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KERESSE ÜZLETEINKBEN AZ OLCSÓ IZS VADÁSZFEGYVEREKET!

bock 1 billentyűs, 
bock 2 billentyűs 
bock 1 billentyűs 
2 billentyűs
egycsövű billenő

HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK
■  4025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10. Tel.: 430-468 Fax: (52) 412-633 ■ 3530 MISKOLC, Széchenyi u. 14. Tel.: 
(46) 341-464 *  4430 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 ■  8900 
ZALAEGERSZEG, Tompa u. 1. Tel.: (92) 323-746 Rádiótel.: (30) 9 398-369 7626 PÉCS, Király u. 75. Tel.: (72) 335-333, 
325-204 ■ 3300 EGER, Mátyás király út 85. Tel.: (36) 313-904 2400 DUNAÚJVÁROS, Dózsa György út 4/C (Tojás
ház) Tel.: (25) 405-701 ■ 8200 VESZPRÉM, Rákóczi u. 5. Tel.: (88) 325-033 ■  7800 SIKLÓS, Szent István tér 8. (Kék 

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

ejektor nélkül 
ejektoros 
ejektoros 
ejektoros

golyós
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MÁR TELEFONON IS K ÍN O ZH AT! 
HÍVÁSRA HÁZHO Z MEGY A  SZERENCSE!

4 A 9 9 5 8 6

JÍENO már szombaton is!



ZO K N A K !
NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMENNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

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

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

Jelszavunk: 
miénk a legjobb, Ilyen másnak nincs, 
Ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

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

+ 12 féle 
mintázat!

M ŰD TRAC SPECIAL TRAC

SUPER CROSS

r 2 év 
garancia!!

X N E U S
i m t c t

PIHENJEN A -BÁN,
FÜRÖDJÖN A HÉVÍZI TÓFÜRDŐBEN...

... ezt kínálja szeptembertől Önnek Bodnár Tibor sportlövő világbajnok.

A  a Balaton északi partján, Hévíztől 10 km-re, Vonyarcvas
hegyen található kétcsillagos, téliesített szálloda, amely -  újdonságként -  
egyszerre kínál pihenést, kikapcsolódást és hévízi fürdőzést vendégeinek.
A szálloda autóbusza naponta kétszer ingyenesen szállítja Hévízre a vendégeket, 
ahol a tófürdöben naponta három órát fürödhetnek térítésmentesen.

AJÁNLATUNK:
Egyhetes üdülés, 7 éjszaka (szombattól szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD + VACSORA
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD ♦ VACSORA
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD ♦
KÚLÓN REGGELI: 650

6800 FT/NAP (2 FÓ) 
9200 FT/NAP (2 FÓ) 

11600 FT/NAP {2 FÓ) 
7800 FT/NAP (3 Fő) 

11400 FT/NAP (3 FÓ) 
15000 R/NAP (3 FÓ)

47600 FT/HÉT (2 FÓ) 
64400 R/HÉT (2 FÓ) 
81200 R/HÉT (2 FÓ) 
54 600 R/HÉT (3 FÓ) 
79800 R/HÉT (3 Fój 
105000 R/HÉT (3 FÓ) 
65100 R/HÉT (4 FÓ) 
98700 R/HÉT (4 FÓJ 

(4 FÓ)

• A gyerekeknek 4 éves I
• 4-12 éves korig 20 százé
• A szobaárakból a nyugdíjasoknak és az IPA tagoknak 10 százalékkal kevesebbet 

kell fizetniük.

Információ és szállásfoglalás:
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

H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@mari.digrtel2002.hu

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

Namíbia! 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. 

Óriásharcsa és csuka horgászás a Volga deltában 
Hét nap horgászás a festői Volga deltában, szállás úszó szállodahajón.

Ára: 700,- USD/fő.

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

mailto:kollath@mari.digrtel2002.hu
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Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 660 forint, amelyet bármely postahivatalban .Belföldi
postai utalványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

12 45  B udapest Pff. 1209 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizetőink:
-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és cím

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

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

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

CÍMLAPON: Magyar Ferenc felvétele

4ÍADÜSZIAP
M E G JE LE N IK  H AVO N KÉN T

Kiadó-föszerkesztő:
Csekő Sándor 60/326-731 

Felelős szerkesztő:
Hom onnay Zsom bor 60/322-998 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Reklámszerkesztő:
Lukácsnó K ocs is  Marianna 60'322-898 

Szerkesztőségi titkár:
G oronné Tó th  M arg it 60/495-410 
A szerkesztőség levelezési címe: 

1245 Budapest. Pf. 1209 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 

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

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

.Belföldi postautah/ányon' 
a  szerkesztőség címén, átutalással 

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

vagy a hírlapkézbesitőknél. 
a  postahivatalokban 

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

E lő fize tési d íj 1999-re: 880 fo rin t.
Nyom dai e lőkészítés:
Szikra Lapnyomda Rt.

Felelős vezető:
Lendvai Lászlóné vezérigazgató 

Nyom ás:
Athenaeum Nyomda Rt.

Felelős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 
az igazgatóság elnöke 

ISSN 1215-6159
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NAGY BULI LESZ!
Az országos, amely idén 8. alkalommal bizo
nyítja. hogy a magyar vadászoknak van kultú
rájuk. vannak hagyományaik és a magyar va
dászat képes befogadni minden újdonságot, 
mindent, aminek a vadászathoz köze van.

Két évvel ezelőtt, amikor az I. Vadászati 
Kulturális Konferencia összefoglalta, hogy a 
magyar vadászati kultúrának történelmi múlt
ja van. hogy folyamatosan fejlődött az elmúlt 
évszázadok alatt, magába olvasztván a kör
nyező nemzetek vadászati szokásait... akkor 
döbbentünk rá. hogy milyen fontosak a ren-

__________________  dezvényeink, az ünnepeink, milyen fontos az
országos vadásznap -  amiből az elmúlt évek 

során vadásznapok lettek és hogy milyen és mekkora igény van rá.
Ráadásul kétoldalú igény. Egyrészt a vadászok részéről, más

részt a társadalom részéről. Az emberek szeretnek ünnepelni, ami
kor nem kell a dolgok rossz oldalát látni, amikor elengedhetjük ma
gunkat ... amikor boldogok lehetünk.

Ragadj.uk hát meg idén is a lehetőséget -  és ünnepeljünk, le
gyünk a tehető legboldogabbak, felejtsük el az összes nyomorunkat, 
a törvényeket, szabályokat, krotáliákat, büntetéseket, hogy valóban 
ünnepelhessünk.

Ezen fáradozott hónapok óta valamennyi megyei vadásznapi 
szervezőbizottság és ezért törte magát a kibővített országos csapat 
is. Igen, kibővültek a bizottságok, képviseletet kaptak azok is -  ön- 
kormányzatok polgármesterei, szakácsok, borászok akik idén 
közvetlenül is részt vállaltak a szervezésben, rendezésben.

Az együttműködésnek előbb-utóbb meglesz az eredménye, más
képp fognak a vadászokra nézni azok a közreműködők, azok az ér
deklődők. látogatók, akik megismerik a hétköznapjainkat, szokásain
kat. a vadászat visszatükröződését a művészetekben, akik közelebb 
kerülnek a magyar vadászat kultúrájához.

Az idei Országos Vadásznapok még nagyobb kaput tárt az ér
deklődők elé. megmutatván, hogy az országosan meghirdetett tu
risztikai programhoz: az asztali örömök évéhez csatlakozva, milyen 
gazdag a vadételek tárháza és ezekhez az étkekhez milyen hazai 
borokat illik fogyasztani. A  vadászat és a gasztronómia, a vadászat 
és a borászat egy-egy hatalmas lépést tett egymás felé. amikor kö
zösen meghirdették az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivált és a 
„Vadászok bora" Országos Borversenyt, amelynek „selejtezőjét" a 
legtöbb megyei vadásznapi ünnepségen is megszervezték. Ezek
nek a fesztiváloknak, versenyeknek minden bizonnyal lesz folytatá
suk is, jövőre és utána is remélhetően -  hozzá fognak tartozni a va
dásznapi programok gazdag palettájához.

A sok-sok pályázat közül a leginkább figyelemre méltónak a Va
dászkürtös Fesztivált minősítette a kiemelt országos turisztikai ren
dezvényeket elbíráló szakmai zsűri és ennek megréndezését támo
gatta... ami arra kell, hogy késztessen bennünket, a vadászkürtös 
tanfolyamokon kívül erre a fesztiválra is figyelmet kell és illik fordítani.

Nagyon érdekes a szakma reakciója az első alkalommal kiírt, hi
vatásos vadászok „7 p ró b á ja ", azaz országos versenyével kapcso
latban. Ezzel a versenyeztetéssel már tavaly próbálkozott az Orszá
gos Szervezőbizottság, de nem talált megértésre a megyék zömé
nél. Idén már csak néhány megye nem volt képes versenyzőt indíta
ni a hortobágyi döntőn, a legtöbb megyéből a helyi versenyek 
győztesei dönthetik el, ki kapja meg 1999-ben „az ország legjobb hi
vatásos vadásza" címet.

Szintén nagy és látványos verseny várható a pénzdíjas „Vadász
napi lövészkupa" rendhagyó korongvadász lövészverseny indulói 
között, amelynek elődöntőjét és döntőjét a hortobágyi főrendezvény 
közönsége is figyelemmel kísérheti. Idén még csak a két tagú I. he
lyezett csapat viheti el a nettó 100 ezer forintos díjat, jövőre már a 
többi helyezett pénzdíjazására is sort lehet keríteni.

Szóval nagy buli lesz az idei. a megyékben augusztus 28-29-én 
és a Hortobágyon szeptember 4-én 10 ó rá tó l... érdemes lesz eljönni 
a bemutatókat, műsorokat, versenyeket, fesztiválokat megtekinteni, 
végigizgulni a hatos lottó nyilvános sorsolását, érdemes lesz az ét
keket. a borverseny nyertes borait megkostólni... és érdemes lesz 
tombolát vásárolni, mert például a Hortobágyon -  a fantasztikusnak 
ígért NIKE-Fiocchi tűzijáték előtt - bárányokat, pulykakasokat, puli
kutyát is lehet majd nyerni.

Ne féljenek az esetleges esőtől, az ingyenes mulatság -  sem a 
megyékben, sem a Hortobá
gyon -  nem marad el!

Várom Önöket, családtagjai
kat. hozzák magukkal az is
merőseiket. baráta ikat... és mu
lassunk együtt. Jó szórakozást 
kíván

r
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Henye Imre, Nipawin, Kanada: 

„Lapjuk hozzátartozóim jóvoltából 
kerül hozzám, ide a távolba, és 
nagy élvezettel olvasom minden 
sorát. A  golyós töltények újratölté
sének témájában volna m ondani
valóm és tapasztalatom. Több. 
mint negyedszázada töltöm két 
különböző űrméretű töltényeimet, 
m ondhatom  sikerrel. Ezalatt két 
kontinens öt országában vadász
tam sikerrel, és a hazai telivér bü 
rokratáknak üzenem, hogy soha 
nem hallottam balesetekről, ame
lyek ennek kapcsán következtek 
volna be. Számtalan szakiroda- 
lom, kézikönyv, szakanyag áll az 
érdeklődők rendelkezésére és 
nem kell semmiféle kötelező tan

folyam. Nem vagyok elvből ellen
sége ezeknek, de a „szervezett 
tudás" megszerzése nem kez
dődhet szigorú rendőri ellenőr
zéssel. A polgári szabadság lég
körének megteremtését sokkal 
fontosabbnak vélem. Induljanak 
ki abból, hogy a fegyvertartási 
engedéllyel rendelkezőket nem 
az agyalágyultak köréből toboroz
zák, és semmivel nem bonyolul
tabb tevékenység, mint a számí
tógép kezelése, netán a kalando
zás az interneten. Tegyük fel -  és 
fel is kell tenni - ,  hogy értelmes, 
intelligens, és szorgalmas em be
rek csinálják ezt a sok hasznos is
meretet igénylő tevékenységet. 
Ennek során eljutnak arra a szint

re. amely már csaknem profiz
mus. A gyári tömegmunkától m in
dezeket nem lehet elvárni. Az a p 
rólékos és gondos kézimunka 
m indig m inőséget jelentett és ezt 
nem lehet semmi mással összeté
veszteni. Ha ezen a téren bárm i
ben segítségükre lehetek -  szak
könyv. folyóirat, stb. -  írjanak. Ma
gam ról annyit, hogy 1935-ben 
születtem, Kaposvárott. Svájcban 
végeztem  a közgazdasági egye
temet. és sokáig ott is dolgoztam, 
később kivándoroltam  Kanadába 
és ma praeri bölényeket tenyész
tek a saját birtokomon, és vadá
szom szívvel, lélekkel. Lapjukat 
rendkívül nagyra becsülöm, bár 
külseje szerényebb, de a tartalma

annál inkább kedvenc olvasmá
nyaim közé tartozik, és nemcsak 
a vadászati viszonyokat, hanem 
az egész társadalm i helyzetet hű
en visszatükrözik. Gondolom sok 
ellenségük lehet. Az igazságnak 
sajnos ma szinte világszerte kicsi 
a piaca. Az Isten áldja meg mun
kájukat!"

Jókívánságait köszönettel vet
tük, bevallva és rögvest hozzáté
ve, hogy igazán nem dúskálunk 
az ilyenekben. Valóban nincsenek 
kevesen, akik inkább a melegebb 
éghajlatra küldenének, de hát az 
élet nem mindig gömbölyű, bizo
nyára még Kanadában sem. Jó 
vadászatot, és ehhez szükséges 
erőt, egészséget kívánunk.

APRÓHIRDETÉS
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

Simson Suhl kai. 12 bock megkímélt 
állapotban eladó. Telefon: 06/20/9392- 
180
Gardone VT Bock 12x7x65 R variábilis 
távcsővel, és Benelli 12-es automata el
adó. Telefon: 06/30/9165-231. 06/99/ 
376-571
Újszerű állapotban Merkel 47E 16 (0,5- 
1) hagyományos, fékvőcsű, valamint 
egy Zastava .222 Remington 3-9x32 cal 
Norconia céltávcsővel szerelt vadász- 
fegyver eladó, mindkettő új műszakival. 
Telefon: 06/20/9512-607
Kifogástalan állapotban lévő IZS 27 E 
16 kai. (07-1) bock és egy újszerű álla
potban lévő MC 21/12 (1) öntöltő félau
tomata vadászfegyver eladó. Telefon: 
06/20/9512-607
Billenőcsövű golyós és sörétes fegyve
reket keres gyűjtő. Hatástalanított pus
kák és egyéb régi vadászfelszerelés is 
érdekel. Telefon: 06/30/9838-545 
Eladó IZS 16-os sörétes vadászfegyver. 
Ára: 40000.- Ft. Telefon: 06/36/341-421 
Voere-Mauser 8x68 Sm, 1.5-6x42 Swa- 
rovsky távcsövei, megkímélt állapotban 
eladó. Telefon: 06/20/9286-834
Eladó új. 12^.30-06-os gyorsítós. ve
gyescsövű FÉG-bock puska. 6x42-es. 
patentlábas MOM céltávcsővel szerel
ve. egy 12/12-es váltócsővel. 1 db 16- 
os angol, egyedi, dupla párpuska. 2-es 
számú darabja. Irányár: 300. illetve 180 
ezer forint. Telefon: 06/30/2072-065 16 
óra után.
Egyéves Kettner vegyescsövű puska. 
20-as Magnum sörétes és 5.6x50 RN 
golyós csővel eladó, vagy cserébe be
számítok 12 kai. 252-es Remington 
vagy 5.6x50 RN betétcsövet. 12-es kai. 
MC 21-es automata rövidített csővel,

felcsavarozható, cserélhető szűkítésű 
csőtoldóval eladó. Telefon: 06/20/946- 
3806.

K U TY A

Vadászó szülőktől jagd terrier kisku
tyák oltva, tetoválva, kitűnő vérvonalból 
eladók. Nyitrai László. Jászapáti, Lehel 
út 33. Telefon: 06/57/440-667
Eladó másfél éves bavadászott muster- 
landi vizsla és 4 hónapos magyar vizsla, 
törzskönyvivel, vagy trófeás vad kilövé
sére cserélném. Telefon: 06/53/376-371
Törzskönyvezett, 4 darab szálkásszőrű 
tacskókölyők eladó. Telefon: 06/34/356- 
725
Vizslák kiképzését, munkavizsgára 
való felkészítését vállalom. Mikola Géza. 
telefon: 06/96/339-157. Győrújfalu
Weimari vizsla 4 hónapos erős kan 
kölykök, valamint vadászgörényről vi
deofilm (első magyar szakfilm) és va- 
dászgörény-kölykók eladók. Telefon: 
06/78/464-647
Bevadászott vizslák, valamint kölyök- 
és nővendékvizslák, pointerek eladók. 
Csüllög István, Vésztő, Szőlőskert u. 1. 
Telefon: 06/66/477-267
Német vizsla rövidszőrű, barna spric
celt kölykök, kiváló szülőktől, törzs
könyvvel, féregtelenítve eladóak. Tele
fon: 06/20/9559-500
Rövid szőrű magyar vizsla kan. 5 éves, 
munkavizsgás, bevadászottan eladó. 
Telefon :06/56/423-192 
Aktívan vadászó szülőktől, törzsköny
vezett drótszőrű német vizsla kiskutyák 
eladók. Telefon: 06/94/444-142
5 hónapos jagdterrier kiskutyák eladók. 
Fuchs Tibor, 06/20/9185-953. 06/35/364- 
609
Vadászó anyától, -  díjnyertes apától 8 
hónapos r.sz. magyar vizsla szuka, 
sporttársi áron elvihető. Telefon: 06/57/ 
413-410
Drótszőrű magyar vizsla kiskutyák, 
diszpfláziamentes vadászó szülőktől el
adók. Telefon: 06/78/381-374 
Vadászkutyák munkavizsgára, valamint 
vízimunka versenyre való felkészítését 
vállalom. Telefon: 06/34/350-464 Széná
st János

Gházi-Kászim kennelben jagd terrier, 
szálkás tacskó és labrador kölykök el
adók. Endre Károly, 7678 Husztót. Kos
suth u. 5. Telefon: 06/72/498-683 
Jagdterrier kölykök, többszörösen 
győztes, aktívan vadászó szülőktől, au
gusztus végi elvitellel eladók. Apa: 
3xHPJ -  HJCH. fiatal KLGY. BOB. 
5xHFGY, 3xCAC-CACIB-CACT-CACIT. 
Anya: 2xCACT, 5xCACIT-kitűnő, CAC- 
CACIB-HFGY. Telefon: 06/34/368-404
Világgyőztes, kitünően vadászó szülők
től. németvizsla kiskutyák eladók. Tele
fon: 06/30/202/9209
Fiatalon, eredményesen! Vadászku
tyák képzése (fegyelmi, vadászati) ké
pesség- és munkavizsgára való felké
szítése. Telefon: 06/30/9965-198 Bara- 
nyi Szabolcs
Labrador retriever kiskutyák aktívan 
vadászó szülőktől eladók. Törzskönyve
zettek, fültetováltak, feketék. Érdeklődni 
lehet: Belcsák István. Nagyigmánd, 
Köztársaság u. 9. Telefon: 06/20/9474- 
506. 06/34/356-865

A LLA S

29 éves, erdész és vadgazdálkodási 
technikus, munkát keres, elsősorban a 
Dunántúl területén. Minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/20/9937-908 
Másodéves vadgazda hallgató állást 
keres, minden megoldás érdekel. Tele
fon: 06/20/9417-884

VEG YES

Bérkilövő Vt. fácánvadászati lehetősé
get keres Pest megyében november és 
december hónapokra, ármegjelöléssel, 
kp. fizetéssel. Cím: Németh Károly Vt. el
nök. 2112 Veresegyház. Ond vezér u. 8. 
Gyöngyösök eladók. Telefon: 06/30/ 
9739-700
Fenyők, tuják, díszfák, díszcserjék, 
gyümölcsfák, sziklakerti növények nagy 
választékban. Tujacsemete már 25 Ft/ 
db-tól, 100 db felett utánvéttel is. Czer- 
nóki díszfaiskola, 2373 Dabas-Gyón, 
Peszéri u. 7. Telefon: 06/29/367-710, 
06/30/9838-5454
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium
akciója: Fekete István: Kittenberger Kál
mán élete és Rózsahegyi Kálmán: Zörög

a haraszt, a két könyv összesen ezer fo
rint. Vadászkönyveinkről ajánlójegyzéket 
küldünk. 6900 Makó. Zrínyi u. 34. Tele
fon: 06/62/211-561 és 06/62/213-680 
Faragott, egyedi fegyverszekrény el
adó. Irányár: 115 000 Ft. Telefon: 06/77/ 
407-337
Budapest, XVII., Kőhúr u. 5. sz. alatt, 
100 négyszögöles telken. 160 négyzet- 
méteres családi ház, 80 négyzetméteres 
pincével, garázzsal eladó. Irányár: 
15700 ezer forint. Telefon: 06/20/9460- 
582
Eladó-bérbeadó! Rajsátor 3x5 m. háló
zsák. hátizsák, pléd. szivacs ágybetét, 
mikádó. bakancs, álcaháló. Érdeklődni: 
06/20/9918-968. 76/510-800/2667 dé
lelőtt. 76/498-729 délután

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

Vizslaidomításról videón! A Hungá
ria vizsla Club (HVC) gondozásá
ban megjelenik a Huszár T.: A vizs
lák idomítása... c. könyv videó és 
CD változata, előjegyezhető a Hun
gária Vizsla Club (HVC) címén, 
ugyanott rövid és drótszőrű ma
gyarvizslák is előjegyezhetők. Vizs
lakennelek megjelenítése színes 
képekkel a HVC Weblapján. Tegye 
ismertté vizsláját, kennelét a világ
ban! Telefon/Fax: 06/96/358-008 
E-mail: vizsla@arrabonet.gyor.hu.

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

Vadászterületek vízellátását biztosí
tom szélmotoros kútjaimmal. va
dászházak áramellátását szélmoto
ros generátorommal. Szabó György, 
3671 Borsodnádasd, Belső u. 27. 
Telefon: 06/48/442-529. tel/fax: 
06/48/471-419 (8-14 óráig)
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Interjú Máté Ottilia dalénekessel

Még mindig a vadnak szurkolok
VADÁSZLAP: Még mindig megsiratja a/ 
elejtett vadat?
Máté Ottilia: -  A lövés pillanata még mindig 
szívfájdalom számomra. Szenvedélyesen sze
retem a természetet és csodás kikapcsolódás
nak tartom, hogy órákon keresztül ülhetek az 
erdei magaslesen, ahol rendezgethetem a gon
dolataimat, ahol mindig történik valami érde
kes, olyasmi, amire csak a vadászok fordítanak 
figyelmet. A legutóbbi afrikai útjára elkísérhet
tem a férjemet, órák óta ültünk egy kis mes
terséges tó partján, ahová szakadatlanul jöttek 
inni az impalák, varacskos disznók,, vízibakok 
és a szebbnél szebb madarak. Egyszer kilép a 
takarásból egy csodás impala. A párom csönd
ben lerakja a videót, fényképezőgépet, nyúl a 
puskáért, céloz... aztán suttogva kérdezi: lelő
jem? Olyan szép. inkább fényképezd le -  vála
szoltam. Ezt tette, azóta van egy nagyon szép 
impalafotó a falon.
VADÁSZLAP: Gondolom nem csak fotók 
vannak a falon.
Máté Otília: Nem, nem. Istvánnak nagyon 
szép trófeagyűjteménye van, de nemcsak tró
feák. hanem vadászati témájú festmények, 
grafikák, egyéb vadászati kegytárgyak díszítik 
a falakat. Néha úgy érzem magam, mint egy 
kis vadászati múzeumban.
VADÁSZLAP: Idén májusban egy szép elő-

MÁTÉ OTTÍLIA NEVE EGYRE GYAKRABBAN TŰNIK FEL VADÁSZATI 
RENDEZVÉNYEKEN, EGYRE TÖBB VADÁSZ ISMERKEDIK MEG 

GYÖNYÖRŰ HANGJÁVAL, KULTURÁLT ELŐADÁSI STÍLUSÁVAL, KEDVES 
EGYÉNISÉGÉVEL. IDÉN A VADÁSZNAPOK KÉT HELYSZÍNÉN IS FELLÉP, 

NÓGRÁDBAN A PÁSZTÓ-SZURDOKPÜSPÖKI RENDEZVÉNYEN ÉS A 
HORTOBÁGYI ESTI GÁLÁN. A VADÁSZATHOZ, VADÁSZOKHOZ KÖTŐDÉSE 

KÉZENFEKVŐ, HA TUDJUK, HOGY ERDÉLYBEN -  AHOL SZÜLETETT ÉS 
NEVELKEDETT -  78 ÉVES ÉDESAPJA VADÁSZOTT AZ 

ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG MELLETT ÉS FALLER ISTVÁN, A FÉRJE IS VADÁSZ, 
AKIT -  AHOGY SZABADIDEJE ENGEDI -  EGYRE GYAKRABBAN KÍSÉR EL 

A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VADÁSZATOKRA.

adáson ünnepelte énekesi pályafutásának 
20. évfordulóját. Mindig dalénekes akart 
lenni?
Máté Ottilia: -  Édesanyámnak volt nagyon 
szép hangja, édesapámtól pedig a muzikalitást 
örököltem. Bályokon a református templom
ban kezdtem az éneklést, a többi óvodással 
együtt zsoltárokat énekeltünk. Mindig énekka
ros voltam és Lantos Rezső karnagy úrnak kö
szönhetem. hogy magánórákat vettem Halmy 
Lujza opcraénekcsnótól. Mozart-, Mendelson- 
, Haydn-dalokat tanultam, de a népdalok, a nó
ták mindig bennem éltek, hisz csak nekünk 
magyaroknak vannak nótáink -  igazi magyar 
nóták! 1978-ban kaptam működési engedélyt, 
de csak az operett műfajára, nótából eltaná
csoltak „éretlenségre”  hivatkozva. Csak ké
sőbb értettem meg. milyen jót tettek velem, 
ugyanis a nótát valóban érezni kell. nem elég a 
kottafejeket leénekelni.
VADÁSZLAP: Szeretik a vadászok az elő
adásait?
Máté Ottilia: -  Azt hiszem, hogy igen... sót. 
nem jártam még olyan vadászházban, ahol 
nem énekeltünk, ahol nem nótáztunk volna. A 
vadászok hál' istennek nem búskomor embe
rek. szeretik a dalokat, a vigasságot... szóval 
ezért gondolom, hogy engem is szeretnek.

Interjú Bodrogi Gyulával, a színigazgató vadásszal

A vadász, aki „néha” főz is

VANNAK ELKERÜLHETETLEN GONDOLATTÁRSÍTÁSAINK, 
MINT PÉLDÁUL, HA VADÁSZATI GASZTRONÓMIÁRÓL VAN SZÓ

-  ELSŐKÉNT -  BODROGI GYULA NEVE JUT ESZÜNKBE. ANÉLKÜL. 
HOGY AZ IDÉN 65 ÉVES SZÍNIGAZGATÓ VADÁSZT. VADÁSZÓ 

SZÍNMŰVÉSZT MEGBÁNTANÁNK, EL KELL ISMERNÜNK. 
HOGY A „MŰFAJBAN" -  MÁRMINT A VADÉTELEK KÉSZÍTÉSÉBEN -  

RAJTA KÍVÜL MÉG SOK SZÁZAN. SOK EZREN VANNAK OLYAN 
VADÁSZOK, AKIK POMPÁSAN SÜTNEK-FŐZNEK. SŐT. AZ IGAZI 

PROFI SZAKÁCSOK KÖZÖTT IS VANNAK VADÁSZOK.
A KÜLÖNBSÉG AZ, HOGY NEM ÍRTAK ERRŐL SIKERES KÖNYVET. 

AMIT A MŰVÉSZ ÚR 1993-BAN MEGTETT.

VADÁSZLAP: Kapható még a 
könvv?W

Bodrogi Gyula: -  A Vidám Színpad 
igazgatói irodájában van még két-há- 
romszáz darab belőle. Megmaradt, 
mert elfelejtettem a terjesztőknek átad
ni. Most beszéltük meg a Vadászati 
Kulturális Egyesülettel, hogy az Orszá
gos Vadásznapok hortobágyi főrendez
vényén kirakják egy asztalra és 850 fo
rintos/db áron megpróbálják eladni.

VADÁSZLAP: Bodrogi Gyulát -  
a vadás/.t -  sok helven ismerik az or-m
szagban. A könyv hatására szakács
ként is népszerű lett ?

Bodrogi Gyula: -  Az én esetemben 
nehéz különválasztani, hogy ki és miért 
kedvel vagy nem kedvel. Abban biztos 
vagyok, hogy a könyvemmel segítet
tem a vadászoknak. Nagyon sok nem 
vadász mondta, hogy a könyvem elol
vasása után másképpen látja a vadászo
kat, a vadászatot. Egyébként több hely
re hívtak már a vadászok főzőverse
nyekre zsűrizni. Szívesen megyek a va
dás/napi rendezvényekre, jó  dolog, 
hogy sok-sok régi ismerőssel futhatunk 
-'ss/e.

VADÁSZLAP: Ha jó l tudom, 
1971 óta hivatalosan vadászik és 
több mint 20 éve tagja a pilisi Petőfi 
Vadásztársaságnak. Megmaradtak ?

Bodrogi Gyula: -  Megmaradtunk. 
Elmondtam már, hogy kerültem Pilis
re? A Maxi nevű német vizslám segít
ségével lettem tag. Az történt ugyanis, 
hogy a Ménesi útról elcsavargott a ku
tya. Össze-vissza kerestük, még a rádi
óban is bemondattam az eltűnését. Fel 
is hívott Fazekas Laci Pilisről, a társas
ág elnöke. Kocsiba vágtam magam, le
mentem... a kutya is meglett, mi meg

úgy össze barátkoztunk, hogy felvettek 
tagnak. Azóta is itt vadászom.

VADÁSZLAP: A könyvéből kide
rü l, hogy a kedvence az apróvad és a 
vaddisznóhajtás. Ez ma is iga/. ?

Bodrogi Gyula: -  Igaz, azzal a kie

gészítéssel, hogy mostanában a ked
vencem lett a dám borjú és a vadmalac 
... hihetetlen jó  étkeket lehet a húsukból 
készíteni és csak vadászok juthatnak 
hozzá. Egyébként én nagyon szeretek 
cserkelni, hosszasan cscrkelgetnék ...

ha csak lefelé kellene menni. Sajnos 
felfelé már egyre nehezebb, a hegyi 
cserkelésnél azt latolgatom, fel tudok-e 
jutni a tetőre vagy sem? És ha még lö
vök/lövünk is valamit, iszonyú nehéz 
tud lenni, amíg kihúzzuk.

VADÁSZLAP: Külföldre is á ll ez 
a „le jtő ”  ?

Bodrogi Gyula: -  Egyetlen egyszer 
vadásztam eddig külföldön. Szlovákiá
ban Earkasd mellett lőttem egy őzba
kot. Szívesen elmennék Kanadába. A f
rikába vadászni, ha más dolgom nem 
lenne. Mostanában már annyian voltak 
külföldön, hogy lassanként én is kedvet 
kapok hozzá.

VADÁSZLAP: Tudom, hogy nem 
gyűjtő, de mégis szaporodnak a pus
kái ...

Bodrogi Gyula: - . . .  mert nem tudok 
egy-egy szépségnek-érdekességnek el
lenállni. Most is vettem egy amerikai 
sörétes puskát, 12-es a kalibere, zárdu
gattyús és 90 centiméter hosszú a csö
ve. Semmi szükségem nincs rá, de meg 
kellett vennem. Aztán van egy új olasz 
36-os 410-cs Magnum sörétesem, ezt 
is ki kellene próbálnom. Utálom, k i
mondottan fizikai fájdalmat jelent szá
momra. ha látok egy csodás, de hatás
talanított fegyvert. Az az érzésem, 
hogy a hatástalanítással nyomorékká 
tesszük a fegyvert.

VADÁSZLAP: M ivel ünnepelte a 
születésnapját ?

Bodrogi Gyula: -  Sok mindennel, 
de a java még hátra van. Októberben, 
ha minden igaz. meghívott Torgyán Jó
zsef miniszter úr egy dámbika lelövé- 
sére és remélem, hogy sikerül majd a 
szülinapos bikát puskavégre kapnom.

-dór



Jövőre is szeretnénk!

A ZALAI SZARVAS 
VÉDELMÉÉRT

Negyedik alkalommal rendeztük meg 
idén Matula-Erdőkerülő táborunkat, 
ezúttal Sárváron. Július 19-én érkeztünk 
a Tinódi Gimnázium kollégiumába. Rö
vid pihenőt tartottunk, majd Köveskúthy 
Gyuri bácsi lelkes bevezetőjét hallgattuk 
meg. a 47 gyermek a természetvédelem 
és a vadgazdálkodás kapcsolatáról. Sok 
jópofa hozzászólás hangzott el. Gyuri 
bácsi pedig remek „vevőnek" bizonyult.

Második napunk a várossal való is
merkedés jegyében telt. Megnéztük a 
várat és az arborétumot, este pedig sor 
került a nagyon várt vadlesre. Ennek 
megszervezését ezúton köszönjük Si
mon Szabolcsnak és Takács Viktornak. 
Az ő tanácsukra jutottunk el a csónaká
zó tóhoz, Sárvár élő biológia szertárá
hoz is. Sok növényt és állatot ismertünk 
meg. a legjellegzetesebbekből tábori nö
vénygyűjtemény készült a társalgóban. 
Másnapi szombathelyi kirándulásunkat 
megkeserítette a rossz idő, de azért a 
Savaria Múzeum természettudományi 
kiállítását avatott vezetéssel meg tudtuk 
tekinteni. Közben a csapat egyre inkább 
összerázódott, barátságok szövődtek, és 
az éjszakai takarodó is egyre későbbre 
tolódott. A hagyományosnak számító 
„titkos barát”  játékon túl a fő sláger a 
mutogatós pantomimjáték lett. Pénteken 
délelőtt természetismereti vetélkedőn 
mérte össze tudását 4 csapat. Szoros 
versenyben 3 első helyezett is lett. Kü
lönösen érdeklődő, összetartó társaság
nak bizonyult a „mezőfalvi hercegek" 
csapata. Ok a korkülönbségek ellenére 
is jó l szót értettek egymással, vala
mennyien egy faluból érkeztek. Délután 
érdekes oktatófilmet néztünk meg az őz 
és a szarvas életéről. Ez jó előkészítés 
volt a vadlesre, amin sajnos csak 2 alka
lommal vehettünk részt. A sűrű szú-

Gyönyörű, színes képekkel és térké
pekkel gazdagon illusztrált, három
nyelvű (magyar, német, olasz) infor
mációs kiadvány jelent meg Vadásztu
rizmus lehetőségei Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében címmel a megyei 
vadászszövetség gondozásában. A fü
zet bemutatja a megye vadban gazdag 
vadászterületeit (összesen mintegy 
600000 ha, amiből 170000 ha erdő), a 
vadászati lehetőségeket és az ahhoz 
szorosan kapcsolható turisztikai érté
keket, programokat. Ismerteti az adott 
vadászterületen élő vadfajokat, azok 
vadászati értékeit, terítékadatait, a va
dászati lehetőségeket felkínáló vadgaz-

nyoginvázió ellenére sem bánta meg aki 
jelentkezett, mert szarvast, őzet, rókát, 
vaddisznót láthatott. A szombat a szaba
didő jegyében telt el, számháborúzás, 
valamint kosárlabdázás egy amerikai 
csapattal tarkította a programot. Vasár
nap kézműveskedtünk, mindenki ügyes
kedhetett kedvére. Az illatpáma varrásá
val és a szárazvirágos könyvjelző készí
téssel a fiúk is sikerrel próbálkoztak. Te
repen nem sikerült ugyan vadnyomokat 
öntenünk, de az otthoni „konzerv" 
anyagból bárki kedvére gipszelhetett 
magának óz, muflon, szarvas, vagy vad
disznónyomokat. Mezöfalvi „hercege
ink”  remekeltek egy magasles makettet 
is, ezt a tábor végén örömmel kapta 
ajándékba helybeli gyámolítónk Takács 
Viktor. Dr. Gyurácz József zoológus ve
zetésével tücsköt-bogarat, és elszámolni 
is nehéz hányféle füvet, fát ismertünk 
meg. A fiúk különös élvezettel hordták 
elő a meghatározandó pókokat, békákat 
a lányok nem kis rémületére. De a tábor 
igazi nagy szenzációja a keddi celldö- 
mölki kirándulás volt. A Ság hegyen le
hetett sziklára mászni, vadalmát enni, 
tanösvényeken bóklászni, rengeteg volt 
a látnivaló. Alaposan elfáradva értünk 
haza, de azért a búcsúest után sem volt 
sokaknak kedve a takarodóhoz. A szer
dai hazautazás az alvás jegyében zajlott, 
az egész társaság pihente a tábori élet 
fáradalmait.

M i. nevelők is sok új ismeretet sze
reztünk a tábor során. Bár alaposan elfá
radtunk a végére, azért örömmel vettük a 
gyerekek faggatózását afelől, hogy jövő
re hol is rendezünk újra Matula tábort. 
Ezúton is üzenjük: viszontlátásra jövőre!

Krizsány Anna és Csizmadia Márta
táborvezetők

dákat -  címmel és telefonszámmal, 
akik szíves vendéglátással fogadják a 
vadászvendégeiket és nagy tapasztala
tukkal segítik az eredményes vadásza
tot, biztosítják az igényelt vendéglá
tást. Hasonló prospektusok megjelente
tése más megyék számára is követendő 
példa lehetne, hiszen ez a kezdeménye
zés segíti felkelteni mind a magyar, 
mind a külföldi vendégvadászok érdek
lődését, nem utolsósorban pedig szol
gáltatásukkal elősegítik a vadgazdálko
dás eredményességét és a turizmus 
élénkülését.

(Cs.-K. T.)

A kiváló zalai szarvasok legjobb élőhelyeinek 
és az állomány minőségének megóvása érde
kében működő .Zalai gímszarvasért alapít
vány" alapító okiratát írták alá július 29-én az 
Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei 
Területi Szervezetének képviseletében dr. Ná
dor László elnök, a Zalaerdő Rt. képviseleté
ben Feiszt Ottó vezérigazgató. A Bcfag Rt. 
képviseletében dr. Viharos Zsolt vezérigazgató, 
a Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdál
kodók és Vadászok Szövetségének képvisele
tében Hajdú Tibor elnök. Papp Lajos, Zalavöl- 
gyi Vt. Póczak László, Pacsai Vt, Baiglevics 
László a Biokakas Vadászati és Erdészeti Kft., 
Nagy László. Nagylegéndi Olajbányász Vt, 
Dr. Nádor László Enlógazdasági Dolgozók Vt.

Az alapítvány olyan közhasznú szervezet, 
amelynek célja a világhírű magyar gímszar
vas egyik legkiválóbb populációjának 
megőrzése a jövőnek. Elsődleges szempont a 
gímszarvas létfontosságú élőhelyeinek (bőgő- 
hely, ellőhely. téli beállóhely) védelme, vala
mint az állomány védelme a vadászat szabá
lyozásával.

Az erdei és a mezei élőhelyek hatékony 
védelmének az érdekében az erdő- és 
mezőgazdálkodást össze kell hangolni a vad- 
gazdálkodással, amely jelentős szervező fel
adatot jelent a magánkézben lévő erdők és 
szántóföldek esetében. Az alapítvány a termé
szetszerű erdőgazdálkodás olyan módszereit 
javasolja, amely növeli a természetes táplá
lékkínálatot, ugyanakkor nem szegényíti el 
az eredeti flórát. Elegyes és többszintes állo
mányok kialakítása, monokultúrák kiküszö
bölése, tarvágások helyett természetes felújí
tások és szálalás, erdei tisztások kialakítása 
vadlegelőnek, amely módszerek összességük
ben szolgálják majd a kitűzött célokat.

A mezei élőhelyek védelmének érdeké
ben véderdőket, csendereseket telepítenek és 
a növénytermesztést összehangolják a vad- 
gazdálkodással. a nádas és a berek területek 
felégetésének megakadályozását tervezik. A 
szarvas nyugalmának biztosítására a legelte
tések, az agancs és a csigagyűjtés korlátozá
sa is kitűzött cél. Az Alapító Okirat magába

foglalja még a vizek védelmét, valamint a te
rület feltárására vonatkozó szabályokat.

A szarvasállomány védelmének érdekében 
az állomány minőségi és a létszámadatok há
rom évenkénti értékelését és felülvizsgálatát 
tartják szükségesnek. Az alapítvány megfogal
mazta a vadászat gyakorlásának szabályait a 
védelmi területeken. Az ellőhelyeken az ünők- 
re nem ajánlják a vadászokat itt az őzbak és a 
vaddisznó vadászatát is úgy kell folytatni, hogy 
az a legkisebb zavarást okozzon a szarvasnak. 
Bőgőhelyen a szarvasbika vadászata elsődle
gesen a minőségi szabályozás elvei alapján tör
ténhet. A jófejlődésű bikák a golyóérettségi kor 
előtt (min. 12 év) maximális védelembe kell. 
hogy részesüljenek, a kiváló minőségűeket pe
dig legalább 13-14 éves korig meg kell tartani. 
Bikák közül lőhetőnek minősül, amelynek első 
agancsának csaphossza nem éri el a 30 centi
métert, a gyilkos agancsú, valamint a hibás 
agancsalakulású, kortól függően. Cserkelő va
dászat a védett területeken tilos. Téli beállóhe
lyen csak lesvadászatot szabad folytatni a vé
dett erdőterületek szélein. A barkácsolás en
gedélyezett, de csak heti egy alkalommal.

Az alapítvány feldolgozza negyedszázad 
távlatában a populáció minőségi változását, 
hogy támpontokat adjon a helyes állomány 
kezeléshez. Az alapítvány kuratóriuma a va
gyont a szarvasállomány minőségének 
megőrzésére, a tudományos vizsgálatok le
hetővé tételére, az élőhely védelmére és javí
tására, az erdei tisztások, a természetes le
gelők kialakítására, a vizek védelmére, a vé
dett területek vadgazdálkodási célú feltárásá
ra. a szakmai konferenciákra, bemutatókra, 
szakmai tanácskozásokra, valamint tanulmá- 
nyutakra kívánja fordítani.

Az alapítvány kuratóriuma tizenegy ta
gú: Hopp Tamás elnök. Hajdú Tibor és 
Néber Szilveszter alelnök, titkára Varga 
Ernő. Tagjai: Briglevics László, dr. Sugár 
László, Nagy László, Füle Szilveszter, 
Szakács István, dr. Páll Miklós és Horváth 
Jenő. Az alapítvány nyitott, amelyhez bár
ki csatlakozhat.

Polster Gabriella



VADLEXIKON

MAGYAR POSTA MAGYAR POSTA MAGYAR POSTA

(ERINACEUS EUROPAEUS)

ILLUSZTRÁCIÓ: MESZIÉNYI ATTILA

a meleg és a megjelenő zsákmá
nyállatok hatására testhőmérsékle
te hamar a szokásos 35-37 fokosra 
emelkedik. Túlnyomórészt éjjel mo
zog és ekkor táplálkozik, de tökéle
tes csendben, biztonságban nap
pal is kilométereket vándorol éle
lem és víz után. Legfőbb tápláléka 
a földigiliszta. Eső után ezek az 
utak aszfaltjain is megjelennek, és 
sajnos gyakran a gépkocsik áldo
zatául esnek a sünök. Szívesen fo
gyasztják a rovarokat, azok föld 
alatti lárváit, megeszi a csigákat, 
egereket, pockot s ezért hasznos a 
mezőgazdaságban. A békákat és 
a siklókat is ügyesen elfogja. Apró
vadas területeken kárt okozhat a 
fácán és fogolyfészkek földúlásá- 
val.

Párzási ideje április-május, de 
ez júniusban is megfigyelhető. A 
borítást szerelmi nászjáték előzi 
meg. ekkor a hím órákig üldözi a 
nőstényt, amíg az megadja ma
gát, tüskéit lelapítja, testét leenge
di a földre, hátsó lábait kissé meg
emelve. azokat szétterpeszti. A 
párzási aktus rövid, s ezt egymás 
után többször is megismétlik. A 
sünök nem élnek társas életet és a 
hímek egymást közös területen 
nem tűrik meg. A nőstény 14-16 
nap múlva 3-6, néha 7 kölyköt el
lik, amelynek szeme csak két he
tes korban nyílik ki. Eleinte anyjuk
kal közösen vadászgatnak, a kap
csolatot apró füttyentésekkel tart
ják. A nyár közepén, vagy később 
születettek nem életképesek, s a 
fagy beálltával többnyire elpusz
tulnak. A megfigyelések szerint 
csak az egy kilósnál nagyobbak 
telelnek eredményesen át. A két- 
nyaras sünök már ivarérettek A 
szelídített, házi példányok tíz év
nél is tovább élnek. A sünök min
den faja védelem alatt áll.

Kászoni Zoltán

A megjelenítésben rejlő 
gazdagsága, változatossá
ga, színessége miatt a leg
népszerűbb motívumok kö
zé tartoznak a különböző 
madársorozatok. Ennek példája az alábbi, 
1973-ban mintegy félmillió fogazott és hat
ezer vágott példányban a Magyar Posta ál
tal kiadott, Füle Mihály tervezte bélyegsoro
zat, mely hazánk kistestű, védett és jobbá
ra rovarevő madarait ábrá
zolja. Ökörszem, kövirigó, 
vörösbegy, királyka, kende
rike, kékcinke, kékbegy, he
gyi billegető jelenik meg a 
nyolc értékből álló bélyeg
sorozaton.

A sün -  vagy ahogy népiesen 
nevezik, a sündisznó -  a rovarevő 
emlősök (Insectivora) rendjébe, a 
sünfélék (Erinaceidae) családjá
ba tartozik. Ritkább rokona az Eu
rópa keleti és déli részén (az Ura- 
ig), valamint a Balkánon élő faj
testvére, a keleti sün (Erinaceus 
concolor). amelynek színezete vi
lágosabb a hazainál. A két faj el
terjedése között egy képzeletbeli 
határ a Balti-tengertől az Adriáig 
húzódik, Németországot. Szlová
kiát, Magyarországot és Horvátor
szágot érintve. A két sünfajnak 
közös ősük, a jégkorszak utáni 
időkben, Európában egy nyugati 
és egy keleti állományra tagoló
dott. Európa déli. Földközi-tenger
parti vidékein, így Spanyol-, Fran
cia- és Olaszországban, Szardí
nia. Szicília és Korzika szigetein 
még egy harmadik európai faja is 
él, ez a mediterrán sün (Erinaceus 
algirus), amely mindenben meg
egyezik másik két európai fajtest
vérével. de a feje teteje tüskétlen.

Az európai sünök közös jel
lemzője, hogy nem szeretik a fa
gyos vidékeket, a Skandináv-fél- 
sziget. Finnország és Oroszor
szág északi vidékein nem találha
tók. A magas hegységet sem ked
velik, ezért 1500 méteres magas
ságon felül ritkán fordul elő, bár az 
Alpokban, ahol búvóhelyre és táp
lálékra talál, jelezték már ilyen ma
gasságon felül is a jelenlétét.

Jellegzetes alakja már a mese
könyvekből is közismert. Székely
földön, ha a falusi házak környé
kén megjelenik, nem üldözik, sőt 
kedvelik, mert a néphit szerint 
szerencsét hoz" és ráadásul 

hasznos is, hiszen az egereket is 
pusztítja.

Az európai és keleti sün közös 
jellemzői: hosszúságuk 30-35, fa
rok hosszúságuk 4-5 centiméter, 
testtömegük 0,7-1,8 kilogramm. 
Hegyes, előrenyúló pofájában 
éles, hegyes, rovarevő fogazat 
■aláiható. Lábain öt ujj van. Szemei 
és fülei viszonylag nagyok. Mar- 
•lagasságuk 12-15 centiméter, lá- 

tásuk meglehetősen gyenge, de 
■ állásuk annál jobb. Félénk és 
óvatos állat. Ellenségei, a farkas, 
i hiúz és a bagoly. Támadásaik 

en erős bőrizmai segítségével 
szehúzva magát, védekezik.

' .skéi, összegömbölyödött álla
potban, minden oldalról védelme
zik az állatot.

Kedveli a cserjése
ket. a bozótokat, ahol a 
sűrűkben, gyakran a szá
raz harasztok rejtekében, 
pihennek nappal. Váro
sokba is betéved, a 
parkokban, zöldöve
zetekben éjjel figyel
hető meg. Települések 
közelében, falusi házak kertje
iben. gazdasági udvarokban gya
kori vendég, ahol szívesen elfo
gadja a házigazda által felkínált 
ételt, amelyet csakis éjjel fo
gyaszt. Néhol házilag, kedvte
lésből is tartják, hiszen mozgása 
és formája kedves a gyerekek
nek. Ha kicsiny korában kerül fog
ságba, könnyen megszokja az 
emberi mozgást, és még nappal 
is elfogadja az élelmet.

A sün életmódja közismert: téli 
álmát összegömbölyödve, élet
funkcióit a minimálisra csökkentve, 
száraz levelekből és avarból készí
tett fészekben tölti. Ha a környezet

hőmérséklete több napon át tíz fok 
alá süllyed, az téli álomra készteti. 
Rendszerint októberben már elvo
nul téli szállására. Testhőmérsékle
te 5 fokra süllyed, s marad egész 
téli alvása idején, egészen március 
végéig, április elejéig. Belső sza
bályozó rendszere a zsírtartalékai
ból egész télen át öt fokon szabá
lyozza hőmérsékletét. Tavaszra le
fogy, testén valósággal lötyög a 
bőre. Az aktív élet megkezdésekor,
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KIKáLYI NÁSZ A nyárvégi, tara őszi erdő igazi ünnepnapjai kezdődnek 
szeptemberben a ncgyvadas területeken. A  külföldi bérva 
dászfafás a hivatásos vadászok egész évi munkájának 

mércéje, amety mindig embert próbáló, teíe von sikerekkel 
és megannyi kudarccal. Sajnos, mint tudjuk, még a nagy

vadas területeken vadászok nagyobb része is csupán alkal
mi szemlélője a rangos eseménynek, amelynek hangulatá
ból Magyar Ferenc képeinek segítségével adunk ízelítőt.
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A
Az új vadászati törvény hatálybalépé

se idején néhány tanáccsal, olykor jogér
telmezéssel próbáltunk olvasóink segítsé
gére lenni. Tavaly év végén -  idén januári 
hatálybalépéssel -  megszületett a törvény 
első jelentősebb módosítása, azonban az a 
várakozások ellenére a lényeges problé
mák zömét nem oldotta meg. A címben 
szerepló kérdés immár a jogalkotónak 
szól...

Sohasem lesz vége?
„A Somogy Megyei Földművelődés

ügyi (sic!) Hivatal a vadászatra jogosult
ként a , X '  Agráripari Betéti Társaságot 
1997. március 7. napján -  még a szerve
zeti és működési szabályzat elfogadása 
előtt -  nyilvántartásba vette azzal, hogy e 
nyilvántartásba vételt elrendelő egyszerű
sített határozat ideiglenes, érvénye 1997. 
június 1. napjáig terjed. Ezt követően a 
Földmúvelődésügyi (sic!) Hivatal új nyil
vántartásba vételi határozatot nem hozott 
(...)

Tájékoztatom arról, hogy a Somogy 
Megyei Földművelődésügyi Hivatalnak ál
láspontom szerint végleges nyilvántartás
ba vételi határozatot kell majdan hoznia a 
vadászatra jogosultakról és ez ellen állás
pontom szerint a Vtv. 18. § (6} bekezdése 
alapján jogorvoslati joggal lehet élni ”

A fentieket a Somogy Megyei Főü
gyészség nyilatkozta egy ismerősöm 
ügyében, a V. 12/1997/3/11. számú, 1997. 
október 30-án kelt iratában. Majdnem két 
év eltelte után -  tudomásom szerint -  még 
nincsenek meg a végleges határozatok. 
Ebből két dolog következik:

-  1997. június 1-je óta ex lege (tör
vénytelen) állapot áll fenn:

-  Ha „fölébrednek" a korábbi csaták 
vesztesei, újabb perek sokasága in
dulhat.

Ha tehát valaki netán fellélegzett, 
hogy a jogvitáknak vége, ezúton tájékoz
tatom: az üzemtervek elfogadása után 
esedékes végleges határozatok kapcsán 
újabb közigazgatási perek sokaságát in
díthatják meg az érdekeltek.

A két éve tartó törvényen kívüli álla- 
pót pedig mindennél jobban fémjelzi 
vadászati törvényhozásunkat és a „hoz
záértést” : ugyanis véleményem szerint 
botrányos, hogy ez két éve nem szúr 
szemet senkinek, mint ahogy az is elfo
gadhatatlan, hogy ezért sem felelős sen
ki...

Jól csak a „birtokon belül”  kerültek 
jártak, akik -  lényegtelen, hogy milyen 
eszközökkel -  vadászterülethez jutottak, s 
a törvényen kívüli állapotban is jókedvű
en vadásznak...

Jog, ami nincs
Míg a szerencsések szórakoznak, az 

igazukat keresőket, akik elhitték, hogy 
jogorvoslati jogosultságuk alapján nekik a

független magyar bíróság igazságot szol
gáltat, a gutaütés kerülgeti.

Nem kívánok a vátesz szerepében tet
szelegni, de én már annak idején (MA
GYAR Vadászlap 1997/6., 8. o.) jeleztem, 
hogy megtörténhet: a Vtv. 14. § (4) bekez
désében biztosított jogorvoslati joggal -  
mivel az a polgári perrendtartás szerint 
szinte megoldhatatlan kérdéseket vet föl -  
gyakorlatilag nem lehet élni.

Sokan a Vtv.-t módosító 1998. évi 
LXXVIII. tv. közös képviselőre vonatko
zó új rendelkezéseit a kérdés megoldásá
nak tekintették, -  azonban sajnos ez is vi
tatható, mint ahogy azt a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság 3. Pf. 20.072/1999/2. 
számú ítéletének indoklásában kifejti:

„A 14. §. (4) bekezdésének b.) pontja 
lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a 
meghozott határozattal a 12. §-ban foglal
tak szerint számított tulajdoni hányaduk 
alapján kisebbségben maradt vagy meg
hozatalában részt vett tulajdonosok nem 
értenek egyet, a határozat az okszerű gaz
dálkodást sérti, a kisebbség vagy határo
zathozatalban részt nem vett tulajdonosok 
érdekeinek lényeges sérelmével jár, a ha
tározat az annak meghozatalától számított 
30 napon belül bíróságnál megtámadható.

A törvény idézett rendelkezései nem 
tartalmaznak a Ptk. közös tulajdonra vo
natkozó olyan eltérő rendelkezéseket, ami 
a tulajdonostársak egymás közötti jogvi
szonyában a többségi határozatnak a ki
sebbség által történő bíróság előtti megtá
madása esetére felmentést adna vala
mennyi tulajdonos perbeállításának köte
lezettsége alól.

E kérdésben nem tartalmaz eltérő ren
delkezést a Vtv. módosításáról rendelkező
-  egyébként 1999. január 3. napján ha
tályba lépett és a visszamenőleges alkal
mazásra felhatalmazó átmeneti szabályt 
nem tartalmazó -  1998. évi LXXVIII. tör
vény sem.

A hivatkozott módosítás a Vtv. 6. §- 
ának (2) bekezdését annyival egészítette 
ki, hogy a vadászterület határát megálla
pító határozat alapján az érintett földtulaj
donosok vadászati közösséget alkotnak.

A 12 §-t pedig a korábbi szövegét 
egyes bekezdésre módosítva -  azzal a (2) 
bekezdéssel egészítette ki, hogy a tulajdo
nosok (3) bekezdés szerint megválasztott 
és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba 
vett -  hatósági igazolással rendelkező -  
képviselője külön meghatalmazás nélkül 
a vadászati közösség ügyeiben eljárva a 
tulajdonosok nevében jogokat szerezhet 
és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a 
vadászati közösséget a vadászati jog gya
korlásával, hasznosításával összefüggő 
hatósági, illetve bírósági eljárásban és 
más szervek előtt, valamint harmadik sze
mélyekkel szemben.

Az 1999. január 3-i hatállyal életbe 
léptetett módosítás a tulajdonosok többsé
gi szavazatával megválasztott képviselőt 
nem általában minősíti „törvényes képvi

selővé", hanem csak harmadik szemé
lyekkel szemben, valamint a vadászati jog 
gyakorlásával, hasznosításával összefüg
gő hatósági és bírósági eljárásban.

A perbeállítás kivitelezhetőségének ér
tékelése nem jogalkalmazási, hanem jog
alkotási kompetencia. Ezért a megyei bí
róság a földtulajdonosok nagy számára a 
döntés meghozatalakor nem lehetett te
kintettel.”

Mindebből több tanulság is levonható:
□  a közös képviselő a megreformált 

szabályozás szerint akár „eladhatja" 
a földtulajdonosok „lába alól”  a va
dászterületet, de a kisebbségben 
maradottak általi perben nem jelöl
hető meg a többség képviselőjé
nek;

□  ha az új szabályozás feloldotta vol
na (mint ahogy nem tette) a perjogi 
problémát, az sem lett volna vissza
menőleges hatályú, tehát akik ko
rábban akartak volna élni jogor
voslati jogukkal, akkor sem te
hették volna...;

□  az országgyűlés sem tökéletes -  bár 
egy jogállamban a törvényhozó 
legalább szégyenkezne, ha egy bí
rói ítélet indoklásában olyan valami 
szerepelne, ami a fenti idézet befe
jezésében.

Új típusú perek a láthatáron
A Vtv. 14. §. (4) bekezdése alapján in

dult és a hatósági határozatok elleni köz- 
igazgatási perek ideje -  részben -  lejárt, 
viszont új problémákat veinek fel a vadá
szati jog gyakorlásával kapcsolatos szer
ződések érvénytelenségének megállapítá
sa iránti perek. Az első jogerős és végre
hajtó ítélet Komárom-Esztergom megyé
ben született a közelmúltban; ennek eset
leges precedens értéke országos lavinát 
indíthat el...

Mindenki tudja, hogy annak idején az 
erdőgazdasági részvénytársaságok -  de 
mások is, amiknek érdekében állt, úgy ke
rülték meg a régi haszonbérlő vadásztár
saság elóhaszonbérleti jogát, hogy a vadá
szati jog hasznosítása helyett annak gya
korlásáról hoztak határozatot, és egy ati
pikus -  általában megbízási szerződés 
megnevezésű -  kontraktust kötöttek a 
számukra kedvesebb, vagy többet fizető 
új vadásztársasággal, vagy gazdasági 
társasággal, mely utóbbi -  a Vtv. 16. §- 
ában foglalt meglehetősen szigorú szabá
lyok szerint -  haszonbérlői pozícióban 
egyébként nem juthatott volna vadászte
rülethez. vagy ha igen. akkor csak egyhez.

A hivatkozott ítélet a fentiek szerinti 
konstrukcióban az atipikus szerződést 
haszonbérleti szerződéssé minősítette, s 
ehhez kapcsolódóan „feléledt”  a korábbi 
haszonbérlő vadásztársaság előhaszon- 
bérleti joga. Az érintett erdőgazdasági rt. 
ugyan felülvizsgálati kérelemmel fordult 
a Legfelsőbb Bírósághoz, azonban an
nak elbírálásig a vadászatra jogosult a

korábbi, a területét elvesztett vadásztár
saság lett.

Lehet, hogy országos szinten a vadász- 
területek jelentős részét érintheti, ha a jog- 
alkalmazás ezen az úton halad tovább. Ez 
pedig könnyen megtörténhet, mert hasonló 
ügyekben más megyében is hallani ugyan
ilyen, igaz még nem jogerős ítéletekről.

A haszonbérleti szerződések jogosult
jai sem érezhetik azonban „bebetonozott- 
nak”  helyzetüket. Ugyan még ilyen ügy
ről nem tudok, de véleményem szerint a 
magukra találó, vagy csak a helyzetet 
végre felismerő gazdák egyszer majd 
elindítják az első olyan pert, amelyben a 
haszonbérleti szerződés érvénytelenségé
nek megállapítását a Ptk. 201. § (2) be
kezdésére alapítják. („Ha a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az 
egyik felet az ajándékozás szándéka ve
zetné, a szerződés megkötésének időpont
jában feltűnően nagy az értékkülönbség, a 
sérelmet szenvedő fél a szerződést megtá
madhatja.") A bírói gyakorlat a 40-50 %- 
os értékkülönbséget minden esetben feltű
nően nagynak tekinti. Tehát ahol kiderül, 
hogy pl. a gazdáknak fizetett 20 Ft/ha he
lyett a vadászati eredmény 50 Ft/ha, a 
megtámadás alapos ... feltéve, hogy a 
szerződéskötéstől számított 1 éven belül 
megtörténik. Mivel a földtulajdonosok er
ről már lekéstek, inkább csak az eljöven
dő szerződéskötésekkel kapcsolatos jó ta
nácsként fogadják. Lehetséges azonban, 
hogy a Ptk. 210. §. (1) bekezdése alapján 
(„Aki a szerződés megkötésekor valamely 
lényeges körülmény tekintetében tévedés
ben volt. szerződési nyilatkozatát megtá
madhatja, ha tévedését a másik fél okozta 
vagy felismerhette” ) még sikeres lenne a 
pereskedés, mivel ebben az esetben az 
egyéves megtámadási határidő a tévedés 
felismerésének időpontjától kezdődik. A 
bizonyítás viszont ebben az esetben is 
meglehetősen nehéz.

Mi mennyi?
A mai napig nem sikerült véglegesen 

eldönteni, hogy a Vtv. 12. §. (1) bekezdé
sében foglalt sarkalatos döntések mennyi 
időre szólnak? A törvény -  tekintettel a 
hosszú távú üzemtervek állapotára -  önel
lentmondásba keveredik, ugyanis a 20. § 
(1) bekezdésében a vadászterület határá
nak megállapítása, a 17. §. (3) bekezdésé
ben pedig a haszonbérleti szerződés eseté
ben szabja határozott időnként a vadgaz
dálkodási üzemterv időtartamát. A 14. § 
(5) bekezdése szerint a döntések haszon
bérbeadás esetén a szerződés időpontjá
nak lejártáig, egyébként a vadgazdálkodá
si üzemien' érvényessége idejéig köti a 
földtulajdonosokat. Felhívnám a figyel
met arra is, hogy a vadgazdálkodási 
üzemtervek sem határoznak meg pontos 
határidőt. A Vtv. 44. § ( I ) bekezdése sze
rint az üzemterv tíz évre szóló, ám a (2) 
bekezdésből megtudhatjuk, hogy a körzeti 
vadgazdálkodási terv az üzemterv érvé
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nyességének időtartamát rövidítheti (hogy 
mennyivel, azt nem határozza meg a tör
vény), de -  legfeljebb három évvel -  
hosszabb időtartamban is megállapít
hatja. (?)

A Vtv. szabályai között egyébként, a 
jogszabályok többségéhez hasonlóan, ke
vés a kogens (eltérést nem engedő) előírás; 
tehát a rendelkezések zömétől a felek közös 
akarattal eltérhettek volna -  például ha

használható szervezeti és működési sza
bályzatokat és alapos szerződéseket alkot
tak volna. Megjegyzem, a Vhr. készülő mó
dosítása, amely talán még a nyáron hatály
ba lép, tartalmaz kötelező elemeket meg
szabó SZMSZ mintát.

dr. Faragó István

(Azt, hogy milyen eszement működési 
szabályzatokat lehet a kollektív bölcses

ség elvén alkotni, akár kétharmados 
szavazattöbbséggel is, az tudja csak, aki 
valamilyen vitás ügy kapcsán ilyeneket 
olvasgat. Ezek nagy részében hemzseg
nek a törvény és jogszabálysértések, az 
ellentétes értelmű megfogalmazások, a 
homlokegyenes ellentmondások. Senki
nek nem kell ugyanis bemutatni, látta
moztatni, elfogadtatni, pedig ez minden
kinek alapvető érdeke volna. A megsza

vazó vadászok, földtulajdonosok nem 
jogászok, nem értenek hozzá, nem ez a 

feladatuk. Szakmai képesítéshez kötött 

feladat volna ez, és az üzemtervhez ha

sonlóan jogszabálynak kellene előírnia 
a házi és működési szabályzatok szak

szerűfelülvizsgálatát, az eljáró szakem
ber személyes felelőssége mellett.

A szerkesztő megjegyzése.)

V I T A I N D Í T Ó

K Á R O G J U N K
Úgy tűnik, nem volt túl sikeres a „hó

nap kérdése”  című rovatuk, mert nem lá
tom a folytatást, pedig a vadkár üg/ mél
tán velejárna, mert ez is hozzátartozik a 
vadászok „nyári örömeihez” .

A téma felvetése és körüljárása azért 
nem fölösleges, mivel a mezőgazdasági 
kultúrák szinte mágnesként vonzzák a va
dat. Mindig volt és mindig lesz is. Csak 
eddig nem fogalmazódott meg a fe
lelősségvállalás kérdése ennyire névre 
szólóan.

Bár a korábbi időkben (az LV. törvény 
előtti időket értem ez alatt) is ismert volt 
a vadkár fogalma, sőt ténye is, mégsem 
rótt ennyi terhet a vadgazdára, mint nap
jainkban. Ehelyütt azonban ezúttal még
sem a vadkár anyagi vonzatával, hanem 
annak törvényi oldalával kívánok foglal
kozni.

Példaként egy egészen hétköznapi 
esettel kezdem, a tulajdonos vadkárt je
lent be az illetékes önkormányzati hiva
talnál, erre a jegyző kárszakértőt jelöl ki. s 
elrendeli a kár közös felmérését a tulajdo
nos, a vadgazda és a kirendelt kárszakértő 
együttes részvételével.

Eddig a példa. Innentől kezdve már

fikció az egész, azaz a kérdésemet alátá
masztó példálózás. A „lehetőségek” :

1./ mindkét fél védekezett,
27 az egyik fél védekezett,
3./ csak a tulajdonos védekezett,
4 ./csak a vadgazda védekezett
Az utóbbi, 4. esetben megállapítható- 

e, kiszabható-e kártérítés? Fizessen-e a 
vadgazda akkor is, ha -  bizonyíthatóan -  
megtette a tőle elvárható, szükséges (de 
talán nem kellő mértékű) intézkedéseket, 
azonban a tulajdonos még erre sem volt 
hajlandó? Ha fizetésre kötelezett, milyen 
arányban? A törvény betűje szerint ugyan
is ezek a védekezési eljárások (lásd 19%. 
LV. törvény ,A  kár megelőzése”  78 §, 79. 
§, 80. §) nem szabadon választhatóak, ha
nem taxatívak, azaz előírás-, utasítás sze- 
rűek. Ezért fogalmaz a törvény aképpen, 
hogy „köteles” .

Nos, ha valaki (az én példámban a 
told tulajdonosa) nem teljesíti a törvény 
által rászabott kötelezettségét, jogosult-e 
ebben az esetben is kárigényt bejelenteni, 
kártérítést követelni?

Nem túlságosan automatikus-e a tör
vény olyan módon történő értelmezése, 
hogy a vadászatra jogosult kötelessége a

fizetés, a tulajdonosnak pedig joga a kár
igény?

Végül is nem vagyok jogász, ezért 
szeretném, ha felvetnék ezt a kérdést 
nemcsak az olvasók előtt, hanem a hozzá
értő szakemberek is -  végre -  megszólal
nának.

Jó volna ugyanis tudni, mi a jogalko
tók álláspontja a törvény megszegőivel 
szemben, minthogy azt is érdekes, hasz
nos volna megismerni, hogy mit mond a 
híres, magyar „józan ész”  erre a kér
désre.

Persze nem ártana megismerni ezzel 
kapcsolatban az érdekképviselő -védő 
„szerveink" véleményét sem! Egyszóval 
javasolom ezt a témát ismételten fölvetni 
több fórumon, hisz korántsem „lerágott 
csont” , napi gondokat okoz.

Mi a véleménye a tulajdonosnak, mi a 
tulajdonos-vadásznak, s mi a „tiszta”  va
dásznak? Biztos vagyok benne, hogy 
más-más szemszögből nézik a problémát, 
s ezért a véleményük is eltérő lesz.

Javasolom, hogy -  egyelőre -  ne az 
igazságot keressük, hanem gyűjtsük össze 
a véleményeket, mert azoknak -  és termé
szetesen az érdekeknek -  ütköztetése so

rán derül(het) csak fény arra, hogy hol van 
a kutya mélyen elásva.

Varga Tamás 
Bélapátfalva

*

A hónap kérdéseit azért vettük le a na
pirendről, mert senki nem vette sem a fá
radtságot, sem a bátorságot, hogy vála
szoljon. Vagyis nem ül a „vonal végén" 
senki.

A fentiekhez csupán annyit tennénk, 
hogy mi a káralap akkor, ha a károsított 
kultúra jelentős mértékben állami támo
gatással -  tehát nem saját pénzzel -  jött 
létre? A károsító a vad, amely pedig -  amíg 
jogszerű körülmények között nem kerül 
terítékre -  ugyanannak az államnak a tu
lajdona, amelyik a telepítési támogatást 
adta. Ki kell-e fizetni a támogatottnak, 
amikor a „vállalás”  nem jött létre? Ki 
tudja? És számtalan más gyakorlati kér
dés vetődik fel. Ezért várjuk véleményei
ket, javaslataikat szerkesztőségünk címé
re: Magvar VADÁSZLAP, 1245 Buda
pest, Pf.: 1209
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KIT RÚGJUNK KI?
A kérdés nem költői, hanem prózai és nagyon is föld
hözragadt. Azt gondolhatnánk, hogy erre a válasz 
minden normális vadász számára világosabb a nap
nál: a szabálytalankodót, a vadászat írott és íratlan 
szabályainak fittyet hányót, a vadat ellopót ... és ha 
nem is túl hosszan, de lehetne még sorolni. Ismétlem, 
normális vadászok szerint, de mint mindent, bennün
ket, is kettő fő csoportra lehet osztani. Mindezekhez 
hozzá kell tenni, hogy a szakszerű kirúgáshoz mára 
már egy egész komplikált „intézményrendszerünk” 
épült ki: fegyelmi bizottság, kamarai etikai bizottság, 
rendőrség, felügyelőség, ügyészség és ahogy min
den út Rómába vezet, a végén a mai magyar vadásza
ti ügyek kényszerű felsőfoka, a bíróság. A „rendszer” 
különböző és többnyire egymástól független szabály
zatok, rendelkezések, valamint elvek alapján műkö
dik. A vizsgálódások során előbb, de a tapasztalatok 
szerint inkább utóbb, ki szokott derülni kinek van iga
za: a kirúgóknak, vagy netán a kirúgottaknak, mert ez 
is benne van a pakliban. Ám, hogy eközben mi törté
nik, mi hová fajul, mi lesz a vége, az már korántsem 
egyértelmű, hiába szabályozták túl, egészen az ész- 
veszejtésig. Mindezek ellenére pedig többnyire olyan 

egyszerű az egész, mint egy jól irányzott pofon.

A kisbéri Dózsa Vadásztársaság amolyan 
átlagos. Semmi különlegesség, de nem is 
rosszabb adottságú, mint bármelyik má
sik. Előfordulhat bármi, még annak az el
lenkezője is. Közel a Bakonyalja, rend
szeres útvonala a nagyvadnak a sík vidék 
és az erdőségek között, túlnyomórészt 
azonban mezőgazdasági művelés alatt áll. 
Semmiből nincs túl sok, de ahogy mond
ják, „elvannak" a 27 taggal. Sokakkal el
lentétben még akadna mire vadászniuk is, 
mégis az utóbbi időben inkább egymással 
„foglalkoznak". Az események odáig fa
jultak, hogy Micskó Zoltánt egy sajáto
san értelmezett és lefolytatott fegyelmi el
járás maradandó nyomaként a közgyűlés 
kizárta. Ugyanakkor -  és állítólag persze 
ettől teljesen függetlenül -  lemondatták a 
tisztségét h;írom évtizede közmegelége
déssel gyakorló vadászmestert, és a tit
kárt. Azt azonban minden épeszű vadász 
tudja, hogy -  akár csak a természetben -  
minden, mindig, mindennel összefügg, ha 
úgy vesszük. Ha viszont védekezni, ma
gyarázkodni kell. rögvest kitalálják, hogy 
az összefüggések mondvacsináltak, előz
mény nélküliek, spontán jönnek, mint a 
biológiai szükségletek. Az ilyenek ellen 
meg lehet próbálkozni a hadakozással, de 
minden kézzel fogható és jósolható ered
mény nélkül, mert a piszok többnyire 
minden másnál nehezebben tűnik cl.

Micskó Zoltán 1995-óta tagja a társa
ságnak, azaz tagja volt már az elődjének 
is. Azon kívül, hogy szeretett vadászni, más 
baj nemigen volt vele, fegyelmiről csak 
hallomásból tudott. Tavaly, egy október 
végi öreg estén, fél kilenc táján autózott 
hazafelé, amikor a műútról arra lett fi
gyelmes, hogy a bakonyszombathelyi ha
tárban egy lassan poroszkáló gépkocsiból 
módszeresen keresőlámpáznak. Azonnal 
odament, és a kocsiban -  nem kis megle
petésére -  Vince Zsolt vadásztársát találta 
a vezetőülésen, mellette egy idegen, aki 
nem volt vadász, ölében a puskával. A 
szabálytalankodót kérdőre vonta, amire 
azt a szíves választ kapta, hogy semmi kö
ze hozzá, és azért vadászik ilyenkor az éjt 
fényszóróval téve nappallá, mert sofőr
ként dolgozik. Máskor nincs ideje a vadá
szatra, Vincéről annyit kell még tudni, 
hogy korábban esküt tett hivatásos vadá
sza volt a területnek. Micskó jelentette az 
esetet az intézőbizottság titkárának, és 
megnézte a beírókönyvet, amelyben a vi
lágon semmiféle bejegyzés nem volt.

Mit tesz Isten, néhány nap múlva tár
sas fácánhajtás közben egy szarvas elejté
sére és elvitelére utaló nyomokat találtak. 
A beírókönyv szokás szerint -  ismét üres 
volt. Úgy gondolták, hogy megkérdezik a 
már megcsípett Vince Zsoltot. A pályamó
dosító hivatásost apja házánál találta meg 
Sebestyén István vadászmester, Maren- 
csák Károlv titkár és Valki Sándor vad- 
őr. Láttak a traktor pótkocsiján véres szal
mát. egyebeket, ezért aztán előttük Vince 
bevallotta, hogy lelőtt és hazavitt egy ha
tos bikát. Sajnos -  és utólag belátva -  el
követték azt a hibát, hogy nem hívták te
lefonon azonnal a helyszínre a rendőrsé
get. hanem Micskó értesítette az elnököt.

aki végül is a társaság törvényes képvise
lőjeként jogosult az intézkedésre. Klekes 
László elnök napok múlva el is rendelte a 
fegyelmi vizsgálatot. Domina László, a 
fegyelmi bizottság zordon elnöke a maga 
nemében páratlan és saját találmányú el
járást folytatott le, mert Vince váltig taga
dott mindent, sőt még bírósággal is fenye
getőzött. Az FB elnök véleményt kért a 
megyei kamarától, de ami a csúcs, meg
hallgatta a döntéshez három „rangidős”  
vadász különvéleményét is. Mindent ösz- 
szevetve egy „ejnye-bejnye”  értelmű fi
gyelmeztetésben részesítették Vincét, 
mert tárgyi bizonyítékot nem találtak. 
(Egyebek és zárójel közön azért, mert sen
ki nem is keresett, és ennyi idő eltelte után 
pedig már nem is lett volna érdemes.) Az 
FB elnök határozatában kérte az eljárást 
elrendelő elnököt, hogy a legközelebbi 
közgyűlésen a társaság jó  hírének védel
mében ismertesse a tagsággal az ügyet, és 
hívja föl külön a figyelmet a szabályok 
betartására. A megyei kamara azonban 
merőben másképp gondolta és legott föl
jelentést tett a rendőrségen. A rendőrség 
aztán megtette a tőle elvárhatót, Vince la
kásán házkutatást tartott, amelyet a „sér
tett" már nem tűrhetett: panaszt tett. Pus
káit lefoglalták, de mást nem találtak, pe
dig senki nem mondta a rendőröknek, 
hogy esetleg ott volna a zsákmány. így az
tán a puskákat visszaadni rendelték, de 
amint mondták -  a kamara egyébként sem 
„károsult” . A kamara a nyomozást meg
szüntető határozat ellen mégis panaszt tett 
az ügyészségen, amelyet elutasítottak. Az 
ügyben tanúként kihallgatott Elekes Lász
ló elnök vallomásában arról beszélt, hogy 
mint a károsult képviselője, szerinte Vin
ce nem követett el bűncselekményt, ha
nem csupán „nem követte a vadásztársa

ságban kialakult szokásokat". Ez már me
rőben más. pedig ilyen kérdésekben az el
nök korántsem mondható laikusnak, mert 
nem is olyan régen még a tanácstól éppen 
a szabálysértési ügyek intézéséért kapta a 
fizetését, amíg nyugdíjba nem vonult. 
Vince továbbra is mindent tagadott, vi
szont... (idézet az ügyészségi határozat
ból:) „...a  gyanúsított vallomásában va
lóban tesz említést egy kb. 40-50 kg-os 
borjú kilövéséről, azonban vallomásából 
sem az elkövetés időpontja, sem pedig a 
pontos helye nem állapítható meg, de 
semmiképpen nem egyezik a feljelentés
ben írtakkal. A vad védelméről és a vad- 
gazdálkodásról szóló törvény (ilyen, 
olyan) paragrafus (xy) bekezdése határoz
za meg a vadászatra jogosultnak a vad el
ejtését követően milyen feladatai vannak, 
amelyekre ez a kötelezettség vonatkozik. 
Az itt megfogalmazott feladatok megsérté
se nem valósít meg bűncselekményt, leg
feljebb fegyelmi felelősségre vonás alapja 
lehet...”  zárta le az ügyészség.

Puff neki, még az sem lett. A bevallott 
bikából borjúvá visszafejlődött „lopo- 
mány" esetében, józan ésszel gondolkod
va, tökmindegy, hogy hol és mikor lopták, 
a lényeg talán a bevallott lopáson volna. 
Húsértéke is több, mint kétszerese a tulaj
don ellen elkövetett vétség törvényes leg
alsó határának, ezenkívül az ország egész 
területére állítólag érvényes miniszteri 
rendelet állapította meg a vadfajok vad
gazdálkodási értékét, amely borjú eseté
ben 70 ezer forint. Ha az állandóan válto
zó „csodaszarvas” netán mégis bika, ak
kor mindezek többszöröse a kárérték. Ha 
viszont nyomtalanul eltűnik -  megeszik, 
jól eldugják stb. -  akkor hiába a töredel
mes vallomás, nincs kár, nincs baj. (Csu
haj!)

Micskó Zoltán azonban ettől kezdve a 
társaságban amolyan „feketeseggűvé” 
vált. Olyan, aki sehogyan sem fér a bőré
be, jelentget ide, oda, ahelyett, hogy 
hallgatna, és a saját dolgával törődne...

A januári közgyűlésen aztán ki is bo
rult a bili. Először Németh László, az új, 
azóta választott vadászmester, vádolta 
meg Micskót azzal, hogy jobb. ha hallgat, 
mert ő tudja, hogy két bikát lőtt fényszó
róval és tehénként adta le... (Ehelyütt -  ki 
tudja miért -  a közgyűlésről készült hite
lesített jegyzőkönyv a vitáról véget is ér 
pedig a kizárási ok ezután jött. A fegyelmi 
ügy kapcsán derült ki, hogy ment tovább a 
balhé. Morvái Tibor vadásztárs emelke
dett szólásra, aki Micskónak címezve ex
pozéját, emígyen kezdte:... „A k... anyá
dat!”  Miután kezdetnek ez, adott esetben 
enyhén szólva túlzásnak tűnhetett. Mics
kó visszautasította a hangnemet és fölszó
lította, hogy jöjjön ki a teremből, kint be
széljék meg, mert ez nem tartozik a köz
gyűlésre. Ügy is fogalmazhatnánk fino
man, hogy nem szerepelt az előzetes kiér
tesítésben a fölsorolt napirendi pontok kö
zött. Végül is a „kivonulás”  nem történt 
meg, és visszaesve a saját medrébe, to
vább „folyt”  a gyűlés.

Napok múlva -  állítólag egy öt fővel 
aláíró „éber" brigád -  követelte az elnök
től, hogy indítson fegyelmit a bizonyára 
verekedést provokáló Micskó Zoltánnal 
szemben, amelynek az elnök nem tudott 
ellenállni. Domina László, FB elnök -  aki 
egyébként ott sem volt a közgyűlésen, és 
az ügyről velünk sem kívánt beszélgetni -  
ismét brillírozott, kivizsgált mindent és 
megmutatta e téren villogtatott oroszlán- 
körmeit, amelyek irgalmat csak ebben az 
esetben nem ismertek. A helység kalapá
csaként sújtott le a vigécnek kikiáltott 
Micskóra, a gyanúsított meghallgatásának 
elegáns mellőzésével. Törlést javasolva 
úgy rúgta ki a társaságból, mint a szobába 
piszkító macskát szokás.

Álljon itt egy szó szerinti idézet a még 
(mindig) velünk élő „dominizmus" rögesz
méinek gyöngyszemei közül: ...”-4 Vt egy 
fegyveres testület (sic!), ennek tagjait szi
gorú önfegyelemre, a törvények tiszteleté
re, a vadászkultúra megtartására, az udva
rias és segítőkész magatartásra neveli..."

Mindezen „féleségektől”  itt a bővel- 
kedés esete forog -  szerinte -  fenn. Csak
hogy a vadásztársaság soha nem volt 
„fegyveres testület” . Amivel bizonyára 
összetévesztette, az a munkásőrség volt, 
amely már régen kimúlt.

Ebbe a postgraduális önfegyelmezés- 
be, törvénytiszteletbe, udvarias segítő
készségbe -  legalábbis szerintük -  még 
bízvást belefér egy kis becsületsértegetés, 
meghintve rágalmazgatással. tarkítva 
nyilvános anyázással, bocsánatos szabály
talankodással és vadlopkodással. De va 
jón milyen „társaságban" illendő és eltűr
hető megszólítás az ilyen? Mit kellene er
re válaszolni, amúgy „fogadj Istenként”? 
Mit ír a szabályzat? Kit kell elmarasztal
ni: aki így kezdi, vagy akinek társai ilyen 
módon „kedveskednek"?
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A közgyűlés után megkezdődött a 
szervezkedés, az aláírásgyűjtés, de a két 
Micskó páni tisztségviselő körül is meg
fagyott a levegő, nélkülük ülésezett az IB. 
így aztán nem is volt kétesélyes a másod
fokú döntés, a közgyűlés határozata. A 
kétkedők előtt is megvilágosodott, hogy 
mi jár az okoskodóknak. Hiába -  szűrhet
jük le -  a vadászkultúra megtartása a mi 
évezredünkben sem jár emberáldozatok 
nélkül. Bár a tisztségviselők visszahívásá
ra csak nem jött össze a kétharmados 
többségi szavazat, az önérzetükben meg
sértettek lemondtak. Micskó Zoltán ellen 
az összeférhetetlenség ürügyén hozott el
sőfokú koncepció a kizárás, de a kollek
tív bölcsesség ingoványos talajába süp
pedt másodfokú „szerv" is többségében, 
jóváhagyólag beletörődött. Egy fő türtőz- 
ködése mellett, akit kirúgtak.

Mindezeknek meg kellett esnie, mert 
addig Elekes László elnök elzárkózott 
minden részünkre adható tömegtájékozta
tás elől. Mindezek ismeretében -  esemény 
utáni tablettaként -  sikerült szót ejtenünk.
□  Nem történt itt semmi különös -  ma

gyarázta -  tudja, hogy van ez? A ha
lász szereti a halat, a vadász a vadat...

□  Ön szerint megengedhető, hogy vala
ki ..anyázik" a közgyűlésen? Nem

kellett volna esetleg annak adni a fe
gyelmit?

□  A nevezett vadásztársunknak ez a 
szavajárása, nem kell komolyan ven
ni...

□  Micskó Zoltánnal mi baj van, miért 
zárták ki?

□  Nekem, személy szerint Zolival sem
mi bajom. Jóban vagyunk. Az FB 
dolga, ők vizsgálták az ügyet részle
teiben, a tagság pedig elfogadta. Ha 
a bíróság visszahelyezi, akkor sem 
fognak vele vadászni, mert félnek tő
le. Egyébként súlyos betegségből 
épültem fel, már nem is akarom so
káig vállalni az elnökséget. Csak 
amíg bírom.

□  Van Önöknek jóváhagyott Fegyelmi 
Szabályzatuk, amit esetleg megnézhet
nék, mert a volt titkár szerint nincs 
ilyen...

□  Van, de nem tudom éppen most be
mutatni. Itt van viszont a megyei ka
marának a Vince elleni eljárást meg
szüntető határozata és a közgyűlési 
jegyzőkönyv kiegészítője, szabályo
san hitelesítve. Kifelejtették az első
ből, de pótolták.

□  Szó szerint azt olvastam a Szervezeti 
és Működési Szabályzatukban, hogy:

idézem „...a  Vt. tagja köteles más va
dásztagok és vadorzók (sic) törvényel
lenes, jogellenes és szabályellenes cse
lekedeteit megakadályozni és erről az 
IB-t haladéktalanul értesíteni. A tettené
rés bizonyítását az IB jutalmazni köte
les...”  Mit kapott a jótett helyében 
Micskó Zoltán?

□  Semmit, de nem én akartam kizárni, 
hanem a tagság akarata alapján a 
bizottság javasolta a közgyűlésnek. 
Úgy döntöttünk, hogy az esetből 
okulva jelentős szigorításokat veze
tünk be, emellett a kompetenciára is 
nagyobb lehetőséget fogunk adni...

Az, hogy a fentiekből ki mit olvas 
ki, és mit szűr le, legyen az ő dolga. 
Micskó Zoltán jelenleg a bíróságon ke
resi igazát. Vadászati jogát az elnök jú 
nius 10-én fölfüggesztette, az „anyá
zás”  után fél évvel. A többiek elégedet
tek a rendcsinálással. Az a néhány va
dász, akiknél talán kémiai nyomokban 
kimutathatóan más vélemény alakult 
volna ki (ha meg nem áll a növésben), 
megtartja magának. Ahogy mondják, 
csak a bolond keresi a bajt, lám, hogy 
járt Micskó. a mester, meg a titkár. Kel
lett ez nekik?

Köztudott, hogy a lábszag addig nem 
jön ki a gumicsizmából, amíg nem húzzák 
le, de egyébként is felesleges szaglászni 
akkor, ha tudjuk előre, hogy igencsak bü
dös lesz. Annyit azonban -  legalábbis má
soknak -  tanulságként le lehet vonni, 
hogy korántsem fajultak volna idáig a 
dolgok, ha a vadászati szabálytalanságok 
sora felett nem hunynak szemet. Csírájá
ban, már az első jeleknél, a közgyűlés ál
tal hozott saját szabályaik szerint eljártak 
volna. A „becsületes többség”  és „sza
bálytalankodó kisebbség”  már az unásig 
csontig rágott szólamát kár is hangoztatni, 
mert a szerepek könnyen felcserélődhet
nek. Ilyenkor aztán -  úgy tűnik -  teljesen 
tehetetlenné válik az egész agyonszabá
lyozott intézményrendszerünk, mert erre 
nem gondolt senki. A címben föltett kér
désre mindenesetre a jelenlegi elképzelé
sek alapján nem lehet értelmes választ ad
ni. A megoldás pedig nem túr halasztást, 
mert az egésznek a vétlen vadállomány 
issza meg a levét, rajta csattan az ostor. 
Milyen, és egyáltalán vadgazdálkodás*e 
az, ha minden következmény nélkül -  és 
teljesen mindegy mikor és hol, de bármi
kor cl lehet lopni akár egy bikát, akár egy 
borjút?

Homonnav Zsombor
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VADASZTALALKOZO A SZIGETKÖZBEN
KEVÉS A VAD, VITATOTT A TERÜLET

A szigetközi vadásztársaságok képvise
lői, erdészek, önkormányzati képviselők 
adtak randevút egymásnak május utolsó 
napján Dunaszegen, hogy megbeszéljék a 
gondokat, és jó vadászszokás szerint a 
kultúra és a gasztronómia élvezetének is 
hódoljanak. A rendezvény Hubertus mi
sével kezdődött, amelyet nem kisebb sze
mélyiség, mint Apor Vilmos püspök egy
kori titkára, Cseh Sándor kanonok celeb
rált. Az emelkedett pillanatok után azon
ban már kevésbé szép dolgokról esett 
szó.

Elsőként Limp Tibor, a győri erdészet 
igazgatója mutatta be a nagyrészt ártéren 
található vadászterületüket. Az erdészetet 
társult földtulajdonosok bízták meg a vad- 
gazdálkodással, vadásztatással kapcsola
tos feladatokkal. Ami jellemző, szaksze
mélyzetet alkalmaznak, tagságuk nincs, a 
vadat pedig fizető vendégek ejtik el. Az 
eredményről évente közgyűlésen számol
nak be és itt osztják fel a hozamot. A va
dászterület azonban mára nagyon nagy 
gondokkal terhelt.

-  Az erdészet célja az. hogy jó minősé
gű legyen a vadállomány és eredményes 
legyen a gazdálkodás -  mondta az erdé
szet igazgatója. -  Csakhogy a 90-cs évek 
elején az állomány visszaesett. A vadásza
ti törvény ugyanakkor késett. A vad ráadá
sul -  mivel a terület kétharmada ártér -  
rendszeresen kiszorul, területet vált. a va
dásztatás tervezhetetlen, 4-5 éve mind
össze 4-5 szarvas a terv, a korábbi 50-60 
helyett. Hogy túljussunk a mélyponton, a 
fiatal populáció mennyiségi növelésére 
kényszerültünk, ez azonban minőségrom

lást eredményez. A szelektálást későbbre 
kelljialasztanunk.

Özet már 5 éve nem ejtenek, mégsem 
nő az állomány, az idén 40 volt az elhul
lás. Egyedül a vaddisznóállományra büsz
kék, ebből tudják még csökkenteni a gaz
dálkodás költségeit.

A győri vagongyári társaság nem az ár
tér, hanem a területére épült autópálya mi
att van gondban. Az apróvadat megfogja a 
pálya, élőhelye nem ideális. Mestersége
sen próbálkoznak a pótlással, az idén 10 
ezer vadkacsát is nevelnek, így a vízivad
ból nem lesz hiány, de a vadásztatásból 
mégis csak a bevétel egyötöde érhető el, 
a többi tagdíj és gazdasági vállalkozás 
formájában jelentkezik.

Az Alsó-Szigetközben 10 ezer hektá
ron a Kis- és Nagy-Duna között 8430 
hektár a vadászterület. Itt még 12 polgár- 
mesteri hivatal vitatkozik azon. hogy me
lyikük területére mennyi vadászterület 
esik.

-Társaságunk felajánlotta -  meséli 
Keszthelyi Gyula, a Duna-közi társaság 
elnöke - , hogy tizedpontossággal segí
tünk a számításokban a béke érdekében. A 
terület vegyes vadas, az erdőgazdaság 
szakmai segítségével napos fácánokat ne
velünk. Ránk is az a jellemző, hogy egyre 
kevesebbet vadászunk és egyre többet 
gazdálkodunk. Fő az önmérséklet, úgy tű
nik. ez az új jelszó a vadászok számára. 
Az elmúlt tíz évben tönkrement az állo
mány. mértéktelen lett a rablás, mint a tár
sadalom más területein is.

A területen 3 éve szerződést újítottak a 
földtulajdonosok, a jövő azonban kétsé

ges, lelkiismeret és szakmai munka kell 
hozzá. Keszthelyi Gyula azzal fejezte be 
beszámolóját, hogy nem lenne jó, ha az 
amerikai marketingszemlélet uralkodna el 
a magyar vadásztársadalmon. Ehelyett 
meg kellene őrizni az európai kultúrát, 
amely magához hasonló teremtménynek 
fogadja el a vadat és tiszteli azt.

A következő felszólaló Róka László, 
aki egy terület nélküli vadásztársaságot 
képviselt. A Cserszilvási nevet vették fel, 
híres költőnk Vajda János írt ezen az álné
ven. A társaságra a mindennapokban is a 
hagyománytisztelet a jellemző.

-Jó  szándékkal, eufórikus hangulat
ban alakultunk, területszerzés reményé
ben -  jellemezte helyzetüket Róka 
László, -  ám területhez nem sikerült 
hozzájutnunk, a boxmeccsből kimarad
tunk. A vad látványa nagy élmény, ki
visszük a vadászt, elejti a vadat, ez is 
szép. de a durranás már csak a vége a 
vadászatnak. Nekünk a hozzá vezető út 
is hiányzik, a terület, a vadgazdálkodás. 
Reméljük, az álom egyszer valóra válik. 
Ahol ugyanis a vadászatot csupán üzlet
ággá fejlesztik, ott a vad napjai meg 
vannak számlálva.

-  Az új vadászati törvényt sokan vi
tatják -  emelkedett szólásra végezetül dr. 
Dómján Lajos, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Vadászkamara elnöke. Szerinte 
mindenképpen kell olyan szervezet, 
amelyik közvetlenül a vadászok érdekeit 
képviseli. A kamara céljairól szólván a 
vadászhagyományok, a kultúra értékei
nek a felkutatását, megőrzését emelte ki. 
A vizsgáztatások során is megkövetelik a

leendő vadászoktól a kulturált viselke
dést, a hagyományok ismeretét. A me
gyében 2150 vadász van, közülük 200 
hivatásos végzi a terület őrzését, segíti 
a társaságokat. Évente 100-150-en je
lentkeznek. akik 3 hónap után tehetnek 
vizsgát.

Éppen a fegyverismeret oktatása ho
zott létre jó kapcsolatot a térség rendőrei
vel -  tette hozzá dr. Dómján Lajos. A me
gye előbbre tart azzal, hogy megállapo
dást kötött a rendőrséggel, a vizsgaköve
telmények a vadászok és rendőrök számá
ra azonosak.

-  Amit azonban a legfontosabbnak tar
tunk -  mondta az elnök, -  az a megosz
tottság megszüntetése. Bele kell szólnunk 
a törvény előkészítésébe, éppen annak ér
dekében, hogy ne tudjanak megosztani 
bennünket. Mert az eddigi gyakorlat az 
volt. hogy hol az egyik, hol a másik szer
vezetet kérdezték. Szerintem az a jó, ha 
egységes elveket alakítunk ki és a cél pe
dig az lenne, hogy a törvényelókészítés 
körüli huzavonából a vadász kerüljön ki 
győztesen.

Az egységes érdekképviselet szüksé
gességéről ezúttal nem folyt vita. Ami 
még szóba került, az a vadászok, nem va
dászok közötti kapcsolatok javítása haté
konyabb tájékoztatás segítségével. Persze 
abban mindenki egyetértett, hogy az 
egésznek akkor van értelme, ha vad is 
van. A szigetköziek legfőbb feladata a jö
vőben pedig éppen a tönkretett vadállo
mány visszaállítása lesz, bármilyen esz
közzel.

Pió Márta



KUKORICA
Van ilyen. Ezt azóta tudom, amióta álltam a 
Soltész-féle vadetető alatt és 16 másodper
cig zápoztak rám a kukoricaszemek. Ami
kor az 51 éves, szentendrei Soltész Károly 
először beszélt a találmányáról -  bevallom 

, arra gondoltam, na ismét itt van egy fel
találó, aki a találmányával megváltja majd 
a magyar vadgazdálkodást, merthogy adott 
egy edény, amibe kukoricát, vagy bármi
lyen más szemes takarmányt kell rakni és 
abból naponta kiszóródnak a magok, a jó 
szágnak csak meg kell ennie.

Aztán, ahogy jobban elkezdtem figyel
ni, rá kellett jönnöm, hogy itt sokkal 
többről, egy logikusan és hozzáértéssel vé
giggondolt ötletről és annak korrekt meg
valósításáról van szó. A Soltész-féle prog
ramozott etető ma már egy szabadalmi ol
talom alatt álló termék, amely ha nem is 
forradalmasítja a vadgazdálkodást, de az 
biztós. hogy a hivatásos vadászok munká
ját rendkívül megkönnyíti, ésszerűvé és el
lenőrizhetővé teszi az etetést, s nem utol
sósorban legalább tízszer olcsóbb a jelen
legi, manuális etetésnél.

De kezdjük az elején. Soltész Károly 
szakmáját tekintve épületgépész és v il
lanyszerelő mester és amióta kicsit hűtlen 
lett nagy szerelméhez, az autóversenyzés
hez, autó-crosszozáshoz, azóta a vadászat 
lett a hobbyja. Egy rendőrségtől kiszupe- 
rált, de fantasztikusan praktikussá tett 
GAZ-kocsival (erről majd egy másik alka
lommal írunk) járta a Pilis hegység útjait 
és próbált vadászni. Azért csak próbált, 
mert a vadbőségéről ma már egyáltalán 
nem nevezetes erdőkben, fiatalosokban 
felállított magasleseken hiába ücsörgött, 
nem nagyon jött a szóróra vad. Nem is jö 
hetett, mert nem volt neki miért, azaz az 
etetés kiszámíthatatlansága, a kiszórt 
mennyiség állandó változása miatt a vad -  
szarvas, vaddisznó -  nem szokott rá a szó
rókra. Annak ellenére, hogy az erdők na
gyon jó l feltártak, sok aszfaltozott erdei út 
is van, a Pilis nem nevezhető egy könnyű, 
kényelmes területnek, ahová -  bár a szó
rók többnyire az utak közelében vannak -  
eső után, nagyobbacska hóban egyszerű 
lenne akármilyen járművel a közlekedés. 
Sok olyan szóró van. ahová az év nagy ré
szén csak lovaskocsival lehet kiszállítani a 
takarmányt és ha a szóróládából elfogy a 
kukorica -  és általábban akkor fogy el, 
amikor a legjobban kellene vagy amikor 
nem lehet az utánpótlásról gondoskodni -  
akkor hetekig nincs a szórón etetés... és a 
ad leszokik róla. Aztán Soltész Károly 

azon is elgondolkodott, hogy naponta, két
naponta. de még hetenként is mennyibe 
kerül az etetés miatt felhasznált üzem
anyag, mennyi időt vesz igénybe az úgy
nevezett „etető-kör”  ... és úgy döntött, ezt 
olcsóbbá kellene tenni.

Saját bevallása szerint is, sok mindennel 
megpróbálkozott, míg eljutott a mai, tulaj
donképpen „pofon-egyszerű" találmányáig, 
amiben azonban van néhány eredeti ötlet. 
Kezdjük azzal, hogy a takarmány tárolására 
szolgáló, 120 literes műanyagedény oldalá
ba, függőlegesen egy szintjelző ablakot vá
gott. így a magaslesről is megállapítható: 
kell vagy sem a takarmányt utántölteni. Az
tán az egész szerkezetet fogta és felhúzta a 
fára. Ennek több előnye is van. Legelőször 
az, hogy nem egyszerű és nem is könnyű a 
szerkezetből kilopni a kukoricát és magát a 
szerkezetet sem. (Az eddig elkészült és mű
ködtetett szerkezetek a fák ágai között alig 
láthatóak, nem hívják fel magukra a tolva
jok figyelmét.) A szerkezet felszerelése, 
esetleges áthelyezése egy óránál nem kerül 
több időbe, így annak is van értelme, hogy 
vaddisznó-hajtások előtt, az előkészítés pe
riódusában a folyamatos etetés beállításával 
elérjük a vad odaszoktatását vagy egy adott 
erdőrészben tartását.

De menjünk tovább. A tárolóedény alján 
elhelyezett, digitálisan programozott mo
toros szerkezet, a meghatározott időben 
meghatározott mennyiségű takarmányt 
szór ki 10-12 méteres körzetben. (Minél 
magasabban van a szerkezet, annál na
gyobb a kiszórás távolsága, de a legjobban 
a 4-5 méteres magasság vált be.) És ez a 
legfontosabb újdonsága a Soltész-féle 
etetőnek, amely előnyös a vad számára, 
mert percre pontosan azonos időben kapja 
a takarmányt... és a vadon élő állatok bio
lógiai órájának pontosságát mindannyian 
ismerjük ... és előnyös a vadászat, a vad- 
gazdálkodás számára is, mert így 
könnyebben rászoktathatjuk a vadat, hogy 
a nappali rejtekhelyéről még világosban, 
lővilággal induljon el a szóró irányába, 
hogy a váltóján megleshessük, va
dásszunk, vadásztassunk rá. (Persze az 
etetőhelyen is könnyebben lehet esélyünk, 
ha van. akinek ennyire futja a vadászati tu
dományából.)

Egy feltöltéssel, napi 4 kg takarmány 
kiszórása mellett minimum 20 napig nem 
kell a szerkezethez hozzányúlni. Ha ehhez 
hozzátesszük, hogy 24 órán belül 3 órán
ként, azaz nyolcszor is szórhatunk és a 
szórás mennyisége 1-15 kilóig változtatha
tó ... akkor már kiderül, hogy ez egy na
gyon gazdaságos, okos szerkezet.

És nem is drága, 56 ezer forint + áfáért 
rendelhető és vásárolható meg Szentend
rén, amelyhez egy szerkezet esetén még 
mintegy 15-20 ezer forint szerelési és 
üzembeállítási költség jön. Két szerkezet 
esetén ez már csak 20-25 ezer, három szer
kezet esetén pedig csak 30 ezer forint. 
Ugyanis a szerkezethez meg kell venni egy 
kézi csörlőt -  10-12 ezer forintért 
amellyel a szerkezet le- és felemelését tud-
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juk biztosítani. Ezt csak egyetlen egy
szer kell megvenni és akár 100 szerkezet 
működtetéséhez is használhatjuk. De a 
fenti költség tartalmazza a speciális ak
kumulátortöltőt is, amelyet szintén a 
gyártó ad a szerkezet hőmérsék lettől és 
beállítástól függően cgy-két hónapig töl
tés nélkül működő -  akkujához.

Tessék csak számolni. A beruházási 
költséget írjuk a bal oldalra cs a jobb ol
dalra kezdjük el írni, havonta mennyit 
költünk az etetésre ?

Először azt érdemes összehasonlítani, 
hogy tudunk-e naponta etetni, s ha tud
nánk, ehhez hány kilométert kellene au
tózni, traktorozni, ez mibe kerülne. Az
tán a takarmány mennyiségét is érdemes 
figyelembe venni, mert egy szóróra mi
nimum egy vödörrel, de inkább két vö
dörrel szórunk, amiből a szórás után 
gyorsan belakmározik a koca a malacai
val... s mire a nagyobbacska jószágok 
jönnének, már nincs mit enniük és ezért 
továbbállnak. Nem pontos a számolás, 
de legalább a tízszeresét szórjuk ki kéz
zel, manuálisan, mint amit a szerkezet 
szór szét egyenletesen, valóságos kuko
rica-esőként. Ne felejtsük, nem azért ete
tünk, hogy hizlaljuk a vaddisznókat, 
őzeket, szarvasokat, hanem azért, mert 
helyhez akarjuk őket kötni. Végül érde
mes „kiszámolni" azt is, hogy a Soltész
féle etetővel, mennyi időt és fáradtságot 
takarítunk meg... még akkor is, ha ez 
nem a döntnökök, a vadásztársasági-, 
erdőgazdasági vezetők idejéből és ere
jéből, hanem a hivatásosok munkaide
jéből megy el.

Ha jó l számoltak, egy eddig kétna
ponta etető és a szóróhelyig oda-vissza x 
kilométert autózó vadőr esetében, a be
ruházás két-három hónap alatt megté
rült... és sokkal stabilabban van vadjuk a 
szórón.

Hát ennyi. Ha érdekli Önöket a dolog, 
a Soltész-féle programozott etetőt megte
kinthetik az Országos Vadásznapok négy 
rendezvényén: augusztus 28-án Lábod- 
Nagysallérban, 29-én Siklóson, szeptem
ber 4-én a hortobágyi fórendezvényen és 
szeptember 11-én a Zala megyei Sohol- 
lárban ... merthogy Soltész Károly „H i
vatalos Támogató” . Ha nem tudnának 
vele a vadásznapi rendezvényeken talál
kozni, hívják fel telefonon. A telefon és 
fax: 06-26;313-789, a mobilja: 06-20- 
951-3427. írhatnak is. A cím: 2(XX) Szén 
tendre, Irinyi Dániel u. 25.

Ha személyesen mennek Szentendre 
re, a HÉV vonal melletti házát könnyű 
megtalálni, mert egy ma is üzemképes 
családi ereklye, egy körmös lloffer trak
tor áll a kapu előtt.

ess
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Mire szabad vadászni?
Szeptemberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú -  őzbak -  
mufíonkos, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  japán szika 
szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  Dybowski szarvasbika, tehén, 
ünő, borjú -  házi görény -  nyest -  tőkés, böjti, csőrgő, barátréce, 
kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb -  seregély. 
Októberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú -  dámbika, te
hén, borjú -  őzsuta, gida -  muflonkos, jerke, bárány -  vaddisz
nó koca -  japán szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  Dybows
ki szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  mezei nyúl -  házi görény -  
nyest -  fácánkakas -  vetési lúd -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, 
kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  seregély.
Október 15-éig: örvös galamb
Külön engedéllyel: fácántyúk - fogoly
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -
pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakál -  mosómedve -  vetési
varjú (fészektelepen is) és dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

SZEPTEMBER
Őszelő, avaqv Szent Mihály hava

A hó A hét napja A Nap AHokJ Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szerda 502 1826 2135 1108
2. Csütörtök 503 1824 2213 1222 C 23 17
3. Péntek 505 1822 2259 1332
4. Szombat 506 1820 2353 14 38
5. Vasárnap 507 1818 — 1536
6. Hétfő 509 1816 0 54 1626
7. Kedd 510 1814 200 1708
8. Szerda 511 1812 310 1744
9. Csütörtök 513 1810 420 1814 0 2 3  02

10. Péntek 514 1808 530 1842
11. Szombat 515 1806 637 1907
12. Vasárnap 517 1804 743 1932
13. Hétfő 518 1802 847 19 58
14. Kedd 519 1800 950 2024
15. Szerda 521 1758 1052 20 54
16. Csütörtök 522 1755 1152 21 27
17. Péntek 523 1753 1249 22 06 D 21 06
18. Szombat 525 1751 1343 22 50
19. Vasárnap 526 17 49 1432 23 40
20. Hétfő 527 1747 1517 —

21. Kedd 529 1745 1557 037
22. Szerda 530 1743 1633 140
23. Csütörtök 531 1741 1705 247
24. Péntek 533 1739 1734 357
25. Szombat 534 1737 1803 509 0  1151
26. Vasárnap 535 1735 1831 624
27. Hétfő 537 1733 1901 739
28. Kedd 538 1731 1934 855
29. Szerda 539 1729 2012 1011
30. Csütörtök 541 1727 20 56 1124

A fenti időpontokhoz a nyári időszámítás szerint egy órát hozzá kell adni.

OKTOBER
Őszhó, avagy Mindszent hava

A hó Ahétnapja A Nap A Hold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Péntek 542 1725 2148 1233
2. Szombat 544 1723 22 46 1333 C 05.02
3. Vasárnap 545 1721 23 51 14 25
4. Hétfő 546 1719 — 1509
5. Kedd 548 1717 00 58 1545
6. Szerda 549 1715 02 07 1616
7. Csütörtök 551 1713 0316 1644
8. Péntek 552 1711 04 23 1710
9. Szombat 553 1709 05 29 1734 0  12.34

10. Vasárnap 555 1707 06 34 1759
11. Hétfő 556 1705 07 38 1825
12. Kedd 558 1703 08 40 1853
13. Szerda 559 17 01 09 41 1925
14. Csütörtök 600 1659 1040 20 01
15. Péntek 602 1657 1135 20 42
16. Szombat 603 1656 1226 2130
17. Vasárnap 605 1654 1312 22 23 D 16.00
18. Héttő 606 1652 13 53 23 22
19. Kedd 608 1650 14 30 —

20. Szerda 609 1648 1503 026
21. Csütörtök 611 1646 1532 134
22. Péntek 612 1645 1601 245
23. Szombat 614 1643 1629 358
24. Vasárnap 615 1641 1659 514 0  22.02
25. Hétfő 617 1639 1731 632
26. Kedd 618 1638 1807 7 51
27. Szerda 619 1636 18 50 909
28. Csütörtök 621 1634 1940 1022
29. Péntek 622 1633 20 38 11 28
30. Szombat 624 1631 21 42 1224
31. Vasárnap 625 1629 22 50 1310 C 13.04

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: ,
UDVARNOKIANDRAS

FESTMÉNYE
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I  ■  éha nem csupán az embereknek, ha- 
A f f  nem a fegyvereknek is különös törté- 
I 1 V  netük van. Néhány éve egy munká- 
■  ■  mért egyik vadásztársam egy hatás
talanított sörétes duplapuskával ajándéko
zott meg. A fegyver már évtizedek óta a 
padláson porosodott, szegre akasztva. Ré
gen tervezgettem már a vadászszobám be
rendezését, szorgalmasan gyűjtögettem a 
hozzávalókat. Megörültem a régi fegyver
nek, és műhelybeli magányomba visszavo
nulva. hosszas tisztogató tevékenységbe 
kezdtem.

A meglepetések sora hamarosan el
kezdődött. A por és az olajsár alól előtűntek 
az antik damaszt csövek, az arany beraká- 
sos baszkül, és az angol agyon egy csont
berakással készített 1-es szám. A gyártó je
le tovább csigázta érdeklődésemet: M. Og- 
ris. Ferlach. A fegyver ejektor nélkül készült. 
Nyilvánvaló volt, hogy kézi gyártású párpus
ka egyikét tartom a kezemben, amely való
színűleg jóval a háború előtt készült, forgal
mi értéke sem elhanyagolható. Gondoltam, 
bizonyosan nem akárki lepte meg vele ma

gát karácsonyra. Vajon ki lehetett az egykori 
tulajdonosa?

Nekifogtam felgombolyítani a szálat, a 
fegyverszám alapján. A bejegyzett utolsó 
tulajdonos, a honvéd őrnagy előtt egy be l
ügyi alezredes használta, műszaki vizsgá
val, de a párja nélkül. A belügyhöz úgy ke
rült. hogy Geszt községben, egy ház bon
tása közben a falból került elő az elrejtett 
fegyver. Geszt a Tisza család ősi fészke. A 
helyiek elbeszéléseiből kiderült, hogy kö
zülük István volt szenvedélyes vadász. 
Ezért valószínű, hogy a 16-os párpuska az 
egykori miniszterelnök, gróf Tisza István tu
lajdona volt. A  kérdést eldöntheti a ferlachi 
gyár igazolása, ha még birtokában van 
nyilvántartásainak. Erre azonban még vár
nom kell. Addig is. ha az olvasók közül va
laki rendelkezik információval gróf Tisza 
István párpuskájával kapcsolatban ké
rem. írja meg. írjuk közösen tovább ennek 
a páratlan vadászereklyének a különös tör
ténetét.

Karácsonyi Béla 
Gyula

Eqy kakasos puska története
f rdemes följegyezni ennek a puská

nak a történetét, mert a maga nemé
ben egyedülálló esetről van szó.

A fegyvert még további 10 külön
böző típusú társával 1945-ben a front kö
zeledésekor elásták egy hermetikusan le
forrasztott bádog hengerben, Csornán a 
prépostság épületével szemben lévő lakó
épület udvarán. Az épületet ismertem, va
lószínű tiszttartó lakás volt 1945 előtt. He
lyére a vezetésem alatt működő vállalat 
nagyszabású beépítést terveztetett, mely
nek kivitelezése 1970-ben meg is 
kezdődött (lakások, tanácsház, stb.). A 
földm unkák m egkezdésekor akadt a lefor
rasztott tartá lyba egy földm unkagép kana
la. A lelet a csornai rendőrségre került, 
ahol módom volt az összes fegyvert m eg
tekinteni. A leletben volt egy finn gyártm á
nyú, vegyescsövű bock puska, egy d ril
ling, egy 12-es jobb vállas, bal szemmel 
célzásra szabott sörétes puska, (amelyről 
szó van,) és továbbá hat. különböző 
gyártmányú 12-es és 16-os sörétes pus
ka, és külön kettő golyós fegyver. Kivétel 
nélkül márkás és gazdagon díszített fegy
verek voltak. A fegyverek elrejtőjének na

gyon kevés ideje lehetett, mert nem voltak 
lezsírozva, hevenyészetten ú jságpapírba 
voltak csak külön-külön becsavarva. Saj
nos ez okozta a műremekek halálát. így 
csak három puskát lehetett megmenteni, a 
finn bockot, a drillinget, de csak a go 
lyóscső hatástalanításával, továbbá a 
jobbvállas 12-es kakasos sörétes puskát. 
Azonnal láttam, hogy a kakasos 12-es 
m egmenthető és ezért megszereztem. 
Sajnos a csővégből 6 centit le kellett vág
ni a csőtorkolat belső rozsdásodása miatt, 
ugyanis az ú jságpapírt ide is betömködte 
az egykori elrejtő. Még így is m aradt elég 
a 72 centiméteres csőből, és ma is kitűnő 
a fegyver szórásképe.- Izgatott, hogy ki le
hetett a -  sors kegye által éppen hozzám, 
mint szenvedélyes vadászfegyvergyűj
tőhöz került fegyver -  m egrendelője, tu la j
donosa. Ugyanis egyérte lm ű üzenet van a 
fegyveren. A bal elsütő lapon félkörben: 
Seier T. (testvérek?) cs. és kir. udvari 
szállító. A jobb elsütő lapon félkörben: Po
zsony. Sajnos évszám nem volt. Szerintem 
1890 és 1900 között készülhetett, speciá
lis, egyéni igények alapján.

Összehozott a sors egy öreg erdőm ér
nök barátommal, aki már túl volt k ilence
dik évtizedén, és széles körű vadászism e
retséggel rendelkezett, m int a híres tótme
gyeri területek egykori bérlője (gr. Károlyi
tól). Emlékezik a csornai prépostság főva
dászára, aki akkor 60 év körüli volt. A 
fővadász valam ikor vadászbalesetben el
veszítette jobb szemét, de jobbkezes lé
vén, jobb vállból tudott csak kapásból 
lőni. Ezért készíttette ezt a különleges 
fegyvert.

Érdekessége még az esetnek, hogy jobb 
szemem látása fokozatosan romlani kezdett 
és így elkezdtem az öreg „görbe" puskával 
vadászni. Mondanom sem kell, hogy ahol 
megjelentem, ott csodájára jártak ennek a 
„szerszámnak” . 1972 óta csak ezzel va
dásztam fácánra, nyúlra, récére, lúdra és 
mondhatom, elég jó eredménnyel. Egyéb
ként is m indig is szerettem a kakasos pus
kákat. Valahogy vadásziasabbnak tartom 
és biztonságosabbnak is. mint a kakas nél
küli fegyvereket.

Dr. Válki István 
G yőr
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Dr. Bay Béla
(1907- 1999)

1999. jú lius 26-ára virradóra, 92 éves korában eltá
vozott a magyar vívósport nagy egyénisége -  a 
Mester. Tevékenységének 27 éve alatt 8 olimpián 
18 arany-, I I  ezüst- és 12 bronzérmet, a világbaj
nokságokon pedig 34 arany-, 41 ezüst-, és 33 
bronzérmet nyertek. Kiemelkedő érdemei közé tar
tozott, hogy 1961 szeptemberében a Testnevelési 
Főiskolán, önálló szakágként, beindította a vívó
mester képzést. Ezzel nagy segítséget nyújtott ah
hoz, hogy a vívás, mind a mai napig Magyarország 
egyik legeredményesebb olimpiai sportága.

Vadászkörökben „Béla bácsiként”  tisztelték ta
nítványai. akik mellette nőttek fel. igazi vadászok 
lettek. Vadászias életet élt, a fiatalokat is ebben a 
szellemben nevelte, amiért az elsők között Hubertus 
kereszt arany fokozatával tüntették ki.

Három nagy szerelme volt: a vívás, a vadászat és 
a lovak.

-  A vívásnak köszönhettem, hogy átvészeltem az 
elmúlt rezsimet, a vadászatnak pedig, hogy közben 
megismertem azokat a vezetőket, akiktől a támoga
tásokat kaptam -  nyilatkozta lapunknak.

A vívás és a vadászat között nem tudott választa
ni, egyik szerelméhez sem akart hűtlen lenni, ezért 
életrendjét is ennek rendelte alá, egészen a legutol
só időkig: hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön a 
vívóteremben segített, iskolákat adott; péntektől va
sárnapig pedig Somogybán -  Pucokszálláson -  a 
Göczc család tuskósi vadászházában és a körülötte 
elterülő vadászterületen, majd ötven éven keresztül 
gondozta és vigyázta a vadat. Mostanában már r it

kábban sütötte el a puskáját, de az erdő szeretete és 
a kis vadászház atmoszférája miatt rendszeresen le
járt. ahol esténként a kandalló előtt mesélt történe
teket a régi idők vadászatairól a barátainak, akik kö
zött az idő múltával egyre több lett a fiatalember.

Kedvenc vadja a vaddisznó volt, ahogy mondta: 
„az olyan snájdig jószág, amit tisztelni és becsülni 
kell. Egy öreg vadkan néha okosabb, mint az em
ber.”

Egy német erdőmester a vadászias vadászatról 
írott könyvéből szokta idézni, hogy „akinek a haza
szeretete csak a pénztárcájáig terjed és a szerelem 
alatt az együltháJást érti, az sosem fogja az igazi va
dászatot megérteni. Ez olyan szenvedély, amiről ne
héz lemondani."

A múlt rendszerben 20 puskáját vették el. mégis 
kitartott a vadászsport mellett. M int lelkiismeretes 
vadgazda a mai vadászat nagy problémájának tar
totta, hogy a legtöbb új vadász gyerekkorától kez
dődően nem nőtt bele a vadászatba és hiányzik be
lőlük a vad szeretete is. Ha nem szeretjük, ha nem 
vigyázunk a nagyvadra, a világhírű, jó  minőségű 
magyar szarvasállományra, c l fog tűnni -  hangoz
tatta. A háború után Somogybán 8000 holdon 10 
szarvastehénnel kezdte el az állomány fejlesztését, 
10 évig nem engedett semmit lőni. a következő 10 
évben évente 2-3 bikát ejtettek el a területen. így 
nem volt véletlen, hogy az első gímszarvas világre
kord Gamáson született. Béla bácsi önzetlenségét, 
viszonyát, szerelmét a vadhoz egyértelműen je lz i, 
hogy a vadásztársaságánál, melynek évtizedekig el
nöke volt. mindössze 4 bikát lőtt.

Augusztus 10-én vett tőle végső búcsút a gyá
szoló család, a barátok és sporttársai.

Csornai*Kovács Tamás

A hazai vadászati jog fejlődésének évezrede
A vadászat a magyarság történelme során min
dig kiemelten fontos szerepet játszott őseink 
életében. Meghatározó volt eleink vándorlásá
nak útján is, az őshaza felkutatásában, megtalá
lásában alapvető szempontként szerepelt. Bizo
nyítja ezt a „Csodaszarvas legendája", amely a 
mai napig fennmaradt. Természetesen a legenda 
az idők során megszépült, de bizonyítja ma is a 
magyarság kötődését hajdan a megélhetését és a 
fennmaradását biztosító vadászathoz,

A vadászat ősi szabálya volt az, hogy min
dig csak a kgszükségesebb mennyiséget szaba
dott elejteni, mert mai szóval a tartamosság a 
jövő záloga. A vadászati jog eleinte mint szo
kásjog, később szabályozott jogi keretként volt 
jelen jogrendszerünkben.

Szorosan kötődött a mindenkori uralkodó 
érdekviszonyokhoz és tulajdonformákhoz. Az 
államalapítás előtti időkben közjogi jogosult
ság volt, tehát a nemzetséghez való tartozás volt 
a feltétele. Az. államalapítás után személyes jo
gosultság lett, tehát a személyre szólt, és nem 
területhez kötődött.

A föld tulajdonjoga és a vadászati jogosult
ság később sokszor összefonódott és ezáltal pri
vilegizálódott. Csökkent már fennmaradást 
szolgáló szerepe, de hozzátartozott a természet, 
a környezet egészéhez. A vadászat kezdett egy
fajta szabályozási funkciót is betölteni a vadál- 
kxnányhan. A föklesurak akkor országlási fel
adatukat is otthagyták, hogy a túlszaporodott 
nyíllak apasztására hazatérjenek a termes biz
tonsága érdekében. Az első írott szabályozás a

jogalkotásban a ..Szent László féle törvény", 
amely megtiltotta a vadászatot a „mondott ün
nepnapokon”. megszegőitől lovat, kutyát elvet
ték.

Az 1222. évi dekrétum az Aranybulla, már a 
leniniről „solymárok nemesek falvaira szállni 
ne merjenek" így tiltotta ki a vadászokat. II. 
Ulászló 1405. évi ötödik dekrétuma 6 vadfajra 
tiltotta meg a parasztoknak a vadászatot, meg
szegőiknek 3 forint bírságot róttak ki. Az 1514. 
évi hetedik dekrétum megszegőit igen szigorú 
büntetéssel sújtották. A paraszt vagy a hajdú til
tott puskatartásért kasztrálást vagy halálbünte
tést kapott. A vadászati jog nemesi előjoggá 
vált. Jó hélszáz év múlva HL Károly 1729. évi 
dekrétuma jelent meg. melynek 22 cikke az 
első magyar vadászati törvénynek tekint
hető. I létre emelkedett a tiltott vadfajok száma: 
szarvas, őz, nyúl. vadkan, fácán, császármadár 
és fogoly. Ezekre parasztok, polgárok és még a 
nemesek sem vadászhattak. Megjelent a speciá
lis tilalom: idegenben és mezőn a földbirtokos 
nem vadászhatott a szaporodási időn belül. Ez 
nagy lépés volt a vadászati jog korlátozásában, 
a vadvédelem elvének első igazi megjelenése. 
A vaddisznóra február 2-től október 16-ig „Re- 
gulamentum Militare” -  tartott a tilalom. Beve
zették a kxlíjat és a terület vadászati jogának ha
szonbérbe adását is. amellett a nemes vad vé
delme érdekében a ragadoz/*, többek között a 
farkas irtását.

Mária Terézia 1767. évi Urbáriuma tartal
mazott első ízben vadkárelhárítási kötelezettsé

get. Az 1786. augusztus 21-i vadászati szabály
zat a fóldesurakat kizárólagos vadászati joggal 
ruházta föl, területüket más nemesek részére 
bérbe adhatták.

A tilalmak: még a sebzett vad sem volt kö
vethető idegen vadászterületre, tilos volt va
dászni a betakarításig, szőlőkben a szüretig, va
dorzóval szemben a fegyvert használhatták. II. 
Ferenc 1802. évi dekrétuma újabb jelentős szi
gorításokat hozott és 1848-ig, a szabadsághar
cig volt érvényben. Kibővült a hét tiltott vadfaj 
a fajdkakassal, pontos tilalmi időket határozott 
meg, amelyek alapja a szaporodási időszak volt. 
A jogalkotásokban ugyan még megmaradtak a 
feudális privilégiumok egyes elemei, de új ten
denciák jelentek meg.

A jogi szabályozás a személyi alapról mind
jobban átkerült a földtulajdon aktpú felé. Az úr- 
bériség megszüntetésével a jobbágyok is nagy 
földterületek birtokába kerülve a vadászati jo
got egyezség keretében átengedték a fóldev 
uraknak. A vadávali jogra továbbra is az 1802. 
évi törvény maradt érvényben, de a jelentős vál
tozások egyre sürgették az új vadászati törvény 
megalkotását. A/ 1871 évi VI. törvény öt feje
zetben és 44 szakaszhan szabályozta a vadá
szattal kapcsolatos kérdéseket.

A főbb elvek:
-  A vadászati jog a földtulajdon elvákiszt- 

halatlan része
-  A legkisebb vadászterület 100 kh. kivétel 

a természetes halárral elzárt kert. szőlő, sziget.
-  A zárványteiületeket bérbe kellett adni.

-  A vadkárt és a vadászati kárt meg kellett 
téríteni.

-  Elrendelte a kóbor ebek és macskák el
pusztítását.

-  Megtiltotta a sebzett vad idegen térülőire 
való követéséi

-  A vadászati kihágásokat szigorúan bün
tette.

A sok változás miatt, csak 11 évig volt ér
vényben.

Az 1883. évi XX. törvény a vadászatról, már 
nem mondható rövid életűnek, egészen 1945-ig 
volt érvényben. A jelentősebb változások:

A terület alsó halára 200 kh saját tulajdon 
esetében, de bérleményként 2000 kh.

A községek 6 évre adhatták ki bérbe a tc- 
riikrtük vadászati jogát.

-  Az orwadászat megfékezése érdekében 
korlátozható volt a vadfocgalom.

-  A vadkár szarvas és dám után ítélhető.
-  A vadászati idénvt követő két héten túl 

vadhús nem volt forgalmazható.
-  A bérió évente apróvadas területen kötetes 

volt vérfclfrissítésre mezei nyulat kibocsátani.
-  A szabálysértéseket a közigazgatás vette át
-  Később kibővült a károsító vad köre a 

vaddisznóval, a medvével, de 4 év múlva ezeket 
visszavonták

1945 után a társadalmi rend válto/ása ter
mészetszerűen magával hozta a jogalkotás vál
tozását is.

Kozák Imre
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SZARVASBŐGÉS IDEJÉN
Részlet Nádler Herbert 1941-es vadásznaplójából

SZEPTEMBER 26. Ma péntek 
van -  kabalás napom -  és évfordu
lója annak a nevezetes és emléke
zetes „ravazdi esetinek.

1/2 5-kor, éjjeli sötétségben, indu
lunk -  szokás szerint kocsin -  a 
Kabhegy déli oldala felé. A Hármas
völgy alján derengéssel érünk ki a 
vágásba.

Ledőcögünk a „Schweitzer lap"- 
ra. majd jobbra, nyugatnak fordu
lunk és a már jól ismert, tegnap dél
után is megjárt, magfás vágásbo
zótban kapaszkodnak a lovak las
san a dombnak. Néhányszor me
gállunk hallgatózni és a tülökbe 
bőgve, igyekszem a környék bikáit 
megszólaltatni. Három bika felel ím- 
mel-ámmal. Az egyik messze előt
tünk, a másik feljebb, abban a sa
rokban, ahol tegnap este lőttem. At
tól tartok, hogy hibáztam, és a bika 
a szokott helyén bőg.

Felérünk a domboldalra, egyszer
re Tóni jobbra mutatva, izgatottan 
mondja: -  Ott a bika! Tessék lőni!

A kocsi megáll, és mindjárt én is 
meglátom a bikát. Az ehelyütt in
kább bozótos, ritka öreg erdőnek 
beillő fokozatos felújításban, a felő
lünk látott egyik nyílásban, tőlünk 
150 lépésnyire, szépen keresztbe 
áll és felénk néz. Agancsa szárának és 
koronájának vastagsága valóban feltűnő. 
Sem oka, sem célja a habozásnak: az al
kalmat gyorsan ki kell használnom. Nem 
merek időt vesztegetni arra, hogy a ko
csiról leszálljak. A puskacsövet fogó bal 
kezemet Erzsi hátára feltámasztva gyor
san célzok, lövök, s a bika helyben elvá
gódik.

Erre már gyorsan leszállók, és sietve 
odamegyek hozzá. Még kapálózik, ka
paszkodik, sőt dülöngve lábra is áll, de 
megint elesik. Közben a megváltó golyót 
szíve táján lövöm bele. Végre elterül, 
csendesen fekszik, mi pedig ámulunk- 
bámulunk és gyönyörködünk a hatalmas 
agancsban.

Engem szörnyen meghat az erdőőr, a 
derék Tóni öröme. Ugrál, ujjong, tapsol és 
egyre csak azt hajtogatja, hogy -  jaj, de 
gyönyörű, jaj, de nagyszerű! -  Ábrázata 
csupa vigyorgás, öröme természetesen 
fokozza a magamét. De van is rá okom. 
Pompás bikát lőttem. Páros tizennégyes 
agancsának szára hosszú és vastag, ko
ronája lapátosan szélesedő. Réges régen 
láttak a nagyvázsonyi erdőben ekkora 
agancsot. Nagy meglepetés, hisz nem is
merték, senki sem tudott róla. Egyébként 
fiatal bika, korát öt-hat évre becsülöm. Ér
dekes körülmény, hogy csak egy rende
sen fejlett heréje volt, a baloldali mogyo
rónyira eltöpörödött. Életemben a százti
zenharmadik szarvasbika.

Ennek az erdőtáblának felső sarkában 
közben többször bőg egy bika. Azt hi
szem, tegnapi bikám van ott nyugodtan 
és egészségesen. Tudom, hogy oda kel
lene mennünk és a bikát meg kellene 
néznünk, hiszen ráismerünk, ha azonos a 
tegnapival és meglőhetném. Ámde olyan 
a helyzet, hogy nem akarok falánknak, 
telhetetlennek látszani. Tóni hozzáfog az 
elejtett bika kizsigereléséhez, ez pedig 
vadászosabb cselekedet, mint a nagy bi
ka elejtése után mindjárt más bika után 
futni.

Ezzel a babrálással azonban sok időt 
veszítek. A bikát 1/2 6-kor lőttem, 3/4 6- 
kor kel a nap, ragyogó szép őszi reggel 
van, s a környéken eddig időnként még 
megszólalt két-három bika elhallgat.

1/2 7-től 1/2 8-ig régi szekérutakon 
barkácsolva, megkerüljük a bozótnak azt 
a részét, amelyben a tegnapi bikára lőt
tem, és ugyanaz a bika ma virradással is
mét bőgött, de egy magára maradt tehé
nen kívül nem látunk benne vadat.

8 órára a vadszállító szekéren megjön 
a két erdész, Fortenbacher Nándor és 
Lajos, két vérebbel, hogy kibogozzuk a 
tegnapi esetet, illetve megállapítsuk teg
napi lövésem hatását. Mielőtt hozzáfo
gunk a kereséshez, megmutatom nekik 
ma reggel elejtett bikámat, és megint 
könnyeket csal szemembe a derék em
berek, főképpen Nándor ujjongó öröme. 
Amikor a bikát 50 lépésről meglátja, neki

rugaszkodik, odarohan hozzá, kö
rüljárja:

-  Micsoda bika! Micsoda korona! 
S a vastag szára! -  aztán sorjában 
mind a hármunknak -  nekem, Erzsi
nek és Tóninak, aztán megint ne
kem -  kezet szorít és gratulál.

Ez a legszebb része az egész 
esetnek! Ez a önzetlen, lelkes öröm 
többet ér nekem a magam sikeré
nél.

No meg, hogy Erzsi úszik a bol
dogságban, az a világ legtermésze
tesebb dolga és felesleges felje
gyezni.

A nézeteltéréssel, megbeszélés
sel, fényképezéssel eltelik egy óra.

Délelőtt 9 órakor következik a ke
resés. Az erdész vérebe kitűnően 
dolgozik. A csapán három helyen 
jelez vért, de olyan keveset, hogy 
igazán csak kendermag- és köles
mag nagyságú néhány parányi 
cseppet fedezünk fel. A véreb a 
gazdáját a terjedelmes vágáson át 
messzire elvezeti, de a bikát nem 
találják meg. Kétórai kutatás után 
mindnyájunknak az a véleménye, 
hogy a golyó a bikát csak hor
zsolta.

Ezt a feltevésünket később, 11 
óra felé, amikor a kereséssel fel

hagytunk, igazolta, hogy a szabadon 
eresztett kutyák eltűnnek a szomszédos 
táblában, majd csaholni kezdenek benne 
és a magas vágás egyik tisztásán vagy 
400 lépésről meglátjuk a kutyáktól haj
szolt bikánkat tehene nyomán menekülni. 
Egyszer megáll, tehenét védve, szembe
fordul az egyik kutyával, agancsával felé
je vág, majd tovább fut.

Komoly baja a bikának tehát nincsen!
Hibát követtem el tegnap, hogy lőttem, 

de örülök, hogy a hiba nem nagyobb, no
ha bánt, hogy az esetről mégis úgy fog
nak beszélni, hogy egy bikát sebeztem. 
Ez pedig nem kedvemre való dolog.

A vadászház felé barkácsolva, aztán 
még egy gyenge bikával találkozunk. A 
ma reggel és délelőtt látott szarvasok 
száma tehát csak öt.

Nyári meleg, verőfényes idő van.
Mivel a kocsis a mozgalmas és esemé

nyekben gazdag, hosszadalmas délelőtti 
vadászat folytán csak 1 órakor foghatott 
ki, délután csak 4 órakor jár megint elő, 
szállásunk elé.

A vadászháztól nyugatra, a fokozatos 
felújítás mentén, a „Bécsi-réf-ig, majd 
mellette, a rudaserdőn át, aztán a nyírtói 
vágásban és végül megint a Bécsi-rétig 
barkácsolunk, de csak egy ifjú nyolcast 
látunk.

Bőgést ezen a tájon nem hallottunk.
Csendes, derűs, hideg szeptember vé

gi este hajtatunk vissza, a vadászházhoz.
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SZEPTEMBER 27. Mostani szokásunk 
szerint hajnal előtt 1/2 5-kor ülünk kocsi
ra, és 5 órakor, a derengés legkezdetén 
bújunk ki a Kabhegy déli lejtőjén, a hár
masvölgyi szálerdő és a vágás szélére. 
Ott megállítjuk a kocsit és hallgatódzunk. 
Egy szalonka surran el mellettünk.

Három bika bőg szerényen, messze 
alattunk a vágásban. Lefelé döcögünk, 
megnézzük a hajlat alján a nagy rétet, 
még tovább hajtatunk, majd jobbra térve, 
felkapaszkodunk a bozótos domboldalra.

Alulról köd nyomul a lejtőkön lassan 
fölfelé és hol sűrűsödve, hol ritkulva vál
toztatja meg látási lehetőségünket.

1/2 7-ig barkácsolunk abban az öreg
erdős, bozótos felújításban, amelyben a 
tegnapelőtt horzsolt bikát reméljük vi
szontlátni.

Látunk ebben az erdőtáblában részle
tekben összesen tizenkét szarvast, kö
zöttük egy középszerű tízest, hallunk 
benne néhány bőgést, de a nagy tizen- 
négyesse) nem találkozunk. Nem is talál
kozhatunk vele, mert már régi helyén, a 
bozótos táblától nyugatra, az igen terje
delmes fiatalosban bőg.

Mi is tovább nyugatnak tartva, a fiatalo
son túl betérünk a szálerdőbe, és tovább 
barkácsolva, keressük az idén ezen a te
rületen vállalt harmadik bikámat. Nem 
akarok a válogatással még túlozni, mert a 
rigyetés a végét járja és félő, hogy nem
csak elsőrangú, hanem esetleg már má
sodrangú vagy középszerű bikával sem 
sikerül összeakadnunk.

Az idő 7 órára jár, a nap besüt a su- 
daras szálfák alá, nagy a csend, hiába 
dudálok a tülökkel, nem felelnek a bi
kák.

Döcög a kocsi a százholdas erdőtáblá
kat határoló hosszú, egyenes nyiladéko
kon és itt-ott közbe a táblákat szelő sze- 
kérutakon végig.

Végre látunk megint vadat, sőt sokat 
egyszerre. Messze bent a szálfák között 
egy bika nyolc-tíz tehén és borjú között 
lépked ide-oda. Alkalmas helyen lemara
dok a továbbhaladó kocsiról, még hallom 
Tóni figyelmeztetését, hogy -  jó bika, le
het lőni -  és egy öreg tölgy vastag törzse 
mögé bújok. Mivel nekem is mindjárt úgy 
rémlett, hogy a bika elejtésre érdemes, 
és észrevettem, hogy a tehenek már 
nyugtalankodnak, mindjárt lövésre eme
lem a puskát, csak a célzó távcsövön át 
vetek még egy pillantást a bika agancsá
ra, és megint úgy látom, hogy ezt az al
kalmat ki kell használnom.

A bika tőlem körülbelül 150 lépésnyire 
áll, farát és jobb lágyékát mutatja és nya
kát visszahajlítva, fejét felém fordítva néz.

Azzal a gondolattal, hogy -  megkoc
káztatom, rézsút hátulról lágyékon lövöm
-  megcélzóm és lövök. A bika helyben 
elvágódik, és fekve kapálódzik. Ezt rossz 
jelnek veszem, feléje futok, de közben 
hallom az utánam siető Tóni figyelmezte
tését: -  A bika felkelt, elment!

Nem látjuk! Amerre az erdőőr elmenni 
látta, utána lopakodunk, remélve, hogy a 
szálasban messziről még egy golyót rak
hatok bele. Ez azonban nem sikerül. 
Csak egyszer pillantjuk meg, amint 
messze előttünk, fejét lehorgasztva, sán
títva. lassan elvánszorog.

Nem üldözzük, visszafordulunk és el
hajtatunk a vadászházhoz.

Reggel 7 órakor lőttem a bikára, dél
ben 1/2 12-kor állítjuk a rálövés helyére 
az erdésztől nevelt, tanított és ezúttal is 
vezetett „Vadász" nevű vérebet. A „Zsi- 
vány” névre hallgató másik vérebet egy 
ember pórázon vezeti utánunk.

Noha a rálövés helyén semmi vért sem  
látunk, és folytatólag jókora darabon 
sem, „Vadász" biztosan, nyugodtan el
megy a csapán.

Körülbelül egy kilométert megyünk a 
bennünket vezető véreb után azzal a tu
dattal, hogy a sebzett bika csapáján va
gyunk, mert helyenként a kutya jelzése 
folytán mégis csak lelünk néhány csepp 
vért. Sorjában tizenöt fekvőhelyet talá
lunk, mindegyikben egy kis vért. A nagy
beteg bika tehát sokat kínlódva, sokszor 
felkelt és megint lefeküdt.

Aztán egy sűrűbben bokros rudasban 
megint „Vadász" jelzi, hogy a bika előt
tünk van. Megáll, fejét felemeli, és mere
ven néz előre. Az erdész int nekem, hogy 
látja a bikát. Az erdőőr is halkan szól: 
Ott áll!

-  Fut a bika! -  mondja a következő pil
lanatban -  kiereszteni a kutyákat!

Rögtön leoldják a nyakszíjakat, a két 
kutya eszeveszetten rohan előre, mind
járt halljuk csaholásukat. utánuk sietünk, 
kiérünk a rudasból egy kis erdei tisztásra 
és a rajta túl emelkedő terepen, egyes 
bokrok és szálfák között, meglátjuk a 
sebzett bikát. A kutyák megállították, 
nem eresztik tovább, körülötte ugrálnak, 
csaholják és meg-megharapják a lábát.

Izgalmas helyzet, nagyszerű kép! 
Fényképezőgépem, sajnos, nincsen ná
lam, a kocsin maradt. A kutyák ellen tán
torogva védekező, hol agancsával felé
jük vágó, hol hátsó lábával feléjük rúgó 
bikába még három golyót rakok, mire 
végre eldűl és mindnyájan megnyug
szunk.

A mostanában itt lőtt három bika közül 
a legöregebb, de agancsának minősége 
a középszerűséget sem éri el. Páratlan ti- 
zennégyes. Korát nyolc-tíz esztendőre 
becsülöm.

Az erdész annyira bízott a sikerben, 
hogy kirendelte a bika elszállítására való 
szekeret. Fényképezés után felrakjuk és 
elvisszük a vadászházhoz. Ezzel az 1941. 
évi szarvasbőgés számomra véget ért.

IRODALMI PÁLYÁZAT
A Vadászati Kulturális Egyesület, a “Magyar vadért!" 

Természet és Környezetvédelmi Alapítvány, a Magyar 
VADÁSZLAP szerkesztősége, valamint a pályázat díjait 

fölajánló vállalkozások -  a millennium, valamint az 
ezredforduló jegyében -  tematikus irodalmi pályázatot ír ki:

„M IT ÖRÖKÖLTÜNK ŐSEINKTŐL?”
címmel. Az irodalmi igénnyel elkészített, műfajilag kötetlen, 
de 100-150 gépelt sornál nem hosszabb pályamunkának 

valamilyen formában választ kell adnia a kérdésre.
A pályázatpkat 1999. szeptember 30-áig lehet beküldeni 

a VADÁSZLAP szerkesztőségének címére: 1245 
Budapest, Pf.1209 

A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. 
Az 1999. évi irodalmi pályázatunk értékes első díját 
a Larix Kft., a második díjat a Szent Hubertus Olasz- 
Magyar Kft., a harmadik díjat a Gemenc vadászbolt 

ajánlotta fel. A díjakat 2000-ben, a Vadászati Kulturális 
Egyesület évi rendes közgyűlésén adjuk át.

A VADÁSZLAP szerkesztősége a beküldött pályázatokból
-  idén decemberben -  az irodalmi mellékletben közli 

a nyertes alkotásokat, valamint a válogatást 
a pályaművekből.

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT

A Vadászati Kulturális Egyesület, a „Magyar Vadért!" 
Természet és Környezetvédelmi Alapítvány, a Magyar 

VADÁSZLAP szerkesztősége, a millennium, valamint az
ezredforduló jegyében

„ŐSEINK VADÁSZATI ÖRÖKSÉGE”
címmel képzőművészeti pályázatot ír ki.

A pályázat nyílt, a témához valamilyen módon 
kapcsolódó festménnyel, grafikával, plasztikai 

alkotásokkal lehet pályázni.
A pályázatokat -  előzetes egyeztetést követően -  1999. 

december 15-éig lehet a Vadászati Kulturális 
Egyesülethez eljuttatni.

A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el 
és ítéli oda a díjakat. A zsűri fenntartja magának a jogot, 

hogy díjakat megosszon és visszatartson.
A pályamunkákból -  2000 februárjában -  a Vadászati 

Kulturális Egyesület -  a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban -  kiállítást rendez, amelynek megnyitóján 

adják át a pályázat díjait.
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I S K O L A
A következő havi feladat az 
októberi dámbarcogás idő
szakához kötődik, hiszen 
ilyenkor kerülnek terítékre a 
lapátosok legjobbjai. Az

ezer színben pompázó őszi 
erdő adja díszletként a cso
dás hátteret a „Dámbika a 
terítéken” című kürtjeihez, 
amelynek felhangzó dalla

maival együtt csitulnak a fe
ledhetetlen élmények hatá
sára érzett őszinte izgal
mak. Méltó befejezése az a 
sikeres vadásznapnak, akár

külföldi, akár hazai vadász
ra mosolygott a kiszámítha
tatlan vadászszerencse.

Fanfárok kürtegyüttes
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Nógrádban összefogtak 
az orvvadászok ellen. 
Vadgazdálkodási bírság
gal sújtható, aki enge
dély nélkül tart őzet, 
szarvast vagy vaddisz
nót. Egyebek között e té
mákkal foglalkozott az 
utóbbi hetek sajtója.

„Az orvvadászat meg
szüntetése és a vadászat 
biztonságos körülményei
nek megteremtése a célja 
annak a megállapodás
nak, amelyet Salgótarján
ban a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a 
megyei vadászkamara, 
valamint a Földművelés- 
ügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium megye hiva
talának vezetői kötöttek" -  
adta hírül a Világgazda
ság Összefogás az orv

vadászok ellen címmel.
„A három szervezet az 
együttműködési megálla
podásban rögzítette a 
vadállomány megóvásá
nak, a jogsértések meg
előzésének, a lőfegyverek 
használatának és a biz
tonságos vadásztatásnak 
rájuk vonatkozó teendőit. 
Megállapodtak abban, 
hogy a kölcsönös informá
ciócserén túl közös ak
ciókkal nehezítik meg az 
orvvadászok tevékenysé
gét.”

Két csesztregi asszony és 
a harcias őzbak kellemet
len találkozásáról számolt 
be a Zalai Hírlap Jött, lá
tott, döfött című riportja. 
„Az őzbak Csesztreg egyik 
portáján, kedvencként per
gette mindennapjait, ölel

te-falta hónapokon keresz
tül az aprónép és a felnőt
tek. Erdők árváját örökbe 
fogadni nemes cselekedet, 
ám... Az őzbak agancsa 
kinőtt, ivarérett lett, s nem
rég legelészés közben két 
hölgyet megtámadott. Az 
idősebb asszony lábába 
az őz kétszer is beledöfött, 
lánya megúszta kisebb 
horzsolásokkal. A helyi va
dászok nem sokkal ké
sőbb az őzet lelőtték. A ko
ponyát a szombathelyi ál
lat-egészségügyi intézet 
laboratóriumába küldték, 
pár napja érkezett vissza a 
megnyugtató eredmény. 
Az őz agyvelejében nem 
találták a veszettség víru
sát. A vadászok eljárása 
szabályos volt, s a labora
tóriumi vizsgálat is indo
kolt. A kérődzők hordoz

hatják a veszettség vírusát 
-  fogalmazott Varga Ernő, 
a Vadásztársaságok és 
Vadgazdálkodók Zala Me
gyei Szövetségének elnö
ke. Elmondta: a vad védel
méről, a vadgazdálkodás
ról, valamint a vadászatról 
szóló egyértelműen rögzíti, 
hogy a vad az állam tulaj
dona. A szabadon élő va
dakat az állam „átengedi” 
a területileg illetékes va
dásztársaságoknak. Hét
köznapi ember, ha vadat, 
annak ivadékát talál, köte
les a legrövidebb időn be
lül beszolgáltatni a honi 
vadásztársaságnak. Az 
pedig vadgazdálkodási 
bírsággal sújtható, aki en
gedély nélkül tart őzet, 
szarvast vagy vaddisznót."

Összeállította: K. E.
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z eltelt fél évtized után az egyesület 
eredményes időszakra tekinthet 
vissza, kiállításainkkal többször 
foglalkozott a televízió és ezek
ről több újságcikk is megjelent. 
Egyesületünk célja, működésé

nek története, tagságunk összetétele vi
szont mind ez idáig nagyrészt ismeretlen 
maradt.

Az alakuláskor sokan érezték úgy, hogy 
szükséges volna csoportot formálni a ter
mészethez valamilyen módon kötődő 
képzőművészekből, de ez sokáig csak 
vágy maradt. Az ötlet gazdája tulajdonkép
pen a Természettudományi Múzeum volt, a 
főigazgató-helyettes, dr. Vásárhelyi Tamás 
és a múzeum alkalmazásában álló grafikus, 
Pál János régóta gondolkodtak azon, hogy 
Linné Galéria néven össze kellene fogni 
azokat a művészeket, akik színvonalas 
tudományos illusztrációkat készítenek. 
Ábrázolásaikon (emlős, madár, rovar, 
növény stb.) hitelesen és esztétikusán örö
kítik meg a témákat. Azt gondolták, hogy

0TEVES A Z

XlLTAM IR K
EG YESÜ LET

ezek megvásárolhatóságával, birtoklásával 
talán csökkenteni lehetne az emberekben 
meglévő spontán gyűjtési vágyat, amely a 
természetben sokszor kárt okoz. Arra gon
doltak. hogy ha múzeumokban, nemzeti 
parkok központjaiban, turisztikai centru
mokban ilyen témájú képeket, nyomatokat 
lehetne kapni, akkor a virágszedéssel, ro
vargyűjtéssel a természetben okozott kár 
csökkenne. Nyugaton -  ahol a nemzeti par
koknak és a természetvédelemnek na
gyobb múltja van -  ez már régóta bevált 
gyakorlat. Számtalan élőlény képe vásárol
ható meg levelezőlapokon, plakátokon, 
plasztikus utánzatokon, és egész üzletág 
alakult ki a tetszetős emléktárgyak forgal
mazásából. Ez a kezdeti nemes elképzelés
-  pénz és partner hiányában -  ez idáig saj

nos nem valósulhatott meg.
1994 tavaszán Szunyoghy András ana

tómus. grafikusművész Veres Pálné ut
cai műtermében összejött az a lelkes, 

a téma iránt elkötelezett csoport, amelynek 
tagjai megalapították az egyesületet.

Az alapító tagok Csergezán Pál, Csiby Mi
hály, Fábián Gyöngyvér, Kiss Richárd, Mako-

TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS NAGY JUDIT

VALACZKAI ERZSÉBET MURAY RÓBERT
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KOVÁCS JÓZSEF MÉSZÁROS VALÉRIA

vec Benjámin, Pál János, Szunyoghy And
rás. Tassy Béla, Varga Pál. valamint a szerző 
voltak. Rövid vita után a kevésbé ismert Lin
né Galéria nevet elvetettük és az állatábrázo
lás gyökereire utalva, az Altamira Egyesület 
nevet választottuk. Alcímként „A termé
szethez kötődő képző- és iparművészek 
kőre” szövegben állapodtunk meg.

Elnöknek Csergezán Pált választottuk, 
aki nemzetközi hírű állat- és vadászfestő, al- 
elnökök: Muray Róbert és Pál János lettek. A 
titkári teendők ellátására Szunyoghy András 
bizonyult a legalkalmasabbnak. Az egyesü
letnek jelenleg 53 tagja van, akik a művé
szet számos területén dolgoznak. Tagjaink 
között több művészeti szakközépiskolai és 
főiskolai tanár található. A kitűnő növény-, ro
var-, madár-, állatillusztrátorokon kívül van 
közöttünk bélyegtervező, sokszorosító grafi
kus. ló- és állatszobrász, érmész, fali- 
szőnyeg-tervező iparművész és több, nem
zetközileg is ismert állatfestő. Többünk mun
kásságát díjazták már itthon és külföldön -  
magas művészi vagy állami kitüntetésekkel.

Már az első évben több kiállítást rendez
tünk, többek között a budapesti Csók Galé
riában. A bemutatkozó kiállításról a Duna 
Televízió „Talp alattnyi Zöld" című műsora is 
riportot készített. A sokféle alkotói felfogás
ból adódóan az összkép heterogén 
volt. Csiby Mihály vagy Pál János 
precíz rovarábrázolásai egészen 
másként jelenítették meg az ins
piráló közös témát, a természe
tet, mint Rádóczy Gyarmathy 
Gábor vagy Szemadám György

• szürreafisztikus kompozíciói. '
Az öt év távlatából néhány emlékezetes 

kiállítás (dátumok nélkül): Közgazdaság-tu
dományi Egyetem. Budapest, Újpest Galé
ria. Budapest, Bakony Múzeum, Zirc, Ter
mészettudományi Múzeum, Budapest, Kék 
Iskola Galéria. Budapest. Fogathajtó Világ- 
bajnokság (Bozsó Gyűjtemény. Kecskemét), 
Páholy Galéria, Budapest. Honvédségi Tisz
ti Ház, Baja. Magyar Mezőgazdasági Múze
um. Felsővárosi és Öreghegyi Közösségi 
Ház, Székesfehérvár, Városi Múzeum, Máté
szalka, Vadbiológiai Világkongresszus, az

f

1996-ban -  Csergezán Pál tragikus halála 
után -  a sorok íróját választotta elnökének a 
tagság. Tevékenységem a természetvédők 
és vadászok körében egyaránt jól ismert, 
így kerülhetett sor arra, hogy a Gemenc Rt. 
által szervezett nyári művésztelepeket ve
zessem. Ez igen jó alkalom volt arra, hogy a 
főleg városlakó művészek újabb élménye
ket és ismereteket szerezzenek a termé
szetben.

Az Altamira tagsága rendszeresen vesz 
részt az évenként megrendezendő Cser
gezán Pál Alapítvány pályázat és kiállítá
sokon, 1997-ben Kiss Richárd, 1998-ban 
Meszlényi Attila. 1999-ben Német János 
nyerte el a díjat.
A Vadászati Kulturális Egyesület folyóira

ta. a Magyar Vadászlap gyakorta közöl mű
vészportrékat, ebben az állandó rovatban 
az évek során számos tagunk pályáját és 
műveit ismerhették meg a vadászok.

Korábban készült egy levelezőlap-formátu
mú színes füzet és folyamatban van egy A4 
méretű album nyomtatása életrajzokkal, szí
nes reprodukciókkal, háromnyelvű szöveg
gel. Talán ez is segít majd ismertebbé tenni 
az egyesületünket és tagjainak munkássá
gát. Fel kell vennünk a kapcsolatokat a mű
vészeti orgánumokkal, ez eddig nem történt 
meg és ez nagy hiba volt.

1998 őszén a TV2 „Szemlátomást” című 
műsora külön foglalkozott a természetábrá
zolás mai állapotával meginterjúvolva né
hány művészt (Makovecz Benjámin, Mesz
lényi Attila, Muray Róbert, Nemes István, 
Valaczkai Erzsébet), akik az Altamira Egye
sület jelentőségét is méltatták.

Célunk nem a leképzés, nem is a natura
lizmus, de a természetet, mint ihlető forrást 
nem tagadjuk meg. Bízunk abban, hogy a 
jövő század művészeti életében is helyünk 
van, legyen az tudományos illusztráció, 
vagy a természetben gyökerező kép vagy 
szobor. A megítélésnél egyetlen mérce léte
zik: a minőség.

Muray Róbert

LÁSZLÓ PÉTER

MESZLÉNYI ATTILA

Agrártudományi Egyetemen. Gödöllőn. A 
székesfehérvári Altamira kiállítás a László 
Szobrászműterem szervezésében született 
meg. így ott László Péter szobrászművész
24 alkotása is gazdagította a kiállítást.
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Az élősködőkkel nem „barátkozhatunk”
(HOZZÁSZÓLÁS DR. SUGÁR LÁSZLÓ „A PARAZITÁK SZEREPÉRŐL, JELENTŐSÉGÉRŐL" CÍMŰ ÍRÁSÁHOZ, 

AMELY LAPUNK JÚNIUSI SZÁMÁBAN JELENT MEG)

A klasszikus értelmezés szerint a 
parazitózis élősködést jelent, mert 
a parazita táplálékelvonásával, 
mechanikai károsításával, anyag- 
cseretermékeivel (toxinjaival) több- 
kevesebb kárt okoz a gazdaszer
vezet számára. Ha ez nem így len
ne, akkor nem parazitózisról, ha
nem szimbiózisról kellene beszélni
-  mely mindkét szervezetnek (pa
razita-gazdaszervezet) előnyöket 
jelent. A paraziták különbözően 
bonyolult élő szervezetek, de ebbe 
a kategóriába nem szokás besorol
ni a mikrobiológia területét érintő 
baktériumokat, vírusokat, gombá
kat stb. Ezekkel a kórokokkal a 
mikrobiológia foglalkozik, az álta
luk előidézett betegségekkel a jár
ványtan -  azaz a fertőző betegsé
gek tana.

A  parazitózisok esetében kiala
kuló immunitásról még napjainkban 
is igen keveset tudunk. Leírtak spe
ciális eseteket, amikor az immuni
tás kialakult, az immunrendszer vé
dekezésbe lépett -  de a gyakorlati 
életben erre az immunitásra még 
nem lehet építeni, azaz a parazitó- 
zisoknál kialakuló immunválaszról

sokkal-sokkal kevesebbet tudunk, 
mint például a baktériumos vagy ví
rusos betegségek esetén.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy 
a vadon élő állatok esetében is 
lépten-nyomon használjuk a 
stressz fogalmát. A stressz első
sorban az emberektől és a raga
dozóktól származó zavaró hatáso
kat jelenti. A  vadon élő állatok ta
karmányozási körülményeivel, az 
időjárási tényezőkkel, az állatok 
pihenésével -  nyugalmával az ál
lathigiénia tudománya foglalkozik.

A paraziták több-kevesebb 
mértékben károsítják, esetenként 
izgatják a szervezetet (utóbbira 
példa a vargalegyek, kullancsok 
stb.) -  ezért a vadon élő állatok
ban való jelenlétüket nem lehet le
becsülni -  hisz erről szólnak az 
idevonatkozó vadbiológiai kutatá
sok például szarvas, muflon, vad
disznó stb. esetében. Az utóbbi 
időkből önkényesen kiemelt iro
dalm i felsorolást, ezeket a vadbi
ológiai felméréseket, kutatásokat, 
tudományos közléseket, követ
keztetéseket nem lehet, nem sza
bad elbagatellizálni.

A vadon élő állatok parazitózi- 
sairól -  azok kártételéről vannak 
ismereteink, de ez nem jelenti azt, 
hogy ez irányú tudásunkat példá
ul a kártétellel kapcsolatban is 
örökérvényűnek, megdönthetet
lennek kell tartani. (Például a ba- 
besiosis ma már egészen más
képp zajlik, mint negyven évvel 
korábban.)

Az idő előrehaladtával az em 
ber egyre közelebb kerül a termé
szethez, a vadállomány már nem 
érintetlen őserdőkben él. A vad 
környezetét egyre több humán 
behatás éri. ezért a parazitózisok 
felerősödhetnek. Magyarorszá
gon ma már nincs vadászterület, 
ahol emberi -  vadgazdálkodási -  
beavatkozás ne volna (például 
vadföldművelés, etetés stb.). A 
vadgazdálkodás arról szól, hogy 
a vadnak igyekszünk egészséges 
környezetet biztosítani, a vadállo
mányt igyekszünk intenzíven ke
zelni és a betegségektől megóv
ni. így nem barátkozhatunk meg a 
parazitákkal sem. Ha az elkövet
kező években vadászni akarunk, 
értékes vadállományunkat inten

zív módszerekkel továbbra is vé
deni, gondozni kell.

Pár évvel ezelőtt gondolni sem 
mertünk arra. hogy a veszettség 
elleni védekezés egyik igen hatá
sos módja a rókák per orális im
munizálása lesz. Az elkövetkező 
években a kutatók biztosan m eg
találják annak a módját is, hogy 
széles hatású parazitaellenes 
szereinket (például Ivermectin) 
hogyan lehet a vadon élő állatok
nak szakszerűen aplikálni, pé ldá
ul a vadföldek növényzetének 
permetezése útján parazitaelle
nes szerekkel, vagy tejsavmérge- 
zést nem okozó gyógyszeres pel
letek készítésével (olajpogácsák).

Végezetül, ha a vadfajok para- 
zitózisairól beszélünk -  soha nem 
szabad megfeledkezni arról -  
hogy ezen betegségeknek ese
tenként súlyos közegészségügyi 
vonatkozásai is vannak, például 
toxoplasmosis, trichinellosis, lar- 
valis galandférgesség kullan
csosság. rühösség stb.

Dr. Csapó István
szakállatorvos

A fegyverrendelet modositasa
A Magyar Közlöny 1999. évi 17. 
számában megjelent a gazdasági 
miniszter 5/1999 (III. 3) GM ren- 
delete a polgári kézi lőfegyverek, 
gáz- és légfegyverek, lövőkészü
lékek, valamint ezek lőszereinek 
vizsgálatáról szóló 64/1999 (XII. 
27) IKIM rendelet módosítása. A 
fenti rendelet a belügyminiszterrel 
egyetértésben született meg.

A korábbi rendelet 4. §-a kiegé
szült a 7.5 Joule torkolati energia 
vizsgálatának kötelezettségével. 
Vagyis a külföldről behozott 7.5 
Joule alatti kategóriájú fegyverek lö
vedékei garantáltan ne lépjék túl a 
kategóriára előírt maximális torkolati 
energiát. A 7.5 Joule alatti torkolati 
energiájú fegyvereket a forgalmazó
nak a forgalomba hozatal előtt, vizs

gálatra a Polgári Kézilőfegyver és 
Lőszervizsgáló Kft.-hez be kell mu
tatni. A vizsgálat után beütött próba
jel csak belföldi minősítésre szolgál.

A  korábbi rendelet 20. §-a is 
módosult. A  3.25 mm, vagy annál 
nagyobb átmérőjű acélsörétes 
lőszert csak az acélsörétre és fo
kozott nyomásra is vizsgált fegy
verből szabad kilőni. Erre a tényre

való figyelmeztetést a lőszer leg
kisebb csomagolási egységén fel 
kell tüntetni.

A rendelet a továbbiakban be
mutatja a kézilőfegyverek próba
bélyegeinek kölcsönös elismeré
séről szóló nemzetközi egyez
mény új tagállamainak próbajeleit 
(Szlovákia és Oroszország).

Fluck Dénes

Vidéki vadásztársam egyetlen, öreg golyós 
puskája megérett a csőcserére.

Elmaradhatatlan társát azonban nem szí
vesen nélkülözte, ezért hosszas és költsé
ges telefonálások árán megegyezett a nagy 
múltú és egyedülálló Soroksári úti intéz
ménnyel, hogy március végén leadott fegy
verét április végéig megjavítják, úgy, hogy 
az őzbakokat már új puskával űzheti. A  cső
csere, amúgy is igen jelentős költségeit to
vább nem növelve, közelben lakóként en
gem bízott meg a fegyverének ügyintézésé
vel, és amikor átadtam, engem is m egnyug
tattak. hogy barátom kívánsága teljesülni 
fog.

A vállalt határidő bőséges lejárta után 
hosszú ideig értesítést egyikünk sem ka
pott. Vadásztársamnak többszöri sürgeté
sére sem sikerült a puska elkészültét m eg
tudni. Egy június eleji hétvégén közölte ve

lem. hogy ha a hétfőre tervezett érdeklődé
sére sem kap választ, úgy a megbízást 
visszavonja és megkért, hogy hozzam el a 
puskát. A puska azonban ekkorra elkészült, 
és én átérezve vadásztársam sérelmét, szó
vá mertem tenni a késedelmet, ők azonnal 
átérezve panaszom megalapozottságát, 
rögvest hívták az illetékes hölgyet. A pana
szom lényegét meghallgatva, vette a tele
font és felhívta a műhelyt, és rövid m egbe
szélés után elégedetten közölte velem, 
hogy a régi cső még megvan és készek az 
eredeti állapotot a saját költségükre vissza
állítani. Ha még ez sem tetszik, forduljak az 
ügyvezető igazgatóhoz (nevét és telefon
számát kis cédulán azonnal átadta), vagy a 
tulajdonos ÁPV Rt.-hez.

Talán nem kell mondanom, hogy az ügy
vezető igazgatót még hosszas kísérletezés 
után sem találtam meg, csupán a titkárnőjé-

Talán az a dolguk, hogy eladják, „privati
zálják" az intézményünket, amelynek a dol
gozói. (bocsánat, illetékesei) a fenti, úri mó
don költik el a vadásztársaink, mint adófize
tő állampolgárnak az adóforintjait.

Az új tulajdonos -  mit tehet -  netán m e
nesztheti az illetékeseinket, akik természe
tesen továbbra is megélnek az évek során 
befizetett járulékokból képzett munkanélküli 
segélyből. Valaki majd ismét megjavíttatja a 
puskáját és elképzelhető, hogy az elkészül 
időben. Esetleg valaki megkérdezi, hogy 
elégedett-e a végzett munkával és mindé 
közben önző módon arra gondol, hogy a 
befizetett munkadíj a következő havi béré 
nek egy részét képezi.

Máj Jakab

MEGÁLL AZ IDŐ ÉS AZ ÉSZ
vei tudtam beszélni. A tulajdonos ÁPV Rt.- 
nek pedig semmi dolga a csövünkkel. Hogy 
mi a dolga az ÁPV Rt.-nek?



HELYREIGAZÍTÁS
„Lapunk 1997 júniusi számában „A mély feledés homálya előtt" címmel 
közzétett fizetett hirdetésben
J  Valótlanul híreszteltük. hogy az ad hoc bizottság elnöke a vizsgálat tel

jes tárgyáról előzetesen állást foglalt volna, előre jelezve a vizsgálat 
eredményét. A valóságban ő a vitatott kérdések egy részéről nyilatko
zott, iratok vizsgálata után, a vizsgálat szükségességét hangsúlyozva. 

J  Valótlanul híreszteltük. hogy Lummer István és társai 13 oldalas 
összefoglalója kizárólag szabálytalanságok dokumentációja lett vol
na. Az összeállítás egyes állításai az álatlunk is közzétett jogerős 
helyreigazítási ítélet tanúsága szerint nem valósak, 

ü  Azt a valós tényt, hogy a vadásztársaság elnökének részben kifogá
solható volt korábban a gépkocsi-elszámolása, abban a hamis szín
ben tüntettük fel, hogy a költségtérítések ténye és elszámolása általá
nosan szabálytalan lett volna. A valós helyzet az, hogy a költségtéríté
sek döntő többsége szabályszerűen történt, a társaság érdekében ki
fejtett tevékenység során."

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
GYÁRI ALKATRÉSZ VÁLASZTÉKA!

LADA, NIVA,
samaRa

Budapest XIII., Apály u. 1-3. 
Telefon: 06-1/320-8418, 06-20/9129-518

Telefoni rendelésre postai utánvételes szállítás!

Hartay János 
1146. Budapest, 
Thököly út 55.

Félfogadás: 
14—17-ig 
Tel.: 383-5817

Látcső és puskatávcső javítása és

m űszeres beállítása
Magyarországon először

MKH f f  ,

©  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra közöt!

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 éra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett Időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges:

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Telefax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.liu http^/www.nelcall36.hu/lofegyv/!egyver.htm

A ‘T e r r a & r i n t  Kiadó
t e r m é s z e t -  és  v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest, Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. Tel./fax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15, P: 8-12

Kapható k iadványok:

Jel Cím A/(FI)
06 Otven vadász emlékeiből 6. (szerk Tdlosi István) (kömény kötésben) 1500
Cs A .Csodaszarvas" (gr Széchenyi Ferdinánd. első magyarországi kiadás) 950
Nv A vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 990
Ut Újra meglelt tarisznya (Páll Endre) 700
Sk Szőlőhegyi kalendárium (Cséplő József) 700
St A solymászat története (dr Csőre Pál) 950
Ss Sikeres sőrétlóvés (dr Montaqh András) 850
Vp Egy lövéssel kettő... (egy gazdag vadászélet emlékei. PáH Endro) 900
Su Szudánban vadásztam (AJmásy László) 850
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) (dr Knzsán László) (Kemény kötésben | 1300
TP Töltényportrék (Kovács László) 600
Ab Abesszínta a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán, szerk: dr. Knzsán L ) 950
Bp Balogh Péter emlékalbum (szerk.: dr. Koncz 1.—dr. Monon l.-Ták>si 1.) 1650
Fn A Felső-Nilus mentén (Nemoskéri Kiss Géza) 1917 850
H4 írások a hajdani vadászvilágból -  Balkay Adolf-Hönig István (szerk. : Bányai J.) 850
K1 Képeslap -  Boros Zoltán vadász témájú festményei (8 db-os garnitúra: 280 Ft) 40'öb
T3 Tizenhárom töltény (Kovács László) 750
Sz Szikével, tollal, puskával (Mess Bé<a) 1100
Vv Szarvasbőgés (vadászviccek) 400
Tó A természet és én III. (pályamüvekből összeállítva) 990
Szk Szlovákiai vadászkalondárium 1999 (szerk.: Motesiky Árpád) 950
Vm Vadászálmok Mongóliában (dr. Kóhalmy Tamás) 950
Nf Négy felvidéki vadász (Gyimesí Gy. -  Justh Ö. -  Motesiky Á ) 850
Te Tucatnyi töltény (Kovács László} 750
Be Vadcsapákon. vadvizeken (Dr. Berta László) (magánkiadás) 850

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak egyes könyvei is.
E lőkészületben lévő  könyvek:

Jel Cím A/(Fi)
Vo Vadorzók (eredeti dokumentumok alapján) (szerk : dr Czvalinga István) *750
Ve Kis vadászerdő (Sinapcus János. 1678) (fordította: dr Csőre Pál) itartcy köttsbon) •1500
Ké Vadász Könyvklub Évkönyv (a klub megalakításának 5 óvkxdulótára) köte-söen) *1500

Vadnyugati vadászpuskák (Kovács László) *750
07 ötven vadász emlékeiből 7. (Szerk.: Tálos 1. Az írásokat VI. 30-ig kérjük) *1600
El Vadászóletek (Kovács László) •850
Ap Apróvadra is vadásztam (Dr. Mess Béla) •1100
Lk A magyar vadászmúlt nagyjai -  Lázár Kálmán élete és munkássága (sz.: dr. Krizsán l.) *1100

'  irányárak
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvez
ményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Megvásároljuk a TerraPrint Kiadó 1996-ig kiadott egyes 
könyveit valamint antikvár könyveket, illetve új kiadványainkra cseréljük. Várji* szíves megrendelésüket!

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!

mailto:mkh@mkh.liu
http://www.nelcall36.hu/lofegyv/!egyver.htm


h ír e k : h ír e k :
Kiállítás Káldon

Vadászati kiállítást rendeztek Káldon, 
a művelődési házban július 24-én. A 
kiállítás megnyitóján -  a Szent Huber
tus legenda kapcsán -  a falu plébá
nosa mondott megindító beszédet.

Trófeák, preparátumok, bőrök, 
könyvek, vadászfegyverek és video
filmek kerültek a közönség elé. A kiál
lítást egy hétig láthatta a közönség.

Simon Szabolcs

Mecseki „vadkanok”
Mecseki Vadkanok Sportlövő Egyesü
let és Koronglövő Klub néven alakult 
meg Baranya megyében az az egye
sület. amely célul tűzte ki a megyei 
vadászok lőkészségének javítását, 
fejlesztését és az ifjú tehetségek tá
mogatását. Egyben lehetőséget kí
vánnak adni mindenkinek, aki kedvet 
érez a sportlövészet iránt. Várják a 
sportvadászok és a hivatásos vadá
szok jelentkezését, valamint azokat, 
akik a vadászvizsga gyakorlati részé
re szeretnének alaposabban fölké
szülni. így kívánnak segíteni a jövő 
vadász- és sportlövő nemzedékének. 
A klub minden hét keddjén, a Rücker 
aknai lőpályán tartja edzéseit. Itt lehet 
jelentkezni mindazoknak, akik kedvet 
éreznek a sportlövészet iránt és részt 
szeretnének venni a klubéletben.

Jelentkezni Pongrác Viktor elnök
nél lehet a 06/30/9930-854-es mobil 
telefonszámon.

-Agyaki -

Vadászfesftők Gemencen
Gemenc, a vadászok vágyálma. Eu
rópa legnagyobb összefüggő ártéri 
erdőrengetege a Duna két partján. A 
táj ősi szépsége, az ártéri élőhely 
csodálatos vadállományt rejt. A világ
hírű gemenci szarvas-, és vaddisznó 
állományon kívül itt költ a réti sas, a 
fekete gólya, és számtalan más vé
dett ártéri madárfaj. Nemrégiben si
keresen telepítették be a hódokat is.

Kiváló hivatásos vadászgeneráci
ók gondoskodtak és gondoskodnak 
ma is arról, hogy az állomány meg
őrizze ősi jellegét, és kiváló trófeákkal 
ejtse ámulatba a vadászokat. Azon
ban nemcsak a trófeákban lehet gyö
nyörködni. hanem már ez idáig is jó 
néhány képzőművésznek adott ihletet 
az ártéri erdő varázslatos szépsége.

Másodszor biztosított helyet a Ge
menci Erdő- és Vadgazdaság Rt. az 
Altamira Egyesület alkotótáborának. 
Tavaly Karapancsa. idén a keselyűsi 
rész és a Bagoly vár volt a főhadi
szállása június 5-étől 14-éig a Muray 
Róbert elnök által vezetett alkotótá
bornak.

Hagyománnyá vált, hogy az alkotó
tábor résztvevői együtt ünnepelték az 
elnök születésnapját június 11-én. Az 
idén is felkérés, meghívás alapján állt 
össze a társulat. Sajnos nem tudott 
részt venni Bene János Kaposvárról, 
Nagy Judit, aki új tag lett volna, és 
csak a végére érkezett oda Valaczkai 
Erzsébet Tarnaleleszről. Muray Róber
tén kívül részt vett Meszlényi Attila, a 
tavalyi Csergezán Pál díjas Prihoda 
Judit, Gyulai Béla. Koncz Sándor, új 
tagként pedig Ambrus Lajos és Dusa- 
nek János. Szarvas Pongrác -  aki ter

mészetvédelmi őr -  is meglátogatta a 
művésztábort, hogy a már elkészült 
munkáit bemutassa, hiszen nemcsak 
alkottak és anyagokat gyűjtöttek a 
résztvevők, hanem esténként, a remek 
vacsora után -  amely a nagyvonalú 
házigazdák érdeme -  egymásnak be
mutatták az aznapi alkotásaikat. Sok 
szép kép készült e) a tábor néhány 
napja alatt, hirdetve Tolna megye, szű- 
kebb értelemben Gemenc vendég
szeretetét, és öregbítve hírnevét.

Bischof Ferenc

Csendes vadászat 
Sötétvölgyben

Valóban csendes vadászat ez, hi
szen nem durrogó lőfegyverekkel, 
hanem ijakkal mérik össze tudásukat 
a versenyzők.

Egyre népszerűbb az íjászat, és 
egyre többen hódolnak ennek a ne
mes sportnak. Mi sem bizonyítja job
ban ezt, mint, hogy a szekszárdi Alma 
íjász Egylet és az Elit Hunter íjásze
gyesület július 10-11-én közösen meg
rendezett EAA 3 D Európa-kupa via
dalba, valamint a magyar bajnoki 
pontversenybe is számító Szekszárd- 
kupába. több mint kétszáz íjász neve
zett be. Az Európa kupára Ausztriából, 
Szlovéniából és Szlovákiából is érkez
tek. Az úgynevezett 3 D célok olyanok, 
mintha egy életnagyságú állat állna 
velünk szemben gumiból. Rajta két 
egymáson belüli célterület, a halálos 
és a sebzési zóna. A 3 D íjászat az 
Egyesült Államokból indult, és az íjász 
vadászok hozták létre -  azért, hogy a 
pontos lövést gyakorolják a vadászat 
előtt. Ez tökéletesedett sajátos sport
ággá, majd világméretű sporttá. A ver
senyzőknek -  szombaton negyven, a 
vasárnapi GP pontversenyben har
minc -  különböző helyszínen kellett 
egy-egy lövést leadniuk a célbábukra. 
Az „állatok" között fellelhető volt a hód, 
a mormota, de felállítottak egy-egy 
vadpulykát, medvét, farkast, és vad
disznót is. Az 5-45 méterre elhelyezett 
célokon -  a találati pontosság szerint -  
öt. nyolc és tíz pontot szereztek az íjá
szok. A sötétvölgyi viadalon elindult a 
salzburgi Európa-bajnokságon induló 
magyar válogatott is. Ezek a sportolók, 
akik már rendelkeznek íjász vadász
jeggyel. előbb-utóbb felkeresik majd a 
különböző vadászati irodákat, vadá
szatra jogosultakat, hogy ne csak a 
mozdulatlan célállatokra lőhessenek, 
hanem vadat is zsákmányolhassanak.

B. F.

Veszprém megyei 
vadászkamarai nagydíj

A megyei vadásztársaságok három 
fős csapatai részére a megyei kama
ra -  együttműködve a Mentor Kft.-vei
-  a fűzfői lőtéren tartotta lövészverse- 
nyét, amelyre 14 csapat nevezett. Az 
50 korongos verseny nyúl. kelő fo
goly, keresztbehúzó fácán, röptetett 
kacsa és toronykakas lövészetből 
állt.

Csapatverseny eredmények: 1. 
Noszlopi Vt. (117), 2. Hajnal Kft. 
(108), 3. Nagyvázsonyi Kinizsi
Vt.(103)

Egyéni eredmények: 1. Farkas Im
re (50/46). 2. Maróti Béla (50/42, 3. 
Varga József (50/40)

Különdíjat kapott: Mauer Sándor
A díjakat a Mentor Kft. ajánlotta fel 

az első helyezett csapat részére. 
Ezen kívül a Döbrentei, a Marcal-Bit- 
vaközi és a Nagyteveli Szabadság 
Vt. ajánlott fel egy-egy őzbak lelövési 
engedélyt, 300 grammos súlyhatárig.

B.L

A csapázások mesterei
Ami az autóversenyzésben a Forma-1. 
az a vadászatban a véreb vezetés. 
Nincs a vadászatban még egy olyan 
szakterület, amely olyan precizitást és 
kitartást igényelne, mint a sebzett 
nagyvad utánkeresése. Walter Fevert. 
a németek híres vérebvezetője írta: „A 
véreb vezetéséhez szenvedély és me
gint csak szenvedély kell. Aki nem 
kész arra, hogy egész testi erejét be
vesse és még az alvásról is lemond
jon, az ne nyúljon hosszú vezetékhez."

Talán ez lehetne a mottója azoknak 
a tanfolyamoknak, amelyeket a Ma
gyar Véreb' Egylet indított a nyár fo
lyamán az ország négy tájegységé
ben. A dél-dunántúli tanfolyamot 
Bóly-Békáspuszta központtal rendez
ték Baranya megyében. A hallgatók 
az ország leghíresebb nagyvadas te
rületeiről érkeztek, bizonyítva, hogy a 
vérebvezetés, és a velejáró sok ne
mes hagyomány egyhamar nem fog 
feledésbe merülni. A tanfolyam veze
tői és előadói híres vérebvezetők, 
köztük Böhm István, a Magyar Véreb 
Egylet tenyészőre. Ezután is köszö
net jár dr. Monostori Lászlónak, vala
mint Buzgó Józsefnek, a tanfolyam 
vezetőjének a szervezésért, a tanfo
lyam résztvevőivel való önzetlen törő
désért.

A.G.

Hivatásosok versenye 
Veszprémben

Második alkalommal rendezte meg a 
megyei kamara a hivatásos vadá
szok versenyét, amelyre idén hatvan
ötén neveztek. A hivatásos vadá
szokkal az elmúlt években senki sem 
foglalkozott, pedig igényelték az 
összetartást, a szakmai továbbkép
zést.

A verseny során elméleti és gya
korlati felkészültségükről egyaránt 
számot kellett adniuk. A mezőny egy
séges volt. látszott, hogy mindenki 
folyamatosan fejleszti a tudását.

A lövészet során a vadászok há
rom fegyverrel (kisgolyós, nagygo- 
lyós és sörétes) léptek a lőállásba. 
Az elméleti feladatok során egy 50 
pontos tesztet kellett kitölteni. Lövé
szetben a legjobb eredményt Ba
racskai ZoWán (Ba)atonfelvidéki TK. 
Vt.) produkálta, a legjobb tesztlapot 
pedig Maróti Béla (Hajnal Kft.) töltöt
te ki.

Az összetett versenyben Maróti 
Béla végzett az élen. és képviseli 
majd a Veszprém megyei hivatásos 
vadászokat az országos vetélkedőn. 
Baracskai Zoltán, Rékasi Csaba 
(Övös Vt.), Benke Zoltán (Befag Rt ), 
ifj. Bata István (Marcal-Bitvakőzi Vt.) 
és Sándor István (Dél-bakonyi Vt.) a 
további „rangsorrend’’.

Baracskay Lajos

Kutyás tábor Debrecenben
A MEOE Debreceni Önállójogú szer
vezete szervezésében és a Debrece
ni Zrínyi Miklós Vadásztársaság köz
reműködésével másodszor rendez
tek Debrecenben a Vekeri tavi ifjúsá
gi táborban -  hagyományteremtő 
szándékkal -  tábort vadászkutyások 
részére, július 3 -11-én.

Bakó Zsuzsa és Balla Gáborné 
szervezők szerint a tábor célja az 
alapkiképzés és a munkavizsgára 
való felkészítés volt. Részt vett még a 
Hungária Retriever Klub, dr. Ecsedi 
Erika és Nagy Zsigmond. A tábor jó 
hangulata, sok élménnyel fűsze
rezve, igazán emlékezetessé tette a 
kutyások táborozását.

A kiképzések július 10-ig folytak az 
ideális erdőspusztai területeken, ahol 
a mezei, az erdei és a vízi munka fel
tételei is kiválóak voltak. 48 kutya vett 
részt a táborban. 22 retriever. 25 ve
gyes fajtájú vizsla és egy S pringe r 
spániel. Július 11-én, vasárnap került 
sor a retrieverek képesség és munka
vizsgájára, amelynek bírálói dr. Ecse
di Erika, Füzessyné Szegvári Zsuzsa, 
Füzessy Tamás és dr. Pető Ferenc 
voltak. A vizsgára 16 retriever neve
zett, amelyekből heten tettek eredmé
nyes képességvizsgát. Kilenc kutya 
munkavizsgájából hat volt eredmé
nyes. a fegyelem, az apportkészség, 
az orrjóság, a vízszeretet, a lövésálló
ság és a kapcsolattartás bírálata 
alapján. Külön vizsgázott a Springer 
spániel, a fentieken túl, még vércsa- 
pa munkából is, kiváló eredménnyel. 
Az első három legjobb retriever okle
velet és tárgyjutalmat kapott.

Figyelemre méltó az a törekvés, 
hogy a vadászkutya kultuszt -  remél
hetően még időben felkarolva -  igye
keznek megőrizni.

A szervezők bíznak abban, hogy 
egy év múlva szélesebb körben, 
több vadászkutya fajta részvételével 
rendezhetik meg a tábort.

K. I.

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

Kérdéseink:
1. Vajban, zsírban vagy olajban 

készítjük a rozmaringos szar
vasfalatkákat?

2. Milyen szerepet vállalt a Ma
gyar Konyha a szeptember 
4-i hortobágyi l. Vadászati 
Gasztronómiai Fesztiválon?

A megfejtéseket szeptember 15-ig 
kérjük beküldeni az alábbi címro 

Magyar Vadászlap Szerkesztősége 
1245 Budapest. Pf 1209 

Fax:331-4368 
E-maii: vKe.vadaszlapftiMrnataY.hu
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

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

A  T& T  V ID EO S TÚ D IÓ  AJÁNLATA
M eg rendelésre készítünk reklám *, és referenciafilm et •  vadásza* és utazásszervező 
nodák •  vodásziársoságok • részvénytársaságok részére vadászatról film e t • oefob és Iwfóldi 
vodószci/ic* Válla lunk videofilm es szakmai előadásokat • oktatás intézményeknek

•  kc.T<yó*/tak • ^odászvizsgó'o felkészfó v&cfkozóscknck 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 
Takács Viktoí, hivatásos vadász 

9 60 0  Sárvár, Rákóczi utca 13/E. Tel.: |95 | 3 2 H 9 8 ,  (30) 9370-747

■ ÍX

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 LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

ORDC 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: //wvw.port.hu/travel/concorde

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai
M Ü N C H E N 4 2 7 5 0 -  M A D R ID 5 2 3 0 0 -

A M S Z T E R D A M 4 2 1 0 0 -  I S Z T A M B U L 4 3  8 0 0 , -

A T H É N 4 4 0 0 0 -  N E W  Y O R K 101 2 0 0 -

K Ö L N 4 6 0 0 0 -  T O R O N T O 1 0 2 0 0 0 -

Z Ü R IC H 4 4  8 0 0 , -  W IN D H O E K 1 5 2 0 0 0 , -

F R A N K F U R T 4 6 0 0 0 -  J O H A N N E S B U R G 1 4 2 5 0 0 -

K O P P E N H Á G A 4 9 2 0 0 -  L O N D O N 4 5 8 0 0 , -

S T O C K H O L M 5 3 2 0 0 , -

A z  á ra k  o d a -v is sz a  utazásra  é rvé n ye se k  a  lé g itá r sa sá g  á lta l m egadott
fe ltéte lekke l, é s  nem  ta rta lm 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/traveVconcorde

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 -6 x4 2

1 í ) c

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

mailto:concorde@mail.datanet.hu
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/traveVconcorde


f e l h ív á s
A  „M agyar Vadért" Természet 

és Környezetvédelmi Alapítványt 

harminc -  a magyar vadért, vadgazdálkodásért, 
természetvédelemért elkötelezett magánember 

hívta életre, hogy lehetőséget teremtsen áldozatkész 

támogatások összegyűjtésére és azt az  alapítvány 
célja inak, program jainak megvalósítására fordítsa.

Az alapítvány célkitűzéseit a z  a lapszabály 

így fogalm azza meg:

„Pályázati úton folyamatos támogatást 
nyújt a vadon élő állatvilág, a magyar 

vad élőhelyének megóvása és fejlesztése 
érdekében, elősegíti a természet védelmét, 
támogatja a vadásztársaságok, a vadászok 

szakmai érdekvédelmét és a magyar 
vadászati kultúrát."

A  jogszabály értelmében az alapítvány közcélú, erről 

minden támogatás után igazolást ad a befizetőnek. 

Ennek az igazolásnak a birtokában -  az 1 99 5 . évi 
CXVII. törvény VII. fejezet 4 1 . paragrafusa értelmében -  

a magánszemélyek a befizetés összegének 

3 0  százalékát levonhatják az összevont adóalapjukból, 
az  egyéni és társas vállalkozások pedig a befizetés teljes 

összegét költségként számolhatják el.

Az alapítványra szánt támogatást a z  OTP Bank Rt.-nél
vezetett

11705008-20443281
számlánkra lehet átutalni, csekken 

vagy készpénzben befizetni.

Levelezési címünk: 1 245  Budapest, Pf. 1 2 0 9 0

MAVAD RT.

\a d g fa 3 d á lk o  clás
FELÚJÍTOTT 

TÖ RZ SÁI.LOMÁNY

Kiváló minőségű francia származású  
fácán- és vadkacsa törzseink szaporulatai 
a 2000-cs szezonra már most leköthetoek, 

napos, előnevelt vagy kész madárként.

KIVÁLÓ RÖP KÉSZSÉG, NAGYOBB 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG!

HA NEM VÁLT, LEMARAD!

KÉSZ 
VADÁSZ FÁCÁN

1650-1800 Ft/db + ÁFA
kis rizikó, biztos siker

ELŐ MEZEI NYÚL 
FELVÁSÁRLÁSA

Legmagasabb áron 
területi átvétellel 

befogóháló biztosításával

Kérje konkrét ajánlatunkat, 
és számoljon!

I n f o r m á c i ó :  ( JH ő  é  l o v a d t  e l e p

F a x — t e l e f o n :  ( 2 Q )  3 2 0 - 0 4 2

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

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

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

mailto:mavad@elender.hu
http://www.mavad.com


MAGNUM N  KFT.
9ADÁSX NAGY' ÉS KISKERESKEDÉS ÚJDONSÁGAI

Nagykereskedés
BUDAPEST

Soroksári út. 164. •  Tel: (1) 280- 
8311

E-mail: magnum@mail.dunaweb.hu

SZAKÜZLETEINK:
VÁC

Csányi krt. 55 . •  Tel: (27) 3 17 -3 0 0

AKCIÓ
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^ jJ c S Íe t
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SABATTI
vegyescsövű 

és duplagolyós 
fegyverek REMINGTON 

M ÓD 1 1 -9 6
a 1 1-87-es model 

továbbfejlesztett

REMINGTON
lőszer vásár 

és még számos új termékkel várjuk 
tisztelt vásárlóinkat.

SZAKÜZUTÜNK 
BUDAPESTEN 
NAGYKÖRÚTON

. kér., Erzsébet krt. 29. 
(A Madách Színház mellett)

Tel.: (1) 3 2 2 -7 0 6 2
Szeretettel várjuk Önt régi 
és új vadászboltunkban

változata

BUM EY
spanyol normál 
és neoprémes 
gumicsizmák

Hirdetésünket keresse az INTERNETEN: w w w .magnum.dunaweb.hu

IWTVRUZIII 
NSIRZSÉMIEN
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

FELKESZITES FEGYVERVIZSGARA 

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:

•  személyi vagyonőr •  magánnyomozó •  biztonságtechnikai 
rendszertelepítő •  biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: [36-1 ] 283-4432, 

MOBIL: 06-30 /942-1839 . NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10 .00 -18 .00

mailto:magnum@mail.dunaweb.hu
http://www.magnum.dunaweb.hu
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(hétfő-pénteki H l  (hétfő-péntek

7.00-17.00 9.00-17.00

2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

ÚJRA EGY LEPESSEL ELOREBB!!! 
ÁLMÁT MOST VALÓRA VÁLTHATJA! 
A LEHETŐSÉG,_HOGY RÉGI PUSKÁJÁT

ú j r a  c s e r é l j e  fllBenelli s 90 m ó d .

INFORMÁCIÓ, ÉRTÉKEGYEZTETÉS BOLTJAINKBAN! 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

SZENT HUBERTUS
6 5 0 0  BAJA,

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

2510 DOROG,
Bécsi út 79. 

Tel.: 06-33/442-963

OLASZ-MAGYAR KFT.
7 4 0 0  Kaposvár,

Főu. 12.
Tel.: 06-20/370-881

7 5 0 0  N agyatád ,
Piac tér 

Tel.: 06-82/352-899
1065  Budapest,

Podmaniczky u. 2. 
Tel./Fax: 1/353-1726



energia
költségeit

csökkenteni?

Je len tősen. M indezt az egyik leghatékonyabb és leggazdasá
gosabb megoldás, a propán-bután gáz segítségével. A Príma
gáz Rt. tartályos rendszere biztonságos megoldást kínál ener
giaproblémájára, olyan területeken is, ahol eddig csak költsé
gesebb megoldások jöhettek szóba.
M inden energiánkkal azon fáradozunk, hogy Ön a közművek-

i s o
9001
PR IMA GAZ

ÖNÉ MINŐÉN 
ENERGIÁNK

tö l távo l eső terü leteken is élvezhesse a Prímagáz minőségi 
s zo lg á lta tá sa it M éghozzá kevesebbért m in t gondo lná, h i
szen m inden vevőnk részére egyedi a já n la to t ta rtog a tun k . 
Hívja m unkatársainkat, akik m indenre kite rjedő, az Ön igé
nyeinek és tevékenységi körének m egfelelő árajánlattal szol
gálnak.
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Szeretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos rendszeréről. ^  mm m m
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H H B  PRÍMAGÁZ CSOPORT $

Telefon: ____ ___________ ___
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M i t s u b i s h i .  É l m é n y  v e z e t n i .
Békéscsaba, Nagymihály Autóház, 5600 Szabolcs ú t 38. Tel/Fax: (66) 322-012 Budapest, Denzel Autó Hungária Kft., 1012 
Alkotás u. 20-24. Tel.: (1) 202-5180, Fax: (1) 356-3485, 1037 Duna Interservice Zay u. 24. Tel.: (1) 250-4065, Fax: 
(1) 388-9176 Tel/Fax: (1) 388-9175, Ráez Három Gyémánt Kft., 1163 Kerepesi ú t 176. Tel/Fax: (1) 404-0404, (1) 404-1404 
Debrecen, Mobil-Car Kft., 4031 Füredi ú t 100. Tel/Fax: (52) 443-693 Eger, Universal Autócentrum  Kft., 3300 Rákóczi u. 95. 
Tel/Fax: (36) 412-122 Győr, Ékes Autó K a , 9028 Fehérvári ú t 75. Tel.: (96) 417-664, Fax: (96) 434-309 Kaposvár, S ió-Motor K a , 
7400 Árpád ú t Tel/Fax: (82) 411-445 Kiskunhalas, Király Autóservice Ka, 6400 Szabadkai u. 35. Tel/Fax: (77) 423-215 
Komárom, Géringer Autó Kft., 2900 Báthory u. 1. Tel.: (34) 343-974, Fax: (34) 341-161 M iskolc, TOP Automobile Ka, 3526 
József A. u. 25., Fax: (46) 411-908 Tel/Fax: (46)329-000 Nyíregyháza, Autó Sz 8t B Kft., 4400 Kert u. 25-27. Tel/Fax: 
(42) 465-119 Pécs, Saturn Service Ka, 7632 Siklósi u. 70. Tel.: (72) 448-203 Fax: (72) 445-415 Siófok, S ió-M otor Ka, 8600 
Szekszárdi u. Tel/Fax: (84) 318-181 Szeged, Nagymihály Autóház, 6724 Római krt. 41. Tel.: (62) 425-481, Fax: (62) 470-875 
Székesfehérvár, Ugrics és Szabó Kft., 8000 Zámoly u. 50. Tel.: (22) 511-470, Fax: (22) 511-471 Szekszárd, Mobil-Land Ka, 
7100 Rákóczi ú t 45. Tel/Fax: (74) 319-544, (74) 319-676 Szolnok, Tóth Autószerviz, 5000 Nagysándor J. u. 29. Tel/Fax: 
(56) 374-074, (56) 342-380 Szombathely. Krepli Tibor. 9700 Zanati ú t 27. Tel.: (94) 512-535, Fax: (94) 512-537 Tel/Fax: 
(94) 512-532 Veszprém, Autó Anteus Ka. 8200 Házgyári u. 1. Tel/Fax: (88) 326-958, (88) 427-011 Zalaegerszeg, 
Péter Tibor és Fia Autom obil Ka, 8900 Kaszaházi u. 45. Tel/Fax: (92) 326-853 Rétság, A u tó  Kocsis Ka, 2651 Rákóczi ú t 
294/5. Tel/Fax: (27) 303-110

MITSUBISHI
MOTORS



ORSZÁGOS VADASZNAPOK ’99
HIVATALOS

FŐTÁMOGATÓK:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ES 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 11.

GAZDASÁGI M INISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, VIGADÓ U. 6.

ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA

1027 BUDAPEST, MEDVE U. 34-40.

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

NIKE-FIOCCHI 
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

8184 FŰZFŐGYÁRTELEP, PF. 22.

n o o c M

VADCOOP BERKILOVO  
VADÁSZTÁRSASÁG

1113 BUDAPEST, BOCSKAI U. 43-45.

MAVAD RT.
1014 BUDAPEST, ÚRI U. 39.

HIVATALOS
TÁM OGATÓK:

FŐVÉDNÖKÖK:
P IN TÉ R  SÁNDOR BELÜGYMINISZTER 

DR. SZABADI BÉLA FVM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR
VÉDNÖKÖK:

DR. HELTAY IS TV Á N  AZ OMVK ELNÖKE 
DR. SU C HM AN  TAMÁS AZ OMW ELNÖKE 

TOLLNER G YÖ R G Y A VKE ELNÖKE

VADASZATI KULTURÁLIS  
EGYESÜLET

1054 BUDAPEST, HONVÉD U. 8.

NISSAN
SUM M IT MOTORS 

HUNGARY RT.-NISSAN
1037 BUDAPEST, ZAY U. 24.

LÚDTENYESZTŐ RT.
4071 HORTOBÁGY, CZINEGE J. U. 1

LABOD-MAVAD RT.
7551 LÁBOD-NAGYSALLÉR

_  _  MAGYAR KONYHA
K Ö B fiíM  SZERKESZTŐSÉGE

Gdixtronómui m*ga*»n

1133 BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 110.

GRAHKAKT.
GRAFIKA RT.

1131 BUDAPEST, FIASTYÚK U. 4-8.

DENZEL AUTÓ HUNGARIA RT.
-  MITSUBISHI

1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 56/A.
&  iJD E N ZE L1

HORTOBÁGY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

4071 HORTOBÁGY

MAGYAR NEMZETI GASZTRONÓMIAI SZÖVETSÉG ■  MAGYAR BOROK HÁZA KFT.
■  HUNGEXPO RT. FE-HO-VA PROJEKT ■  MAGYAR HONVÉDSÉG 5. BOCSKAI ISTVÁN GÉPESÍTETT 

LÖVÉSZDANDÁRJA ■  ERAVIS RT. ■  ITAL TRAP ÉS GOLDEN TAUBE KFT. ■  EPONA RT. ■  SPORTÉREM BT.
■  CSONGRÁD MEGYEI AGRÁRKAMARA ■  OMVK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZETE 

■  OMVK SOMOGY MEGYEI SZERVEZETE ■  BÁBOLNA RT. ■  GUSTAIOLO BT. ■  ÓRVÉD KFT.
■  DÉLÁSZ KFT. ■  HORTOBÁGYI KHT. ■  HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG RT. ■  FÉR HELIKOPTER GMK.

■  KODAK KFT. ■  IDAB KFT. ■  KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ RT. ■  SCHNEIDER PAPÍR KFT.
■  HORTOBÁGYI CSÁRDAKERT, ■  AGROPOINT KFT. ■  PIREMON KISVÁLLALAT 

■  DÁM VADÁSZATI IRODA ■  SOLTÉSZ KÁROLY SZENDTENDREI MAGÁNVÁLLALKOZÓ
■  MAXIMILIEN KÜHNE NÉMET VADÁSZ ÉS FELESÉGE

CÍMLAPUNKHOZ:
az Országos Vadásznapok szervezőbizottsága által 1999-ben alapított „Aranykoszorú Díj", amelyet első alkalommal -  szeptember 4-én a hortobágyi főrendezvény megnyitóján 

adnak át megyénként egy vadásznak és az O rszágos Szervezőbizottság egy tagjának, akik az elmúlt évben kiemelkedő muknát végeztek a  vadásznapok szervezésében.
Az .Aranykoszorú dff-at Papp József (Sportérem Bt.) tervezte.



AZ ORSZÁGOS VADÁSZ
Időpont: Helyszín: Programkínálat:

08. 28. Tiszakarád -  Tiszavirág Vt. 
vadászháza (Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye)

Reggel 9 órakor ünnepélyes megnyitó és kitüntetések átadása. Lövész- és vadételfőző 
versenyek, őztrófea-kiállítás. Tokaji borok bemutatkozása a vadászoknak. Konzultáció a 
vadászati jog hasznosításának eddig i tapasztalatairól. Fotókiállítás a természetvédelem és a 
vadászat kapcsolatáról. Szakmai vetélkedő és vadászkönyvek kiállítása.

08.28.
Tomor -  sportlőtér
(Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)

Reggel 9 órakor megnyitó, kitüntetések átadása. Lövész- és vadételfőző versenyek. 
Vaddisznótrófea-kiállítás. Szakmai vita a vaddisznó-gazdálkodásról. Szakmai vetélkedők, 
vadászkönyvek és vadászkések kiállítása.

08.28.

Ásotthalom -  Bedő Albert 
Szakmunkásképző Iskola 
(Csongrád megye)

9 órakor ünnepélyes megnyitó, zászlófogadás, kitüntetések átadása és az új vadászok 
fogadalomtétele. Majorettbemutató, koronglövészet, szakmai-szellemi vetélkedő. Vadászkutya- 
és íjászbemutató. Trófeakiállítás, „rókakoponya-verseny". Képzőművészeti, természetrajzi 
kiállítás, könyvvásár. Terepjáró gépkocsi bemutató, vadászatieszköz- és felszerelésvásár. 
Légpuskás lövészet gyerekek részére. Gasztronómiai bemutató és a versenyeredmények 
kihirdetése.

08.28.
Sárpentele -  parkerdő (Fejér 
megye)

10 órakor bevonulás a vadászok zászlajával vadászkürt kísérettel, ünnepélyes megnyitó, 
Széchenyi Zsigmond emlékszobrának megkoszorúzása, kitüntetések átadása. Szt. Hubertus- 
mise, lovasbemutató, lövészet. íjászbemutató. Tombolahúzás, eredményhirdetés, telehumor- és 
néptáncverseny. Folyamatos programok: főzőverseny, trófea- és fegyver bemutató, vásár. 
Gasztronómiai bemutató és hegyközségek borkóstolója.

08.28. Füzesabony -  Tepélypuszta 
(Heves megye)

Vadászkürtösök térzenéjével egybekötött megnyitó és köszöntő, a kitüntetések átadása. Szt. 
Hubertus-vadászmise és zászlószentelés. Vadász koronglövő verseny és az ..Év legjobb hivatásos 
vadásza" Heves megyei döntő. A megyei borlovagok felvonulása és főzőverseny. A  Terra Print 
Kiadó Vadászkönyv bemutatója. Kiállítások, íjász-, solymász- és vadászkutya-bemutató.

08.28.
Pusztakettős -  vasútállomás 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)

9 órakor ünnepélyes megnyitó és a kitüntetések átadása. Jagdparcour 25 lövés, légpuskás 
verseny. Félvadkacsa-vadászat, főző- és horgászverseny. Vadászkutya fajta- és 
munkabemutató. Európa-bajnok szakácsok gasztronómiai kiállítása. íjászbemutató, 
kirakodóvásár. Hintós sétakocsikázás, hőlégballon- és sárkányrepülés, helikopteres utazás 
Farkas Bertalannal. A kulturális egyesület könyv-, festménykiállítása és -vására. Szabadtéri 
színpadon non-stop élőzene, divatbemutató, neves színészek fellépése.

08.28.
Koppánymonostor -  Postarét 
(Komárom-Esztergom megye)

9 órakor a  főzőversennyel veszi kezdetét a rendezvény, 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, 
amelyet Szent Hubertus-mise. zászlószentelés, kitüntetések átadása követ. Délben kezdődik az 
agancsbírálat, a solymászbemutató, majd a hivatásos vadászok 7 próba megyei versenye. 
Délutánra a terepjáró-bemutató és az eredményhirdetések ceremóniája marad.

08.28.
Szurdokpüspöki -  Ifjúsági tábor 
területe (Nógrád megye)

Reggel 9 órai kezdettel vadászkürtösök bemutatójával egybekötött ünnepélyes megnyitó és a 
kitüntetések átadása. Szt. Hubertus-mise. zászlóavatás. Ifjúsági és kulturális műsorok. 
Állathangutánzó-verseny, tombola, vadászbál. Egyéb programok: koronglövészet, gyermek 
lövőverseny. Főzőverseny, sárkányrepülő- és hőlégballonbemutató, repülési lehetőség. íjász-, 
solymász- és vadászkutya-bemutató, trófeakiállítás. Vadgazdálkodási és vadászati felszerelést 
bemutató és vásár. Természetfestészeti és természetfotó-kiállítás. Könyvbemutató és -vásár, 
hüllőkiállítás. Non-stop videóprogram, lovaglási lehetőség gyermekeknek, mutatványosok, 
"ízek Háza" gasztronómiai bemutató és vásár.

08.28.
Lábod -  Nagysallér (Somogy 
megye)

Reggel 9  órakor a Somogy megyei vadászok zászlójának behozatala, köszöntő és megnyitó. 
Szt. Hubertus-mise. 1. Somogy megyei vadász gasztronómiai fesztivál. Új vadászok 
fogadalomtétele, kitüntetések átadása. Lovas díjugrató verseny és kugliverseny helyszíni 
nevezéssel. Vadászkutyafajta-bemutató és íjászbemutató. A  Boróka néptáncegyüttes műsora 
és tombolasorsolás. Nyeremény- és hatoslottó-sorsolással egybekötött gálaműsor. Egész 
napos rendezvények: trófeabemutató, fogatos kocsikázás, lovaglási lehetőség, helikopteres 
sétarepülés, képzőművészeti kiállítás, kirakodóvásár, légpuskás hobbilövészet, vadaspark- és 
terepjáró-bemutató.

08.28. Sióagárd -  lőtér (Tolna megye)
8 óra 30 perckor kezdődik a  korongvadászverseny. a gyermek légpuskalövészet, az íjászati 
bemutató és a trófeakiállítás. Látványkonyha (sütés-főzés szabadtűzön), főzőverseny. Sajt- és 
borkóstoló. Fotó- és festménykiállítás.

08.28. Veszprém (Veszprém megye)

Reggel 10 órakor megnyitó az állatkert előtti parkolóban. Szt. Hubertus-mise, az új vadászok 
eskütétele és a kitüntetések átadása. Kittenberger Kálmán szobrának megkoszorúzása és 
kiállításmegnyitó. A  Betekints vendéglőben szakmai fórum. A  Gulyadombon lovasverseny, 
vadászkutya-, vadász-íjász és solymászbemutató. Pónilovaglás gyermekeknek, színpadi műsorok 
népművészek, zenészek és táncosok közreműködésével. Divatbemutató, főzőverseny és ingyenes 
ételkóstoló.
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NAPOK ’99 PROGRAMJA
Időpont: Helyszín: Programkínálat:

08. 28-29. Verőce -  Kismaros (Pest megye)

28-án Bethlen Farkas verőcei polgármester köszönti a résztvevőket, majd a Hubertus-mise 
következik. Az ünnepélyes megnyitó keretében adják át a kitüntetéseket, majd neves 
művészek közreműködésével gálaműsor következik.
Déltől indul az (jász-, solymász-, vadászkutya-bemutató, a hagyományos vadászfegyverek 
bemutatása és a gyermekek számára vetélkedő.
19 órakor kezdődik a vadászbál.
29-én 10 órakor a helyi együttesek fellépésével kezdődik a vadásznap, majd az előző napi 
bemutatókat megismétlik.

Kabalás, Székely, Vaja 
08. 28-29. (Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye)

Augusztus 28-án 8 órakor a kabalási lőtéren skeet-trap vadász lóverseny, a székelyi lőtéren 
skeet-trap toronykakas-lóverseny.
Augusztus 29-én 8 órától a vajai kastélyparkban vad- és egyéb ételfőző verseny, 
vadászfestmények kiállítása, vadászkutya-bemutató. Vadgazdálkodás, vadászat, vadvédelem 
témakörben előadás és vitafórum. Zászlóavatás, eredményhirdetés és díjkiosztás.

Dobozi vadászház, Marói erdő,
08. 28-29. orosházi lőpálya (Békés 

megye))

Zászlófelvonás és ünnepélyes megnyitó. Vadászati fórum meghívott és felkért előadókkal. 
Egyéni és csapat korongverseny. Hivatásos és sportvadászok szellemi és szakmai vetélkedője. 
Vadászfelszerelések vására. Sétarepülés, vadhúsfőző verseny, vadétel-bemutató. Néptánc- és 
vadászkutya-bemutató, tombola.

08.29.
Siklós
(Baranya megye)

9 óra előtt a vadászkamara kürtösei köszöntik a megjelenteket, majd a vár udvarán elkezdődik 
a Hubertus-mise. Az ünnepélyes megnyitót követően kitüntetések átadására kerül sor. 10 óra 
30 perctől vadászkutyafajta-bemutató és tenyészszemle a vár udvarán. Szintén itt rotyognak 
majd a pörköltfőző verseny üstjei-bográcsai. 14 órától vadászhajtás és díjugratás -  bemutató. 
13 órától: sokadalom -  kirakodóvásár, késesek, bőrösök, bor- és sörsátor.

08.29.
Szany (Győr-Moson-Sopron 
megye)

Reggel 6 órakor zenés ébresztő a Csornai Fúvószenekarral a rendezvény helyszínén, a 
résztvevők és meghívottak fogadása a házasságkötő terem előtt. Szt. Hubertus-mise a szanyi 
Szent Anna-kápolnában, zászlószentelés a Vadászkürt együttes közreműködésével és a 
megyei vadászok zászlajának bevonulása. Megnyitó, köszöntés, programismertetés, az új 
vadászok fogadalomtétele és a kitüntetések átadása. Közben a szanyi kastélyudvarban vad- 
és halfőző verseny. Kiállítások, vadászkutya-bemutató és Agility őrző-védő bemutató. 
Vadászati tárgyak és kellékek termékbemutatója, néptáncegyüttesek, gyermekprogramok 
mutatványosok részvételével, lég- és kispuska lövészverseny, vetélkedők. Diszkó, utcabál. 
Megyei vadászbál a kultúrházban. cigányzene, tánc. tombola.

08.29. Celldömölk (Vas megye)

10 órakor a művelődési ház előtti téren köszöntik a vasi vadászok zászlóját, fogadalmat 
tesznek az új vadászok és az arra érdemesek kitüntetéseket vehetnek át. 11 órakor kezdődik a 
Hubertus-mise a Szentháromság téren -  eső esetén a Nagytemplomban. A műsorban 
fellépnek a majorettek és délben nyitják meg a trófeakiállítást. Délutánra az 
eredményhirdetések maradnak és ekkor rendezik meg a vadászkutya-bemutatót.

08.29.
Bugyi -  Peca-tanya, Kőhalma 
(„Vadcoop" nap)

9 órakor ünnepélyes megnyitó, kitüntetések átadása, az új vadászok ünnepélyes eskütétele. 
Főzőverseny, vadásztotó. Korongvadász- és qyermekrajzverseny. Lóverseny felnőtteknek és 
gyerekeknek. Lovasbemutató. Szakmai vetélkedő a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a 
vadászat és a vadászkamara témaköréből, utána vadászkutya-bemutató és szakmai 
vetélkedő. A „Vadcoop története” vetélkedő. Tombola, eredményhirdetés és díjátadás. 
Trófeakiállítás, fotókiállítás a Vadcoop életéből. Vadászati eszközök, felszerelések árusítása. 
Vadászkönyvek árusítása és képzőművészeti kiállítás. Diana szépségverseny, horgászverseny 
gyermekeknek és felnőtteknek. Strandolási, fürdési, csónakázási. szörfözési, vízibiciklizési 
lehetőség. Játékos sportversenyek gyermekeknek. Videóprogramok és a végén vadászbál.

09.04.
Kunfehértó -  tópart (Bács- 
Kiskun megye)

10 órakor kürtszó, szarvasbika behozatala ravatalra. Ünnepi megnyitó. Szt. Hubertus-mise és 
vadászkitüntetések átadása. Az augusztus 28-29-ei tiszakécskei lövészverseny 
eredményhirdetése, díjátadás. Vadászkutya- és íjászbemutató. Trófeakiállítás, népi 
iparművészek kirakodóvására, borlovagrend kiállítása, vadétel-bemutató.

09.04.
Arló -  Gyepesvölgyi Ivánka- 
kastély (BAZ megye)

Megnyitó délelőtt 9 órakor. Utána Borsodi László emlékoszlopának avatása. Egész napos 
programok: lövész- és főzőversenyek, szakmai vetélkedők.

09.04. Tokaj-Hegyalja (BAZ megye)
9 órai kezdettel a Tokaj-hegyaljai Vt. ez évben is megrendezi a vadásznapot a Hidegpatak- 
völgyi vadászháznál. A program a kialakult hagyományok szerint alakul.

r u  Q^K^iiá • h a /7 i Vadászzenekarok fellépése. 10 órakor Szt. Hubertus-mise, ünnepélyes vadászavatás.
09 .11. -  ~ °hollán erd<5 (Zala Vadászruha divatbemutató, a „Hét vezér" emlékhely koszorúzása. Lovas- és íjászbemutató.

me9ye) erdei tombola légfegyveres futóvad- és céllövészet, vadászkutyafajta- és munkabemutató.



energia
költségeit

csökkenteni?

Ö N t MINDEN 
ENERG IÁNK

Jelentősen. M indezt az egyik leghatékonyabb és leggazdasá
gosabb megoldás, a propán-bután gáz segítségével. A Príma
gáz Rt. ta rtá lyos rendszere biztonságos m egoldást kínál ener
giaproblém ájára, o lyan terü le teken is, ahol eddig csak kö ltsé
gesebb m egoldások jöhe ttek  szóba.
M inden energ iánkka l azon fá radozunk, hogy Ön a közm űvek

tő l tá vo l eső te rü le te ke n  is élvezhesse a Prímagáz m inőségi 
szo lg á lta tá sa it. M éghozzá kevesebbé rt m in t g o n d o ln á , h i
szen m inden  ve vő n k  részére egyed i a já n la to t ta rto g a tu n k . 
Hívja m unka tá rsa inka t, ak ik  m indenre  k ite rje d ő , az Ön igé 
nyeinek és tevékenységi körének m egfe le lő  á ra ján la tta l szol
gálnak.

T o v á b b i in f o r m á c ió é r t  k é r jü k  h ív ja  a 06  (4 0 )  2 5 -5 0 -5 0  k é k  s z á m o t a h e ly i  h ív á s  d í já é r t !

Szeretnék bővebb információt kapni a Prímagáz tartályos rendszeréről. *  9

Név:...........................................................................................................................................

Cím: Z1DQD.................................................................................................. PRIMAGAZ
Telefon: D D D O O D D D D D D
Postacím: PRÍMAGÁZ TARTÁLY. 1300 Budapest. Pf. 246 vad

p r ím a g á z  c s o p o r t {§>
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ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK ’99
HORTOBÁGYIFORENDEZVENYENEK

PROGRAMJA
SZEPTEMBER 3.

8 óra 

8 óra

A hivatásos vadászok 7 próba 
országos versenye.
A „Vadásznapi lövészkupa" 
korongvadász lóverseny selejtezője.

SZEPTEMBER 4.
STADION

7 óra
12 óra
13 óra 30 perc

14 óra 45 perc 

16 óra

19 óra 30 perc

Az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivál nyitánya.
Az étkek zsűrizésének és az ebédjegyek beváltásának kezdete. 
A „Vadászok bora” Országos Borverseny III. díjas borainak 
bemutatója.
A nyertes étkek bemutatása. Felvonulás a színpadi 
eredményhirdetéshez.
A „Vadászok bora” Országos Borverseny II. díjas borainak 
bemutatója.
A „Vadászok bora” Országos Borverseny győztes borainak 
bemutatója.

FOCIPÁLYA

12 óra
13 óra
14 óra
15 óra

Vadászkutya-bemutató.
Az Epona Rt. lovasbemutatója.
A Magyar Vadászíjász Egyesület bemutatója.
A Magyar Solymász Szövetség tagjainak bemutatója.

VÍZISZÍNPAD

13 órától „Vadásznapi lövészkupa” pénzdíjas korongvadász lóverseny 
elődöntője és döntője.

SZÍNPAD
10 óra

12 óra
14 óra
15 óra
16 óra
17 óra
17 óra 30 perc

18 óra
19 óra
20 óra 50 perc
21 órától

Ünnepélyes megnyitó -  a megyék és csapataik felvonulása.
Dr. Szabadi Béla FVM politikai államtitkár köszöntője.
A Magyar Nemzeti Vadászrend, a Nimród Érem, 
a Hubertus Kereszt aranyfokozata, a MAVAD Alapítvány, 
a Csergezán Pál Díj és a Vadásznapi Aranykoszorú kitüntetések 
átadása.
A  Hajdú-Bihar megyei új vadászok ünnepélyes fogadalomtétele. 
Majorét-, aerobik- és népi együttesek műsora.
A Vadászkürtös Fesztivál bemutatója.
Az I. Vadászati Gasztronómiai Fesztivál eredményhirdetése.
A Szerencsejáték Rt. gálaműsora.
A hatos lottó nyilvános sorsolása.
A „Vadászok bora” Országos Borverseny díjkiosztása.
A hivatásos vadászok 7 próbája országos verseny első díjának, 
azaz „1999 legjobb hivatásos vadásza” cím átadása.
A vadásznapi tombola húzása.
Esti gálaműsor.
Tűzijáték.
A  debreceni „Túlélők” együttes nosztalgia rock-koncertje.
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m  O 5 k  í ti O kés-nagykereskedés

USA-JAPÁIM -EURÓPA 
EB késgyártó képviselete

&Késkereskedök: f / f : :  \
ize litd  a k íná latbó l

J , . t )i s k ,  lk /

/

E g y e d i
k é s g y ü j t o k
A legiuigyuhh 

választékot 
kínáló üzletok 

/ •' Késmámia mintabolt
J  1 Lurdy Hóz Bp.

te l: 41 9 -413  1

ABDI-Exkluziv áruk boltja
Pólus Center, Com Törökbálint,

Szeged Teico

KATZ márkabolt RS Center Kft.
1089 Bp. R e itú  lé r  01.

te l: 010-3506

KÉSMÁMIA
a BINJV-n Fi? pavilon l./n.

1999.09 .10-19 .

moaklto ké i-nagykereskedét

1031 Bp. Szentendrei út 1/4 tol: £ 4 £ -4 115 . 0 6  30 9-4 9 9 -9 5 9  fax 24P-6889

IN T E R M A S  KFT.
AUTOMATA KORONGDOBÓK STANDARD, 

M IDI, M IN I, NYÚL ÉS BATTUE KORONGGAL 
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL.

VKE-TAGOKNAK ARENGEDMENY!

RÁDIÓS ELSÜTŐ IRÁNYÍTÁS 150 M-IG, 12 V-OS, 
MŰKÖDTETÉS JÁRMŰAKKURÓL IS ■ TÁRMÉRET: 

100-TÓL 500-IG  ■ HAG YO M ÁN YO S KÉZI VERSENY- 
ÉS HOBBIGÉPEK M IN D EN  KIVITELBEN, POSTAI 
UTÁNVÉTTEL ■ HELYSZÍNI VERSENYRENDEZÉS 

MOBIL FELSZERELÉSSEL ■ TERMÉKLISTÁT FAXON 
VAGY LEVÉLBEN KÜLDÜNK ■ KORONGLÖVŐ- 

LŐTEREK KOMPLETT BERENDEZÉSE, TERVEZÉSE.

m ü
INTERMAS Kft. Engineering

Telefon: 0 6 -6 6 /3 2 1 -1 5 1  
0 6 -2 0 /9 4 5 -0 7 6 4

Ü I E C
f i o c c

V ad ász lő szerek  12-1 ó-20as kaliberekben, 
különböző sörétsúllyal 2-4,5 mm-es sörétmérettel.

S p o rtlö s ze re k  speciá lis és extra kivitelben.

K ü lö n leg es  lő s ze re k : fényje lző, nyom jelző, 
m adárriasztó, önvédelm i riasztó, ólom lövedékes.

2 2 -e s  k is p u s k a lő s ze re k .

P o lg á ri fe lh a s zn á lá s ú  p iro te c h n ik a i 
te rm é k e k  (fáklyák, füstök stb.).

N ag y , kö ze p e s  és k e r t i  tű z ijá té k o k
tervezése, gyártása, szerelése és lejátszása.

FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és revolverlőszerek.

TELEPHELY:
8184 Fűzfógyártelep, Pf.: 22. 

Telefon: 88/451-310, 
Telefax: 88/451-091

KERESKEDELMI IRODA:
1015 Budapest, Bartók Béla u. 

9 2 -9 4 . B /7 1 .
Telefon: 36-1/361-4403, 

36-1/361-1481
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A ZÁRTKERTI VADTARTÓ 
-  vaddisznó, dám, g im  s tb . -  KERÍTÉSEK 

ELEKTROMOS VADKÁRELHÁRÍTÓ KERÍTÉSEK 
VADFÖLD LEGELTETŐ KERÍTÉSEK SPECIALISTÁJA 
V illanypász to rok  és ke llé ke k , vad fö ld i taka rm ányok  

ve tőm ag ja inak  nagykereskedő je

M agyar-O sztrák Kereskedelm i és Szolgáltató Kft.

BEFAG RT. -  
SEFAG RT. -  
ZALAERDŐ RT. -  
KISALFÖLD RT. -  
NYÍRERDŐ RT. -  
FERTŐHANSÁG NP. -

ZÁRTKERTI VADTARTO KERITESEK 
REFERENCIA ERDÉSZETEI:

SÜMEG, BAKONYSZENTLÁSZLÓ 
KAPOSVÁR, SZÁNTÓD 
LENTI, NAGYKANIZSA, ZALABAKSA 
KAPUVÁR 
HAJDÚHADHÁZ 
SARRÓD

NAPKORI ERDOGAZDAK SZÖVETKEZETE, NAPKOR

(vaddisznó)
(vaddisznó)
(vaddisznó)
(vaddisznó)
(vaddisznó, dám)
(vaddisznó)
(vaddisznó, dám)

A KERÍTÉSEK A LEGJOBB MINŐSÉGŰ BÉKÁÉRT VADHÁLÓBÓL KÉSZÜLNEK

(■ ■ T 0* * JHVr-
■■1
fwm . mM l fe T M
1*3  mm*1

■ n  tm mmti

KERJEN TAJEKOZTATOT!
! CONT ECO Kft. 9700 SZOMBATHELY 
" Szent Gellért u. 17.

M Tel./fax: 94/325-672 Tel.: 94/315-987

A SIKERES VADASZAT A TORÉT ATADASAVAL ER VEGET AZ ERZELMEK 
VIHARÁNAK CSILLAPODÁSÁVAL JUTHATUNK ESZÉBE, MERT A ZSÁKMÁNYRÓL 

VALÓ TISZTESSÉGES GONDOSKODÁS MINDEN BECSÜLETES VADÁSZ 
KÖTELESSÉGE. MEGBÍZHATÓ, KORREKT ÜZLETI PARTNERRE PEDIG MANAPSÁG

MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN.

RÁNK MINDIG ÉS MINDENHOL 
BÍZVÁST SZÁMÍTHAT!

^  V
' H  d  * jk 1 _

A



R93 - cserélhető csövekkel 
30 féle kaliberben

Golyós és kombinált 
billenőcsövű fegyverek 
Célzóoptikák 
Golyós lőszerek

Mauser M96 
távcsővel szerelve; 

480 000,-Ft-tól

Értékesítés raktárról

Komplett paket 
kedvezmény

Tíz év gyári garancia

B

BLASER M a g y a r o r s z á g  K FT  
Blaser-Mauser márkaképviselet 
2837 Vértesszőllős, Valusek u. 30. 

Tel./Fax: (34)379 500; (20) 922 4500

Budapest

Az újonnan átalakított, 2-3 ágyas, zuhanyzós szobák
hoz, apartmanokhoz 100 személyes étterem, hangulatos 
söröző, exkluzív konferenciaterem, zárt személygépkocsi- 
és autóbuszparkoló is tartozik. A városcentrum és a repü
lőtér egyaránt könnyen megközelíthető.

Szobafoglalás, helyfoglalás, rendezvények 
megrendelése:

Nap Szálló Kft., Budapest, Vaspálya u. 17/b 
Telefon: 260-9962,

Telefon és fax: 260-2971
E-mail: nap.hote.kobanya@mail.matav.hu
Internet honlap: www.hotels.hu/naphotel

10

mailto:nap.hote.kobanya@mail.matav.hu
http://www.hotels.hu/naphotel


Spyderco

]  __ ' *
O P IN E f' . jrrf  BDKEH

WENGER

2 8  kéngyártú kínálatéival

várja vadásztársaságok

vadászboltok és

kereskedők érdeklődését

m o s k t r n  k u s - n H i ] y k f ? r e s k e d é s  1LJ31 B p . S z e n t e n d r e i  ú t  1 7 4

t e l :  £ 4 ^ - 4 1 1 6  . U B  3 Ü 9 - 4 9 9 - 9 5 9  f « i x : 2 4 ^ - 6 0 0 9

[ j^ lT R A M O N T IN A

K É S IVI Á  l\l I A
a  BÍVJV-n
F g  p a v i l o n  l . / n .
1999 .09 . 10- 19.



EURÓPA VEZETŐ SZAKCÉGE A VADÁSZTATÁS, 
VADKERESKEDELEM, ÉS VADGAZDÁLKODÁS TERÉN
j K c

VADÁSZAY$ZEft¥£2 É &

ÍULFÖLDIEKNEK-BELFÖLDIEKNEK, BELFÖLDÖN ÉS
AFRIKÁBAN

! 4 f\  !■{" ̂  1 ,? í* ÍÍB  ÍJ \ ' %•

FELÚJÍTOTT TÖRZSEKBŐL NAPOS, ELŐNEVELT ÉS KÉSZ 
FÁCÁN, VADKACSA. SZARVASFARM

ÉLŐ MEZEI NYÚL ÁTVÉTELE A LEGMAGASABB PIACI
ÁRON

BUDAPEST, VISEGRÁDI UTCA 9. TEL.: 239-1333

'

MA'JAD I Í T j

H-1014 BUDAPEST I., ÚRI U. 39. TEL.: 375-9611, 201-6445. FAX: 201-6371. E-MAIL: MAVAD@ELENDER.HU

mailto:MAVAD@ELENDER.HU


*  Bedolgozol 
Sok praktii

*  Vízálló és é 
$ Puha. mele

KETTNER szabajffdökabát,
bárm ilyen időjárásban jó l hasz
ná lha tó . A divat és a sportos 
fun kc ió  tökéletes összhangja. A 
lá tha ta tlan , b e do lg ozo tt k lím a
membrán a kabá to t vízállóvá 
teszi amellett, hogy m egőrzi 
átlélegző aktiv itását. A ke lle 
mes fogású nylon felsöanyag 
különösen strapabíróvá teszi a 
kabátot. Legom bolható, zsinór- 
összehúzós kapucni, am ely^ a

Cikkszám:
és az alján, elől kétutas a p z a ft^ .  oíiv 60040, sötétkék 60108,
ral és té p ő zá rra l, á llí th a tó  
kézelőbőség, ké t b e vá g o tt, I /  w — — -  » U

nyakrészt tépőzáras m egoldás** zseb, két kom bizseb, zippes 
sál védi. Magasan záródó ga l- belsőzseb. Anyaga 100% poly-
lér, zsinórösszehúzó derékban amid, vattázása 100% polyester

M ére t: 4 8 -5 4
34.9#0.- he lye tt 

56-62  
34.9*00.- h e lye tt

na tú r 60157

23.9<

26.900.

Üt a természetbe
A csom agküldő kata lógusban 
szereplő te rm ékek m egrende l
he tők szaküzlete inkben, vala
m in t a b e fű zö tt m egrendelő- 
kártyán postai ú ton , vagy cso
m agkü ldő  szo lgá la tunkná l 
te le fon on : 420-4940, ille tve 
faxon 420-4466.
Szállítás a m egrendelés beérke
zésétől szám íto tt 3 héten belül. 
A  m agyar tö rvények é rte lm é
ben csomagküldésben fegyver, 
lőszer nem  kü ldhető .
A katalógusban szereplő  
áraink 1999. novem ber 30-ig 
érvényesek.
IKM bejegyzési szám: 1-518/2-94

99 ősz föHnte



A leú jabb  ELCH m odell 
bőrhatású waxos anyagból, 
ideális a té li vadászatokra. 
Az exkluzív program  során a 
legszigorúbb előírások sze
rin t k ife jeze tten  elképzelé
seinknek m egfele lően  vadá
szatra k ifejlesztve, 90 % po- 
lyester-10  %  nylon összeté
te lű  k ivá ló  m inőségű mik- 
rofaser anyagból - összeköt
ve a kellem es v iseletet a k i
tű n ő  hordtulajdonságokkal:
- mozgás közben nesztelen
- szélnek és nedvességnek 
ellenáll
- puha, kellem es fogású
- különösen strapabíró
- 30 fokon m osható
- rendkívül m eleg

n n  Kr--.

1 . ELCH va d á szka b á t bőrha
tású waxos anyagból, szuper
m eleg th e rm o lite  béléssel. A 
dekora tív  rom busz-stepp díszí
tés há tu l fo ly ta tó d ik . A  ga llé r 
magasan zárható , e lő l a gom 
boláspánt a la tt kétu tas zippel 
záród ik . Á llíth a tó  kézelőbőség, 
ké t belső-, ké t kom b i- és egy 
b iztonsági zsebbel, há tu l nagy 
átm enőzsebbel, am ely nyílásá
nál begom bo lha tó . A  k itűnő , 
100 % polyester anyagú th e r
m o lite  bélés k itűn őe n  m elegít. 
Bélés: 100 % acetát. Olív. 
Cikkszám: 60470
M éret: 4 8 -5 4  34.900,-

56-60  38.900,-

2 .  ELCH s te p p m e llé n y  fe n ti 
k iv ite lb e n , magasan zá ródó  
g a llé rra l, sima v á llfo lt ta l,  
zippes-patentos záródással, ké t 
bevágott zsebbel és egy zippes 
belső zsebbel.
Cikkszám: 60471
M éret: 4 8 -5 4  19.900,-

5 6 -6 0  22.900,-

3 .  ELCH vadásznad rá g  bő r
hatású waxos anyagból pam ut 
béléssel. Kényelmes bővítő  haj
tásokkal, ké t bevágott zsebbel, 
pa ten tta l zá ródó  farzsebbel, o l
da l- és kés-zsebbel.
Cikkszám: 60472
M éret: 4 8 -5 4  17.900,-

56 -62  19.900,-



1 . ELCH vadászkabát th e r- 
m o lite  béléssel. Kényelm es 
m o d e ll s tra p a b író  anyagbó l, 
m elegen bé le lt, mégis könnyű. 
Az erősen ig énybe ve tt része
ken co rdura  erősítéssel, kapuc
n ival, e lő l z ippes-patentos zá
ródással. Hat első- és ké t belső 
zsebbel. A  há tán levő zseb o l
da lán z ip pe l zá ród ik . Pamut- 
po lyam id  fe lsőanyag, trev ira - 
bélése 100 % po lyester. Olív. 
Cikkszám: 60005  
M ére t: 4 8 -5 4
4?.900,- h e ly e tt 39.900,- 

56-60
54& 00 ,- h e ly e tt 44.900,-

3 .  ELCH Canvas nadrág, ké
nyelmes bővítő hajtással, két 
bevágott- és két gom bolható 
hátsó zsebbel. Oldalzsebe ka
rabinergyűrűvel és rá te tt kés
zsebbel. Tiszta pamut.
Olívzöld
Cikkszám: 60450 
Méret: 48-54 12.900.-

56-60 13.900.-

4 .  KETTNER VADÁSZDZSE
KI vax-szal kezelt tiszta pamut
ból, a patentzáródás a la tt két- 
utas zippel, kord gallérra l. 
Négy külső és egy belső zseb
bel, a hátán o lda lt zippel záró

hátsó zsebbel. O ldalt slic
ceit. A felső anyag vax-szal ke
zelt pamut, a kockás bélés tis£» 
ta pamut.
Olívzöld
Cikkszám:60106 
Méret: 50-54 17.900.-

56-60 19.900.-

5 . B a rb o u r im p re g n á ló v a x
a fe n ti kabátok fo lyam atos 
karbantartásához és utánkeze- 
léséhez.
Cikkszám: 60800 2.600.-

'QQ r\c7  CrFiWr

2 .  ELCH Canvas m e llé n y .
záródó gallérral, rej- 

zippes zsebbel, két nagy 
és belső b izton

sági zsebbel. Felső anyaga tisz
ta pamut.
Steppbélés 51% acetát, 49% 
polyamid, töltése 100% polye-

Olívzöld
Cikkszám: 60447 
Méret: 48-54

56-60
19.900.-
22.900.-



I

KETTNER e sö ru h á za t. M in 
d en  v a rrá s a  le h e g e s z tv e , 
e zé rt a v iz e t nem  e re sz ti á t. 
K itű n ő e n  sze llő z ik  az a n ya 
ga a fu n k c io n á lis  k ia la k ítá sa  
k ö v e tk e z té b e n . S tra p a b író , 
100%  s p e c iá lis  p o ly a m id -  
n e jlo n b ó l.

1 . E söponcho, rá te tt kapuc
nival, amely lecsatolható 
Méret: 4 = 50/52, 5 = 54/56,
6 = 58/60
Cikkszám: 60605 9.900.-

2 .  E sőkabát, patentokkal rö
vid kabáttá alakítható, gallérjá
ban kapucnival.
Cikkszám: 60118  
Méret: 5 0 -5 4  9.900.-

5 6 -5 8  10.900.-

3 .  E södzsek i k a p u c n iv a l,
szellőző-lyukacsos megoldással. 
Kapucnija lecsatolható. 
Cikkszám: 60120  
Méret. 5 0 -5 4  8.900.-

5 6 -5 8  9.900.-

4 .  E sővédő  n a d rá g , o lda lt 
zippes megoldással.
Cikkszám: 60121
Méret: 50-54

56-58
6.900.-
7.600.-

BUSH-LINE gum icsizm ák ro
busztus n atú r kaucsukból, 
k ife je z e tte n  vadászatra . 
A lap anyaga  alacsony hő
m érsékleten is strapabíró  és 
k ife jeze tten  puha, a legké
nyelm esebb viselet.

5 .  BUSH-LINE ORANJE mo
dell, bősége csattal szabályoz
ható.
Cikkszám: 66111
Méret: 40-48
7.9^0.- h e ly e tt 5.900.-

6 . BUSH-LINE VAAL modell, 
bősége fűzővel szabályozható. 
Cikkszám: 66112
Méret: 40-48
7.9^0.- h e ly e tt 5.900.-

7 .  BUSH-LINE g u m ic s iz m a  
á p o ló  sp ra y  rendszeres hasz
nálatával meghosszabbíthatjuk 
a csizma élettartamát, taszítja a 
piszkot és a vizet.
Cikkszám: 66814 2.900.-



A p ro fik  a té li h idegben  
ELCH m űszőrm e ruházato t 
viselnek. Előnyei:
-  kellem esen puha, m égis  
strapabíró,
-  használat közben abszolút 
zajta lan
-  nedvességtaszító és szél
nek e llenálló ,
-  piszoktürő,
-  30 fokon m osható

1 . ELCH m ű sző rm e  dzseki.
Rendkívül meleg, bolyhos, pu
ha, s trap ab író  és víztaszító . 
Ideális a hűvös őszi és a hideg 
té li napokra. Kétutas zippel, 
derékban zsinórösszehúzóval. 
Két külső és ké t belső zsebbel. 
M űszőrm e összeté te le  50% 
polyacryl és 50% polyeszter, 
bélése 100% polyeszter. O liv- 
zöld
Cikkszám: 60007 
M ére t: 48-54 19.900.-

56-60 22.900.-

2 .  ELCH z ippes  m űsző rm e  
p u ló v e r  k é t m e leg  o lda lsó  
zsebbel, a lu l zsinórösszehúzó
val.
Cikkszám: 62069 
Méret:
3=48-50 4=52/54 14.900.-
5=56-58 6=60 16.900.-

3 .  Könnyű, meleg HOPKINS 
fle e c e -k a b á t, két zippes zseb
bel,. gumis kézelővel, alul zsi
nórösszehúzóval. 100 % polye- 
ster. Olív
Cikkszám: 61632 
Méret:
3 = 48/50 4  = 52/54 15.900,- 

5 = 56/58 16.900,-

^ELCH sapka, sál és ke sz tyű  - 
té l i  vadász e lm a ra d h a ta t

la n  k ie g é s z ítő i

l 4 .  Puha meleg ELCH fleece  
ip ka , méret nélküli. Olív 

cszám: 67562 2.900,-

ELCH fleece -sá l. Olív 
ikkszám: 67561 2.600,-

ELCH fleece-kesztyű ,
nsulate béléssel, erősített 
elővel. Olív. 
kszám: 67560
iret: 8, 9, 10 3.900,-

f i



1 . KETTNER n a d rá g  tis z ta  
p a m u t, s tra p a b író  g a b a r- 
d in b ó l, m e le g  p a m u t bé lés
sel, m e ly  té le n  m e le g ít, az 
á tm e n e ti id ő b e n  p e d ig  fe l 
szív ja  a nedvességet. 
Olívzöld, bevágott- és farzse
bekkel, kés- és oldalzsebbel. 
Cikkszám: 61012
Méret: 50-54 8.900.-

56-58 9.900.-

2 .  ELCH vadász-jeans p an 
ta l ló  dupla térdrésszel, bevá
gott-, far- és oldalzsebekkel, 
kés-zsebbel.
Cikkszám: 60424 
Méret: 48-54 10.900.-

56-62 11.900.-

3 . ELCH vadásznadrág  ther- 
molite béléssel, kényelmes és 
meleg. Bevágott zsebekkel, 
farzsebbel és tépőzáras dupla 
oldalzsebbel, öve oldalt elasz
tikus betéttel. Anyaga 100 % 
polyamid, trevira bélése 100 % 
polyester. Olív.
Cikkszám: 60006 
Méret: 48-54
22.3)00,- h e lye tt 13.900.- 

56-62
25.3Ö0,- h e lye tt 14.900.-

4 .  Sanderson elasztikus  
ko rd nad rágo k  különösen 
strapabíró pamut-polyamid 
keverékéből készültek, a kiko
pás ellen különleges szálstabi
litással szőve, kényelmes, bőví
tő  hajtásokkal, bevágott zse
bekkel, zippes farzsebekkel, 
oldal- és kés-zsebbel.
Cikkszám:

olív 61086 
nád 60111 

Méret: 48-54 13.900.-
56-62 14.900.-

5 . ELCH vadász-jeans té rd 
n a d rá g  dupla térdrésszel, be
vágott far- és oldalzsebekkel, 
kés-zsebbel.
Cikkszám: 61080 
Méret: 48-54 10.900.-

56-62 11.900.-



ÍÖ U D tó

1 . M EINDL URAL tú ra -  és
c s e rk e lő c ip ő , puha m arha
bőrbő l, e llená lló  ve lú rb ő r e rő
sítéssel, b é le lt sarokrésszel és 
magasan fe lv a rro tt puha nap- 
pabör nyelvvel. Talprészében 
ana tó m ia ilag  k iké p ze tt te x t il
be té tte l, vu lkan izá lt la tex-gu- 
m ibó l készült, csúszásmentes 
ta lp p a l. Teljes magasság: 17 
cm, súlya cca. 500 g.
Cikkszám: 66090
M éret: 37-46 17.900,-

2 .  M E IN D L GARMISCH k é 
n y e lm e s , m e g b íz h a tó  
s p o r tc ip ő  k ivá ló  m a rh a b ő r
ből, k ive h e tő  speciális te x til 
ta lpbé lésse l, erős e lasztikus 
g u m ita lp p a l. Olív. (Súlya ca. 
450 g)
Cikkszám: 66097
M éret: 40-46 12.900.-

3 .  M E IN D L GARMISCH
s p o rtc ip ő , m in t az 2. képen. 
Barna. Cikkszám: 66036 
M éret: 40-46 12.900.-

4 .  K e ttn e r  té rd z o k n i k itű n ő  
mosási tu la jdonságú műszál-e- 
rősítésű gyap júbó l, o rr- és sa
rokerősítéssel.
Géppel m osható 30 fo ko n . 
M ére t: 105=39/40 110=41/42 

115=43/44 120=45/46 
125=47/48 

Cikkszám: 65004 3.900.-

5 . K e t tn e r  té rd h a r is n y a ,
g u m íro z o tt té rd fe le tt i résszel, 
puha müszál-erősítésű gyap jú 
ból, f r o t t í r  talprésszel.
Géppel m osható 30 fokon . 
M ére t: 105=39/40 110=41/42 

115=43/44 120=45/46 
125=47/48 

Cikkszám: 65012 3.900.-

A  szu p e rkö n n yű , lé p é sb iz 
to s  GREENOCK tú ra -  és 
s p o r tc ip ő k  k iv á ló a n  hasz
n á lh a tó k  a va d á sza t és te r 
m é sze tjá rá s  so rá n . A  te rm é 
kek a c o rd u ra  és v e lú rb ő r  
k iv á ló  k o m b in á c ió já v a l ké 
szü lte k , p u h á n  b é le lt  n y e lv  
és sa rokréssze l. A  c ip ő k  b e l
se je  te x t i l le l  b é le lt ,  k iv e h e 
tő ,  te x t ilb é lé s e s  ta lp b e té t
te l,  ro b u sz tu s , lé p é sb iz to s  
re c é z e tt g u m ita lp p a l.

6 .  GREENOCK fűzős tú ra  f é l 
c ip ő  (Súlya ca. 465 g) 
Cikkszám: 66065
M ére t: 37-46 9.900.-

WEGENER v a d á s z k a la p o k  
id ő já rá s  e l le n á l ló ,  f i l -  
c e s íte tt t is z ta  g y a p jú b ó l

7 . D re is p itz  fo rm a , zsinórdí
szítéssel.
Cikkszám: 64083
M éret: 55-61 8.900,-

8 .  T ra v e lle r  fo rm a , bőrpánt 
díszítéssel
Cikkszám: 64085
M éret: 55-61 9.900,-



1 . K e ttn e r  vadász-há tizsák
Könnyű időjárásellenálló kor
durából, bélelt hátrésszel, le
csatolható oldalzsebekkel, 
többcélú kordura pántokkal. 
Méret: 49x29x14 cm 
zsebek: 35x14x6 cm 
Cikkszám: 41207 5.900.

2 .  ELCH s p o rttá s k a , elnyű- 
hetetlen, vastagfalú PVC-re 
fe lh o rd o tt nejlonszővetből, 
stabil, kétutasan záródó mű
anyag zippel, alján egy 
oldalon rögzíte tt merevítőlap
pal. Kézi- és váll hordszíjjal, o l
dalsó ira tta rtó  zsebbel, a cipők 
számára átszellőző neccbeté- 
tes záródású rekesszel. Mosha
tó , könnyen tisztántartható. 
Súlya kb. 1060 g. Méret: 60 x
30 x 30 cm
Cikkszám: 41151 2.900.-

3 . BUSH-LINE zsebkés, 9 cm
hosszú Drop-point rozsdamentes 
pengével, funkcionálisan kikép
zett pakka-fa markolattal. 
Cikkszám: 47271 8.900.-

4 .  BUSH-LINE zsebkés, pen
géje 9 cm-es rozsdamentes 
acélból, funkcionálisan kikép
zett pakka-fa markolattal. 
Cikkszám: 47270 9.900.-

5 . Egykezes Herbertz zseb
kés, 8.5 cm hosszú, kiváló rozs
damentes AISI 420-as anyagból 
készült pengével.
Cikkszám: 47357 6.900.-

6 .  K e ttn e r  te rm o s z  nemes 
acélból. Vákuum eljárással ké
szült, ezért törhetetlen. Abszo
lú t íz- és szagmentes. Patent
zárral, amelyet a kiöntésnél 
nem kell lecsavarni.
0,5 literes
Cikkszám: 41260 4.900.-

7 .  K e ttn e r  te rm o s z , m int 
41260, 1 literes 
Cikkszám: 41225 6.900.-

8 .  U n iv e rz á lis  szerszám - 
kész le t cserélhető funkcióval 
kordura tokban.
Cikkszám: 48024 3.900,-

9 .  K e ttn e r  te le s z k ó p o s  
k o m b i lö b o t,  69-185 cm, kö
zö tt á llítható magasságú. A le
vehető fegyvertámasz csavar
ral, optikai állványként is alkal
mazható.
Cikkszám: 45300 11.900.-



1 . K ettner univerzális lám 
pa, nem hiányozhat egy háti 
zsákból sem. Ideális a magas
les, cserkelőút megvilágítása 
hoz, de fe lhaszná lha tó  úgy, 
m in t á lló  és kézilámpa. 4 m ig
non elemmel m űködik, (elem 
nélkül)
Cikkszám: 49465 2.590.-

2 . K ettn er halogén kézi
lámpa, vízálló, ütésálló m ű
anyag házban, rendkívül nagy 
fényerővel, (elem nélkül). 
Cikkszám: 49258 3.490.-

Blokkelem , a 49258-as kézi 
lám pához (nem tö lth e tő ). 
Cikkszám: 49157 1.390.

Tartalékizzó 49258-hoz.
Cikkszám: 49253

3 . K e ttne r akkus kézi fény
szóró, fe ltö lthe tő  halogénlám
pa. A kapcsoló és a ház ütésbiz
tos, vízálló. Fényvetője speciális 
reflektorral (105 mm). Rendkívü
li fényerő egészen 1000 m-ig. 
ó lom  akkuval 6 V/4 Ah. Halo
génizzóval 5,5 1 A. GS tö ltő  a há
lózati áramhoz, LED kijelzővel, 
autóadapterrel, 0,5 A biztosíték. 
Töltési idő kb. 12 óra. Világítási 
időtartam  kb. 3,5 óra. FIGYE
LEM! Használat e lő tt fe ltö lten
dő! (kb. 12 óra) Három havonta 
töltendö. Magas hőtő l védeni, 
gyerekek elől az ólomakkut el 
kell zárni.
Cikkszám: 49339 8.900.-
Tartalékizzó 49339-hez 
Cikkszám: 49186 1.490.-

4 .  Irá n y tű  fo lya d é k fe ltö lté - 
ses fémházban, m ikroskálával, 
nagyítóval, szál keresővel. 
Cikkszám: 49035 5.900.-

5 . Liqui M o ly  fe g y v e ro la j
e ltávo lítja  a lőpor- és a füstle
rakódást, gá to lja  a nedvessé
get, Csökkenti a rozsdásodást. 
Műanyagra, fára, fém re semle-

200 ml spray 
Cikkszám: 40153

6 . Vadász-szék stabil acél lá
bakkal, ü lőkéje strapabíró cor- 
dura anyagból. Ülőmagasság 
60 cm, csőátmérő 18 mm. 
Cikkszám: 45270 3.900,

7 . Kettner fegyvertáska a
tisztítószerek vagy lőszer ré
szére k ia la k íto tt külső zsebbel. 
A  külső anyaga 100 % polye- 
ster, vastag noppszivaccsal bé
lelve. Hossza kb. 125 cm 
Cikkszám: 41375 8.900,-

8 .  K e ttn er fegyverharis 
nya, e lnyűhete tlen 100 % po- 
lya k ry lb ó l. Hossza 150 cm. 
Egyaránt használható a fegy
ver szállításakor és hidegben 
sálként is.
Cikkszám: 42096
2.^00,- he lyett 1.300,-



A TASCO CÉLTÁVCSÖVEK v i
lágszerte elism ert m inősé
gűek, vízállóak, vízszintes 
és fü g gő leges  irányban  
egyaránt á llíth a tó , a variá l
ható  nagyításúaknái fo k o 
zatnélküli nagyítási lehető 
ség, m ind am elle tt a szálke
reszt a kép középpontjában  
m arad.

TASCO CÉLTÁVCSŐ. Standard 
k iv ite l szerelékkel, légpuská
hoz

1 . TASCO 4x15  
Cikkszám: 21030

2 .  TASCO 4x20  
Cikkszám: 21031

TASCO SUPER CÉLTÁVCSÖ 
VEK vadászfegyverhez.

3 . TASCO 4x32  
Cikkszám: 21083

4 .  TASCO 6x40  
Cikkszám: 21070

5 . TASCO 3-9x40  
Cikkszám: 21072

6 .  TASCO 4 -1 2 x 5 6 , 30/30 
szálkereszttel
Cikkszám: 21178 66.900.-

TASCO WORLD CLASS cél
távcső
Csúcsminőség a TASCO-tól, kü 
lönösen ha jtóvadásza tokná l 
a ján lo tt. Rendelkezik a kate
góriá jának m egfe le lő  m inden 
előnnyel: vízálló, pormentes, a 
tö b b i TASCO céltávcsőhöz ké
pest 20 % -kal nagyobb lá tó 
mezővel. Kiváló m inőségű fe 
lü letkezelés. Többrétegű SU- 
PERCON fe ltö ltésű , különösen 
nagy fényáteresztő képességű, 
ezért nagyon világos, briliáns 
képet nyú jt.

7 .  TASCO WORLD CLASS
1,75-5 x 20, 30/30 szálkereszt
te l
Szürkületi érték: 5,9-10 
Látómező 100 m éteren 24-8 m 
Hossza 267 mm, tubusátm érő 
25,4 mm, súly: 290 g.
Cikkszám: 21168 34.900,-
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BUSHflELl 1 . BUSHNELL lézeres távo l
ságmérő. A Lytespeed 400 tá 
volságm érő o lyan készülék, 
amely a szemet nem károsító 
lézer im pu lzust bocsát ki, 
amely a m egfigye lt ob jektum 
ról az op tikára  visszaverődik. A 
beépíte tt számítási rendszer a 
m eg te tt ú t alapján m egm utat
ja a m eg figye lt ob jektum  tá 
volságát, egyben je lz i a készü
lékben használt elem tö ltö tt-  
ségi fo k á t. A  távolságmérés 
tartom ánya 15-400 m, ahol a 
mérési pontosság plusz-mínusz 
1 m. A  készülék Yard-ban és 
méterben mér, a kívánt mér
tékegység egy kapcsolóval ál
líth a tó . A  speciális Z ipThru 
kapcsoló alkalmazásával a tá- 
volságmérő még havas vagy 
esős időjárásban is lehetővé te 
szi a pontos távolságmérést. 9 
Voltos elemekkel m űködik. 
Méret: 150x120 mm. Súlya csak 
ca. 445 g. A  távolságmérő ké
szülék a nagy távolságú lövé
seknél a ján lo tt.
Cikkszám: 20400
77.900.- helyett 58.900.-

2 . MEOPTA precíziós spek- 
tív , 25x70 Rendkívüli te ljesít
mény az árához képest! Külö
nösen világos, a széleken is 
éles, a valóságos színeket hűen 
visszaadó képet nyújt. A priz
mafelépítésénél fogva univer
zálisan használható. Hosszten
gelyében fo rga tha tó , ezért pl. 
fekvőlövészetnél a lö lapm egfi- 
gyeléshez kiválóan alkalmas. 
Porvédő sapkával, napvédővel, 
hordtáskával és stabil három 
lábú állvánnyal szállítjuk. Látó
mező 1000 méteren 31 m. Tel
jes hossz: 350 mm. Súly: 1,1 kg. 
Az állvány csavarmenete 3/8" 
(egy 1/4", a kereskedelemben 
használatos állványhoz szüksé
ges adap te rt is szállítunk hoz
zá). Zöld
Cikkszám: 20078 59.900.-

3 . M oonlight Scout 
készülék
Jó te ljesítm ény, kedvező ár 
m elle tt. Egy kézben jó l illeszke
dő kis készülék, képfelerősítő- 
vel. 50 mm objektív, 1,7-szeres 
nagyítás, beép íte tt IR v ilág ító 
val. 2 db 1,5V M ignon elemmel 
m űköd ik. M érete: 170x85x60 
mm. Súlya: 480 g 
Cikkszám: 20546 71.900.-

TASCO GA Field távcsövek
Robusztus látcsövek különösen 
jó  fogású vastag fa lú  zöld gu
m iházban. A  céltávcsövek a 
Porro-felépítés m ia tt kü lön ö 
sen plasztikus és világos képet 
adnak. A kézhezálló középső 
á llítókerék gyors élességállítást 
tesz lehetővé. A  látcsövek álta l 
n yú jto tt kivételesen nagy lá tó 
mező, különösen a 8x40 nagyí
tásúnál már széles látószögű 
minőség. Egyedi lencseállítók a 
jobbo lda lon . Hordszíjjal és to k 
ban szállítjuk.

4 .  TASCO GA Field 8x40
Szürkületi érték: 17,9 
Látómező 1000 méteren: 140 m 
Súly: 780 g
Cikkszám: 20279 21.900.-

5 . TASCO GA Field 10x50
Szürkületi érték: 22,4 
Látómező 1000 méteren: 108 m 
Súly: 918 g
Cikkszám: 20280 25.900.-
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S2000
2 3

6 7

AU5E

1 . M 98 rendszerű ism étlő
fegyver. Az eredetileg a M au
ser á lta l k ife jlesz te tt 98 zárszer
kezet a mai kornak m egfe le
lően átdolgozva, gyári új precí
ziós csővel, elsütőszerkezettel 
és d ió fa  aggyal ke rü lt szerelés
re. Biztonsága és lőpontossága 
m ia tt k ivá ló  vadászfegyver. 
Közvetlenül az ütőszegre ható 
zászlós biztosítóval, gyorsítóval 
ellátva.
Kaliber: 7x64 30.06 
Cikkszám: 14339 94.900.-

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!

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

132.900.-
3. M98 fegyver 3-12x52
TASCO Euro céltávcsővel szerel
ve. 177.900.-

A nagysikerű M 98 m odell 
továb bfe jleszte tt változata  
a LUGER ism étlő fegyver.
M egbízható, működés közben 
hangta lan o lda lb iztosítóval, ka
libe rtő l függően 3-5 kapacitású 
acél tá rra l, va lam int a céltávcső- 
szerelék rögzítéséhez menetes 
fu ra to kka l van ellátva. A csöve
ke t a legm odernebb precíziós 
eljárással á llíto ttá k  elő, amely 
hosszú távon m egbízható lő te l- 
jesítm ényt biztosít. Pisztolyfo- 
gásos, d isznóhátú , recézéssel 
d íszíte tt agyfája d ió fábó l ké
szült, gum i agytalppal. A zár- 
szerkezet kialakítása lehetővé 
teszi a könnyű és gyors m űköd
tetést.
Ka liber: 6,5x57, 7x64, 30.06, 
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Csőhossz: 60 cm, súly: 3,4 kg 
Cikkszám: 14571 
jobbkezes k iv ite l 122.900.-

M agnum  kaliber fe lá r
7 mm Rém.Mag. és 
.300 W in.M ag.-hoz (külön m eg
rendelésre) + 10.000. -

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!

4. LUGER fegyver 3-9x40
TASCO Super céltávcsővel sze
relve. 158.900.-
5. LUGER fegyver 3-12x52
TASCO Euro céltávcsővel szerel
ve. 199.900.-

MAUSER M  96. Az új Mauser 
M96-os egy nagy m ú ltra  a lapo
zo tt, de teljesen új zárszerke
ze tte l e llá to tt fegyver. A  zárdu
ga ttyú  egyszerű hátrahúzásá- 
val és e lőreto lásával nagyon 
gyors ismétlést b iztosít. A  zár- 
szerkezet n y ito tt  á llapotában 
az ütőszeg autom atikusan biz
tosítva van. Karcsúsított d iófa 
ágyazással. Beépített, 5 lőszer 
befogadására alkalmas tár, 3 
állásos b iz tos ító , á llí th a tó  
irányzék.

Cső: 
M au

ser m inő 
ség, kiváló 

lőkép. Cső
hossz: 56 cm Tel
jes hossz: 106 cm 

Súly: 2,8 kg 
Kaliber: 243 W in., 7x64, 

270 W in. 30.06
Cikkszám: 14218 127.900.-

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!

6 . M96 Mauser 3-9x40 TASCO 
céltávcsővel szerelve 185.900.-
7. M96 M auser 3-12x56 
KETTNER világ ítópon tos céltáv
csövei szerelve 329.900.-

Öröm mel kínáljuk Önnek a 
KETTNER ház kínálatában az 
utóbbi évek egyik legked
veltebb bock-büchs m odell
jé t  a KETTNER 52000 fegyve
reket, rendkívüli m inőségé
hez képest igen kedvező  
áron. Jellemzői: vastagfalú, ko 
vácsolt acél zárótest, különösen 
m ély csőbeágyazással, páros 
csőkam póval, Delcour büchs- 
csővel, belü l kem énykróm ozott 
sörétes csövei, a zá rt csősín k i
fo rd íth a tó  szerelésre előkészít
ve. A  fegyver elegáns külsejű, 
fin o m  arabeszk gravírozással,

p iszto lyfogásos d iógyöké r 
agyfáva l. A  KETTNER S2000 
fegyverekre 5 év garanciát biz
tosítunk. Standard kiv ite l 
Kaliber: 12/70-30.06;
12/70-5.6x50RMag.
Cikkszám: 13110 229.000.-

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK!

8. KETTNER S2000 3-12x52 
TASCO céltávcsővel szerelve

314.900.-

9. KETTNER S2000 4-12x56 
TASCO v ilá g ító  szálkeresztes 
céltávcsővel szerelve

349.900.-

A KETTNER kínálatában kü
lönösen kedvezményes árú
ak a PMP vadász- és sportlő
szerek. Á llandó, egyenlete
sen jó , m egbízható minősé
gét fo lyam atos kontroll és a 
CIP jelzés biztosítja. A lősze
rek korrózióm entes BOXER 
csappantyúval vannak fe l
szerelve.

10. PMP vadászlőszerek
20/csomag
külön fé lék 1.400-5.600.-

1 1 .  PMP SWARTKLIP 0,22
lőszerek 50/csomag 
kü lön fé lék 420-620.-

A céltávcsővel szerelt fegyvereket szerelve, belőve a meg
rendeléstől számított 3 hónapon belül tudjuk biztosítani. 
CSAK SZAKOZLETEINKBEN! A magyar törvények értelmé
ben fegyver és lőszer csomagküldésben nem küldhető.



M odell
Cham pione

M odell
Cham pione

M odell
Cham pione

Kaliber 12/70 12/70 12/70
Ejektor — • •

K é tb illen tyű --- --- ---

Szelektív egyb illen tyű • • •

Szűkítés --- 1/4, 3/4 ---

Cserélhető váltószűkítés 1/1,3/4,1/2,1/4,0 — 1/1,3/4,1/2,1/4,0
Súly 3,1 kg 3,1 kg 3,1 kg
Csőhossz 70 cm 70 cm 70 cm
Teljes hossz 114 cm 114 cm 114 cm
Cikkszám 11337 11338 11339
Ár 115.900.- 119.900.- 129.900.-

^■ B O u a c OKettnee
Campione

EDUARD KETTNER CAMPIONE 
m odellcsa lád . M e g b ízh a tó  
m űködés, precíz lő te ljes ít- 
m ény és kedvező á r je lle m 
zi a feg yvereke t. A csövek 
belü l kem én ykró m o zo ttak , 
a csösin v e n tilá lt . A  záró 
te s t egy darab  acélból ko
v á c s o lt  s ta b i l  e g y s é g e t  
képez az elsütő- és záró 
s ze rk e ze tte l. T ö rh e te tle n  
sp irá l e ls ü tő ru g ó , e lsü tő - 
biztos ítás  a m a rk o la tn y a 
k o n .  D i ó f á b ó l  k é s z ü l t  
aggyal.

1 . KETTNER CAMPIONE egy
sze lektív  e lsü tő b ille n tyű ve l, 
e jek to r né lkü l, 5 db cserélhető 
csőszűkítéssel: 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 
és 0/0. Kaliber: 12/70 
Cikkszám: 11337 115.900,-

2 .  KETTNER CAMPIONE egy
sze lektív  e lsü tő b ille n tyű ve l, 
e jek to rra l. 1/4 és 3/4 csőszűkí
téssel. Kaliber: 12/70 
Cikkszám: 11338 119.900,-

3 .  KETTNER CAMPIONE egy
sze lektív  e lsü tő b ille n tyű ve l, 
e jek to rra l, és 5 db cserélhető 
csőszűkítéssel: 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 
és 0/0. Kaliber: 12/70 
Cikkszám: 11339 129.900,-

A K e ttne r á lta l k íná lt LUGER 
s ö ré te s  fe g y v e re k e t fe jle tt  
te ch n ika i részle tek, k itű n ő  
lő te ljesítm ény és hagyományos 
elegancia je llem zi. M egkönnyí
t i  a vásárlási kedvet az a tény, 
hogy a k itű n ő  m inőség mellé 
va lóban kedvező ár társu l. A 
zár- és e lsütőszerkezet stabil 
egységet a lko t. A  cső kem ény
k róm o zo tt, ve n tilá lt csősínnel. 
Pisztolyfogásos agyfá ja  kauká
zusi d ió b ó l készült. A  csövön és 
az agyfán szíjkengyellel. 
Csőhossz: 71 cm, te ljes hossz: 
114 cm Súly: 3.4 kg.

4 .  LUGER bock fe g y v e r  két
e lsü tőb illen tyűve l, e jek to r nél
kü l. Kaliber: 12/70 
Cikkszám: 11365 77.900,-

5 . LUGER pároscsövü fe g y v e r
Egy jó l s ikerü lt, kézben jó l fe k 
vő m odell, ahol a kedvező ár 
k itű n ő  lő ké p p e l párosul. 
Könnyű arabeszkkel díszíte tt, 
világosra k ró m o zo tt acél záró
test, greener zár, e jek to r né l
kü l. Cső be lü l kem énykróm o
zo tt, kívül rendkívü l ta rtós fe 
ketére k róm o zo tt. Choke: jo b b  
cső 1/4, bal cső 3/4. Csőhossz: 71 
cm, teljes hossz 114 cm Súly: 
3,2-3,3 kg 
Cikkszám: 11370  
Kaliber: 12/70 89.900,-

20/70 99.900,-

6 .  LUGER egycsövű  fe g y v e r
Rendkívül robosztus, külső kaka- 
sos fegyver, e jekto r nélkül, bar
n íto tt csővel. Kiválóan használ
ható fia ta loknak első fegyver
ként, vagy m ásodfegyverként 
nagy igénybevétel esetén. 
Csőhossz: 70,5 cm, teljes hossz: 
110 cm Súly: kb 2,5 kg 
Kaliber: 12/70
Cikkszám: 11371 25.900,-

A KETTNER sörétes lőszere
ket Európában a legm oder
nebb g yártás i eljárással, 
különlegesen gondos, már 
a gyártási fo ly a m a t közben  
is v é g ze tt m inőségvizsgá
la tta l szállítják a vadászok 
és a sportlövők számára. A 
vadászlőszerek k ivá ló  m i
nőségű csillagperem ezett, 
rézkupakos p lasztikh ü 
velybe vannak tö ltv e , plasz
t ik  sörétkosár alkalm azásá
val. Csak szaküzleteinkben  
kaphatók!
25 db/csomag 920-1.200.-

A céltávcsővel szerelt feg y 
v ereke t szerelve, belőve a 
m egrendeléstő l szám íto tt 3 
hónapon belü l tu d ju k  b izto
s íta n i. CSAK SZAKŰZLE- 
TEINKBEN! A  m ag yar tö rvé 
nyek é rte lm é b e n  feg y v e r  
és lőszer csomagküldésben  
nem  küldhető .
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1 . Tasco Falt 10x25 látcső 
Dachkant prizm ával. Kis m é
rethez képest csodálatos te lje 
sítmény. K özépállító  az éles
séghez, egyed i d io p tr ia k i-  
egyenlítéshez. A  szemlencse
ka g y ló  v issza ha jtha tó  puha 
gum ibó l.
Cikkszám: 20014 4.900.-

2 .  A  TASCO PORRO COM- 
PACT 8x56 GA látcső közép 
ső d io p tr ia á llító va l, szemüve
geseknek előnyös gum i védő
kagylóval. A  k itű n ő  po rrop riz - 
m arendszer b riliáns és p laszti
kus képet b iztosít, mégis csak
nem o lyan könnyű, karcsú és 
elegáns, m in t a hagyományos 
fe lépítésű látcsövek. K ü lönö
sen k iem e lkedő a RUBY-Coa- 
t in g  lencsekivite l, am ely 14 ré
tegben szűri ki a napfény in f
ravörös részeit. Tokkal és hord- 
sz íjjal.
Cikkszám: 20094 38.900

3 .  Tasco Futura Zoom  lá t
cső, Ruby coating lencsével.
Univerzális látcső vadászoknak 
és te rm észe tvéd őkn ek , az 
ob jek tív lencsén  rub in vö rö s  
fényvisszaverő bevonatta l, ami 
kiszűri a szín tartom ány vö rö 
sét erős napsütésben, így Ön 
kontrasztgazdag briliáns képet 
lá t. A  vadm eghatározást fo k o 
zatosan á llíth a tó  10-30-szoros 
nagyítás segíti. Szürkületi é r
ték : 22,4-38,7
Látóm ező 1000 m-en 64,7 m 
(1 Ox)
Cikkszám: 20247

Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197., telefon/fax: 420-4940
K et tne r  V a d á s z - h o r g á s z  s z aküz l e t ek :

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

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