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A vadászkutyák nem csu
pán szeretnivaló társai az 
embernek, mint az egy
szerű házőrző kutyák vagy 
házi kedvencek, hanem 
egyben munkaeszközök is. 
Ez azt is je lenti, hogy 
gyakrabban vannak kitéve 
fokozott igénybevételnek, 

hiszen eredményt, teljesítményt várnak el tőlük 
gazdáik. Mit tehetnek a gazdák maguk, hogy kutyáik 
mindig a lehető legjobbat nyújtsák?

Természetes, hogy egy vadászkutya rengeteg időt tölt 
a szabadban, és ott szinte megállás nélkül jön, megy, 

fut, egyszóval: dolgozik. De a fizikai igénybevétel mel
lett nem szabad megfeledkezni az idegi terhelésről 
sem, ami sokszor talán sokkal jobban igénybeveszi a 

kutyát, mint gondolnánk. Ezeknek a nagyobb teljesít
ményt igénylő feladatoknak a kutya csak akkor tud 

megfelelni, ha a gazda is nagyobb odafigyelést tanúsít 
vadásztársa iránt.

A szervezet azonban csak akkor képes hosszútávon 
nagyobb teljesítményre, ha egészséges. Ennek 
érdekében a gazdának a szokásosnál jobb, nagyobb 

tápértékű eleség adása mellett gondot kell fordítania 
arra is, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi 
táplálékot is kapjon kutyája. Sokszor esünk abba a 

hibába, hogy azt hisszük, a mindig teli tál elegendő 

tápanyagot tartalmaz. De ez csak részben igaz. A na
gyobb terhelés hatására gyorsabban égnek, 

’ iasználódnak el azok az anyagok, amelyek a szervezet 
jészséges működéséhez elengedhetetlenek. Ezek az 

úgynevezett nyomelemek, amik csak nyomokban for- 
i ilnak elő a természetben, de szerepük mégis jelen- 

tós, mert fontos biokémiai folyamatokban játszanak

nélkülözhetetlen szerepet. Különösen olyankor, ha a 
szervezetnek a szokásosnál nagyobb teljesítményt kell 

nyújtania. Sőt sokszor ezekben a kiélezett helyzetek
ben sokkal fontosabbak, mivel hiányuk esetén 
csökkenhet a teljesítmény. Az átlagosnál jobb hallás, 

látás, szaglás eldönthet egy vadászatot. A 
stresszérzékenység, ingerültség, vagy éppen az 

idegesség szintén hátrányosan befolyásolhatja a 
vadászat kimenetelét. És a kifáradt, legyengült kutya 

hamarabb megbetegedhet.
Ennek megelőzése érdekében a nagy teljesítménykor 
gyorsabban elhasználódó anyagokat - így a nyomele

meket is - mielőbb pótolni kell. Mert csak ezekkel az 
anyagokkal együtt mondható a szervezet egészséges

nek, és terhelhető az adott igények szerint. 
Nyomelemek nélkül a szervezet működése olyan 
autóhoz hasonlítható, amely el-el döcög, de normális 

üzemre, pláne versenyre nem képes. Amennyiben 
gazdája mégis erőlteti, akkor károsodni fog.
Nagyon fontos hangsúlyozni a nyomelemek szerepét 

az immunrendszerben is, hiszen csak m egfelelő 
nyomelem ellátottság esetén tud az immunrendszer 
egészségesen működni.

A nyomelemek pótlására tehát nagy szükség van. 

Különösen ott, ahol fokozott teljesítményt várunk el.
A Minera Cseppek kiválóan alkalmas a nyomelemek 

pótlására, mivel összetételénél fogva tartalmazza 
azokat a m ikroelemeket, amelyek a szervezet 

egészséges működéséhez elengedhetetlenül szük
ségesek.

Dr. Hargitay András 
állatorvos
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szaktanácsadás

MAVAD Rt. 
Budapest 1525, Pf. 16. 

Tel.: 457-8051 
Fax: 201-6371 

service@mavad.hu
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MAVAD RT. 2002

FACAN
Napos fácán

Előnevelt fácán 
(6 hetes 1:1 ivararányban) 
Felnőtt fácán 
(22 hetes)

VADRÉCE
Tenyésztojás 
Napos réce 
Előnevelt réce

szállításkor fizetve 
hitelkonstrukcióban 
szállításkor fizetve 
hitelkonstrukcióban 
1:1 ivararányban

fácánkakas
fácántyúk

szállításkor fizetve 
szállításkor fizetve

197.- Ft + ÁFA
207.- Ft + ÁFA + 2,- Ft/hó kamat 
560.- Ft + ÁFA
570 - Ft + ÁFA + 5,- Ft/hó kamat 

1690,-Ft + ÁFA

1840.-Ft + ÁFA 
1540.- Ft + ÁFA

78.- Ft + ÁFA 
160,- Ft + ÁFA 
350 - Ft + ÁFA

MEZEI NYÚLÁS HITELKONSTRUKCIÓBAN DARABSZAM-FÜGGŐ EGYEDI ARAJANLATOK!

Siklós Zoltán 06-30/964-7828, fax: 06-29/320-042 • Dr. Koleszár József 06-20/981 -4804, 
fax: 06-66/282-284 • Török Zsolt 06-20/424-7900, fax: 06-1/201-6371

Vadászbolt 
Budapest 1132 
Visegrádi u. 9.
Tel.: 239-1333 

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

MINŐSÉGI VADASZ- ES ERDESZOLTOZEKEK, 
UTCAI ÉS TÁRSASÁGI VISELETEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA
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ELŐFIZETŐI AKC IÓ !
Ha mostantól fizet elő a lapra, az év hátralévő részére

m indössze 1800 fo rin té rt
kapja a Magyar Vadászlapot.
Mindazok, akik a Vadászati Kulturá lis Egyesületbe év közben 
lépnek be, a 4800 forintos éves tagdíj fejében visszamenőleg meg
kapják valamennyi, ez évben megjelent lapszámunkat is, valamint

10% árengedm ényt kapnak a nálunk m egrendelt könyvekből,

videokazettákból, cédékből. Előfizetői csekk, belépési nyilatkozat 
és tagdíjcsekk rendelhető telefonon, faxon, levélben vagy az in
terneten:

Vadászati Kulturá lis Egyesület, 1141 Budapest, Vízakna u. 23/b.

Telefonszámaink: 06-1/222-6819,06-60/327-280

MEGYEI TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30318-7969 

Bács-Kiskun: Oláh József 06-20968-7096 

Békés: Lovász Sándor 06-30945-1987 

Borsod: Handa György Zsolt

06-20329-1814 

Csongrád: Mészáros György

06-60^478-657 

Fejér: Gáspár Attila 06-20*977-9526 

Győr. Pió Márta 06-30961-8844

H^dú: Kozák Imre 06-20382-3450 

Heves: Prezenszky János 06-36316-512 

Komárom: Faragó István 06-20 938-2754 

Nógrád: Gaál Dénes 06-70'210-6465 

Pest: Mészáros Iván 06-30207-3260 

Somogy: Szarka Ágnes 06-30 961 -9481 

Szabolcs: Erdélyi István 06-44/362-569 

Szolnok: Czeglédy István 06-60/457-449 

Tolna: Bischof Ferenc 06-20920-3662 

Vas: Takács Viktor 06-30-232-9623 

Veszprém: Baracskay Lajos 06-88/422-298 

Zala: Polster Gabriella 06-20-938-8210

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

MEGJELENIK HAVONKÉNT
Kiadő-főszerkesztő:
Csokő Sándor 

Felelős szerkesztő:
Homonnay Zsombor 
A lapszám szerkesztője:

Dr. Balázs István 
Főmunkatárs:

Somfalvi Ervin 
Tervezőszerkesztő. Kun Gábor 

Szerkesztőségi titkár Elek Foroncné 
Tel.: 06-30/410-1051 

A szerkesztőség és a kiadó címe:
1141 Budapest, Vízakna u. 23/b. 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület

KOZPONT1 TELEFO N  É S  FAX: 222-6819 
Telefon: 60 327-280

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföld* 
postautalványon' a szerkesztőség címén, átuta
lással a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett 65100149-10004115 számú számlára, 
vagy a hírlapkézbesítóknél. a postahivatalokban. 

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

Nyomdai előállítás:
Szikra Lapnyomda Rt.

Felelős vezető:
Balogh Ádám
vezérigazgató 

Internet: www.szikralapnyomda.hu 
E-mail: szikra.kervigh<®szikratapnyomda hu

IS SN  1215-6159 (Nyomtatott)
IS S N  1588-1229 (Online)

A VADÁSZATI 
KITÜNTETÉSEKRŐL

Ki gondolta volna, hogy kis hazánkban 
jelenleg mennyi elismerés, kitüntetés 
és díj adható a vadászat és vadgazdál
kodás szakterületén vagy annak érde
kében tevékenykedők, szimpatizánsok 
részére.

Összesen 21 féle-fajta elismerést, ki
tüntetést és díjat sikerült eddig felkutat
ni. Részletezés a lapunk 12. oldalán ta
lálható.

Áttekintve az elismerések elnyerésé
nek szakmai feltételeit, azt tapasztaltam, hogy azok változa
tosak, de bizony a részletesebb indokolások között igen
csak általános megfogalmazásokkal is találkoztam. Ilyen 
például: a vadászatban, vadgazdálkodásban huzamosabb 
időn keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítményért.

Ugyanakkor egyértelműen kiderült, hogy nincs felépített 
rendszer, fontossági sorrend, fokozatosság a kitüntetések 
adásában. Minden, a kimutatásban felsorolt szervezet, kura
tórium meghatározta és elnevezte a saját elgondolása sze
rinti díjat, de azok nem képeznek sorrendiséget, nincs lép
csőzetesség és meghatározott teljesítmény-mérték az egyes 
elismerések között. Ez alól természetesen kivételnek számí
tanak a speciális díjak, mint például a Csergezán díj, stb.

Mindent nem kaphat meg bárki, ez nyilvánvaló. De az or
szágos jellegűeket bizony rangsorolni kellene. Mintha a díja
zás ad hoc jellegű lenne, majdnem azt írtam, hogy kicsit arc
ra is megy... szóval ismerik az idevágó mondást. Például a 
Hubertus Kereszt javaslatoknál: a tagok és vezetők általá
ban arany, ezüst fokozatot, míg a hivatásos vadászok igen 
csekély kivételtől eltekintve -  bronz fokozatot kapnak.

Ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen ennyi díj, kitünte
tés. Dehogynem. Jó, hogy ennyi van. Csak a tényleges ér
demek szerint történjen az elbírálás.

Igaz, két ember tevékenységét nagyon... hogyan?... ne
héz összehasonlítani, de erre kell törekedni.

Néha talán az is megfordul az ember fejében, hogy akinek 
az Isten hivatalt adott, annak kitüntetést is kell adni, kapni. 
Azért, remélem senki nem érzi magát személyesen „eltalál
va", mert ilyen szándék nem motiválja írásomat.

Mintha nem lenne igazán megbecsülve a sok díj, de legin
kább azok, akik kapják, a személyek. Megérdemlik a meg
becsülést.

A felsorolt kitüntetések jelentős részének nincs kitűzője és 
így a kitüntetett személy megfelelő alkalmakkor nem is tudja 
azt viselni, pedig, ha már megkapta az elismerést, azt iga
zán láthatóvá is kell... kellene tenni. Vagy talán nem va
gyunk büszkék a kitüntetésre. Erre büszkének kell lenni.

Éppen azért, mert az elismerések, díjak, kitüntetések iga
zolják, hogy a vadászat, vadgazdálkodás szakterületén is 
lehet példás, vadászias, etikus vadászként viselkedni, tevé
kenykedni és űzni ezt a nemes sportot, amely alapján az 
adott személy elismerésben részesíthető.

A díjakhoz meghatározott összegek, vagy az a közlés, 
hogy nem „jár" pénzdíj hozzá, azt igazolják... nem elsősor
ban a pénzjutalom a döntő, hanem az elismerés a lényeg, 
főleg annak, aki a kitüntetést, díjat megkapja.

Végül a kitüntetések viseléséről még annyit: illik ünnepé
lyes vagy közéleti rendezvényen a kitüntetést viselni, viszont 
nem illik a kitüntetéseket vadá
szaton viselni és olyan kitüntetést 
a kalapra tenni, amelyik nem kitű
zőnek készült.

Nem a k itüntetésben részesül- 
tekről szól az írás. allapszám szerkesztője

i
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APROHIRDETES

Az utóbbi években-hónapokban már küz
dött az egészségéért, sikeresen túl volt a 
szemműtétjein és amikor a FeHoVa-t körbe
járta a rakoncátlankodó szívére sem pa
naszkodott... váratlanul, április 10-én álmá
ban érte a halál.

A kőbányai téglagyár színjátszója már 
megjárta a debreceni Csokonai Színházat, a 
Mikroszkóp Színpad népszerű paródistája- 
humoristájaként egy Margitszigeti vadász
bálon találkozott először a vadászattal ... 
emlékeznek rá? Hofi Géza rendesen kifigu
rázta a „jól öltözött" magyar vadászokat, 
akik tehenész gumicsizmában, kopott mun
kásőr vagy katonaruhában, a fejükön kucs
mában vagy orosz usankában jelennek meg 
a vadászaton.

Aztán jómaga is belekóstolt a vadászat 
izgalmaiba, a humora és iróniája, sőt öniró
niája miatt szívesen látott vendég volt az or-

HOFI GÉZA
1 9 3 6 - 2 0 0 2

szág legkülönbözőbb vadászatain, vadász- 
területein. Ellentétben sok „hírességgel" na
gyon is komolyan vette a vadászatot, a va
dászat etikáját, viselkedési szabályait... 
igyekezett igaz vadásszá válni. Akik va
dásztak együtt vele. igazolhatják, hogy ez 
sikerült is neki.

Alapító tagja volt a Vadászati Kulturális 
Egyesületnek, aki nem csak „tépte a száját", 
nem csak odamondogatott, igyekezett tenni 
is a magyar vadászati kultúráért. Mást ne 
mondjak. 1994-ben a VKE irodájának meg
vásárlásához pénzre volt szükségünk, tőle 
származott az ötlet, hogy állítsuk színpadra a 
vadász színészeket és a színész vadászokat. 
A bevételből az iroda árának felét kifizettük.

A humorban nem ismert tréfát, különleges 
egyéniségét, fantasztikusan gyors reagáló 
képességét, kapcsolatát a közönséggel 
számos elismerésben részesítették. A Já

szai Mari díjak, az érdemes és kiváló mű
vész cím. a Kossuth-dij, a Magyar Köztár
sasági Érdemrend Tisztikeresztje, a Pro Cul- 
tura Urbis díj mellett talán fénytelennek tűnik 
a Hubertus Kereszt arany fokozata ... még
is. akik ott voltunk az átadásán, sosem fog
juk elfelejteni azt a szívből jövő meghatott
ságát. amellyel ezt az egyetlen vadászati ki
tüntetését átvette.

A FeHoVa-n még nagy közös terveink vol
tak. frontembere lett volna a magyar vadvi
lág megsegítését, a természetvédelmi ka
tasztrófa alap életre hívását megteremtő ter
mészetvédelmi bélyegnek ... mert a vadá
szatért. a vadászati kultúráért, egyáltalán a 
kultúráért, az emberségért mindig kész volt 
tenni, feladatokat vállalni.

Elment... de emlékét, vadászmivoltját szí
vünkben és emlékezetünkben megőrizzük!

csekő

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI: 
Az első szó 200 Ft, minden további szó 
50-50 Ft + 25 % áfa. A hirdetéseket levél
ben, faxon, e-mailen vagy személyesen, 
minden hónap 10-éig szíveskedjenek le
adni. A Vadászati Kulturális Egyesület 
tagjainak a nem kereskedelmi jellegű 
apróhirdetések ingyenesek.

FEG YVER

Eladó Merkel drilling  12/12/7x65 R. új
szerű állapotban 3-12x56 Zeiss Diavari. 
patentlábas céltávcsővel. Docter Sight 
piros pontos, futóvadlövővel, dupla mon
tázzsal, faragott, feketedió ágyazással. 
Ezen kívül Steyr Manlicherhez 26-os át
mérőjű. komplett céltávcső szerelék és 
céltávcsőből spektivet varázsoló “Torná
dó" 4 x-es okulártoldat. Érdeklődni a 
06/70/235-3016-os telefonszámon. 

Merkel 20.70-es, duplapuska, kitűnő ál
lapotban. friss nyomáspróbával eladó, 
ár: 100.000,- Ft. Érdeklődni: 06/20/3658- 
033-as telefonon lehet.

Eladó: 7x57-es ZKK 600-as, 4x32-es 
Zeiss távcsővel, 30-06-os ZKK 600-as. 
6x42-es Kaps távcsővel szerelve. Tele
fonszám: 06/20/426-9310.

Keveset használt, félautomata, 12-es 
kaliberű Benelli, sörétes vadászfegyver, 
cserélhető szűkítéssel, fekete műanyag 
aggyal. 300.000.- Ft-ért eladó. Telefon
szám: 06/20/943-56-54.

Beretta 686-os, Silver Pieson, egy bil
lentyűs. mobil chokkos. 12-es, hanter 
változatú, sörétes fegyver, vádi új állapot
ban eladó. Tel/fax: 06/88/457-080. vagy 
06/20/9866-025.

Ruger MK-11-es, 022-es sport pisztoly 
eladó. Tel/fax: 06/88/457-080. vagy 
06/20/9866-025.

Holland-Holland oldallakatos Merkel 12-es 
mélyvésett oldallemezekkel csodálatos álla- 
.pótban eladó. Telefonszám: 0^30/9348-915.

Cseh, vegyes csövű vadászfegyver,
7x57 R/16. illetve 16/16-os csőpárral, va
lamint 222 RÉM  betétcsővel eladó. Ér
deklődni: 06/20/9207-443.

K U T Y A

A Gházi-Kászim kennelben, szál
kásszőrű tacskó, fekete és sárga labra- 
dor kölykök, vadászó szülőktől eladók. 
Cím: Endre Károly 7678 Husztót, Kos
suth u. 5. Telefonszám: 06/72/498-683.

Vadászkutyák tanítását, vizsgára való 
felkészítését vállalom. Ugyanitt már fel
készített német vizsla eladó. ÓTV-zett, 
fekete, spriccelt, nagyméretű, szép. né
met vizsla kannal fedeztetést vállalok. 
Szénási János, telefon: 06/34/350-464.

Rövid szőrű, magyar vizsla kiskutyák, 
kitűnő küllemű, kifogástalanul vadászó, ki
váló papírokkal rendelkező szülőktől elő- 
jegyeztethetők -  eladók. Ifj. Kemenes Mik
lós 06/27/385-413 vagy 06/70/233-6616.

Alpesi tacskókopó kölykök, vaddisznó 
hajtásra és utánkeresésre, dolgozó szü
lőktől eladók. Érdeklődni: Kovács Róbert 
hivatásos vadász. 06/30/956-88-56.

Fox- és jagdterrier kölykök, vadászó, győz
tes szülőktől eladók. Érdeklődni: Kovács Ró
bert hivatásos vadász. 06/30/956-88-56.

Vadászkutyák képzése (fegyelmi, vadá
szati, társasági) képességvizsgára, vadá
szati alkalmassági vizsgára és munkavizs
gára vak) felkészítése! Képzés famája pan
ziós jellegű, ideje a tulajdonossal egyeztet
ve. EÍaranyi Szabolcs 06/30/9965-198.

Európa bajnok MNCH. HCH, HJCH szü
lőktől. simaszőrű foxterrier kölykök é s be
vadászott kutyák eladók, ugyanitt drót
szőrű kölykök is kaphatók. Telefonszám: 
06/20/330-9628. 06/30/444-6507.

Rövidszörű, magyar vizsla kölykök el
adók. vadászó szülőktől. Apa: HCH. 
HJCH. Vadászfai Duhaj, többszörös díj
nyertes. Telefonszám: 06/1/226-9322.

2000. cecei Field-Trial győztese, ÖTV- 
VAV vizsgás. HCH szuka, valamint mezei- 
vizi és mindenes vizslaversenyeken ered
ményesen teljesítő, ÖTV, ICH. BKHCH, 
aktivan vadászó kan párosításból pointer 
kölykök -  május végi elvitellel -  eladók! 
Telefonszám: 06/60/461-090 Baukóné 
ezüstkoszorús mestertenyésztő.

Öt éves, törzskönyves, bevadá szott
Welsh Terrier kan eladó. Tel/fax:
06/88/457-080. vagy 06/20/9866025.

Kitűnő küllemű és munkateljesítmé
nyű szálkás szőrű tacskók efőjegyez- 
hetők a Von Alltenburger kennelből. Ma- 
rosmenti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ fi
atal klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x CAC. 
2x CACIB. 2 x HFGY BO B  D.K. Európa 
Kupa győztes, tenyésztésre javasolt kan
nal fedeztetünk. Telefon: Szarka:
06/30/9619-481.

V E G Y E S

Nyílpuska vadonatúj, csigás, távcsövei, 
nyílvesszőkkel eladő-elcserélhetö. Nem 
engedélyköteles. Utánvéttel is elküldöm. 
Ára: 48.000 -  Ft. Telefon: 06/20/9621-903.

Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 
db szóbeli tétele (350 kérdés) megren
delhető a 06/75/313-271 vagy 06/20/333- 
28-34-es telefonszámon.

Korongdobó gépre van szüksége, hív
jon! Ezenfelül lőgyakorlatok. háziverse
nyek rendezésénél, lebonyolításánál gé
peimmel vadásztársaságok, baráti körök 
rendelkezésére állok. Utánvéttel megren
delhető az újra megjelent Bozóki László: 
Vándorvadász könyve. 1.800,- Ft/db. 
Bischof Ferenc: 06/20/920-3662.

Természetet, vadászatot szerető és
tisztelő 34 éves. agilis. 1 gyermekes nő 
idegenforgalmi, vendéglátós szakképe
sítéssel, német, angol nyelvtudással, 
gépkocsival -  nivós vadász- illetve ven
dégházban házvezetői, étteremvezetői 
vagy gondnoki állást vállal. Fizetés, lak
hatás megegyezés szerint. Telefonszám: 
06/20/396-0613.

Gyarapítsa vadászkönyvtárát nyáron
is! Ha vadászkönyvet keres vagy kínál, 
telefonáljon vagy írjon a Diana Vadász- 
Horgász Antikváriumba. Árjegyzéket kül
dünk! - Makó. Zrínyi u. 34.6900. Telefon
szám: 06/62/211-561.

Tölgyerdő eladó! Borsod megyében, 
12 hektár, magántulajdonban lévő. 70 
éves, nem vágásérett tölgyerdő eladó. 
Irányár: 18 millió forint. Érdeklődni: 
06/30/99-21-897.

Öztrófea-gyüjtemény eladó! (40 db.
200-400 gr) Telefonszám: 06/66/285-458.

A Mecsekben elveszett egy vöröses 
barna színű, két éves hannoveri véreb 
kan kutya. A  megtaláló vagy a nyomrave
zető magas jutalomban részesül. Jelent
kezni: Nagy Árpád. 7632 Pécs. Móra F. út 
14. Tel.: 20/310-8580. 72/412-967

Fegyverjavítás:

Minden típusú lőfegyver javítása, felú
jítása. agyazása. céltávcső szerelése, 
vizsgáztatása, hatástalanítása, érték- 
becslése. Régi fegyverek restaurálá
sa. Nagy Ferenc fegyvermüves. 4034 
Debrecen. Tengerész u. 4.. telefon: 
06/52/423-176.

Eredeti Ottó Bock (Berlin) kézmű
ves, egyedi gyártású és gravírozá- 
sú, rózsagyökér agyazású 9,3 x 74R- 
es duplagolyós (Krupp Sthal csövű) 
vadászfegyver, Zeiss távcsővel sze
relve igényes vadásznak eladó. Ér
deklődni a 06/30/397-56-51-es tele
fonszámon lehet.

H A L O T T A IN K

Megrendültén, mély fájdalommal tudat
juk. hogy Sinka Pál. vadásztársunk, va
dásztársaságunk alapító tagja, életének 
83. évében, tragikus hirtelenséggel. 
2002. március 12-én elhunyt.

Pali bácsi egész életét a vadászat töl
tötte ki. Igazi szaktekintély volt. akit or
szágosan ismertek és elismerték a szak
tudását. Rengeteg terve volt még. Békés 
megye vadászéletében é s a társasá
gunkban is évekig töltött be különböző 
vezetői tisztségeket.

Március 14-én helyeztük őrök nyuga
lomba. a vadásztársak díszsortűzzel bú
csúztak tőle. Emlékét kegyelettel és tisz
telettel megőrizzük.
Pali bácsi, nyugodj békében...

A  Békésszentandrási Tessedik Sámuel 
Vadásztársaság tagsága
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A tüskék ellen
Sosem volt boltja, mégis a legismertebb vadász-bőrruha 
gyártó és kereskedő a 35 éves „bőrszabó” , aki Győrött 
és Ausztriában tanulta ki a szakma apró mesterfogásait 
és akinek a legnagyobb reklámja: termékeinek 25 évre 

garantált minősége. Nyolc éve még csak öt 
megrendelést kapott a FeHoVa-n, idén a megrendelések 
száma száz fölé emelkedett... és lassan kevésnek tűnik 
a „négy kéz” a bőrruhák szabásához, megvarrásához ... 
nem is beszélve az anyagok beszerzéséről, a személyre

szóló értékesítésről.

\  XDASZLAP: Tő lünk nyugatra nem 
újdonság, hogy a vadás/ok elegáns 
bőrruhában vadásznak vagy pompáz
nak a rendezvényeiken. M ibő l gondol
ja, hogy ez a magyar vadászok korei- 
Ih ii is divat lesz?

R IPPERT  O T T Ó :-B ízo m  benne, mert 

\alami elkezdődött. A  tehetősebb magyar 
vadászok egyre nagyobb számban hord
ják már a termékeimet, az elegáns és 

praktikus bórzakókat, mellényeket, nad
rágokat ... ennél többre nem számítot

tam. amikor elkezdtem a magyaroknak 

kialakított fazonokat.

VADÁSZLAP: Mást gyárt a hazai p i
acra. m int az osztrák-német vadá
szoknak?

R IPPERT  O T T Ó : -A z  elmúlt tíz évben 

kitanultam, hogy a magyarok kevésbé 
ludnak megbarátkozni a csicsás, díszes 

fazonokkal, inkább a szolidabb elegancia 
jellemzi a hazai rendeléseket. Am i vi

szont azonos, az a magas minőségi igény. 
Ausztriában és Németországban komoly 

hagyománya van a bőrruházatnak, évti
zedes. sót évszázados előnyben vannak 

az ottani szűcsök, szabók ... szinte lehe
tetlen oda betömi. Tettem néhány kísérle
tet erre, de a próbálkozásaimat nem kí

sérte siker. Talán mások számára is érde

kes lehet a tapasztalatom, hogy a külföldi 

bőrruházat piaca hasonló a fegyvereké
hez. vagy a nagyon olcsó, vagy a nagyon 

drága termékeket keresik, az úgynevezett 

középár-kategória a legnehezebben elad
ható ... s mivel az én munkáim többnyire 
ebbe a kategóriába tartoznak, úgy döntöt

tem. más úton kell elindulnom.

VADÁSZLAP: E kko r á llíto tt k i elő
ször a FeHoVa-n?

RIPPERT O T T Ó :-  1994-ben. még a 
Sportcsarnokban megrendezett kiállítá

son és vásáron vettem részt... bár akkor 
már néhányan hordták a bőrruháimat. 

Mint minden kiállításnak, nem azonnal 

jött meg az eredménye, alig öt megrende
lési kaptam. Azóta ott vagyok minden 

l eHoVa-n. a vadásznapi rendezvényeken 
...és folyamatosan növekszik a rendelés

állományunk. csak az idei FeHoVa-n a 
rendelések száma már meghaladta a szá

zat. Sokkal többet határidőre nem is tud
nék elkészíteni, mivel csak ketten dolgo

zunk a műhelyemben, kellene még né
hány ügyes szakember, akinek szíve is 
\an a varráshoz, mert a bőrvarráshoz 

nem csak érzék, kézügyesség, gyakorlat 

kell. ahogy az első mesterem. Hofer Ar- 
nold, Győr legjobb szűcsmestere mondta, 
szükség van a készítő szívére is. A  bőr 

nem csak megérzi, meg is hálálja, ha va- 

í.iki jó szívvel, szeretettel, érdeklődéssel

veszi a kezébe. És ez -  véleményem sze
rint -  a bőrruhák viselőire is igaz.

VADÁSZLAP: Ugorjunk még jobban 
vissza az időben, a kezdetekre. Az 
előbb elmondottakból k ide rü lt, hogy 
Győrött tanulta k i a szakmát.

•

R IPPERT  OTTÓ: -  Méghozzá az akkori 
24 műhely közül a leges-legjobban lehet

tem szűcs és férfiszabó tanuló, majd se
géd. A  szabadulásom után férfiszabóság
ban dolgoztam és két év után önállósítot

tam magam. A  szüleim segítségével vet
tem meg az első, bőr varrására is alkal
mas. speciális varrógépemet és a saját 
műhelyemben kezdtem öltönyöket, inge
ket. nadrágokat gyártani. Volt ebben kon

fekció és angol szabóság is. Időközben 
Győrből Ikrénybe költöztünk, ma is itt 
van a saját műhelyem.

VADÁSZLAP: M i volt az indítéka, 
hogy a vadászruházat felé fordu lt az 
érdeklődése?

RIPPF.RT O T T Ó : -A  tüskék, amelyek 
képesek össze-vissza szurkálni a hajló
kat. vadászokat. Édesapám vadász volt a 

Rábacsécsényi Kossuth Vadásztársaság
ban és én a hajtója lettem, törtem a nádat, 
jártam a sűrűket... és elszenvedtem a ru
hámon is átszúró tüskék fájdalmait. Ek
kor döntöttem úgy. készítek magamnak 

egy olyan bőmadrágot. amin nem men

nek keresztül a tüskék. A z  első zöld színű 

bőmadrágot. mellényt és zakót mégsem 

magamnak, hanem Dömötör Benedek

nek. Apám vadászbarátjának varrtam 

meg. akitől aztán nagyon sok segítségei 

kaptam, hogy elsajátíthassam a vállalko

zás alapelemeit. Aztán megvarrtam a ma

radékokból. a belül szőmiés sajátomat is 

és abban kezdtem el vadászni, mert idő

közben felvettek a társaságba. Emlék

szem. 1990-ben szarvasagancsot vittem 

be a győri trófeabírálókhoz és rajtam volt 

a bőrmellényem. Meglátta rajtam egy né

met vadász, felpróbálta és le sem vette... 

kifizette, ami azt jelenlétté számomra, 
hogy olyan nagyon rossz nem lehet, ha 

egy textiles szakember képes érte pénzt 

adni. S ha ez így van. érdemes a dologgal 

foglalkozni.

VADÁSZLAP: Úgy tudom, hogy las
san 10 éve mégsem itthon, hanem az 
ausztriai Amstettenben, egy bőr és 
szőrme szalonban tevékenykedik és 
csak a hétvégeken van az ikrénvi mű
helyében. Megéri ez az ingázás?

RIPPF.RT OTTÓ: -  Ha a nyelv elsajátítá

sát, az anyagiakat, a szakmai és vadász
kapcsolatokat. valamint a tanulási lehető

séget tekintem, a válaszom egyértelműen 

az igen. Itthonról nem tudnám elérni, 

hogy Argentínából vagy Új Zélandról 

szerezzek be jó kidolgozású, jó minőségű 

alapanyagot. Ehhez az ausztriai, tiroli 

kapcsolatok szükségesek. Ha azt nézem, 

hogy amikor másokr pihennek, én meg a 

vállalkozásomban robotolok és nagy rit

kán jutok hozzá a vadászathoz, akkor az 
a válaszom, hogy nem. Egyelőre bírom, 

bár már nem dolgozom a szalonban. Nem 

olyan régen egy osztrák cég azzal bízott 

meg, hogy a magyarországi bérmunkái

nak a minőségi ellenőre, irányítója le

gyek, de az ingázás marad. Ugyanis 
Amstetten mellett sikerült vásárolnom 

egy házat, amelynek folyamatban van a 

felújítása, átalakítása és a feleségemmel, 

két gyermekemmel egyült már ott élünk.

VADÁSZLAP: Hogy került ki Ausztri
ába? Hívták? Ezt is szakmai elismerés
nek lehet tekinteni?

R IPPERT  OTTÓ: -  Részben igen. rész
ben nem. A z  állást, amit megkaptam an

nak köszönhetem, hogy a Győri Dózsá

ban judóztam és az edzőmnek volt kap
csolata az ausztriai céggel. Innen már a 

szakma dominált, bizonyítani nekem 
kellett, hogy valamicskét értek a szőr
mékhez, a bőrökhöz, a varráshoz. Na

gyon sok fortélyt, a kidolgozás technoló

giájának titkát, mesterfogását tanultam 
meg és nagyon sok ismeretségre, barát

ságra tettem szert... a jó sorsomnak kö
szönhetően.

VADÁSZLAP: Ahogy a FeHoVa-n 
vagy a lábodi vadásznapon láttam. 
Önnek nagyon illusztris vadászbarátai 
vannak. Szinte „kézről-kézre”  adják a 
munkáit a barátai.

R IPPERT  OTTÓ: -  Pontosan így van. 

1994-ben a FeHoVa-n ismerkedtem meg 

dr.Jeszenszky Miklóssal, aki egy darabig 
nézegette a dolgaimat, majd azt mondta, 
csinálj nekem ebből két nadrágot. Két év
vel később meghívott a Mátrába vadászni 

és a Lajosházi üdülőházban aludtunk, a 
háló-, és vadásztársak azóta mind a kun

csaftjaim lettek ... Miklós menedzselésé
vel. segítségével újabb és újabb baráti 
társaságokba csöppentem Lábodon. Deb

recenben. a fővárosban, ami nem csak is

meretségeket. hanem megrendeléseket is 
jelentett.

VADÁSZLAP: Ausztriában él. de ma
gyar állampolgár. L ő tt m ár zergét?

R IPPERT  OTTÓ: -  Nem. Sem Ausztriá

ban. sem máshol külföldön még nem va

dásztam, viszont a muflonkoson kívül 
már minden Magyarországon honos vad
fajt sikerült elejtenem ... többnyire ven

dégként. A  katonaság után felvettek a Rá
bacsécsényi vadásztársaságba, ahol 

Édesapám is vadászott és ahol rengeteg 
élménnyel gazdagodtam. Ereklyeként őr

zöm azt a 16-os IZ S  sörétes puskát -  az 
első fegyveremet -  amit egy orosz kato
natiszttől vettem, akivel sokat vadász

tunk együtt, akire mindig szeretettel gon

dolok. mert jó ember volt és kitűnő va
dász. A z  IZS-en kívül nincs is más söré
tesem. mostanában inkább a .30.06-os 

Mauseremmel nagyvadra vadászom. A  
barátaim folyamatosan csábítanak Afri

kába. de ha választani lehetne, én inkább 

Kanadába mennék... ahová a nagy erdők 
zavartalansága, vadsága vonz... bár lehet, 
hogy elcsábulok és az első külföldi vadász- 

utam mégis Afrikába fog vezetni. Úgy 
gondolom, ahogy az üzleti életben, a va

dászatban is mindennek -  előbb-utóbb -  
eljön az ideje. Még sok mindenről nem 
maradtam le. remélem, hogy ez a vadá

szataimra is igaz.

Csekő Sándor
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EZ VOLT A KILENCEDIK ÉS -  NYUGODTAN ÁLLÍTHATJUK -  AZ EDDIGI LEGJOBB. A LÁTOGATOTTSÁGA -  TÖBB MINT NEGYVENEZREN FOR
DULTAK MEG A B PAVILONBAN IGAZOLTA. HOGY ÖNÁLLÓAN IS MEGÁLLNÁ A HELYÉT, NEM CSAK AZ ..ELKÖTELEZETTEKET" ÉRDEKLI A 
TERMÉSZET. A VADÁSZAT. A HORGÁSZAT. A FEGYVER-KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR. HALLOTTUK A HÍRÉT. HOGY A HUNGEXPO BERKEIN BELÜL VITA 
VOLT ARRÓL. SZABAD-E. MEGÉRI-E LEVÁLASZTANI AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁST A SZABADIDŐS KIÁLLÍTÁSOKRÓL. NOS. A SPORT. A HAJÓ, A LO
VAS-SPORTOK. AZ ELSŐ ÍZBEN MEGRENDEZETT MOTOR KIÁLLÍTÁS ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN A FEHOVA FÉNYESEN IGAZOLTÁK A SZEREN
CSÉS DÖNTÉST. CSAK ÜDVÖZÖLNI TUDJUK A KIÁLLÍTÁS PROFI SZERVEZŐINEK AZT A DÖNTÉSÉT IS. HOGY AZ F PAVILONBÓL ÁTTETTÉK A 
FEHOVA-T A JÓVAL NAGYOBB B PAVILONBA ... ÉS TEGYÜK HOZZÁ -  VÉLEMÉNYÜNK SZERINT MÁR EZT A PAVILONT IS KINŐTTE A FEHOVA.

A veszprémi Skicc Kft. évek óta meghatározó 
tervezője és kivitelezője a FeHoVa kiállítások
nak. Minden elfogultság nélkül megállapítha
tó. hogy Békefi József végiggondolt látvány
terve évről-évre egyre érdekesebb lesz, ide 
értve az egységesen zöld színű, elegáns 
standokat, az azonos betűkből kivágott fríz- 
feliratokat, a bordó szőnyegeket, a megvilágí
tásokat, az önmagában is látványos vízesést, 
a kis mesterséges tavat és az állatbemutatót 
a vadgazdálkodási berendezésekkel gazda
gítva. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, 
hogy alig három héttel a kiállítás megnyitása 
előtt nyerte el a Skicc a kivitelezői pályázatot, 
a produktum több. mint első osztályúra sike
rült. Gratulálunk és a látogatók, valamint a ki
állítók nevében köszönjük.

y r
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Több „szigetet” véltünk fölfedezni a B pavilon 
kiállítói között. A leglátványosabb volt az FVM 
területe, ahol helyet kapott a Skicc Kft. tervezte 
csöppnyi természetet, a vadászható vadfajo
kat és a vadgazdálkodást bemutató kiállítás, 
amelyhez szervesen kapcsolódott az FVM fa- 
ház-standja. valamint az egységes képet nyúj
tó, az erdőgazdaságok vadgazdálkodásáról 
szóló bemutató.

Külön ..sziget” volt a lőszer* és fegyvergyár
tók. valamint értékesítők elegáns együttese, ille
tőleg a késesek ugyancsak látványos, ugyanak
kor profi kiállítói gyakorlatról árulkodó „szigete".

£
A hivatásos vadászok egységesített formaru 
hájának valamennyi darabja látható, sőt fog 
dosható volt a VKE standján. Nos. fogdosás 
bán nem volt hiány, néző és próbáló egyarán 
bőségesen akadt, többen ott helyben ki akar 
ták fizetni s elvinni a kiállított mintadarabokat 
Jó néhány -  szemmel láthatóan nem a millio
mosokat képviselő -  hivatásos vadász néze
gette, tapogatta sóvárogva a jó minőségű, tet
szetős öltözeteket, hangot adva annak, hogy a 
munkáltatójuk nemigen fogja megvenni szá
mukra addig, amíg kötelezővé nem teszi a ré
gen várt rendeletmódosítás. Sok „civil” sport
vadász „rágusztusodott" a formaruhára, s ér
deklődött az embléma nélküli változat után, 
mely szintén megrendelhető a Hivatásos Vadá
szok Szaküzlete hálózat boltjaiban.
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A FeHoVa-n kezdődött el -  a már helyesen ki
nyomtatott -  természetvédelmi „kacsa"-bélyeg 
árusítása, amelyet kiegészített egy elegánsan 
bekeretezett, az alkotó -  Valaczkai Erzsébet 
által saját kezűleg aláírt művész-repró az azo
nos sorszámú helyesen és hibásan kinyomott

bélyeggel. Annak ellenére, hogy a kiállításon 
eladott bélyegek vásárlói között kisorsolásra 
került egy értékes festmény, s minden bélyeg 
részt vesz majd az őszi sorsoláson is ... meg
lehetősen kevés bélyeg fogyott. Úgy tűnik, a 
hazai vadvilág támogatásának ez a formája 
még nem eléggé inspirálta adakozásra a va
dászokat. a látogatókat. A sorsolást időközben 
lebonyolítottuk, a szerencsés nyertes a 
000295-ös számú bélyeg tulajdonosa, várjuk a 
jelentkezését!

ooa
Annak ellenére, hogy igazán nem könnyű a 
szabadtéri bemutatók „műfajában" valami újat 
kitalálni, mégis szépszámú látogatót vonzott a 
solymászok, vadászkutyások. íjászok -  szak
mai ismertetővel egybekötött és naponta több 
alkalommal megrendezett -  bemutatója. Külö
nösen a kutyások magas szintű és rendkívül 
fegyelmezett gyakorlatai arattak osztatlan si
kert a gyerekek, a felnőttek körében. Látoga
tókkal beszélgetve elsősorban az fogja meg az 
embereket, hogy mind a kutyák, mind a raga
dozó madarak a gyakorlatokat kényszer nél
kül, látható örömmel végzik.
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Ugyancsak hegyeznie kellett a füleit a közön
ségnek az Országos Szarvasbőgő Versenyen, 
amelyet az OMVV és az OMVK rendezett. A pa
vilon sarkában elhelyezett színpadon történtek 
nem tudták igazán felülmúlni a meglehetősen 
erős háttérzajt, így az álló sorokban a közönség 
már sajnos nem tudott osztozni a verseny izgal
maiban. Tizenhárom nevező mérte össze a tu
dását. a rangos zsűri ítészei előtt, akik szigorú
an pontozták az „előadókat", amelynek össze
sítése után alakult ki a végső sorrend.

Eredmények : I. Homolya László (72). II. 
Jung Jenő (64), III Fehér Péter (63).

A jövőben azonban mindenképpen több lát
vány-, és élményelemet kellene a versenybe 
belevinni, hiszen a műsor elsősorban a közön
ségnek szól. A szakszerű teremhangosítás, a 
kivetítő használata ma már egyáltalán nem lu
xus egy országos rendezvényen. Ez is része 
lehet a sokat emlegetett „PR" munkának, mert 
az vitathatatlan, hogy a közönséget érdekli, és 
ha még kellő információk és látványos „show" 
elemek is járulhatnának mindezekhez, a ran
gos vetélkedő akár a népes érdeklődő közön
ség szórakoztató műsorává is válhatna.

Terjed a kultúra, a vadászati kultúra. Szinte 
nem volt olyan kiállító, aki ne gondolt volna ar
ra. hogy egy-egy festménnyel, egy-egy vadá
szati-természeti témában alkotó művész vagy

kézműves alkotását ne akasztotta volna stand
jának falára. A Nyírerdő Rt. ennél tovább ment, 
korabeli fotókkal és kézirat nagyításokkal szí
nesítette a palettát. Örvendetes volt látni, hogy 
egyre több vadászati kiállító az alkotók többsé
gét személyesen is meghívta standjára. Itt volt 
a nyilvános bemutatója a „Négyszem közt a 
term észettel”  címmel kiadott művészeti al
bumnak is, amely 81 mai alkotót és jóval száz 
fölötti művet mutat be. A szép mívű kötet a 
„2002 a Természeti és Vadászati Képzőművé
szet Éve" jegyében született.
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Legalább öt helyen árusítottak vadászati témá
jú könyveket a B pavilonban és láss csodát, a 
látogatók nem csak nézegették a gazdag kíná
latot. vásároltak is. A VKE standján az utóbbi 
évek szinte minden könyve megvásárolható 
v o lt ... talán ez a magyarázata annak, hogy re
kord mennyiségű. 300 feletti könyvet adtak el. 
nem kevesebb, mint félmillió forint értékben. A 
vásári rekordot mégsem a VKE tartja, ha igaz a 
hír, Ádám Jenő sk. értékesített könyveiért sor
ba is álltak a látogatók és a naponta szatyor
ban behordott könyvekből közel milliós forgal
mat bonyolított le a szerző.

iZÍVty
Lassan csaknem évtizedes múltra tekinthet 
vissza a Vadász Könyvklub Egyesület ifjúsági 
pályázata, amelynek eredményhirdetése nagy 
közönség érdeklődés mellett volt a FeHoVa ki
állításon. A zsűri a pályaműveket három kor
csoportban -  14 év alattiak, 14-től 18 évesig, 
majd a nagykorúak -  bírálta el és hirdetett 
eredményt.

Próza kategóriában I. korcsoportban: Góz 
A ttila  (Komló), Fucsek Ágnes (Szlovákia). II. 
korcsoportban: Faller László (Szombathely), 
Farkas Rolf (Szombathely) és Csík Péter (Du
nakeszi). III. korcsoportban: Szilágyi Péter 
(Szeged). Törzsökné R. Ágnes (Márianoszt- 
ra) és B irta A ttila  (Végegyháza).

Vers kategóriában: I. korcsoportban: Boros 
Julianna (Tiszalúc). Palotai Éva (Nemesgu- 
lács) és Dienes Szilvia (Gomba). II. korcso
portban: Ámann T ibor ( Császártöltés). III. 
korcsoportban: Kántor Péter (Szlovákia) és 
Gál Mária (Komárom).

Fotó kategóriában: I. korcsoportban: Uracs 
István (Siófok), Boros Jú lia  (Tiszalúc) és Ba
lázs B rig itta  (Budapest). III. kategóriában: Ra
vasz László (Komárom) és Soltész Attila 
(Szlovákia).

Képzőművészeti kategóriában: I. korcso
portban: Túri Ákos (Örkény), Botya Katalin 
(Örkény) és Sárkány Tamás (Szlovákia). II. 
korcsoportban: Makai Katinka (Kaposvár),



FeHoVa-ról
Kovács Noémi (Jugoszlávia) és Bódy Péter
(Nagykovácsi). III. korcsoportban: Kardosné, 
Kozma Mariann (Úrkút).

1
E-mail címe már viszonylag sok kiállítónak van, 
önálló honlapja viszont még keveseknek. 
Konkrét internetes honlap-bemutatót láthattak 
a látogatók a Vadászati Kulturális Egyesület
nél, a projektorral kivetített, új információs por
tál (www.vadaszlap.hu) osztatlan sikert ara
tott. A külföldi látogatók is megkérdezték, ho
gyan lehet regisztrálni, a fórumhoz hozzászól
ni, híreket beküldeni. A média és a reklám- 
szakma is érdeklődött a vadászoknak, mint 
speciális célcsoportnak szánt portál iránt.

Más kiállítóknál vadász-szimulációs és céllö
vést imitáló programokat is láthattunk. A Natur- 
hun Bt. bemutatóján erdei környezetet szimu
láló, videofelvételekkel és hangeffektusokkal 
különleges „vadászélményt" nyújtó virtuális va
dászatot próbálhattak ki azok. akik a nagy tö
megben egyáltalán odafértek. E program mind 
a tapasztalt vadászok, sportlövők, mind a kez
dők számára kedvező lehetőséget nyújt reak
ciójuk. célzó készségük, lőkészségük fejlesz
tésére és gyakorlására.

A hagyományok tisztelete a világon mindenütt 
a reneszánszát éli, ezért valami különös vará
zsa van annak, hogy a 21. század embere év
századokkal előtte élt őseinek vadász-szerszá
mait megbecsüli, annak kultúráját értő módon 
ápolja, gondozza és fenntartja. Külföldön -  tő
lünk nyugatabbra -  már sok évtizedes hagyo
mánya van a feketelőporos, elöltöltős puskák, 
pisztolyok újra felfedezésének. Egyre népsze
rűbbek nálunk is ezek a csodálatosan forma- 
tervezett, kézbesimuló történelmi fegyverek 
ma gyártott, de mindenben korhű modelljei. 
Külföldön nagy látogatottságú versenyeken 
mérik össze a tudásukat a versenyzők. Nálunk 
tartásukhoz nem kell ugyan engedély, de 
használni mégsem szabad Az egyre jobb 
eredményeket felmutató, megszállott verseny
zőink külföldre járhatnak csak a versenyekre, 
mert itthon ilyen vetélkedőket -  egyelőre -  nem 
engedélyeznek. Táboruk egyre nő, de -  jól em
lékszünk -  nem volt ez másként egykoron a 
mára már teljes polgárjogot elnyert szintén ha
gyományőrző íjászokkal, solymászokkal sem.
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Ki gondolná, mi mindenre biztosít alkalmat egy 
FeHoVa. Szinte végtelen a variációk lehetősé- 
ie. hiszen vadászok találkoznak vadászokkal 

és mintha a nem vadászok is másképpen vi- o  
•zonyulnának ilyenkor a vadászathoz. A kiállí- <  

tás-együttest megnyitó Deutsch Tamás sport- 5  
miniszter rövid látogatást tett a FeHoVa-n és a a: 
kis fogadáson elmondta, már csak az állami o  
j idászvizsgát kell letennie, hogy vadásszon. S 
C ! alkalom a FeHoVa arra is. hogy az ország £  

^különbözőbb részéről érkező szalonkava- x. 
i zok beszámoljanak egymásnak a sikereik- £  

r< . hibázásaikról. a madarak viselkedéséről... £

mindarról, ami egy szalonkavadász számára 
fontos és érdekes lehet. A FeHoVa-n régi isme
rősök futnak össze, olyanok, akik évek óta nem 
találkoztak, és az emberek beszélgetned!) 
egymással... és ha van alkalmunk beszélgetni
-  kommunikálni -  egymással, jobban megért
jük majd a mások véleményét, világnézetét a 
világról, a vadászatról. Ki gondolná, hogy a 
FeHoVa még a békekötésre is alkalmas, ahol a 
standon ülve, egy pohár sör mellett tisztázha- 
tóak a régi -  létező és nem létező, vélt vagy 
valós -  sérelmek ... és egy baráti kézfogás töb
bet ér minden üzleti bevételnél.

Három különböző felépítményű félplatós (pick- 
up). kisteherautó kategóriába sorolt 4x4-es Ni
va terepjárót mutatott be a szabad téren a ba
jai NIVA TRUCK HUNGARY. A 2. a 2+2. illető
leg 5 személy szállítására vizsgáztatható jár
művek az utaskabin méretétől függően 120. 
160 vagy 190 cm hosszú, nyitható hátsó ajtó
val határolt rakfelülettel bírnak. Az Euro 3-mas 
besorolású, 1700 köbcentiméteres benzines, 
vagy Euro 2-es, 1900 köbcentiméteres Peugeot 
turbo-dizel motorral kerülnek forgalomba. Ár
fekvésük a terepjárók közt ugyan a lista végén 
van. a 3,1 4.1 millió forintos ár azonban egyál
talán nem mondható olcsónak. Kérdéses, 
hogy az erősen megnyújtott tengelytáv (270 
cm) nem veszélyezteti-e azt a kiváló terepjáró 
képességet, amely a ..klasszikus" Niva legfőbb 
erőssége. Reméljük, módunk lesz „vadászati” 
körülmények között kipróbálni, s az eredményt 
megosztani Önökkel.

Először láthattunk élő nagyvad befogáshoz 
szükséges széndioxid hajtású speciális injek
ciózó projektileket kilövő fegyverválasztékot. 
Az ilyen felszereléseket egykor csak külföldről 
lehetett beszerezni annak ellenére, hogy a het
venes évektől már sokhelyütt használtak ha
sonlókat. A telinject fegyverek hatótávolsága tí
pustól függően 25-től 70 méterig terjed.

Jövőre -  ha megérjük -  következik a 10. FeHo
Va, amely minden bizonnyal nagyobb szabású 
lesz minden eddigi fegyver-, horgászat és va
dászati kiállításnál. A szervezők már gyűjtik az 
ötleteket, amelyhez örömmel veszik a vadá
szok javaslatait is. Talán nem minősül kotnye
leskedésnek, ha közzétesszük, mi mindennel 
lehetne érdekesebbé, látogatottabbá tenni a 
„születésnapot".

Az FVM támogatásával az erdőgazdaságok 
rendszeresen részt vesznek a FeHoVa-n. Milyen 
fontos lenne, ha a KöM támogatásával ott lenné
nek a „vadászati ágazattar is rendelkező Nem
zeti Parkok és bemutatnák, náluk kik és hogyan 
végzik az állományszabályozást, hogyan gazdál
kodnak nemzeti kincsünkkel, a magyar vaddal.

A két világháború között az akkori Védegylet 
legnagyobb fegyverténye volt, hogy évente 
megszervezte az Országos Trófeakiállítást. En
nek volt köszönhető például, hogy Nadler Her- 
bert kidolgozta a trófeabírálat rendszerét és et
től az időtől regisztrálták pontosan a nagyobb 
gím- és őzagancsokat. A FeHoVa alkalmas le
hetne a gyakorlat felújítására, akár ismét mi
niszteri rendelet kötelezhetné az elejtőket a ki
emelkedően szép és érdekes, illetőleg a hatal
mas agancssúlyú trófeák kiállítási bemutatásá
ra. (Ez egyébként a legtöbbször találkozik az 
elejtők dicsőségével.)

A FeHoVa otthont adhatna -  tartalmával 
gazdagítaná az olyan rendezvényeknek, mint 
például a „Vadászok bora" borversenynek, a 
vadászati gasztrónómiai fesztiválnak, a nem
zetközi vadászkürtös fesztiválnak ... hogy csak 
néhányat említsünk.

Aztán -  ahogy ezt a bécsi Jaspova teszi -  
gazdagabb lehetne a terepjáró autók felvonul
tatása és nem biztos, hogy csak az új autók az 
érdekesek, lehet, hogy néhány korosabb csot
rogány szellemes átalakítása -  vadásziasítása
-  is vonzaná a közönséget.

Végül, el tudnánk képzelni, hogy a nagyobb 
számú közönséget sokkal több. vadételekkel 
büszkélkedő étterem szolgálná ki a légkondici
onált pavilonokban.

B. I. -  CS. S. -  H. ZS. -  S. E. -  H. W. I.

Tuti siker az Indiform látványos divatbemutatója
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A VKE tavalyi tevékenységéről
Ha mérlegre tesszük az évezred, az évszázad első esztendejét -  
2001-et, több szempontból is emlékezetes évet tudhat maga mögött

a Vadászati Kulturális Egyesület.
Tisztességgel megünnepeltük fennállásunk 10. évfordulóját, meg
rendeztük a II. Országos Vadászati Kulturális Konferenciát, kiadtuk 
a KÓD-EX-et, amely a visszatekintésen, összegezéseken túlmenően 
tartalmazza a vadászati etikával foglalkozó konferencia előadásait 
és a magyar vadászat történetében először: írásba foglaltuk a vadá- 

szias viselkedés szabályait, a vadászok illemtanát.
A tavalyi év „elfoglaltságai”  közé tartozik, hogy -  együttműködve a mi
nisztériummal, a Védegylettel és az Országos Magyar Vadászkamará
val -  megkötöttük a hivatásos vadászok egységesített formaruhájának 
gyártóival a szerződéseket és kialakítottuk az értékesítéshez szüksé
ges -  kizárólagos szaküzleti jogokat kapott -  üzlethálózat gerincét. 
Nem rajtunk múlott, hogy a vadász-, horgászjegyek kiadásával pár
huzamosan nem tudtuk elkezdeni a természetvédelmi bélyegek áru
sítását, ugyanis csak idén februárban érkeztek meg az Egyesült 

Államokból a helyesen kinyomott bélyegek.

Annyi biztos, hogy a 2001-cs esztendőre 
meg sokáig fogunk emlékezni, mert egy
szerre lehet sikeres, ugyanakkor bukásoktól 
sem mentes évnek tekinteni. Merthogy vol
tak kiemelkedően jelentős eredményeink és 
sajnos voltak -  elsősorban anyagilag meg
rázó -  kudarcaink.

Rögtön az év elején, nagyot buktunk a 
tervezett.,Vadlexikon" kiadásával, a meg
rendelések nem igazolták vissza az előzetes 
piackutatásainkat.

Sokat nem fizettünk rá. merthogy az 
utolsó pillanatban lemondtuk a szalonkázá- 
si idény végére tervezett visegrádi szalon
kavacsora megrendezését, viszont le kellett 
vonnunk az egyértelmű következtetést: a 
közeljövőben nem kísérletezünk országos 
jellegű vacsora vagy „bál” szervezésével.

Kudarc is meg nem is a tavaszi szalon- 
káizás betiltása elleni aláírásgyűjtési akci
ónk. Kudarc, mert egy hónap alatt csak 
5474 támogató aláírást tudtunk összegyűj
teni és kudarc, hogy az aláírt íveket nem 
tudtuk senkinek hivatalosan átadni.

A  korábbi évek gyakorlata alapján in
kább sikernek, mint kudarcnak tekinthető, 
hogy az FV M  által kiírt pályázatok közül a 
benyújtott 11 pályázatunk közül csak 5 pá
lyázatunkra -  a VADÁSZLAP-ra. a VAD 
G A ZD A  mellékletre, a hivatásos vadászok 
formaruhájának egységesítésére, a II. Or
szágos Vadászati Kulturális Konferencia 
megrendezésére, és a természetvédelmi bé
lyeg-projekt beindítására -  nyertünk el -  
összegét tekintve 2,4 millió forint -  támo
gatást. A  KöM-höz egyetlen pályázatot 
nyújtottunk be. a természetvédelmi bélyeg 
propagandájára 2 millió forint támogatást 
kaptunk.

S ha már a támogatásoknál tartunk, csak 
a hála és a köszönet juthat eszünkbe, hogy 
az FVM. az OMVV. az O M VK. a Vadász 
Könyvklub Egyesület, a Vadcoop Bvt.. a 
Millenniumi Vadászati Bizottság, a Hung- 
expo. az OTP Bank Rt., a MAVÁD. a Hun
nia, a Forst Hungaria. a ConCord Jagd. a 
Pannonvad vadászatszervező iroda, vala
mint az erdőgazdasági rt-k zöme anyagilag 
is támogatta a kulturális konferencia meg
rendezését. valamint a KÓ D -EX  kiadását.

Tudtuk, számoltunk vele. hogy a V K E  
alapszabályának módosítása, a tagdíjak 
megemelése, a tagrevízió, az új. fényképes 
igazolványok bevezetése a taglétszám 
csökkenésével fog együtt járni. Ez tavaly be 
is következett, mégis a jelenséget pozitívan 
értékelhetjük, mert kevesebben lettünk, de 
akik maradtak, illetőleg akik mostanában 
csatlakoztak hozzánk, a magyar vadászati 
kultúra elitjéhez tartoznak.

A  tavalyi évről szóló beszámoló nem 
lenne teljes, ha nem tennénk említést azok
ról az eseményekről, feladatokról, arról a 
nem mindig látványos munkáról, amelyek 
kitöltötték a napjainkat, hétvégéinket ... 
még az ünnepnapjainkat is.

Első helyre kívánkozik, hogy a V K E  hó- 
napról-hónapra kiadja a Magyar VADÁSZ-
I.ÁP-ot. amely éveken keresztül „eltartója’’, 
.1/ egyesületi működés anyagi forrásának 
biztos bázisa volt. Múlt időben. Az elmúlt 
evekben -  annak ellenére, hogy a közös 
költségek gyakorlatilag nem választhatók

szét -  az egyesület bevételei már fedeznék 
a működés általános kiadásait. A  tavalyi ki
emelt programok -  a disputa-sorozat, a kul
turális konferencia, a KOD-EX. a hivatásos 
vadászok formaruhájának egységesítése, a 
természetvédelmi bélyeg értékesítésének 
előkészítése -  messze meghaladta az egye
sület bevételeit -  így a V A D Á SZLA P  ered
ményére. valamint egy forgalmi hifel felvé
telére is szükség volt. Ha az anyagiakat 
nézzük, a tavalyi és még az idei év első fele 
is a „befektetés évének" tekinthető, amely 
befektetés mind a formaruha, mind a termé
szetvédelmi bélyeg révén ez év második fe
létől kezd majd megtérülni és remélhetően 
eredményt hozni a V K E  számára.

A  hivatásos vadászok egységesített for
maruhájának és a természetvédelmi bélyeg
projektnek is a V K E  a disztribútora, szerző
déses közvetítője. A  formaruha esetében -  
miután tavaly több eredménytelen kísérletet 
tettünk, hogy a gyártók és az értékesítők 
közös konzorciumát létrehozzuk -  a kény
szer szülte a közvetítés felvállalását, a nem
zetközi kacsa-bélyegnél az FV M  közvetíté
sével vállaltuk el a hazai disztribúciót. Sej
tettük. de nem gondoltuk, hogy ez a két fel
adat ennyi időt, energiát, szervezést és ki- 
lincselést jeleni majd ... a több milliós ki
adásokról nem is beszélve.

Ahhoz, hogy mindkét disztribúciót telje
síteni tudjuk, raktárt kellett volna bérel
nünk. amit úgy oldottunk meg. hogy július
ban kiköltöztünk Zuglóba, ahol együtt van 
a disztribúciós raktár, az egyesület irodája 
és a V A D Á SZLA P  szerkesztősége. A  saját 
tulajdonú. 34 négyzetméteres Honvéd utcai 
irodát bérbe adtuk, amely csökkenti a há
romszor akkora alapterületű új székhelyünk

bérleti költségeit. A  disztribúciós feladatok 
ellátására külön főállású felelőst kellelt 
munkába állítanunk, a több mint fél éve 
foglalkoztatott disztribútor munkabére és a 
járulékos költségek kifizetése sem erősítet
te a V K E  anyagi helyzetét.

Aki már költözködött, tanúsíthatja, hogy 
nem olcsó mulatság. Az átírások, átirányítá
sok ... a berendezkedés tetemes summára 
rúghat. Különösen akkor, ha ..kifog” az em
ber egy kontár, szélhámos asztalost, aki mi
nősíthetetlenül gyatrán dolgozik, s a kifogá
sok hallatán megsértődik, majd eladja a ná
la lévő két köbméter vörös fenyő anyagot. 
Nem vigasz, hogy feljelentettük és majd pe
reskedünk. az íróasztalok rendületlenül hul
lámosak. ahol még nem repedtek szét a ra
gasztásnál.

Az sem jött jókor, hogy a legnehezebb 
periódusban -  a formaruha gyártási és érté
kesítési szerződéseinek megkötésekor, a 
konferencia és a 10 éves születésnap szer
vezésének dandárjában, a KÓ D -EX  szer
kesztésének kellős közepén -  a V K E  ügy
vezető igazgatója felmondott, a hagyatéká
nak rendezésével hónapokig kellett foglal
koznunk. Viszont lezártunk egy korszakot, 
az év végéig kénytelenek voltunk minden 
elmaradásunkat pótolni, hogy megkapjuk 
az APEH-tól a „O-ás” igazolást és az idei 
évet egy új könyvelő-céggel kezdhessük el.

Ha a feladatok teljesítését időarányosan 
nézzük, nem a VKE-n  múlott, hogy 2(X)I- 
ben nem írta alá a formaruha egységesítését 
bevezető rendeletet az FV M  minisztere, 
mint ahogy az sem rajtunk állt. hogy tavaly 
augusztus végén helyesírási hibával nyom
ták ki az USA-ban a magyar természetvé
delmi bélyeget és az újranyomás előtt leé

gett az amerikai nyomda és emiatt nem kez
dődhetett el decemberben-januárban a va
dászjegyek-. horgászengedélyek kiváltásá
val párhuzamosan az értékesítés. Minden 
kezdet nehéz, ami ezután következik -  bíz
zunk benne -  már csak jobb lehet!

Ennyit a gondokról, a tavalyi problémá
inkról. s minden elfogultság nélkül egy-két 
gondolatot az eredményekről. Talán a leg
fontosabb. hogy tisztességgel teljesítettük, 
amit vállaltunk. „Az etika évében” két me
gye kivételével megszerveztük a disputá
kat, ahol nem csak az etikáról, hanem a va
dászat minden jó és rossz oldaláról szó 
esett. Bízunk benne, hogy november 31-én 
a gödi Nemeskéri kúriában megtartott ..szü
letésnapi" rendezvényünk és a másnapi II. 
Országos Vadászati Kulturális Konferencia 
a jól sikerült rendezvények között kerül 
majd említésre ... és meg tudjuk valósítani, 
amit a zárónyilatkozat számunkra megfo
galmazott. Abban is reménykedünk, hogy 
nem volt értelmetlen napjainkban a figyel
met a vadászati etikára, a tisztességre, az 
emberségre irányítani. Annak pedig külön 
örülnénk, ha a vadászias viselkedés, a ma
gyar vadászok illemtana ... tananyag lenne 
a vadászok oktatásában, a vadászvizsgán.

A  konferenciával egy időben megren
deztük a vadászat kézműveseinek -  csont-, 
és fafaragóknak, ékszerészeknek, fegyver- 
műveseknek. preparátoroknak, stb. -  az el
ső kiállítását és a Vadász Könyvklub Egye
sülettel közösen; október 17-én a M Ó M  
körcsarnokában dr.Egvedné Papp Mária 
üvegtáblákra festett -  hátulról megvilágított
-  képeinek kiállítását.

Május 9-én átadtuk a Szalonka Dublé D í
jakat. június 9-én Nagymaroson megkoszo
rúztuk Kittenberger Kálmán szobrát, és ott 
voltunk október 12-én a szlovákiai Léván, 
ahol Kittenbcrgerröl utcát kereszteltek el.

2001-ben a FeHoVa nemzetközi kiállítás 
és vásár adott helyszínt a vadászkürtösök 
harmadik fesztiváljának, amelyen már nem 
csak magyar, hanem szlovén kürtösök is 
részt vettek. S mint az utóbbi években gya
korlattá vált. a V K E  tagjai és a VA D Á SZ 
LAP  előfizetői mellékletként megkapták a 
FeHoVa katalógusát.

Bábáskodtunk a Vadász Borrend mega
lakulásánál és lehetővé tettük, hogy a bor
rend zászlóját a kulturális konferencia kere
tében szenteljék fel.

A  10 éves születésnap adott alkalmat ar
ra. hogy sok barátunk, segítőnk munkáját 
Hubertus Kereszt kitüntetéssel ismerjük el. 
és első alkalommal adtuk ki a frissiben ala
pított új díjainkat: az Arany Fácán-toll. az 
Arany Ecset-toll és az Arany Túzok-toll dí
jakat.

Végül, egyáltalán nem mellékesen, sok
kal inkább örömmel jelenthetem be. hogy 
tavaly a saját erőnkből, minden támogatás 
nélkül elértük, hogy -  igaz, egyelőre négy 
órás munkaidőben -  főállású webmeste- 
riink van. aki megújította internetes honla
punkat ... minden, ami velünk, rólunk, a 
magyar vadászatról, a vadászati kultúráról 
érdekes ... megtalálható a www.vadasz- 
lap.hu oldalain.

Csekő Sándor 
a V K E  elnöke

A VKE évi rendes országos küldött közgyűlését 
2002. május 15-én, 11 órakor Budapesten a HOTEL UNIÓ 

vadásztermében rendezik meg. (VII., Dob u. 73.)

A közgyűlés előtt nyílik meg Mráz János kiállítása és az 
Esterházy-család ozorai fővadászatának kürtjeleit mutatja 
be a Baranyai Kürtegyüttes, Fillár István közreműködésé
vel. A hivatalos program előtt adják át a VKE „toll" díjait, vala

mint az idei Szalonka Dublé Díjakat.



K I T Ü N T E T É S E K

Vadászati kitüntetések, díjak
Hazánkban a vadászat-, és vadgazdálkodás szakterületén az alábbi kitüntetések és díjak adhatók, ' 

az ebben a tevékenységi körben meghatározott feltételek szerint kiemelkedő teljesítményekért vagy életművekért.

Kitüntetés-díj neve Adományozó szervezet, személy Szakmai feltétel Évente adható db-szám, díj-összeg

Á L L A M I E L IS M E R É S E K

Pro Silva Hungáriáé Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium -  miniszter

Erdőgazdálkodásban (részben vadászat 

szakterületén) huzamosabb időn keresztül 
nyújtott kiemelkedő teljesítmény.

2x3 ló részére 
jelenleg: 165.000.-Ft/fő

Magyar Vadgazdálkodásért 
Megjegyzés: Még nem került kiadásra 
A 30/1997.(IV.30.) FVM rendelet 65.§-a 
szerint: külön jogszabályban meghatározot
tak szerint. Alapító okirattal kerül kiadásra.

FVM -  miniszter Vadgazdálkodási ágazat szakmai gyakorla
tában tevékenykedő természetes személy

2  fő részére 
250.000 -  Ft/fő

O R S Z Á G O S  É R D E K K É P V IS E L E T I S Z E R V E K  ÁLTAL A LA P ÍT O T T

Magyar Nemzeti Vadászrend 8 szervezet által alapított. Kuratórium. Vadászatban, vadgazdálkodásban huzamosabb 
időn keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítmény

3 személy
Nettó: 100.000- Ft/fő.

Nimród Vadászérem Országos Magyar Vadászati Védegylet -  
Országos Elnöksége jóváhagyásával

A vadászat, a vadgazdálkodás, vadászkultúra 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végző 
sportvadász, hivatásos vadász, 
külföldi állampolgár, vadásztársaság, 
szervezet, intézmény.

500 vadászonként tehetnek javaslatot 
a megyék, keretszám megkötés nincs. 
Tárgy vagy pénzjutalom adható -  
vadászatra jogosított részéről.

Hubertus Kereszt 
Arany, ezüst, bronz fokozat

Vadászati Kulturális Egyesület -  a vadászat
ra jogosítottak közössége kezdeményezheti

Vadászati kultúra területén, etikus vadászként, 
vadászatban-, vadgazdálkodásban, stb. nyújtott 
kiemelkedő teljesítmény és életmű.

Nincs meghatározva, 
nincs díjösszeg.

Bársony István Díj Vadász Könyvklub Egyesület Klubtevékenység 5 db érem

Arany Fácán-toll Vadászati Kulturális Egyesület Irodalmi, alkotói nagydíj. 1 személy

Arany Ecset-toll Vadászati Kulturális Egyesület Művészeti alkotói nagydíj. 1 személy

Arany Túzok-toll Vadászati Kulturális Egyesület Magyar vadászati kultúráért -  életműdíj 1 személy
Nem járnak pénzdíjjal

Szalonka Dublé díj Vadászati Kulturális Egyesület Szalonka dublét hitelt érdemlően 
elejtő vadász(ok)

Nincs meghatározva a db szám 
Törley-pezsgőgyár egy karton pezsgője

A L A P ÍT V Á N Y O K

Csergezán Pál Alapítvány Évente felkért személyekből létrehozott 
szakmai bizottság

A természetábrázolás terén létrehozott 
magas színtű művészeti alkotás.

1 személy 
150.000 -F t

A „Vadászati Irodalomért" Díj Vadászati Irodalomért Alapítvány Kuratórium Pályázati kiírás szerint Változó.

Pro Cultura Venationis emlékplakett Debreceni Aranyszarvas Vadászati. Oktatási, 
Természetvédelmi Alapítvány Kuratóriuma

Vadászatért, környezetvédelemért sokat tett 
személy, illetve életműért.

Évente egy alkalommal, egy személy: 
Díj-, iparművészeti érték.

H ELY I E G Y E S Ü L E T E K , V A D Á S Z T Á R S A S Á G O K

Vadcoop-ért kitüntetés Vadcoop Bérkilövő Vt. A vadásztársaság érdekében végzett 
kiemelkedő teljesítmény

15 személy 
Nem jár pénzdíjjal.

Dr. Nagy Endre emlékérem (plakett) Dr. Nagy Endre Vadásztársaság 
és Klub. Keszthely

Vadászati kultúra és a természetvédelem 
terén kiemelkedő munkáért.

3 személy 
Nincs díjösszeg.

Pilisi Szalonka tál-díj Pilisi Parkerdő Rt. és a Szalonka Klubbok. 
valamint a VKE. Kuratórium

Pilisi szalonkázó kaphatja, aki etikus, 
kulturált magatartást tanúsított.

Évenként más-más személy, vándortál. 
Nem jár pénzdíjjal.

A jelenleg általunk ismert, illetve összegyűjtött kitüntetéseket, díjakat tudtuk felsorolni. Szívesen közölnénk még azokat a helyi szervezetek által -  
főleg vadásztársaságok, vadászklubok, stb. alapított díjakat, amelyeket nem ismerünk, ha ezekről telefonon, vagy írásban (e-mail-en) kapnánk tájé
koztatást. Ezzel lehetne teljessé tenni a vadászat-, vadgazdálkodás szakmában jelenleg adható elismeréseket, kitüntetéseket, díjakat.

Összeállította: Dr. B. I.



VADÁSZATI G YAKO RLAT

Az őzbakvadásztatás anomáliái
Fájdalmas, sőt drága csalódásokban lehet 
része annak, aki az először látott bakra ki
mondja az áment. A  „nézetek" különböző
ek, még egy szabályos hatos bak esetében 
is, hiszen kétszer ugyanúgy ritkán áll be a 
bak. Májusban elsősorban az érett bakokat 
kívánjuk a fizető vendéggel terítékre hozni, 
ezért a játék nem babra, hanem pénzre 
megy. A bakot lehetőleg a vendég érkezé
se előtti időszakban célszerű jobbról, balról 
elölről, hátulról alaposan megtávcsövezni, 
hiszen az izguló, olykor a vadászláztól 
nyárfalevélként reszkető vendéggel erre 
már kevesebb az esély. Nem bizonytalan
kodhatunk, nem tétovázhatunk, mert nyu
galm unk az egyetlen esély arra, hogy a 
vendég még véletlenül se veszítse el a jó 
zan eszét. Az e le jtendő őzbaknak és a va
dászkísérőnek régi, többször látott ismerő
söknek kell lenniük. Az elejtésre tervezett 
kategóriájú bakokból legalább háromszo
ros „túlkínálatnak” kell lennie, mert ha az 
egyiknél valami közbejön -  és ez, sajnos 
sokszor így van -  ott a másik, vagy harma
dik „tartalék".

Ha ez nem így van, akkor a siker csak a 
vak véletlenen múlik, erre alapozni pedig 
nem elég! Sajnos, elég példát hallani az el
lenkezőjéről, am ikor a vendég utólag pa
naszkodik, hogy csak autóztatták a terüle
ten, s a kísérők egyetlen bakot sem ismer
tek. Szégyen, am ikor azt hallani a vadőr 
szájából: csak jöjjön a vendég, majd ta lá
lunk neki valam it...

Nem elegendő a bakot „tudni", legalább 
ilyen fontos, hogy a vendég számára kedve
ző lövési helyzetet teremtsünk. Érkezésekor 
nem árt tisztázni, m ilyen messzire lő sza
badkézből, támasztékról, kíván-e célzó bo
tot igénybe venni, esetleg más, különleges 
igénye van-e? M indezek elmulasztása ké
sőbb m egbosszulhatja 'm agát, sebzést, hi- 
bázást eredményezhet, s a vendég és a kí
sérő egymást okolja a kudarc miatt, marad 
a méreg, ugrik a bevétel.

A  vendéggel előre tisztázni kell az elejte
ni kívánt bakok agancssúlyának felső hatá
rát, m egerősítendő azt, amit a vendég és a 
vadászati iroda által kötött szerződés tarta l
maz. A szerződött súlytól 15 százaléknyi e l
térést köteles a vendég kifizetni, ennél töb 
bet csak akkor, ha m ég a vadászat előtt e r
ről írásban külön nyilatkozatot tesz. Elmu
lasztása akár egzisztenciá lis létében is 
veszélyeztetheti a szegényebb társaságot, 
mert a jóhiszeműen meglövetett túl nagy 
bakot a vendég következmény nélkül o tt
hagyhatja a területnek, ami ugyan jól fog 
mutatni a vadászház falán, de az ára nem 
fogja kihúzni a csapatot a hullám völgyből...

Büntetéseket vonhat m aga után az, hogy 
a kísérő vadász elmulasztja a beírókönyvbe 
bejegyezni a vadászatot, a résztvevők ne
vét és a vadászjegy, külföldi esetében a va
dászati engedély számát. A beiratkozás kö
telezettsége kísérőre, bel- és külföldi ven

dégre egyaránt vonatkozik! Sok kínos hely
zet e lőzhető meg. ha a vendéggel előre kö
zöljük. hogy mennyi autózásra számítson, s 
ha kívánja, naponta ellenőrizhesse a m eg
tett kilométereket. A korrekt, pontos elszá
molás a vadászatban is a hosszú barátsá
gok alapja, sok jó vendég ment el más terü
letre azért, mert „átverték" a kilométer el
számolásnál. Nem szabályos, de ettől még 
naponta ismétlődő gyakorlat, hogy a ven-

Anomáliák a természetben: normál színezetű 
suta és fehér bak 1 napos korban elhullott, 

azonos nemű ikergidái

dég a kilométerpénzt zsebbe fizeti, az nem 
szerepel a lőjegyzéken. Ez talán rendben is 
lenne addig , amíg a kísérő a saját kocsijá
val vadásztat. Egyáltalán nem ritka azon
ban az a gusztustalan eljárás, amikor a tár
sasági terepjáró futását is így „rendezik", s 
a pénz részben vagy egészben eltűnik, s a 
társaságnak marad a benzinköltség...

A kísérő vadásznál m indig lennie kell : ki
kapcsolt, de m űködőképes mobil telefon
nak, a bírálathoz szükséges kereső távcső
nek, a zsigerelésre alkalmas legalább egy 
vadászkésnek, egy jó bicskának, gyufának, 
vagy öngyújtónak, kannában víznek, törö l
közőnek, kötélnek, zsinegnek, a belsőség 
szakszerű csom agolásához szükséges fó
lia zsáknak, kézilámpának.

Az előrelátó kísérő különösen a mező- 
gazdasági területeken -  a vadászat m eg
kezdése előtt -  úgy, hogy a vendég ne lás
sa tegyen a zsebébe töretet (fenyő ágat, 
tölgy lom bot) mert könnyen előfordul, hogy 
a bak elejtési helye környékén erre alkal
mas növény nem található. A zsákmánytö
ret és az utolsó falat így az igazi, mert nem 
illik termesztett növényfajból, főként nem 
egyszikűekből töretet átnyújtani.

A töret átadása és a vad rendbetétele 
után előkerülhet a lapos üveg. Otrombaság 
és elfogadhatatlan ezt a tételt is rávezetni 
elszámoláskor a lőjegyzékre, ez ugyanis 
nem a vendéglátás, hanem a cerem ónia ré
sze. Sajnos, nem ritka az ilyesmi, és csak 
megütközést kelthet. Más kérdés, ha ezt a 
vendég kifejezetten kéri. akkor természete
sen ez az ő költsége.

A hajnali és késő délutáni vadászatok 
közben a vendég pihenéséről gondoskodni 
kell. Előfordul, hogy a bőséges és kiadós tíz
órai után délben nem kér ebédet. Ezt előre 
tisztázni kell, erőltetni nem lehet, sőt ké
sőbb felszámolni ped ig  végképp nem.

A  bak fejét csak a vendég engedélyével 
szabad levágni, hiszen főként a hajnali va
dászatok után a fotózás, videózás ma már a 
ceremónia része. Amennyiben ehhez a ven
dég ragaszkodik, az este elejtett bakból, 
vagy bakokból másnap, a reggeli vadászat 
után kell az előírt terítéket elkészíteni.

Az agancs lefőzésénél előre tisztázan
dó, hogy a vendég kis-, vagy nagy kopo
nyával kéri a trófeát. E lszám olásnál je len
tősége nincs, a bírálatnál úgy is korrigálják

nem zetközileg e lfogadott m értékben -  a 
levágott koponya súlyát. A lefőzés után 24 
órával történő súlym érést v iszont vegyük 
komolyan, jó ha a vendég is jelen van. Ha 
nem a korrektség az elszám olás alapja, 
akkor m indkét fél bevet kü lönböző trükkö
ket. A kikészítéskor „bennfe le jte tt” fü lcson
tok, orrsövény, p láne egy gulyáslevesre 
e legendő hús ugyan fe lfe lé b illenti a mér
leg nyelvét, de lega lább olyan visszatet
sző, m int a vendég által forró radiátoron, 
kályhán „sü tögetve” beszárított trófea. A 
lefőzött agancsokat a helyileg ille tékes ha
tósági á llatorvosnak be kell mutatni. Ennek 
díját -  darabonként 1500 forin tot a hely
színen kell fizetn i. Ü nnepnapokon a díj 
kétszeres... Ehelyütt kell a szállítólevelet is 
az állatorvosnak igazoln ia, ezt be kell m u
tatni a határ állatorvosnak és a vendégnek 
fel kell hívni a figye lm ét arra, hogy a vám á
rú nyilatkozatot a határon le kell adnia, e l
lenkező esetben sem a terület, sem a va
dászati iroda nem tudja igazoln i az export 
tényét, ami igen súlyos (nem biztos, hogy 
csak plussz huszonöt százaléknyi!) bünte
tést vonhat m aga után egy APEH ellenőr
zés alkalmával.

A vendég távozása előtt a lőjegyzéket pon
tosan és figyelmesen kell kitölteni, aláíratni, 
mert utólag abba  semmiféle bejegyzést, 
változtatást tenni nem lehet, s ez a számla 
kiállításának alapja. Kínosan ügyeljünk a 
pontos elszámolásra, mert a látszólag 
pénzt szóró vendég is m egsértődik, ha a ki
állított számla összege nem korrekt, és úgy 
érzi át akarják verni. Jobb ezt megelőzni, 
mert a vadászatban a bizalm at csak egy
szer lehet eljátszani.

H om onnay -  S om fa lv i



C SALAD I FESZEK

VENDÉGSÉGBEN...

EGY SOLYMASZNAL
Gyakran eszembe ju t egy hajnal. Tavasz volt. 
A felhős, szürke és komor hónapok után a 
napfelkelte misztikusan gyönyörű perceiben 
három ölyv körözött a fokozatosan megvilá
gosodó égen. Vitorlázva szálltak, hangtala
nul és elegánsan, mintha maguk is a menny
bolt részei lennének. Óriási köreik egyre kö
zelebb kerültek egymáshoz, mígnem mind
hárman azonos pályára kerültek, s ekkor már 
éles, ám mégis finom hangokat is hallattak, 
mintha azt kiáltották volna, hogy gyönyörű 
az élet. A magaslesről leszállva, megigézve 
néztem őket. A látvány és a pillanat szépsége 
azóta is bennem él. A madarak tüneményes 
lénye szinte m indenkit a bűvkörébe von, 
olyannyira, hogy a levegöég urai, a sólyom
félék nagyon gyakran még az azonosulás vá
gyát is kiváltják belőlünk...

-  Nem lehet véletlen, hogy annyi nép totemál
lata a sólyom, a sas. vagy valamely más raga
dozó madár -  mondja Chalupa László, miköz
ben a kézfejére léptet egy sólymot.

Pécs keleti peremkerületében. Vasas bánya
telepen vagyunk, a horizonton a Hármas-hegy 
és a Zengő szelíd vonulatai kéklenek. Itt. a Ke- 
let-Mecsekben a geológiai, vízrajzi, növény- és 
állattani különlegességek és értékek valóságos 
kincsestára jött létre az évezredek folyamán, s 
maradt fenn mind a mai napig. Állítólag hetven
nél is több madárfaj él a vidéken, köztük fekete 
gólyák és parlagi sasok is. A Zengő lejtőin nem 
sokára nyílik majd a vad pünkösdi rózsa. De itt 
van a mecseki kőszénbányászat bölcsője is. A 
szénrétegek ezen a tájon sok helyütt a föld fel
színére ékelődtek, az erdei munkások és pász
torok tüzeitől gyakran lángra is lobbantak. Az 
égő föld emléke máig él az emberekben. A me
diterrán éghajlati hatások eredményeképpen 
korán érkezik és harsogó ezen a tájon a tavasz. 
Talán ezért is jutott éppen itt és éppen most az 
eszembe az a bizonyos hajnal...

Chalupa László az alig másfél száz mai ma
gyar solymász egyike. Végzettsége szerint vil
lamosipari technikus. A dél-dunántúli áramszol
gáltató vállalat középfeszültségű elosztórend
szerének üzemirányítója. Precíz, kötelességtu
dó. gyorsan és racionálisan döntő műszaki em
ber. Itt, a vasasi szülőház udvarán azonban 
most egy romantikus, érzelmekkel telített valaki 
áll előttem, kézfején a villogó szemű, élénk és 
energikus sólyommal. ..aki” szárnycsapdosás- 
sal kísért, lelkesült vijjogással köszöntötte, ami
kor megközelítettük a voilert.

-  Egy vadászkutya sem örül jobban...
-  Ez talán túlzás, de az érzelmi kapcsolat té

nye vitathatatlan. A rendes vadász a kutyát 
sem rúgással, veréssel tanítja, a vadászmada
rakat pedig nem is lehet ilyen módszerekkel 
kényszeríteni vagy fegyelmezni. Türelem, kö
vetkezetesség kell a nevelésükhöz, és persze 
szeretet, amit aztán a legtöbb madár viszonoz 
is. Megismernek, örülnek ha meglátnak. Sőt, a 
testi kapcsolatot is igénylik! Megsimogatom a 
lábukat, a hátukat, a bőgyüket, ők pedig meg
csipkedik a fülemet, rendezgetik a hajamat...

Chalupa Lászlónak több sólyma és vércséje 
van, s van egy gyönyörű héjája is, mely két

nyulat is fogott már egyetlen vadásznapon. Át 
is megyünk a röpdéjéhez.

Brehm azt írja: „Magányosan él, a társaságot 
nem szereti, párjához is csak a költés idejére 
csatlakozik. Nagyon erőszakos, zord. vad. 
gyors és erőszakos, egyszersmind ravasz és 
óvatos madár." Hermán Ottó hasonlóképpen 
vélekedik, de vadászmadárként tulajdonkép
pen dicséri. „A héja a kerecsen mellett kedvelt 
vadászmadár volt őseinknél s az még ma is 
Ázsia nomádjainál. A támadásban bátor, lökése 
hatalmas. Aránylag könnyebben szelídült vagy 
legalábbis bizonyos kezességet mutatott...”

Tojó hója pedzésen

Mi most határozottan „kezesnek” véljük. Tü
relmesen ül viszonylag magas ülőkéjén, szigo
rú tekintete követi a mozdulatainkat, de nem 
csap lármát, nem ellenséges. Pompás, erőt és 
dinamizmust sugárzó teste egyszerűen gyö
nyörű. Amíg nem látja ilyen közelről az ember, 
bizony gyakran kételkedik is a legendás erejé
ről, bravúros elfogásairól szóló történetek hite
lességében. Nemeskéri-Kiss Sándor egy indiai 
közmondásra hivatkozva azt írja, hogy „a só
lyom a vadász lelkét tölti meg, a héja pedig a 
tarisznyáját..."

-  így lenne...?
-  A sólymok a levegőég urai: a repülő ma

darakat vadásszák magas körözésből. Gyak
ran függőleges zuhanással csapják le áldoza
tukat, és egyes szakírók szerint a 160 kilomé
tert is elérheti ennek a zuhanásnak a sebessé
ge. A héja a „földi célok” specialistája. Nem le
beg, nem szitál a levegőben, a fák és bokrok 
között azonban suhanva száll és miután rend
kívül fordulékony is. az időben észlelt nyúlnak 
és fácánnak meglehetősen kicsi az esélye. 
Egy sikeres fácánpedzés, egy birtokba vett

nyúl természetesen hatalmas élmény és leírha
tatlan öröm, de a solymászat igazi lényege so
hasem a teríték nagysága volt. A solymászat 
egy kicsit művészet is, a művészetek értelmét 
és hasznát pedig, ugye, meglehetősen nehéz 
lenne materiális mutatókkal kifejezni...

A solymászat „szülőhazája" minden kétsé
get kizáróan Ázsia végtelen kiterjedésű pusz
táin. sztyeppéin keresendő. Keletről nyugat fe
lé haladva terjedt el Európában, nyilván szoros 
összefüggésben a népvándorlás különböző 
hullámaival. Kínától, Karthagón át az egykori 
Római Birodalom szinte minden provinciájáig 
eljutottak a betanított vadászmadarak, illetve a 
solymászat tudományának ismerői. Honfoglaló 
őseink is minden bizonnyal hoztak magukkal 
vadászmadarakat. Nyilván turul-legendánk is 
összefügg a vadászmadarak ismeretével, sze- 
retetével. Az 1100-as évek utolsó évtizedeiben 
uralkodó III. Béla király által veretett pénzérmé
ken is feltűnik a solymászábrázolás.

A solymászat, persze mindig is kevesek ki
váltsága. a „királyok sportja" volt.

-  És ma...?
-  Hát. „király" van közöttünk a legkevesebb! 

Foglalkozásból, státusz-szimbólumból mára 
szenvedéllyé nemesedett a solymászat. a szen
vedély pedig nem válogat. így aztán minden 
társadalmi réteg képviselteti magát. Mert nem 
az a kérdés, hogy mennyi pénzed van, hanem 
az, hogy amennyi van. abból mennyit vagy haj
landó a megszállottságod oltárán feláldozni...

A hazai solymászokat ma a Magyar Soly
mász Egyesület tömöríti. Az egyesület az 
1939-ben alapított, azonos nevű szervezet jog
utódjának tekinti magát, bár ez a jogfolytonos
ság fájdalmas megszakítottságokkal terhes. 
Az egyesület első elnöke Nemeskéri-Kiss Gé
za királyi fővadászmester volt, alelnöke Nádlar 
Herbert. De a háború, a politika a solymászatot 
sem kímélte. 1946-ban Bástyái Lóránt és Lelo- 
vich György megalakította a Magyar Solymá- 
szok Vadásztársaságát, de mint akkoriban 
annyi más kezdeményezést, ezt is gyanakvás 
kísérte, és meglehetősen rövid életű volt. Az 
1950-es években elhivatott solymászok a hal
gazdaságok „népi vagyonnak" számító halállo
mányát védték vadászmadaraikkal -  mert ak
kor ez volt az egyetlen lehetőség az értékek és 
hagyományok átmentésére. A tényleges újjá
születés kezdetének talán 1968-at lehet tekin
teni. amikor is a MAVOSZ keretein belül mega
lakult a Solymász Szakosztály.

-  És Chalupa László számára mikor és mi 
volt a kezdet?

-  Egyrészt ez a táj, a hegyek, az erdők kö
zelsége. másrészt az irodalom és művészet. 
Nemeskéri-Kiss írásai, Vezényi Elemér képei. 
Egész konkrétan pedig egy újsághír 1965-ből, 
amikor Vácot megalakult a Hermán Ottó Soly- 
mászklub. Akkor elkezdtem magolni a mada
rak latin neveit, kivágtam minden újságcikket 
és képet. 1972 óta aztán már „szervezett" soly
mász is vagyok...

-A z  első madár...?
-  Egy vörös vércse volt. Édesapám vette, 

hetedikes koromban...
Brehm szerint a vörös vércse „nagyszerű lakó

társ. sőt a szobában szabadon is kellemes, tud-



Sólymok, sasok, héják és barátok. A solymászat közösséget is jelent...

niillik rokonaitól nagy tisztaságszeretetével is ki
válik", arról azonban nem írt, hogy a vércse meg
lehetősen szenvedélyes és hangos madár...

-  Már elég szépen megismertük és megszok
tuk egymást, amikor édesanyám követelésére 
vissza kellett vinni eredeti gazdájához, mert 
nem bírta elviselni a visítozását. Visított ha örült, 
ha elégedetlenkedett, ha éppen haza érkeztem, 
vagy ha éppen menni készültem valahová...

-  És mostanság hogy viseli a madarakat a 
család....?

-  Édesapám sajnos már meghalt, édes
anyám pedig időközben megszerette őket.

A voilerek a családi ház udvarán sorakoz
nak. A madarak etetése, tisztántartása a min
dennapok pontosságot igénylő, szertartáso
san szép feladata. Chalupa László negyvenki
lenc éves. tehát abba a korba lépett, amikor 
már különös jelentőséggel bírnak az ember 
életében a részletek. A házassága válással 
végződött, de ezt nem hozza összefüggésbe a 
madarakkal. A solymászokkal szembeni két 
alapkövetelmény -  az állandó éles figyelem és 
a barátságos türelem egyénisége meghatá
rozó elemévé lett.

-  A solymászatnak ma az a küldetése, hogy 
őrizze és gyakorolja és amennyire lehet széles 
körben ismertesse meg az emberekkel az ősi 
hagyományokat, s persze ezzel együtt az is, 
hogy részt vegyen a ragadozó madarak védel
mében. a természetvédelmi és madártani is-

A madarainál csak a fiát szereti jobban...

meretek terjesztésében. A solymász nem fé
szekrabló...

Magyarországon ma vándor- és vadász só
lyommal, héjával, karvallyal és sassal szabad 
vadászni. Minden vadászmadár mestersége
sen keltetett és nevelt egyed.

- ő  egy hibrid sólyom — léptet a kézfejére 
egy gyönyörű madarat. -  Északi vadász só
lyom hímtől, vándor sólyom anyától származik. 
Nagyobb és erősebb lett, kitartóan repül, ám 
mégsem vadászunk már vele, hisz egy-egy 
esetlegesen elszabaduló példány sikeres sza

porodás esetén torzulásokat idézhetne elő a 
természetes állományokban...

-  Hol vadásznak a solymászok?
-Többnyire az Alföldön vásárolunk vadá

szati lehetőséget. Ott nagyok a szabad terek 
és viszonylag gazdag a vadállomány.

-  A puskás vadászok hogyan viszonyulnak 
a solymászokhoz?

Egyértelmű érdeklődéssel és szeretettel. 
Egyébként én puskás vadász is vagyok...

Fényképek sokaságával vesszük magunkat 
körül: egy gyerekfejjel megálmodott élet meg
valósulásának és kiteljesedésének szép bizo
nyítékaival. Sólymok, sasok, héják és barátok. 
A fényképezőgép csodája, hogy képes meg
ragadni és örökkévalóvá tenni a múló pillana
tot. A sok-sok kép közül kettő visszatérően a 
kezünkbe kerül.

Ő Lelovich György, a magyar solymászat 
egyik nagy személyisége, példaképem és 
mesterem, ő pedig a fiam...

Valahol a Mecsekben készült a kép, 2002. 
január 29-én. Egy gímbika birtokbavételének 
szívdobogtató pillanatát ragadta meg az ob
jektív. Az egyik agancsszárat az apa fogja, a 
másikat a fia. És az ember szinte érzi, ahogy 
az immár holt állat gyönyörű koronája feltelik a 
közös élmény és szeretet egymás felé áramló 
energiáival. Chalupa László a madarainál csak 
a fiát szereti jobban.

Békés Sándor

Az állandó éles figyelem és türelem egyénisége meghatározó elemévé lett Lelovich György, a solymászat egyik nagy személyisége: példaképe



Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbak. 

Júniusban: ó'zbak — 15-étől aranysakéi. 

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, ma
lac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

M Á J
Tavaszmező, ava(

I U S
)y Pünkösd hava

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szerda 4 28 1855 -------- 729
2. Csütörtök 426 18 57 011 8 25
3. Péntek 4 25 1858 0 59 9 28
4. Szombat 423 1900 136 10 33 C 816
5. Vasárnap 422 1901 2 05 1139
6. Hétfő 420 1902 229 12 44
7. Kedd 4 19 1904 250 13 48
8. Szerda 4 17 19 05 308 14 52
9. Csütörtök 4 16 1906 326 1556

10. Péntek 4 14 1908 344 1701
11. Szombat 4 13 1909 4 03 18 07
12. Vasárnap 411 1910 4 24 1915 •  11 45
13. Hétfő 4 10 1912 450 20 24
14. Kedd 409 1913 521 21 32
15. Szerda 408 1914 601 22 35
16. Csütörtök 406 1915 6 51 23 31
17. Péntek 405 1917 753 —

18. Szombat 404 1918 903 0 17
19. Vasárnap 403 1919 1018 0 55 D 20 42
20. Hétfő 402 1920 1137 1 26
21. Kedd 4 01 1921 1256 152
22. Szerda 400 19 23 14 16 215
23. Csütörtök 359 1924 1536 2 37
24. Péntek 358 19 25 1657 300
25. Szombat 3 57 19 26 1818 3 26
26. Vasárnap 3 56 19 27 1938 355 0  12 51
27. Hétfő 355 1928 20 52 4 31
28. Kedd 354 19 29 21 57 516
29. Szerda 353 1930 2251 6 09
30. Csütörtök 353 1931 2334 710
31. Péntek 3 52 19 32 816

JU N IU S
Nyárelő, avagy Szent Iván hava

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 3 51 19 33 0 07 924
2. Vasárnap 3 51 1934 033 1030
3. Hétfő 350 1935 0 55 1135 C 105
4. Kedd 3 49 1936 114 12 39
5. Szerda 3 49 1937 132 13 43
6. Csütörtök 348 1937 149 14 47
7. Péntek 348 1938 208 1553
8. Szombat 348 19 39 2 28 1701
9. Vasárnap 347 1940 252 1810

10. Hétfő 3 47 19 40 321 1920
11. Kedd 3 47 1941 358 20 26 • 047
12. Szerda 347 19 41 4 45 2126
13. Csütörtök 346 1942 544 2216
14. Péntek 346 1943 6 52 22 57
15. Szombat 3 46 1943 8 08 23 30
16. Vasárnap 346 1943 926 2357
17. Hétfő 3 46 19 44 1044 —

18. Kedd 346 19 44 12 02 0 20 D 129
19. Szerda 346 1944 13 20 0 42
20. Csütörtök 347 1945 14 39 104
21. Péntek 3 47 1945 15 57 1 28
22. Szombat 347 19 45 1716 155
23. Vasárnap 3 47 1945 1832 2 27
24. Hétfő 3 48 19 45 1941 307 0  22 42
25. Kedd 3 48 19 45 2040 356
26. Szerda 3 48 1945 21 28 454
27. Csütörtök 3 49 19 45 2205 5 59
28. Péntek 3 49 19 45 2234 7 06
29. Szombat 3 50 19 45 22 58 814
30. Vasárnap 3 50 1945 2319 921

A nyár kezdete 21 -én 14 óra 25 perckor (KözEI)
A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

*  /

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
B O R O S  Z O L T Á N

AKVARELUE



Mire szabad vadászni?
Májusban: őzbak.

Júniusban: őzbak -  15-étó'l aranysakéi.

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, ma
lac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

M Á J

Tavaszmező, avat
I U S

jy Pünkösd hava
A  hó A  hét A  N ap A  H o ld Fázisa
napja napja ke lte n y u g ta ke lte n yug ta h m

1. Szerda 4 28 18 55 — 7 29
2. C sütörtök 4 26 18 57 0 11 8 25
3. Péntek 4 25 18 58 0 59 9 28
4. S zom bat 4  23 19 00 1 36 10 33 C 8 1 6
5. Vasárnap 4  22 19 01 2 05 11 39
6. Hétfő 4  20 19 02 2 29 12 44
7. Kedd 4 1 9 19 04 2 50 13 48

8. S ze rda 4 1 7 19 05 3 08 14 52
9. C sütörtök 4 16 1 9 0 6 3  26 1 5 5 6

10. Péntek 4 1 4 19 08 3 44 1 701
11. S zom bat 4 1 3 19 09 4  03 18 07
12. Vasárnap 411 1 9 1 0 4  24 1 9 1 5 •  11 45
13. Hétfő 4 1 0 1 9 1 2 4  50 20 24
14. Kedd 4 09 1 9 1 3 5 21 21 32
15. Szerda 4 0 8 1 9 1 4 6 01 22 35

16. C sütörtök 4  06 1 9 1 5 6  51 23 31
17. Péntek 4 05 1 9 1 7 7  53 —

18. S zom ba t 4 04 1 9 1 8 9  03 0 1 7
19. Vasárnap 4 03 1 9 1 9 1 0 1 8 0  55 D 20 42
20. Hétfő 4  02 19 20 11 37 1 26
21. Kedd 4  01 19 21 12 56 1 52
22. Szerda 4  00 19 23 1 4 1 6 2 1 5
23. C sütörtök 3 59 19 24 15 36 2 37
24. Péntek 3 58 19 25 16 57 3 00
25. S zom bat 3 57 19 26 1 8 1 8 3 26
26. Vasárnap 3 56 19 27 19 38 3 55 0 12 51
27. H étfő 3 55 19 28 20 52 4  31
28. Kedd 3 54 19 29 21 57 5 1 6

29. Szerda 3 53 19 30 22 51 6 09
30. C sütörtök 3 53 1931 23 34 7 1 0

31. P éntek 3 52 19 32 — 8 1 6

J U N I U S

Nyárelő, avagy Szent Iván hava
A  hó A  hét A  N ap A  Hold Fáz isa
napja napja ke lte n y u g ta ke lte n yu g ta h m

1. S zom ba t 3 51 19 33 0 07 9 24
2. Vasárnap 3 51 19 34 0 33 10 30
3. H étfő 3 50 19 35 0 55 11 35 C  1 0 5
4. Kedd 3 49 19 36 1 14 12 39

5. Szerda 3 49 19 37 1 32 13 43
6. C sütörtök 3 48 19 37 1 49 14 47
7. P éntek 3 4 8 1 9 3 8 2  08 15 53
8. S zom bat 3 48 19 39 2 28 170 1

9. Vasárnap 3 47 19 40 2 5 2 1 8 1 0
10. H étfő 3 47 19 40 3 21 19 20
11. Kedd 3 47 19 41 3  58 20 26 •  0 47
12. Szerda 3 47 194 1 4 45 21 26

13. C sütörtök 3 46 19 42 5 44 2 2 1 6
14. Péntek 3 46 19 43 6 52 22 57
15. S zom bat 3 46 19 43 8 08 23 30
16. Vasárnap 3 4 6 1 9 4 3 9  26 2 3 5 7
17. Hétfő 3 46 19 44 1 0 4 4 —

18. Kedd 3 46 19 44 12 02 0 20 D 1 2 9
19. Szerda 3 46 19 44 13 20 0  42
20. C sütörtök 3 47 19 45 1 4 3 9 1 04
21. Péntek 3 47 19 45 15 57 1 28

22. S zom bat 3 47 19 45 1 7 1 6 1 55
23. Vasárnap 3 47 19 45 18 32 2  27
24. Hétfő 3 48 1 9 4 5 19 41 3  07 0  22 42
25. Kedd 3  48 19 45 2 0  40 3 56
26. Szerda 3 48 19 45 21 28 4 54
27. C sütörtök 3 49 19 45 22 05 5  59
28. Péntek 3 49 19 45 22  34 7  06
29. S zom bat 3 50 19 45 22  58 8 1 4

30. Vasárnap 3 50 19 45 2 3 1 9 9 2 1

A  nyá r ke zd e te  21 -én  14 ó ra  25  p e rc k o r (K özE I)

A  nyá ri id ő szá m ítá s  m ia tt a  fen ti idő p o n to kh o z  e g y  ó rá t hozzá  kell adni.
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A FEHÉR ŐZEK ÉVE
Az elmúlt évben megyénkben három helyről je
lezték a ritkaságszámba menő fehér színű őzek 
előfordulását, illetve elejtését. Ózd térségében 
egy sutát. Mezőcsáton és a borsodi Mezősé- 
gekben egy-egy bakot ejtettek el.

A legújabb hírek pedig Tiszakécskéről ér
keztek. A következő sorokban a szerencsés 
elejtő. M onostori László miskolci vadász és 
preparátor élményeit adjuk közre.

Az őzek között igen ritka a fehér szín. ezért az
tán elképzelhető, milyen izgalomba jöttem, ami
kor egy fehér őzről kaptam telefonon érte
sítést.

A különleges vadászélménynek be
tudható izgalommal január 8-án dél
után érkeztem a helyszínre, ahol Fésűs 
Sándor vadászmester és Szántó István 
gazdaságvezető fogadott. Fehér őz 
1969 óta biztosan nem fordult elő a te
rületen. Vendéglátóim egymásnak adva 
a szót, mesélték a különös gida történe
tét. Tavaly június végén vették észre, 
azóta figyelték a nyakán, tarkóján, 
váll-lapján található vöröses folttól elte
kintve -  hófehér gidát, s vigyáztak rá, 
amennyire csak lehetett, tartózkodási 
helyét, a Vigyázó-rétet ősz óta lezárták 
a vadászat elől.

A vadászháztól nem messze autózunk 
és távcsővel szemrevételezzük a terepet.

Látunk 3 őzet, fekszenek a havas tarlón, közé
pen a fehér, szokásos színű testvérével és a suta. 
Miközben tanakodunk, hogy merre tovább, fel
állnak. és félkörben a nád felé húzódnak: így 
már remekül látszik a már anyányi méretű fehér 
bakgida. Egy pillantás balra az előbbi őzekre, 
most váltanak be a nádasba. A mi őzeink is oda 
igyekeznek a másik oldalról. A nádas felé ha
ladva eléjük kerülünk, ők erre a Tisza felé fordul
nak, a párás, opálos fényben éppen a lemenő 
nap felé tartanak: felejthetetlen látvány. Balra,

egy dűlő útra húzódunk, várjuk a megfelelő po
zíciót. A motorházra teszem összegöngyölt ka
bátom. feltámasztom a Remingtont. célzok, de 
állandóan mozognak, takarják egymást. „Nem 
jó! Várj egy kicsit! -  hallom a vadászmester sut
togását -  kb. 180-200 méterre vannak, a gerin
ce alá 5 centiméterre célozz, hallom a suttogó 
hangot megint". Aztán mély levegőt veszek, el
csattan a lövés, tisztán hallatszik a becsapódás 
is. „Benne van!" -  hallom Sanyi hangját, a fehér 
őz, néhány tétova lépést tesz, aztán eldől. A 

másik kettő csak nézi, majd némi gon
dolkodás után eltűnnek a távolban.

Színétől eltekintve, átlagos, jó kondí
ciójú, gombnyársasnak induló bakgida 
ép herékkel, kereken húsz kiló súly
ban. Most látszik csak, hogy a szőr
szálak tövig fehérek, szeme normális 
fekete, flavisztikus színváltozat. Orra. 
körmei, felerészben fehér, felerészben 
fekete színűek. Az estébe nyúló be
szélgetés során még megtudom, hogy 
a különleges gida teljesen szokványos 
életmódot folytatott: mindig együtt járt 
testvérével, anyjával. A nagy hidegben 
ők is a rudliban (csapatban) álltak. A 
csapat tagjait nem zavarta a különle
ges színű gida, befogadták, mintha 
„közönséges őz" lenne...

Handa György

RENDELLENES ŐZBAK
A rendellenes őzagancs minden vadász különleges becs
ben tartott trófeája. Rendszerint mindegyiknek örökre em
lékezetes története van, mert az egyik után térdig járja va
laki a lábát, a másikba szinte „belebotlik". Hoffmann Já
nos. a Tolna megyei Váralja Vadásztársaság tagjának az 
előbbi történet jutott, mire sikerült terítékre hoznia álmai 
bakját. Többször is sikerült megpillantania a bakot, de va
lami mindig közbejött. A kitartás meghozta a gyümölcsét, 
de ráment a nyár, mire sikerült tavaly szeptember 2-ikán 
végre túljárnia a bak eszén és egy jól irányzott lövéssel el
ejtenie a képen látható igazán különleges trófea viselőjét.

O LYM PUS
TÁVCSÖV

119 990,- 62 990,-

D A T E N - K O N T O R  T R A D E  K ft .
O L Y M P U S  O L Y M P U S

M in ta b o lt és M in tabo lt
H iva ta los  S zerv iz  D ig itá lis  igazo lványkép  

F e lvevőhe ly  készítés azonnal
1075 B udapest, 1056 B udapest,

M adách Im re ú t 2-6. Szarka u tca 4.
Te lefon: 322-8208 Telefon: 328-0581



ILLEM TAN -  4. RÉSZ

A magyar vadászok viselkedési szabályai
A VADÁSZIAS 

VISELKEDÉS SZABÁLYAI, 
HA EGYEDÜL VADÁSZUNK

A  B E ÍR Ó K Ö N Y V N É L

Illik:
-é s  egyébként is kötelező mindent - biz

tonsági körzetet, az érkezés-távozás idő
pontját. a lövést, sebzést, stb. -  a beíró
könyvben pontosan vezetni.

-  mások beírását is tanulmányozni, mert eb
ből is tájékozódhatunk.

Nem illik:
-  a mások által kifigyelt vadra, a más terüle

tére „ráírni".
-  „kamú” beírásokat tenni.
-  korábban és előre beírni és a beírás elle

nére a területre ki sem menni.
-é s  szabálytalan a beírókönyvbe utólag 

mindent beírni.

A Z  Ú T V O N A L  M E G V Á L A S Z T Á S A

Illik:
a beírt biztonsági körzetet úgy megközelí
teni. hogy ezzel ne zavarjuk meg mások 
vadászatát, ne rontsuk vadásztársaink va
dászati esélyét.

- a  vadászat befejezésénél is figyelembe 
venni, hogy mások is vannak vagy lehet
nek a területen.

Nem illik:
-  szándékosan végigjárni a sózókat, etető

ket, az egész vadászterületet, ha tudjuk, 
hogy vadásztársaink is készülődnek a va
dászatra.
magunk után szag-, vagy bármilyen más -  
a vad mozgását, szokásainak betartását -  
zavaró nyomot hagyni, sem a vadászat 
előtt, sem utána.

A  L E SEN

Illik:
-  a magaslest legalább olyan állapotban 

otthagyni, mint amilyen állapotban felül
tünk rá.

-  a szemetet összetakarítani és a lesről el
hozva a szemétgyűjtőbe rakni.

-jelezni, ha a magasles hiányosságát, hi
báját észleljük.

Nem illik:
-szemetet (üveget, dobozt, zacskót, stb.) 

magunk után hagyni a magaslesen.
-  a magasles környékén magunk után szag

vagy bármi más nyomot hagyni.
-  a magasles berendezéseit (létráját, ülő

deszkáját, stb.) elrejteni vagy megron
gálni.

KORÁBBI SZÁMAINKBAN (VADÁSZLAP 
2002/FEBRUÁR-ÁPRILIS) MEGHATÁROZ
TUK A VADÁSZIASSÁG FOGALMÁT, LEÍR
TUK A VADÁSSZÁ VÁLÁS STÁCIÓIT, ELŐ
ZŐ LAPSZÁMUNKBAN NÉHÁNY ÁLTALÁ
NOS VISELKEDÉSI SZABÁLYRA HÍVTUK 
FÖL A FIGYELMET. JELEZNI KÍVÁNJUK, 
HOGY AZ ÁLTALÁNOSAN ELFOGADOTT 
VADÁSZIAS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK 
NEM MINDEGYIKE OLVASHATÓ ÖSSZEÁL
LÍTÁSUNKBAN, A VADÁSZATI ETIKETT 
TELJES TERJEDELMÉBEN A KÓD-EX C. KI
ADVÁNYUNKBAN JELENT MEG, AMELYET 
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET
NÉL LEHET MEGRENDELNI, ILLETŐLEG 
2500 FORINTÉRT MEGVÁSÁROLHATÓ A 
HIVATÁSOS VADÁSZOK SZAKÜZLETEIBEN.

A  L Ö V É S

Illik :
-  szabályosan meglőni a vadat.
-  függetlenül a találattól, azonnal újratölteni 

a fegyvert, hogy ha kell, ismételni tudjunk.
-  összeszedni a kilőtt töltény hüvelyeket.
-  megfigyelni a vad lövés-jelzését, hogy 

könnyebben megtaláljuk.
-m eg jegyezn i a lőirányt, a rálövés helyét, 

valamint a lőtt vad menekülésének irányát.
-  a m értékletesség elvét egyedül is be

tartani.

Nem illik :
sózón, etetőhelyen egészséges vadra lö
vést tenni.

-  a tükrét, hátulját mutató vadra lövést tenni.
-m e r t nem vadászias letagadni, illetőleg

más vadfaj hibázását bemondani, ha lö
vést tettünk.

-  szétszórni a töltények hüvelyét/hüvelyeit.

A  L Ö V É S  U TÁN

Illik :
néhány percig várakozni, időt adni a jól e l
talált vadnak, hogy kimúljon, 
felkészülni a kegyelemlövésre, olyan löve
déket használni, amelyik kevésbé roncsol
ja a vad testét.

Nem illik :
-vá rakozn i, ha látjuk, hogy a lövés rossz 

helyre ment. azonnal ismételni kell, hogy a 
vadat megváltsuk a szenvedéstől

-  nézni a vad szenvedését, minél előbb ke
gyelemlövéssel kell átsegítenünk a túlvi
lágra.

-  a lőtt vaddal tiszteletlenül bánni.

A  T Ö R E T  É S  A Z  U T O L SÓ  FALAT

Illik :
-  az elejtett nagyvad szájába utolsó falatot, 

sebtöretet helyezni akkor is. ha egyedül 
vagyunk. Az utolsó falat bármely növény 
lehet, a gesztusnak van értéke.

-s a já t magunknak is töretet készíteni -  
tölgy vagy fenyő ágból -  és azt kalapunk 
bal oldalára feltűzni.

-  kalapunk levételével egyedül is megadni 
a végső tisztességet az elejtett vadnak.

Nem illik :
az elejtett ragadozónak utolsó falatot rakni 
a szájába.

A  LŐTT VAD

Illik :
-  kizsigerelni vagy legalább feltörni a vadat, 
- h a  otthagyjuk, leveles ágakkal letakarni,

egy töltényhüvelyt -  papír zsebkendőt -  a 
vadon elhelyezni, vagy bármilyen más 
szag-anyaggal körülvenni.

V IZ IV A D  V A D Á SZA T

Illik :
valamennyi időben érkező résztvevővel 
együtt a területre menni, a lőállások elosz
tását előre megbeszélni.

-  a húzás előtt, legalább félórával korábban 
a lőállásokat elfoglalni.

-  tiszteletben tartani vadásztársaink szoká
sos helyeit.

- a  hívóeszközök használatát a többiekkel 
előre megbeszélni.

-  a húzás alatt takarásba húzódni, e lre j
tőzni.

-  az első récéket, ludakat lövés nélkül elen
gedni.

-  a vízi vadat úgy meglőni, hogy megtalálá
suknak. felvételüknek esélye legyen.

-  betartani a vadászias lőtávolságot, amely 
akkor ideális, amíg látjuk a madár lábának 
a színét.

-  meglőni a sebzett, beteg madarat akár 
úszik, akár gyalogol.

- a  vadásztársak elveszett vadjának m eg
keresésében segíteni.

Nem illik :
-  a vadásznak és a kísérőjének feltűnő szí

nű. a vadászat eredményességét rontó ru
házatban megjelenni.
más lőállását annak előzetes engedélye 
nélkül elfoglalni.
az első. szálláscsinálókra lövést tenni.

-  lohos, repülésképtelen vagy fejletlen fiatal 
madárra lövést tenni.
leesett madarunk keresésével szomszéd
jaink vadászatát zavarni, 
a kutyás vadászt a húzás ideje alatt meg
lőtt madarunk keresésére kérni, 

-b izonyta lan  távlövésekkel zavarni a hú
zást, rontani mások vadászati esélyeit.

(Összeállításunkat a nem egyedül történő 
vadászat viselkedési szabályaival folytatjuk)

Csekő Sándor



VADASZAT A  V ILÁG H ÁLÓ N

INTERNETRŐL - VADASZOKNAK
Az elmúlt alkalommal a web böngészést kezd
tük el taglalni, folytassuk a keresőkkel.

A weben nagyon sok kereső oldal található, 
de a példát egy ismert és nagyon jól működő 
oldal segítségével mutatom be. írjuk be a 
címsorba a http://www.google.com címet. A 
letöltődő oldalon a Google kereső nyitó old
alára jutunk.
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A legfontosabb eleme az oldalnak a kere
sendő dolog beírására szolgáló beviteli mező. 
Alatta található két gomb: „Google keresés" és 
Ugorjunk az elsőre" felirattal. Használata a kö

vetkező: írjuk be a keresett szót, pl. vadászat, 
majd kattintsunk a „Google keresés" feliratú 
gombra. Ekkor az általunk beirt szó egy távoli 
számítógépre kerül, ahol egy hatalmas adat
bázisban egy speciális program elkezdi keresni 
azokat az oldalakat, melyeken valamilyen for
mában szerepel a vadászat szó. A leggyako
ribb az, hogy a v/eboldal készítője az oldalban 
elrejt kulcsszavakat, melyek a kereső progra
moknak információkat adnak arról, hogy az 
adott oldal milyen témájú. Ennek alapján a ke
reső program akár több száz olyan weboldal

(4. R É S Z )

címével tér vissza, mely a vadászattal kapcso
latba hozható. A keresést tovább lehet finomí
tani, kereshetünk csak magyar oldalak közt is. 
ha a két szürke gomb alatti rádiógombok közül 
a magyar lapok közötti keresést jelöljük ki. ter
mészetesen még a keresés elindítása előtt.

Ha a keresés a weben opciót választjuk, ak
kor számítsunk arra. hogy a keresés tovább 
fog tartani, hiszen külföldi találatokat is ered
ményez.

A másik szürke gomb az .Ugorjunk az első
re" felirattal. Ennek a használatát nem tartom 
túl szerencsésnek. Semmi értelme letölteni egy 
oldalt csak azért, mert a rejtett mezőjében ott 
van a vadászat szó. Tehát valasszuk a .,Google 
keresés" gombot és a kapott listában van 
annyi előzetes információ, mely alapján eldönt
hetjük. hogy meg akarjuk-e tekinteni az adott 
oldalt. Milyen információt kapunk egy ilyen ta
lálati listában? Az első sor a kapott lap címe. 
ez a sor egyúttal link is. amit abból is felismer
hetünk. hogy kék színnel van megjelenítve és 
alá van húzva. Ha fölé visszük az egér kurzort 
az kézzé változik. Ha meg akarjuk nézni az ol
dalt kattintsuk rá. A második és harmadik sor a 
megtalált oldal első 3-4 sorát tartalmazza.

(Ahol a webmester nem helyezett el rejtett 
mezőket, ott a kereső program megvizsgálja az 
oldal első 3-4 sorát és ha ott találkozik a keresett 
szóval, akkor azt az oldalt is regisztrálja.)

Az utolsó sor mutatja a talált oldal elérési 
útvonalát a szerveren. Persze erre az informá
cióra egy átlagos látogatónak nem igen van 
szüksége.

Ami érdekesebb még az e fölött található fü- 
lecskék: Web, Képek. Csoportok. Könyvtárak. 
Az első a „Web", ez tartalmazza a fennt leírt lis

tát. A másik a „KépeK'. Ha erre kattintunk, ak
kor a keresett szót nevükben tartalmazó képek 
listáját és azon oldalakon található képek listá
ját is megkapjuk, mely oldalakban a kereső a 
'vadászat' szót megtalálta. Itt megnézhetjük a 
képet és el is menthetjük a saját céljainkra, de 
ezzel vigyázzunk, mert a szerzői jogok meg
sértése következményekkel járhat. Ha rákattin
tunk a képre az ablak ketté osztódik. A felső
ben látható a kép és arra újból kattintva, vagy 
a kép alatti “ Teljes méretű kép megtekintése" 
feliratra kattintva a képet eredeti méretben is 
megtekinthetjük. Az alsó ablakban a kép az 
eredeti környezetében is megtekinthető. így ily 
módon is eljuthatunk egy olyan oldalra, amely 
a példánkban említett vadászati témával fog
lalkozik.

Ha már nagy nehezen megtaláltuk a kere
sett oldalakat és azokra máskor is el szeret
nénk látogatni, javaslom, vegyük fel a kedven
cek listájába (lásd: múlt havi cikk)
Végezetül néhány link javaslat: 
magyar oldalak:
www.vadaszlap.hu -  a magyar vadászok 
információs portálja 
www.vadasznet.hu.vadaszat.lap.hu, 
www.vadaszat.net.www.bowhunter.hu 
vadászíjász oldalak, www.preparatorlap.hu. 
www.vadlakoma.hu,www.naturhun.hu 
külfö ld i oldalak:
www.huntinfo.com.www.hunting.net. 
www.jagd.de,wvAv.wildundhund.de

Ezeken az oldalakon további linkeket talál
hatnak. csak győzzék végignézegetni...

Kővetkező alkalommal a levelezésről lesz 
szó. addig is jó böngészést kívánok!

-  Hegedűs -

MINDENNAPI SZERSZÁMUNKAT 
VEDD MEG NEKÜNK MA

Kétféle célból szerezhető meg a fegyver en
gedély. jelesül szolgálati vagy vadászati cél
ból. Csakhogy ... a kettő nem keverhető 
össze. Ugyanis hiába van a vadőrnek aki 
szolgálati helyén vagy más vadásztársaság
ban tag -  akár öt-hat puskája, hivatásos va
dászként nem használhatja a saját fegyvere
it. mert azt ..vadászati" és'nem .szolgálati" 
célból kapta. Fordítva pedig nem mehet el 
szolgálati golyós fegyverével sem a saját 
társaságához, sem vendégként. így azután 
sorra vetetik meg a társaságokkal a szolgá
lati kis és nagygolyós, valamint sörétes fegy
vereket. annak a vadőrnek, akinek tele a 
fegyverszekrénye és a hócipője az utána já
rásoktól. ügyintézésektől.

A hivatásos vadás/ szakmunkás, szakem
ber akinek mindennapi szerszáma a puska 
és tökmindegy mondjuk a rókának, hogy 
amivel agyonlövik, azt a hatóság milyen cél
ból adta ki. Jól néznék ki. ha a magánmun
káltatóként alkalmazott kőműves mester 
csak szolgálati célból vásárolt fandlival va
kolhatná a falamat, vagy a fuvarosnak én 
venném, lízingelném a teherautóját. Valami

kor persze ezt így döntötték el és punktum. 
Azóta azonban, kedves uraim -  ha nem vet
ték volna észre más. apróbb jelekből -  sok 
minden történt és bőven lett volna idő arra. 
hogy lapozzunk. Arról már nem is szólva, 
hogy állítólag túl sok a „kintlévő" fegyver. Mi
ért is ne volna? Megvetetik, ha kell. ha nem 
és mindenféle szakértelem nélkül lázasan 
szaporítják a számukat. Mennyivel jobb vol
na azt a többszázezer forintot is a vadra, 
vadföldre, takarmányra, miegyébre, de min
denképpen a vad érdekében elkölteni. Ez 
esetben még az sem volna nagy baj. ha ez 
kötelező lenne ...

HEJ, TE BUNKÓCSKA, TE DRÁGA...
Szépszámmal akadnak, akik minden tőlük 
telhetőt megtesznek a vadászati kultúrán
kért. írnak, festenek, szobrászkodnak, farag
nak. fotóznak, kiadványokat szerkesztenek, 
könyveket adnak ki, terjesztik az „igét" azzal 
a szándékkal, hogy ezek az alkotások egy
szer majd mindenki által elismerve, az egye
temes nemzeti kultúránk részévé, azaz min
denki által elismert közkinccsé váljanak.

Egyelőre igen kevesen veszik észre, érté
kelik. de köszönet érte mindenkinek, aki ezért 
valamit is tett. Csakhogy ... úgy tűnik rémsé-

gesen kevesen vagyunk, 
akik megveszik az alkotásokat és 
egy-egy könyv, kiállítás, rendezvény 
egyáltalán egymás közti beszélgetés iz
galmas témája lehet. Sajnos nincsenek vi
szont kevesen azok a vadászok . akiket az 
egész „anblokk" nem érdekel. A megnyúlt ar
cok és az önvédelemből történő azonnali kér
dőjellé merevedés külső jelei, legalábbis erre 
utalnak. Egyszerűen érthetetlen például, hogy 
a millenniumi almanachra -  végképp és totáli
san leértékelve -  még 300 forintért sem kíván
csiak az egyes tisztelhetetlen magyar vadá
szok, az esetleges elolvasásáról már nem is 
szólva. Egyáltalán nem jópofa, hanem egye
nesen tragikomikus az elhangzott beszólás, 
amely szerint „csak akkor veszi meg, ha majd 
máj lesz benne". Ennél nagyobb bunkóság 
már csak az volt. amikor egy február végi na
pon. amikor a „későn ébredők" váltották ki 
több százan a vadászjegyet, és hogy ne 
unatkozzanak a „Tizenkét hónap az erdőn" cí
mű videófilmet vetítették a várakozó vadá
szoknak. Mindeközben valaki -  elképzelni 
sem lehet miért -  kilopta a ceruzaelemeket a 
távirányítóból. Kívánom -  és mást nem is ér
demel -  .hogy soha az életében ne legyen 
nagyobb „vadászsikere". Ez van. sajnos.

-  hozso -

http://www.google.com
http://www.vadaszlap.hu
http://www.vadasznet.hu.vadaszat.lap.hu
http://www.vadaszat.net.www.bowhunter.hu
http://www.preparatorlap.hu
http://www.naturhun.hu
http://www.huntinfo.com.www.hunting.net
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AZ ELSŐ OZBAKOM
Elmúlt, vége van! Úgy érzem, húsz 

hónap soproni határőri szolgálattal 
eleget tettem hazafias kötelessé
gemnek is. Katonaidőm alatt ter

mészetesen nem sok vadászélményben 
lehetett részem. „Foglyokat" is csak a 
sopronkőhidai börtönben láthattam, egy- 
egy külső őri szolgálat alkalmával.

Befejeztem tanulmányaimat a soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdál
kodási Tanfolyamán, és leszerelésem 
után vadgazdaság-vezetőként állhattam 
munkába a fácánosban.

A visszanyert szabadság mámorában, 
hátrahagyva a fácántelep tenyésztési 
gondjait, most a gulya-kúti úton ballagok. 
Vállamon a nemrég vásárolt 7x64-es 
cseh Mauser golyós puskám. A júni
usi délután kellemes hangulata 
rátelepszik az erdőre. Bódító 
akácvirágillat üli meg a völgye
ket, minden csupa zsongás 
körülöttem. A vaknyiladék 
előtt még óvatosabbra fogom 
lépteimet; észrevétlenül pró
bálok kilépni a bokrok takará
sából. Ez sikerül is, a nyiladé
kon csipegető őz csak néha 
kapja fel a fejét, akkor is az el
lenkező irányba nézeget. Táv
csövemmel szemügyre ve
szem a legelésző állatot; kis' 
testű, fiatal suta. Most ismét a 
nagy galagonyabokor felé fi- 
gyei. Ekkor látom meg a tá v - ,/  
csőben a nagy tarka macskát, 
ahogy a varjútövis ágát figyeli; 
madárfészek lehet ott. Kedvem 
volna kipróbálni a golyólövést, de 
ez a nagy távolság miatt és céltáv
cső nélkül nem kecsegtet nagy ered
ménnyel.

A teljes igazsághoz tartozik, hogy én 
most őzbakra cserkelek az erdőben. A 
„magas vezetés" ugyanis engedélyezte a 
hivatásos vadászok részére egy-egy se
lejt őzbak elejtését. Nagyon szép lenne, 
ha golyós fegyverem így esne át a tűzke
resztségen, ezért aztán kétszer is meg
gondolom, hogy holmi kóbor macskákra 
eleresztett bizonytalan távlövésekkel za
varjam meg az erdő nyugalmát. Kerítek 
én majd arra máskor alkalmat, hogy az 
énekesmadarak rémét összehozzam Vik
tória sörétrajával!

Lassan elérem a Gulya-kutat, óvatosan 
tekintek ki a tisztásra. Óvatosságom fe
leslegesnek bizonyul, mert a borsóföldön 
most nem látni legelésző őzet. Csak né
hány sármány fürdik a dagonya vízében. 
Pedig már többször láttam itt egy igen jó 
selejtbakot. A bal agancsszára teljesen 
sima, ág nélküli; a jobb oldalán a szemág 
és a hátsó ág egy vonalban van: keresz
tes állású. Ki tudja, milyen érzékkel, de

nyilván megérezte, hogy mostantól élet- 
veszélyes lettem számára, és nagy ívben 
kerülnie kell engem.

Ahogy tekintetem visszatéved az útra, 
vörös foltot látok a füves bakháton tőlem 
jó hatvan métere. Egy jókora süldő róka ül 
ott, nekem háttal, a füvet vizsgálva, talán 
valamiféle bogár araszolgat előtte. De ezt 
már nem nézhetem tétlenül! Ha Szent Hu
bertus így akarja, hát legyen. Nem őzbak

kal, hanem róká
val fogom fel
szentelni a
Mausert. A
célzó tüskét a 

róka nyaká

ra ültetem, behúzom a gyorsítót, benn tar
tom a levegőt, és megérintem a ravaszt.

A lövés ereje szinte lesöpri az erdei útról 
a kis ravaszdit. Mire a rókához érek, a szív
verésem lassan visszatér a rendes ütemé
be. Levett kalappal nézem az első golyólö
véssel elejtett vadamat; a látvány félelme
tes. A nyakcsigolyán szétnyíló lövedék 
szinte leszakította a róka fejét, így csak egy 
darabka bőrt kell átvágnom, és a ravaszdi 
feje máris a hátizsákomba kerül. Prémje 
ilyenkor értéktelen; a fejét szeretném kipre
parálni, maradandó emléket állítva életem 
golyós fegyverrel lőtt első vadjának.

Attól tartok, a lövés döreje igencsak 
megzavarhatta az erdő nyugalmát. Mégis 
folytatom az utamat a csemetekert felé. 
Ott lakik ugyanis az a bakocska, amelyet 
tavaly megzavartam azon a varázslatos 
májusi éjszakán, miközben a kertben 
csemegézett. Igaz, selejt agancsot visel a 
fején; legalábbis mi, emberek annak ítél
jük. Tény, hogy a vékony agancsszárakon 
gyöngyözés nem látható, csak két-három 
barázda fut végig rajtuk. A bal szár csa

varodott, a jobb szinte teljesen egyenes; 
legvégükön pici bütyök látható. A bak 
jobb füle ki van rojtozva, ami azt jelzi, 
hogy gazdája -  kihasználva az ág nélküli, 
„gyilkos” agancs előnyeit -  igencsak ve
rekedés legény lehet. A csemetekert kör
nyékén nem is látni rajta kívül másik ba
kot, egyedül uralja ezt a területet.

Ahogy közeledem a tisztáshoz, elfog az 
izgalom: jaj, csak ez a bak is meg ne 
érezze, miben sántikálok! Úgy lehet-e va
lóban, ahogy nagy vadászírónk feltétele
zi? Vajon, ha ölési szándékkal közelítünk 
az állatok felé, olyan kisugárzásunk lesz, 
amelyet ők megéreznek? De jó lenne, ha 

ez a bakocska kivétel lenne! Most 
már nagyon óvatosan lépkedek 
előre. Balra idős tölgyes, sűrű 
galagonya és kökény aljnövény
zettel. Jobbra fiatal szürkenyá- 
ras, mellette kefesűrű tölgyes; itt 
kell majd kisettenkednem a tisz
tásig. Lassan világosodik mellet
tem a sűrűség, már látni vélem a 
csemetekert kerítését. Még öt 
méter, és kiérek a sarokra, de 
ezt a távot már félig guggoló 
helyzetben teszem meg.

Most nagy dobbanással be- 
jelzett a szívem! A kerítés 

túlsó sarkánál vörös folt 
mozog. A távcsövet a 
szememhez emelem. 
Igen! Semmi kétség, 
ő az. Megismerem az 
agancsáról, no meg a 

kirojtozott füléről. Úgy 
hatvan-nyolcvan lépésre 

lehet tőlem. Féltérdre 
ereszkedve, a fegyver csövét 

egy tölgyfa vékony ágára támasztom.
A bak most felkapja a fejét. Jaj, Iste

nem, csak el ne ugorjon! Megnyugszik, 
folytatja a csipegetést. De a céltüske ek
kor már a váll-lapján táncol. Beszívom a 
levegőt, megmerevedek, és megérintem 
a begyorsított ravaszt. Éles dörrenés mo
rajlik végig az erdőn. Úgy érzem, a szí
vem kiugrik a helyéből. Az őzbak egy 
szempillantás alatt eltűnik a magas fű
ben. -  Csak nem hibáztam el? -  fut át az 
agyamon. Nem, az lehetetlen! Amikor né
mileg lecsillapodom, lövésre kész fegy
verrel elindulok a rálövés helyére. Óva
tosságra már semmi szükség, látom az 
őz rőt színű testét.

Letérdelek mellé, simogatom a fejét, 
nézegetem az agancsát. Tölgyfalevél tö
rettel adom meg neki a végtisztességet. 
Sokáig, még nagyon sokáig állok felette, 
levett kalappal, meghatódottan. Életem 
első őzbakja fekszik előttem.

Barassó Péter 
(A szerző „Monostori vadászemlékek" cí
mű könyvéből)



VA D AS ZO K A  S A JTÓ B A N

Miközben a Dunán levonuló ár súlyos 
károkat okozott a gemenci erdő vad
állományában, az olasz orvvadászok 
tovább borzolják a kedélyeket garáz
dálkodásaikkal. Az utóbbi hetekben 
megjelent újságcikkekből ugyanak
kor az is kiderül, hogy a viszonylag 
magas árak ellenére egyre több honfi
társunk vadászik külföldön.

Szívszorongató felvételeket mutattak 
be a televíziós hírműsorokban a Dunán 
levonuló árral küszködő vaddisznók
ról. Több száz vad pusztult el a gemen
ci erdőben címmel a Népszava is be
számolt arról, hogy több száz fiatal vad
disznó és szarvas pusztult el a gemenci er
dőben. amelynek árterét elöntötte a víz. ..Az 
erdészek a vadon élő állatok védelme érde
kében etetőhelyeket alakítottak ki az erdő 
magasabban fekvő pontjain, de a fiatal vad- 
malacok és szarvasok jelentős részét az 
alacsonyabb helyeken érte az áradás, ahol 
a 7-8 fokos vízben néhány órán belül el
pusztultak. A szakemberek ugyanakkor azt 
hangoztatják, hogy az áradás nem okozott 
akkora kárt. amelynek következtében az er
dőben felborulna a biológiai egyensúly. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kataszt
rófahelyzeteket követő időszakokban több 
állat születik.

A Hajdú-Bihari Napló Szerződés az 
orvvadászok ellen címmel arról ír,
hogy ..a sikeres felderítések után manap
ság rendre a híradások élén értesül a köz
vélemény arról, hogy az országból vagy 
az országon át védett állattetemeket, nö
vényeket vagy ásványokat próbáltak át- 
csempészni a határon. Az ilyen esetek 
visszaszorítására kötött együttműködési 
szerződést a Vám- és Pénzügyőrség 
Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága 
és a Hortobágyi Nemzeti Park. M int a re> 
gionális parancsnokság vezetője. Lupko- 
vics György elmondta: az elpusztított vé
dett állatok felvevőpiaca Nyugaton van. E 
furcsa üzletág kialakulásának egyik oka a 
nem csekély fizetőképes kereslet, a má
sik pedig az, hogy a természetvédelem 
azokban a célországokban szilárdabb ala
pokon áll. m int nálunk, bár ilyen jelensé
gek ott is előfordulnak. Ez a fajta termé
szetkárosítás azonban jobbára a kelet-eu
rópai országokra jellemző, ahol nincs 
pontos szabályozás, ahol a tett nem szá
mít bűncselekménynek. M i főleg a tranzi- 
tálást tudjuk felfedezni, de felderítéseink 
során olykor Magyarországon elejtett á l
latokat is találunk. A2 együttműködési 
megállapodás értelmében a nemzeti park 
szakemberei a határátkelőkön a kivitelre, 
illetve átszállításra szánt madár- vagy á l

lattetemek, növények, ásványok azonosí
tásában szakértőként segítik majd a Vám- 
és Pénzügyőrség munkáját.’*

Olasz orvvadászok: megfélemlített ta
núk? a címe a Népszabadság tudósítá
sának, amelyben Illés Zoltán, az Ország- 
gyűlés környezetvédelmi bizottságának e l
nöke az olasz orvvadászok ellen folytatott 
nyomozás kapcsán szerzett értesüléseiről 
beszámolva kijelentette: megfélemlítették 
az érintett dél-alföldi falvak lakóit, ezért nem 
mernek tanúskodni. „M iként arról már be
számoltunk: tavaly novemberben az udvari 
határátkelőn tartóztattak fel egy olasz rend
számú hűtőkamiont a vámosok. A gépjár
műből 11700 védett madár teteme került 
elő. Az állatok eszmei értéke 300 m illió  fo
rint körül mozgott, ám piaci áruk megha
ladta az egymilliárd forintot. A nyomozás 
során kiderült, hogy Bács-Kiskun megye 
déli részén 2001 májusa és novembere 
között -  helyi közigazgatási szakemberek 
és vadászok segítségével -  folytattak orv
vadászatot olaszok. Illés Zoltán úgy fogal
mazott: információi szerint az ügyben eljá
ró Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
hamarosan lezárja a nyomozást. A szak
ember ebből arra következtet, hogy a ható
ság nem a tőle elvárható alapossággal áll 
a bűncselekményhez. Miután a Bács-Kis

kun Megyei FM-hivatal vadászati és halá
szati osztálya már gyanúba keveredett, a 
bizottsági elnök kezdeményezi, hogy a 
Kiskunsági Nemzeti Parkban és a Vám- és 
Pénzügyőrség helyi berkeiben is folytas
sanak vizsgálatot, a tanúknak pedig bizto
sítsanak védelmet.”

Jó üzlet a szabadidő -  derül ki ugyan
csak a Népszabadságból. „A  vadászat 
költséges sport. Egy új golyós vadász- 
fegyvert például százezer forint alatt nem 
lehet megvásárolni, és akkor még nem 
beszéltünk a megfelelő lábbeliről, ruháról, 
kereső- és céltávcsőről, lőszerről. Attól 
azonban, hogy valaki összesen nagyjából 
fé lm illió forintot fordít ezen dolgok be
szerzésére. még nem lesz vadász. Az ele j
tett vadért szintén fizetni kell. A HM Buda
pesti Erdőgazdaság Rt.-nél például egy 
fácán négyezer, egy nyúl hétezer forintba 
kerül, egy őzbak ára 17 ezer. egy vadkané 
70 ezer, egy gímszarvasbikáé pedig 85 
ezer forintnál kezdődik. A viszonylag ma
gas árak ellenére egyre több honfitársunk 
vadászik külföldön. Az 50 ezres magyar 
vadásztársadalomnak becslések szerint ót 
százaléka engedheti meg magának, hogy 
Afrikában. Kanadában vagy Ázsiában is 
szerencséi próbáljon."

Összeállította: K. E.

S O R O K  A K A L E V A L Á B Ó L
Beküldendő: Rejtvényünk számokkal jelölt fősoraiban a finnek nagy nemzeti eposzából idézünk négy sort. Nagy Kálmán fordításában. 

A megfejtéseket május 20-áig a szerkesztőség címére kell beküldeni. A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

Az áprilisi rejtvény helyes megfejtése: Tiszta mezőben, térés mezőben, aranyagancsú szarvas Jegelget. 
Nyertesek: Kovács László (Veszprém). Sinkovits Imre (Hajdúhadház), Király Erika (Budapest)



AMBRUS LAJOS
Képzőművész, aki vadászik, vagy va

dászó képzőművész. Lehetne így is 
jellemezni Am brus Lajost, a Kecske

mét mellett, Ballószögön lakó festőművészt. 
Szakállas, erős alkata m indig feltűnt a Ge
menci A lkotótáborban. Beszélgetéseinkkor 
kitűnt, hogy nem csak festi, rajzolja a term é
szetet, de aktív vadászként óvja, vigyázza 
is. Immár 13 éve tagja, s jó ideje gazdasági 
felelőse a Kecskeméti Petőfi Vadásztársa
ságnak.

1952-ben Nagykőrösön született, lehet, 
hogy a bába már akkor összekeverte a ba
baolajat az olajfestékkel, de m int vallja, am i
óta az eszét tudja, m indig festő akart lenni. 
Az elhatározást bizonyára erősítette édes
apja is, aki m aga is festő volt. Az ambíciók
kal telt fiúnak szerencséje volt, már iskolái 
m egkezdésekor felismerték tehetségét és 
művészeti szakkörökben Palkó József, vala
mint Udvari Gyula és Goór Imre festőművé
szek segítették első lépéseit. A gim názium i 
és Közgazdasági Főiskolai évek alatt a fes
tészetben is tovább képezte magát. B. Mikii 
Ferenc és Bozsó János Munkácsy díjas fes
tők e lőbb mint magántanárok, az évek múl
tával mint barátok oktatták. M inden lehető
séget kihasznált, ahol tanulhatott (rajzkörök, 
tanítóképző főiskola) és nyarainak nagy ré
szét a Zebegényi Nemzetközi Képzőművé
szeti Szabadiskolán töltötte. Itt Jets György 
festőművész vezetése mellett tanulta meg a 
különböző technikákat, többek között a fres
kó és szekkó gyakorlati fogásait is. A sok ta
nulás meghozta a gyümölcsét. 2000-től tag
ja a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének. Hosszú rögös út vezetett 
idáig. M ivel a családot is el kellett tartani, a 
főiskola elvégzése után a kecskeméti Repü
lő Orvosi V izsgáló Kutató Intézet munkatár
sa lett. Anatómiai rajzokat készített, így 
m unkaidejében is azzal foglalkozott, amit 
szeretett és egyben a család elvárásainak 
is eleget tett. Itt ismerkedett meg a term é
szetszerető, de még nem vadászó Ambrus

Lajos a vadászattal és későbbi vadászati 
mentoraival. Dr. Csegery Attilával és Dr. 
Koncz Istvánnal, s ők vitték ki először és ők 
ajánlották be a társasághoz a területen lakó 
fiatalembert. 1988-ban nyert felvételt és a 
következő években már jelentkeztek képein 
a vadászati témák és az állatvilág is. Egy 
évre rá megvált az Intézettől és azóta csak 
a festészettel foglalkozik. Vallja, hogy az 
élet egy kalandozás, nos neki a festészet is 
az: nem idegen számára a tájkép, a vad. de 
otthonosan mozog a különböző vallások je l
képeinek. jeleneteinek ábrázolásában, aktot 
és portrét is szép számban fest. Használ 
szenet, pasztellt. olajat, és különösen ked
veli az akvarellt, ami felkészült tudást igé
nyel, de frissen lehet vele dolgozni kint, a 
helyszínen is. Palettáján van a linómetszés, 
a szekkó, a freskó készítése is, nagy lélegze
tű munkái a Ballószögi katolikus templom 
oltárképe, a Stáció olajképei, míg szülőváro
sában ökumenikus hitéleti képeket festett. 
Számos kiállítása volt Európában, művei el
jutottak Amerikába és Afrikába is és számos 
hazai m agángyűjteményben láthatók.

Muray Róberttel való találkozása megha
tározó volt. s tagja lett az 1994-ben alakult 
Altamira Egyesületnek, ahol is a kör tagjai
nak segítségével munkássága teljesebbé 
vált. Szerencséje úgy hozta, hogy 98-ban k i
jutott Namíbiába vadászni, ottani élményeit 
jellegzetes afrikai képekben jeleníti meg. 
Am brus Lajosnak a látvány a fontos, egy 
szép táj egy mozgalmas nap feledteti az el
maradt fegyverhasználatot. A képek fotók 
módjára rögzülnek emlékezetében, ezekből 
születnek a későbbi művek. Falujának pol
gármestereként elismert ember, tíz éve vezet 
a fiataloknak szakkört, s megalapította a Bal
lószögi Művésztelepet, ahol rendszeresen 
megfordulnak neves alkotók is. Talán el
mondható róla, hogy boldog ember, hozzá
járul az élet szebbé tételéhez és tovább v i
szi, adja amit tanítóitól, őseitől kapott.

B is h o f Ferenc
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KUKORICA-ESŐ
Aki számol és gondolkodik... már tudja, hogy időt, pénzt és fáradtságot 

takarít meg, ha rendszerbe állítja a digitálisan vezérelt vadetető berendezést.
A 120 és 220 Keres nagyság, kézi csórtóvel vagy géptasw l cca. 5-10 méteres rragasöa 
emelt tartástól naponta 1-15 ke Vixoóca szerkó ki 8-10 iréíeres körzeten, azonos idő- 
pontian A szórásdó 24 órán te 'il 1 -8 óránként teíssés szernt álttiató
A bererdezes megrásáriásál küönősen azo<rak a vadászatra jogosuNaftnak aa ríj> , atof a 
szerok -  e$óskavas dóoen -  r^-ezen m egkózeftett és a vadálonány -egtartása. hefy- 
hez kötése érdekében raperta kivárnak eleint íA 120 iieres automata ele*: egy fetitéssel 
na? 4 kg lószórás reíteö 20 rapg íeüg/ele: elatp az á lfc rá r/ etetését)
A bereróezés .eíoegenitésé:’ jgj-arcsak megnehezíti. hogy e le te tem ;! ra jib a n  van 
es c$a< csó-ti.^ vagy csjgá.-al begészüefl drótkötéléi e rg á te ó  le a ödre.
A 120 Keres ajterata eteoő ára (aM urüáttrak to tó d  együtt 56 ezer fc rrí+ ÁFA. a 220 
líeres tartályai készülő berendezés 62 ezer forint ♦ ÁFA.

Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél 
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25. Telelőn és lax: 06-26 313-789 Mobil: 06-20 951-3427

NIVA PICK UP 1.7 i BENZINES: 2490000 + ÁFA 
NIVA PICK UP DIESEL (Peugeot) TD: 2990000 + ÁFA 

HITEL, LÍZING LEHETŐSÉGEK!

C S A K  N Á L U N K . G Y Á R I N IV A  K IE G É S Z ÍT Ő K  K E D V E Z Ő  Á R O N : 
G A L L Y T Ö R Ő K . V A D S Z Á L L ÍT Ó K . F E L L É P Ő K . S P O J L E R E K

A GÉPKOCSI KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS BEMUTATÓJA MÁJUS 19-ÉN, 
a Szelidl vadászpünkösdön lesz, Dunapatajon

Importőr-vezérképviselet:
G L O B Á L P R A X IS  BT. N IV A  T R U C K  H U N G A R Y

Székhely: 6500 Baja. Kökény u. 14. Telephely: 6500 Baja. Szeremlei u. 78. 
Telefon: 79/425-300. 20/976-6766 E-mail: nivatgkhungary@emitel.hu 

Honlap: w\vw.megaram.hu / nivatruck

f K iváló minőségű 
vadászruházat 

bőrből és iódenből

•  Ú j kollekció

Információ:
R ippert O ttó  
9141 Ikrény, Győri ú t 62. 
Telefon: (96) 457-007/008, 

(30)9861-439 
Te le fon /fax: (0043) 7475-56884 

*

ínyt adunk, 
linket.

részére.

JELENTKEZNI LEHI

A a Balaton északi partján, Keszthelyt  ̂6. Hévíztől 10 km-re tala.nató, Vonyarc
vashegyen. Kétcsillagos szálloda, 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és balkon tartozik. Szobáiban mű
holdas programokkal színes TV. telefon van. igény szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Őrzött gépkocsi par
kolás az udvarban.
A szállodában söröző, billiárd- és játékterem, valamint kondicionálóterem várja vendégeinket.
A szálló kertjében fűtött túróómedence á.Y vendégeink rendelkezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen kedveit a családok körében. 
A környék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afrika múzeum -  Sümegi vár -  Badacsony -  
Szigliget -  Hévíz tófürdő
Sportolási lehetőségek: tenisz, szörfözés, vizimotor. strandröplabda, lovaglás, sportlövészei asztalitenisz.

KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves kerig minden ingyenes.
• 4-12 éves kong 20 százalék kedvezményi (
• nyugdíjasoknak augusztus 31 -tói ajánlatunkból <
• a hévíziUfürdóte a s z á lW a  autóbuszán ingyen szállít
• konlerencia szervezésével a llu rk  rerxJelkezésre 100-120:

ELLÁTÁS:
• büféasztalos reggei.
• három fogasos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy gyümölcs).
• a szobák éhezéskor 14 órátá

TflylTiaii i i] 6-30947 OW^ ií

L A A j U

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

ÁRAJÁNLAT:
Belföldi családok részére üdülés a HOTEL LIDO-ban a 2002-es szezonban 

1 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 8500 FT NAP 12 FŐ) 59 500 FT/HÉT (2 FŐ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZÓ VACSORA 11 500 FT,NAP (2 FŐ) 80 500 FT HÉT (2 FŐ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 9 700 FT NAP (3 FŐ) 67 900 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FELPANZIÓ VACSORA 14 200 FT,NAP (3 FŐ) 99400 FT"HÉT (3 FŐ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 11600 FT NAP (4 FÓ) 81200 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI * FÉLPANZtO VACSORA 17600 FT.NAP (4 FÓ) 123200 FT HÉT (4 FÓ) 
KÜLÖN REGGELI: 750 Ft/W, félpanzió: 1500 Ft lő

I {GORE-TEX

Trin idadI h-si-i ( Z ypcrn

mailto:nivatgkhungary@emitel.hu


A K T U A L IS

AHOGY NEM SZABAD
A Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége nem állítja, hogy a leírtakkal mindenben 
egyetért. Azonban, mint egyre több helyen előforduló jelenséget -  változatlan 

formában megjelentetjük. Akár azért is, hogy legyen ez vitaanyag, szóljanak hozzá.
Vadásztársaságok és a vadgazdák zöme 
igyekszik együttműködni a föld használójá
val, hogy a vadkárt minél lejjebb szorítsa, hi
szen ez mind a kettejük érdeke.

A törvény előírja, hogy a kár 95 százalékát 
a vadászatra jogosult viselje, a gazdának az 
együttműködés mellett 5 százalék kárviselést 
ír elő.

A gond ott kezdődik, ha a gazda szándéko
san olyan anyagi előnyre akar szert tenni, ami 
erkölcstelen. Ezt csak úgy teheti meg, ha már 
alapjaiban csal pl. vetőmag, vegyszer spóro
lásával. Az 1 ha-ra vetített 100-140 e Ft befek
tetés szükségszerű. Itt már nagy a rizikó.

A másik oldal tisztességtelensége pedig 
ott van, ha nem is akar vadkárt fizetni. Úgy 
gondolja a vadász, ha már fizetett néhány mil
liót a vadászati felszerelésre és a vadásztár
saságba való belépésre, akkor neki joga van 
annyi vadat tartani, hogyha ráér lemenni 
Pestről -  vadászni -  biztosan tudjon lőni va
dat. A paraszt ha nem akar vadkárt, akkor ne 
vessen, ha meg vet, mert rákényszerül, akkor 
majd annyit ad neki a vadásztársaság, amit 
gondol. Amennyiben ez nem tetszik neki. for
duljon bírósághoz.

A gond ott van. ha nagyobb földterülettel 
rendelkezik valaki és érti is amit csinál. Sőt a 
földtulajdonos vadászember és ráadásul a 
saját vadásztársaságában egy évtizedig 
vadkárügyekkel foglalkozott.

Hát ez vagyok én, és a Tuskósi Vadásztár
saság.

Egy vadászbarátommal 500 ha feletti föld
területet bériünk és be akarjuk bizonyítani 
magunknak és környezetünknek, hogy lehet 
intenzíven gazdálkodni úgy, hogy a magas 
hatékonyság tisztes megélhetést nyújtson a 
két családnak, illetve még ötnek, akik még 
velünk dolgoznak. Ezért az elkövetett hibák 
nagyobbak, a keletkezett kár jelentős minden 
esetben. Ez így van a vadkárral is. Mind a 
ketten vadászemberek vagyunk. Ezért fela
jánlottuk együttműködésünket Dr. Bay Bélá
nak, a vadásztársaság elnökének, amikor 
tiszteletünket tettük nála. A kedves Öregúr 
tudomásul vette, hogy mi a tuskósi Vt-ben 
nem akarunk vadászni, de próbálunk olyan 
növényfajtákat vetni és vetésszerkezetet ki
alakítani. amivel csökkenteni lehet a vadkárt.

M egkerestük a vadászegyesüle t ügyeit 
már akkor is in téző Doktort, és m egegyez
tünk abban, hogy a kár m egállapításához 
szakértőt hívunk és am it az mond, az a 
vadkár.

Az első évben ez így is volt. Sajnos Béla 
bácsi elhunyt és ezzel a jó együttműködés is.

Az első évi vadkárt több részletben m eg
kaptuk. A rossz szájízt az adta. hogy a meg
ígért időre soha nem jött a részlet és az álta
lunk beígért továbbfizetést sem tudtuk telje
síteni, ami nekünk anyagi és erkölcsi problé
mát okozott. Amikor ezt a Doktorral tudattam, 
elmagyarázta, hogy ha nem tetszik, menjünk 
bíróságra. Különben is, aki itt vele vadászik, 
ilyen-olyan nagykereskedő, pénzember, bár

mikor mellényzsebből kifizethetné, de majd 
kifizetik, ha akarják. Ezt a mi vidékünkön a zi
zegő maciban, makkos cipőben járó ember 
úgy fogalmazza meg ..Ne izéj má". meg
veszlek kilóra".

A következő évben a kárszakértők már há
rommillió forintos kárt állapítottak meg, amit a 
szerencsétlen vadőr aláírt, miután telefonon 
konzultált a Doktorral. Ennek ellenére m ajd
nem fegyelmit kapott. Természetesen nem fi
zettek. Ezért bíróságra mentünk. A tavalyi év
ben a kár összege már meghaladta az ötm il
lió forintot, de ezt már a bíróság által kiküldött 
kárszakértő állapította meg. A vadásztársa
ság soha nem állít oda szakembert, hogy a 
kármegállapításnál képviselje. Az oda küldött 
vadőrnek sem aláírási, sem nyilatkozattételi 
joga nincs. Ellenben a Vt. utólag felkér „Sza- 
kértőt” , aki sem a területet, sem a kárt nem 
látta, de nagyon okos megállapításokat tesz. 
Természetesen a per húzódik, most már 
nyolcmillió forint feletti összegért. A vadász- 
társaság valószínű arra vár, hogy anyagilag 
megbukjunk, vagy legrosszabb esetben a 
kárt felezzük, ahogy azt a korábbi, illetve régi 
vadászati törvény írta elő.

Ja, hogy közben egy új törvény született? 
Nem igazán érdekli őket, mint ahogy az sem 
igaz szerintük, hogy hektáronként 6 tonnát 
megközelítő búzát és 10 tonna körüli kukori
cát tudunk termelni. Egy levelükben kétség
be vonják, hogy jogunk van-e ott lenni és 33 
évi gyakorlattal tudok-e gazdálkodni!

Ezek után egy lehet a válasz, hogy minden 
vadtól származó patanyomot, letört kukorica
csövet, elpusztított napraforgótányért és bú
zaszálat kárként felveszünk és a vadász által 
okozott taposási kárt is tanúkkal igazolom. 
Amennyiben lőnyiladék kell, természetesen 
megcsináljuk, ha előre fizetnek!

Ugyanakkor a másik Vt-nél, akivel baráti 
a viszony, 3-400 ezer forint értékre nem 
nyújtunk be vadkárt és a fe la jánlott vadá
szati lehetőséget köszönettel e lfogadjuk, 
de nem élünk vele. A barátságért viszont 
adunk 30-40 tonna tört szemet vadetetés
re. A különbség a két társaság között az. 
hogy a Somogyvári Szent László Vt. é rté
keli a munkánkat. Tudják, hogy mennyit kell 
érte tennünk. Mi ped ig  azt érzékeljük, hogy 
a kárt enyhíteni akarják, és fizetnek, ha 
kérjük.

A vadászati jogra irányuló szerződések 
egyszer lejárnak. Biztos vagyok benne, hogy 
a lehetőségemhez képest mindent megte
szek, hogy az előző vadásztársaság ne kap
ja meg a jogot a vadászathoz, míg a másik 
mellett agitálok, hogy továbbra is ők béreljék 
a területet.

Tudom, hogy amit csinálok az nagyon nem 
jó és engem zavar a leginkább, de ezt a 
helyzetet rám kényszerítették.

Amiért pedig ezt mind leírtam, okulásként 
tettem, hogy a vadászatra jogosultak tudják,
-  így nem szabad

Berend Ferenc

ELDŐLT
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST 
KELL KEZDEMÉNYEZNI

Az Országos Magyar Vadászkamara ápri
lis 3-ai küldött közgyűlésén a fő téma az 
alapszabály és az etikai szabályzat mó
dosítása volt. Az FVM jogi főosztály javas
latainak figyelembevételével a küldöttek 
elfogadták a módosításokat azzal a felté
tellel. hogy az Országos Elnökség május 
31-éig várja a megyék módosító észrevé
teleit mind az alapszabállyal, mind a 
rosszul elnevezett ..etikai” szabályzattal 
kapcsolatban, ezt követően az OMVK ha
ladéktalanul kezdeményezi a kamarai tör
vény módosítását. A közgyűlés jogilag el
fogadta a jogi főosztály álláspontját, hogy 
a kamarai törvény külön említi a fővárosi 
és a Pest megyei területi szervezetet, de 
az összevonással ért egyet, ezért is szük
ség van a törvény ésszerű megváltoztatá
sára. Minden bizonnyal átmeni határozat, 
hogy az OMVK főtitkárának és a területi 
szervezetek titkárainak mandátumát 10 
évre hosszabbították meg. ez is törvény- 
módosítást igényel.

A közgyűlés néhány kiegészítéssel el
fogadta a tavalyi gazdálkodásról szóló 
beszámolót és az idei költségvetési terve
zetet. 2001-ben 67 millió forint volt az 
OMVK bevétele -  ebből 19 millió a tagdí
jakból. 13 millió az évkönyvből és 16 millió 
a kötelező vadászbiztosítás visszatéríté
séből származott -  és 59 millió forint volt a 
kiadás. Az idei költségvetés 78 millió forint 
bevétellel és 102 millió forint kiadással 
számol, a tavalyi 29 milliós pénzmarad
vánnyal szemben az év végén csak 6 mil
liós pénzkészletet tervez. A kiadások kö
zött első alkalommal szerepel egy 5 milli
ós tétel, amelyet az OMVK a kommuniká
ció javítására kíván költeni. (Ha a Védegy
let és a minisztérium is hajlandó lesz a 
kommunikációra költeni, végre valahára 
elkészülhetne a magyar vadászat kom
munikációs stratégiája és nem érne ben
nünket felkészületlenül egyetlen, ugyan
csak negatív hatású „madár-ügy” sem.)

Feiszt Ottó elnök tájékoztatta a küldöt
teket arról, hogy eredményes tárgyalá
sokat folytattak a fegyver vizsgálatok 
időpontjának módosításáról, folyamat
ban van a vadászok egészségügyi vizs
gálatainak módosítása is.

Buzgó József alelnök jelezte, hogy ké
szül a hivatásos vadászok kézikönyve -  
erre 11 millió forintot terveztek, amelyből 
5.5 millió forint az FVM támogatása -  és 
az ősz folyamán megrendezik a hivatásos 
vadászok első országos konferenciáját.

Ezen a közgyűlésen sem sikerült 
megválasztani a dr. Nagy Emil vezette 
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizott
ság valamennyi tagját, a 8 tag közül 
még egy nagyvadas szakember hiány
zik. Bizalmat kapott viszont a korábban 
megválasztott Pétervári Gáboron kívül 
dr. Bőd Lajos. Farkas Dénes. Sztojkov 
Vladov, Szalay Zsigmond. Zaják Árpád 
és ifj. Fehér József.

-d ó r
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100 éves a bihar- 
nagybajomi Dózsa Vt.

Több mint kétszáz vendég és a 
vadásztársaság 54 tagja közösen 
ünnepelt a biharnagybajomi Mű
velődési Házban március 23-án 
este. a társaság 100 éves jubileu
mán. 1902-ben a helyi középpa
rasztok alapították a sárrétmenti 
vadásztársaságot és néhány 
nap kivételével a szervezett va
dászat sohasem szünetelt ezen a 
jó adottságú, vadban elsősor
ban mezei nyúlban és őzben -  
gazdag vidéken. A ma is mintegy 
20 ezer hektáron gazdálkodó va
dásztársaságot szívesen keresik 
meg a vendégek, nem csak a kül
földiek. a mezei nyúl vadászatáért 
rajongó barátok, hegyvidéki vadá
szok. Az est hivatalos programja 
Czeglédi Gyula elnök ünnepi 
megemlékezésével kezdődött, 
majd a Hubertus Kereszt 3 arany.
2 ezüst és 1 bronz fokozatát ve
hették át a társaságért kimagasló 
munkát végzett vadászok. De 
nem maradt senki ünnepi emlék 
nélkül, mint azt Vida István gazda
ságvezető elmondta, a tagoknak 
és a vendégeknek átadtak egy 
gravírozott zsebkést, emlékeztes
se őket arra, milyen jól érezték 
magukat a jubileumi, rétessel is 
tetézett ünnepi vacsorán.

Új tervek a  Kisalföldön
A nyilvánosság kiterjesztését tűzte 
ki célul a Győr-Moson-Sopron me
gyei vadászkamara nem régiben 
megválasztott elnöke, dr. Náhlik 
András és titkára Orbán Henrik la
punknak adott tájékoztatón.

-  Szeretnénk, ha a tagság pon
tosan tudná mit tesz a kamara -  
fűzte hozzá az új elnök. Ugyan
ilyen fontos, hogy ismerjék a lehe
tőségeket. a szolgáltatásainkat. A 
nyilvánosság azonban kétoldalú, 
tehát visszajelzés is a képviseltek 
igényeinek felmérésére. Aktívab
bak kívánunk lenni az etikai 
ügyekben, mert az elmúlt ciklus
ban csupán egyszer ült össze a 
bizottság egy elhagyott szolgálati 
napló ügyében. Mostanában, 
amikor annyi támadás ért bennün
ket. fokozni kell az etikai bizottság 
munkájának hatékonyságát, hogy 
legalább mi ne adjunk újabb tám
adási felületeket magunk ellen. 
Tegyük rendbe házon belül az 
ügyeinket, mielőtt még bíróságra 
kerülnek.

A szemléletváltás szándékát je
lezte. hogy a vadászjegyek kiadá
sát az országban egyedülálló mó
don szervezték. A megyeszékhe
lyen kívül Csornán. Sopronban, és 
Mosonmagyaróváron adták ki a 
vadászjegyeket. A vadászok ked
vezően fogadták a figyelmessé
get. mert nem kellett a vadászje
gyekért feleslegesen utazgatniuk.

-  Szeretnénk továbbá új ren
dezvényekkel színesíteni a kínála
tunkat -  folytatta Orbán Henrik, a

kamara titkára. Olyanokkal, ame
lyekre a vadászok tartanak igényt. 
Ennek feltérképezésére bevezettük 
az Internet új lehetőségeit, e-mailen 
bárki, bármit kérhet, üzenhet a ka
marának.

Az új titkár a vadászati felügye
lőség munkatársa volt. agrármér
nöki végzettségű szakember. Be
jelentette továbbá, hogy elkészítik 
a megyei almanachot, amely 
adóssága a kamarának. Évente 3- 
4 alkalommal önálló megyei kiad
ványban kívánják közzétenni a 
helyi híreket, információkat. Meg
fogalmazott ars poétikájuk szerint 
m a kamara mindenütt, hogy tudják 
mit. miért teszünk."

Pió

Vadlétszám szabályozás 
Som ogy megyében

Az erdei és mezőgazdasági károk 
csökkentése érdekében a vadá
szati hatóság mellett működő Me
gyei Vadgazdálkodási Tanács ja
vaslatára a vadászatra jogosultak 
éves lelövési terveit folyamatosan 
emeljük -  válaszolta lapunk kérdé
sére Simon Pál vadászati felügye
lő. A vadászatra jogosultakkal si
került megértetni a létszámcsök
kentés fontosságát. A csökkentés 
érdekében engedélyeztük vad
disznó esetében a fegyverlámpa 
használatát és az idényhosszabbí
tást valamint, feloldottuk a koca lö
vés tilalmát, mert a megye vad
disznó állományát a felére kíván
juk csökkenteni. Ugyanakkor foko
zottan ellenőrizni fogjuk a jogszerű 
vadászatot, a terítékadatok nyil
vántartását. a terítékre kerülő vad 
ivarát. korát, minőségét. A vadállo
mánynak a mennyiségét csökken
teni kell. de ez nem mehet a minő
ség rovására.

A megyében 2001-ben össze
sen 8054 hektár erdősítést védett 
kerítés. Ezek hossza 1333 km volt. 
A vadkárelhárító kerítések építé
sére. karbantartására mintegy 
150 millió forintot fordítottak az el
múlt hat évben. A vadászható 
nagyvad fajok erdőkárosítása mi
att az erdészeti szolgálat tavaly 
15.7 millió forint erdővédelmi bír
ságot szabott ki. és jelentős vég
használat korlátozást vezetett be. 
A nagyvad állomány folyamatos, 
helyenként drasztikus, de szak
szerű csökkentésére van szük
ség. Ezt a károkozás mellett a ter
mészetes élőhelyek védelme is in
dokolja. A megyében a SEFAG Rt. 
által kezelt területek több mint fe
lén vadásztársaságok gyakorolják 
a vadászati jogot. Nem csak a SE
FAG oldaláról, hanem a vadászat
ra jogosultakéról is zsákutca a je
lenlegi vadgazdálkodás. Gyakorló 
vadgazdaként úgy látom, hogy je
lenleg lényegesen nagyobb a 
vadállomány száma, mint volt a ki
lencvenes évek elején volt -  tudtuk 
meg Barkóczi Istvántól, az Rt. ve
zérigazgatójától. A kilencvenes

évek elején a nagy borjúlelövési 
hullámnak köszönhetően ma a 
gímbikákból a golyóérett kate
góriából -  korosztályok hiányoz
nak. tehát a bevételi oldal szűkült. 
Viszont mérhetetlen nagyságú a 
tarvad létszám, amelynek károko
zása lassan elviselhetetlenné válik 
mind az erdőgazdálkodóknak, 
mind a mezőgazdasági termelők
nek. A vadászatra jogosultak el
jutnak arra a szintre, hogy már 
nem tudják finanszírozni a károkat 
a bevételeikből, ezért saját zseb
be kell nyúlniuk, ám erre a mai va
dásztársasági struktúra alkalmat
lan, mert a tagok nem tudnak száz
ezreket a passziójukra költeni. 
Minden erdősítésünket próbáljuk 
bekeríteni, bizonyos térségekben 
már a vad sem tudja, hogy hol van 
belül és hol van kívül a kerítésből. 
Ebben az esetben szinte már kerí
tést építünk a vadkár köré. A tuda
tos létszám leépítésben a vadá
szatra jogosultaknak a saját érde
kükben is partnernek kell lenniük.

Az elkövetkező időszakban az 
országban 700 ezer hektár erdő 
telepítése kezdődik, ebből évente 
5-10 ezer hektár jut Somogy me
gyére. Ha ez a terület vadkáros 
területen van. a költségek meg
kétszereződnek. ez a tendencia 
pedig nem tartható.

Szarka Ágnes

Szekszárdi 
Szalonka Klub

2000-es évben alakult a Szek
szárdi Szalonka Klub. önkéntes 
alapon, hogy hódolhassunk a ta
vasz hírnökének, egy tiszta ma
dárnak, a szalonkázásnak. Re
mélhetőleg ez azt is eredményezi, 
hogy egyre több anyag, ered
mény. szárny áll majd a klub ren
delkezésére és ezáltal talán töb
bet megtudunk arról a madárról, 
ami minden tavaszon ellenállha
tatlanul kivonz az erdőbe minket.

Elkészült a Klub saját jelvénye 
is, és mint minden évben, a tagok 
kézhez kapták a klub hírlapját, a 
Korrogót. melyben ismertetve van
nak a tavalyi vadászati eredmé
nyek. de kutatási anyagok, értéke
lések is helyet kaptak benne. Sze
zonzáróként április 20-án Szalonka 
Kupa korong lövészetet tart a klub 
a sióagárdi lőtéren a tagoknak, 
vendégeknek, érdeklődőknek.

B ischof Ferenc

Napkor d icsősége
A spanyol vadászújságban öt tel
jes újságoldalon jelent meg egy 
fotókkal gazdagon illusztrált él
ménybeszámoló a magyar vadá
szatról és egy hétvégi vaddisznó 
hajtóvadászatról, amelyet a Nyír
egyházától 12 kilométerre lévő, 
800 hektáros napkori vaddisznós- 
kertben rendeztek. A cikk szerző
je elragadtatással számol be a két 
napos vadászatról, amelyen az 52

vaddisznóból 44 kan volt és az 
agyarak átlagosan meghaladták 
a 22 centimétert. A spanyol va
dászok az írás megjelenése óta 
minden vadászatot lekötnének a 
napkori vaddisznós kertben, 
mert nem csak a vadászattal, ha
nem a szállással, a felszolgált 
ételekkel és a teljes kiszolgálás
sal maximálisan meg voltak elé
gedve.

Dublé verseny -  
Csongrádon

Szokványosnak sem mondható, 
szeszélyes szélben rendezték 
Csongrádon. a Cseh István lőté
ren a 100 dubléból (200 korong) 
álló versenyt április 6-ikán, ame
lyen 6 ifjúsági és 52 felnőtt ver
senyző indult.

Eredmények:
Ifjúsági:
1. Szerdahelyi András 160 korong
2. Ifj. Szabadi István 141 korong
3. Ifj. Szomor Vilmos 126 korong 
Felnőtt:
1. Ifj. Zöldág János 158 korong
2. Endrődi Roland 157 korong
3. Sarkadi Gábor 156 korong 
Csapat:
1. DASEL csapata
2. Arany-Tölgy KLE
3. Olimpia-S SE

Mészáros György

Vércsapa m unkavizsga
Nevezési felhívás!
Dunavarsányban vércsapa mun
kavizsgát és versenyt rendezünk, 
mindenfajta vadászkutya részére. 
2002. június 29-én. A vizsga és a 
verseny a nehezített vércsapa- 
vizsga szabályzata alapján (zöld
könyv) történik.

Aki munkavizsgára jelentkezik, 
az automatikusan részt vesz a 
versenyen is.
Minden kutyát szeretettel várunk. 
Részvételi díj: 3.500.- Ft (20 euro) 
Nevezési határidő: 2002. május 31. 
Nevezési cím: Jancsó Lászlóné 
1039 Budapest. Szilke utca 8. fsz. 1/a. 
Információ: 06/1/245-2656 vagy 
06/20/531-3962.
E-maii: Rarakitai@ffeemaiL.hu

Vércsapa vizsga  
lehetőség

Vércsapa alkalmassági vizsgát 
rendez az OMVK Veszprém me
gyei szervezete Tapolca- Diszelen 
június 1-én, amely sikeres teljesí
tése után a kutya igazolványt kap. 
Jelentkezés és információ: 
Baracskay Lajos. 88/422 298, 
vagy 30/ 239 -4652

Új szakkönyv
Erdészeti-, vadászati-, természet- 
védelmi -, és agrár szakemberek
nek ajánlható dr.Bán István angol 
nyelvű „Biomathematics” című kö
zelmúltban megjelent könyve.

mailto:Rarakitai@ffeemaiL.hu
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amely egy sorozat első kötete. 
Részletesen tartalmazza a PMSB 
módszer leírását és alkalmazását 
az erdő és a nagyvadállomány 
állapotával és hosszú távú hoza
mával kapcsolatos leglényege
sebb információ felderítésre, a 
fatömeg maghatározásra, a fafaj 
megválasztásra, a talajerő után
pótlásra, relatív fatermő értékre, 
a hozamszabályozásra, az elsőd
leges faválaszték optimalizálás
ra. a nagyvadállomány szabályo
zásra az erdő- és vadgazdálko
dás tervezésre való tekintettel. 
(EP Systema, Debrecen, 2002.B5 
méret. 222 p.)

Megjelent
a Zala megyei Millenniumi Vadá
szati Almanach 2800 példányban.

A tíz fejezetre szerkesztett. 420 
oldalas könyv átfogó képet nyújt a 
zalai vadászat, vadgazdálkodás, 
vadászati kultúra múltjáról és jele
néről.

Az ötven szerző száz írásának 
összegyűjtése Dr. Baráth László 
felelős szerkesztő állhatatos mun
kájának köszönhető. A könyv na
gyon gazdag illusztrációkban, 
386 színes. 92 fekete-fehér fény
kép. 62 táblázat, 17 grafikon, szá
mos festmény, grafika, intarzia, fo
tó emeli a színvonalat

P.G.
Pontosítás

Az érdekeltek kérésére pontosít
juk a lapunk márciusi számában a 
vadászvizsgáztatással kapcsola
tos összeállításunkat.

Somogy megyében a vizsga
napok száma évente 8 10. két al
kalommal szerveznek tanfolyamot, 
amelynek díja 30 ezer forint. Je
lentkezni lehet. dr. Bőd Lajosnál, a 
kamara titkáránál. A megyei va
dászkamara régi helyéről elköltö
zött, az új cím: Kaposvár, Zárda u. 
18, telefonszáma: 82/ 526-288

Pest megyében az OMVV Med
ve utcai székházában 52.5 órás 
tanfolyamokat szerveznek, hét
köznapokon, amelynek díja 34 
500 Ft, de ehhez jön még a 3400 
forintos lövészet költsége. Jelent
kezni lehet Török Henrik szerve
zőnél. az 355 6180, vagy az 212- 
2225-ös telefonszámokon.

Természet ism eret 
a gyerekeknek

Rendhagyó természet ismereti 
órát szerveztek a Trófea TV mun
katársai a Máriaremete-Hidegkúti 
Ökumenikus Általános Iskolában 
március 4-ikén. Az Altamira Egye
sület művészeinek több mint fél- 
száz alkotását állították ki amely
nek megnyitója után és Valaczkai 
Erzsébet és Muray Róbert festő
művészek meséltek a gyerekek
nek pályakezdésükről, valamint a 
vadászok természetben, annak 
védelmében vállalt szerepükről.

Védett é s védtelen 
rovarvilág

Kiállítás a Dunaújvárosi 
Intercisa Múzeumban

Múzeumunk több éve rendez ter
mészettudományi témájú kiállítá
sokat. Március 21-én rovartani be
mutatóval álltunk a közönség elé. 
A sort vadászati tárgyú bemuta
tókkal kezdtük 1995-ben. A nagy 
érdeklődéstől lelkesedve elhatá
roztuk, hogy évente rendezünk 
valamilyen természethez kapcso
lódó kiállítást.

Megyénkben sajnos igen kevés 
ilyen jellegű gyűjtemény és bemu
tató van, úgy gondoltuk ne kelljen 
messzire utaznia annak, aki effélét 
szeretne látni. Bemutattuk már a 
Mezőföld madarait, hazánk védett 
növényeiből is adtunk ízelítőt, s az 
egyik legnagyobb kiállításunk a 
Duna élővilágát ismertette.

E sort idén a “Védett és védte
len rovarvilág" című kiállításunkkal 
folytattuk. Legnépesebb és egy
ben leghálásabb közönségünk az 
ifjúság, akik gyakran szüleiket 
is magukkal hozzák. Most is az 
volt a fő célunk, hogy megismer
tetve felhívjuk a figyelmet az állat
világ e fontos, népes csoportjára, 
s így megóvásukra, értékük meg
becsülésére buzdítsunk minden
kit. Június 16-ig tart kiállításunk, 
érdeklődni az Intercisa Múzeum
ban. (Dunaújváros. Városháza tér
4,)vagy telefonon lehet, a 25/411- 
315, 25/408-970 számokon. Mú
zeumunk hét végén 14 18 óráig 
tart nyitva, vasárnap ingyenes a 
belépés. Ejtsenek útba bennün
ket. megéri!

K rizsány Anna
népművelő

Főzz v a d u l!
címmel amatőr gasztronómiai fesz
tivált rendeznek a Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei Kácson, a hajda
ni Bencés-fürdő területén, június 8
-  9- ikén. Amatőrök, vadásztársa
sági csapatok, profi szakácsok, or
szágos hírű séfek készítik a vadéte
lek legjobbjait, két napon keresztül, 
a szabadban. Mindezeken kívül

számtalan más szórakoztató prog
ram is várja a látogatókat. Jelent
kezni lehet, és részletes információ 
kérhető a 2331-382 telefonon, vagy 
a 2331-561-es fax számon.

Képzőm űvészeti 
kiállítás a  várban

A Hadtörténeti Múzeumban június 
végéig látható a több mint négy év
tized után az Egyesült Államokból 
hazatért Bodó Sándor és Bodó F. 
Ilona az „Ecsettel írt történelem „ 
című kiállítása. A történelmi hősök 
és nemes sportjaik bemutatása so
rán a művek középpontjában az 
ember és a ló kapcsolata áll.

Bálozók, Vásárhelyen
Csongrád megye két nagyhírű va
dásztársasága. a Hódmezővásár
helyi Előre és a Szakszervezeti Va
dásztársaság az elmúlt évben tar
tott először közös évadzáró vadász
bált. A közös bál. akkor még óvatos 
próbálkozásnak indult, de az idei 
évre már a város hagyományos ren
dezvényeként tartották számon.

A két társaság rendezvényének 
március 23-án a Fekete Sas pati
nás termei adtak otthont. A közös 
elnöki megnyitó után Rókusfalvy 
Pál konferanszié hosszasan sorol
ta azokat a neves művészeket, 
előadókat, együtteseket, akik az 
esti műsorban felléptek. A hajna
lig tartó mulatságon közel hatszáz 
vendég szórakozott. A hagyo
mányteremtő rendezvény évek 
óta a jó szomszédi kapcsolatokra, 
és a tiszta vadászbarátság szel
lemiségére épül.

Agyaki

Végzősök, Csongrádon
A csongrádi Diana Vadász-felnőtt- 
képző Alapítványi Szakképző Is
kola 1990 óra működik, de teljes 
értékű iskolarendszerként tavaly 
szeptember óta szolgálja a felnőtt- 
képzést. Az iskola a megalapítása 
óta elsősorban a felnőttképzés te
rén próbál segítséget nyújtani, és 
az elmúlt tizenkét évben több mint 
tíz szakma köszönhet szakembe
reket az alapítványnak.

Bozó Jánosné, az iskola igaz
gatója, a jövőben tovább kívánja 
bővíteni az intézményben a kép
zést. és a már jól működő vadász
vadtenyésztő. a vadász puskamű
ves, valamint a technikus minősí
tők mellett, szeptembertől a mes- 
tervadás/ szak is indul.

A vég/ős diákok eredményei 
évről évre javulnak és a vadász
vadtenyésztő osztály átlaga már 
meghaladta a négyes osztály
átlagot.

A márciusi vizsgán Pintér Ist
ván, az FVM vadászati és halá
szati főosztály helyettes vezetője, 
a vizsgabizottság elnöke, búcsú
zóul jó munkát és tisztes helytál
lást kívánt a végzős diákoknak.

M agyarok az IW A 2002 
kiállításon

Vadászati eszközökkel telerakott 
öt hatalmas kiállító csarnok várta 
a világ vadászait Nürnbergben 
március 8-a és 11 -e között. Az IWA 
2002 a kések jegyében zajlott.

Jelen voltak a tradicionális 
gyártók, például Ferlach-ból a 
puskaművesek több standon. A 
kiállított egyedi és félkész puska 
remekeiket fotózni és „fogdosni" 
tilos táblák védték, csak egy-egy 
komolyabbnak látszó érdeklődő 
érhetett az álompuskákhoz. Idén 
is messze a legelegánsabb pus
kakiállító a Perazzi volt. Több ut- 
cányi vörös bársonypolcon kínálta 
kiváló sport- és vadászfegyvereit, 
amiket bárki kézbe vehetett.

Különlegesség a modern biz
tonsági fegyverkezelő rendszerek 
terjedése, zár és kombinációs kó
dok mellett egyes előállítók ujjnyo
mat felismerő és személyazonosí
tó rendszereket ajánlanak, főleg 
marok lőfegyverekhez.

A lőtéri berendezések gyártói 
főként a bevált és ismert célmoz
gató és korongdobó gépeiket rek
lámozták.

Terjed a propeller lövészet, ami 
légcsavaros kígyózó röptű célko
rongra történő sörétlövés. Az elmúlt 
négy évben csak olasz gép volt lát
ható. most a franciák egy hasonló 
konstrukcióval jelentek meg.

Számomra a világszemle idei 
meglepetése Amerika tömeges 
megjelenése Nürnbergben. Az 
USA a vadásztatástól a dartsig 
majd egy teljes épülettel, 145 kiál
lítóval vett részt. A közönség sze
rint Európának ennyire azért nem 
kell Amerika, mert a látogatók 
igencsak kis számban lézengtek 
az amerikai standok előtt. A nyolc 
magyar kiállítót sikerült megtalál
nom. Jó érzés évente több itthoni 
kiállítóval találkozni, holott szom
szédaink -  Ausztriát kivéve -  egy
két céggel voltak jelen.

Szabó Péter a NIKE-Fiocchi 
ügyvezető igazgatója elégedetten 
nyilatkozott: „ Mindig saját stand
dal vagyunk jelen az IWA kiállítá
son. Most délvidéki, török, arab és 
orosz kereskedőkkel szerződtünk, 
de hagyományos üzleti partnere
ink is. mint például a Kettner -  
felkerestek bennünket újabb üzleti 
ajánlatokkal. Számunkra hasznos 
a kiállítás, piaci pozíciónkat meg
erősíti."

Borzán László

Lapzárta után
Hosszú betegeskedés után 
április 9-én elhunyt Váradi Emil. 
Fejér megye egykori fővadásza. 
72 éves volt. Temetése 25-én 
10 óra 30 perckor lesz a Rákos- 
keresztúri Új Köztemetőben. 
Munkásságának értékelésére 
következő számunkban vissza
térünk.



10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

ÚJ  KÖ N YVEIN K
Ambrózy Árpád: Egy vadászijász kalandozásai

a Kárpátoktól Kanadáig 1500 Ft
Beregszászi György: Pernye 1400 Ft
Beregszászi György: Hamu alatt 1400 Ft
Evanics Béla: Kittenberger 300 Ft
Evanics Béla: Mátrai vadászatok 600 Ft
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben 1400 Ft
Frederich C. Selous: Természetrajzi

megfigyelések Afrikában 3100 Ft
Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken 2200 Ft
Heltay István: Vadásziskola 7188 Ft
Ignácz Magdolna Berdár Béla: Négyszemközt

a természettel 5600 Ft
Kovács László: Puskák és töltények 1200 Ft

KÓD-EX 2500 Ft

Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 5900 Ft
Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel 1600 Ft
Molnár László-Motesiky Árpád: Gróf Forgách Károly élete

és családjának története 1200 Ft
Motesiky Árpád: Lévától Nagymarosig 1400 Ft
Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1100 Ft
Nagy László: Természetbarát zsebkalauz 600 Ft
Páll Endre: Mozaikok vadászéletemből 2200 Ft
Páll Endre: Egy lövéssel kettő 1400 Ft
Tálosi István: Ótven vadász emlékeiből 8. 1900 Ft
Oláh Zoltán- Oláh Armand: Hajnalok és alkonyok 2500 Ft
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői 2200 Ft
Videcz Ferenc: Tanítványok 2400 Ft
Vojnits András: Afrikai levelek 2500 Ft

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1/222-6819 
E-mail: vke@vadaszlap.hu

szkafomtok

18.00 Kovács hazaér a munkából. Letelepszik 
tévéfotelbo 6s elindítja egyik filmünket.

18.13 Kovácsné jelzi, hogy elkezdődött az a 
perui sorozat, amit mindig néz...

19.00 Vége a peruinak. Kovács a videó távirá
nyítója után nyúl.

19.29 Le kell vinni a szemetet...
19.34 Kovács ismét elhelyezkedik és ozúttal 

egy másik filmünket nézi.
20.00 Romantikus film kezdődik, Kovács egy 

második tv vásárlásán töri a fejét.
22.55 Mindenki alszik. Kovács bekapcsolja a 

videomagnót és a televíziót..

T&T VIDEOSTÚDIÓ

Azért néha vadásszon is!

(30)232-96-25

3 ÉS 5 FEGYVER  
TÁRO LÁSÁRA ALKA LM AS , 
2 ÉS 4  PONTON ZÁRHATÓ  

K IV ITE LB E N
FEGYVERSZEKRÉNYEK

MEGRENDELHETŐK  
A GYÁRTÓNÁL.

e-mail: ferro-special@ axelero.huM 
web.axelero.hu/ferro1 

Tel./fax: 06-36/419-828, 06-36/531-01

#v
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT 

XIX., MÉTAU. 31. MÉTA-CENTRUM 
TELEFON: 00-36-1/282-6456 

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

Vadászati lehetőséget kínál országszerte a

FULL TRADER KFT.
Vadásszon Magyarország legszebb nagy- és apróvadas területein! 

A legkedvezőbb árakkal és pontos szervezéssel várjuk kezdő 
és tapasztalt vadásztársainkat!

Telefonszám: 06/30/488-9906. Fax: 06/52/370-099.
E -m a il: vac ja s z a l% a hc>c>,cc>m

A GEMENC RT.
SZEKSZÁRDI ERDÉSZET HULLÁMTÉRI KERÜLETÉBE ERDÉSZ-VADÁSZ ÉS 

VADÁSZHÁZI GONDNOK MUNKAKÖRBE LEGALÁBB 5 ÉVES GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ. NÉMETÜL BESZÉLŐ HÁZASPÁRT KERES. 

JELENTKEZNI SOLTI IMRE ERDÉSZETVEZETŐNÉL LEHET AZ ALÁBBI CÍMEN:
GEMENC RT. SZEKSZÁRDI ERDÉSZETE

7100 Szekszárd. Keselyűs Pf. 423. Telefon: 06/74/311-833

GAZella 
2198000 Ft + áfától

Új NIVA (1,7.i) terepjárók még tavalyi áron, TATA (1,9.TDI) terep
járó kishaszon-gépjárművek akciós áron, GAZella (2,2.TD) terepjáró 
tehergépkocsik, nagy választékban, alacsony áron vásárolhatók! 

KEDVEZŐ HITELEK, AJÁNDÉK AKCIÓK!

VERDA Kkt. Márkakereskedés, KALOCSA
Kalocsa-Dunapataj között, az 51-es főút mellett Kisfoktő 1/A. 

Telefon: 06-30/958-3326 vagy 06-78/463-862

TATA
2 890 000 Ft + áfa

NIVA
2 405 000 Ft + áfa

mailto:vke@vadaszlap.hu
mailto:ferro-special@axelero.huM


MKH

9  jmIiiiM ífíSöáLiuaa
Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyver-átvétel: 

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) 347-6030 Titkárság: 101-es mellék 

Fegyverátvétel: 121-es és 122-es mellék Fax: 115-ös mellék
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegw/fegwer.htm

Magyar-Osztrák
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Sz. Gellért u. 17. 
_______ Tel ./Fax: (94) 325-672_______

TE VÉKEN YSÉG Ü N K:

ELEKTROMOS VADKARELHARITAS
/  /

VADREZERVATUM-KERITESEK EPITESE

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADÁSZ-, 

LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 

FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 

NAGY VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

C ÍMÜNK:

GEMENC VADÁSZBOIT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. 

TELEFON: (3ó-l) 283-4432, MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P: 10.0CH18.00

NAGYKERtARON

Ahol eddig elakodtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton Kaikon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
M indig dobogósak vagyunk!
M iért ne lehetne Nektek is?
Az olasz Parma-i Pneus Service

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év '

A legjobbat a legolcsób- 
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál

lítással bárhová! N l j S j V *
i®

Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Gumiszerviz

Budapest, 1106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261-1122  

Fax: 262-6610  WEB:www. ficsor.hu 
E-mail: ficsor. autohaz@matavnet. hu

V A D Á S Z T Ó L
V A D Á S Z O K N A K !

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegw/fegwer.htm


Szeretettel várjuk Önöket 
a FEHO VA B4/G standján
Kőburkolatok, gránit fűink 
Kandallók és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, portálok 
Köztéri kutak
Lépcsők, baliiszteres kokorlátok



Elegáns, értékes és sok m indenre használható. A  legnemesebb fém  jellemzői ezek, amelyek azonban az OTP Bank Visa Arany Üzleti 
kártyájára is e lm ondhatók. Ez az exkluzív bankkártya szinte m indent tud:

soron kívül hívható ügyfélszolgálat, 
sürgősségi készpénzfelvétel, 
cserekártya, ha elveszítené.

■ utazási biztosítás és asszisztencia,
■ á llítható vásárlási lim it.

felhasználhatóság az interneten, 
és m egváltozta tható PIN-kód.

OTP Visa Arany Üzleti kártya. Egy Önnek való bankkártya, amely aranyat ér!

www.otpbank.hu

OTP V ISA  ARANY ÜZLETI KARTYA B A N K

http://www.otpbank.hu


ff Isteni SZÍNjáték ff

★ ★
★ ★ M o s t  3 0 0  0 0 0  f o r i n t  á r e n g e d m é n n y e l !

D u p l a k a b i n o s  TD TE mode l l  á ra  4 0 4 9  90 0  Ft +  á f a
Mozdo Info: 06-80-323-626,  www.m02d0 .hu 

fl képen látható autó illusztráció

SZ ÍNpadon  a Mazda B 2 5 0 0 - a s

A Mozdo B2500-OS új SZINt hoz 0 p i c k - u p - o k  v i lá g á b a .  Ez oz a u t ó  0 k é n y e le m  és a b iz to n s á g  

SZINon imója .  fi re n dk ívü l  m a g as  a la p fe l s z e re l t s é g b e  a l é g k o n d ic io n á ló  SZINtúgy b e l e t a r t o z i k ,  m i n t  

oz e l e k t r o m o s  o b i o k o k  és t ü k r ö k ,  v a l a m i n t  az o l u f e l n i  (TE m o d e l l ) .  SZ IN te  h i h e t e t l e n ,  h o g y  
m o s t  300 000 f o r i n t  á re n g e d m é n n y e l  k ín á l ju k ,  fiz o p c io n á l i s  k é t  SZÍNŰ fé n y e z é s  pedig  igazán  
m u t a t ó s s á  te s z i .  Legyünk öSZINték!  Megér i  oz ó r á t !

BUDAPEST: AUTÓ FOCUS TÉL:  1 / 3 0 5 -3 0 5 0 .  AUTÓ M IR A I  TEL:  1 / 4 6 4 -7 6 8 0 .  RUTÓ ÓBUDA T EL :  1 / 3 6 8 -4 9 2 9 .  AUTÓ D SW T E l. :  1 / 2 6 1 -9 7 1 2 .  PROFI ANGYALFÖLD TEL.: 

1 / 3 2 9 -1 6 0 4 .  BALASSAGYARMAT: GÁL ÉS F I A I  TEL.: 3 5 / 3 1 4 -3 6 6 .  BÉKÉSCSABA: AUTÓ-EXPANZIÓ TEL:  6 6 / 4 3 0 - 5 8 5 .  CÍ61ÉD: ZAKAR ÉS TÁRSA TEL:  5 3 / 3 1 3 -1 3 3 .  

DEBRECEN: AUTO-TOLOY TEL:  5 2 / 5 0 2 -6 7 8 .  DUNAÚJVÁROS: DUNA MOTOR TEL.: 2 5 / 4 1 1 - 0 4 8 .  EGER: UNICAR TÉL:  3 6 / 5 1 2 -0 1 0 .  GYÖNGYÖS: AUTÓKER BALÁZS TÉL: 

3 7 / 3 0 1 -6 2 6 .  GYŐR: SILVER TEL.: 9 6 / 5 1 5 -8 7 0 .  KAKASD: HILCZ TEL:  7 4 / 4 3 1 - 9 0 8  KAPOSVÁR: TÓTH ÉS TSA. TEL:  8 2 / 5 2 9 -5 2 7 .  KECSKEMÉT: DAKÓ TEL: 7 6 / 4 8 5 -  

7 1 5 .  KOMÁROM: T-AUTÓ-MAX TÉL:  3 4 / 3 4 5 -4 5 3 .  MISKOLC: SY-TA TÉL:  4 6 / 3 0 3 -6 0 0 .  NYÍREGYHÁZA: NAGY AUTÓPARK TÉL: 4 2 / 4 9 0 - 3 8 0 .  PÉCS: SCHNEIDER 

AUTÓHÁZ TEL:  7 2 / 5 3 9 -0 0 6 .  SZÉKESFEHÉRVÁR: AUTÓ-FEHÉRVÁR TEL:  2 2 / 3 4 0 -1 5 0 .  SZOLNOK: ZAKAR ÉS TÁRSA TEL:  5 6 / 4 2 2 -5 5 7 ,  SZOMBATHELY: QUADROTA TEL: 

9 4 / 3 2 5 -6 7 8 .  VESZPRÉM: flUTÓMODERN TÉL:  8 8 / 4 0 0 -9 0 0 .  ZALAEGERSZEG: BO -N IS  TEL.: 9 2 / 3 1 7 -9 9 6 .
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http://www.m02d0.hu

