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energia
kéltségeit

csökkenteni?

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

ISO
9001
P R IM A G A Z

ÖNÉ M IN D E N  
ENERGIÁNK

tői távol eső területeken is élvezhesse a Prímagáz minőségi 
szolgáltatásait. Méghozzá kevesebbért mint gondolná, hi
szen minden vevőnk részére egyedi ajánlatot tartogatunk. 
Hívja munkatársainkat, akik mindenre kiterjedő, az Ön igé
nyeinek és tevékenységi körének megfelelő árajánlattal szol
gálnak.

További in form ációért  kérjük hívja a 06 (40) 25-50-50 kék szám ot a helyi h ívás díjáért!

Szeretnék bővebb in fo rm á c ió t kapn i a Prím agáz ta rtá lyo s  rendszerérő l. M  ^
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Postacim : PRÍMAGÁZ TARTÁLY. 1300 Budapest, Pf. 246 vad
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i n á é n  t i z e n h á r o m  
NISSAN PICK-UP, Navara vásárlónk 
k ö z ü l  k i s o r s o l u n k  
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II. ftáKÓCZI F€R€NC ÚT. 32. 
TCLCFON: 06 24 452-439 

FAX: 06 24 452-438

MŰD TRAC SPECIAL TRAC NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?

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

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

M IN D E N  R EN D B EN

+ 12 fé le 
m intázat!

j . \r

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

Ficsór Autóház Kft. 
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122
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Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1320 forint, amelyet bármely postahivatalban .Belföldi
postai utalványon' tehet befizetni a Vadászati KulturáSs Egyesület címére:

1245 Budapest Pff. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közöl választhatnak előfizetőink:
-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és cím

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

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

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

CÍMLAPON: DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ KARIKATÚRÁJA

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

O N O Z Á S
A maffiózók szerint, ha el akarnak a vi
lág szeme elől tüntetni valakit, a legbiz
tosabb, ha egy hatalmas építkezés be
tonalapjába keverik az illetőt. Lehet, 
hogy sokan tudják majd, hogy ott van a 
betonban, de ki vállalja a bontás, a ki
bontás költségeit és a kudarc rizikóját ?

A vadászati közéletben, a vadászati 
szervezetek életében is folyik egyfajta 
betonozás, csak éppen ellenkező elő
jellel, itt a betonozók saját magukat 
próbálják betonba önteni, hogy senki
nek eszébe se jusson őket a helyükről 

elmozdítani. Gondolok itt azokra, akik jelenleg is legalább 
két szervezetben töltenek be tisztséget... és most már azon 
fáradoznak, hogy „egy új, erős és egységes" vadászati 
szervezetet hozzanak létre, amelyben természetesen és 
változatlanul ők vihetik majd a prímet.

A vadászati szervezetek két első számú elnöke, (neveket 
nem szívesen említenék), miután egy év után egyáltalán 
szóba álltak egymással, rögvest kitalálták: nem jó, hogy kü- 
lön-külön hirdetik a saját igéjüket, a magyar vadászoknak 
„egységre" van szükségük! (Azóta a többfejű sasoknak, az 
egy fenékkel több lovon lovagolóknak az a feladatuk, hogy 
kitalálják, hogyan lehetne ezt az „egységet” megvalósítani. 
Legutóbb a Védegylet kibővített elnökségi ülésén „titkosí- 
tottan", azaz a sajtó kizárásával -  írd és mondd -  hét variá
ciót is előterjesztettek, de -  híreink szerint -  nem sok m in
denben egyeztek meg.

„Egység" ...lassan már félek nem csak leírni, még kimon
dani is ezt az egyre többféleképpen értelmezhető szót. na
gyon lényeges, mégis lejáratott fogalmat, mert előszeretet
tel azok hangoztatják, akik -  a tiszteletdíjak minél tovább 
tartó felvételéhez -  időt akarnak nyerni, akiknek kimondat
lanul is az az érdeke, hogy semmiféle értelmes és ésszerű  
változás ne történjék a magyar vadászatban ... akik önma
gukat már ezekbe a tisztségekbe a választásokon többé- 
kevésbé bebetonozták.

Az elmúlt hetekben-hónapokban végigszavaztatták a 
megyéket, hogy „demokratikus” látszata legyen egy jogilag 
lehetetlen, egy „fából vaskarika” szervezet esetleges élet- 
rehívásának, amelyet a vadász-szövetségek többségében 
szövetségi, a vadászkamarák pedig inkább kamarai ala
pon képzelnének el. (Ha tovább folytatódik ez a nem min
denki által felfedezett és a hazugságra épülő kampány, va
lószínűleg a tiszteletdíjakkal együttjáró kamarai felállás lesz 
a nyerő, mint ez néhány megyében már el is dőlt.) Vagyis a 
vadász-szövetségek tagjai -  a folyamatosan és mindenféle 
szabályzattal-szabályokkal nyomorgatott vadásztársasá
gok -  párto ló i!) tagjai lehetnek a törvényes alapon működő 
köztestületnek, azaz az egyéni tagságon alapuló Országos 
Magyar Vadászkamarának. Pártoló tagjai, akiknek se jogai, 
se kötelességei nincsenek -  mert a törvény szerint nem le
hetnek! -  a tagdíj, a támogatás befizetésén kívül... és a 
Védegylet egyre fogyatkozó, de még így is legalább 150 
millió forintos vagyona is „bevándorolhatna" a szétoszt
h a t !) szakértői- és tiszteletdíjak kamarai kasszájába.

Hogy kinek jó  ez az egyesülés? Hogy mi lesz a vadá
szok, a vadászatra jogosultak érdekvédelmével? Hogy m i
ért sürgős az egyesülés még a szövetségek választásai 
előtt?... nem költői kérdések, amelyekre mi is keressük a 
valódi, az igazi válaszo
kat... és közben azon mor- 
fondírozgatunk: ha már be
tonozásról van szó, lehet, 
hogy a maffia módszere 
hasznosabb lenne? főszerkes/tő

máswp
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő:
Csekő Sándor 60/326-731 

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

Rekiámszerkesztő:
Lukácsné Kocsis Marianna 60/322-898 

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

1245 Budapest. Pf. 1209 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 

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

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

.Belíőídi postautalványon" 
a szerkesztőség címén, átutalással 

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

vagy a hírlapkézbesítőknél. 
a postahivatalokban.

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

Előfizetési díj 1999-re: 1320 forint. 
Nyomdai előkészítés:
Szikra Lapnyomda Rt.

Felelős vezető:
Lendval Lászlóné vezérigazgató 

Nyomás:
Athenaeum Nyomda Rt.

Felelős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 
az igazgatóság elnöke 

ISSN 1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30/979-6495 

Dr.Czvalinga István 06-72/441-171 
Bács-Ktskun: Oláh József 06-20968-7096 
Békés: Lovász Sándor 0^66/469-712 
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Csongrád: dr. Csizmazia György
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06-34.368-419 
Nógrád: Nyíró Gyula 06-20/922-5449 
Pest: Mészáros Iván 06-53-312-898 
Somogy: Szarka Ágnes 06-30-961 -9481 
Szabolcs: Erdélyi István 06-44,-362-569 

Balogh István 06-60 471-374
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Tolna: Bischof Ferenc 06-74417-596 
Vas: Ohm Károly 06-30936-0268 

Simon Szabolcs 06-95-365-064
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P F .  1 2 0 9APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 200 Ft, minden további szó 50-50 R
♦ 25 % áfa. A hirdetéseket levélben, faxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig szívesked
jenek leadni.

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

FEGYVER

Sako luxus. 308 'wn 2,5 x 10 x 56 S & Bender távcső 
szeretve és Mauser 98.8 x 57-es Zeiss 8 x 56os távcsövei 
szerelve eladó. Telelőn: 257-7790,0600W5-683 
Eladnék egy 9.3 x 64-es cseh mausert, vagy vegyes csövű 
puskára cserélnék Telefon: 201-8366 
12-es Beretta sörétes automata fegyver. 100 ezer lomlért 
eödó. Telefon: 2580697
Német gyártmányú 57 R/16 bockbúchs, távcsővel, tar
tozékokká eladó. Tetefon: 218-2204 
Eladók: S 2000 Ught Kettner Bockbúctis puSa kai 5.6 x 
50 RV x 2C/76 Ansdrtz 22 W Magnum Keresek Bocidril
linget vagy dnünget. Csere is érdekel T 06-20Ö463-806 
8 x 56-os Seeadter legywtácsö snes szerepel (ZKK) 7 
év g*arcával eladó. Telelőn: 06/37/377-667,06/37/377-034

KUTYA

Nagyvadra, nyúlra. vércsapóra kiválóan akaknas, könnyen 
tanítható rhodesiai ridgebock kölykök eladók Telelőn: 
06621279-417 (16 óra után)
Erdélyi kopó kölykök kaphatók kiváló fcúöemú szukától és 
többszörös győztes kantól. Telefon: 06/20/9390-954 egész 
nap. 06/26G72-271 az esti órákban.
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák képzése (legyei- 
ir i vadászati) képesség- és nxnkavizsgára való Jefcészilé- 
se. Telefon: 06/3CV9965-198 Baranyi Szabolcs 
Kitűnő, képességvizsgás kantól, küúnó. murfcavizsga I. <%■ 
jas, afctrvan vadászó szikétól sárga labrador kölykök kap
hatók Tételen: 0&59314-102 Kin Lajos 
Hannoveri véreb-kölykók 'nunkateljesilményre szelektált, 
német-osztrák vérvonalból dadífc. Telelőn: 06/3^9018^37 
Vizslák kiképzését, rmnka.izsgára \-aJó fökészitését vada
lom. Mkola Géza. telelőn: 0696339-157. GyxSrî aüu 
Szálkásszőrú tacskó szika kölykök. 10 hetesen, jó vérvo- 
rafod eladCk Telefon: 06/20̂ 454-011 
RóvWszőrú magyar vizsla -.in kövük 8 hetesen kf jnő víí- 
vonattól. vadászó szűöklűl efedík. Telefon 06/26'454-011 
BevadászotL >51 dolgozó, róvxJszörú magyar vizsla, igé
nyelek eladó. Tételen: 0ST28/454-Ö11 
Welsh-terrier kölykök MPJ. 2 x HFGY kitűnően vadaszó 
szukától és Uskótól kaphatók. Szabó Zolán. 7W4 Nagydo- 
rog, Széchenyi u. 39. Telelőn. 06/75,332-482 
Visnyei Vadász <emel es tenyésztő társai róvdszőrű ne
met vizsla kölyköket ajánlanak megyeire. Német unport 
szülőpártól, import kantól és saját nevelésű szukáktól, zárt 
Hegê Haus vérvenalú kölyköket ajánlunk A szülők 6 gene- 
ráoora visszamenőleg diszplaza mentesek. A tenyésztés
hez szükséges legmagasabb murka te'iesitrrényeWcel. ki
tűnő kűttemi minősítessél rendelkeznek, nemzetköziig efle- 
nórzőtl tenyésztés folyik. Teteforvfax: 06/74/496-606 
Vadászkutyák -nurfa.vsgára, vaömnt vizmunka versenyre 
vablekesziésetváfetomTelefcn:063A$O^SzerósiJarxK 
Welsh terrier kölykök es jü vadászó 2 éves kan elaldó. Te
lefon: 0663/316-056

ÁLLÁS
Dél-Pest megyei aprfoadas vadásztarsaság keres szak
képzett Itvaíásos vadászt. Szdgálab lakás fc»ztos*otL Tete- 
lon: 0629/382-881

VEGYES

Mátrában, gyönyörű helyen, fenyveserdö tdajdenrész el
adó. Telefon: 257-7790.06.30^45^89 
.Ha vadászkónyvet keres vagy lónál, i-jon. vagy tetelonát- 
jon a Oana Vadász-Horgász Antkvárknba Kérésére 
egyéb témából is ajártójegyzeket küldünk Levélcím: 6900 
Makó, Zrínyi u. 34. Telefon: 06,62211-561,06/62/213680 
Zebrabőr :djes fejbőrrel, (jó színben) továbbá különféle arv 
tfopbőrök. v&amnt nyakkal tömött mpala és íekete gnu 
trófeák eladók. Érdeklődd 06^2/442-659.063Q£l36-299 
Fegyverjavftás «  vizsgáztatás. Baranyai Balázs 8881 Sor
más. Petőfi út 17. Telefon: 06,93/375-547.06630/9134-555 
Nagykanizsa és környéke.
kf. és rfj. JiHy Bertalan: A vadászkutyák idorrrtásra tímú 
szakkönyve megvásárolható, megrendelő kizárólag a 
kivetkező címen: Kdlárné J»k Sára. 2100 GódöW. Köztá- 
saság u. 11. Telefon: 06/28/416868. Ára: 4200-ft +posta- 
köísóg ulánvéttd. ugyanit vadászkutyák idomitását válal- 
iuk Kdlár János és Jrffy Sára

Álami vadászwsga kxWgozott Vétetei (504 kérdés) 
megrenddhető: Renkecz Józsd vadgazdálkodási 
szakmérnökről: O ö ^ l53699

Vizslaidomitásrd videón! A Hungára vizste Club (HVC) 
gondozásában megjelenk a Huszár T.: A vizslák idorri- 
tása... c. kön// videó és CD változata. Előjegyezhető a 
Hágára Vizsla Club (HVC) orrén, ugyanod rövid és 
dróeszőrú magyarvizslák is előjegyezhetik Vizslakeme- 
lek megidenilése színes képekkel a HVC Weblapján. Te
gye ismertté vizsláját, kennelét a világban! TddorVFac 
0696358-006 Email: vizslaSarrabcnetgyorhu.

Mnden típusú terepjáró javítása 4 WD Center. 2040 Bu
daörs. Épitók u. 2-4 Telefon: 06/23/415-541

Tisztdettd értésig* üztetfetónket hogy a PANNONVAD 
Vadászatszervező Iroda dme és telefonszáma megvál
tózott. Az új dm: 2083 Solymár. Erdő a 24. Tddon és 
fax: 06/361-302.0&2&363-104. McW 06/2CW36654

Vadásztcatetek vúretótásat bztoslcm szökne*** totó
mmal. vadászhazak áramelátását szdmeforos generáto
rommal Szabó György. 3671 Bcrsodrádasd. Bebő a 27. 
Tetefon: 06'48’442-529. tdfac 0646471419 (8-14 írág)

Kcroogdcbó gépet hobtx es parccus kK-íetben. 
összecsiíató magasleseket hordozható, kocsitetós. 
valamnt lamászós keidben renddjen az INTERMAS 
Kft-nd. Szárnyas, szőrmés, belogócsapdák minden 
méretben. Tödön: 0666321-151. fai: 0666441429

HALÁLOZÁS

Tudatjuk minderiwd, aki ismerte és szerette, hogy Sáfár Ti
bor vadásziársunk 39 éves koraban, áprife 14-én. tragkus 
hirtelenséggel dhunyi. Gyászdja a Csemői Község Va
dásztársaság. amelynek atópiio tagja vdt

A lapterjesztéssel kapcsolatos rekla
m ációik esetén kérjük Tisztelt Előfi
zetőinket, hogy először a kézbesítést 
végző postástól kérjék szám on az új
ságot. Az úgynevezett „külön kezelé
sű” lapok esetében ugyanis a helyi 
posta listát kap, am elyre cím enként 
történik a kézbesítés, vagyis külön 
cim két nem ragasztanak a színes  
lapra. Am ennyiben ez eredm énytelen  
vagy nem szerepelnek a listán, szí
veskedjenek szerkesztőségünket le
vélben, vagy telefonon megkeresni 
és a reklam ációt azonnal továbbítjuk  
a hírlapterjesztőnek. A hóközi lapelő
fizetés esetén csak a következő havi 
szám ot kézbesíti a posta.

A z á p rilis i szám unkban m egje len t 
„N agye csed i puccs is tá k" cím ű c ik 
künkre reagá lva  P aragh Lajos, vadász- 
m estertő l kap tunk e g y  barátságosnak 
(m ég sokszáz kilom éteres) távo lró l sem 
m ondható három  o lda las levele t, 
am elyben részle tesen k ife jti sa já tos né
ze te it. S zerin te a c ikkben  írottak ... .v a 
lóság ta rta lm a  te lje s  egészében m eg
kérdő je lezhető , és  sé rti társaságunk, 
va lam in t a c ikkben  nevezett vadászok 
h írn e vé t..."

A  csúszta tásoktó l, rágalm aktó l hem 
zsegő levé ltő l m egkím éljük a T iszte lt 
O lvasó inkat. Ú gy gondo ljuk, nem  köte
lező egyform án gondo lkodnunk. Ha va 
laki nem  tud ja , az e lté rő  vélem ényének 
közlésére lé tez ik szabá lyos, törvényes 
út is. Jogában á ll az érin te tteknek a 
m egje lenéstő l szám íto tt 30  napon belü l 

m egfe le lő  b izonyítékokka l a lá tá 
m asztva -  he lyre igazítást kérn i. Senki

nem  tévedhe te tlen , m i is  h ibázhatunk, 
ezé ri készségge l visszavonunk bárm it, 
ha a tényeket nem  szub jektív  vé lem é
nyekke l, hanem  írásos b izonyítékokkal 
és  m inden ké tsége t kizáróan m egcá fo l
ják. A  szem élyeskedő hangvéte l, a té 
nyek .sa já t szá jíz" szerin ti tá la lása  arról 
győzö tt m eg. hogy köztünk te ljesen é r
te lm etlen bá rm ifé le  v ita . A  tapaszta ltak 
és le írtak részben a szerző szem e lá ttá 
ra fo lytak, m ásrészük p e d ig  h ite lesíte tt 
k iha llga tási, közgyű lési és  egyéb, je 
len leg is  rende lkezésünkre á lló  doku
m entum ok a lap ján  e léggé  m eggyőző
en b izonyítha tók. M indezek ism ereté
ben -  szem ben a szem élyesen érin
tett és elfogult levélíró m agánvéle
m ényével -  am íg m indezeknek a 
hom lokegyenest ellenkezője hitelt 
érdem lően be nem bizonyosodik, á l
lításainkat fenntartjuk.

A m elyekre p e d ig  e lö ljá róban  h iva tko
zo tt. nevezetesen a tá rsaság és tagsá
gának hírnevét ille ti, az b izonyára  m in
d ig  is  o lyan  lesz. am ilyen b izonyítványt 
m agukró l k iá llítan i szíveskednek. Az 
em líte ttre  pé ldakén t á lljon  ehe lyü tt egy
ú jabb  id é z e t:..... szégyen li az em ber,
m ár az egész m egye te le  van vele. 
hogy m i fo ly ik  itt...*  Es, hogy ez honnan 
van? Paragh Lajos á llíto tta  a k ifogáso lt 
c ikkben  is m egörökíte tt, om inózus 
.p u c c s ró l" készü lt közgyű lési je gyző 
könyvben (8 . o lda l, a lu lró l a 6. sor).

Ennyit a h írnév kérdésérő l, és  a vitá t 
a m agunk részérő l lezártnak tekintjük. 
Am i p e d ig  a lan tas vádaskodása it ille ti, 
azok m ár akkora  szín- és vegytiszta  
ökörségek. am elyeket vá laszra sem  é r
dem es m éltatn i.

VADÁSZTÁRSUNK EMLÉKÉRE
M ély fá jda lom m a l tuda tjuk, hogy ko llégánk és vadásztá rsunk, bará tunk 
H arrer G ábor. 35  évesen, m ájus 10-én trag ikus h irte le n sé g g e l e lhunyt. A 
taksonyi üz le t tu la jdonosakén t 1993-ban csa tlako zo tt a H arm ónia V adász
bo ltokhoz. Színes egyén iségéve l, tem peram entum áva l m indannyiunk 
kedvence  le tt. Szakm ai fe lkészü ltsége  és g ya ko rla ti já rtasság a  kiem elte  
ő t a  vadászok táborábó l.
Igaz vadász vo lt. úgy é lt. gondo lkodo tt, és  m unká ja  is  a vadászokhoz, a 
vadászé le thez kötötte .

É lete v irá g á b a n  távozo tt közü lünk, te lve  tenn iakarássa l. m egva lósítha
ta tlan  te rveke t és  á lm okat hagyva  hátra. V égére  é rt a vadászösvénynek. 
d e  em léke a  cse rkészu taka t já rva  ö rökké ve lünk m arad.
G ab i, m ind ig  h iányozn i fogsz!
A  H arm ónia M ate ria l Kft. sa já t ha lo ttjának tek in ti.

M iskovics G yörgy
H arm ónia M ate ria l Kft.

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

__________•  Fax: (06-1) 353-0417 • Internet: e.mail: concorde mail.datanet.hu http: www.port.hu/travel/concorde_________

Ajándékozható VADÁSZKÁRTYA bárm elyik belföldi bérvadászatunknál beváltható egy éven belül, vadfaji megkötés nélkül. 
Ára: 5000 Ft/db

AKTUÁLIS AJÁNLAT A VADÁSZKÁRTYA FELHASZNÁLÓINAK:
Nyári vaddisznóvadászatok az ország különböző területein:

Árkategóriák (áfával): vadkan 12 cm-es agyartól 25 000-78 OOO Ft-tól, koca 50 kg felett 25 000-62 OOO Ft/db, 
süldő 20-50 kg 12000-26 000 Ft/db, malac 20 kg-ig 5 000-18000 Ft/db, vadászházi szállás 1 500-8000 Ft/fő/éj

(az árak területenként változnak, bővebb információt jelentkezéskor adunk) 

■  Vadászoknak kedvezményes repülőjegy a világ bármely tájára ■  Folyamatos belföldi bérvadászati lehetőség az őszi-téli 
időszakban is ■  Családos vadászprogramok vadászházi elhelyezéssel, lovaglással, horgászattal ■  VADÁSZTERÜLETEK! 

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

6

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


BIZALOM ÚJABB ÖT ÉVRE
VADÁSZLAP: -  Az utóbbi években 
a MAVAD Rt. illetékesei nem szíve
sen adtak információt a cég tevé
kenységéről, feltehetően azért, mert 
nem mentek a dolgok valami jó l. 
DARÓCZI IMRE: -  Emlékezetem 
szerint a VADÁSZLAF szerkesztői 
egyszer sem kerestek meg informáci
ókért, amíg a részvénytársaság elnöke 
voltam. Akkor is ugyanazt tudtam 
volna elmondani, amit most: miköz
ben az alaptevékenységünk, a vadá
szati üzletág folyamatosan növelte 
forgalmát, több vállalkozásunk vesz
teségessé vált. Ezt látván határoztunk 
arról, hogy átvilágítjuk a céget, górcső 
alá vesszük valamennyi tevékenysé
günket és megtisztítjuk a portfolión
kat, azaz csak a nyereséges tevékeny
ségeket tartjuk meg. Tavaly az alaptő
ke 85 m illió forintos csökkentésével 
indult el az ésszerűsítési folyamat, 80 
millió forintos céltartalékot képeztünk 
minden olyan kinnlevőségre, amelyek 
befolyásában kételkedni lehet, leírtuk 
a veszteségeinket ... ennek a pénz
ügyi manővernek lett az eredménye, 
hogy a mintegy 100 m illió forint 
nagyságrendű adózás előtti vesztesé
günk 204 m illió forint veszteségre 
módosult.
VADÁSZLAP: -  Konkrétizálhatjuk 
a részvénytársaság vagyonát, tu la j
donosait és érdekeltségi körét? 
DARÓCZI IMRE:-Semmi akadá
lya. A MAVAD Rt. jegyzett alaptőkéje 
jelenleg 590 m illió forint és 777 m il
lió forint a saját tőkéje. A legnagyobb 
tulajdonosunk a Magyar-Amerikai 
Vállalkozási Alap. amely 54 százalé
kos pakettet birtokol, az Egervin Kft.- 
nek 8 százaléknyi, a Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt.-nek 6 százaléknyi rész
vénye van, a fennmaradó csomagon 
220 kisebb-nagyobb társaság, áfészek, 
vadásztársaságok, erdőgazdaságok 
osztoznak. 1998-ban másfél milliárd 
forint volt a cég forgalma, amely még 
mindig azt mutatja, hogy a MAVAD 
Rt. mintegy 40 százalékos részesedé
se meghatározó a vadászatszervezés 
piacán. És ha már ennyi számot emlí
tettem. azt is el kell mondanom, hogy
1999-ben az új szervezeti felállásban 
a/, állandó költségeinket 40 m illió fo
rinttal csökkentjük és terveink szerint 
ezt az esztendőt 55 millió forint adó
zott nyereséggel fogjuk zárni. Ezt az 
eredményt anélkül tudja elérni a cég. 
hogy számítana a MAVADKER Kft. 
illetve ESCO Bt. értékesítésből befo-

TIZENKÉT ÉVE VADÁSZ ÉS HARMINCNYOLC ÉVE „ÁFÉSZES"
A MAVAD RT. 52 ÉVES FB ELNÖKE. AKI KORÁBBAN AZ RT. 
ELNÖKE VOLT. 1961-BEN SZÜLŐHELYÉN, A NAGYRÁBÉI 

FÖLDMŰVES SZÖVETKEZETBEN VOLT TANULÓ, VÉGIGJÁRTA 
A SZÖVETKEZETI RANGLÉTRÁT ÉS 1986 ÓTA ELNÖKE A  ZSÁKAI 

ÁFÉSZ-NEK. 1987-BEN LETT A TAGJA A SÁRRÉTI 
VADÁSZTÁRSASÁGNAK, MAJD 1996-TÓL AZ EGYIK 

JOGUTÓDNAK AZ ÖLYVÖSMENTI VADÁSZTÁRSASÁGNAK, 
AHOL -  AZ ELNÖKI TISZTEN KÍVÜL -  MÁR SZINTE VALAMENNYI 
TISZTSÉGET BETÖLTÖTTE. A MAVAD-NÁL, MINT RÉSZVÉNYES 
KÜLDÖTT KEZDTE AKTIVIZÁLNI MAGÁT A KÖZGYŰLÉSEKEN.

1996-BAN LETT AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJA, MAJD
1997-BEN AZ RT. ELNÖKE. AZ ÁPRILIS 29-EI KÖZGYŰLÉSEN 
A TULAJDONOSOK MEGSZAVAZTÁK AZ RT. ZÁRTKÖRŰVÉ 

VÁLÁSÁT. MEGSZÜNTETTÉK AZ IGAZGATÓTANÁCSOT.
SOKKAL NAGYOBB JOGKÖRT BIZTOSÍTOTTAK 

A MEGVÁLASZTOTT VEZÉRIGAZGATÓNAK, PÁLVÖLGYI 
ZOLTÁNNAK. AKIT ÉS A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT EGY 

NÉGY TAGÚ OPERATÍVABB HATÁSKÖRREL FELRUHÁZOTT 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELLENŐRIZ. ILLETVE IRÁNYÍT,

ÉS ENNEK A BIZOTTSÁGNAK LETT ELNÖKE DARÓCZI IMRE.

ben 90 százalék a részesedésünk és 
amely két éve már a vadhúsokból ké
szülő kész-, és félkésztermékek fő 
gyártója és amelynek az év eleje óta 
Tóth Géza, a részvénytársaság koráb
bi vezérigazgatója lett a vezetője. 
Nem szándékozunk kilépni az Öregla
ki Vadfeldolgozó Kft.-ből, ahol 30 
százalék a részesedésünk, valamint a 
Somogyi Szarvasfarm Kft.-ből sem, 
ahol 40 százalékos az üzletrészünk. 
VADÁSZLAP: -  M i lesz a hazai és 
külföldi kereskedelmi hálózatukkal? 
DARÓCZI IMRE: -  Mind a tizenhá
rom hazai irodánkat továbbra is mű
ködtetni kívánjuk, hiszen ez hozzátar
tozik a szolgáltatásainkhoz, sőt a full- 
servizen még erősíteni is szeretnénk. 
Vállaltuk és vállaljuk a trófeák bírál- 
tatását, házhoz szállítását ... aránylag 
olcsó tarifákkal. A külföldi irodáink 
számát sajnos csökkenteni kellett, a 
müncheni iroda tevékenységi és üzlet
körét a bécsi irodánk vette át. 
V A D Á S ZLA P :-M i tette szüksé
gessé a részvénytársaság zártkörű
vé tételét?
DARÓCZI IMRE: -  Nincs mit kertel
nem. Úgy éreztük -  és az átvilágítás is 
ezt támasztotta alá -  hogy a MAVAD 
Rt. jelenleg nem érett meg arra. hogy 
a tőzsdére vigyük. Ha megmaradunk a 
nyílt kategóriában, akkor ez elkerül
hetetlen lett volna. Tegyük ehhez hoz
zá. hogy a nyílt rt.-k szervezete nehe
zen mozgatható, akkor rögvest érthető 
a közgyűlésünk döntése. Nem kell a 
tőzsdére mennünk, csökkenteni tud
juk a költségeinket, megszűnt az igaz

lyó összegre. Ezeket a befektetéseket 
a tevékenységek párhuzamossága, il
letve a piaci tényezők miatt szükséges 
értékesíteni, pedig az ESCO Bt. négy 
éve még a legnagyobb nyereséget ho
zó befektetése volt az rt.-nek. Ha fel 
tudjuk vásárolni a gyomaendrődi 
székhelyű, fácántojás-keltető üzem 
magánkézben lévő 16 százalékos üz
letrészét, akkor megtartjuk a Mavad 
Béke Kft.-t, ha nem, akkor értékesít
jük a többségi részesedésünket. Nem 
tartozik a profilunkhoz, tehát eladjuk 
a Postabank és Cooptourist részvé
nyeinket és kizárólag a vadászatszer
vezésre és a vadhús feldolgozásra, ér
tékesítésre koncentrálunk. 
VADÁSZLAP: -  Vecsésen megszű
nik minden Mavad érdekeltség? 
DARÓCZI IM RE:-Nem , természe
tesen megmarad az eredményesen 
működő Mavad Vecsés Kft., amely-

gatótanácsunk ... szóval adott az esé
lyünk, hogy sokkal hatékonyabbak le
gyünk.
VAD Á S ZLA P :-A kkor is, ha Ma
gyarország a koszovói háború miatt 
egyre nehezebb helyzetbe kerül?
DARÓCZI IMRE:-Sajnos már az 
őzbak vadásztatás is azt bizonyítja, 
hogy a háború miatt jelentős lesz a 
veszteségünk. Sok vendég mondta
mondja le a vadászatát, annak el
lenére, hogy a külföldi kiállításokon 
fokozódó érdeklődést tapasztaltunk a 
magyar vadászatok iránt. A dél-ma- 
gyarországi körzeteket érintette legin
kább a visszamondás ... remélem, 
hogy ősszel, a szarvasbőgés idején 
már nem kell a háborúskodás veszte
ségével számolnunk. 
V Á D Á S ZLA P :-A  hatóságok sem 
könnyítik meg a külföldiek vadász
tatásának helyzetét.
DARÓCZI IMRE: -  Abban bízom, a 
hatóságok is előbb vagy utóbb belát
ják, hogy a magyar vadgazdálkodást 
és vadászatot az export tartja életben. 
A vadászati lehetőségeket és a vadhús 
értékesítését nem akadályozni, hanem 
segíteni kell. mert ha nem ez történik 
... a hatóság azon veheti majd magát 
észre, hogy nem lesz, akinek szemé
lyesen adhatja át a vadászati enge
délyt. senkit nem kell 72 órával koráb
ban bejelenteni, a vadászatot nem ál
líthatják le az ellenőrzések miatt... és 
még sorolhatnám. Botrányossá kezd 
válni, amit a hatóságok a trófeabírálat 
körül tesznek a külföldiekkel, a bírá
latok idejének önkényes meghatározá
sa, a krotália macera mind-mind elri
asztja a vadászvendégeket... Jó lenne, 
ha a hatósági háttérre is havatkozó fel
ügyelők mihamarabb rájönnének, 
hogy a saját kenyerüket teszik tönk
re... s ha ez sokáig így megy, nem 
lesz rájuk szükség. Természetesen, 
mint mindig tisztelet a kivételeknek. 
VADÁSZLAP: -  Úgy hírlik, hogy 
költöznek...
DARÓCZI IMRE:-Igen. Itt az Úri 
utcában nagyon jó  helyünk van, illető
leg csak volt, mert amióta a várat 1c- 
soronipózták, nem szívesen jönnek , il 
letve nem tudnak bejönni hozzánk a 
vendégek. A MAVAD Rt.-nek a saját 
tulajdonú házába, a Logodi utcai szék 
házba fogunk átköltözni... a/ időpon
tot még nem tudom, de ígérem: a VA- 
DÁSZLAP-ot is értesíteni fogjuk.

ess



Az OMVV 1999. április 27-én megtartott, 
kibővített elnökségi ülésén hozott határozatok
1/1999. számú határozat

a.) Az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) 
és tagszervezetei szükségesnek tartják a kamarával törté
nő szoros együttműködést azokban a megyékben is, ahol 
a vezetések személyi összetételben eltérőek. A szolgálta
tások körének bővítésével meg kell találni az utat a jelen
leg fennmaradási gondokkal küszködő szervezetek szá
mára. A kibővített elnökség megbízza a főtitkárt, hogy 
működjön közre a fent említett megyéknél a két szervezet 
együttműködésének elősegítésében.
b.) Az Országos Magyar Vadászkamara és a Védegylet terü
leti. ill. megyei szervezetei mielőbb tartsanak együttes ülése
ket annak megvitatására, hogy miként képzelik a két szerve
zet együttműködését mindaddig, amíg lehetőség lesz egy 
egységes érdekképviselet megvalósítására, melyet többségé
ben a Védegylet talaján tudnak elképzelni. Ezen együttes 
ülések határozatai alapján kerülne sor (ha az OMVK is elfo
gadja) legkésőbb június végéig az Országos Elnökségek 
együttes ülésére. A határozati javaslatot 15 igen. 2 ellensza
vazat és 1 tartózkodás mellett a kibővített ülés elfogadta.

2/1999. számú határozat
Az elnökség a Védegyletről, ill. vállalkozásairól szóló I998. 
évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta azzal a kie
gészítéssel, hogy a Választmány elé terjesztendő anyagban 
részletesebben kell indokolni azon tételeket, melyeknél a 
tervhez viszonyítva jelentősebb eltérések mutatkoznak.

3/1999. számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Védegylet, ill. vál
lalkozásainak 1999. évi költségvetés-tervezetét. Szüksé

gesnek tartja azonban, hogy a Választmány elé terjeszten
dő anyagban javaslatot kell tenni a költségvetésben terve
zett veszteség csökkentésének lehetőségeire (tagdíj növe
lése, szolgáltatások bevételeinek növelése, stb.)

4/1999. számú határozat
Az elnökség megvitatta Somogy, Győr-Sopron, Komá
rom és Pest megye kölcsönkérelmét, valamint Nógrád 
megye kölcsön visszafizetésének elengedésére vonat
kozó kérelmét, és az alábbiakban foglalt állást. A Véd
egylet Választmánya által elfogadott Kölcsönszabály- 
zat feltételrendszerének alapján kaphatnak kölcsönt ab
ban az esetben, ha a visszafizetési garancia is biztosí
tott. Az elnökség nem járult hozzá Nógrád megye köl- 
csönének vagyonrészből való leírásához tekintettel ar
ra, hogy ezt a jelenleg érvényes jogszabályok nem te
szik lehetővé.

5/1999. számú határozat
Az elnökség -  több megye egybehangzó véleménye alap
ján -  szükségesnek tartja, hogy a Védegylet a vadásztár
saságok érdekében írásban forduljon az FVM közigazga
tási államtitkárához a hatóság munkastílusával és szak
mai hozzáállásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy 
munkájukkal nem szolgálják, de sok esetben gátolják -  a 
vadgazdálkodás érdekeit.

(Messzemenőkig tiszteljük érdekvédelmi szervezetünk, az 
OMVK elnökségének mindannyiunkat közvetlenül érintő 
kérdésekben hozott bölcs határozatait ezért nem kommen
táljuk. Annyit azonban ehelyütt (is) bátorkodunk -  ha nem 
is túl halkan -  megjegyezni, hogy a vadászoknak elsősor

ban az eddigieknél összehasonlíthatatlanul hatékonyabb 
érdekvédelmi munkára volna múlhatatlan szükségük. Ezt 
a korántsem nyomtalanul elmúlt évek ékesen bizonyítják, 
hiányát mindannyian -  szó szerint -  a bőrünkön érezzük. 
Természetesen az sem volna nagy tragédia, Ita lényegesen 
olcsóbb lenne, mert ezért a nem sok mindenért már túl so
kat fizettünk, már ami a konkrét eredményeket illeti. Ma 
ugyanis a vadgazdálkodásban mindenki az elvett „javak" 
visszaforgatása helyett, a mihamarabbi kíméletlen kiszip- 
kázasára törekszik. Minden szakmai csoportosulásnak, 
szervezetnek a jövőben bizonyára annyi joga és lehetősé
ge lesz majd, amennyit kiérdemel, illetve magyarán: ki
harcol magának. Egy -  talán majd előbb-utóbb megta- 
pasztalhatóan -  létező polgári demokráciában ugyanis 
nincs és nem is lehet szó lojális érdekvédelemről. Nem az 
ú j szervezet nevén, összetételén, formális és strukturális 
elemein, be és be nem tartott szabályzatain van számunk
ra a hangsúly, hanem az elismerésre méltó taktikáján, 
stratégiáján és értelemszerűen a tevékenységet hatéko
nyan végezni tudó „harcosain". Az egyszerű, mezei, de 
valójában egyre többet áldozó vadászok látható, és kézzel 
fogható eredményeket várnának végre el a pénzükért. A 
személyi átfedések, az összeférhetetlenségek, az ilyen
olyan irányú elkötelezettségek szürke hályogként zavar
ják az objektív látást. Az azonban már most sem költői 
kérdés, hogy vajon miért döntenének a tiszteletdíjazott 
kamarai tisztségviselők a védegylet rögösebb „talaja" 
mellett, ha ott csak ingyen, az elhivatottságtól fűtve ránt
hatnának kardot az érdekvédelem várhatóan heves csatá
iban? Ugyanis amint az a napnál világosabb, ma már 
nem a J h o l Hét" ,  hanem egyszerűen a ..lé", határozza 
meg a tudatot. A szerk. megjegyzése.)

A „VADÁSZOK BORA” ORSZÁGOS BORVERSENY
Tagadhatatlan, hogy az első alkalommal kiírt 
országos borversenynek a keszthelyi Téli 
Vadászati Egyetem regionális borkostolói 
adták az ötletet és az is közrejátszott, hogy 
1999 az asztali örömök, azaz a gasztronó
miai és a borturizmus esztendeje. A „Vadá
szok bora" Országos Borverseny azonban 
sokban különbözik az eddigi zászlósborok 
szűk körű kiválasztásától, mégpedig abban, 
hogy a professzionális rendezők rendhagyó 
módon szervezik meg. ugyanis a bírálatra 
kerülő borok nem a hagyományos kategóri
ákban kerülnek bírálatra, hanem a borokat a 
bírálók a fogyasztók (vadászok) szemszö
géből is értékelik. így azt keresik, mely bo
rok a leginkább illőek a vaddisznóból, szar
vasból, őzből, nyúlból, fácánból, vízivadból, 
szalonkából készített ételekhez. A 8. Orszá
gos Vadásznapok és az I. Vadászati 
Gasztronómiai Fesztivál szervezése mellett 
a Vadászati Kulturális Egyesület és a Ma
gyar Borok Háza szervezésében 1999. au
gusztus 9 -10-én rendezik meg a ..Vadászok 
Bora" Országos Borversenyt, amelyre min
den bortermelő -  függetlenül attól, hogy va
dász vagy nem vadász -  1999. június 30- 
áig nevezheti be a borait. (A verseny szak
mai lebonyolítója a Magyar Borok Háza 
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Tel.: 
212-1030, 212-1031 Fax: 212-1032, E-mail:

winehaus@mail.matav.hu), ahol készséggel 
állnak minden információval a verseny iránt 
érdeklődők számára.)

A Magyar Borok Háza készítette el a „Va
dászok bora" Országos Borverseny sza
bályzatát, meghatározván a nevezési felté
teleket, a verseny technikai lebonyolítását, a 
borok bírálati elveit, a bíráló bizottságok mű
ködését és minden más. a korrekt verseny
hez tartozó feltételt. A „Vadászat bora” Or
szágos Borverseny szabályzata abban tér 
el az általános borversenyektől, hogy a bor
versenybe benevező termelők a korábban 
felsorolt hét kategóriához küldhetnek be 
mintákat és a Magyar Bor Akadémia szak
ember tagjaiból, valamint a borokhoz értő 
vadászokból összeállított bíráló bizottságok 
nem csak a bor minőségét vizsgálják, ha
nem azt is. hogy mennyire illik a bor a ter
melő által megjelölt vadételhez? A bírálat
ban résztvevő szakemberek így az egyes 
kategóriákban a bor értékei mellett a gaszt
ronómiai összhatást is vizsgálni fogják... és 
ennek alapján adják ki a díjakat. Az egyes 
kategóriák három első helyezettje (összesen 
21 féle bor) kap jogot arra, hogy mindaddig, 
amíg az adott tétel létezik, viselhesse a Va
dászati Kulturális Egyesület által adományo
zott „Vadászok bora" emblémát, amely arról 
tájékoztatja a fogyasztót, hogy a palackban

levő (arany, ezüst, bronzérmes) bor ajánlott 
a leginkább a vaddisznóból, szarvasból, őz
ből, stb. készült ételekhez. Ismerve a vadá
szok kulináris hajlandóságát és a regisztrált 
vadásztársaságok nagy számát, komoly hír
nevet és ezzel együtt piaci értéket jelent az 
egyes díjak elnyerése. A Vadászati Kulturá
lis Egyesület a 8. Országos Vadásznapok 
alkalmával -  augusztus 28-29-én a me
gyei vadásznapi rendezvényeken is bemu
tatja a borverseny legjobbjait, vadételekből 
készült gasztronómiai csemegék kíséreté
ben. Az ünnepélyes díjátadásra -  az Orszá
gos Vadásznapok és az I. Vadászati Gaszt
ronómiai Fesztivál főrendezvényén 1999. 
szeptember 4-én, szombaton a hortobágyi 
kilenclyukú hídnál kerül sor, ahol a legjobb 
minősítésű borokat, készítőiket a nagykö
zönség is megismerheti. Itt a borok megvá
sárlására is sor kerülhet. A Vadászati Kultu
rális Egyesület tervei szerint hagyományőr
ző kezdeményezést indít most útjára és a jö
vőben minden évben megválasztják majd a 
vadászok borait. A Magyar Borok Háza pe
dig azt ígéri, hogy a legjobb minősítést elért 
„Vadászok Bora"-t folyamatosan szerepel
teti majd a kínálatában, így az érdeklődők 
év közben is megismerhetik és megvásárol
hatják azokat.
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V A D L E X I K O

MENYET
(MUSTELLA NIVALIS)

A menyét állatrendszertanilag a ra
gadozók (Carnivora) rendjének 
menyétfélék (Mustelidae) család
jába tartozik, közeli rokona az is
mertebb házi görény.

A menyét a világ legkisebb testű 
emlős ragadozója. Manapság pon
tos adatok a menyét vadászatáról 
nincsenek, nem tartják nyilván az 
elejtett menyéteket, hiszen prémjé
nek jelentősége nincs. Kistestű 
kártevőként a vadászok figyelmét 
azonban ma sem kerülheti el.

Elterjedése széles körű: Európá
ban Izland, az ír-szigetek, Észak- 
Skandinávia, Málta és Kréta kivé
telével mindenütt megtalálható, de 
úgyszintén Észak-Afrikában. Ázsia 
szinte valamennyi országában és 
Észak-Amerikában is. Az említett 
földrészeken -  főként testméretük 
alapján -  több mint két tucat alfaját 
különböztetjük meg. A Kárpát-me- 
dencében mindenütt őshonos, 
minden területen megtalálható.

A sík- és domb vidéktől a magas 
hegyekig mindenütt előfordulhat. 
Szlovákiában elterjedésének felső 
határa 1800 méter. A szomszédos 
Erdélyben állománya számottevő a 
Retyezátban (ahol még az 1800- 
1900 méteres magasságban is 
megtalálható), valamint Szatmár, 
Bihar, Barcaság vidékén és Besz
terce környékén. Nálunk védett faj, 
a szomszédos országokban -  
Ausztria kivételével -  vadászható, 
csapdázható.

A hím 6-18, a nőstény alig 5-10 
dekagrammos testtömegű. A hím 
testhossza 17-24, a nőstényé 12- 
19 cm. A hazai faunában a nemi 
kétalakúság (dimorfizmus) egyik 
legszembetűnőbb példája. Kitűnik 
ez nemcsak az állat testének, ha
nem a farok hosszából is: a hímé 
6-6,5, a nőstényé 4-5,5 cm hosszú. 
A hím lábtő hosszúsága 3-3,5, 
a nőstényé 2,5-3 cm. Mindent 
összevetve -  habár hasonlít a her
melinre -  a menyét e rokonánál jó
val kisebb testű, vékonyabb és ke
csesebb is. Hátát és oldalait rövid 
barna, sokszor vörösesbarna, hasi 
részét pedig fehér szőrzet borítja. 
A kétszínű szőrzet találkozása 

gzugos hullámsávot alkot (ez a 
'.•rmelinnél éles. egyenes vonalat 

képez). A színezete nálunk télre 
om változik meg, legfeljebb kissé 

s/urkésebb tónusú lesz. viszont 
: ’^Jóly magasabb vidékein a hátá- 

ik és az oldalainak szőrzete is ki- 
’ióredik. akárcsak az európai 

z Föderáció északi részein, 
i ka rövid, a test hosszának alig 
■ azon nincsen bojt. és színe 
• •gegyezik a testével. Pofájának

• ndkét oldalán szembetűnő, jel- 
j/etes. barna folt látható. Ujjai- 
ik lenyomata nehezen vehető ki.

nyomhossza 13-14 milliméter. Lá
bai feketék, nyomai kieső hármas, 
vagy ferde páros lépés.

Az erdőt, mezőt figyelmesen, s 
főleg csendben járó ember gyak
ran találkozik ezzel az apró. feltű
nően élénk természetű állatkával, 
amint közelünkből tovasurran, 
vagy két lábra egyenesedve, népi
esen „felállva", kíváncsi szemekkel 
fürkészi a terepet, de a legkisebb 
gyanús jelre eltűnik 
valamelyik egér
lyukban, vagy a 
növényzet sűrű
jében.

Emberlakta he
lyek, tanyák, falvak, közelében is 
előfordul, de igazi élőhelye a bok
ros, cserjés, fás. ligetes erdőré
szek, a fasorok és erdősávok, 
ahol búvóhelyet talál magának. A 
megművelt területeket nem ked
veli, előnyben részesíti a művelet
len talajú réteket, legelőket, par
lagon hagyott területeket, ahol 
táplálékot bővebben talál, s a va
kond, pocok vagy más rágcsálók 
föld alatti járataiban búvóhelyet 
találhat. Kedveli a gazos árkokat,

gyomnövényekkel bőven benőtt 
gödröket, cihereseket. s főleg a 
homokos altalajú. kissé nyirkos 
részeket. Gyakran változtatja ott
honát. búvóhelyét. Főleg az egér
járta helyeken gyakori, hiszen 
ezek a fő táplálékai, és a pockok 
mellett, a fiatal mezei és üregi 
nyúlfiakat is előszeretettel zsák
mányolja. Megfigyelték, hogy oly
kor még a kifejlett nyufakat is 
megtámadja.

& rc/i
W T A  A művészetek 

különböző ágai- 
W Í/ÍP 1  ban gyakran 

r jtL L Ü Í szerepel a va
dász. mint té

ma vagy a vadászathoz kap
csolódó tárgy. Az 1967-ben 
kiadott Opera-sor 30 f. értékén 
a német romantika legnépsze
rűbb operájának. Weber: 
Bűvös vadász egy jelenete lát
ható.

A 42. bélyegnap tiszteletére 1969-ben megjelent népművészeti bé
lyegsor a magyar pásztorművészet remekeit 
láttatja, köztük egy-egy példányon a vadászat
hoz kötődő korabeli tár
gyakat: Felső-Tisza-vi-
déki fegyvertartót 1898- 
ból, valamint 1740-ből 
egy ugyancsak szépen 
díszített Alföldi lőpor
tartót.

A tájak-városok tömegbélyeg-sorozat egy pél
dánya az arborétumáról nevezetes Szarvas 
városát, Tessedik Sámuel tevékenységének 
színhelyét, a magyar mezőgazdasági oktatás 
bölcsőjét népszerűsíti. A városka jelképe, az 
1972-ben kiadásra került bélyeg fő motívuma 
egy bronzból öntött szarvasbika szobra.

ILLUSZTRÁCIÓ : MESZLÉNYI ATTILA

Faluhelyen, kisebb, csöndesebb 
településeken a csűrökbe, ólakba, 
sőt az istállókba is bemerészkedik, 
és ha rákap a fácánnevelő helyek
re, jelentős a kártétele. Zsákmány
szerző útjaira egyedül vagy olykor 
többedmagával indul, szürkület
ben. vagy főleg az éj leple alatt. A 
fára mászásban nem jártas, s csak 
végszükség esetén úszik. Fürge
ségének köszönheti, hogy az egér. 
vagy a pocok nem menekülhet elő
le. Estefelé az erdőszéleken figyel
hetjük meg egérvadászatait.

Éves kora előtt, 9-12 hónapos 
korában válik ivaréretté. Fő pacs- 
magolási időszaka február-márci
us, de a hosszú, havas, elhúzódó 
tél idején még április elején is pár
zik. Párzáskor a hím a nőstényt tar
kóján megragadva, csendes hely
re vonszolja. A rituális művelet né
ha több órát is igénybe vesz. A 
párzás 3-4 napon át többször is 
megismétlődik. A vemhességi ide
je 5-6 hét. de el is húzódhat. Az 
alom száma 5-6, de megfigyeltek 
ennél többet is. A menyét ellés 
előtt a kölykeinek száraz növényi 
részekből fészket készít. A kölykök 
vakon születnek, csak 22-25 nap 
múlva nyílik ki a szemük. Általában 
6-8 hétig szopnak, 3 hónapos kor
ban elérik a kifejlett állat nagysá
gát. Ekkor már többnyire önállóan 
szerzik be táplálékukat, és valódi 
ragadozókként élnek. Nemcsak 
zsákmányukat fogyasztják el, ha
nem elejtésükkor a vérüket is ki
szívják. Életkoruk 4-6 év.

A menyét veszedelmes ragado
zó, minden apró testű haszonállat
ra. és azok szaporulatára vadá
szik. Ellenségei a róka. a vad 
macska, a ragadozó madarak, el 
sősorban az egerészölyv, a szürke 
varjú, a szarka és a holló. Régeb 
ben ládacsapdával, csapóvá .-..il 
fogták, de az egércincogás után
zásával apró söréttel is lőtték 
Napjainkban már szigorúan védett 
faj. csapdázása. elejtéso tilos

Kászoni Zoltán
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A VKE MAJALISAI
Az m ár biztos, le lehet vonni az első két rendezvény után a tapasztalatokat: a VKE m ajálisokra  

szükség van, hiszen ez egy ragyogó lehetőség arra, hogy a tagok találkozzanak egym ással, 
az ism eretségekből barátságok alakuljanak ki és a m ajálison a családtagok, a gyerekek is jól 

érezzék m agukat. Az is m egszívlelendő tapasztalat, hogy nem lehet általában „forgatókönyvet5 
kitalálni ezekre a m ajálisokra, hiszen minden rendezvényen a helyi sajátosságok  

érvényesülnek. Végül nagyon fontos tapasztalat: a kezdem ényezést még nem minden  
VKE tag tartja a sajátjának és ennek m egfelelően gyérnek m inősíthető a rendezvények

„tagi”-látogatottsága.

GYENESDI AS 
BEFAG LŐTÉR

MENFOCSANAK 
- BEZERÉDJ KASTÉLY

Az esős, borongós idő ellenére is 
remekül éreztük magunkat a gye- 
nesdiási BEFAG lőtéren a VKE 
zalai szervezete által rendezett 
családi napon, amelyen a VKE 
Vas, Veszprém és Zala megyei 
vadászai vettek részt. A vadá
szok csapatversenyben „mérkőz
tek" meg egymással: futóvad, 
légpuska, csúzli és koronglövé
szetben, valamint őzbak és szar
vasbika agancs súlyának becslé
sében, koponyák felismerésé
ben, és a humoros vadász-teszt
lapok kitöltésében.

A jelenlévők megismerkedhet
tek Marton Lajos fa- és csontfara
gó alkotásaival. Kun Edit vadá
szati témájú festményeivel, Ja- 
kabfi Tamás és Polster Gabriella 
természet fotóival. A gyerekek 
szebbnél szebb rajzokat készítet
tek a természetről és .lakóiról", 
úgyhogy nem volt könnyű közöt
tük a választás.

Eredményhirdetés előtt min
denki jóízűen megebédelt Gál 
László szakácsmesterünk kiváló 
vaddisznópörköltjéből. Az első 
három csapat a díj kiegészítése
ként kapott egy-egy finom tortát, 
amelyet a vadászfeleségek ké

szítettek, és természetesen min
denki megkóstolhatta. Az idén is 
kiosztottuk a citrom díjat, amelyet 
az a csapat nyert el, amely a leg
kevésbé humoros válaszokat ad
ta a tesztkérdések egyikére.

A hangulat mindvégig kiváló 
volt, úgyhogy elhatároztuk, hogy 
a jövőben gyakrabban tartunk 
hasonló közös rendezvényeket.

A győri Boldog Iván és társa kürt
művészek hangulatos kis kon
certje után a Bezerédj kastély au
lájában és nagy termében dr. 
Medgyasszay László, a település 
országgyűlési képviselője nyitot
ta meg a vadászati-természeti té
májú kiállítást, amelyen -  Bene 
János, Boros Zoltán, Csamangó 
Ágota, dr. Egyedné Papp Mária.

A SZALONKA DUBLÉ DÍJ NYERTESEI... AKIK SZEMÉLYESEN 
VETTÉK ÁT A TÖRLEY PEZSGŐGYÁR NYEREMÉNYÉT

FOTÓ: KOLLÁTH JÓZSEF

Fülemen Erhard. Jakab Sándor. 
Kovrig Miklós. Matyikó Tibor. Mu- 
ray Róbert, Mráz János. Prihoda 
Judit, Török András Mátyás, Va- 
laczkai Erzsébet. Vértes Kornél -  
76 alkotását, valamint két fafara
gó -  Gémes Dezső. Varga József
-  és Németh János csontfaragá
sait tekinthette meg az érdeklődő 
közönség. A megnyitót követően 
került sor a VADASZLAP fórumá
ra. amelyen Medgyasszay úr ígé
retet tett a jelenlévőknek, hogy a 
Parlament mezőgazdasági bizott
ságában lépéseket tesz a vadá
szati törvény ésszerű felülvizsgá
latára. Közben az udvaron -  a 
házigazda Baksa Kálmánná szer
vezésében -  két bográcsban To
tyogott a szarvas-pörkölt és az 
őzragú. amelyet délután jóízűen 
fogyasztott el a közönség.
A fórumot követően adták át a Sza
lonka Dublé díj nyerteseinek a láda 
Törley pezsgőt és a szerencsés 
szalonkavadászok egy kicsit elbe
szélgettek a vadászat helyzetéről is. 
Az udvaron lehetőség nyílt a ha
gyományos és korunk íjainak ki
próbálására és szemet gyönyör
ködtető volt a Hungária Vizsla 
Klub bemutatkozása, a fiatal vizs
lák képességvizsgája.

AZ IDEI LEGJOB(BAK)

O
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>
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KECSKEMÉT. VÁROSI VT. 575,0 GRAMM. 
171.23 IP, ÉRETT, 8 ÉVES

ÓPUSZTASZER, VÍZÜGY VT. 600 GRAMM, 
170,45 IP, TORZ, 4 ÉVES

ÓPUSZTASZER. VÍZÜGY VT. 600 GRAMM. 
164,10 IP. TORZ. 6 ÉVES
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KÁLÓZI KALÓZKODÁSOK

NAGYVADETETŐ...

Kálóz, Székesfehérvártól délre, nem túl 
messzire esik, határában a Sárréttel, 
egykor gazdag vadállománnyal, szemet 
gyönyörködtető változatos élőhelyek
kel. A messziről érkezett vadászember 
azt gondolhatná, szerencsés csillagzat 
alatt született, aki errefelé vadászhat...

Más az ábránd, más a valóság és 
hogy ez mennyire így van, arról egy 
szerkesztőségünkbe „utolsó lehetőség
ként” , palackpostaszerűen beküldött, 
aláírásoktól hemzsegő levél igyekezett 
meggyőzni és sarkallt az útrakelésre.

A levélírók szószólója. Weizengruber Ist
ván magángazda, akit tavaly augusztus
ban földtulajdonosi képviselőnek válasz
tottak meg. Ugyanakkor visszahívták 
ebbéli tisztéséből Zarándok Jánost, akinek 
tevékenységétől -  finoman fogalmazva -  
nem voltak elragadtatva. A szerteágazó 
történet az új törvény hatálybalépésével 
kezdődött. A kálózi földtulajdonosok -  
amint mondták -  a jó kapcsolatokkal ren
delkező Zarándok Jánost választották 
meg tulajdonosi képviselőjüknek, aki Ígé
retet tett arra. hogy ugyan tulajdonosi 
joggyakorlással kezdik meg vadászati 
működésüket, de később majd községi va
dásztársaságként működnek. Ez aztán 
meg is alakult, de a képviselő a mai napig 
nem intézte tovább. Természetesen a va
dászati jog gyakorlásához a közösségnek 
is egy sor feltételnek kellett eleget lenni. 
Egyebek között el kellett készíteni a mű
ködési szabályzatot, amely a vadászat he
lyi rendjét is szabályozza. A képviselő 
„önműködően" és időben beküldte a 
felügyeletnek. A szabályzatnak csupán 
egyetlen szépséghibája volt. a képviselőn 
kívül nem látta senki, nem hagyta jóvá. de 
ez -  úgy tűnik -  nem zavart senkit. Ebben 
a képviselő olyan jogosítványokkal ru
házta föl önmagát, amely alapján a tulaj
donosoknak a havi ötezer forintos tagdíj 
(?) fizetésen kívül más „dobásuk" nem 
maradt.

Ettől kezdve az égvilágon minden in
tézkedés szabálytalannak és törvénysértő
nek mondható, hiszen ebben az esetben 
nem a tulajdonosok közössége szabályoz
ta a működését, hanem annak képviselője 
a közösségét. A működési szabályzatot 
ugyanis többségi szavazattal a tulajdonosi 
közösségnek el kellett volna fogadnia.

A falu sárréti oldalán, túlnyomó részt 
kálózi földtulajdonosok földjein, különle
ges rendeltetésű vadászterületet alakított 
ki az erdőgazdasági részvénytársaság. 
Amint a helyiek mondják, főként az ben
ne a különlegesség, hogy évi kétmillióért 
bérli kétDénzes pesti vadász kizárólagos 
joggal. Ok viszont bagónyi hektárdíjat 
kapnak. Annak idején traktorokkal tüntet-: 
tek a megyeszékhelyen, de az üzem
anyag-pazarláson kívül más eredményt 
nem mondhattak magukénak.

A másik oldalon, a kislángi földtulajdo
nosok területén a megyei vadászkamara és

vadászszövetség titkárának vadászatszer
vező káeftéje a vadászterület bérlője, ahol 
a kettős titkár az ügyvezető és egyben a 
vadőr is. A kálózi földtulajdonosok közös
sége által leváltott, de .jogilag" még ma is 
közös képviselő -  Zarándok úr -  pedig 23 
százalékkal tulajdonos ebben a kft.-ben.

Telt, múlt az idő. vadlétszámbecslések, 
éves tervek, beszámolók mentek a fel
ügyeletre. Az éves terveket -  amelyek el

készítését a jogszabály középfokú szakmai 
végzettséghez és ötéves gyakorlathoz köti
-  Zarándok János készítette, aki mindezek
kel nem rendelkezik, sót még a beszámoló
kat sem volt szerencséjük megismerni a 
vadászati jogát önállóan gyakorló közös
ségnek. A krotáliákat első évben át sem 
vették. A második vadászévre a beíróköny
vet Weizengruber István lakásán helyezték 
el. És ez -  úgy tűnik -  nagy hiba volt.

Tavaly, május elején Weizengruber Ist
ván beírás, és mindenféle felesleges admi
nisztráció és krotáliázás nélkül, tetten érte 
Zarándok Jánost egy lőtt őzbakkal... és 
annak rendje s módja szerint az illegális 
vadászatért följelentette.

Azóta nincs a területen beírókönyv, 
mert a képviselő elvitte. Később megtud

ták. hogy Székesfehérvárott Zarándok úr 
feleségénél, a vadászatszervező káefté 
irodájában van a hivatalos beírókönyv.

A legjobb védekezés a támadás! A tu
lajdonosok jószágainak képviselője -  zse
niális ötlet! -  följelentette a tettenérőjét. 
Az indok: ..gondatlanságból elkövetett 
hamis vád vétsége".

Mit ad’Isten, a Sárbogárdi Városi 
Ügyészség Weisengruber Istvánt -  tárgya

lás nélkül -  „a  cselekmény társadalomra*
veszélyességének csekély foka mialt a Btk. 
71. §. (1) bek. alapján megrovásban ré
szesítette. Az indoklás annyira meglepő 
és mulatságos, hogy mindenképpen köz
kinccsé kell tennünk:

„A  gyanúsított és Zarándok János sér
tett a Kálózi Földtulajdonosok Közössé
gének tagja. E közösség tagjai az illeté
kességi területen alanyi jogon vadászhat
nak. a vadászati törvény, illetve e közös
ség szabályzatában foglaltak szerint. Za
rándok János sértett 1998. május 8-án 
egy őzbakot lőtt ki. amely miatt a gyanúsí
tott 1998. június II-én a Sárbogárdi 
Rendőrkapitányságon feljelentette őt lo
pás vétsége miatt. E feljelentés alapján 
büntetőeljárás indult Zarándok Jánossal

szemben a Btk. 3 I6 .§ ( I)  bekezdésébe üt
köző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint 
minősülő lopiis vétsége miatt. A nyomozó- 
hatóság azonban az eljárás során azt álla
pította meg, hogy Zarándok János a Va
dászati törvényben illetve a Szabályzat
ban foglaltak szerint já rt el. tehát az álla
tot kilőhette. azt hazavihette vagy akár 
kompetenciába is adhatta. így bűncselek
mény hiányában a nyomozás megszünte
tésére került sor. Az a körülmény, hogy 
Zarándok János a trófeát nem bírálhatta 
el, nem büntetőjogi kategória. így ezáltal 
sem követett el bűncselekményt.

A gyanúsított feljelentését anélkül tette 
meg a rendőrhatóságon Zarándok János 
ellen, hogy meggyőződött volna arról, 
hogy a Vadászati törvény és a Szabályzat 
alapján Zarándok János élhetett vadásza
ti jogával, illetve a kilőtt állattal rendel
kezhetett. így a gyanúsított gondatlanság
ból hamisan vádolta Zarándok Jánost a 
fenti bűncselekmény elkövetésével. A gya
núsított e magatartásával megvalósította 
a Btk. 234. §-ába ütköző és aszerint minő
sülő, gondatlanságból elkövetett hamis 
vád vétségét.

A gyanúsított büntetlen előéletű, tör
vénytisztelő életmódot folytató személy, az 
általa elkövetett bűncselekmény kis tárgyi 
súlyú, így cselekménye oly csekély fokban 
veszélyes a társadalomra, hogy vele szem
ben a legenyhébb büntetés kiszabása is 
szükségtelen.

A megrovás a hatóság rosszallását fe
jezi ki. Felhívom az elkövető figyelmét, 
hogy a jövőben tartózkodjon bűncselek
mények elkövetésétől, mert ellenkezű eset
ben a törvény szigorával járok el...”

Csoda, hogy Weisengruber ezek után 
mélyen gondolkodóba esett az igazság
szolgáltatást illetően?

Gondatlanság ide. ugyanaz oda. Zarán
dok János vadászjegyét először az első
fokú. majd a másodfokú vadászati hatóság 
bevonta, és ötvenezer forintra megbüntet
te. A jogosulatlan baklövőt azonban nem 
olyan fából faragták, hogy csak úgy leadja 
a jegyét, bíróságon támadta meg a döntést.

így aztán, ahogy a hozzáértők fogal
maznak: a vadászjegy bevonása és a 
pénzbüntetés kiszabása jogerős, de végre 
nem hajtható.

Eljárást indított a megyei vadászkama
ra is, de a bíróság jogerős döntéséig föl
függesztették az eljárást. Ók tudják miért, 
ugyanis ha valóban etikai(!) kérdéseket 
kellene tisztázniuk, akkor a független bí
róságtól is „függetlennek" kellene lenni
ük. Elvileg.

Még a nagy elfogás nyarán. 1998-ban a 
földtulajdonosok fölszólították Zarándok 
Jánost, hogy számoljon el a vadászatok 
bevételeivel, kiadásaival, ha már erre a 
jogszabály amúgy is kötelezi. ígéretet 
kaptak, de elszámolást nem. Erre. ahogy 
ezt a törvény előírja, kihirdctniényezték a 
tulajdonosi gyűlést a kifüggesztést követő 
30. napra. A/, utolsó napon Zarándok Já

APRÓVADETETŐ...
OTT, AHOL KÉT VADŐRT -  NYILVÁN -  TARTANAK
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nos a hirdetményre ragasztott egy cetlit, 
hogy a „gyűlés objektív okok miatt elma
rad” . Ennek ellenére az összegyűlt és a 
magukat becsapva érző földtulajdonosok
-  pontosan megállapítva a szavazati ará
nyokat -  távollétében leváltották Zarán
dokot és új tulajdonosi képviselőt válasz
tottak meg, az ügyészileg „rovott múltú” 
Weizengruber István személyében. Sőt, az 
új közös képviselő munkájának elősegí
tésére két tagú segítő testületet is válasz
tottak. Az új testület rögvest fölszólította 
a leváltott Zarándok Jánost, hogy számol
jon el a közgyűlésnek. legkésőbb a követ
kező hónap végéig. A beszámoló termé
szetesen elmaradt, ugyanis a leváltott 
földtulajdonosi képviselő bevált szoká
sa szerint -  újfent bírósághoz fordult... 
így állítólag ennek is halasztó hatálya van. 
Ez a Zarándok-féle trükk az eddigiek so
rán is jól bevált.

Mit szól a trükkökhöz a felügyeleti 
hatóság ? Több mint kíváncsiságból 
megkerestem Pánti Lászlót, a Fejér me
gyei FVM hivatal vadászati osztályának 
vezetőjét.

-  Ahogy mondják, hozott anyagból 
dolgozom, vagyis nincs lehetőségem 
semmiféle nyomozásra, a beadott irat
anyagok valóságtartalmának ellenőrzé
sére. A hatályos jogszabályok alapján 
Zarándok Jánost kell fóldtulajdonosi 
képviselőnek tekintenem, mindaddig, 
amíg annak ellenkezőjét a bíróság ki 
nem mondja, hiszen -  bármennyire is 
hihetetlen -  így jogszerű. Nekem ezek
ben a kérdésekben nincs mérlegelési le
hetőségem. Elfogultsággal sem vádol
hatnak, hiszen kiróttam a kiszabható

legmagasabb bírságot, a vadászjegyet 
bevontam, mindezeket másodfokon is 
jóváhagyták...

Személyesen győződtem meg arról -  
sőt fotókat is készítettem róla -  hogy a va
dászterületen nincsenek használható vad
gazdálkodási berendezések, nincs beíró
könyv, senki nem tudja hol a krotália, 
nem ismerik a vadőröket, a lelövési terve
ket. az éves eredményeket és még sorol
hatnám. Miféle vadgazdálkodás folyik 
Kálózon?

-  A berendezések helyzete valóban 
lehangoló, többször tettem kísérletet 
arra, hogy a felek megegyezzenek, ed
dig eredménytelenül...

A képviselőnek jogerősen, bár Önök 
szerint, nem végrchajthatóan bevonták a 
vadászjegyét, a többiek meg nem tudnak 
hová beírni, és krotáliákról sincs tudomá
suk? Ki vezeti az ercdménynaplót?

-  A jogszabály néni írja elő, hol kell 
lennie a beírókönyvnek. Semmi nem 
tiltja, hogy történetesen Székesfehérvá
ron legyen. Egyébként nem igaz, hogy 
nincs vadőr a területen, nálunk kettő 
regisztrált hivatásos vadász van, és a te
rületi ellenőrzéskor is egy ikük ott volt. 
Az más kérdés, hogy hol van a vadőr 
bejelentett állandó lakása.

Pontos határidőt adott a felügyelet a hi
vatásos vadász szolgálati naplójának be
mutatására? Miért nem volt nála, ha egy
szer kötelező, különösen egy ellenőrzés
kor? A naplónak ugyanis tökéletes „szink

ronban”  kell lennie a krotálai nyilvántar
tással, az eredmény naplóval, a beíró
könyvvel. a beküldött nyilvántartásokkal. 
A határidőre sem mutatták be...

-  Meg is indítottuk az eljárást... -
zárta le beszélgetésünket Pánti László.

Az élet és a kalózkodás Kálózon 
megy tovább. A földtulajdonosokat felke
reste egy megbízott, a nem teljesen fedd- 
hetettlen előéletű K. Bence, hogy ajánlják 
föl az őzbak vadászati lehetőségeiket kül
földi vadászok részére. A vadászatból ed
dig ügyesen kirekesztett földtulajdono
sok a megbízottat kapásból elhajtották, 
sót külön figyelő szolgálatot szerveztek a 
külföldi őzbak vadásztatás megakadályo
zására.

Az akadályozás persze nem sikerült, a 
kálóziak tudomása szerint -  lapzártánkig
-  nyolc bakot lövettek külföldiekkel. Eh
hez már csak adalék lehet, hogy ott jártam
kor -  több területen dolgozó embert meg
kérdezve -  az éjjeliőrök mondták cl, hogy 
éjszakánként többször láttak fényszórózást 
és rendszeresen hallanak lövéseket.

Szerettem volna az ügy főszereplőjével 
Zarándok Jánossal is szót váltani, de erre 
csak telefonon volt lehetőségem, mert -  
bár többször is megbeszéltük -  a sze
mélyes találkozásra Zarándok úr nem kí
vánt sort keríteni. Valószínűleg nem ked
veli az újságírókat, mert a kóbányászattal 
foglalkozó kft.-je egy Veszprém melletti, 
soha nem látott kristálybarlang feltárásá
nak veszélyeztetése, a szabálytalan rob- 
bantgatások miatt nem pozitív megfogal
mazásokban szerepelt a sajtó hasábjain.

A vadászati joggal, mint vagyonértékű 
joggal rendelkező földtulajdonosok -  igaz 
elég lassan -  ma már pontosan tudják, 
hogy alaposan átverték őket. visszaéltek 
jóhiszeműségükkel. Futnak fűhöz-fához, 
de eddig semmi eredményt nem tudtak el
érni. Velünk együtt nem értik: ha egyszer 
törvény írja elő a választott képviselő el
számolási kötelezettségét, miért nem lehet 
annak érvényt szerezni, és főképp kinek 
volna ez a feladata?

Ebben az országban bárkit le lehet vál
tani. lehet -  divatos szóval -  meneszteni, 
ha személyével, munkájával elégedet
lenek a megbízók.... kivéve a földtulajdo
nosok közös képviselőjét. Ez ugyanis 
nincs „kitalálva" holott nem lenne komp
likáltabb, mint egy társasházi közös kép
viselő esetében, aki nem számol el a rábí
zott közösségi vagyonnal.

Ki gondolta volna, hogy az agyonsza
bályozott vadászati joggyakorlás -  bár
mit is állít a szakmai felügyelet -  végső 
soron nem a szakmán, nem a vadgazdál
kodókon, hanem a bíróságokon múlik. A 
piacgazdaságban -  és általában minden 
gazdálkodásban -  az idő pénz. A tulaj
donosoknak a vagyon értékű jogok után 
jár. de nem jut, mert -  úgy tűnik -  a jog
szabályalkotók mindig hagynak annyi 
időt, hogy a pénz „felszívódjon” . A bi
zonyítvány magyarázata, amelyet unos- 
untalan hallunk lehet jogszerű, de haté
konynak és meggyőzőnek távolról sem 
mondható.
^  A kálózi eset konkrét, ugyanakkor a 
magyar vadászat szabályozását tekintve 
sajnos általános és megoldatlan jelensége
ket vetít előre.

Homonnay Zsombor

RANGADÓ, VAGY VIZSLAVERSENY?V ^
A MEOE Magyar Vizsla Klubja 
anglomán „Field Trial rendszerű" 
versenyt hirdetett Mosonmagyar
óváron, április 24-ére. A felhívás 
semmiféle korlátozást nem tar
talmazott. Ennek ellenére vizs
lám nem indulhatott, mert a gaz
dája e sorok írója -  egy másik 
.csapat” , a Hungária Vizsla Club 
elnöke. A nevezési lehetőséget 
kizáró levél szerint: „... minden 
tevékenységével, kiadványával, 
írásos anyagával hirdeti a MEOE 
és a Magyar Vizsla Klub tevé
kenységével való ellenséges né
zeteit. A fentiek miatt nem kíván
juk kitenni Önt annak, hogy 
egyébként feltételezhetően 
rendkívüli kvalitásokkal rendel
kező kutyáját ezek a „hozzá nem 
értő és részrehajló “ bírók bírálják 
el. " Ennél is érdekesebb a levél 
befejező részének egyik monda
ta: .... az ö n  részvételét abban 
az esetben tudjuk elfogadni bár
mely rendezvényünkön, ha ki
nyilvánítja együttműködési szán

dékát a MEOE, annak bírói tes- 
tületei, illetve Klubunk tevékeny
ségével." A levél pedig a ver
seny előtti napon érkezett, tartal
mát nem kívánom minősíteni, ezt 
a vizslabarátokra bízom. Egy
szerűen nonszensz, hogy a gaz
di hűségnyilatkozata hiányában 
a kutya sem versenyezhet. Bár 
nem értek egyet a magyar vizsla 
.field triál rendszerű” vizsgázta
tásával. gondoltam, hogy mint 
résztvevő, kutya nélkül végig
nézhetem a páros kereséseket. 
A teljesítmények, amelyek a ro
hanást illetik, felejthetőek voltak. 
A kutyák egy részét azért zárták 
ki a díjazásból, mert nem futott 
eléggé, a másik részét azért, 
mert nem állták a vadat, a har
madik pedig azért esett ki. mert 
többször is állt, sőt a negyedik 
részük a nagydolgukat végezték 
munka közben. Egy, csak egy 
„leány" maradt kiváló értékelés
re méltónak, amelyik története
sen és véletlenül az MVK elnö

kének. (vagy a feleségének) a 
tulajdona és a „first lady” vezet
te. Igaz, a maga előtt felugró fá
cánra rárontott, kis híján el is 
kapta, majd csak a tettre kész 
elnökné kegyes kacsójának, a 
pórázzal rámért jókora suhintása 
térítette a kutyuskát jobb belá
tásra. így is lett belőle egy CA- 
CIT (nemzetközi versenygyőz
tes) címet nyert vadász vizsla. A 
bírói indoklás szerint a fácán volt 
a hibás, mert nem repült elég 
sebesen. Az erre vonatkozó elő
írás szerint (idézet)...... a szár
nyas vad megmozdulására, me
nekülésére a kutyának teljes 
nyugalmat, helyben maradást 
kell tanúsítania, minden parancs 
nélkül”. Ha helyesen értelme
zem a leírtakat, ki kellett volna 
zárni, mint meg nem felelőt. A 
délelőtt látottak és hallottak miatt 
a magyar vizsla szeretetéből fa
kadó tűrőképességem elfogyott, 
a külföldről idelátogató vizslás 
barátaiméhoz hasonlóan, ezért

a délutáni programot már nem 
vártuk meg.

Utólag elfogadom az egyik 
kárvallott versenyző véleményét, 
aki szerint jobban jártam, hogy a 
nevezési pénzemért nem mű
ködtem statisztaként közre egy 
olyan versenyen, amelyen a 
vizslák a címeket nem a teljesít
mények alapján, hanem ki tudja 
milyen más szempontok szerint 
kapják. Azt is megértettem ezek 
után, hogy miért tartotta fontos
nak az elnök úr kihangsúlyozni a 
fent hivatkozott levelében, hogy 
a videó- és fényképfelvételek 
készítése a verseny alatt tilos, 
így ugyanis nem marad bizonyí
ték arra, hogy a kiadott nemzet
közi versenygyőztes címek mö
gött milyen teljesítmények áll
nak. Az sem zavarta az illetéke
seket, hogy mindezek olyan sok 
vizslaszerető vadász és „mű
kedvelő" szeme láttára zajlottak.

Huszár Tibor 
Hungaria Vizsla Club elnöke
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K É R D Ő ÍV
A Vadászati Kulturális Egyesület és a Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége nagy tisztelettel arra kéri Önt, 
hogy segítsen egy kicsit feltérképezni Olvasóink szokásait, választ adni ezekre az alapvető kérdésekre, 

hogy az évezred végén kik, miért, mennyit és hogyan vadásznak ? 
Az adatszolgáltatás természetesen önkéntes, senkinek a személyiségi jogait nem fogjuk megsérteni, 

ugyanakkor nagyon örülnénk, ha Önt is azok között üdvözölhetnénk, akik kivágva vagy fénymásolaton 
-  a válaszokat tollal aláhúzva -  visszaküldenék a kérdőívet címünkre: VADÁSZLAP 1245 Budapest, Pf: 1209

1. Milyen módon jut el Önhöz a Magyar 
VADÁSZLAP ?

vadásztársasági tagként kapja (1) -  
előfizet rá (2) -  újságárusnál vagy a 
postán vásárolja (3) -  kölcsön kapja (4) -  
munkahelyén van (5) -  egyéb módon jut 
hozzá (6),
m égped ig ...................................

2. Megkap minden lapszámot?
igen (1 ) -  nem (2)

3. Mióta olvasója a Magyar 
VADÁSZLAP-nak?

............... évtől kezdődően.

4. Olvasója-e más vadászlapnak?
Nimródnak (1) -  megyei vadászújságnak 
(2) -  külföldi vadászlapnak (3),

m égped ig ......................................................

5. Mi az, amit a VADÁSZLAP-ban 
mindig elolvas?
(Több válasz is lehetséges.)

a tartalomjegyzéket (1) -  az impresszumot 
(2) -  a tudósítók listáját (3) -  az 5. oldal 
vezércikkét (4) -  a cikkek szerzőinek nevét 
(5) -  a fotósok-grafikusok nevét (6)
-  a postafiók leveleit-válaszait (7)
-  az interjút (8) -  a vadlexikon ismertetőjét 
(9) -  a bélyegsarok magyarázatait (10)
-  az ún. szakmai anyagokat (11)
-  a mesterfokon rovatot (12) -  a riportokat 
(13) -  a tüskék-szösszenetek 
szurkálódásait (14) -  Homonnay Zsombor 
írásait (15) -  Csekő Sándor írásait (16)
-  a fefhívásokat-pályázatokat (17)
-  a vadászati idényeket (18) -  a naptárt 
és a holdállásokat (19) -  a körkérdéseket 
(20) -  a tudósítói jelentéseket (21)
-  az irodalmi esszéket (22) -  a kürtiskola 
sorozatot (23) -  a vadászok a sajtóban
-  lapszemlét (24) -  a könyvkritikákat (25)
-  a művészportré írásait (26) -  a humor 
rovatot (27) -  a híreket (28) -  a tájékoztatót 
a VKE kedvezményeiről (29)
-  az apróhirdetéseket (30) -  a halálhíreket 
(31) -  az egész-, fél-, negyedoldalas 
hirdetéseket (32) -  a mellékletek tartalmát (33)

6. Mi az. amit soha nem olvas el a 
VADASZLAP-ban?
(Több válasz is lehetséges.)

a tartalomjegyzéket (1) -  az impresszumot
(2) -  a tudósítók listáját (3) -  az 5. oldal 
vezércikkét (4) -  a cikkek szerzőinek nevét 
(5) -  a fotósok-grafikusok nevét (6) 

a postafiók leveleit-válaszait (7) 
az interjút (8) -  a vadlexikon ismertetőjét

(9) -  a bélyegsarok magyarázatait (10)
-  az ún. szakmai anyagokat (11)
-  a mesterfokon rovatot (12) -  a riportokat 
(13) -  a tüskék-szösszenetek 
szurkálódásait (14) -  Homonnay Zsombor 
írásait (15) -  Csekő Sándor írásait (16)
-  a felhívásokat-pályázatokat (17)
-  a vadászati idényeket (18) -  a naptárt 
és a holdállásokat (19) -  a körkérdéseket 
(20) -  a tudósítói jelentéseket (21)
-  az irodalmi esszéket (22) -  a kürtiskola 
sorozatot (23) -  a vadászok a sajtóban
-  lapszemlét (24) -  a könyvkritikákat (25)
-  a művészportré írásait (26) -  a humor 
rovatot (27) -  a híreket (28) -  a tájékoztatót 
a VKE kedvezményeiről (29)
-  az apróhirdetéseket (30) -  a halálhíreket 
(31) -  az egész-, fél-, negyedoldalas 
hirdetéseket (32) -  a mellékletek tartalmát (33)

7. Sokallja vagy kevesli a képeket- 
rajzokat a lapban?

Sokallom (1) -  elfogadható az arány (2)
-  megfelelő az arány (3) -  keveslem (4)

8. Megengedi a gyerekeknek 
(családtagjainak), hogy képeket, 
rajzokat kivágjanak a lapból?

Megengedem (1) -  nem érdekel (2) -  nem 
szívesen (3) -  nem engedem meg (4)

9. Megőrzi a kiolvasott lapszámokat?
minden számot megőrzők (1) -  csak 
azokat, amelyek érdekelnek (2) -  nem 
tulajdonítok ennek jelentőséget (3) -  nem 
őrzöm meg (4)

10. Az alábbi lista tíz ellentétes szópárt 
tartalmaz. Kérjük olvassa el 
páronként a szavakat és a két szó 
közötti karikák egyikébe tegyen egy 
x  jelet oda, ahová úgy gondolja, 
hogy a VADÁSZLAP tartozik.
(Ha nem tud dönteni, a középső sorba 
rakja az x  jelet.)

izgalmas OOO unalmas
fontos OOO nem fontos

általában általában
nagyon jó OOO nagyon rossz

mindig nem mindig
változatos OOO változatos
érdektelen OOO érdekes

nekem való OOO nem nekem való
szakmailag sok a szakmai

hiteles OOO tévedés benne
rosszabbodik OOO javul

mindig
ugyanazt mondja OOO változatos

bőségesen
informál OOO alig informál

11. Hol lakik?
Budapest (1) -  város (2) -  község (3)
-  tanya, farm (4) -  vadászház, 
erdészház (5)

12. Melyik megyében lakik?
....................................................  megyében

13. Hány éves?

............. éves vagyok

14. Családi állapota?
Nőtlen (1) -  nős (2) -  hajadon (3)
-  férjezett (4) -  elvált (5) -  külön él (6)

15. Mi az Ön iskolai végzettsége?
8 általánosnál kevesebb (1) -  8 általános
(2) -  szakmunkás képesítés (3)
-  középiskolai érettségi (4) -  főiskola (5)
-  egyetem (6)

16. Mi az Ön foglalkozása?
...................;.................................. vagyok.

17. Milyennek értékeli a munkáját?
nagy kedvvel végezhető (1) -  kedvvel 
végezhető (2) -  mindegy, hogyan végzem
(3) -  nem sok örömöt találok benne (4)
-  lélek ölő, unalmas munka (5) -  nincs 
munkahelyem (6)

18. Mennyi az Ön havonkénti összes 
jövedelme?

..............................forint

19. Milyen vadásztársaságnak, 
vadásztársaságoknak a tagja?

terület nélküli (1) -  apróvadas (2)
-  nagyvadas (3) -  vegyes vadas (4)
-  nem vagyok vadásztársaság tagja (5)

20. Hány kilométert kell utaznia a 
lakásától a vadászterületéig?

................ kilométert utazom.

21. Milyen közlekedési eszközzel jár 
vadászni?

saját személygépkocsi (1) -  saját 
terepjáró (2) -  mások személygépkocsija 
vagy terepjárója (3) -  vonat (4) -  autóbusz 
(5) -  motorkerékpár (6) -  kerékpár (7)
-  nem veszek igénybe közlekedési 
eszközt(8)

22. Hány esztendeje van 
vadászigazolványa?

(Ha Ön hivatásos vadász, alkalmazásának 
kezdetét is kérjük beírni.)
..................évtől van vadászigazolványom.

..................'évtől vagyok hivatásos vadász.
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K É R D Ő ÍV
23. Mit jelent az Ön számára 

a vadászat?
(Több válasz is lehetséges.)

szórakozást, kellemes időtöltést (1)
-  munkát, szolgáltatást (2) -  vadhúst, 
jó vadételeket (3) -  sportot (4)
-  kikapcsolódást, aktív pihenést (5)
-  szenvedélyt (6) -  jövedelemkiegészítést 
(7) -  az állatok szeretetét (8)
-  alibit, menekülést a családtól (9)
-  találkozást a természettel (10)
-  barátságot, emberi kapcsolatokat (11)
-  érvényesülést, önmagam megvalósítását
(12) -  nem kívánok a kérdésre válaszolni
(13) -  nem tudom (14) -  egyebet (15)

m égped ig ....................................................

24. Mit szeret jobban a vadászatban?
(Több válasz is lehetséges.)

a képességeim bizonyítását, hogy le 
tudom győzni a vad ösztöneit (1)
-  a lövést (2) -  a vadért folyó fizikai és 
szellemi küzdelmet (3)
a lövés izgalmát, a vadászlázat (4)
-  a vadhúst, a jó vadételeket (5)
-  az élményeket (6) -  az egyedüllétet (7)
-  a jókedvű cimborákat, a társaságot (8)
-  a sportosságát, férfiasságát (9)
-  találkozást a természettel (10)
-  az állandó ismeretszerzés lehetőségét 
(1 1 )-  semmit, nem szeretek vadászni (12)
-  nem kívánok a kérdésre válaszolni (13)
-  nem tudom (14) -  egyebet (15)

m égped ig ..............................................

25. Melyik hazai vadfajra vadászik 
a legszívesebben?

.............................................-ra/re vadászom
a legszívesebben.

26. A szarvasbikát ki tudja zsigerelni?
igen (1) -  még nem próbáltam (2) -  még 
nem volt rá alkalmam (3) -  nem (3)

27. Melyik vadászati módot kedveli 
leginkább ?

................................................ kedvelem a
leginkább.

28. Van Önnek vadászkutyája?
munkavizsgás vadászkutyám van (1)
-  munkavizsga nélküli vadászkutyám van 
(2) -  nincs vadászkutyám^)

29. Érdekli Önt a sportlövészet?
igen (1) -  nem (2)

30. Tagja-e valamilyen, 
természetvédelemmel foglalkozó 
egyesületnek?

nem (1) -  igen (2)
m égpedig ..........................................

31. Tagja-e a Vadászati Kulturális 
Egyesületnek?

nem, mert nem ismerem (1) -  nem, mert

nem értek egyet az alapszabályukkal (2)
-  nem, mert sokallom a tagdíja t (3)
-  igen (4)

32. Ön szerint melyik szervezet feladata 
a sportvadászok érdekvédelme?

a vadásztársaságé (1) -  a m egyei vadász
szövetségé (2) -  az O rszágos Magyar 
Vadászati Védegyleté (3) -  a megyei 
vadászkam aráé (4) -  az O rszágos M agyar 
Vadászkamaráé (5)

33. Mit vár el a vadászat szervezeteitől?
semmit (1) -  valós érdekvédelm et (2) 

köztestületi érdekképviseletet (3)
- vadászati lehetőségeinek bővítését (4)

-  szolgáltatásokat (5) -  egyebet (6)
m é g p e d ig .......................................................

34. Szükségesnek tartja-e a 
vadászkamarai kötelező tagságot?

igen ( 1 ) -  nem (2)

35. A legutóbbi megyei vagy országos 
választás óta kapott-e tájékoztatást 
attól a küldöttől, akire a szavazatát 
adta?

nem (1) -  időnként (2) -  gyakran (3)

36. Választások előtt igényelné-e, hogy 
a jelöltek elmondják-bemutassák 
programjukat, hogy ezek 
megismerése után voksoljon?

nem (1) -  n incs je lentősége (2)
-  hiányolom (3) -  nagyon fontosnak 
tartom  (4)

37. Milyennek ítéli a vadászat
vadgazdálkodás jelenlegi 
helyzetét?

jónak, am elyben kialakult m ár a rend (1)
-  olyan amilyen, ezen nem tud változtatni 
(2) -  rossznak, m ert tú lszabályozott (3)
-  kedvezően alakulnak a tendenciák (4)
-  egyéb (5)
m é g p e d ig .........................................................

38. Szokott a vadászházban vagy 
otthon vadételeket főzni?

nem jellemző (1) -  ritkán (2) -  gyakran (3)
-  soha nem fordul elő (4) -  néhányszor (5)
-  majdnem m indig (6)

39. Vadászott már külföldön? Ha igen, 
melyik földrészen, milyen 
országokban?

nem ( 1 ) -  igen (2)

m é g p e d ig ...................................................

40. A vadászaton kívül mivel tölti 
szívesen a szabadidejét?

töltöm a szabadidőm et.

41. Vezet Ön vadásznaplót?
igen (1 ) -n e m  (2)

42. A trófeákon kívül gyűjt-e valamilyen 
vadászattal kapcsolatos tárgyat, 
ereklyét, művészeti alkotást ?

nem (1 ) -  igen (2)
mégpedig....................................................

43. Kb. hány kötetes könyvtára van, 
s ebből hány kötet a vadászati 
témájú?

kb............. kötetes könyvtáram van, ebből
kb ...........kötet vadászati témájú

44. Hord Ön „vadászias” ruhadarabot 
(kalapot, kabátot, mellényt, inget, 
stb.) a civil életben?

nem (1) -  igen (2)
mégpedig....................................................

45. Ön bal-, vagy jobbkezes?

................ kezes vagyok.

46. Dohányzik?
igen (1) -  nem (2)

47. Milyennek ítéli meg a látását?
kiválóan látok (1) -  jól látok mindent (2)
-  szürkületben gyengébben látok (3)
-  rövidlátó vagyok (4) -  távollátó vagyok 
(5) -  szemüveggel (lencsével) jól látok (6)
-  szemüveggel is rosszul látok (7)
-  rosszul látok (8) #

48. Milyennek ítéli meg a hallását?
jól hallok mindent (1) -  a magas hangokat 
nem hallom (2) -  a mély hangokat nem 
hallom (3) -  rosszul hallok az egyik 
fülemre (4) -  rosszul hallok mindkét 
fülemre (5) -  majdnem süket vagyok (6)

49. Milyennek ítéli meg a reflexeit?
kiválónak (1) -  jónak (2) -  közepesnek (3)
-  gyengének (4 ) -  rossznak(5)

50. Végül egy kis játékra kérjük. 
Képzelje el, hogy meghatározott 
ideig lakatlan szigeten kell élnie, 
ahol kellemes az éghajlat és 
vadászati szempontból 
„paradicsomi” körülmények vannak. 
Mi az a 7 darab tárgy, amit magával 
vinne a lakatlan szigetre?

........................................................................... ( 1)

............................................... (2)

................................................................... (3)

...................................................................(4)

......................................................................(5)

........................................................................(6)

...................................................................(7)
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A WEIMARI VIZSLA
nélküli, mozgékony, nemesen viselt, nem 
túl rövid nyaka, arányos és izmos törzse, 
állásában és mozgásában, valamint mun
ka közben is felejthetetlen látványt nyújt. 
Háta kissé hosszú, mérsékelten vagy egy
általán nem ..lejtős". Farkát a mai napig 
kurtítják, amelyet a németországi Weimara- 
ner Klub, valamint a Magyar Németvizsla 
Klub is fajtajellegként megkövetel. A kurtí
tás a fajtajelleg megőrzését hivatott képvi
selni, így azt az állatvédelemről szóló 1998. 
XXVIII. törvény is lehetővé teszi. A farok

kurtítást a kölykök 4 napos korában 
állatorvos végzi el és a beavatkozás 
nem jár különösebb fájdalommal, a 
kiskutyában semmilyen élményt nem 
hagy. A  kurtítás a vadászatra te
nyésztett kutya érdekeit szolgálja, 
mert munka közben vagy a lakásban 
eltört farok később sokkal több kelle
metlenséget és fájdalmat okoz az ál
latnak, mint a kölyökkorban elvégzett 
néhány másodperces beavatkozás. A 
weimari végtagjai általában magasak, 
nem túl szélesek, inasak és egyene
sek. A hátsó lábai hosszúak és erő
sek. A mellsők jól helyezkednek el a 
mellmagasság közepén.

Noha a fajtatisztaságra kínosan 
ügyelő Weimaraner Klub és a magyar 
tenyésztők mindent megtesznek a faj
ta exkluzivitásának megőrzéséért, el

vétve előfordulhatnak hibák. Ezek a téve
dések az átlagosnál kisebbek, és csak 
avatott szakember számára felismerhetők. 
Ilyenek a nem típusosán szürke tónusú szí
nezet, a barna jegyek, az ámbrától vagy a 
borostyántól eltérők, kidülledő szemek, va
lamint a weimari egyedekre nem jellemző 
gyenge természet, idegesség, lövésfélés.

Tenyésztésénél mindenkor a vadászati 
képességek voltak irányadóak, amelyek 
értékelését és elbírálását a tenyésztésben 
részt vevő egyednél (KV, ÖTV) a Magyar 
Németvizsla Klub kötelező jelleggel elő is 
ír. Akiknek ez a fajta tetszik, azt szokták 
mondani: sérült weimari nincs is, mert ha 
nem tökéletes, akkor nem is weimaraner.

Babiczky Attila

(Természetesen mindenki a saját kutyáját 
szereti, annak fajtájára esküszik, hiszen hű  
vadásztársunkról szinte lehetetlen elfogult
ság nélkül írni. így is van ez jól. A fajta a 
magyar vadászok körében kevésbé ismert, 
többnyire külföldi vadászok mellett láttuk 
őket, de az ismeretterjesztés soha nem árt. 
Senkit nem kívánunk fajtaváltásra ösztö
nözni, hiszen akinek már vizslája volt, jó l 
tudja, hogy a legtöbb a vezetőjén múlik. A 
legjobb származású kutyából is lehet 
csapnivaló, és ugyanannak a fordítottja is 
igaz. A szerk. megj.)

németországi Weimarban a polgári 
jóléthez szoktak a lakosok. Goe
thének és Schillernek versei szület

és a mennyekbe vágytak. 
Bach, később Liszt Ferenc segítették őket. 
Arrafelé mindig, mindenben a maximumot 
akarták, így Kari August herceg is, akinek 
már csak egyvalami hiányzott a boldogság
hoz: egy tökéletes vadászkutya. Nem vélet
len, hogy a köznyelvben csak „weimariként" 
emlegetett, dekoratív, de mégis a magabiz
tosságot és a gazdájával, a környezetével, 
és általában mindenkivel úriemberként 
viselkedő, de mégis tekintélyt paran
csoló kutyát Jager von Weimarnak is 
nevezik. E megjelölésben a „von" 
szócska ugyan csak egyszerű birto
kost jelent, nemesi származásra utal.

Valóban, a weimari vizsla a Német
országból származó kutyák között is 
luxusnak számít, egy kölyök ára 1500 
DM-nél kezdődik, és nálunk is leg
alább százezer forint. Dekoratív, de 
valamennyi génjében a hasznosságot 
hordozza, és természetesen gyors, 
kitűnő vadásztulajdonságokkal ren
delkezik.

A weimari nem dicsekedhet több 
ezer éves ősökkel, ezért talán megle
pő, hogy a vadászkutyák mezőnyében 
kifogástalanul helyt áll. Egyáltalán nem 
jellemző rá a nagyobb testű kutyák ne
hézkessége, munka közbeni passzivitása. 
Fáradhatatlan mezei, vízi és nagyvadas ku
tya. Tanulékony és azonnal cselekvő, jólle
het a gazda szava minden szituációban -  
gyakorlótéren, vadászat közben vagy ott
hon, a játék bolondos pillanataiban -  szent. 
A tanítás során a feltétlen következetesség 
és kemény kéz elengedhetetlen. Vadász
társ, és nem egy megalázkodó beosztott. 
Nem véletlen, hogy éppen ezért a megbíz
hatóságért, hűségért, intelligenciáért, ked
vességért -  Németországban, Belgiumban 
és Hollandiában használják a „szent” jelzőt 
őrző-védő adottságai miatt, az USA-ban, a 
„szürke fantomot" őrző-védő kutyaként is 
használják.

Annak ellenére, hogy Kari August her
ceg és a fajta tisztasága felett őrködő örö
kösei sokáig nem engedélyezték a weima
raner exportját, de szép lassan mégis 
megjelentek Európában. A fajtakontroll, a 
tisztaság védelme ma is rendkívül erős és 
ez a magyarázata annak, hogy nálunk is 
csak korrektül nyilvántartott kutyákat tarta
nak, amely kizárja a belterjes te
nyésztésben rejlő kocká
zatokat, kellemetlensé
geket is.

A weimari „roko
nok" közötti hasonló
ság azonnal

észrevehető. A kanok magassága 59-70, a 
szukáké 57-60 centiméter. Feltűnő a mun
kára különösen alkalmas szép, formás, ha
talmas száraz izomzat. Az általában rövid 
szőrűként ismert weimarit egyes országok
ban hosszú szőrű változatban is tenyésztik, 
ez azonban nem minden ország bírálatá
nak felel meg. Az ezüstszürke, őzszürke 
szőrzet, a borostyánszemekkel, a hátvo
nalon végigfutó sötétebb „angolnacsíkkal” 
igazi eleganciát tükröz. A mellkason és a 
mancsokon esetleg megjelenő kis fehér

folt, a fajtajellegtől nem eltérő. A többi vizs
lafélénél hosszabb fülek egy árnyalattal vi
lágosabb színt mutatnak. Fejformájában a 
kan, illetve szukajelleg egyértelműen kitű
nik. Közepesen hosszú, a kanoknál széle
sebb, mint a szukáknál, de a fülek közötti 
távolság mindig arányban van a fej 
hosszával. Az intelligenciát tükröző, kissé 
ferde, ámbra vagy borostyán színű szem 
kölyökkorban égszínkékként ragyog. Az 
orrhát egyenes, néha kissé lejtős, de soha
sem befelé hajló. Ajkai mérsékelten csün
gök, színük megegyezik a szájpadláséval. 
Hatalmas és hibátlan fogazatával nagyobb 
testű rókát is biztosan elhozza. Lebernyeg
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Mire szabad vadászni?
Júniusban: őzbak -  vaddisznó koca.
Júliusban: özbak -  vaddisznó koca -  vetési va rjú  fé 
szekte lepeken is.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, m a lac
-  üregi nyúl -  róka -  pézsm apocok -  nyestkutya -  a rany
sakál -  m osóm edve -  do lm ányos és vetési varjú -  szarka
-  szajkó.

JÚ NIUS
Nyárelő, avagy Szent Iván hava

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

1. Kedd 3 51 1933 21 19 539
2. Szerda 3 51 1934 22 05 627
3. Csütörtök 350 19 35 22 47 720
4. Péntek 350 1936 23 24 819
5. Szombat 3 49 1936 23 57 9 22
6. Vasárnap 3 49 19 37 — 10 29
7. Hétfő 346 1938 0 27 1138 C 5 20
8. Kedd 348 1939 055 12 49
9. Szerda 3 47 1939 1 23 14 03

10. Csütörtök 3 47 1940 1 52 1519
11. Péntek 3 47 1941 2 24 16 37
12. Szombat 3 47 1941 3 01 1756
13. Vasárnap 3 47 19 42 344 1911 0  20 03
14. Hétfő 3 46 19 42 4 36 2019
15. Kedd 346 1943 535 2118
16. Szerda 3 46 1943 641 22 06
17. Csütörtök 3 46 1944 7 51 2246
18. Péntek 3 46 1944 9 01 2319
19. Szombat 3 46 1944 1010 23 47
20. Vasárnap 3 47 19 45 11 16 — D 19 13
21. Hétfő 3 47 19 45 12 20 013
22. Kedd 3 47 19 45 13 23 037
23. Szerda 3 47 19 45 14 24 101
24. Csütörtök 3 47 19 45 15 25 1 26
25. Péntek 3 48 1945 16 25 153
26. Szombat 3 48 1945 17 24 2 23
27. Vasárnap 3 49 1945 1821 2 57
28. Hétfő 3 49 1945 1915 337 0  22 38
29. Kedd 3 49 19 45 20 04 4 23
30. Szerda 350 19 45 20 48 515

A nyár kezdete 21-én 20 óra 49 perckor.

JÚLIUS
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava

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

1. Csütörtök 3 51 1945 21 26 613
2. Péntek 3 51 19 45 2200 715
3. Szombat 3 52 1944 22 31 8 20
4. Vasárnap 3 52 19 44 22 59 928
5. Hétfő 3 53 19 44 2327 10 37
6. Kedd 3 54 19 43 23 54 1148 C 12 57
7. Szerda 3 55 1943 — 1301
8. Csütörtök 3 55 1942 0 24 1416
9. Péntek 3 56 1942 0 57 1532

10. Szombat 3 57 19 41 136 16 47
11. Vasárnap 358 1941 221 1758
12. Hétfő 3 59 1940 316 1901
13. Kedd 4 00 19 39 4 19 1955 0  324
14. Szerda 4 01 19 39 5 28 20 40
15. Csütörtök 4 02 19 38 6 39 21 17
16. Péntek 4 03 19 37 7 50 21 48
17. Szombat 4 04 19 36 8 59 2215
18. Vasárnap 4 05 19 35 1006 22 41
19. Hétfő 406 1934 11 10 23 05
20. Kedd 4 07 1933 1213 23 30 D 10 00
21. Szerda 408 1932 1315 23 56
22. Csütörtök 409 1931 14 15 ---
23. Péntek 4 10 1930 1515 024
24. Szombat 4 11 1929 1613 057
25. Vasárnap 4 13 1928 17 08 134
26. Hétfő 4 14 1927 17 59 218
27. Kedd 415 1926 1845 308
28. Szerda 4 16 1924 19 26 404 012  25
29. Csütörtök 417 1923 2003 5 06
30. Péntek 4 19 1922 20 35 611
31. Szombat 4 20 19 20 21 04 719

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

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:

BORVIDÉKI CSERKELÉS
DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ 

KARIKATÚRÁJA
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NAGY EZERJÓFŰ (DICTAMNUS ALBUS) BARACKLEVELŰ HARANGVIRÁG
(ÉS BÁRSONYOS KAKUKKSZEGFŰ -  (CAMPANULA PERSICIFOLIA)

LYNCHNIS CORONARIA) (ÉS BÁRSONYOS KAKUKKSZEGFŰ -
LYNCHNIS CORONARIA)

A KORA NYÁR V IR Á G A I
„Bibék és porzók remegtek a nyári délelőttben: tornyos virágú kosboré, vad íriszé, margarétáé. 

Hullámzott a szélben a virágzó árvalányhaj, a réteken margitvirág álmélkodott és szerénykedett az apró 
nefelejcs, az erdőben pedig szinte megcsendültek a harangvirágok kicsi csengettyűi. A vadrózsa látva 

s irigyelve a többieket, a rózsaszín százféle árnyalatában pironkodott, alatta a fű közt szamóca bújt,
rejtegetve korai gyümölcsét.” (FARAGÓ ISTVÁN)

SÁRGA GYŰSZŰVIRÁG PIROS KÍGYÓSZISZ CSINOS ÁRVALÁNYHAJ
(DIGITÁLIS GRANDIFLORA) (ECHIUM RUBRUM) (STIPA PULCHERRIMA)

TARKA NŐSZIROM 
(IRIS VARIEGATA)
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TORETEK -  EVTIZEDEK

AZ ERDŐK NAGYKÖVETE
zenije len. később az erdőrendezőség vadá

szati felügyelőjeként ismerték, tisztelték, és 

ami fontosabb, szerették a vadászok. Vérbeli 

erdész-vadász családból származik, édesapja 

már kora gyermekkorától megismertette vele 

a szakma fortélyait. Hivatalos kiküldetésben 

a világ számos országában Járt. többek kö

zött az Atlasz hegységben, a Szaharában. 

Mégis itthon, a nemzetközi és világkiállítá

sokon ismerték meg a nevét szakmai körök

ben. M a sem tétlenkedik, mert egyik fő „mo

torja” a nagymarosi Kittenberger Kálmán 

Vadász és Természetvédelmi Napoknak. 

Oszlopos tagja a Vadász. Könyvklub Egyesü

letnek és ír. publikál, ágál. csatározik m in

denütt. ahol méltatlanul, ismeretek hiányá

ban elmarasztalják az erdészetet, a vadásza

tot. Aktívan részt vesz a különböző vadász

napi rendezvények, kiállítások szervezésé

ben és az ifjúság továbbképzésében, mind a 

Matula programokban, mind az iskolai elő

adásokon. Kedvessége, stílusa gyereket és 

felnőttet magával ragad, jótékony türelmével 

szabatosan elmagyaráz mindent, pedig sok

szor már a kérdések is meglehetősen egyen

irányítónak.

Elkötelezett magyarsága, hazafiassága, a 

hazai táj. erdők és vadállomány olthatatlan 

szeleteiéből táplálkozik. Rendelkezik azzal a 

megmagyarázhatatlan képességgel is, hogy 

mindezeket mások számára át is tudja adni. 

Ha létezne a címben „eladott" rang. talán 

senki számára nem volna olyan testhez álló. 

mint éppen Gyuri Bácsinak. Vállalt feladata

ihoz jó erőt. egészséget kívánunk ugyanazzal 

a baráti szeretettel, ahogyan több évtizeddel 

ezelőtt megismertük.

H

Joviális külseje, törhetetlen életvidámsága. 

az élcelődésre, az anekdotázásra mindig 

kész, hamiskás mosolya telte és teszi emlé

kezetessé minden találkozást Köveskuthy 

György nyugalmazott crdómémökkel. A  mai 

világban fehér holló ritkaságú az a sugárzó 

szeretet, amely egy csapásra megváltoztatja 

még annak a helyiségnek a légkörét is. ahová 

belép. Nyomában eltűnik a bú, a baj...

A  közeljövőben, pontosabban július 11-én 

tölti be a hetedik évtizedét, amely alatt bíz

vást állíthatón gazdag életpályát tudhat maga 

mögött. Ahogyan mondják, nagy idők tanúja. 

1954-ben végezte el az egyetemet, olyan év

folyamtársakkal. akik közül később számosán 

váltak a magyar erdészeti, vadászati szakma 

meghatározó személyiségeivé. Tő  melletti 

erdészként kezdte a pályát a Bakonyban, 

majd a főváros környéki erdők műszaki ve-

■ ■

GYÖNYÖRKÖDTET?
Sportvadász lévén, igen fogékony vagyok a 

mostani helyzetet feltáró, bemutató, vadászat
ról szóló cikkek iránt. Persze az utóbbi időben 

szinte csak negatív tudósítások jelentek-jelen- 

nck meg e nemes sportról az általános (nem 

szak) lapokban. így történt ez a Népszabadság 

május 10-i. hétfői példányában „Illegálisan 

elejtett vadak" címmel megjelent cikkben is. A 
tál is a számban maradt! (Magyarul: tátva ma

radt a szám.) Javaslom minden vadásztársam

nak. ne sajnálja rá azt a 62 forintot, vegye meg 

a napilap jelzett számát! Csodát fog kapni, po

tom pénzén.
Az ámulat a cikk bevezetőjében kezdődik. A 

szerző szerint „Több szakember úgy véli. hogy 

elsősorban a haszonszerzés vezérli a rapsicokat."
Én meg azt hittem, hogy a hányatott gyerek

koruk. a militáris aberráítságuk. vagy egyéb. 

Ez azonban így egészen más. mit ne mondjak, 
egyenesen megnyugtató. En -  vadászként -  te

hát nem vagyok a rapsieok állal veszélyeztetve 
(legalábbis addig, amíg a hasznot hozó üzletük

be bele nem tenyerelek), s ezt jó tudni. Követ

kezik az első bekezdésben kipletykált ..nyílt ti

tok" közlésével az ámulat fokozása. A  vadhús 

bekerül a fekete kereskedelembe.
Jé? Talán mást vártak a törvényalkotók? 

Nem súgtuk „szájon és fülön át", egypáran. 

megszállottak, prófétaként?
Most pedig jöjjenek a számadatok!

A  magyar őzállomány 260-280 ezres létszá

mából a hivatalos teríték csupán 40-50 ezer da

rab -  a cikkíró /szerkesztő szerint. Ezzel szem

ben az 1996-os létszám 44551 db (N IM R Ó D  
1998. február), s a minimum maximum adat 

100000-290000 db. Valahol valami nem stim

mel. No. de üsse kő! Gyerünk tovább! A  somo

gyi nagy vadas terület (1V/2) vadorzói mintegy 

3000 ..nagyobb vadat" ejtettek el -  így a cikk. 
Ez az engedéllyel kilőtt állatok 20-25 százalé

ka. Ergó az „engedélyezett" lelövés 

12000-15000 db nagyvad. Plussz a 3000 db 

„fekete" lelövés együtt több. mint a területre

megállapított minimum ( 10 1(X) db), hál' Isten

nek. de még kevesebb, mint a maximum 
(28400 db) vadlétszám. Amúgy semmi gond. 

hisz arrafelé „egy kifejlett bika agancsa gyak

ran 15-20 kilót is nyom" Ennek ellentmondani 

látszik az. hogy tavaly nem tudtak a területen 

még egy vacak 15 kilós agancssúlyú selejt bi
kát sem lövetni. Igaz. a terítékre hozott 14 kg- 

os. 240,27 IP pontos trófeájuk még így is or

szágos első lett.

Máshol sem jobb a helyzet. Zalában (IV/ I) 

például 3000 őz helyett csak 1700-at tudtak a 
vadászok elejteni. A  hiányzó 10-20 % az orv va

dászok prédája lett. Noch dazu polgári peres el

járás sem indítható ellenük, mivel a Btk-ban az 

orvvadászat fogalma nem szerepel! A  tényál

lást pedig csak azért, hogy valamiféle büntetést 
kapjon az elkövető, megmásítani nem szabad! 

Legfeljebb egy kis lopás, orgazdaság szóba jö
het. de semmi több! Hála a Mindenhatónak, az 

ország keleti vidékén eredményesebben lépnek 

fel a vadorzókkal szemben. Errefelé már csak 

egy dámbikát. vagy egy fél gímbikát. esetleg 
másfél vaddisznót lelnek hurokban az erdők

ben a vadkommandó tagjai az év háromszáz- 

hatvanöt napja alatt. Ez a mértékadó hírforrás 

szerint félmillió forint, aminek vadgazdálkodá
si értékéből számoltam ki az előbbit.

Én mondom sok in a baj. de a legnagyobb ta

lán a tudatos, vagy a véletlen félretájékoztatás.

A z  viszont már számomra végképp érthetet

len. hogy miért csak a mi lapunk „balhézik", 
miért nem kér helyreigazítást a felelős tárca, a 

kamara, a védegylet?

VAR IETA  DELECTAT  -  mondja a régi la

tin közmondás, amely szerint: a változatosság 

gyönyörködtet. Ám  én jobban szeretem a té
nyekvilágáhan a V ER IT A S  DELECTAT  -  (az 

igazság gyönyörködtet) -  kifejezést.
Ha mindannyian akarnánk, talán teljesíthető 

lenne!
Varga Tamás
Bélapátfalva

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET, A „MAGYAR VADÉRT!" 
TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY,

A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGE.
A MILLECENTENÁRIUM, VALAMINT AZ EZREDFORDULÓ

JEGYÉBEN

„Ő S E IN K  V A D Á S ZA TI Ö R Ö K S É G E ”
CÍMMEL KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOT ÍR KI.

A PÁLYÁZAT NYÍLT, A TÉMÁHOZ VALAMILYEN MÓDON 
KAPCSOLÓDÓ FESTMÉNNYEL, GRAFIKÁVAL, PLASZTIKAI 

ALKOTÁSOKKAL LEHET PÁLYÁZNI.
A PÁLYÁZATOKAT -  ELŐZETES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN -  
1999. DECEMBER 15-ÉIG LEHET A VADÁSZATI KULTURÁLIS 

EGYESÜLETHEZ ELJUTTATNI.
A PÁLYÁZATRA BEKÜLDÖTT ALKOTÁSOKAT SZAKMAI ZSŰRI 
BÍRÁLJA EL ÉS ÍTÉLI ODA A DÍJAKAT. A ZSŰRI FENNTARTJA 

MAGÁNAK A JOGOT, HOGY DÍJAKAT MEGOSSZON 
ÉS VISSZATARTSON.

A DÍJAKAT A GÖDÖLLŐI FRANKONIA TRÓFEA KFT.
AJÁNLOTTA FEL.

A PÁLYAMUNKÁKBÓL -  2000 FEBRUÁRJÁBAN -  
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET -  Á MAGYAR 

MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN -  KIÁLLÍTÁST RENDEZ, 
AMELYNEK MEGNYITÓJÁN ADJÁK ÁT A PÁLYÁZAT DÍJAIT

IRODALMI PÁLYÁZAT
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET. A „MAGYAR VADÉRT!" 

TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY.
A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGE. VALAMINT 

A PÁLYÁZAT DÍJAIT FÖLAJÁNLÓ VÁLLALKOZÁSOK 
- A  MILLECENTENÁRIUM. VALAMINT AZ EZREDFORDULÓ 

JEGYÉBEN -  TEMATIKUS IRODALMI PÁLYÁZATOT ÍR KI:

„ M IT  Ö R Ö K Ö L T Ü N K  Ő S E IN K T Ő L ? ”
CÍMMEL. AZ IRODALMI IGÉNNYEL ELKÉSZÍTETT. MŰFAJILAG 

KÖTETLEN. DE 100-150 GÉPELT SORNÁL NEM HOSSZABB 
PÁLYAMUNKÁNAK VALAMILYEN FORMÁBAN VÁLASZT KELL

ADNIA A KÉRDÉSRE.
A PÁLYÁZATOKAT 1999. SZEPTEMBER 30-ÁIG LEHET 

BEKÜLDENI A VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉNEK CÍMÉRE: 
1245 BUDAPEST, PF.1209 

A PÁLYÁZATRA BEKÜLDÖTT ALKOTÁSOKAT SZAKMAI ZSŰRI 
BÍRÁLJA EL. AZ 1999. ÉVI IRODALMI PÁLYÁZATUNK ÉRTÉKES 

ELSŐ DÍJÁT A LARIX KFT., A MÁSODIK DÍJAT A SZENT 
HUBERTUS OLASZ-MAGYAR KFT., A HARMADIK DÍJAT 
A GEMENC VADÁSZBOLT AJÁNLOTTA FEL. A DÍJAKAT
2000-BEN, A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉVI 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉN ADJUK ÁT.
A VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGE A BEKÜLDÖTT 

PÁLYÁZATOKBÓL -  IDÉN DECEMBERBEN -  AZ IRODALMI 
MELLÉKLETBEN KÖZLI A NYERTES ALKOTÁSOKAT. 

VALAMINT A VÁLOGATÁST A PÁLYAMŰVEKBŐL
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KONDA A HÁTIZSÁKBAN
Van-e kedvetek egy disznóleshez? -  kér
dezte régen látott barátom, és a vadászat
ban tanítómesterem, T. Péter.

Hogy van-e kedvünk? Először kéretni 
akartam magamat, mint az a bizonyos 
tyúk, amelyik fu t néhány kört a kakas előtt, 
nehogy azt gondolja  már a felhevült lovag, 
hogy ő egy tisztességtelen teremtés. Az
tán rájöttünk, túlságosan jó barátok va
gyunk ahhoz, hogy ilyesmivel törődjünk.

A meghívás három nap múlva vált ese
dékessé, amely napot én olyan izgalom 
mal vártam, ahogyan egy álom beteljesü
lését várhatja egy vadászem ber! És ahogy 
ilyenkor lenni szokott, elkapott valami nya
valya. Erős torokgyulladással 39 fokos láz
zal. A lig bírtam állni. Barátaim azt m ond
ták, nem vagyok normális, ha ilyen állapot
ban kiülök a lesre.

Gyerekek, vagy húsz éve várok erre az 
alkalomra. -  közöltem alig hallhatóan ve
lük. A  vadászláz pedig erősebbnek bizo
nyult a vírusoknál.

Mielőtt kiültem a fiatal fenyőerdő melletti 
lesre, megígértették velem, hogy ha baj 
van, használom a telefont, mert tényleg ra- 
matyul nézhettem ki. Péter azzal hagyott a 
tisztás szélén álló lesen: -  Jár ide három 
elárvult malac, abból próbálj lőni. Ám, ha 
esetleg kan jön, azt is m eglőheted...

Igazi június volt, kellemes, szélcsendes 
vadászidő. Szívtam magam ba az igazi, ha
misítatlan fenyőillatot és közben vonultak 
előttem a múlt emlékei. A  „filmszalag" per- 
gését alig hallható szöszmötölés szakította 
félbe. Kerestem a zaj okozóját, de csak m á
sodszori kísérletre fedeztem fel a lestől tá
volodó három kis malacot a magas fűben.

Ezek lennének azok, amiről Péter be
szélt? Hiszen ezek még nagyon kicsik! Ta
lán éppen ezért bizonytalan a sorsuk -  
gondoltam , úgysem maradhatnak meg. 
Vegyes érzelmekkel emeltem fel a puská
mat és a jobbszélső malackát m egszaba
dítottam földi gondjaitól. Vadonatúj golyós 
puska avatója volt, úgy fél nyolc tájékában. 
Lemásztam a lesről és a megtermett nyúl 
nagyságú kanocskát a les alá húztam. Ejh, 
mit húztam, -  vittem. Gondolva arra, hogy 
jöhet még a barátom érkezéséig valami. 
Mint ahogy jött is, egy jó óra m úlva...

Jobbról a fenyőből óvatoskodott ki egy na
gyobb, magányos disznó. A  8x40-es távcső 
zömök kan sziluettjét hozta szinte karnyújtás
nyi közelségbe. A következőkben már a cél- 
távcsövön néztem a gyanakvó óvatos moz
gását. A  szálkeresztet tedd „a lapocka mö
gött tenyérnyivel, a test alsó harmadára” -  
jutott eszembe Péter egykori tanítása -  meg
állapodott, és útjára engedtem a lövedéket.

Pillanatnyi m egtorpanás után, je lzés nél
kül, a baloldali akácosba futott be a kan, 
ahol vagy száz méterig még hallottam a 
zörgését.

Egyszerre nagyon m elegem lett, a szó 
szoros értelmében. A nagy izgalom ban el
múlt lázam újult erővel lendült tám adásba

a szervezetem ellen. Már m ajdnem nyúl
tam a telefonért, am ikor Péter m egérke
zett. Megmutattam neki a „zsákmányt". 
Megnyugtatott, hogy éppen ezekről volt 
szó. Aztán együtt -  m iután elmeséltem a 
történeteket -  m egnéztük az elugrott d isz
nó beváltóhelyét, ahol egy gyufafej nagy
ságú vércseppet találtunk.

Egyetlen vércseppet! Biztos, hogy jó he
lyen találtad? -  kérdezte, még jobban fo
kozva kétségeimet a lázas állapotom ban 
leadott lövés hatásossága felől. M egjelöl
tük a helyet és azzal indultunk el, hogy 
reggelre halasztjuk az utánkeresést. Ha 
tudtam volna m icsoda estének nézek elé
be, biztos nem várok reggelig.

Ugyanis amikor Attilát felvettük, szünet 
nélkül, állandóan cukkolt az autóban a va
dászházig. Megjegyzem  ő semmit nem 
lőtt. (Róla tudni kell, hogy nagyszerű, ön
zetlen vadásztárs, aki inkább az élm énye
kért, a barátság fenntartásáért vadászik. 
Nem érdekli a lövöldözés, viszont a  szép, 
különleges trófeának igazán tud örülni. 
És... szinte elképzelhetetlenül m agas fo
kon, mesterien érti is, szereti a cserkelő 
vadászatot. Sok disznót lőtt már, de a  szíve 
vágya, egy igazán szép agyar.

Figyelj Péter -  kezdte az élcelődésének 
sorozatát -  azért nem kapott töretet, mert 
egy tűlevelet sem tudott volna megfesteni 
a barátod, annyira kevés vére volt a d isz
nónak.

Igaz nem is kell töret -  fo lytatta -  mert 
m indjárt kitűzhetted volna az egész jószá
got a ka lapod mellé! Szép kalapdísz len
ne belőle! Majd ezt követően: Furcsa nyu- 
lak vannak felétek Péter, m ost n incs rájuk 
tilalom?

Szünet nélkül kritizálta a zsákmányom 
nagyságát. Az sem érdekelte, am ikor 
m egm ondtuk neki, hogy talán akad még 
egy nagyobb is...

Úgysem lesz meg! -  zárta le a dolgot a 
m aga részéről és folytatta az ugratást, 
amely a vadászházban csak fokozódott, 
ahogyan a lázam is.

Hamar le is feküdtem ... Előbb ébred
tem, mint Attila, ezért szemtanúja voltam, 
amikor ébredéséből kinyitotta a szemét és 
szinte ugyanabban a pillanatban már 
m ondta is: -  Hallod, nem nagy a hátizsá
kom, de a te d isznódból akár egy egész 
konda is beleférne!!

Gyors öltözködés után elindultunk! Út
közben Attilát letette Péter azzal, hogy 
cserkeljen, sétálgasson, és ha alkalmasat 
talál, akkor meglőheti az őt illető bakot is.

Nemsokára a helyszínen voltunk, de 
újabb vérnyomot a világosban sem talál
tunk. Találomra indultunk el két irányban, 
amikor 150-200 méterre a rálövés helyétől 
megtaláltuk a jókora, már derm edt disznót. 
Kan, de m icsoda kan! Legalábbis a vastag 
kiálló agyarak szép trófeát sejtettek! Péter 
gratulációja után kizsigereltem, és vissza
indultunk a másik autóért és segítségért,

hogy beszállítsuk. Szótlanul indultunk 
vissza Attiláért. És egyszer csak hirtelen, 
felcsillanó szemekkel egym ásra néztünk. 
Abban a p illanatban már a régiek voltunk, 
kész volt a terv. Nem m ondjuk meg az 
eredményt, a több i majd menetközben kia
lakul. Be sem ült az autóba, már közölte is, 
ő eleve tudta, hogy nem lesz meg a d isz
nó. Egészen add ig  fújta a magáét, amíg 
meg nem mutatta, milyen csodálatos ba
kot lőtt. Egy rendellenes, k isebb bakocska 
volt, amelyet az tett naggyá, hogy éppen a 
születésnapján lőtte. Öröm ében őszintén 
osztoztunk és gratu lá ltunk a születésnapi 
bakjához. Válaszul, elfelejtkezett a d isznó
ról. Innen kezdve már csak az ő .bakja" lé
tezett a számára. A  legapróbb részletekig 
elmesélte -  többször is -  hogyan látta meg 
és gyönyörködött benne, gondolkodott, el- 
fogadhatja-e a felajánlást, hogyan válasz
totta meg a kedvező pozíciót, hogy cser
kelte be és végül hogy sikerült elejtenie.

Hova megyünk? -  kérdezte Attila.
Van itt egy terület, ahol el szoktak feküd

ni a disznók nappalra, azt szeretném, ha 
megnéznénk. Sőt, van egy fogadásom  -  
folytatta Péter -  hogy rávezetlek egy fekvő 
disznóra.

Lehetetlen! De tudod mit, fogadjunk! 
Van rá egy üveg skót whiskym tette meg 
az ajánlatot Attila.

A helyszínen Péter nagy ravaszul úgy 
irányította a kereső csapat vonalát, hogy a 
tréfa célpontja megfelelő helyre kerüljön. 
Az már ugye természetes, előtte egy jó kis 
sűrű várt az áthatolásra.

Péter, nem lesz jó  a szélirány -  suttogta 
Attila, miután a m indig nála lévő, külön erre 
a cé lra  használatos öngyújtójával ellenőriz
te a szelet a cserkelő professzor.

Megígértem, rávezetlek egy fekvő disz
nóra. Bízzál a helyismeretemben -  érvelt 
Péter a visszafogott nevetéstől fuldokolva. 
Különben is fogadtunk, nem?

Aztán óvatosan megindultunk. Attila 
m inden idegszálával az előtte lévő terepet 
kutatta. Két oldalról figyeltük óvatos moz
gását, amint kerüli a száraz gallyakat, te
repakadályokat, szinte zajt sem okozva. A 
közel kétméteres cim bora a bokrokat ke
rülgetve, izgatottan szorongatta .30-06- 
osát. A disznó fekhelyéhez közeledve, Atti
la közelébe óvatoskodtunk. Éppen időben 
ahhoz, hogy m eglássuk azt a pillanatot, 
am ikor észrevette a fekvő disznót. A  má
sodperc töredéke alatt fe lkapta a puskát, -  
ugyanis gyors lövő -  hogy a következő p il
lanatban lassan, óvatosan, a távcső mögül 
ránk pillantva, leeresztette azt: -  A franc
ba! Majdnem belelőttem. A könnyeinket tö- 
rölgettük, úgy nevettünk. Ahogy állt ott kis
sé szégyenkezve, igazán komikus látvány 
volt. -  így még soha nem szívattak meg. 
No, de m egérdem eltem ... Na, Attila, ebből 
pakolj egy kondát a hátizsákodba! -  
mondtam  neki nagy vidám an...

Szabó Péter



HAJNALI ZÁPOR
Monoton kopogásra ébredek, az 

éjjeli lámpa fénye megvilágítja 
az ébresztőóra számlapját. 
Legalább egy órát alhatnék 

még a reggeli vadászat kezdetéig. De az 
eső egyhangú kopogása azt sejteti: ma 
le kell mondanom a hajnali cserkészet 
örömeiről. Máskor ilyenkor örömmel bú
jok vissza a takaró alá -  végre egy nap, 
amikor kialhatom magam. De most nem 
jön álom a szememre. Elkészítem a szo
kásos hajnali kávét, és a karosszékbe 
huppanva hallgatom az esőcseppek 
tompa ritmusát. Szememet becsukva, a 
kopogásból különböző dallamokat vélek 
felfedezni. Érdekes -  hányféle dallamot 
lehet kiérezni, az amúgy egyhangú dobo
lásból. Egy zeneszerzőnek valószínűleg 
ihletet adhat az ilyen hajnali esőkopogás 
az ereszen. Fél óra elteltével már biztos, 
hogy nyugodtan visszafekhetnék a me
leg ágyba. A helyzet kint annyiban válto
zott, hogy a ritmus kicsit pattogósabb 
lett.

Fülledt az éjszaka, nem jön álom a sze
memre. A kis lámpa fényében egészen 
más megvilágításban látom vadászszo
bám falát. A karosszékben ülve végighor
dom tekintetemet az agancsokkal, bőrök
kel. festményekkel telerakott szoba falán. 
Mennyi hajnali felkelés, hány óracsörgés, 
mennyi átvirrasztott éjszaka az erdőn.

Hányszor megfáztam, csonttá fagytam, 
ronggyá áztam, amíg ezeket megszerez
tem. Az autók, amiket tönkretettem -  mert 
elakadtam, beborultam, lefulladtam. Min
den nap minden óra, a sok holdvilágos 
éjszaka emléke itt éled újra, a vadász
szoba falain az agancsokban és a bőrök
ben. Az íróasztalon a dürgő pózban kitö
mött szalonka a márciusi hajnalokat hoz
za elém. A földszagot és az esti rigó
füttyöt. Merthogy a földnek szaga van, és 
azt csak a szántó-vető parasztember, és 
a szalonkavadász tudja igazán. Az őz
agancsok egy része a májust jelentik, a 
virágok illatát, az éjszakai eső utáni har- 
matcseppet. A másik része -  fülledt forró 
nyarat, a mindent beborító poros utat, 
a hirtelen jött nyári zivatart. No, és a 
szarvasagancsokon az ökörnyálas, lom
ha, savanykás őszt, amiben minden szín 
és illat megtalálható. Elém varázsolják a 
szarvasbőgést, a vadászkarácsonyt, a 
vadászok legnagyobb ünnepét. Behoz
zák szobámba a hajnali ködöt, a vizek fö
lött gomolygó párát, a vadásztanyák ódon 
illatát. A vaddisznóagyarak havat fújnak 
felém, szikrázó hideg holdvilágos éjsza
kát. A szórón kukoricát ropogtató vad- 
disznókondát. A hó a karácsonyt jelenti, 
a karácsony a békét. Furcsa pár a béke 
fehér galambja és a vadászpuska, pedig 
a természet, és benne az ember csupa

ellentmondás. A természettől függ a lé
tünk, és mégis a civilizáció szinte nap, 
mint nap pusztíthat. Valahogy így van ez 
a vadásszal is -  szereti, óvja, félti a va
dat, végül mégis elejti. Hányszor, de 
hányszor volt már, hogy a régóta keresett 
öreg bak mellett térdelve, az elejtés utáni 
pillanatban nem örömöt, nem dicsőséget 
éreztünk, hanem valami nagy-nagy szo
morúságot. Sokszor úgy tűnik, mintha 
egy régi ismerős távozna az erdő lakói 
közül. Ilyenkor pár napig m indig üresnek 
tűnik az erdő. Esti lesre ballagva önkén
telenül is a kis tisztás felé vesszük az 
irányt. Aztán félúton jut eszünkbe, hogy 
oda már nem érdemes menni -  lakója 
már a vadászszoba falát díszíti.

De hova elkalandozom ezen a fülledt 
reggelen. Indulnom kellene a cserké
szetre -  ehelyett gondolataim ban hol a 
karácsony friss havát taposom, hol a ka
kukk szavas májusban cserkelek. Az 
eső közben elállt, a szél feltámadt, a fü l
ledt éjszakát friss hajnal váltja fel. A lá
tóhatár szélén kékes-vöröses színek je 
lennek meg. A vadászház tornácán á ll
va szívom m agam ba a friss reggeli le
vegőt. És ekkor valahol a mező szélén 
m egroppan egy ág, szarvas rudli ké
szülődik nappali tanyájára és nekem is 
indulnom kell.

Agyaki Gábor

VÁLOGATÁS GYENES ISTVÁN

MAGASLES NAPSUGAR
Rónák vonulatán át Míg egyedül voltam
szép -  „mesevilágban" nem tudhattam hogy
Egy magányos magasles Életem erdejében majd
álldogál mit hoz a napsugár
Nem hitte volna hogy Mezők vonulatán át a
újra ébred fenyvesek sűrűjéig
Felfedi őt Fényével dédelget egy
az ifjúság életen át
Régi vadászok Aranytiszta sugár most
hol vagytok már mámorba dönt
Ittmaradt ő Szívem tápláléka a
a jó barát pirosló gyöngy -  csordul
Ki újra meg újra Lelkemre féltőn hogy
megtanulta megmaradj nekem
Hallgatni végig Légy tiszta sugaram a
egy éjszakát megmentőm -  életem
Öreg csontjaid
szú rágja már
Bár létednek
örül a táj
Hallgatni tudsz
türelmes voltál
ő  szeretni fog
az ifjú vadász

VERSEIBŐL

NYÍLIK A TÁJ
Lehulló magvak a bükkök sűrűjében
-  avarágyban szunnyad a lélek 
Felkavart cserjék hóleple alatt 
már újra sarjadzik az élet

Tavasz közeledik -  olvad a hó 
bokrok között röpködő őszapó 
Keresi az erdő gyöngyeinek titkát
-  szökkenő virradat -  nyílik a táj

A száj megszólal a szív dobban 
teremtő lélek a világnak lobban 
Maga lesz a jövő biztos záloga 
felkavart életek nyugvó támasza

Az élet oldala kezdettől silány
-  ha nincs bizalom -  ködös a táj 
Vágyak csak akkor szökkennek nagyra 
nincs szorongás -  szép szavakban

Csírázó magvak az erdők sűrűjében
-  avarágyból ébred a lélek 
Felkavar cserjék hóleple alatt
-  már újra virágzik az élet
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A nyár során sem feledkezhetünk 
meg a kártevők számának szabá
lyozásáról. hiszen az apróvad 
szaporulatában meghatározó az 
időszak. A fácánnevelők őrzése, 
védelme során kellő odafigyelés-

Róka

sel gyakorta kerül puskavégre 
egy-egy dézsmáló. A vadászias 
körülmények között elejtett dú- 
vadnak is kijár a végtisztesség, 
ok az ünneplésre, különösen ak
kor, ha netán külföldi vendég jár

szerencsével. Kedves figyelmes
ség ez, amelytől barátságosab
bá, oldottabbá válik az üzleti part
neri viszony, de a külsőségek 
megteremésével igazi élménnyé 
kell tenni. Ne felejtsük el, hogy a

terítéken fekvő vadnak adandó 
végtisztesség, a vadászati kultú
ránk, etikánk egyik, de talán a 
legfontosabb fokmérője.

Fanfárok -  kürtzenekar
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Szőrmés kártevők

Üregi nyúl

VADASZOK A SAJTÓBAN
Ismét megkezdődött a vadá
szati idény: megjelentek a 
külföldi vadászok a jelentő
sebb hazai vadászati cent
rumokban. Miközben a 
szakemberek arra ügyelnek, 
hogy az állomány ne csök
kenjen a kívántnál nagyobb 
mértékben, a rapsicok a ha
szonszerzéstől vezéreltetve 
továbbra is garázdálkod
nak.

„Ropogtak a puskák a kelet
magyarországi erdőkben, 
mezőkön, ártéri ligetekben: 
többségükben külföldi -  né
met, francia, osztrák, olasz 
és orosz -  vadászok részvé
telével megkezdődött a va- 
dászati idény a NYÍRERDŐ 
Részvénytársaság 60 ezer 
hektárnyi területén” -  szá
mol be a Kelet-Magyaror- 
szág Külföldi vadászok a 
nyírségi erdőkben címmel. 
A cikkíró szerint „A magyaror
szági vadászati lehetőségek 
iránt olyan nagy az érdeklő
dés, hogy például az őzbak- 
szezon végéig már most min
den vadászház foglalt. Szá

mos vadász már előre biztosí
totta helyét a nyári-őszi hóna
pokra is. A dámvad- és vad- 
disznó-vadászatokra Nyugat- 
Európa szinte minden orszá
gából érkeznek vadászok, sőt 
az Amerikai Egyesült Álla
mokból is több csoport jelez
te érkezését."

Illegálisan elejtett vadak 
címmel számol be a Nép- 
szabadság az orvvadászok 
garázdálkodásáról. Ebből is 
kitűnik, hogy „A korábbi 
évektől eltérően manapság 
egyre inkább üzletággá válik 
az orvvadászat. A szakembe
rek szerint régebben elsősor
ban saját fogyasztásra lőtték 
ki az illetéktelenek a vadakat. 
Ma nyílt titok, hogy a vadhúst 
kínáló éttermek tekintélyes 
része nagy mennyiségben 
veszi át a „feketén” elejtett fá
cánt, őzet, vaddisznót. A 
szállítók a szabályos keres
kedelemben kapható húsnál 
lényegesen olcsóbb áruval 
jelentkeznek. A 260-280 ez
res magyar őzállományból 
egyébként évente hivatalo

san 40-50 ezret lőnek ki. (...) 
A legnagyobb kiterjedésű er
dőkkel rendelkező Somogy 
megyében tavaly -  vadász- 
társaságok becslése szerint
-  m integy háromezer na
gyobb vadat ejtettek el vad
orzók. Ez az engedéllyel kilőtt 
állatok számának 20-25 szá
zaléka. A vadorzók gyakran 
olyan, engedéllyel rendelke
ző vadászok, akik tiltott he
lyen, tilalmi időben ejtik el 
zsákmányukat. Az állatok hú
sát többnyire az orvvadászok 
családja és barátai fogyaszt
ják el. A trófeákat rendszerint 
értékesítik. (...) A Zala Me
gyei Bíróság adatai szerint 
tavaly három olyan ügyben 
hoztak ítéletet, amelyekben 
vadorzók szerepeltek: egy 
vádlott visszaesőként kilenc 
hónap börtönt kapott két évre 
felfüggesztve, a másik két 
ügyben pénzbírságot szab
tak ki. A bíróság ugyanis 
csak lopás vagy orgazdaság 
címén ítélheti el a vadorzó
kat, mivel a büntető törvény- 
könyvben az orvvadászat fo
galma nem szerepel.” (A „mi 
olvasatunk” a 19. oldalon.)

Profiltisztítást hajt végre a 
Mavad Rt. -  adja hírül a Napi 
Gazdaság. Profil- és portfólió- 
tisztítást hajt végre a Mavad 
Rt., aminek során megválik a 
nem fő tevékenységéhez kap
csolódó cégrészesedéseitől. 
Az átszervezés miatt csak
nem 200 millió forint vesztesé
get kellett a cégnek elkönyvel
nie, azonban közvetlen hatás
ként az állandó költségek 
csökkenésével számol és 
1999-re 55 milliós nyereséget 
prognosztizál. A Mavad érté
kesíteni akarja Postabank- és 
Cooptourist-részvényeit, vala
mint minden olyan részesedé
sét, amelyet nem a fő profilja 
miatt vásárolt. A cég fő tevé
kenysége a vadászatszerve
zés és a vadhús-értékesítés 
marad. Európában Magyaror
szág vezet a vadexportban, 
és a vadászatszervezés terén 
is élenjár. A külföldiek évente 
hatmilliárd forintot hoznak az 
országba a vadászat révén. A 
vadászatszervezési piacon a 
Mavadnak 40 százalékos a 
piaci részesedése." (Lásd In
terjú a 7. oldalon.)

Összeállította: K. E.

I S K O L A
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MŰVÉSZPORTRÉ

DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ
MOTTÓ: A KARIKATURISTÁNAK MINDIG JÓ ROSSZKEDVE VAN

|\ / lé g  húszéves ko rom ban azt 
I V I m ertem  m ondan i nyom dász 
nagybá tyám nak, h ogy  karika turis ta  
lettem . Az ö reg  összevon ta  ősz 
szem ö ldöké t és k ioktatott: F iacs
kám  e g y  igazi ka rika tu ris ta  csak 
ha rm inc  éves korában  születik. 
Idén lesz harm inc éve, h ogy  a p á 
lyára kerü ltem . N em  titko lom , ö rü 
lök, h ogy  m egem lékeznek  em e 
bukta tókka l, göd rökke l sűrűn ta rk í
to tt é le tú tró l. Ha nagyb á tyá m a t 
venném  a lapu l, akkor m ost csak 
18 éves lennék, de  ha a busz után 
kell loho lnom , akkor k iderü l, h ogy  
m ár 48  éves m últam .

Én is, m int m inden  gye rm ek, az 
iskola i órákon kezd tem  ra jzo ln i. A 
M engye le jev-táb láza to t le tud tam  
ra jzoln i, csak  a m eg tan u lása  nem  
ment. így is va laho gy  leé re ttsé g iz 
tem. S zegény V arga H a jdú  Pista 
bács i, a  fe le jthe te tlen  m űvész-taná
rom p rób á lta  nyesege tn i szá rn ya i
mat. B üszke vo lt tan ítványa ira : G ál- 
vö lgy i Jánosra , S a jd ik  Ferencre, és 
Baráth Józsefre . N ekem  is ado tt út- 
ravalót. H ornai Pista bács iva l köz
re fogtak, -  Fiam benn ed  m oco rog  
va lam i! Tehetség, va g y  bé lfé reg , 
az ham arosan úgy  is ki fog  derü ln i, 
így  le ttem  nyom dász a Kossuth 
N yom dában. Évek m ú lva  a N é p 
szava ka rika tú ris tá ja  lettem . N api

e g y  ra jzzal ke lle tt m egneve tte tn i az 
o rszágo t. G edeon  Pali bács i vo lt a 
főszerkesztőm , e g ye n g e tte  utam at. 
A kkoriban  m ég d iva t vo lt a te levíz i
óban  híreket „m o n d a n i” , d e  senki 
sem  tud ta  o lyan  huncu t m osollya l 
fe lsoro ln i a  töm egka tasztró fáka t, 
m in t é p p e n  Pali bácsi.

E bben  az időbe n  Pintér M iklós 
osztá ly tá rsam  rendszeresen irkáit 
a va d á szú jsá g b a . Híres spo rtlövő  
volt, így te rm észe tesen  so d ró d o tt a 
va d á sz  pá lyára . A  fia ta l, hum orban 
vá llas  sze rkesz tőség  ham ar m e g 
szerette  ra jza im at, így gyakori ven 
d é g e  le ttem  a Józse f nádo r térnek. 
Term észetesen m egkap tam  a sze r
kesztőktő l, k ire vadászha tok. C sak 
úgy  lövö ldöztem  a vakv ilágba . Vad
orzók, o rvvadászok, au tóbó l lö
vö ldöző k  kerü ltek  a terítékre. A 
sze rkesz tőség  lépcső h á zá b a n  volt 
e g y  k itöm ött túzok. Sosem  fe le jtem  
el, a kis tá b la  tanúsága  szerint 
1932-ben lőtték. A rra  gondo ltam , 
ha én is soka t „tú lzók” , akkor így 
végezhe tem  -  k itöm ve a falon. A 
rendsze rvá ltás  után vo ltam  ez, 
m eg az. Főszerkesztő tő l kezdve  a 
N api M agya ro rszág  kü lsősé ig  
hosszú vo lt az út. Je len leg  m e g é l
hetési g ra fikus  vagyok, és napon ta  
cso d a ké n t é lem  m eg, h ogy  ennek 
e llenére  m egé lek.

TERMESZETFESTO
CSAK NE LENNE OLYAN 

MESSZE ALASZKA!

A MORÁL
Ml EZ AZ ELLENSZENV DRÁGÁM? 

ŐK IS CSAK VADÁSZOK

„TOALETT” KACSAVADASZ
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SZELEKTÍV LEVÉLGYŰJTÉS VALAHOL A BAKONYBAN
-  KIVONULTAK MÁR AZOK A VADEMBEREK?

RÖVIDLÁTÓ A FÉLLÁBONÁLLÁS AFRIKA BAJNOKA

VADSZÁMLÁLÁS
-VOLT KÉT VADDISZNÓ!

TRÓFEAHÍZLALÁS
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MESTERFOKON

A PARAZITÁK SZEREPÉRŐL, JELENTŐSÉGÉRŐL
Élősködőknek, parazitáknak nevezzük azokat 
az élőlényeket, amelyek -  egyedfejlődésük 

valamelyik vagy minden szakában -  más fajú 
élőlényben (belső élősködők) vagy annak kül- 
takaróján (külső élősködők) él(ősköd)nek. A  
régi értelmezés szerint ebbe a körbe csak az 
egy-, és a többsejtű állati (heterotrof) élőlé
nyek, a mai felfogás szerint azonban a víru
sok, baktériumok, stb. (ún. mikroparaziták) is 
tartoznak. Az előbbieknél maradva megkü
lönböztetünk egy- és többgazdás parazitákat. 
Az egygazdás parazita egyedfejlődésének 
egyik vagy minden szakaszában egyazon gaz
daállatban él, a többgazdás viszont a különbö
ző élet- illetve fejlődési szakaszaiban más
más fajú állatban találja meg létfeltételeit. 
Végleges gazdának nevezzük azon állatfajt 
(fajcsoportot), amelyben a kifejlett (ivarosan 
szaporodó) alak, köztigazdának pedig azt az 
élőlényt, amelyben az egyéb fejlődési alak, a 
lárva él.

Egyes parazitáknak nem elég egy közti
gazda, így első és második, ritkábban harma
dik) köztigazdára is szüksége van. A  közti- il
letve végleges gazda szerepét bizonyos para
zitáknál több állatfaj is betöltheti, például a 
lándzsásmétely első köztigazdája lehet a kó
ró- vagy a zebracsiga, második köztigazdája 
valamilyen hangya, végleges gazdája pedig a 
mezei, az üregi nyúl, az őz, a szarvas, a muf
lon. Az ún. nagyborsóka köztigazdája lehet az 
őz, szarvas, vaddisznó, végleges gazdája pe
dig a kutya, vagy a róka. A  több gazda közül 
számos parazita esetében az egyik az ún. ren
des vagy valódi gazda, a másik (többi) pedig 
az úgynevezett járulékos gazda. A  járulékos 
gazdában a károsítás (megbetegedés) egyes 
parazitáknál enyhébb, másoknál súlyosabb le
het, mint amilyen a rendes gazdában tapasz
talható. Ha egy-egy parazita terjesztésében 
valamilyen vérszívó rovar (pl.: egyes szú
nyog-, légyfélék vagy kullancsok) kulcsszere
pet játszik, azt vektornak nevezzük. így jut
nak az állatokba, emberbe egyes fonálférgek 
lárvái, a babéziák, illetve a kullancs közvetí
tette agyhártyagyulladás vírusa vagy a lyme- 
borreliózis baktériuma.

Számos parazita a táplálékkal jut be a gaz
da (köztigazda) emésztőcsatornájába, majd a 
bélhámon áthaladva megkezdődik az önálló 
vág)' passzív (vérkeringéssel történő) lárva
vándorlás. Fő állomásai a máj és a tüdő. majd 
egyes parazitáknál a nagyvérkörrel egyéb 
szervek, szövetek, így pld. az izomzat, esetleg 
akár az agyszövet is. A  felsorolt szervek, szö
vetek valamelyike lehet a végállomás, az orsó
férgek (disznó, ragadozók) lárvái viszont a tü
dőből a légutakon újból a garatba jutnak, majd 
innen lenyelve a bélben telepszenek meg.

Számos parazita szerepe, egészségügyi je
lentősége még ma sem teljesen tisztázott. Sok 
faj szabad szemmel is jól észrevehető, akár 
meg is számolható. Egyes fajok egyenesen te
temes méretűek, így a vaddisznó orsóférgei a 
30 centiméteres, buzogányfejű-férgei a 40 
centiméteres, egyes galandlergek pedig a 2-3 
méteres hosszt is elérhetik. Nos, éppen ezen 
„óriások,, jelenléte általában nem kelt semmi
féle kóros elváltozást. A  kisebbeknél már le
hetnek főként helyi, szöveti elváltozások. Na
gyobb kiterjedésű szöveti vagy szervi elválto
zás vadon élő állatban csak ritkán, egyedi ese
tekben figyelhető meg. Ennek oka az, hogy a 
vadfajok és parazitáik között egy hosszú köl
csönös fejlődésre (koevolúcióra), illetve al
kalmazkodásra (koadaptációra) alapozott kap
csolat alakult ki. így jelentős számú parazita 
jelenléte sem károsítja az állat egészségét (nö
vekedését, szaporodóképességét, stb). ezt a je
lenséget rezilienciának (rugalmasságnak) ne
vezik. Gyakran egyidejűleg több fajból álló, 
különböző helyeken élősködő parazita-halma- 
zok is jelen vannak. Általában nem egyszerre, 
hanem több hét alatt jutottak a gazdába, s 
eközben már ki is alakult a hatékony, aktív vé
dekezés (immunitás). Ennek eredményeként 
az újonnan „érkező” példányok már képtele
nek megtelepedni. Az egyes paraziták elleni 
immunitás kialakulása pedig egyre hatéko
nyabbá teszi, mintegy edzi az immunrend
szert. A természetben általában dinamikus 
egyensúlyi állapot alakul ki a gazdaszervezet 
és parazitái között. Olykor azonban zavar ke
letkezhet az immunrendszer működésében, 
amely rendszerint másodlagos, a gyenge táp
lálkozási lehetőségek vagy más hajlamosító, 
ún. stressz-tényezők (stresszorok) következ
ménye. Durva stresszhatásra már pár nap múl
tán elvesztheti immunkészségét a szervezet, 
immundepresszió alakul ki. Ilyenkor a felvett 
paraziták ismét gátlástalanul meg tudnak tele
pedni, ki tudnak fejlődni, miáltal igen nagy 
parazitaszám halmozódhat fel, az átlagosnak a 
több százszorosa is. Ez főként a közvetlen fej- 
lődésű paraziták -  így bélkokcidiumok, gyo- 
mor-bélférgek, tetvek, rühatkák -  esetében 
fordul elő. Ezeket indikátor-parazitáknak is 
nevezik: nagyszámú jelenlétük jelzi, valami 
nincs rendben (táplálkozási, takarmányozási 
hiányosságok, nagy egyedsűrűség vagy más 
stressz). A  stresszhelyzet elmúltával spontán 
„gyógyulás'’ (az élősködők részleges vagy tel
jes kiürülése) is bekövetkezhet pár hét alatt. 
Háziállatoknál ezt nem szokták megvárni, ha
nem alkalmazzák a megfelelő gyógyszert. Er
re szükség is lehet, mivel azok a mesterséges 
szelekció és tartás hatására már általában el
vesztették a rezilienciájukat. emellett gyakran 
mindjárt elsőre masszív parazitaadagot kap

nak. Hasonló szituáció felléphet a mestersé
ges vadtenyésztés, intenzív tartás során is, in
dokolttá téve a gyógykezelést vagy megelő
zést (profilaxist). Nyomatékosan hangsúlyoz
ni kell azonban, hogy a parazita elleni kezelés 
csak átmeneti és nem az igazi megoldás. Az 
elsődleges okot kell kideríteni és megszüntet
ni, illetve megelőzni az ismételt fellépését. A  
gyógyszeres kezelés nem veszélytelen. Vadon 
élő állatoknál lényegében csak az etetéssel va
ló (perorális) kezelésre van lehetőség. Emiatt 
egyedi adagolásról szó sem lehet, fennáll a 
túladagolás, túlfogyasztás veszélye, ami által 
káros mellékhatások is érvényesülhetnek. 
Ezenkívül maga a vivőanyag, az abrak (táp) is 
veszélyt jelent, például a kérődzők (őz, szar
vas) számára. Az egyedi vagy ritkábban cso
portos túlfogyasztás tejsavmérgezést okozhat, 
amelytől el is pusztulhat az állat. Különösen 
tél végén a lesoványodott, „kiéhezett” egye- 
deknél. így olykor a gyógyszerezés több kárt 
okozhat, mint hasznot.

Gyakran olvashatunk a paraziták (pl: tü
dőférgek, orrbagócsok) olyan hatásairól, mint 
a növekedésben való elmaradás, testsúly- 
csökkenés, gyenge agancsfejlődés, sőt elhul
lás. Ezen állítások azért megalapozatlanok, 
mert a parazitákon kívüli stressztényezőket 
figyelmen kívül hagyják, hiszen ezeket sza
badon élő vadnál igen nehéz figyelemmel kí
sérni, kideríteni. A  vaddisznó tüdőférgessége- 
vel kapcsolatban olyan javaslat is felmerült, 
hogy meg kellene akadályozni a férgek közti
gazdájául szolgáló földigiliszták fogyasztá
sát. Ez azért megdöbbentő ötlet, mert a gi
liszta teljes értékű állati fehérje-táplálékot 
nyújt a malacoknak, amiből a disznós kertek
ben rendszerint kevés van. Meg is fordíthat
juk a sorrendet: a köztigazdát igénylő parazi
ták jelenléte azt jelzi, hogy a biológiai ciklus 
működik, minden szereplője él és szaporodik, 
az élőhelyi viszonyok rendben vannak. A pa
raziták is hozzátartoznak az élővilág manap
ság annyit hangoztatott változatosságához 
(biodiverzitásokban).

Összegzésül kiemelem a következőket. A  
paraziták hozzátartoznak a vad rendes 
„egészséges” életkörülményeihez. Gyógyszer 
alkalmazása csak intenzív, zárt tartási körül
mények között válhat szükségessé, de ilyen
kor is fontos a tartási-takarmányozási hiá
nyosságok kiderítése és kiküszöbölése. Sza
badon élő  vadnál a kérdést bízzuk magára a 
természetre, őrizkedve a túl magas vadsűrű
ség kialakulásától.

A  természetesnél nagyobb állománysűrűség 
azonban már gazdasági szempontból sem en
gedhető meg, így a létszámszabályozás a vad
gazda alapvetően és kiemelten fontos feladata.

Dr. Sugár László
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
E Z  A  S Z Á K Ü Z L E T

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyver javítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

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

A T&T VIDEOSTÚDIÓ AJÁNLATA
Megrendelésre készítünk: reklám -, és referenciafilmet • vadászol- és utazásszervező 
■•odók •  vadásztársaságok •  részvénytórscsógok részére w a d to a lió l film et •  befóldi és küftött 
vodószoW* Vállalunk videofilm ei szakmai előadásokat • ckiotósi intézmériŷ neí. 

• karoráknck •  vadászvizsgára felkészítő wSHalkozásobck 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 

Takács Viktor, hivatásos vadász 
9600  Sárvár, Rákóczi irtca I 3/E . Tel.: (95 ) 321 -198 , (30 ) 9370-747

Í V
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

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

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

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

TRAVEL
1062 BudapS lAndrássy út 56. Tel.: (06-1) 353-0935,269-5447,269-5448 

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

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai

MÜNCHEN 34400,- ISZTAMBUL 44 200,-
AMSZTERDAM 40400,- NEW YORK 80 650,-
ATHÉN 40400,- MIAMI 87400-
KÖLN 44200,- LOS ANGELES 106400,-
ZÜRICH 40400,- TORONTO 79800,-
FRANKFURT 44200,- SYDNEY 189 900 -
KOPPENHÁGA 4 420 0 - WINDHOEK 133000-
STOCKHOLM 36860,- JOHANNESBURG 128000-
LONDON 45400,- BANGKOK 122000,-
MADRID 45400,-
Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

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

ConCorde Travel, 1062 Budapest, Andrássy út 56.
Tel.: 353-0935,269-5447,269-5448. Fax: 353-0417 

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

A v a d á s z  
s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1 , 5 - 6 x 4 2

s C H M ID T  &

H u n g á r ia

S c h m id t &  B e n d e r H u n g á r ia  K ft .  ■ H - l  1 0 6  B u d a p e s t, F e h é r ú t 10. 
T e le fo n : 2 6 0 -7 6 4 1  -  T e le fa x : 2 6 3 - 2 9 3 7

mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://Www.port.hulravel/concorde
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travel'concorde


Kittenberger Kálmán em lékére
A hagyományos nagymarosa Kitienberger Kálmán 
Vadászati és Természetvédelmi Napok időpontjai 
június 5-6. A Jótéri koszorúzásra szombaton. 10 
órakor korúi sor. amelyet az ünnepélyes megnyitó 
követ. Az emléknapokon a látogatók megismer
kedhetnek a térség természetvédelmi, vadgaz
dálkodási sajátosságaival, képzőművészek mun
káival és a gazdag kulturális műsorral. A rende
zők minden érdeklődőt szeretette) és tartalmas 
programokkal várnak.

Hagyományaink megőrzéséért
Minden bizonnyal bízvást egyetért mindenki ab
ban. hogy évszázados gyökereink ismerete, a ha
gyományaink ápolása az utókor szent kötelessé
ge. Egyebek között ezért is alakult meg hazánk
ban már több. mint két éve a Magyar Elöltöltő 
Fegyveres Lövészek Szövetsége, tavaly pedig 
annak Vadász és Vadászlővész Szakosztálya. Fel
elevenítik a régi hagyományokat, a vadászati 
módokat, és ezekkel teszik szebbé, emlékezete
sebbé a vadásznapokat. Szerte a világban egyre 
népszerűbb ez a tevékenység, bár nálunk még a 
törvényi szabályozás várat magára. Éppen ezért 
nemzetközi versenyt csak a szomszédos orszá
gokban rendeznek. Komáromban az 1849. április 
26-án történt vármentés évfordulójának tisztedé
re. négy éve hagyományos nemzetközi verse
nyen mérik össze tudásukat az elöltöltős fegyve
rek szerelmesei. Idén a hazai versenyzők 5 arany, 
6 ezúst és két bronzérmet hoztak haza. jócskán 
öregbítve a magyarok hírnevét. Sajnálatos azon
ban az. hogy hiába a kivívott nemzetközi elisme
rés. rang. itthon hivatalos verseny ma még nem 
rendezhető. A szakosztály a fentieknek kívül a 
történelmi fegyverekkel kapcsolatban célul tűzte 
ki a felehető hagyományok, szokások tárgyi és 
nyelvi emlékeinek föfcutatását. összegyűjtéséi, 
amellyel az egyetemes magyar vadászati kultúra 
gazdagodik.

Vadászbolt, Baján
Vadásztársak, barátok, meghívón vendégek jelen
létével nyflt meg Baján a Szent Hubertus Vadász
bolt. ápnlis 24-én. Amint Szerdahelyi Lajos, a bolt 
tulajdonosa elmondta, a szükséges felszerelése
ken kívül nagy súlyt fektet az alkalomhoz illő kultu
rált megjelenésre, a ruházatra is. Az üzletben be
válthatók a vadásztársaságok utalványai. ame

lyekre 5 % kedvezményt kapnak a vadászok. Vál
lalják a fegyverek vizsgáztatását, belövését. favi
tását. és a távcsószerelést is. Mindezek mellett 
tervezik a Vadászati Kulturális Egyesület regioná
lis központjának megalakítását is.

Krimi, Kiskunmajsán

Egy gyanús szeméíygépkocsi vezetőjét akarták 
ellenőrizni a hívatásos vadászok a maisai .Petőfi' 
vadásztársaság területén, április 30-án. őzbak 
megfigyelés közben. A titokzatos autó azonban 
szélsebesen elhajtott a helyszínről. A vadászok 
követték, majd egy tanyánál utolérték. Ekkor jött 
elő a tanyából egy férfi. aki egy hangtompitós. 
leförészetí agyú fegyvert fogott rájuk, és azzal fe
nyegetőzött. hogy agyonlövi a pokolba kívánt ven
dégeit. Egy negyedórás alkudozás után. jobbnak 
látták a vadőrók. ha meghátrálnak. A szemétyfe- 
Irás és a közölt adatok alapján a rendőrség elfog 
ta és előállította V. Zoltánt, akit előzetes letartózta
tásba helyeztek.

Érthetetlen érdektelenség

.A megye legjobb Hivatásos Vadásza' elmért hir
detett verseny érdektelenségbe fúlt Tolna megyé
ben. ezért a szervezők lemondták. A Gemenci és 
a Gyulait erdőgazdaságok, valamint két társasági 
vadőrön kívül más nem jelentkezett. így nem lett 
volna korrekt a vetélkedő, és a rangos cím sem. 
Egyelőre a szervezők nem tudják, hogy vajon a 
társaságoknak nem volt pénzük a nevezésre, fél
tek a megmérettetéstől, vagy talán olyan magas a 
színvonal? Ki tudja? Talán nem csak a szervezők
nek kellene mélyen elgondolkodni és őrlődni mind
ezeken. hiszen egy szakmai vetélkedő oldott han
gulata az egymás gondjainak megismerésében, a 
szakmai továbbképzésben, más területeken jól 
bevált és vitathatatlanul a legeredményesebb 
módszer. Talán majd legközelebb...

Továbbképzés, Faddon

Hagyománnyá váll Tolna megyében, hogy a vad
őrök. vadászmesterek részére idény előtti részle
tes áttekintést adnak a neves, meghívott előadók. 
Ezt követően -  konzultációszerűen -  lehetőség 
nyílóit az egyedi kérdések megbeszélésére is. Az 
előadó szakemberek az őzagancs bírálatokon kí
vül a vadászati kérdésekben is sok segítséget ad
tak a gyakorlatban dolgozóknak.

A MAVAD tájékoztatója
Az elmúlt idény tapasztalatairól, eredményeiről, 
az új lehetőségekről tartott beszámolót a cég ve
zetése a szekszárdi Gemenc Hotelben, április 21- 
én. A meghívott vadásztársasági vezetők, fővadá
szok és hivatásos vadászok részére ismertették a 
nagyvadas témákon kívül az új. import törzsálo- 
máríyból származó, telepítésre szánt fácánokkal 
szerzett tavalyi, kedvező tapasztalatokat. Tolna 
megyében az apróvadállomány fejlesztése 
visszaköszönő good. és mindenképpen megol
dandó feladat, amelyhez az új utak. lehetőségek, 
élőhely fejlesztések kérdéseinek tisztázása után 
kezdhető el a jól előkészített érdemi munka.

Zalai versenyek
A Göcsej Kupa lövészversenyt idén a Zalaerdő 
Rt pusztaapáti lőterén rendezi az erdőgazdaság 
június 5-én.

A megye hagyományos hivatásos vadász 
vetélkedőjét a BEFAG Rt. gyenesdiásí lőterén 
rendezi a megyei vadász kamara hivatásos va
dász osztálya, és a megyei vadászszövetség, 
június 18-án.

Szakmai nap, Baranyában
Az Országos Vadászkamara Baranya megyei 
szervezete nyílt napot szervezett az .ózgazdál- 
kodásunk időszerű kérdései" -  címmel. Az április 
22-én tartott rendezvényt mindent korábbinál na
gyobb érdeklődés kísérte. A pécsi mozgalmi ház 
nagyterme megtelt az érdeklődőkkel, akik első 
sorban hivatásos vadászok, vadásztásasági ve
zetők, és sportvadászok voltak. A másfélszáz

megjelent igazolta, hogy a vadászoknak szüksé
gük van rá. és igényi* az ilyen és hasonló to
vábbképzéseket

Hivatásosok Somogyországban
.Remek időzítéssel*, éppen április utolsó napjára 
szervezte a kamara a hivatásos vadászok tovább
képzését. amikor jöttek a külföldi vendégek a 
másnap kezdődő őzbakozásra. Ezért érthető volt 
a vadászok mérgelődése. hiszen ilyenkor ezer 
más dolguk volt a továbbképzésen kívül, amely 
alatt a legtöbben az órájukat nézlék,

Ivusza Tamás ehök elismerte, hogy kissé meg
késett az időpont, de a szakmai kérdésekben, lö
kért az őzagancsok bírálatában, egységes állás
pontot kel kialakítani. Somogybán az ózálomány -  
nagyrészt az orvvadászok miatt -  jelentősen meg
csappant.

A kamara jövőjéről elmondta továbbá, hogy 
különösen a sportvadászoknak volna szükségük 
egy szakmai szervezetre, amelyet mindegy, hogy 
kamarának, vagy védegyletnek hívnak. El kell érni 
végre, hogy ne valami hatalmi harc dúljon, hanem 
egy ütőképes, a vadászok érdekeit szem előtt tar
tó új szervezet jöjjön létre. Az Alkotmánybíróság 
pedig majd bizonyára eldönti, hogy marad-e köte
lező tagságú a kamara, vagy sem.

Sz.Á.

öhm László emlékverseny

Idén június 26-án, Szombathely-04adon rendezik 
a rangos versenyt, vadász-skeei. vadász-trap és 
toronykakas-lövészetben. Kezdés 8 órakor, neve
zés a helyszínen.

A MEOE Vadászkutya Klubjainak programja

Véreb vércsapa vizsga 
IKP válogató (vízi és mezei) 
Európa Kupa válogató 
Magyar vizslás tábor

Kv-ÖTV munkavizsga 
Retriever munkavizsga 
CACIT -ÓTV-KV-CAC 
CACIT Retriever verseny

időpont
jún 5
jún. 12. 
júl. 3. v. 10. 
júl. 23-25. 
júl. 31.- aug 2. 
aug 7. 
aug 21. 
aug. 20-22. 
aug. 20-21.

helye
Szánlód
Soponya
Göd-Lajos-mizse

Dég
Majs
Berek-fürdő
Dávod
Cserke-szölő

rendező
Vérebegylet 
Németvizsla K. 
Magyar vizsla Klub

Magyar vizsla Klub

M^eSewKlub"1 
Német vizsla Klub 
H. Retriever Klub

A teljesstménybirók továbbképzését június 6-án. Dunalöldváron rendez*.

MIÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az alapszabály és az eti
kai szabályzat előírásait, írásban kéri az egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a 
központi ügyvivői testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 1999-re elfoga
dott 2500 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE 
igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

Sándor László gumijavítö (5000 Szolnok. Mártírok u. 24.) vállalja, hogy a VKE tagjai részére, 
szoláltatásaiból 10% kedvezményt biztosít. Telefon: 06-20l964-4409.

Reichart Lóránt vadászpuskaműves (5000 Szolnok, Sóház u. 5.) az általa végzett fegyverjavítá
sokból 5% kedvezményt ad a VKE tagjai részére. Telefon: 06-56/379-615.

Szentendre és Visegrád között -  Papréten -  4 ágyas, romantikus, komfortos vadászházban 
10%-os kedvezményes szálláslehetőség a VKE tagjainak. Előzetes megbeszélés alapján: 
tereplovaglás, erdei kocsizás. vadászati lehelőség. Homor Jenőné. tel.: 06-26/301-227.

*
ARCUS-PROMT KFT (1043 Budapest. Nyár u 36.. teleforVTax: 389-5768) épületgépészeti, kivi
telezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között, a 11-es úton. a 38-as km-kőnél) 
10 százalék kedvezményi ad a VKE tagjainak
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékeiből a VKE ta
goknak (1027 Budapest. Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8366).
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronka. izzítógyertyák, por
lasztócsonk. féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlő lapátok, levegő- és olajszűrők, 
vízpumpák, fékhtdraulikák. féktárcsák, fékdobok, vezérmúszíjak. ékszíjak, vezérmúgarnitúrák. 
bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vásárlására vagy megrendelésére. Csomagküldő 
szolgálat 24 órán belül FLEXABO Kft., 1149 Budapest. Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279. 
251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57.. telefon: 283-4432. vagy 
30, 421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.

Subaru. Mitsubishi. Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók javításánál 
és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dózsa Gy. u. 201. telefon: 
06-29/438-841).
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba. Mednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441-029) által készí
tett korongdobó gépere könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és szőrmés vadbefogó 
csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát felmulató vásárlóinak,
Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12 telefon: 212-2803.376-2154) az 
ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak 
A Lőrincz és Fia Kft. PORST optikai boltja új helyen (1056 Budapest. Váci u. 61.. telefon: 337- 
2902, tel /fax 318-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szemüveg készítésé
nél. valamint opbkai eszközök (távcsövek, céftávcsóvek) javítására 10 százalék kedvezményt ad. 
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lórinc Boltnak 11056 Budapest. Fővám tér 
6.. telefon: 337-5671). amrt fotócikkek, távcsövek, céltávcsóvek javításánál lehet igénybe venni. 
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A . telefon/fax. 06-26/311 -342. üzlet. 06-26/300- 
693) 10 százalék kedvezményt ad arany, e/úst. bronz ékszereiből a VKE tagjainak.

Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged. Faragó u. 32.) 10 százalék kedvezményt ad 
munkáiból a VKE tagjainak. Telefon: 06-62/442-659.
A Stefán Vadászboll (7100 Szeks/árd. Kossuth L. u 32.. telefon/fax: 06-74/309-609) 5% kedvez
ményt ad ruházati termékeire a VKE tagiarak
Szabó Sándor preparátor (1012 Buaapest. Attila u. 129.. telefon: 375-2951) 10 százalék ked
vezményi ad a VKE lagjanak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kikészítéséből 

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

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

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

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 éra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett Időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TeMlax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.liu http7/www.netcall36.hu/lofegyv/Yegyver.htm

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

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

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

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

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1/3314-368

A 'TerraíPrint Kiadó
t e r m é s z e t -  és v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest, Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. Teü fax: 350-6455. Nyitva tartás: H -C s: 8 -1 5 . P: 8 -1 2

Kapható kiadványok:

Jel Cím Ar (Ft)
06 ötven vadász emlékeiből 6. (szerk.: Tálosi István) (kemény kötésben) 1500
Cs A .Csodaszarvas' (gr. Széchenyi Ferdinánd. e*só magyarországi kiadás) 950
Nv A vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 990
Ut Újra megtelt tarisznya (Páll Endro) 700
Sk Szólóhegyi kalendárium (Cséplő József) 700
St A sofymászat története (dr. Csőre Pál) 950
Ss Sikeres sórétlóvés (dr. Montagh András) 850
Vp Egy lövéssel ketlő... (egy gazdag vadászélet emlékei. Páll Endre) 900
Su Szudánban vadásztam (Almásy László) 850
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) (dr Knzsán László) (kemény kötésben) 1300

TP Tóltényportrék (Kovács László) 600
Ab Abesszínia a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán, szerk. dr. Krizsán L.) 950
Bp Balogh Péter emlékafcum (szerk.: dr. Koncz 1.—dr. Mooori l.-Tátosi 1.) 1650
Fn A Felsó Nilus mentén (Nemeskén Kiss Géza) 1917 850
H4 írások a hajdani vadászvilágból -  Balkay AdoH-Hőnig István (szerk.: Bányai J.) 850
K1 Képeslap -  Boros Zoltán vadász témájú festményei (8 db os garnitúra: 280 Ft) 40/db
T3 Tizenhárom töltény (Kovács László) 750
$2 Szikével, tollal, puskával (Mess Béla) 1100
W Szarvasbőpés (vadászvkxok) 400
Té A természet és én III. (pályaművekből összeállítva) 990
Szk Szlovákiai vadászkalendárium 1999 (szerk: Motosiky Árpád) 950
Vm Vadászálmok Mongóliában (dr. Kőhalmy Tamás) 950
Nf Négy felvidéki vadász (Gyimesi Gy. -  Justh ö . -  Motesiky A.) 850

Szb Szarvasbőgés (videokazetta) (készítene Zentai Csaba) 1600

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak egyes könyvei is.

Előkészületben lévő könyvek:
Jel Cím Ar (Ft)
Vo Vadorzók (oredeti dokumentumok alapián) (szerk : dr Czvalmga István) •750
Ve Kis vadászerdő (Smapius János. 1678) (fordította dr. Csóró Pál) i**nényi»ófcj6e*v •1500
Ké Vadász Könyvklub Évkönyv (a klub megalakulásának 5 évfordulójára) (taméoy fcőtéster) •1500
Vny Vadnyugati vadászpuskák (Kovács László) •750
07 Ötven vadász emlékeiből 7. (Szerk.: Ták>s 1. Az írasokat VI. 30-i^kérjúk) •1600
Te Tucatnyi töltény (Kovács László) •750
éi Vadászéletek (Kovács László) •850
Ap Apróvadra is vadásztam (Dr. Moss Béla)__ •1100
Lk A magyar vadászmtá nagy>ai -  Lázár Kálmán élete és munkássága (sz.: dr. Knzsán L.) •1100

A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvez
ményben részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Megvásároljuk a TerraPrint Kiadó 1996-ig kiadott egyes 
könyvért, valamint antikvár könyveket illetve új kiadványainkra cseréljük. Várjuk szives meg rendelésüket!

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
GYÁRI ALKATRÉSZ VÁLASZTÉKA!

LADA, NIVA,
samaRa

Budapest XIII., Apály u. 1-3. 
Telefon: 06-1/320-8418, 06-20/9348-887

Telefoni rendelésre postai utánvételes szállítás!

1998-BAN 100 ÉVES VOLT A KAHLES CÉG,
MELY ALKALOMBÓL SORSOLÁST TARTOTT.

AMIN 5 DB SZERENCSÉS MAGYARORSZÁGI KAHLES 
CÉLTÁVCSŐ TULAJDONOS KERÜLT KISORSOLÁSRA. 

NYEREMÉNYÜK 3 DB 500 ÉS 2 DB 5000 ATS NETTÓ ÖSSZEG. 
MELY FORINTBAN VEHETŐ ÁT.

HA ÖN TULAJDONOSA A KÖVETKEZŐ GYÁRTÁSI SZÁMÚ 
KAHLES CÉLTÁVCSÖVEK EGYIKÉNEK. NYEREMÉNYE 

ÖSSZEGE A MAGNUM 90 KFT. VÁCI VADÁSZBOLTJÁBAN DŐL 
EL ÉS KERÜL KIFIZETÉSRE A TÁVCSŐ FELMUTATÁSA UTÁN:

H11, H24, H32, 
409466N, 410351

VÁRJUK A SZERENCSÉS NYERTESEK JELENTKEZÉSÉT 
A 27/317-300-AS TELEFONSZÁMON 
IDŐPONT EGYEZTETÉS CÉLJÁBÓL.

mailto:mkh@mkh.liu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/Yegyver.htm
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2440 Szazhalombatta, Vörösm arty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

^ ü y m
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

FELKÉSZÍTÉS FEGYVERVIZSGÁRA

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:

• személyi vagyonőr • magánnyomozó • biztonságtechnikai 

rendszertelepítő • biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEM ENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-1) 283-4432, 

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



MAVAD RT.

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

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

Homepage: www.mavad.com 
IKIM bejegyzés száma: R -0 8 4 4 /9 3 /1997

H-2120 Dunakeszi. Fóü út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@ma»!.d»9r!el2002.hu

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

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

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

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

Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges vadászatokat kedvelőknek. 
5 vadásznap, öt antilop (oryx, hartebeest, impala, springbock, steenbock) 

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

trófeadíj ellenében, köztük igazi ritkaságok is!
Pumavadászat

USA, Colorado, Sziklás-hegység, ára: 3500,- USD/fő 
Argentína, ára: 2500,- USD/fő + helyi költségek.

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

Vadászatszervezői engedély szám a: 1499/96 97.
SCI h ivatásos tró feabírá ló i engedély szám a: CO M #1002373

VADGAZDÁLKODÁS

Biztosítsa már most 
őszi vadászatait!

naposfácán:

június 15-ig: 200 Ft + ÁFA
július 10-ig: 180 Ft 4- ÁFA
július 10-e után: 1ÓO Ft + ÁFA

előnevelt fácán:

480-500 Ft + ÁFA

tdászfáilesz vadásziácán:

1650-1800 Ft + A F A

napos vadkacsa:

belesi időtől függően: 1ÖO Ft + ÁFA
150 Ft + ÁFA 
140 Ft +  ÁFA

Felvilágosítás:
Siklós Zoltán

Tel.: (29) 320-042
Járási Gátőr

Tel.: 355-8939

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

Budapest, Visegrádi utca 9. 
Telefon: 239-1333 

Nyitva: hétköznap 10—1 7 óráig

2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 6800 FT,NAP (2 FÓ) 47 600 FTHÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZK) 9200 FT/NAP (2 FÓ) 64 400 FTHÉT (2 FÓ)
2 AGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD ♦ VACSORA 11600 FT/NAP (2 FÓ) 81200 FT HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 7800 FT, NAP (3 FÓ) 54600 FTHÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZK) 11400 FT/NAP (3 FÓ) 79 800 FT/HÉT (3 FÓJ
3 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ EBÉD* VACSORA 15000FT/NAP (3 FŐ) 105000 FT,HÉT (3 FO)
4 AGYAS SZOBA REGGELIVEL 9300 FT,NAP (4 FÓ) 65100 FT/HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FELPANZIÓ 14100 FT/NAP (4 FÓ) 98 700 FT,HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD ♦ VACSORA 18900 FT,NAP (4 FÓ) 132300 FTHÉT (4 FÓ)
KÜLÖN REGGELI: 650 FWő. félpanzió: 1200 FWő

A a Balaton északi partján. Keszthelytől 6 km-re található, Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV. telefon van. igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Őrzött gépkocsiparkolás az udvarban.
A szállodában söröző, billiárd és jatekterem. valamint kondicionálóterem várja ven
dégeinket.
A szálló kertjében fűtött fürdőmedence á l' vendégje rk  e é tkezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jó l feK -yre lt és részben h ö rö kö s  strandja igen ked
velt a családok körében.

A KÖRNYÉK SZÁMTALAN K faM D U LÁS I LEHETOSEGET KÍNÁL: A ff'ka Múzeum 
- S u m e g ^ l^ ^ M B P |É  I evízi tófürdő.

SPORTOLÁSI L E H E T Ö S É G ^ ^ H m K ^ D z é s  -  vízim otor -  strandröplabda -  
lovaglás -  sportlövészet -  asztalitenisz.

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

MAVAD PARFORCE VADÁSZBOIJ

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


Kemény munkás, kemény játékos

Ha munkára fogja, állja a sarat, de ha csak kikapcsolódni vágyik, 

abban is ideális partner. A Nissan Pickup masszív felépítésének és 

erős motorjának, illetve a négykerékmeghajtásnak és a felezőnek 

köszönhetően könnyedén elkíséri hegyen-völgyön át. Jó l ter

helhető, vontatásra is ideális, ugyanakkor vonzó külsejű. Vezetés 

közben olyan stabil, egyszerűen irányítható és kényelmes, akár egy 

személyautó. Ráadásul a Nissan Pickupot 3 év teljes körű garan

ciával vásárolhatja meg bármelyik Nissan márkakereskedőnél.

Nissan. Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni

NISSAN

Iliozi és Társa Kft. 6 5 0 0  Baja, 7 9 /3 2 6 -3 8 1 , 7 9 /4 2 2 -4 2 2  • Körös-Ql Kft. 5 6 0 0  Békéscsaba. 6 6 /4 4 9 -9 3 4  • ESG Kft. 1037 Budapest. 2 5 0 -4 4 7 7  • Nissan Rapid 
Kft. 1037 Budapest, 3 6 8 *6 0 7 5  • Nissan Koh-I-Noor Kft. 1047 Budapest, 3 7 0 -8 8 6 0  • Nissan Ferencváros, 1097  Budapest. 4 6 5 -5 0 6 0  • Nissan Autó Néró Kft. 
1112  Budapest, 3 0 9 -0 9 0 9  • Nissan Autó Néró Kft. 1 122 Budapest, 2 0 2 -3 4 5 5  • Nissan Rapid Kft. 1149  Budapest, 2 2 0 -5 0 8 0 . 2 2 0 -5 0 9 0  • Best Point Kft. 
1 165 Budapest, 4 0 7 -7000  • Gúla Autó Kft. 1 173 Budapest, 2 5 8 -6 8 8 8  • Tóth Frigyes Autóház Kft. 1182 Budapest, 2 9 0 -4 6 1 0  • Nissan Koko Kfl. 1204 Budapest, 
2 8 5 -5 0 7 8  • OMP Autóház Kfl. 4 0 0 2  Debrecen, 5 2 /5 0 3 -5 1 5  • Stickl Autóház 7 2 0 0  Dombóvár, 7 4 /4 6 5 -0 4 7  • Nissan ABB Kft. 2 5 0 0  Esztergom, 3 3 /4 1  1-840
• Áfész-Elszer Kfl. 2 1 0 0  Gödöllő, 2 8 /4 1 6 -2 0 3  • Mátra Nissan Kfl. 3 2 0 0  Gyöngyös, 3 7 /5 0 7 -0 1 0  • Vektor-Autó Kft. 9 0 2 7  Győr, 9 6 /3 1 4 -8 5 7 , 9 6 /3 1 5 -4 6 2  • 
Niss-Car Kfl. 6 8 0 0  Hódmezővásárhely, 6 2 /2 4 9 -3 4 6 , 6 2 /3 4 2 -9 3 9  • Nissan Kaposvár Kft. 7 4 0 0  Kaposvár. 8 2 /3 1 1 -5 0 0  • Elit Motors Kft. 6 0 0 0  Kecskemét, 
7 6 /4 8 0 -5 9 2  • Nissan Keszthely 8 3 6 0  Keszthely, 8 3 /3 1 4 -0 9 9  • Nissan Balogh 3531 Miskolc, 4 6 /5 0 6 -5 4 0  • Váradi és Orosz Gmk. 3 5 2 7  Miskolc. 4 6 /4  12-435
• Automobil Center 8 8 0 0  Nagykanizsa, 9 3 /3 1 0 -3 3 9  • Káta-Nissan Kft. 2 7 6 0  Nagykáta, 2 9 /4 4 0 -2 9 7 , 2 9 /4 4 0 -6 2 4  • Nis-Sun Bt. 4 4 0 0  Nyíregyháza, 
4 2 /4 0 2 -3 4 8  • South-Cár Kft. 7 6 2 6  Pécs, 7 2 /2 1 5 -9 7 0  • Autó Demeter Bt. 4 0 9 0  Polgár, 5 2 /3 9 2 -0 7 7  • Gemmax-Autó Kft. 6 7 2 8  Szeged, 6 2 /4 7 4 -4 3 3  • Stickl 
Autóház 7 1 0 0  Szekszárd. 7 4 /4 1 2 -5 2 3  • Komprex-C Kft. 8 0 0 0  Székesfehérvár. 2 2 /3 1 0 -2 0 8  • Kuro-Niss Kft. 2 3 1 0  Szigetszentmiklós. 2 4 /4 5 2 -4 3 9  • Omtec Kft. 
5 0 0 5  Szolnok, 5 6 /4 2 3 -5 3 0  • Bonus Kft. 9 7 0 0  Szombathely, 9 4 /3 1 3 -9 8 3  • Nissan ABB Kft. 2 8 9 0  Tata, 3 4 /4 8 7 -9 8 0 ,  3 4 /4 8 9 -1 2 4  • Áfész-Elszer Kft. 
2 6 0 0  Vác. 0 6 -2 0 9 -2 3 6 -6 7 1  • Autó Pataki Kft. 8 2 0 0  Veszprém, 8 8 /4 0 0 -0 0 4 ,  8 8 /4 4 2 -2 0 0  • Pannonex Autóház Kft. 8 9 0 0  Zalaegerszeg. 9 2 /3 1 6 -9 4 5

Ajánlott kenőanyagok: O Shell


