Konferencián kezdett el csírázni és ahogy a fáknak, ennek az ötletnek is évek kel
lettek a csemetévé, fiatalossá éréséig. A Vadászati Kulturális Egyesület - együttműködve a mi
nisztérium vadgazdálkodási főosztályával, a vadász-szövetségek és kamarák képviselőivel - évek 
óta dolgozik azon, hogy a lehető legpraktikusabb, ugyanakkor a legolcsóbb egységes formaruhát, 
munkaruhát dolgozza ki és mindenki fogadja el, miközben egyetértésre kellet jutni a gyártókkal és 
a kereskedőkkel is. Hogy milyen lesz az egységes formaruha, azt az alábbiakban igyekszünk be
mutatni. Kezdjük a ruházaton szereplő díszítésekkel, motívumokkal ... a rendeletek nyelvezetén, 
hiszen ugyanezt a megfogalmazást juttattuk el a minisztériumhoz, hogy beszerkeszthessék a

módosuló vadászati rendeletbe.

A HIVATASOS VADÁSZ RUHÁZATÁN SZEREPLŐ M OTÍVUM OK
Az embléma háromszögletű, amelynek 
mértani alapján - a ruhadarabok bal ol
dali zsebének méretével egyező nagy
ságban - a „HIVATÁSOS VADÁSZ” felirat 
olvasható, a háromszög két szárát tölgy
falevelek alkotják. Az embléma jobb old
alát tölgyfalevelekkel díszítve a Magyar 
Köztársaság címere foglalja el, közepén 
gímszarvas bika fejalak látható.

Az emblémát a felsőruházat (kabát, mel
lény, ing) anyagába - a ruhadarabok bal 
oldali zsebe fölé - sötétzöld színű selyem
cérnával hímezik be.

A nyakkendő emblémája színes hímzés. 
A barna tónusú, tölgyfalevelekkel díszített, 
arany-piros-fehér-zöld színű Magyar Köztár
saság címer mellett szintén barna tónusú, 
teljes alakú bőgő gímszarvas bika látható.

A kalap-jelvény mérete és kialakítása 
azonos a nyakkendő emblémájával, anya
ga eloxált alumínium.

Az őv csatja préselt, antikolt sárgarézből 
készül, téglalap alakú, ennek megfelelően 
módosul rajta az embléma, amelynek jobb 
oldalán tölgyfalevelekkel díszítve a Magyar 
Köztársaság címere foglalja el, középen egy 
bőgő gímszarvas bika teljes alakja látható.

A HIVAT ASOS VADÁSZ EGYSEGES FORM ARUHÁJA
HARMINCHAT HÓNAPOS KIHORDÁSI 

IDŐVEL:

(1) Ünnepi öltöny: álló galléros, a magyar 
hagyományoknak megfelelő vonalvezeté
sű. gombolású és díszítésű zakó. hagyo
mányos nadrággal.
Anyaga: sötét olívzöld színű, kevert gyap
júszövet.
(2) Nyakkendő: sötét olívzöld, selyem 
alapanyagú, hímzett emblémájú.
(3) Kalap: Egyedileg formázott, kevert 
gyapjú, három sor zsinórral és a zsinóron a 
bal oldalon a kalap-jelvénnyel díszítve.
(4) Téli sapka: nincs szabványosítva
(5) Sál: nincs szabványosítva
(6) Kesztyű: nincs szabványosítva

TIZENKÉT HÓNAPOS KIHORDÁSI 
IDŐVEL:

(7) Nyári munkaruha:
Kabát: Rejtett gombolású, gallérja három
féleképpen zárható, három külső, egy bel-

Jogos a kérdés: mibe fog kerülni egy-egy 
hivatásos vadász ruhatárának cseréje?

Nos. erre mindaddig, amíg a gyártás 
nem indul be, csak irányárakat tudunk kö
zölni, hiszen a végleges árak a megrende
lések nagyságától, a kereskedelmi lehető
ségek alakulásától függ. Az biztos, minél 
több lesz a biztos megrendelő, annál

ső zsebbel, könyökfoltokkal. kabátujjszűkí
tő és vállpántokkal, mozgást könnyítő bő
vítéssel a hátoldalon, derékbőség szabály
zó zsinórral, megerősítve váll és mell
résszel.
Nadrág: Ülő és térdfoltokkal, vese-melegí
tővel, nadrágszár szűkítő cipzárral, két far
zsebbel, két svédzsebbel, egy oldal-, és 
egy tőrzsebbel ellátott. Az oldal zseb elől 
levarrva, minden varrás tűzve.
A kabát és a nadrág anyaga: középtónu
sú olívzöld színű (240 g/nm) kevert, erős 
impregnált pamutvászon.
(8) Téli munkaruha:
A nyári munkaruha téliesített változata, ami 
azt jelenti, hogy hidrofoil bevonatú anyag
ból készül, a kabátba egy kizippzározható 
polár bélés kerül, a nadrág alá pedig 
hosszúszárú pamut alsónadrág.
(9) Esőkabát (pelerin): vízhatlan, olivzöld 
szintetikus anyagból.
(10) Mellény: a nyári munkaruha kabátjá
val azonos zsebelhelyezésű.

könnyebb lesz a konfekcionálás, a soro
zatgyártás beindítása, sőtt egy-egy ruha
darab ára. Már most jelezzük: a hivatásos 
vadászok egységesített formaruháját csak 
a hivatásos vadászok - igazolványuk fel
mutatásával - vásárolhatják meg. így ez a 
formaruha a tervek szerint az ország min
den régiójában, megyéjében kapható lesz.

(11) ő v  csattal: 4 cm széles, natúr marha
bőr.
(12) Ingek (rövid- hosszú ujjú):
Végig gombolódó könnyű nyári ing. egy 
zárható zsebbel, legnagyobb igénybevé
telnek kitett helyeken (váll, a hát és a mell 
felső része) saját anyagából rátéttel. A 
zsebeknek az ing gombolása felé eső 
széle tűzött, a másik oldala, illetőleg az al
ja harmonikaszerűen bővített. Az ing gom
bolását pánt erősíti, a legombolható gal
lér, valamint a vállpánt a díszítésen kívül a 
ruházat egyenruha jellegét hangsúlyozza. 
Anyaga: középtónusú, olívzöld színű, erős 
(183 g/nm) pamutvászon.
(13) Póló: Rövid ujjú. kerek nyakkivágású, 
a bal mell részén a szitázott ermblémával. 
Anyaga: középtónusú olívzöld színű pa
mut.
(14) Zokni: nincs szabványosítva
(15) Cipő: nincs szabványosítva
(16) Bakancs: nincs szabványosítva
(17) Gumicsizma: nincs szabványosítva

de nem kerül nyilvános kereskedelmi for
galomba.

A konfekcionáláshoz és a megrendelé
sekhez kíván segítséget nyújtani az alábbi 
méret-táblázat, amelynek figyelembevéte
lével kérjük a Vadászati Kulturális Egyesü
letnél (levélben, faxon, e-mailon) a meg
rendeléseket eljuttatni.

N o rm á l m é re t:
M ER ETTABLAZAT

Nagyságjelzés 48 50 52 54 56 58 60 62
Testmagasság 174 177 180 182 184 186 188 190
Mellbőség 94/97 98/101 102/105 106/109 110/113 114/117 118/121 122/125
Derékbőség 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 103/113 114/116
Csípőbőség 98/102 103/106 107/110 111/114 115/118 119/122 123/128 127/130
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A la c s o n y -te s te s  m é re t:

Nagyságjelzés 25 26 27 28 29 30
Testmagasság 171 174 176 178 180 181
Mellbőség 98/101 102/105 106/109 110/113 114/117 118/121
Derékbőség 90/93 94/97 98/102 103/108 109/112 113/116
Csípőbőség 105/108 109/112 113/116 117/120 121/124 125/128

V é k o n y -m a g a s  m é re t:

Nagyságjelzés 90 94 98 102 106
Testmagasság 177 180 183 186 188
Mellbőség 86/89 90/93 94/97 98/102 102/105
Derékbőség 76/79 80/83 84/87 88/91 92/96
Csípőbőség 92/95 96/99 100/103 104/107 108/112

VADÁSZATI %  
KULTURÁLIS %
E G Y E S Ü L E T ^

V É D J E G Y

AZ IR Á N YÁ R A K  
A  S Z A B V Á N Y O S ÍT O T T  
R U H A D A R A B O K N Á L:

Ünnepi öltöny ..........38 000 Ft

Nyakkendő................. 1 800 Ft

Kalap .......................... 2 600 Ft

Nyári munkaruha .....19 800 Ft

A munkaruha
téliesítése.................28 000 Ft

Rövid ujjú ing .............2 200 Ft

Hosszú újjú ing ..........2 500 Ft

Póló ............................1 200 Ft

Esőkabát ....................6 100 Ft

Mellény.......................7100 Ft

Őv csattal...................2 300 Ft
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Mire szabad vadászni?
Júliusban: őzbak -  vaddisznó koca -  vetési varjú fé
szektelepeken is.
Augusztusban: őzbak -  vaddisznó koca -  balkáni gerle -  
örvös galamb -  seregély -  vetési varjú fészektelepeken is. 
Augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson 
vadászható: a tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, 
szárcsa -  a vadrécékből naponta és személyenként leg
feljebb 8-8 darab ejthető el.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac
-  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  arany
sakál -  mosómedve -  dolmányos és vetési varjú -  szarka
-  szajkó.

JÚ LIU S
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava

Ahó Ahétnapja A nap Ahold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

8. Csütörtök 3 55 1942 024 1416
9. Péntek 356 1942 057 1532

10. Szombat 3 57 1941 136 1647
11. Vasárnap 358 1941 2 21 1758
12. Hétfő 3 59 1940 316 19 01
13. Kedd 400 1939 419 19 55 0  324
14. Szerda 4 01 1939 5 28 20 40
15. Csütörtök 4 02 1938 639 21 17
16. Péntek 403 1937 750 2148
17. Szombat 404 1936 8 59 2215
18. Vasárnap 4 05 1935 10 06 22 41
19. Hétfő 406 19 34 11 10 23 05
20. Kedd 4 07 1933 1213 23 30 D 1000
21. Szerda 408 1932 1315 2356
22. Csütörtök 409 1931 1415 —

23. Péntek 410 19 30 1515 0 24
24. Szombat 4 11 1929 1613 057
25. Vasárnap 4 13 19 28 1708 1 34
26. Hétfő 4 14 19 27 1759 218
27. Kedd 415 1926 18 45 308
28. Szerda 416 19 24 1926 404 012 25
29. Csütörtök 417 1923 20 03 506
30. Péntek 419 1922 20 35 611
31. Szombat 420 1920 21 04 719

AU G U SZTUS
Nyárutó, avagy kisasszony hava

Ahó Ahétnapja 
napja

A nap 
kelte nyugta

Ahold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Vasárnap 421 1919 21 31 829
2. Hétfő 422 1918 21 59 939
3. Kedd 4 24 1916 22 27 10 51
4. Szerda 4 25 1915 22 58 1204 C 18 27
5. Csütörtök 4 26 1913 23 33 1317
6. Péntek 4 27 1912 ----------- 14 31
7. Szombat 429 1910 015 1541
8. Vasárnap 430 19 09 104 1646
9. Hétfő 4 31 1907 2 02 1743

10. Kedd 433 1906 307 1831
11. Szerda 434 1904 417 1912 01209
12. Csütörtök 4 35 1902 5 28 19 46
13. Péntek 4 37 1901 6 39 2015
14. Szombat 438 18 59 748 20 41
15. Vasárnap 439 18 57 854 21 07
16. Hétfő 4 41 18 55 959 21 31
17. Kedd 4 42 1854 1102 2157
18. Szerda 443 1852 12 03 22 25
19. Csütörtök 4 45 1850 13 04 • 22 56 D 247
20. Péntek 446 18 48 1403 23 31
21. Szombat 4 47 1847 1459 —

22. Vasárnap 4 49 1845 1551 0 12
23. Hétfő 450 1843 1640 059
24. Kedd 4 51 1841 1723 153
25. Szerda 453 1839 1801 253
26. Csütörtök 454 1837 1835 358
27. Péntek 455 1835 1906 506 0  048
28. Szombat 4 57 18 33 19 34 616
29. Vasárnap 458 1832 20 02 728
30. Hétfő 4 59 1830 20 31 841
31. Kedd 501 18 28 21 01 954

A lenti időpontokhoz a nyári időszámítás szerint egy órát hozzá kel adni.

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:

MOSÓMEDVE
GÁBOR JÁNOS EXKLUZÍV FELVÉTELE
(Hazai - tudomásunk szerint egyetlen - bizonyító fotó)
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ÚJRA LENDÜLETBEN A
A nagy lendülettel 1990-ben elkezdett bolthálózat kialakításának öt évvel ezelőtt majdnem csőd lett a vége, de a 
Harmónia talpra állt, a számítástechnikai berendezések forgalma megmentette a céget, sőt azóta regionális köz
pontokat kezdtek el kiépíteni. Aztán tavaly a cégen belüli, a tulajdonosok között zajló harc ismét megingatta a 
„Harmónia-birodalom” bástyáit, de a Miskovics testvérek összefogtak ... saját kezükbe vették a cégcsoport teljes 
pénzügyi irányítását, elszámoltak a harmadik tulajdonossal... és új lendületet adtak a bolthálózat fejlődésének.

A VADÁSZLAP hasábjain három ówel ezelőtt 
olvashattak interjút Miskovics Györggyel, a 
Harmónia Material Kft. ügyvezető igazgatójá
val, aki 1990-ben mint magánvállalkozó, majd 
egy évvel később Hajdúhadháztégláson meg
nyitott boltjukban, mint a Harmónia Kft. egyik 
tulajdonosa, elkezdett fegyverrel - és vadá
szati felszerelésekkel - kereskedni. A 39 éves 
erdésztechnikus és élelmiszeripari mérnök, bo
rász végzettségű üzletember kemény stratégi
át dolgozott ki a maga és munkatársai számá
ra. amelyből - egy esztendővel az ezredforduló 
előtt - egyetlen pont még megvalósulásra vár. 
merthogy még nem kezdték el a vadhús felvá
sárlását. feldolgozását és értékesítését ... és 
akkor a vadászat-vadgazdálkodás szinte min
den területén a Harmónia jelen lesz a piacon.

A Harmónia .birodalom" - az idézet nem az 
újságírótól származik - legfontosabb lépése a 
bolthálózat kiépítése volt. mégpedig egy olyan 
érdekeltségi rendszerben, amelyet nyugodtan 
nevezhetnénk akár holdingnak is. Már kezdet
ben eldöntötték, hogy a jobb érdekeltség miatt 
nem az alkalmazottak szolgálják ki a vevőket, 
hanem a boltvezető, aki egyben tulajdonos is 
legyen. Ennek az elképzelésnek megfelelően 
önálló vállalkozásokat hoztak létre, amelyben a 
Harmónia Kft. és a tulajdonostárs vállalkozó fe
le-fele részben lett tulajdonos.

Ez a szisztéma ma is működik ?  - kérdeztük 
M iskovics G yörgytől.

-V á lto z a tla n u l, hiszen bevált. A jelenleg  
m űködő 18 vadászboltnak 12 Kft. a gazdája, 
ugyan is  van o lyan káefténk, am ely ik  több  
bolto t is üzem eltet. Ez részben tükrözi az új 
koncepciónkat, m égpedig azt, hogy új tu la j
donosokat m ár nem  keresünk, a m eglévő  
kft-k  nyithatnak újabb boltokat és így kia la
ku lhatnak a regionális  központja ink.

A cégcsoport központja változatlanul Debre
cen belvárosában található meg. Az 1000 
négyzetméteres alapterületen működő vadász
bolt és raktár a hálózat valódi centruma, mert 
ide érkeznek az import árúk. itt történik a vám
kezelésük. innen szállítják azután a fegyvere
ket. lőszereket, vadászati felszereléseket, ruhá
zatot. stb. a hálózat regionális központjaiba, il
letőleg boltjaiba. Itt történik valamennyi vállal
kozás könyvelése és innen 
látják el a boltokat szakmai 
és egyéb információkkal.
Debrecen a Harmónia Ma
tériái Kft. nagy és kiskeres
kedelmi .fővárosa".

-  Volt idő, am iko r úgy  
gondoltuk, Budapestre  
kellene te lep íteni a köz
pontot, hiszen ebben a 
vízfe jű  országban a leg
könnyebben ott lehet m in
dent e lin tézn i, hiszen  
m ajdnem  m indennek a fő
városban van a központja.
A ztán rájöttünk, hogy  
D ebrecennek több előnye  
van, m int hátránya. M inde
nekelő tt az, hogy a rom án  
határ 70 kilom éterre, az 
ukrán határ ped ig  90 k ilo 
m éterre  van tő lü nk és ha a 
piac nagyságát nézzük, 
m indkét ország rendkívüli 
lehetőségekkel kecsegtet.

Kereskednek mindkét or
szággal ?

MISKOVICS G YÖ R G Y

-  1997 óta kom oly expo rto t bonyo lítunk le 
m ind a vadászati-, m ind a szám ítástechnikai 
vonalon. Az az eddigi tapaszta la tunk, hogy  
rom án partnereink m egbízhatóak, többé-ke- 
vésbé időben fizetnek. K ezdetben U krajná
val sem  voltak gondja ink, m inden rendben  
m ent, je len leg  je len tős kin tlevőségünk van, 
am it pénz helyett fa szállításával p róbálko
zunk rendezni. R em élem , hogy a jövő ben  is 
sikerül m ajd kihasználni a terü leti e lő n yü n 
ket és m indkét országgal e lőnyös és m eg
bízható kapcso latot tudunk kialakítani.

Nézzük a hazai bolthálózatot. Aki (netán) fi
gyelemmel kíséri a Harmónia hirdetéseit, ta
pasztalhatta, hogy ugyancsak változott az el
múlt években a boltok címe, sőt a helyszíne is... 
sőt, annak is tanúi lehettünk, hogy megszűnt a 
kedvenc, az első, a boltok bölcsője: a hajdú- 
hadháztéglási vadászbolt.

- Ig e n ,  bezártuk az e lső  boltot és m eg
szűnt a gyöngyösi, a vo lt debreceni, a régi 
nyíregyházi és a k isvárdai boltunk. V iszont

A  C ÉG C S O P O R T DEBRECENI K Ö ZP O N TJA ... 
RÖVIDESEN K É T U TC A  FELŐ L IS M EG K Ö ZELÍTH ETŐ  LESZ

új boltokat nyito ttunk Taksonyban, D unaúj
városban, Pakson.

Mint arról a VADÁSZLAP hasábjain is beszá
moltunk, 35 évesen, autóbaleset következté
ben örökre itt hagyott bennünket Harrer Gábor, 
a taksonyi vadászbolt életet szerető, jókedvű 
és sokoldalú vezetője. Mi lesz a bolttal ?

-S z o m o rú a n  fogadtuk a hírt, h iszen Gá
bor vo lt a H arm ónia életében az első kolle
gánk, tu la jdonostársunk, ak inek a  halálhírét 
tudom ásul kellett vennünk. Term észetesen a 
válla lkozás tovább m űködik G ábor fe leségé
nek, H arrerné Szem én Ilonának a vezetésé
vel.

Dunaújvárosban bezártak és nyitottak egy új 
Harmónia boltot?

-  K ezdetben egy bérelt üzlethelyiségben  
kezdtük el a bolt m űködtetését, K olep Péter 
tu la jdonostársunkkal együtt, am ely  időköz
ben kicsinek és  előnyte lennek bizonyult. 
M ost a boltot átkö ltöztettük a belváros köz
pontjában lévő, az úgynevezett to jás-házba. 
A költözködés m indig m eglátszik a forga
lom ban, m indaddig , am íg a vevők meg nem  
szokják az új helyet. Am i Paksot illeti, véle
m ényem  szerin t van létjogosultsága, annak  
ellenére, hogy a körzete  nem  nagy. Leg
alábbis ezt látszik igazolni az idő és a bolt 
nyitásához fűzött rem ény.

Korábban említette a regionális centrumokat. 
Váltsunk szót ezekről.

-  A legnagyobb a C sicsely házaspár által 
m űködtetett békéscsabai, am elyh ez Békés
csaba, Szeged és  Baja tartozik. Szegeden  
nem  olyan régen kö ltözött új helyre  a bol
tunk és két hónapja nyitottunk üzletet Baján. 
A rég iónak je len tős a nagykereskedelm e és 
a békéscsabai bo ltnak a horgász forgalm a. 
K ezdetben itt is k icsik  voltak a boltja ink, de  
m a m ár e lm ondhatjuk, hogy sikerü lt őket 
ideális  nagyságúra váltanunk. U gyanis -  a 
kereskedelm i értékeléseink a lapján -  azt ta 
pasztaltuk, hogy a vevők nem  szeretik  a kis 
boltokat, m ert ott nem  látható a választék, 
ezért m a m ár a H arm ónia igen széles spekt
rum ú, gazdag választékához kell igazíta
nunk boltja ink nagyságát, a lap terü le tét, m é
reteit.

-  A Sárai László által vezetett 
tatai reg ionális  központhoz tarto 
zik  Veszprém  is. A tatai központ 
m ost éli a nagy változás korát. Itt 
te ljesen új beruházással egy 370  
négyzetm éteres kom plexum ot 
építettünk, am elynek a p ince
szintjén egy 4  lőállásos, 25 m éte
res lőpálya is helyet kapott, ahol 
a vadászok-vásárlók helyben ki
p róbálhatják a fegyvereiket. A va
dászbolt á tadását szeptem berre  
tervezzük, a pontos időpontról 
értesíten i fog juk  a szerkesztő
séget és a VA D Á SZLA P hasábja
in keresztü l a vadászok széles  
táborát is.

-  A pécsi reg ionális  központ
hoz -  A szta los V incéhez -  a pé
csi és a határövezetben nyitott 
siklósi b o lt tartozik . Nagyon ér
dekes, hogy S iklóson m ind a hor-

^  vát, m ind az osztrák forgalom  
igen je len tős, term észetesen  
nem  lőszert és fegyvert, hanem  
vadászati k iegészítőket vásáro l
nak, am i szám om ra azt igazolja,
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hogy a kü lfö ld i árakhoz képest kedvező  a 
H arm ónia bo lthálózat árszínvonala . Ez utób
bi eg yéb ként hozzátartozik  a s tra tég ián k
hoz, jó  m in őségű árukat, lehető leg nagy  
m ennyiségben aránylag k is  árréssel igyek
szünk forgalo m ba hozni.

-  A keszthely i reg ionális  központunkhoz  
eredetileg  két bolt: a Kárai Edit vezette  
keszthely i és  a B ozsányi Ferenc nevéhez  
kapcso lódó  zalaegerszeg i üzlet tartozott. 
M indkettő  jó  helyen van a vásárlók, de m ég  
a turis ták  szem pon tjábó l is. A bo ltokat m ű
ködtető  tu la jdonosok úgy dön tö ttek , hogy  
szétvá lnak -  fia ta l em berek, akik te le  vannak  
energ iával és b izonyítan i szeretnének. Ter
m észetesen  tám ogatjuk  őket, Za laeg ersze
gen és  K eszthelyen is szabad a pálya m in d 
kettő jük szám ára.

-V é g ü l  az egri reg ionális  központunkat 
kell m egem lítenem , am elyet M orvái László  
vezet és  aho l három  éves, ered m én yes  egri 
m űködés után, tu la jdonostársu nkkal együ tt 
-  ism ét üzle te t nyitunk G yöngyösön, a M át
ra szívében.

Van Miskovics Györgynek egy „különbejára- 
tú” véleménye a cég-, a cégcsoport, egyálta
lán a Harmónia Kft. sikereiről és kudarcairól.

-  A vélem ényem  legfe ljebb  attó l -  ahogy  
Ön fogalm az „kü lö n b ejára tú ” -  hogy időrő l- 
időre vég ig tek in tem  a fe jlő désünket, m eg 
próbálom  reálisan, ugyanakkor szubjektiven  
értékeln i, k iértékeln i a tö rtén teket és  levonni 
a tanu lságokat. A cégcso port m űködik  és  
valóban  vo ltak  kritikus időszakai a m un
kánknak. Term észetesen nekünk is, m int a 
gazdasági é le t m ás szerep lő inek, tanu lnunk  
kellett a vá lla lkozások, azaz a kap ita lizm u s  
m űködési m echanizm usát. V isszatekintve  
az eddig e lte lt évekre, azt h iszem  m eg állap ít
ható, hogy a legnehezebb időszakunk 1994  
körül vo lt. E kkor m ajdnem  csőd be m entünk. 
K om oly pénzügyi és gazdálkod ási p ro b lé 
m áink vo ltak . Több h ibát követtünk el.

Lehet tudni ezeket a hibákat?
-  E lőször is erőnk felett, gyors ü tem ben  

fo ly tak a beruházások, az új boltok m eg n y i
tásai. Ekkor vásáro ltuk m eg -  aránylag  o l
csón -  a cég központját, akik e ladták, tu d 
ták, hogy m iért vo lt m érsékelt a vételár, 
m ertho gy tö b b et kellett az épü le t fe lú jításá 
ra, ta tarozására , á ta lak ítására  kö ltenünk, 
m int am en nyiért m egvettük. M indez je le n 
tős kö ltségeket em észtett fel, am elyet a há
lózatban, a k is  és nag ykeresked elem ben  
kelle tt volna m egterm elnünk. Ha nem  á llunk  
több  lábon, ha a bátyám  nem  fog la lkozik  
eredm ényesen  a szám ítástechn ikai beren
dezések -  szoftverek, hardverek -  é rtékes í
tésével, ha nem  tudunk kö ltségeket á tc s o 
portosítan i, a vadászati ág aza t lehet, hogy  
„pad ló t fo g ” .

-  M ásodszor, M agyarországon rendesen  
beindult a „szabad versen yes  kap ita lizm u s” 
, azaz igencsak é letre-halá lra  m ent a p iacon  
az árharc. A szakm ában m indenki e lism erte  
a H arm óniát, ugyanakkor m indenki e llenü nk  
fordu lt, e llenünk kezdett el harco ln i. Nem  te 
hettünk m ást, mi is be lem entünk ebbe az á r
harcba és  a vég te lenség ig , m ajdhogynem  a 
ráfizetésekig  csökken tettü k  az ára inkat. Ez 
egészen oda vezetett, hogy a nyereségünk  
m ár nem  fedezte  a m űködési költségeinket.

-  H arm adszor, a pénzügyi irányításért fe 
le lős h arm ad ik  tu la jdonostársu nk nem  ig a 
zán látta át a pénzügyi és  gazdasági fo ly a 
m atokat, ezért nem  tud ott m egfele lő  gazda- 
sági-, gazdálkod ási s tratég iát k ido lgozn i a 
cégcsoport szám ára. H iányoztak  a kö ltsége
lem zések, az u tókalku lác iók , am in ek  kö vet
keztében néha rossz d ön tések születtek.

-  Sok konflik tus, v ita  és veszeked és  után  
a harm adik  tua ljdonostársu nk úgy döntött, 
hogy nem  do lgozik  to váb b  velünk és  1997- 
98-ban vég leg  m egváltunk egym ástó l. Ez 
term észetesen  m egint nehéz periódus volt a 
H arm ónia és  a saját é le tü nkben  is, hiszen a 
tu la jdonostársunkkal tisztességesen  kellett 
e lszám olnunk. A hog y ilyenko r illik, fe lérté
keltettük a vagyont, k iszám oltuk  az üzletré
szeket és  kifizettük a vo lt tu la jdonost. Mára 
elm o ndhato m , hogy szin te  m indenben, sőt 
m indenben sikerü lt m egegyeznünk, m egál
lapodnunk ... am i a cégcso port szem pontjá
ból egyálta lán  nem  volt je len tékte len , hiszen  
fon tos d ö n tés-sorozatta l járt együtt.

- A  leg fontosab b d ö n tés  az vo lt, hogy a 
bátyám , Zoltán átvette  a cégcso port pénz
ügyi irányítását és  ettő l kezdődően valóban  
gazdálkodni kezdtünk. M inden ekelő tt a vál
la lkozásainknál szigorú , naprakész és  a szá
m ítástechnika e lőnyeit a lka lm azó  készlet- 
gazdálkodást vezettünk be ... és  nem  m en
tünk bele irreális  árharcokba. K iszám oltuk, 
hogy egy-egy boltnak egy-egy  árú fé leség- 
böl m in im um  és m axim um , azaz optim álisan  
m ekkora készlettel kell rendelkezn ie , hogy a 
vásárló  vá log athasson , lássa a sokfé le  árut 
és kedvet kapjon a vásárláshoz.

Mutassuk be Zoltánt, a cég megmentőjét és 
pénzügyi irányítóját.

-  A szakm ában m ár ö t is nagyon sokan  is
m erik. H árom  évvel idősebb nálam  és m ate
m atikusként végzett a K ossuth  Lajos Tudo
m ányi Egyetem en. A m atem atika révén ke
rült kapcso latba  a szám ítástech n ikáva l és  
am iko r a H arm ónia M ateriá l K ft-t m eg alap í
tottuk, ö lett ennek az üzle tágnak a vezető je. 
Em lítettem  már, hogy annak idején en n ek  az 
üzletágnak köszönh ettük  a vadászati ágazat 
nehéz hónap ja inak á tvésze lésé t és az is 
igaz, hogy a bátyám  nélkü l nem  ju to ttun k  
volna el idáig.

A Vadászati Kulturális Egyesület éppen a VA
DÁSZLAP e számában mutatja be részletesen 
a hivatásos vadászok számára elkészült - sok 
szakértő véleményét összegező formaruhá
ját. Lehet-e majd ezeket a formaruhákat a Har
mónia boltjaiban vásárolni ?

- A  tárgyaláso k fo lyam atban  vannak, mi 
m ár je leztük , hogy szívesen leszünk partne
rei a h ivatásos vadászoknak. A zt nem  állí
tom , hog y m inden üzletünkben  készleten  
tartjuk a te ljes  ko llekc ió t, de annak van reali
tása, hog y  a reg ionális  közpon tja ink  ennek  
az akc ió n ak  igyekeznek m ajd az é lére  állni.

-  Itt kell e lm ondanom , hogy a fé lreértése 
ket e lkerü ljük, m i nem  em eltü n k  edd ig  k ifo 
gást az e llen , ha valaki használta /használja  
a H arm ónia nevet ... végü l is ezzel nekünk  
csinál p ropagandát.

- D e  a T isztelt V ásárlóknak tu d n iu k  kell, 
hogy a cégcsoportbó l k iszállt nyíregyházi 
és k isvárdai boltok nem  tarto zn ak  a H arm ó
nia vadászbo ltok  közé, m int aho gy a szo lno
ki vadászbo lt sem  a m i érdekeltségünk.

-  V iszont azt is jó , ha tud ják, hog y  N yír
egyházán a város ta lán  leg jobb helyén  m ű
ködik m ár az igazi H arm ónia  vadászbolt, 
am ely  sokkal szebb, igényesebb, m int az 
előd je  vo lt és ezúton  je len tem  be, hogy  
szeptem b er ele jén  nyitjuk m eg az új bo ltun
kat K isvárdán. A leg te ljesebb  m értékben  
tisztában  vagyunk azza l, hogy a boltok  
ezekben a városokban  neh éz konkurencia- 
harcot fog nak egym ással v ív n i ... de  hát ezt 
tesszük szin te  az eg ész o rszágban. Mi azért 
bízunk m agunkban , m ert hata lm as és  m inő
ségi árúkészle t, szakm ailag  nehezen k ifogá
so lható  hozzáértés  és  a te ljes  H arm ónia há
lózat áll m ögöttünk. D öntsék el a vevők,

hogy ki a jobb , ki tud ja azokat a szo lgáltatá
sokat nyú jtan i a vadászoknak-vásárlóknak, 
am it jogo san  várnak  e l egy Európa felé  
igyekvő  ország vadászati kereskedelm étől.

Hogyan tovább ?
-  A lendü letünk m ég tart és  az 1991-ben  

m eg fogalm azott s tra tég ián kró l sem  m on d
tun k  le. A bo lthá lózatun kat tovább  fe jleszt
jük , igyekszünk ú jabb és  ú jabb boltokat 
nyitni. Nem  áru lok  el titko t azzal sem , hogy  
nem sokára -  e lső kén t -  D ebrecen lesz az a 
város, ahol a B eth len  utca sarkán a m ostani 
H arm ónia és a régi N im ród vadászbo lt kö
zött két H arm ónia  bolt áll m ajd a vásárlók  
rendelkezésére . A z á lta lunk a lap íto tt H arm ó
nia B érkilövö Vadásztársaság m űködik, 
m egkezdtük a kül-, és  belfö ld i vadászatok  
szervezését ...

... ennek köszönhető, hogy az elmúlt évek
ben Ön és családja, illetőleg a baráti köre és a 
„harmóniások" egyre több helyen fordultak 
meg külföldön ?

-  Tagadhatatlanu l. A vadászatra  „kötele
ző "  időt szakítan i. Itthon vá ltozatlanu l az ap
róvadas Tég lás  V áro s  Vadásztársaság tagja  
vagyok és  az sem  válto zo tt, hogy továbbra  
is a kedvenc vad am  az őz. A szabadságom  
nagyobb részét és  ha tehetem : a szabadidő
m et is a csa lád o m m al, a fe leségem m el tö l
töm . Ugyanis a fe leségem  is vadászik , ezért 
gyakran  együ tt já ru n k  itthon és külfö ldön is 
vadászatra . N agyon szép vadászati é lm ény
ben volt részem  és  részünk A frikában, az 
E gyesült Á llam okb an , K anadában, O roszor
szágban, R om ániában és  A usztriában ... és  
m in denkinek szívből a ján ljuk  ezeket a vadá
szatokat, keressenek  bennünket és mi nem  
csak  m esélünk a k ipróbált vadászatokró l, 
hanem  m eg is szervezzü k bárki szám ára.

Ön - tetszik, nem tetszik - fegyverkereskedő. 
Három évvel ezelőtt még csak „néhány" ked
vence volt és autodidakta fegyverszakértőnek 
nevezte magát. Gondolom, azóta gyarapodott 
a maszek arzenálja és vannak új kedvenc pus
kái is.

-  A családi arzenál gyarapodott és a ked
vencem  m ost a 8x68  S kaliber. Kevesen tud
ják róla, hogy igen kiváló ballisztikai tulaj
donságokkal rendelkezik, a röppályája ala
csonyabb, m int a .243-as W inchesteré vagy  
a .222-es R em ingtoné, ugyanakkor a 11,7 
gram m os KS lövedékkel 990 m éter/szekun- 
dum  indulás m ellett 5.735 Joule a csőtorkola
ti energiája . S okan azt hiszik, hogy a 8-as ka
liber brutális és nagyon roncsol. Nekem  az a 
tapasztalatom , hogy ez nem  igaz, az erős ex- 
pandáláshoz nagy töm egű testre lenne szük
ség, így általában a kisebb töm egű hazai vad
fajainkon a lövedék csak „átszalad".

Az előző interjú utolsó kérdését ismét felte
szem: sikeres embernek tartja magát?

-  E lm ond hatom  m agam ró l és  a tu la jdo 
nostársa im ró l is, hogy igen s ikereseknek  
érezhetjük m ag unkat. Mi m ár tud juk, hogy  
honnan kezdtük és  m eddig ju to ttun k. A zon
ban e léged ettek  nem  vagyunk. N apjaink tár- 
sadalm i-gazdaság i környezetében  m egállni, 
pihengetn i nem  lehet és nem  szabad, m ert a 
kihagyást a konkurencia  azonnal érzékeli és  
p illan atok a latt fö lé n k  kerekedik . Aki ezt 
nem  akarja m egéln i, aki s ikeres  akar m arad
ni, annak szin te m eg állás  nélkü l hajtania  
k e l l ... és nagyon va lószínűn ek  tartom , hogy  
a m i korosztá lyun k , a m i nem zedékünk, 
am ely ik  vég ig csiná lja  az ország gyökeres  
áta laku lását, így fog ja  az  é le té t leélni, így is 
fog m eghaln i... ugyanakor rem élem , hogy a 
g yerekeink  -  az ezred fo rd u ló  után -  m ár é l
vezn i tud ják a m i m unkánk gyüm ölcseit.

-dór
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ŐSÖK BŐRÉBEN
őzbakra még nem vadásztam és a gondo
lat. hogy talán már megérettem rá. csupán 
néhány hete foglalkoztat. Kívánságom gyor
san teljesült és most bármely napon és terü
letünk bármely részén tehetem, önállóan. 
Vadásztársaim az őzbakon kívül segítségü
ket is felajánlották, de azt óvatosan vissza
utasítottam, bízva Széchenyitől, Bertótitól, 
no meg vadásztársaimtól szerzett ismerete
imben. Hogy egy tanítómester közvetlen je
lenléte nélkül milyen nehéz és hogy milyen 
tanulságos, azt már a puska belövését kö
vető napon megtapasztaltam. Délután kettő
kor kissé borús, enyhén szeles időben indu
lok tájékozódó cserkészére, hogy egy kicsit 
megszellőztessem a puskát és legyen mó
dunk összebarátkozni.

Induláskor, átgondolatlanul gumicsizma 
helyett bakancsot választva, most a nyáras 
felőli, kotrásoktól megemelkedett partélen 
lépegetek óvatosan, miközben a látcsövem
mel közelhozott távol részleteit kutatom. A 
túlsó, szántóföld felőli oldalon, zsombékok 
között kuporgó bíbicen akad meg látcsö
vem. Mellének tőrt fehér színe fin o m a n  
hangsúlyozza a szárnyak és a begy fémes 
zölddel gazdagított szürkés mintázatát. A 
színhatást tovább fokozza elegáns formája 
és a csőrt jól ellensúlyzó, hosszú bóbita.

Gyerekkori vágy fog el, hogy lássam tojá
sait. Puskát, tarisznyát, látcsövet lerakva, 
hosszas fontolgatás után ugróm a túlpartra. 
Szárazra érkezem. A kiszemelt zsombékos 
felé félúton, lépéseim először cuppogni, 
majd szortyogni kezdenek. Innen már csak 
előre lehet menni. Vízzel, sárral nem törődve 
ugrálok a szárazabb részek felé. A bíbic ek
kor rebben fel, felettem csapongva jajongja:
szííkes......szíííkes. Feldobott rongyszerűen
kóválygó reptében még az egyik lábát is ló
gatja. majd a közelben leszállva, szárnyait 
összeverdesve bizonygatja a repülés lehe
tetlenségét, majd szárnyaival a földet ver
desve játssza a vergődőt. Mikor látja, hogy a 
földet figyelve nem csábulok, elegánsan a 
levegőbe emelkedik.

Hirtelen a vártnál is nagyobb öröm ér. To
jás helyett őz, mégpedig bak, jól kivehető 
nyomait találom a puha agyagban. Tehát itt 
van! Jó  helyen keresem. A nyomomban fa
kadó kékes iszapbuzgárokkal mit sem tö
rődve, indulok vissza a túlsó parton hagyott 
felszerelésemért. A parton föl- s lejárkálva 
keresem a visszatérés helyét, mikor egy, a 
fűbe taposott, igen keskeny csapást találok, 
amely a túlsó oldalon folytatódik. A víz szé
lén hagyott nyomokból ítélve kutyák. Egyike 
a város közelségéből származó ..istenáldá
soknak". Máris eldöntöm. hogy egy találko
zóra kerítek sort, ahol bejelentem, nem za
varhatják tovább vadjainkat és vadászatai
mat. Az ugrás néha nekik is rövidre sikerül, 
mert a parttól kiindulva öt-hat méterig isza
pot kennek a csapást szegélyező füvekre. 
Ami a bakancsomat illeti, az ugrás hosszára 
már én sem ügyelek olyan kényesen, mint 
idefelé röpültömben.

R ÉS Z LET
Felszerelésem mellé toccsanva, azokat 

nyakamba kanyarítom, és lopakodva folyta
tom utamat, de sem a síkon, sem az erdő
sávban nem látok őzet. A bokros gazosban 
folytatódó erdősáv végén megállók, azon té
továzva, hogy menjek-e tovább, mikor két 
őz robban ki a part derékig érő csalánosá- 
ból és egy villanásnyi időre megállnak. Néz
ve az égből pottyantakat, ekkor állapítom 
meg, hogy a még teljesen ki nem vedlett az 
suta. a rőtszínű pedig a bak, de az agancs
ra nem telik az időből, mert a csatornának 
rohannak. A túloldalra érkezés lendületének 
fogytával megint megtorpannak. Ekkor a 
fegyverlátcsövön keresztül egy pillantást 
vethetek az agancsra, de mire a szálkereszt 
a nyakon lefutva a lapockára érkezne, már 
üres a látómező. A szántóföldön keresztül
vágva a töltés menti erdőben haladnak to
vább. Ameddig csak látom, kísérem őket te
kintetemmel, mert érdekel, h o g y  átváltanak- 
e a gáton, vagy ahogy én szeretném, ezen 
az oldalon maradnak.

Időt hagyva az őzeknek a megnyugvásra, 
tovább indulok a csatorna mentén. Az előző 
fekhelytől tisztes távolságra újból felugrik 
egy őz. Kis termete miatt nem is gondolok a 
puskára, csak látcsövön nézem a riadt meg
ugrás után meg-megálló, félig-meddig már 
vörhenyes árnyalatú, szépen letisztított vil- 
lácskákat hordozó, bizalmasan vissza
visszanéző. tetszetős tavalyi gidát.

Indulás a bak után! Kisebb nekirugaszko
dást követően, most már teljes felszerelés
sel érkezem a csatorna túloldalát is beborí
tó, derékig érő csalánosba és a szántóföl
dön átvágva a töltés menti erdősávban az 
őzek után kanyarodom. Kevés a reményem, 
hogy lövésre kapom a bakot, de legalább 
azt szeretném tudni, hogy a gáton innen ma
radtak-e? A combközépig érő fűben óvatos
kodom. mikor az egyik bokorból megugrik a 
két őz. Újra a szántóföldön keresztül, vissza 
a csatorna felé kanyarodnak. Iramuk csak a 
búzába érve csendesedik, majd megállnak 
és hosszú ideig nem mozdulnak.

Mivel még ma dűlőre akarom vinni a dol
got. egy pillanatra sem veszem le róluk te
kintetemet. Látcsővel a szememen, háttal 
egy fatörzsnek dőlve hosszú megfigyelésre 
rendezkedem be. Az őzek mintha egymást 
bátorítanák, hol az egyik, hol a másik indul 
el tétován. A deres pofájú bak méltóságtel
jesen hordja barbárszépségű koronáját. A 
búza sötétzöldje adja a tökéletes hátteret a 
fehérre fent ágvégű fejdíszhez. A trónköve
telő mohóságával nézem a csontkoronát. 
Mohóságom büntetése nem sokat várat ma
gára, mert a látcsövem felnagyította terep
egyenetlenségeket látva rádöbbenek, hogy 
szem elől fogom őket téveszteni. Már csak a 
zöld szőnyegből kiálló, fehér csontszögeket 
látom. Még néhány lépés és végleg vesztek. 
Az őzek továbblépkednek és eltűnnek. Ek
kor váratlan segítséghez jutok, mert az öt
ven centi magas búza mellett egy megké
sett vetés tíz centis zöldje m á r n e m  nyújt ta

karást nekik. Ez a kitettség láthatóan zavarja 
őket, mert igen szaporáznak az első kaszá
lásra váró lucernás felé. Elérve azt, a bak 
duhaj módra azonnal legelni kezd, a suta 
ennél sokkal óvatosabb. Úgy gondolom, 
hogy a lucernásban fekszenek el, de az 
még odébb lesz, pedig látcsövemet tartó 
karjaim és egy helyben álló lábaim fárad
nak. A fa törzse mentén araszolok újra állás
ba, mert a bak, elejét megroggyantva elfek- 
véshez készül és azt a pontot jól meg kell je
gyeznem. A bak ledől, de a suta még 
hosszú ideig figyeli a környéket, mielőtt el
fekszik.

Csak erre várok! Jó  széllel, félórás, ne
gyedszeri csatornaátugrással tarkított kerü
lővel érkezem vissza kiindulópontomra, a 
csatorna menti nyárasba. A lucernaföld vé
gét a nyílegyenes fasorok között végignézve 
jól be tudom tájolni, de a következő pillanat
ban, takarást keresve már szenvedem a hát
rányát is. Az egyik fasorba beállva elindulok 
a csatorna felé. Sietős lépéseim alatt a szá
raz avar hangosan zörög. Lassítanom kell, 
hogy a térdig érő fű elnyelje a zörejeket. Jól 
jött volna egy kis eső, gondolom és lábam 
alatt már süpped is a föld, előbbre pedig, 
egészen a csatornáig, mintegy húsz méter 
szélességben víz áll. A bakancsomnak már 
mindegy. Menjünk. Itt legalább nem recseg, 
biztatom magamat. Tévedtem, mert a mo
csár túlsó szélét kiszáradt és kidőlt fák sora 
zárja le. A vízből kiálló ágaik a legkisebb 
érintésre szárazon pattannának, ha hozzá
juk érnék. Óvatosan bujkálva, lábaimat 
emelgetve érek a csatorna magasan fekvő, 
száraz partjához és kuporodom be a csalá
nosba. A takarás jó, de semmit sem látok, 
mert a túloldalon is magasra nőtt a csalán. 
Felállni nem merek. Az átugrás zajjal járna 
és most már minden mindegy gondolattal 
máris c s ú s z o m  bele a csatorna kötésig érő 
vizébe. Tőlem mintegy tíz méterre a túlsó 
partélen egy varjú pottyantotta dióból kelt 
fácska kínál gyenge fedezéket és az esetle
ges lövéshez jó támasztékot. Odalábalok és 
a csalánt félrehajtva kihasalok a partra és 
addig kúszom, míg a lábaimat is ki nem hú
zom a vízből. Bakancsaimból csendesen 
csordogál a víz, vissza a csatornába. Kár, 
hogy nem lyukas az orra. mert akkor mind 
kifolyna belőle.

Vajon fekszenek-e még az őzek? A puska 
csövével előrenyúlva elhajlítom a csalánt, 
hogy az így kialakult résen keresztül végig
pásztázhassam a keskeny lucernást. Bár lá
tószögem szélesedett, de az előttem nyitot
tá vált rés úgy érzem, hogy szinte vonzza az 
esetlegesen felém irányuló tekinteteket. Az 
eldöntött hajlásokat már nem tudom vissza
állítani. Nehogy árulkodó legyen kalapom 
fakó szalagja, ezért, a közelben más nem lé
vén. a csípésekre már érzéketlenné vált ujja- 
immal csalánhajtásokat tűzdelek mögé. Lát
hatatlanságom biztos tudatában kényelme
sen hasalok és felügyelem a mintegy nyolc
van méterre előttem pihenő őzek nyugalmát.
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Látcsövem mezejébe közelről belógó 
csalánlevelek finom, zöld fátylat húznak sze
mem elé, de a réseken még a lucerna leve
leit is élesen látom. Mozgást nem észlelek. 
Azaz, hogy néhány méterre előttem, homá
lyosan mozog valami kis folt. A fókuszon ál
lítva. az egyik erős szárú, tavalyi csalánkó- 
rón madarat pillantok meg. Feje teteje, tar
kója. háta, farka és fehér szárnyfolttal díszí
tett szárnyai barnásszürke mintázatúak. 
Rozsdás csaláncsúcs! jut eszembe e vé
dett faj neve. Mellének mély, ro z sd a vö rö s  
színe a lucernában pihenő, hasonló színű 
bakhoz tereli vissza gondolataimat.

Több mint egy órával ezelőtt feküdtek el. 
Az idő m ú lá s á v a l hitem e g y re  gyengül. Ka
cérkodom a gondolattal, hogy zajt csapva 
végére kellene járni a dolognak, de félek, 
hogy a felriasztott bak azonnal tovarohanna. 
Inkább várok. Annál is inkább, mert a lucer
násból a megkésett, gyenge vetésre egy fá
cánkakas lép ki. Nyakán világítóan fehér 
sáv, mintha a test pórias, vöröses színeit 
akarná elkülöníteni a fej. fémesen zöldeskék 
és rubinvörös színétől, mely utóbbi, mint 
foglalat veszi körül a fehéres csőrt. A csőr a 
következő pillanatban „V” alakban szétnyílik, 
mert meredeken feltartott farokkal és égnek 
nyújtott nyakkal harsányat rikolt, miközben 
szárnyát összeverdesve teszi magát félel
metesebbé, és hogy nemcsak a levegőbe 
beszél, azonnal be is bizonyítja, mikor farkát 
vízszintesbe helyezve, szárnyát kissé oldal
ra feszítve, hátrahúzott, megfeszített nyakkal 
forog körbe, készen arra, hogy minden be
tolakodóval szemben megvédje területét.

Közben félszemmel figyelem, hogy a ka
kas hangoskodására mozdulnak-e az őzek,

de a megszokott hangra nem riadnak. Vajon 
a lucernásban vannak még?

A kakas közben tovább hirdeti tulajdonosi 
voltát. Úgy látszik, hogy sokan szeretnék 
uralni ezt a területet. A rozsdás csaláncsúcs
tól kezdve a kakason át a zöldszagú lucer
nában pihenő bakig. No meg itt vagyok én is!

A kakas, mint feladatát elvégző kisbíró, a 
lucerna melletti barázdában, földhöz lapul
va elkígyózik a tábla távolabbi vége felé.

Kettesben maradok a csenddel. Induló 
barátkozásunkat hirtelen riasztó rikácsolás 
szakítja meg. Odapillantva, a lucernatábla 
végénél a földről fel-felugorva két kakas tépi 
egymást.

Jaj az őzek! Már kint is vannak a lucernás
ból és a gazos ugaron a csatornának ahhoz 
a szakaszához rohannak, ahol három órával 
ezelőtt átugrottak. Már csak a puskát markol
va csobbanok a csatornába, hogy elvágjam 
útjukat, de a vízben nem lehet sietni. Az el
lenkező oldal felé hasra vetve magamat át
kúszom az övig érő csalánoson és annak ta
karásában sietek az őzek, most már biztosan 
tudom, megszokott átkelőhelye felé.

Vajon hol tarthatnak? Bár ez most nem is 
lényeges. Csak mielőbb odaérjek és el tud
jak helyezkedni! Ekkor röviden riaszt a bak. 
Egy nyárfatörzs takarásában felegyenese
dem. A csatornától tíz méterre egy helyben 
állva tétovázik. A suta is tanácstalan. Tu
dom. hogy csak másodperceim vannak, 
mert át fognak ugrani a csatornán és az ug
rás lendülete beviszi őket az én oldalamon 
levő. megszokott pihenőhelyükre, a bizton
ságot adó gazosba. A suta egy helyben to
pog, a bak mozdulatlanul áll, csak a fejét 
forgatva tájékozódik. A szálkereszt, hála a 
nyárfa törzsének, a lapockáján pihen, de

rőtvörös színét enyhe homály tompítja, ami
ből tudom, hogy száraz kórók takarják. Fele
lőtlenül nem merek lőni, sebezni, hibázni 
sem akarok. Ebben a pillanatban a bak is 
dönt. Nyomában a sutával nekilódul és át
ívelve a vízen, becsapódnak az innenső ol
dalon lévő gazosba.

Legyőzöttként, lehajtott fejjel felegyenese
dem. Most veszem csak észre, hogy a csa- 
lánhajtások fonnyadtan hajlanak le a kala
pom karimájáról, emlékeztetve a bohóc 
csörgősapkájára.

Bohóc is vagyok! Azt csinált belőlem a 
bak, mikor mocsárban fürdetett, csalánban 
hempergett és még a bohócsapkámat is ve
lem készítette el. amelyet önként tettem a fe
jemre. Az ő koronáját akartam és ez jutott. 
Levett kalapom szalagja mögül gyors moz
dulatokkal rángatom ki megaláztatásom tár
gyi bizonyítékait. Kalapom becsületét ily 
módon visszaállítva, pironkodás fog el, mi
kor eszembe villan legsejtettebb gondola
tom, miszerint valami egészen mást szeret
tem volna ma este a kalapom mellé tűzni.

Mocsaras, bakancsomba hülő lábakkal és 
csalántól lángoló kezekkel indulok hazafelé 
a nyáras nyiladékán, mikor egy karvaly húz 
el mellettem. Kényelmes tempójából arra 
következtetek, hogy az enyémnél sikere
sebb vadásznap áll mögötte. Ennek ellen
ére. ha ötven lépésre előttem, oldalát felém 
mutatva állna a bak a nyiladékon, egy moz
dulatot sem tennék a vállamra akasztott 
puska felé. Ma ő győzött. Villogó ágú csont
koronájánál sokkal maradandóbb élményt 
szereztem.

Szarka János
Kamaraerdei Diana VT

H U M O R
KOMPLIKÁLUNK, TEHÁT (MÉG) VAGYUNK

(azaz játék a betűkkel, és az idegekkel)
A kor kihívásának eleget téve, megalkottam 
a vadászetika „E" differenciálegyenletét. 
Tarthatatlannak és tűrhetetlennek éreztem 
ugyanis, hogy amíg tudományos alapokon 
nyugvó vadlétszámkontingenst alkalma
zunk - a világon egyedülállóan - a gyakor
latban (minimum-maximum), ne legyen 
pontos, szabatos, p re c íz  m e g h a tá ro z á s u n k  
a vadászt a civilektől megkülönböztető (va- 
dász)etikára.

Kérem Önöket, hogy adják közre, bo
csássák szakmai vitára a tudomány eme 
újabb vívmányát. Hadd mondják el róla vé
leményüket matematikusok és dilettánsok, 
a habilok és debilek egyaránt, s így górcső 
alá véve az alábbi képletet, meggyőződ
vén annak használható voltáról, adjuk 
újabb bizonyságát a hazai vadászati kultú
ra és tudomány Európát lepipáló színvona
lának.

E = vadászetika
X = a vadászterületen élő, vadászható vad 

egyedszáma. összesen 
Q = a vadászat költségei 
C = a vadászra jellemző állandó (Aki vi

szont a vemhes tehenet, sutát vagy a 
malacos kocát elejti, esetleg szidja a 
vezetőséget, annál ez a szám egyenlő 
a nullával.)

Az egyenletből kitűnik, hogy addig, amíg vi
szonylagos vadbőség van a területen (az X 
a plusz végtelen felé közelít), az E viszony
lag nagy szám, az X csökkenésével az E is 
csökken, végül, ha az X egyenlő lesz 
eggyel, az E értéke 1+C lesz. Az X egyenlő 
„CT-val eset matematikailag sem értelmez
hető. (Az egyenlet csak a pozitív egész szá
mok halmazában definiálható.) Persze a 
„CP-át is fel lehet írni, mint különböző válto

zók szorzatát, például, ami a fizetési és fő
ként büntetési kötelezettségeinket illeti, 
eképpen eredővel:
Q.rva.sok(k)
Q = kamarai költségek, egyéb tagdíjak, uta

lások (minden olyan költség, amelyik 
postai utalványon elégíthető ki) 

r = ruházatok 
v = vadászfelszerelések 
a = adók
s = szállítási költségek
o = oktatás, képzés 
k = kulturális kiadások 

(Ha a betűket felülről lefelé olvassuk, 
megkapjuk a magánvéleményünket)

Gügye Tódor
(ma)tematikus. és még talán 

holnap is sportvadász
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K U R T
Iskolánk további anyaga az 
úgynevezett általános kürtje
leket tartalmazza, amelyeket 
megfelelő alkalmakkor hasz
nálnak. Az eddig tanultaknál

V a d á s z la k o m a

sem kevésbé fontosak, hiszen 
az úgynevezett alaphangula
tot adják az étkezés előtt, a 
barkácsoló kocsik előállítása
kor, az ébresztőnél, az indu

lásnál, vagy éppen a vadá
szat megkezdésekor. A kürtök 
köszöntő hangjai szó szerint 
különleges hangulatot terem
tenek, várakozással töltik meg

a napot és a kellő előkészítés, 
bizonyára meglátszik majd a 
terítéknél is.

(Fanfárok kürtegyüttes)
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VADÁSZOK A SAJTÓ BAN
A vadállomány ritkítása je
lentősen csökkentette a 
vadkárt is - állítják a sajtó
ban nyilatkozó szakembe
rek. A vadászatról szóló írá
sokból az utóbbi hetekben 
sem hiányzott az orvvadá
szat és az illegális vadkeres
kedelem.

Véget ért a nagyvadak ritkí
tása címmel a Népszabad
ság arról számolt be, hogy a 
nyolcvanas évek végén olyan 
tetemes kár érte a mezőgaz
daságot és az erdőgazdálko
dást, hogy szükség volt a 
vadállomány ritkítására.
„1990-1994 között ezért a 
megszokottnál nagyobb
számban lőtték ki a vadakat, 
ami az állomány szelektálása 
mellett a vadkár jelentős csök
kenésével is járt. 1991-ben 
1354 hektárnyi erdőt kellett új
ratelepíteni, 1997-ben viszont 
már csak 500 hektárnyit pusz
títottak el a vadak. Az utóbbi 
három évben beállt az állo

mány, szarvasból például 
évente 20 ezer példány kilö
vésére adnak engedélyt. A 
gyérítés eredményeként öte
zer példánnyal csökkent a 
dámvadállomány száma. A 
dámvadak ma már szinte va
lamennyi hazai erdőben meg
találhatók, trófeáik világhírűek, 
hiszen a világrekord trófeákat 
is itthon lőtték. A jó minőségű, 
értékes dámvadállományt is 
védik, de arra is figyelnek, ne
hogy elvegye más őshonos 
nagyvadak életterét. 1993- 
hoz viszonyítva 1997-ben két
százezerrel kevesebb fácán 
és 120 ezerrel kevesebb me
zei nyúl tenyészett az ország
ban. Az intenzív fácánnevelés 
egyébként az alacsony jöve
delmezőség miatt esett vissza 
jelentősen, a természetes 
szaporulat pedig képtelen ki
elégíteni az egyre növekvő 
igényeket."

Hatmilliárdos kárt okoznak 
évente az engedély nélküli

vadászok és halászok - de
rül ki a Népszava Jó  üzlet az 
illegális vadkereskedelem 
című írásából. „Míg régeb
ben megélhetési problémák 
miatt kényszerültek az embe
rek illegális vadászatra, a 
többség ma már keresleti pi
acra termel. Zömében Bala- 
ton-parti éttermekben szolgál
ják fel az áldozatokat. Ezek 
húsfelhasználását ugyanis 
nem ellenőrzik megfelelően, 
így gyakorlatilag korlátlan az 
illegális vadászok piaca. A 
bűnözők mindinkább szerve
zetten tevékenykednek, és 
óriási károkat okoznak az er
dészeteknek. (...) Az orvva
dászat egyelőre nem minősül 
bűncselekménynek. A leg
több esetben csupán pénz
bírsággal sújtják az elkövető
ket, s ez is mindössze 25-30 
ezer forintra rúg. Várhatóan az 
év végére életbe lép a tör
vény, s ezt követően az orvva
dászat már nem csupán lo
pásként lesz szankcionálható.

hanem büntetőjogi kategóriát 
képez majd."

Mindössze kilenc hónap fel
függesztett szabadságvesz
tésre ítélte a francia lyoni bí
róság egy öt évvel ezelőtt el
követett gyilkosság miatt Jakó 
Tibort, aki 1994. január 10-én 
vadászat közben sörétes va
dászpuskájával halálosan
megsebesítette Meggyesi Mi
hályt, a karcagi vadásztársa
ság tagját. (Lapunk is beszá
molt a franciaországi Buiron- 
fose város erdejében történt 
tragédiáról, amikor a Szolnok 
megyei vadászati főfelügyelő 
vadászat közben sörétes va
dászpuskájával halálosan
megsebesítette a karcagi va
dásztársaság tagját.) A fran
cia rendőrség öt évig nyomo
zott az ügyben, végül a lyoni 
bíróság mindössze kilenc hó
nap felfüggesztett büntetésre 
ítélte Jakó Tibort.

Összeállította: K. E.

ISKOLA
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MŰVÉSZPORTRÉ

GÁBOR JÁNOS

NYÁRILÚD

Nem vagyok fotóművész, ráadásul még 
életművész sem, mert vallom, hogy a 
természet, az élet, az igazi művészet, 

maga a csoda. Bátyáim Agfa boksz gépével 
kezdtem el egykor fényképezni, és azóta 
majd fél évszázad telt el. Negyven éve dol
gozom a Ganzban. 63 éves gépészmérnök 
vagyok, unokával megáldva. Közben húsz 
éven át tanítottam esti technikumban műsza
ki tárgyakra a felnőtteket.

A vadászattal teljesen véletlenül kerültem 
kapcsolatba; a ma 86 éves Ádám bácsi ép
pen a Bakonyba készült a hatalmas hátizsák
jával. amikor összetalálkoztunk. Akkor volt új a 
Trabantom, hát felajánlottam, hogy elviszem, 
ne menjen vonattal. így esett, hogy megismer
tem az alízházi vadászokat, a Cuha-völgyét. 
Csodálatos emlékeket őrzök. Megszerettem 
az egész társaságot, és úgy érzem, ők is ba
rátjukká fogadtak. Kiváló vadászokat ismertem 
meg. Sajnos két éve az erdőgazdaság nem 
újította meg a szerződésüket, feloszlottak.

1976-ban a színes Nimród felhívására én 
is jelentkeztem a fotóklubba, ott voltam a no
vemberi alakuló közgyűlésen, az alapító ta
gok között, jelenleg az ellenőrző bizottság el
nöke vagyok.

A fotósok körében újabb barátokat talál
tam. akiktől sokat tanultam és nagyon jó volt 
a klub életében aktívan részt venni.

Előbb Zenit, aztán Praktica, majd Nikon FE
2 gépet vásároltam. 300-as teleobjektívvel. 
Sajnos ezt a gépemet az első exponált film
mel együtt ellopták.

Rendszeresen részt veszek a „Találkozás 
a természettel" című fotópályázatokon, sze-

KÓ CSAGFA ÖSSZEKAPCSOLÓDVA

repeltek képeim a Vigadóban, a Mezőgazda- 
sági Múzeumban. Ljubljanában és más kül
földi kiállításokon.

1982-ben hoztak egy rendeletet, amely 
előírta a vadőröknek az alapfokú vadgazdál
kodási végzettséget. Ezért megyénként éves 
levelező tanfolyamokat szerveztek a vadőrök 
számára. A Pest megyei tanfolyamra én is 
beiratkoztam. Ketten voltunk .kakukktojások" 
a több mint száz vadőr között. Szó. ami szó.

föl kellett kötnöm a fehérneműt, de még ma 
is büszke vagyok erre a bizonyítványomra.
1983-ban alakult meg a Kék Sólyom Bérkilö
vő Vadásztársaság, amelynek tagja lettem. A 
közelmúltban sajnos elhunyt az elnökünk, 
ezért pillanatnyilag szünetel a tevékenysé
günk, pedig jó lenne már, ha időnként el tud
nánk jutni egy-egy társas vadászatra.

Szüleim Tolna megyében, Regölyön lak
tak, rokonságom nagy része ma is ott él, így 
viszonylag gyakran látogatok haza. Szinte 
minden év októberében bevetem magam 
pár napra az erdőbe. A dámbarcogás idő
szaka csodálatos élményeket nyújt, akár az 
erdőben figyelni a verekedő bikákat, akár a 
szőlőben a pince előtt hallgatni a bikák hor
kolását, az agancsok csörtölését. Dámos 
képeim nagy részét itt készítettem. Közeleb
bi .vadászterületem" Gödöllő, ahol Őszi bá
tyám, a hivatásos vadász, volt a tanító mes
terem. segítőm az erdő titkainak megismer
tetésében. Ma a külső körülmények az átlag
vadásznak és a -fotósnak is egyre nehezeb
bek. de ez már alaposan ..lerágott csont". 
Az erdők, a mezők, a madarak, a vad még 
körünkben vannak, velünk élnek, még ha 
külön is.

Számomra nincs nagyobb gyönyörűség, 
mint együtt érezni, szeretni, beleolvadni a 
természetbe, a csodálatos lehetőségekkel, a 
mindennapok csodáival élni. A valóság per
sze az. hogy roppant nehéz, sokszor szinte 
lehetetlen összeegyeztetni a vadászatot és a 
természetfényképezést. De mit tehet az em
ber. ha mindkettőbe fülig beleesett...
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VÉREBVERSENY, NEHEZÍTETT VÉRCSAPÁN
Ragyogó napsütésben, trópusi hőség
ben érkezett a verseny lelkes rendező 
gárdája június 4-én pénteken délben, 
hogy a szántódi majortól húsz kilomé
teres távolságban fekvő Ali-réten elké
szítse a misnapi verseny csapáit. Ezt a 
feladatot maguk a bírók végzik, termé
szetesen a SEFAG Szántódi Erdésze
tének lelkes hivatásos vadászai segít
ségével. hogy a másnapi versenyen 
pontosan eldönthessék, hogy az után
kereső kutya helyes irányban halad-e. 
A csapa hossza 800-1000 méter, két 
derékszögű töréssel és egy visszaté
réssel, amelyre másfél deci szarvas 
vért kell kicsepegtetni. Ezenkívül a 
csapafektetők egy nyélre erősített 
szarvas csülökkel is erősítik a valódi 
sebzett szarvas csapájának illatát.

Az időjárás azonban nem volt ke
gyes hozzánk, mert alig, hogy elkezd
tük a munkát, viharfelhők tornyosul
tak az égen. s nagyjából a felénél tar
tottunk. mikor kitört a hatalmas zápor- 
esővel kísért vihar. Mondani sem kell, 
hogy nem csak a kicsepegtetett vért 
mosta el a felhőszakadás, hanem a 
csapafektetőkön sem maradt szárazon 
egy ruhadarab sem!

Késő este lett, mire beértünk a 
szántódi főhadiszállásra. Természete
sen szó sem lehetett arról, hogy új csa
pat fektessünk le a vihar miatt, de igen 
kíváncsian vártuk a másnapi verseny

eredményeit. Volt ugyanis már a 
nyolcvanas években a Bakonyban Hu- 
szárokelőpusztán egy versenyünk, 
amikor a vércsapát másnap reggelre

húsz centis hó fedte és ennek ellenére 
minden sebzett vadat megtaláltak a vér
ebek! Most ismét új próbatétel volt a 
vihar és a hatalmas eső!

Szombaton délelőtt kilenc órakor a 
szántódpusztai tisztáson sorakoztak fel 
a vezetők kutyáikkal a lelkes érdeklő
dőktől körülvéve. A Baranya megyei

vadászkürtösök együttese kürtszóval 
üdvözölte a megjelenteket, majd a 
Magyar Véreb Egylet elnöke, Feiszt 
Ottó kérte fel a verseny megnyitására

Pintér Istvánt, az FVM főosztályveze
tő helyettesét. Ezután a versenyzők és 
a korona a gépkocsikkal a verseny 
színhelyére hajtottak.

Szombaton már kitűnő, meleg idő
ben kezdődött el a verseny. A kánikula 
főleg a napozni vágyó közönségnek 
volt kedvező, az utánkeresést végző

vérebeknek annál kevésbé. A nagy hő
ség és az előző napi vihar ellenére 
mind a hat versenyző véreb végig tu
dott menni a csapán, amely bizonyítja 
azt, hogy a véreb olyan feltételek mel
lett is eredményes munkát tud végez
ni, ahol a többi vadászkutyafajta már 
aligha tud eredményesen dolgozni!

EREDMÉNYEK:
Nidlich A li. vezette: Cseh László,

I. díjas. 185 pont 
Kénkúti Nyomkereső Dina, vezette: 

Szitás Attila, II. díjas, 105 pont 
Vadkövető Amadeus, vezette: Király 

Attila. II. díjas, 105 pont 
Körcsönyei Fürge, vezette: Egle 

Zoltán. III. díjas. 145 pont 
Szarvaslesi Adám, vezette: Bőhm 

István, III. díjas. 85 pont 
Vadkövető Abigél, vezette: Schenek 

Tamás. III. díjas. 30 pont 
Az eredményhirdetéssel egybeköt

ve értékes díjakat és díszes oklevelet 
kaptak a versenyzők, majd a vadász
kürtös együttes művészi módon elfúj
ta a „vadászat vége" és a hallali dalla
mait.

Külön ki kell emelni a SEFAG Za- 
márdi Erdészetének önzetlen segítsé
gét és reméljük, hogy a jövőben is mó
dunkban lesz a nehezített vércsapa 
versenyt ehelyütt megrendezni.

Dr. (iyörffy Lajos

A MEOE VADÁSZKUTYA KLUBJAINAK 
1999. ÉVI VIZSGA- ÉS VERSENYNAPTÁRA

V IZS G A -V E R S EN Y  IDEJE HELYE SZERVEZŐ -  RENDEZŐ
Munkavizsga IX. 4. Babat H. Retriever Klub
Európa Kupa munkavizsga IX.9-19. Bugac-Öpusztaszer Magyar vizsla Klub
Európa Kupa megnyitója IX. 10. Bugac-Opusztaszer Magyar vizsla Klub
EK CACT-CACIT IX. 13. Bugac Magyar vizsla Klub
EK CACT-CACIT IX. 14. Bugac Magyar vizsla Klub
Field Trial IX. 9-10. Dunapataj M. retriever Klub
IKP (Németország) IX.16-19. Németország
OTV munkavizsga IX. 17. Bugac Magyar vizsla Klub
VAV-ÖTV tenyésszemle IX. 18. Győr-Vámosszabadi Győr MEOE
OTV IX. 25. Nyíregyháza Németvizsla Klub
Munkavizsga (spániel) IX. 25. Gödöllő MEOE Spániel Klub
CAC spániel verseny X. 2. Gödöllő MEOE Spániel Klub
ÖTV Németvizsla Klub X. 2. Baja Németvizsla Klub
ÖTV Németvizsla Klub X. 9. Vésztő Németvizsla Klub
Mindenes vizsga + ÖTV X. 16. Soponya Németvizsla Klub
CACIT vízi-mezei verseny X. 8-10. Hortobágy Magyar vizsla Klub
CAC Field Trial X. 9-10. Dunapataj M. retriever Klub
CACIT retnever verseny X. 20-21. Cserkeszőlő M. retriever Klub
Munkavizsga (nemzetközi) X. 23-24. Babat-Gödöllő M. retriever Klub
Nemzetközi vizsla verseny X 23-24. Csepreg MEOE vadászkutya
Field-Trial (Angol u.) X. 30.
Field-Trial CACIT XI.6-7. Cserkeszőlő H. Retriever Klub
Field-Trial CACIT XI. 13-14. Soponya M. retriever Klub
Véreb elővizsga XI. Bóly Véreb Egylet
Vadszedő verseny XII. H. Retriever Klub

NYERJEN
Magyar Konyha előfizetést!
Játékunkkal a Magyar Konyha éves 
előfizetését nyerheti meg három ol
vasónk, ha a júliusi és augusztusi 
számban megjelenő kérdésekre is 
helyes választ küldenek be.

Kérdéseink:
1. Hány kategóriában mérhetik ösz- 

sze tudásukat a versenyzők az 
első vadászati gasztronómiai 
fesztiválon?

2. Mikor és hol rendezik meg ezt az 
eseményt?

3. Lesz-e tűzijáték szeptember 4-én 
a Hortobágyon?

A megfejtéseket július 18-áig kérjük 
beküldeni az alábbi címre: 

Magyar Vadászlap Szerkesztősége 
1245 Budapest, Pf: 1209.

Fax: 331-4368 
E-mail: vke.vadaszlap@mail.matav.hu

mailto:vke.vadaszlap@mail.matav.hu


ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

V A D Á S Z- ÉS M A R O K LŐ F E G Y V E R E K

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  O LC S Ó  B IZ O M Á N Y O S  FE G Y V E R E K  -

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

A T&T VIDEOSTÚDIÓ AJÁNLATA
M e g re n d e lé s re  készítünk: reklám-, és referenciafilmet •  vadászat é í 'j'czássze'vezó 
irodák •  vodásztársaságck •  részvénytársaságok részére w J i m t f t l  film et •  belföldi és külföldi 
vadászokra- Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat • .-rtósi intézmé'y><Aek 

•  i.oma'áknak •  vodószvizsgáro fel<ész'*>6 .á>b:* ozásotok 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 

Takács Vikíor, hivatásos vadász 
9 6 0 0  Sárvár. Rákóczi utca 1 3 /E . Tel.: (95) 3 2 1 1 9 8 ,  (3 0 ) 9 3 7 0 -7 4 7

Í V

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A /^„IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

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

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

C O k ^ O R D C  TRAVEL
1062 Budapest. Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 353-0935.269-5447.269-5448 

Fax: (06-1) 353-0417. E-mail: concorde@mail.datanet.hu 
http: IIwww.port.hu/travelconcorde

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai
MÜNCHEN 34400,- ISZTAMBUL 44200,-
AMSZTERDAM 40400- NEW YORK 80 650,-
ATHÉN 40400- MIAMI 87400-
KÖLN 44200,- LOS ANGELES 106400,-
ZÜRICH 40400- TORONTO 79 800,-
FRANKFURT 44 200,- SYDNEY 189900-
KOPPENHÁGA 44200,- WINDHOEK 133000,-
STOCKHOLM 36860,- JOHANNESBURG 128000-
LONDON 45400,- BANGKOK 122000,-
MADRID 45400,-
Az árak oda*vissza utazásra érvényesek a légitársaság á lta l m egadott 

fe lté te lekke l, és nem tartalm azzák 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

A vadász
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

mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travelconcorde
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travel'concorde
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Milleniumi Vadászati Bizottság 

alakult

Az ezredforduló méltó megünneplése érdeké
ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi 
msztérium. valamint az Országos Magyar Va
dászkamara Milleniumi Vadászati Bizottságot 
alapított. hogy 2000-ben és 2001-ben a rendez
vényeket összehangolják, gondoskodjanak a ki
adványokról és a programokról

A tizennégy vadászati, illetőleg a vadászai
hoz kapcsolódó szervezet képviselője a bi
zottság elnökéül Tollner Györgyöt, a Vadászati 
Kulturális Egyesület elnökét választotta meg 
A társelnök az Országos Magyar Vadászka
mara elnöke lett

A bizottság első - május 26-ai - ülésén a 
szervezetek és személyek között kialakult vita 
miatt egyelőre nem választotta meg az operatív 
bizottság tagjait, valamint a bizottság titkárát, 
amelyre a kö/e ifivóben kerül majd sor.

Felhívás

Ehelyütt kérünk föl minden vadásztársat arra. 
hogy az évszázad napfogyatkozása idején 
augusztus 11-én ha ideje és lehetősége van 
rá. figyelje meg a vad viselkedését eme párat
lan természeti jelenség előtt és azt követően. 
Tapasztalataikat osszák meg velünk, és a legér
dekesebbeket közöljük.

„Burkolt” haszonbérlet

Bizonyára sokakat érdeklő és példaértékű ítéletet 
hozott a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 
közelmúltban A területét elvesztett Bakonyalja 
Dózsa Vadásztársaság a törvény által lehetővé 
tett előhaszonbérleti szerződés tárgyában indí
tott pert. és másodfokon jogerősen megnyerte. 
Az erdőgazdasági Rt. a vitatott területet vadá
szati szerződés útján hasznosította ugyancsak 
egy részvénytársasággal A szerződést azonban 
a bíróság .haszonbérleti szerződésnek’ tekintet
te. így ha az előző bérlő ugyanazt a díjat megad
ja. a régit az előhaszonbérlet joga illeti meg. Az 
ügyben egyelőre még nem látsz* kristálytisztán 
az alagút vége. számos megoldandó problémát 
vet föl az ominózus ítélet, ezért a levonható tanul
ságokra később térünk vissza

Kiállítás és eredményhirdetés

Huszonnégy alkotóművész csaknem létszáz 
munkáját láthatta a közönség a Csergezán Pál 
Alapítvány kiállításán Szántódpusztán, június 
25-én. A rangos díj pályázatára 44 művész 165 
pályaművet küldött be. így a neves szakembe
rekből áll zsűrit nehéz döntés elé állította. Végül
- nem kevés vita után - az idei Csergezán Pál- 
díjat Németh János csontfaragó művész veheti 
majd át a hagyományok szerint az Országos 
Vadásznapok hortobágyi főrendezvényén, 
szeptember 4-én. A rangos díj idei tulajdonosá
nak szerkesztőségünk ezúton gratulál. A kiállí
tás augusztus végéig megtekinthető.

Emléktábla

Azon kívül, hogy Somogy megyében az üjvárfal- 
vai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság viseli 
a nagy magyar vadász és író nevét, a területnek 
és a társaságnak nem sok köze van/volt a gróf
hoz. De ha már a társaság példaképéül válasz
totta a nagy elődöt, igyekszik ennek megfelelni.

Részben ez adta az ötletet, hogy a vadász
ház oldalán május 30-án felavatták Széchenyi 
Zsgmond emléktábláját, a vadásztársaság éle
tében először majálist és az ebédlőben képző
művészeti kiállítást rendeztek.

A jó hangulatú ünnepség tombolájának fődi
ja volt, hogy a nyertesek repülőgéppel felülről is 
megcsodálhatták a somogyi táj szépségét.

Névadó Ároktőn

A neves orvos és vadásziró Mészáros Kálmán 
nevét vette fel az ároktói általános iskola június 
12-én Mészáros Kálmán 1938-tól haláláig dol
gozott Ároktón és a mezőcsáti temetőben nyug
szik. amely sírhelyre nemrégiben emléktáblát ál
lított a Vadász Könyvklub Egyesület, a Mező

csáti Vadásztársaság, együttműködve a Vadá
szati KolturáíiS Egyesülettel.

Az ároktói általános iskola tanári kara, Mono- 
kmé Bujdosó Hajnal vezetésével és Varga Ist
ván polgármester támogatásával rendezték a 
megható névadó ünnepséget. Az igazgatónő 
megnyitó szavai után dr. Knzsán László Afrika- 
kutató ismertette és méltatta Mészáros Kálmán 
tudományos munkásságát, majd a család ré
széről Feyér Lászlóné. Erzsébet asszony. Mé
száros Kálmán leánya köszönte meg a méltó 
megemlékezést. A jeles alkalomból a faluház
ban Mészáros Kálmán-emlékkiállitás nyilt. 
amely bemutatta tisztelőinek a kiváló orvos, va
dász és kutató utókorra hagyott munkásságát.

Vezényi emlékkiállítás

A híres festőművész és illusztrátor születésének 
120. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeumban júfws 20-án, 
11 órakor. A nemzetközi hírű ornitológus festő
művész munkáira egykoron Hermann Ottó fi
gyelt föl. később állandó illusztrátora volt Kitten- 
berger Kálmán lapjának is. így ismerhették meg 
a hazai vadászok. Vadászati témájú munkái a 
gyűjtők féltve őrzött kincsei, és a kiállításon szá
mos olyan művét is megismerhetik tisztelői, 
amelyeket a nagyközönség eddig nem láthatott. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg. na
ponta 10-18 óráig a Vajdahunyad várban, a Vá
rosligetben.

Kopjafa az elődöknek

A Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársa
ság már hagyományosan minden évben rende
zi vadászmaiálisát Idén május 15-én, a VKE 
megyei szervezetól is telkér le. hogy részt ve
gyünk. A vadászház udvarán felállított kopjafá
nál - amelyre az elhunyi vadásztársak neveit 
vésték - Újházi György elnök tartott megemlé
kezést. A VKE megyei ügyvivőjének az a meg
tiszteltetés jutott, hogy a névadó emlékkövénél 
virágokat helyezett el. Ezek után már a résztve
vőké lelt az egész terület, volt koronglövő, főzó
verseny, lehetett kocsikázni. gyerekvetélkedők 
zajlottak, evés. ivás és tartalmas baráti beszél
getésekkel ért véget a nap.

M. I.

A vadászok segítségével

Az általános és középiskolákkal jó kapcsolatot 
alakított ki a VKE Pest megyei szervezete. Ren
dezvényeink híre már elterjedt. így nem cso
dálkoztunk. hogy a Várkonyi István általános 
iskola megkért bennünket, hogy tegyük színe
sebbé .Környezetvédelmi és Sport napjukat', 
április végén. Több mint 400 felső tagozatos 
iskolás sorakozott fel a megnyitóra, ahol vadá
szok segítették a pedagógusok munkáját. A 
megnyitók és a zenés bemelegítés után meg
kezdődött a verseny. A környezetvédelmi vetél
kedő kialakított állomásain a vadászok vizs
gáztattak és segítettek kitölteni a tesztlapokat. 
Az osztályok versengése közben volt sport- és 
vadászati bemutató. Érdekes, tanulságos és 
látványos, vadászkutya-, ragadozómadár- és 
íjászbemutatónak tapsolhattak a gyerekek, sót 
a helyi lovas rendőrók jóvoltából még lovagol
hattak is.

Mindenki kapott emléklapot, a győztesek ju
talmat is. a VKE pedig a környezetvédelmi ve
télkedő győzteseinek értékes vadászkónyveket 
adott át.

Az egész napos program után a pedagógu
sok köszónetüket fejezték ki a vadászoknak a se
gítségért. és azért, hogy a gyerekeket úgy le
foglaltuk. hogy rosszalkodásra nem is jutott ide
jük. Jó  volt látni, hogy kérésünkre a befejezés
kor a gyerekek az összes szemelet egy szálig, 
egy szóra, percek alatt ósszegyú/töiték.

M

Özbak hírek a Hajdúságból

Hajdú-Bihar megyében az ózbakidény kiemel
kedő vadászati esemény. Az idei tapasztalatok
ról Nádor József, osztályvezető számolt be

A megye őzállománya 15000. ebből 5000 a 
bak, így évente ezer őzbak elejtésre van lehető
ség 457 trófea bírálata során érmes aránya 
26%. mely a tavalyihoz képest 48%-os emelke
dést hozott. Az idei megyei legjobb őzagancsot 
a Tiszacsege Vt területén ejtették. (570 gr, 152 
IP. 7 éves) és hazai vadász zsákmánya. A mí
nusz pontos trófeák aránya nőtt 1 pont 2. -2 
pont 2. Az elbírálást nehézzé tette a fiatal kezdő 
vadászok tapasztalatlansága, a hirtelen megug
rott vegetáció miatti erős takarás. A súlyok a 
vártnál alacsonyabbak. Az idei agancsfelrakás
ban tapasztalható volt, hogy a tél végén a szo
katlan időjárás mialti kényszervisszarakás tör
tént. A felső ágak róvidebbek és vékonyabbak 
maradtak. A gyóngyózóttség is elmaradt a szo
kásostól.

A vadászatra jogosultak képviselői szerint 
egyes területeken erősebb, golyóérett bakok 
maradtak, elsősorban az érdeklődés csökkené
se. az igények módosulása miatt. Papp Zoffán 
az OMVK megyei titkára a vadászatok során azl 
tapasztalta, hogy az árvíz és belvíz sújtotta terü
letek környékén is leritékre került néhány igen 
idós bak (11 évesek, sőt ezeknél idősebb is). 
Az élőhelyeket sújtó víz elől menekülve kény
szerüljek a bakok elhagyni a védelmet nyújfló 
territóriumukat és így kerüllek terítékre. Ezek 
többnyire nagy súlyú, érdekes agancsot visel
tek.

Kozák Imre

Bács-Kiskun megye őzbakjai

Szó szerint szinte az utolsó pillanatban, április 
utolsó napjaiban, kapták meg a megye társas
ágai a vadászaii engedélyeket, krotáliákat. őz
bakra és vaddisznóra A késés indoka .az érin
tett szakhatóságok állásfoglalásának késése, li
léivé meg nem érkezése* volt A vadászai - 
szerencsére - már nem sikerült ilyen döcögős
re. és már az első bakok elejtése után. mérlege
léskor |ó agancssúlyokat láthattunk. A kecske
méti Városi Vt. 575. a hajósi Hajós Vt. 526, a 
vaskuti Kossuth Vt. 521. a lajosmizsei Aranyho
mok Vt. 521 grammos őzbakjai hírére minden
képpen oda kell figyelni és bizonyítja, hogy 
megfelelő türelemmel és kezeléssel a törzsállo
mány igen jó minőségre képes.

Oláh József 

Baranyai eredmények

A Baranya megyei trófeabíráló bizottságnál má
jus végéig 466 őzbakot bíráltak el. Ebből 3 
arany. 17 ezüst és 29-et bronzéremmel jutal
mazlak. így az érmes arány 11% körül alakult. 
Az agancssúlyok és az éremfokozatok között az 
idén meglepő szóródás észlelhető Érdekes, 
hogy a legsúlyosabb trófea. 504 grammal, nem 
érte el az aranyérmes minősítést. Sőt a második 
legjobb 486 g-mal is .csak' ezüstérmet érde
melt. A hibás lelövések százalékos aránya 1%. 
amely pontosítva 3 -1 pont és 2 ~2 pontos bakot 
jelent.

Agyaki Gábor 

Tolnai őzbakok

A megyébe jószerint mindenhova megérkeztek 
a vendégek, de akadták olyanok is. akik le
mondták a vadászatot, félve a délvidéki hábo
rús konfliktustól. A külföldi vendégek hazánkba 
történő beutazása körül nincs gond. bár a törzs
vendégek a fegyver-behozatali kártya újbóli be
vezetését jónak látnák Sajnos továbbra is 
hosszadalmas és körülményes a határon való 
kijutás, a hazafelé igyekvő fizefövendégek szá
mára.

Az őzbakvadászat szép sikereket hozott 
azoknak a területeknek, ahol már évek óla óv
ják. vigyázzák a bakjaikat. Jó  felrakás* évet 
könyvelhet el mindenki, a terítékre kerültek, nem 
okoztak csalódást

A fő idényben nálunk 334-el bíráltak, ebből 
400 gramm feletti 43 volt. Szerencsére hibás kilö
vés egyre kevesebb (-1 5 és sajnos egy -3-as 
terítékre került.) 500 gramm feletti bak is. pedig a 
megye nem a nagy agancssúlyú bakok hazája. 
554 gramm Vólgységi Mmród Vadásztársaság. 
Kakasd 534 gramm. 454 gramm Tia Völgye Va

dásztársaság Magyarkeszi. 469 gramm Duna- 
kömJődi Vadásztársaság. 447 gramm Széche
nyi Vadásztársaság. Tamási. 412 gramm. 433 
gramm. 437 gramm. 445 gramm Új Elet Vadász- 
társaság Fadd.

Bischof Ferenc

Meghívó

Az Országos Agarász Egyesület őshonos kutya
fajának. a magyar agár kedvelőit és a hagyomá
nyos vadászaii módok iráni érdeklődőket meg
hívja a július 11-én. vasárnap a Kis-Hortobágyi 
Csárdánál rendezendő Akalmassági Vizsgájára 
(VAV) és 25-én vasárnap 10 órától Magyhar- 
sányban. a sportpálya mellett. Első alkalommal 
mutatjuk be az egyesület állal felkutatott ősi tí
pusú magyar agarakat, valamint ezek utódait. A 
vizsgák után gyorsasági agárfuttatás és cour- 
sing-cn vehetnek részt az érdeklődők. Az ősi 
vadászati hagyományaink tisztelőin kívül várunk 
minden olyan vadászt, akik értéket látnak az ős
honos vadászkutyafajtáinkban és a magyar va
dászati hagyományok ápolásában

Vadorzók a Pilisben

Háza udvarán éppen vaddisznót nyúzó orwa- 
dászt fogtak el az erdészek és a rendőrök Szen
tendrén. G Péternek, az elkövetőnek, a lefoglalt 
puskájára nem volt tartási engedélye sem. sőt 
az elorozott disznó egy jól fejlett tenyész koca 
volt. Az elharapódzott vadorzás féken tartására, 
megelőzésére az erdőgazdaság mobiltelefo
nokkal szerelte fel az erdészeket, hivajásos va
dászokat, akik a rendőrséggel együttműködve, 
egyre több eredménnyel fülelik le a tilosban já
rókat.

A vadász sebzése

A májusi őzbakozás közben sajnálatos, de vé
gül is .szerencsés kimenetelű' baleset lóriént 
a boldvai Kossuth Vadásztársaság területén. 
Május 3-án reggel öl óra körül egy német ven
dégvadásszal ment ki a területre G. Zoltán, és 
S. János hivatásos vadász. Ózbakol keres
tek. de a vadászszerencse egészen 3/4 8-ig 
nem volt kegyes hozzájuk. Ekkor viszont kocsi
kázás közben megpillantották a keresett bakói. 
A külföldi vendég kilépett a Nivából és a kocsi 
bal hálsó kereke környékén keresett magának 
lóállást. A tetőn megtámasztotta fegyvere csö
vét. és amikor a távcső szálkeresztje megpi
hent a legelésző bakon, meghúzta az elsütő 
billentyűt. A gondatlan és a szabályokat meg
sértő vadász azonban nem számolt azzal, 
hogy a távcső látómezejénél alacsonyabban 
van a puska csőtorkolata. A lövedék nem jutott 
a célig, a kocsi tetejét sértve, becsapódott va
lahová. A tetőből kiszakadt egy kétcentis le
mezdarab és az utastérbe vágódott. A .re- 
pesz' energiáját valamelyes! csökkentette 
ugyan a gépkocsit vezető G. Zoltán ruházata, 
de annyira mégsem lassult le. hogy ne okoz
zon sérülési a férfi bal váfía környékén. Az 
ijedtség szerencsére nagyobb volt, mint a baj, 
hiszen az orvos nyolc napon belül gyógyuló- 
nak minősítette a sérülést. A német vendég el
len a M'skolci Városi Ügyészség vádat emelt, s 
azóta ítélet is szüleien az ügyben.

Mivel a balesetet okozó vadász külföldi ál
lampolgár. a gyorsított eljárás alkalmazását lát
ták ndokoltnak. A vendégvadász nyugdíjas vol
tára és idős korára való tekintettel a bíróság 150 
napi tétel megfizetésére kötelezte, amely 15 
ezer forintot lesz ki.

Handa Gy. Zsolt

(Érdemes ezen a rövid híren is  elgondolkodni, 
meri magyar vadász nem úszta volna meg 
ennyivel, még gyorsított eljárás esetén sem. En
nek a .drákóinak' csupán a hajléktalanok köré
ben mondható Jtéletféleségnek' az alapján log i
kus a következtetés, hogy nálunk a magyarság 
súlyosbító kófúlmérry, és semmit nem tudunk 
fölhozni a  mentségünkre. M itől más egy külföldi 
vadász szabálysértése, mint egy hazai adófize
tőé? Mert. ak i mondjuk késik a trófeabemutatás
sal. az élből fizet 50000 forintot. pedig senkinek 
nem kefl sebagyba döfnie. A szerk. megj.)
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©  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: (08-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Telefax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.litm

AZ ORSZÁG LEG NAG YO BB 
GYÁRI ALKATRÉSZ VÁLASZTÉKA!

LADA, NIVA,
samaRa

B u d a p e s t XIII., A p á ly  u. 1 -3 . 
Telefon: 06 -1 /320 -8418 , 06 -20 /912 9 -518

Telefoni rendelésre postai utánvételes szállítás!

VADÁSZATI LEHETŐSÉG!
Magyarország egyik legszebb tájegységén, a BÜKK hegységben 

vadászati lehetőséget kínálunk Vadaskertben és külső vadászterületen 
Vaddisznóra, szarvasra, őzre, muflonra.

Szállást, ellátást a vadászterületen lévő vadászházunkban biztosítunk. 
Lehetőség van továbbá: túrakocsizásra, lovaglásra, pisztráng 

horgászatra is. Minden bel- és külföldi érdeklődő vadászvendéget 
tisztelettel várunk. Kérésére részletes árajánlatot küldünk.

Információ és jelentkezés: „Várerdei* Erdő, Mező és Vadgazdálkodási Kft.
3643 Dédestapolcsány. Várerdő tanya Pf: 3 

Karakas István ügyvezető, telefon: 06-30/972-8060, fax: 06-1/257-9411

TÖKÉLETES VADÁSZÉLMÉNY, REÁLIS ÁRAKON!

10% KEDVEZMÉNY A VKE TA G JAIN AK

I S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A J Á N L A T A :  I
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 
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

1800 Ft

és egyéb történetek 2600 Ft
J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft

| T e le fo n : 0 6 -6 0 / 3 2 7 -2 8 0  F a x : 0 6 -1 / 3 3 1 4 -3 6 8  |

Hartay János Félfogadás:
1146. Budapest, 1-4—17-ig
Thököly út 55. Tel.: 383-5817

Látcső és puskatávcső javítása és
műszeres beállítása

Magyarországon először

PROGRAMOZHATÓ ÁLLATETETŐ
IDŐT -  PÉNZT -  FÁRADTSÁGOT TAKARÍT MEG
Különösen vadonélő állatok eleséggel 
történő ellátására.
Lehetőséget teremt, hogy a nehezen 
megközelíthető helyeken is nagy ha
tékonysággal és kis takarmányveszte
séggel lehessen megbízhatóan etetni.

MŰKÖDÉSE
Egy feltöltéssel, napi 4 kg kiszórás 
mellett 20 napi felügyelet nélkül ellátja 
az állatok etetését.
Az etetőbe épített digitális program le
hetővé teszi, hogy a berendezés na
ponta azonos időben meghatározott 
mennyiségű szemestakarmányt jutta- 
son ki 10 méteres körzetben.

HATÉKONYSÁG
24 órán belül: tetszés szerint beállít
ható szórásidőpontok és takarmány
mennyiség.
Szórásidőpont 24 órán belül: 1-8-szor 
(tetszés szerint állítható)

TAKARMANYMENNVISEG
Szórásonként: 1-15 kg-ig (tetszés szerint állítható)
A készülék 120 literes tárolóedénnyel készül, de kérésre 220 literes 
változatban is rendelhető.

GYÁRTÓ
SOLTÉSZ KÁROLY épületgépész és villanyszerelő mester 

2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.
Telefon: 06-26-313-789 • Mobil: 06-20-951-3427

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.litm
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BERETTA W IN C H E S T E RAMMUNI TtON

B425 
Cal. 20 
Grade 1

SZENT HUBERTUS
BAJA,

Déry F. sétány 13. 
Tel.: 06-79/424-929

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

t ÍGYVSUZUT
m iz í & a im

ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 
VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
/  /  /

FELKESZITES FEGYVERVIZSGARA

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:
• személyi vogyonőr • magánnyomozó • biztonságtechnikai 

rendszertelepítő • bizlonsógszervezó közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203  BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: [36 -1) 283-4432, 

MOBIL: 0 6 -3 0 /9 4 2 -) 839 . NYITVA TARTÁS: H.-P.: 1 0 .0 0 -1 8 .0 0

OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár,

Főu. 12.
Tel.: 06-20/370-881

7500 Nagyatád,
Piac tér 

Tel.: 06-82/352-899
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Cab P lu s  4x2 D  - 2 590 000  Ft + Á FA Cab  P lu s  4x4 D  - 3 190 0 0 0  Ft + Á F A
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Budapest: AUTÓ D&W  Tel.: 261 -9712. AUTÓ FOCUS Tel.: 307-3358. AUTÓ MIRAI Tel.: 464-7680. AUTÓ ÓBUDA Tel.: 368-1413. 
PROFI Tel.: 329-6087. Baja: AUTÓ SZREMKÓ Tel.: 79/326-802, Balassagyarmat: GÁL és fiai Tel.: 35/314-355. Békéscsaba: AUTÓ- 
EXPANZIÓ Tel.: 66/430-585. Cegléd: ZAKAR és TÁRSA Tel.: 53/320-420. Debrecen: AUTO-TOLDY Tel.: 52/471-054. Duna
újváros: DUNA MOTOR Tel.: 25/411-048. Gyöngyös: AUTÓ BALÁZS Tel.: 37/301-626. Győr: SILVER Tel.: 96/515-878. Kakasd: 
HILCZ Tel.: 74/431 -908 Kaposvár: TÓTH és Tsa. Tel.: 82/421 -421. Kecskemét: DAKÓ Tel.: 76/486-780. Komárom: T-AUTÓ-MAX 
Tel.: 34/345-453. Miskolc: SZEGEDI Tel.: 46/413-237. Nagykanizsa: VÁRKAPU-AUTÓHÁZ Tel.: 93/326-428 Nyíregyháza: NAGY 
AUTÓPARK Tel.: 42/490-380. Pécs: SCHNEIDER és SOOS Tel.: 72/539-000. Siófok: GRAND-HAUS Tel.: 84/310-422. Soltvadkert: 
SOMA Tel.: 78/381-939. Szeged: PAPP Tel.: 62/317-306. Székesfehérvár: AUTÓ-FEHÉRVÁR Tel.: 22/340-150. Szigetszent- 
miklós: Tel.: 24/443-443. Szom bathely: Q UADROTA Tel.: 94/325-678. Zalaegerszeg: AUTÓ-PÉTER Tel.: 92/325-099

www.mazda.hu
Mazda Info: 06-80-323-626 M é q  szép , h o q y  M a z d a

http://www.mazda.hu


TASCO FALT 10 x 25 látcső Dachkant prizmával. Kis méretéhez! 
képest csodálatos teljesítmény. Középállító az élességhez, egye
di a dioptriakiegyenlítéshez. A szemlencsekagyló visszahatható 
puha gumiból. Barna.
Cikkszám: 20014___________1 1.946.- he lye tt 4.900.-

11.900.- helyett

Eduard Kettner Kft. nagykereskedelem, csomagküldés 1214 Budapest, Rákóczi út 195-197 Telefon/fax: 420-4940
K e t t n e r  V a d á s z - h o r g á s z s z a k ü z l e t ek:

Budapest VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskojc, 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. ______  ________


