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SCHMIDT & BENDER Hungária Kft. 
H -l 106 Budapest, Fehér út 10. 

Telefon: 260-7641 
Fax: 263-2937

Rlzzíni és Fausti StefancSúyáilniányú olasz sörétes vadászfegyverek 
teljes gyártmányskálájáffifrlorgalmazása. Kiváló minőség, kedvező ár, 
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Vadászat szervezés kül- és 
belföldön

Vadgazdálkodási
szaktanácsadás

MAVAD Rt. 
Budapest 1525, Pf. 16. 

Tel.: 457-8051 
Fax: 201-6371 

service@ mavad.hu

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

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

MAVAD RT
AJANLATAINK:

Fajdkakas vadászat: siketfajd, nyírfajd, császármadár vadászata. A vadászterület az oroszországi Kirov mellett 
terül el. A vadászatok időtartama 6 nap, melyek március közepétől heti rendszerességgel indulnak.
A vadászat részvételi díja: n 1 .3 0 0 - Lehetőség van a vadászatot medve kilövéssel bővíteni: a túra medve 
lelövéssel 12 napos, részvételi díja: n 3.2(X).- A részvételi díjak minden költséget tartalmaznak, a repülőjegyet 
is, kivéve a szervezési díjat, biztosítást, valamint a m agyar határbelépés költségeit (állatorvosi díj, vám) 
Jelentkezési határidő: 2002. március 10.

Tavaszi medvevadászat Kamcsatkán: Lehetősége nyílhat egy medve elejtésére a kapitális medvék 
országában. A vadászatok 10 naposak, 2(X)2. április 25-m ájus 22. között indulnak. A részvételi díj: 5 .800,- USD 
-  6 .900,- USD közé esik, pontos értékét a vadászterület kiválasztása, valamint a csoport nagysága dönti el. 
(több fős csoport esetén jelentős kedvezmény)
Jelentkezési határidő: 2002. március 30.

Barnamedve vadászat Szibériában: 9 napos vadásztúrán ejtheti el élete barnamedvéjét. 2002. április 
28-m ájus 20. között kínáljuk önnek ezt a lehetőséget kedvező áron. A túra részvételi díja: 4.500 -  USD. 
Jelentkezési határidő: 2002. március 30.

Exkluzív Marco Polo vadászat: Lehetősége lehet, hogy magáénak tudhasson egy Marco Polo kost, a hegyi 
kosok királyát, minden vadász álmát. Túránk egy kirgisztáni vadászterületre viszi Önt 14 napon keresztül.
A vadászatok 2002. február 1. március 31.. valamint augusztus -  november között. Részvételi díj: 21.500 -  USD.

További részletes információkat a 20-428-0485 telefonon, 
valamint a director@mavad.hu F-mail címen kaphat.

B O LT  ÉS NAGYKERI 
44 0S Z Á Z H A LO M B A  
VÖRÖSM ARTY U,A

mailto:service@mavad.hu
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I A '  C A n i iY B O Y
Csúcsminőségű felépítmények: 299 000 Ft-tól* 
Tökéletesen illeszkedő platóbélések: 66 800 Ft-tól 
Gallytörőrácsok: 62 000 Ft-tól*
*Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Budaörs, Kinizsi u. 24. Tel.: 23/430-977 M
Pécs, Zsolnay u. 54. Tel.: 72/324-986 *
imap@axelero.hu www.carryboy.hu - 3 D öltöztető program!

Sze el várjuk 
a FeHoVa kiállításon  

a Hungexpo ,B ’ pavilonjában, 
a 12/G standon.

A tálcán kínált modellek megvásárolhatók!

Mitsubishi márkaképviselet és szerviz

MITSUBISHI
MOTORS

MITSUBISHI AUTÓSZALONOK:
1037 Budapest, Zay u. 24. Tel.: 250 -4065 , Tel./Fax: 388-9175
1012 Budapest, Alkotás u. 20. Tel.: 202-5180, Tel./Fax: 3 5 6 -3 4 8 5
1134 Budapest, Róbert K. krt. 47. Tel.: 350-2121, Fax: 350-2122

www.mitsubishi.co.hu • E-mail: ertek@dunainterservice.hu

mailto:imap@axelero.hu
http://www.carryboy.hu
http://www.mitsubishi.co.hu
mailto:ertek@dunainterservice.hu
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Teleíonszámaink: 06-1/222-6819,06-60/327-280

Ingyen adjuk a lapot!
Szeretnénk, ha 2002-ben több lenne az előfizetőnk, mint tavaly volt. ezért 
.1 régi előfizetőink segítségét kérjük, vegyenek részt az akciónkban.

Mindenki ingyen kaphatja meg a Magyar VADÁSZLAP-ot, aki össze
gyűjt kilenc új előfizetőt, elküldi címűnkre az előfizetők nevét, címét és 
egy összegben fizeti be vagy az egyenkénti befizetések másolatával iga
zolja a 21.600 forintos előfizetői díjat. Az akciónk a vadásztársaságokra is 
örvényes, minden tizedik lapelőfizetést ingyen adunk a számukra is.

A listákat és az előfizetéseket „belföldi postai utalványon" kérjük elkül
deni. a címünkre:

V a d á sza ti K u ltu rá lis  E g ye sü le t
1141 Budapest, Vízakna u. 23/b.

A Magyar VADÁSZLAP idei előfizetése 2002 decemberéig 2400 forint. 
Értelemszerűen, aki később fizet elő a lapunkra, havonként 300 forinttal -  
egy lapszám árával -  kevesebbet kell postáznia.

Nem kell előfizetnie a lapot azoknak a hivatásos vadászoknak, akik 2002- 
b en  egy összegben legalább 100 ezer forint értékben vásárolnak az egysé
gesíte tt formaruha téli-, nyári ruhadarabjaiból. A hivatásos vadászok a vásár
o s t  követően automatikusan kapják meg címükre a Magyar VADÁSZLAP-ot. 

Ha kérdése van. vagy további információkra lenne szüksége, a 
06-1 -222-68- 19-es telefonon vagy a 06-60-327-280-as telefonon ál

lu n k  rendelkezésére.
Előre is köszönjük a segítségét!

CÍMLAPON: NÉMETH JÁNOS FARAGÁSA FOTÓ: RING PÉTER

J M M m

MEGJELENIK HAVONKÉNT
Kiadó-föszerkesztö:
Csekö Sándor

Tel.: 06-30/397-5651
Felelős szerkesztő:

Homonnay Zsombor
Tel.: 06-30/397-5671

Főmunkatárs:
Som falvi Ervin

Tel.: 06-30/397-5661
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor

Szerkesztőségi titkár: Elekné, Erzsébet 
Tel.: 06-30/410-1051

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

KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 222-6819 
Tolefon: 60 327-280

a Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi 
postautalványon" a szerkesztőség címén, átuta
lásai a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél 
■ Mett 65100149-10004115 számú számlára, 

..így a hirlapkéztoesítőknól. a postahivatalokban. 
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. 

és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás:
Athenaeum Nyomda Rt.

Felelős vezető: 
dr. Garánó Bardóczy Irén

vezérigazgató

ISSN 1215-6159 (Nyomtatott)
ISSN 1588-1229 (Online)
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M EG YE I  TUDÓS TÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30/318-7969
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20968-7096
Békés: Lovász Sándor 06-30945-1987
Borsod: Handa György Zsolt

06-20.329-1814
Csongrád: Mészáros György

06-60/478-657
Fejér. Gáspár Attila 06-20 977-9526
Győr: Pió Márta 06-30961 -8844
Hajdú: Kozák Imre 06-20 382-3450
Heves: Prezenszky János 06-36316-512
Komárom: Faragó István 06-20 938-2754
Nógrád: Gaál Dénes 06-70-210-6465
Pest: Mészáros Iván 06-30207-3260
Somogy: Szarka Ágnes 06-30 961-9481
Szabolcs: Erdélyi István 06-44/362-569
Szolnok: Czeglédy István 06-60 457-449
Tolna: Bischof Ferenc 06-20920-3662
Vas: Takács Viktor 06-30 '232-9623
Veszprém: Baracskay Lajos 06-88 422-298
Zala: Polster Gabriella 06-20 938-8210

I mail cím ünk: vke@ vadaszlap.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

TÜNDÉR LESEN
Bizonyára nem vagyok egyedül a gyötrő lelki
furdalással ilyenkor, a nők napja közeledtével, 
szánom, bánom összes bűneimet, olykor na
pokra elhúzódó eltűnéseimet, önfeledt csa
vargásaimat. és olykor még számomra is hi
hetetlen kalandjaimat. Azt a legalább ezer 
okot, amiért nem térhettem a „normális” em
berekkel. a nem vadászokkal teljesen egyidő- 
ben nyugovóra. Mentségemre hozom fel, leg
többször az utolsó szó jogán, hogy több mint 
három évtizeddel ezelőtt ebbéli apró és sze
rintem teljesen jelentéktelen hibáimról életem 

leendő társát -  bár nem túl sok időt hagyva a habozásra -  előre tá
jékoztattam mindezekről. Képzeletbeli panaszkönyvem lapjai éppen 
ezért tiszták maradtak. Szóban kaptam ugyan dicsekvésre okot ko
rántsem adó -  mondjuk egész finoman: kritikát -  de mint tudjuk: a 
szó elszáll, a sírás megmarad...

Sokszor kérdezték már, mi a titok? Nos, szépeket lehet itt monda
ni, de mindenütt beváló okosságokat nem. A magam részéről azért 
elárulok egyet, bárki kipróbálhatja, ha valódi csudát akar személye
sen átélni, és nem kell hozzá semmiféle fű. tabletta, vagy más. ma
napság divatos élménypótló ajzószer, amitől valaki akár függőben is 
maradhat.

Vadászat után fáradtan, a hideg széltől kicsípett arccal hazaér az 
ember és élete párja elé tesz egy tányér forrón gőzölgő fácánlevest. 
Olyan igazit, amelyben egy egész kakas főtt lassú tűzön, vagy há
rom órán át, temérdek zöldséggel. Szépen hozzávillázzuk a fehér 
ruhás szűzlányként reszkető, külön főzött cérnametéltet. Szertartá
sosan belemorzsolgatunk egy cső méregerős, tűzpiros macskapö- 
csű paprikát, de megpergetjük még jóféle őrölt borssal is. Könnybe 
lábadt szemmel rögvest rájövünk, hogy ez maga a csoda, a varázs
lat, a bűbájos tündérkénk önfeledt játéka. Különös tüzek izzanak fel 
ilyenkor a vadászember fiában, ott legbelül, és lassan elérik a lélek 
legtitkoltabb bugyrait. A legszebbnek látod és gyönyörködve nézed 
az asztali remekmű művészi alkotóját, akit igazán csak itt, csak most 
és csak Neked adott a teremtő. Egy egész új világ tárul ki, és min
den csodálatossá, gyönyörűvé nemesedik. Mindezek után lassan, 
illendően lábujjhegyen kioson minden megtapasztalt hétköznapi 
rossz a konyhából, s csak Te maradsz ott életed párjával. Bárki, bár
mit mond. nincsenek ennél meghittebb pillanatok, amelyeket csak 
együtt, az igazi társsal lehet átélni. Persze igyekszünk mi, tüskésbő
rű férfiak, mindig az érzelmektől nem befolyásolható, ..Nagy Ma
csók" látszatát kelteni, de valójában az életünk első tétova lépésétől 
az utolsóig ott vannak mellettünk szeretett hölgyeink, akik az egész 
életünknek értelmet adnak. Sajnos -  ilyen, olyan okok miatt -  sokkal 
kevesebbszer vesszük le előttük kalapunkat, mint kellene. Valljuk 
be. hogy a hosszú évtizedek alatt hányszor, de hányszor derül ki, 
hogy végtére is éppen a „gyengébb nem" az erősebb. Soha nem 
felejtem egy tragikusan hirtelen az örök vadászmezőkre költözött 
vadásztársam fiatal feleségét, aki csak azért tette le a vadászvizs
gát és lépett be a vadásztársaságba, hogy férje végakarataként 
négyéves kisfiúk majdani nagykorúságakor a kezébe adhassa édes
apja hőn szeretett vadászpuskáit. Vagy azt a vadászfeleség -  éde
sanyát. aki miután férjét halálos vadászbaleset érte. nem vadászó 
fiát beszélte rá apja emlékének tiszteletteljes ápolására, igaz va
dásszá válására.

Nem tudom miért, de sokszor még magunknak is szégyelljük be
vallani. mennyit gondolunk rájuk akkor is. ha kint cserkelünk az erdőn, 
járjuk a határt, kinn éjszakázunk a lesen. Igen. le kellene hozni a sza
lonka csillagot az égről, ahogyan annak idején, az udvarláskor meg
ígértük. Illesse őket minden tavaszt jelző virág, a félénken most bújó 
pazar illatú ibolya, amelyet, ha szalonkahúzások után hazaviszünk, 
akkor minden meg van bocsátva. A Csodák Palotájának felépítése te
hát senki számára nem vágyálom, ha jók az alapok és sikerül valaki
nek. jó érzékkel kiválasztania élete értelmét. Ahogy boszorkányok, 
tündérek is. márpedig vannak. Sokan vagyunk, akik ebben mélyen hi
szünk. és szeretnénk az év minden egyes napját a nők napjává ma- 
gasztosítani. A teljességet elérni -  
természetesen -  csak valóban ke
veseknek sikerülhet, de törekedni 
mindannyiunknak lehet, sőt sokkal 
inkább kellene is mindezekre.

mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI: 
Az első szó 200 Ft, minden további 
szó 50-50 Ft + 25 % áfa. A hirdetése
ket levélben, faxon, e-mailen vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig 
szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a 
nem kereskedelmi jellegű apróhir
detések ingyenesek.

FEGYVER

FÉG Bock büchs egy billentyűs, tűzvál- 
tós biztosítóval, egyedileg, több váltó
csővel gyártott vadászfegyver igényes 
vevőnek eladó. Cserecsővel: 
2x12/70 /sörétes/. -  222 R betétcső a 
felső 12-es csőrhöz, végigmenő kivitel
ben. - 222/7x65 R -7x50-es Neopta, csú
szólábas távcsővel /hegyi karabély/, 
2x9,3x74 R - 4x32 Neopta távolság mé- 
rős. patent lábas távcsővel /ejektoros 
expressz/. Irányár: 595.000.- Ft Érdek
lődni: FüKJp N„ 06/60/321-983.
Merkel 20-as, hagyományos csövű, 
mélyvésett, angol agyas, sörétes, va
dász lőfegyver szép állapotban.
200.000.- Ft-ért eladó. Érdeklődni: 
06/30/9510-849.
Eladó hagyományos csövű Merkel. sö
rétes fegyver. 12-es kaliberű, érdeklődni 
telefonon: 06/30/9438-912.
Eladó! 1 db Brov/ning. alsókulcsos. .30-
06-os kaliberű, golyós vadászfegyver, 1 
db Browning, 12-es kaliberű, pumpálós. 
sörétes fegyver, 3 db csere chokkal. Ér
deklődni:' 06/20/9117375 telefonszámon 
lehet.
Eladó! 1 db Sako Luxus 300 Weatherby, 
magnum kaliberű, golyós vadászfegyver, 
1,5x6-42-es Schmidt and Bender céltáv
csővel. suhli patentlábas szerelékkel, és 
1 db 410-es kaliberű, Amantino. sörétes 
vadászfegyver. A fegyverek kifogástalan, 
új állapotban vannak. Érdeklődni: 
06/30/991-7891 telefonszámon lehet.
Tikká .30-06-os, Schmidt and Bender 
8x56-os céltávcsővel, gyári Tikka szere
lékkel eladó. Ár: 285.000.- Ft. Érdeklőd
ni: 06/30/353-3313.
.222 Rém. kaliberű, Steyr-Mannlicher 
SL. gyártmányú, golyós vadászfegyver. 
6x42-es Schmidt and Bender céltávcső
vel eladó. Ár: 360.000.- Ft. telefonszám: 
06/20/382-0033.
Merkel drilling 7x65 R x 16x 16 kifogás
talan műszaki és gyönyörű esztétikai ál
lapotban eladó. Telefonszám: 
06/30/348-8393.
Ruger .223 Rém. gyári szerelékkel. 
6x42 Schmidt & Bender céltávcsövei. 
Browning Eurobolt .300 Win. Mag. old
ható szerelékkel, kettő tárral, és egy Be- 
nelli Rafaello 12/70 automata sörétes, 
külön-külön is eladó. Érdeklődni: 
06/30/9680-917.
Eladó Merkel drilling 12/12/7x65 R. új
szerű állapotban 3-12x56 Zeiss Diavari. 
patentlábas céltávcsővel. Docter Sight 
pirospontos, futóvadlövővel, dupla mon
tázzsal. faragott, feketedió ágyazással. 
Ezen kívül Steyr Manlicherhez 26-os át
mérőjű. komplett céltávcső szerelék és 
céitávcsőből spektivet varázsoló ■'Torná
dó" 4 x-es okulártoldat. Érdeklődni a 
06/70/235-3016-os telefonszámon.
Bréda (Beretta), új félautomata. 12 kai., 
cserélhető chokkos, 76 mm-es. tölté

nyűr, luxus modell, jobbos, balos, tus ál
lítási lehetőséggel. FÉG 30-06-os. új go
lyóspuska. 4x40-es Zeiss jena távcsővel 
szerelve, eladó. Érdeklődni: 06/57/456- 
281 vagy 06/30/9735-714-es telefonon 
lehet.
Eladó: C2-550 Lux, új fegyveragy. Ér
deklődni: 06/30/272-5437 telefonszá
mon lehet.
Eladó egy 1860-as, Lefaucheux söré
tes. Érdeklődni: 06/20/9163-211 telefon
számon lehet.

KUTYA

Vadászkutyák képzése (fegyelmi, va
dászati. társasági) képességvizsgára, 
vadászati alkalmassági vizsgára és 
munkavizsgára való felkészítése! Kép
zés formája panziós jellegű, ideje a tu
lajdonossal egyeztetve. Baranyi Sza
bolcs 06/30/9965-198.
Rövidszőrü magyar vizslakölykök el-
adóak! Érdeklődni a 06/20/9623-007-es 
telefonszámon.
Rendkívül ígéretes, fekete, labrador
kiskutyák, aktívan vadászó, kitűnő kiállí
tási eredményekkel rendelkező szülők
től. eladók a Black Speed Hunter ken
nelből. Érdeklődni: 06/85/330-337 vagy 
06/30/9596-073-as telefonszámon.
Erdélyi kopó kölykök, vadászó szülők
től eladók. Tatai Sándor. 06/30/853- 
9681.
Welsh-terrier kölykök aktívan vadászó 
szülőktől és munkavizsgás apától el
adók. Telefonszám: 06/30/317-8226, 
vagy 06/84/348-247 (este).
A Gházi-Kászim kennelben, szál
kásszőrű tacskó, fekete és sárga labra
dor kölykök, vadászó szülőktől eladók. 
Cím: Endre Károly 7678 Husztót. Kos
suth u. 5. Teíefonszám: 06/72/498-683.
Vadászkutyák tanítását, vizsgára való 
felkészítését vállalom. Ugyanitt már fel
készített német vizsla eladó. ÖTV-zett. 
fekete, spriccelt, nagyméretű, szép. né
met vizsla kannal fedeztetést vállalok. 
Szénási János, telefon: 06/34/350-464.
Kitűnő küllemű és munkateljesítmé-
nyü szálkás szőrű tacskók előjegyezhe- 
tők a Von Alltenburger kennelből. Ma- 
rosmenti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ 
fiatal klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x CAC, 
2x CACIB. 2 x HFGY BOB O.K. Európa 
Kupa győztes, tenyésztésre javasolt 
kannal fedeztetünk. Telefon: Szarka: 
06/30/9619-481.

ÁLLÁS

Középfokú képesítéssel rendelkező 
erdésztechnikus, hivatásos vadászi ál
lást keres. Érdeklődni a 06/30/973-5070- 
es telefonszámon lehet.

VEGYES

Nyílpuska vadonatúj, csigás, távcső
vel. nyílvesszőkkel eladö-elcserélhető. 
Nem engedélyköteles. Utánvéttel is el
küldöm. Ára: 48.000.- Ft. Telefon: 
06/20/9621-903.
Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 
db szóbeli tétele (350 kérdés) megren
delhető a 06/75/313-271 vagy
06/20/333-28-34-es telefonszámon.
Vadászkönyvvel várjuk a tavaszt! -  A
Diana Vadász-Horgász Antikvárium va
dászkönyv készletéből kedvére válogat
hat! - Ingyenes árjegyzéket küldünk.

Makó, Zrínyi u. 34. 6900. Telefonszám: 
06/62/211-561.
Jó állapotban lévő (parancsnoki) UAZ 
eladó! Gallytörő rács, rádiós magnó, fe
lújított motor, vonóhorog. Irányár:
520.000.- Ft. Érdeklődni: 06/20/4242- 
642.
Vadásztársasági tagságot vennék
Paks vonzáskörzetében. Ajánlatokat a 
06/20/388-1746-os telefonszámon vá
rom.
Trófeatáblák nagy választékban, ké
szítőtől. Hazai, afrikai, hal. stb. Kérésére 
termékismertetőt küldök. Fűzi Gábor fa
szobrász. Tel/fax: 318-92-50, Telephely: 
Í116 Budapest. Talpas u. 4.
Bakonyban lévő nagyvadas területre 
vadásztársasági tagokat keresünk. In
formáció: 06/30/9374-374. vagy
06/88/443-300.

Infratávcsövek, éjjel látó készülékek 
az ország legnagyobb választékából 
eladók, megrendelhetők. Telefon
szám: 06/30/205-3714.

A Bakony és Vértes találkozásánál el
terülő 20.000 ha-os nagyvadas terü
letünkre. gyakorlattal és német nyelv
tudással rendelkező hivatásos va
dászt keresünk, azonnali belépésre. 
Érdeklődni: T/F: 06/88/400-430.

A Dunaújvárosi Kohász Vt. 2002. már
cius 15-től április 15-ig kotorékozási 
lehetőséget biztosít vadászok, jól dol
gozó kotorékebbel rendelkezők ré
szére. Telefonszám: 06/30/9973-322.

Újszerű állapotban lévő fegyverek:
A.Zoli 12/70 Bock 137.500,-, P.Beretta 
12/70 bock 209.000.-. L.Franchi 12/70 
bock 121.000.-. Rizzini 20/70 bock
385.000.-. Merkel 16/70 dupla 75.000.- 
. FÉG M.C. 16/65 52.500.- Breda 12/70 
automata 93.500,-, L.Franchi 12/70 au
tomata 69.000,-, Fabarm 12/76 auto
mata 162.000.-. Egyéb vadászfelsze
relések. kiegészítők.
Natura-Hód Kft.. Hódmezővásárhely. 
Ady Endre u. 37. Telefonszám: 
06/62/244-179. vagy 06/30/479-0916.

FeqyyerjaYítás;
Minden típusú lőfegyver javítása, fe
lújítása, agyazása. céltávcső szerelé
se. vizsgáztatása, hatástalanítása, ér
tékbecslése. Régi fegyverek restau
rálása. Nagy Ferenc fegyvermüves. 
4034 Debrecen. Tengerész u. 4.. tele
fon: 06/52/423-176.

VADÁSZTÁRSASÁGOK!
VADGAZDÁLKODÓK!

VÁLLALKOZÓK!
A 2002-es tenyésztési idényre olyan te
nyésztő jelenteti meg a hirdetését, aki a 
vadkacsatenyésztéssel. vadászattal, 
több mint negyedszázada foglalkozik, 
mégis először jelenik meg a vadkacsa- 
piacon a saját tenyésztésével. Megfi
zettem a tanulópénzt, de akik most 
kezdik, ezt megspórolhatják, ha rám 
hallgatnak és tőlem vásárolnak.
NAPOS VADKACSÁK:
180-150.-Ft+Áfa 
ELŐNEVELT VADKACSÁK:
21-28 naposig 350.- Ft+Áfa.
A távolság nem akadály, az ország 
bármely területére szállítunk.
• kezdőknek teljes körű szaktanácsadás.
• akiknek eddig nem sikerült jó re
pülő récéket nevelni, közösen megta
láljuk az okát.
Régi és új Partnerek!
Várom érdeklődésüket és M E G R E N - 
DELÉSÜKET, biztosan megegye
zünk. Telefon-fax: 06//66/280-002 
vagy 06/20/9436-087.

Vaszkó Imre 
Vadgazdálkodási vállalkozó 

5502 Gyomaendrőd, Bem J. u. 5.

Gímszarvas, 
dámszarvas, 

őz és vaddisznó 
vadászati lehetőségek 
a „GYULAJ”  Erdészeti 

és Vadászati 
Részvénytársaság 
vadászterületein.

Információ a 74-573-949, 
vagy a 30-947-0898-as 

telefonszámokon.

“T C ű iá , a * tc C  ’T C .o ilá tA
H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 

E-mail: kollath@maii.digiiel2002.hu www.koSath.hu

Namíbiai vadászat
• Osnija vadászfarmon (40 ezer ha). Afnka legnagyobb természetes jávor antilop populációval 

rendelkező vadászterületén • Oshinguluban: magyar kísérővel Namíbia 8 vadban 
leggazdagabb farmján. • a Jeske farmon, kiváló nyársas (Oryx) és kudu antilop élőhelyén. 

Dél-Afrikai Köztársaság Egyénekre szabott, különleges vadászatok, sörényes
juh vadászat lehetőséggel 

Puma vadászat az USA-ban. Kolorádóban és Argentínában (magyar kísérővel) 
Spanyolországban Zerge és kőszáli kecske vadászatok 

Grönlandon Pézsmatulok vadászat, kutyaszánnal 
Azerbajdzsánban Dagasztani túr vadászat 

Horgászás és vadászat együtt a Volga deltájában, az Urálban 
és az lii folyó deltájában, valamint a Csendes-óceán partján 

Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők! 
Trófeabírálói engedély szama: COM#l002373 Vadászatszervezői engedély száma: 1499>*96.-97.

Web-oldal: www.kollath.hu

mailto:kollath@maii.digiiel2002.hu
http://www.koSath.hu
http://www.kollath.hu


INTERJÚ

Vadászösvényen
VADÁSZLAP: Ha belegondolok, min
den elismerésem, hogy 33 évesen -  
megelőzve sok férfikollégáját -  a m i
nisztérium vadgazdálkodási osztályán 
tevékenykedik. Értékeli a karrierjét?

DR. VEZSENYI HAJNALKA: -  Még 
csak pár hónapja helyeztek át ide és az 
igazat megvallva még keresem a he
lyem. A mindennapi feladatok mellett a 
nemzetközi-, és az állategészségügyi 
ügyek intézésében kell majd eredmé
nyeket felmutatnom. Örülök, hogy itt 
dolgozom és remélem, hogy a vadgaz
dálkodás ügyét szolgálhatom.

VADÁSZLAP: Ön az állatorvosi dip
loma cuni laude megszerzése után 
rögtön a minisztériumba került?

DR. VEZSENYI HAJNALKA: -  A  kö
telező gyakorlat után. amelyet egy kis
állat klinikán töltöttem, elsősorban az 
angol és német nyelvtudásomnak kö
szönhetően, 1996-ban kerültem a m i
nisztériumba. A  diplomámnak megfele
lően az állategészségügyi főosztály 
igazgatási osztályán kezdtem el dolgoz
ni. 1999-2000-ben Franciaországban 
tanultam és megszereztem az ottani sza
kállatorvosi diplomát. Közben elég jó l 
megtanultam franciául és 2001 áprilisá
tól novemberig a miniszter úr kabinet 
irodáján az EU témákkal foglalkozhat
tam. Amikor hazajöttem külföldről, ak
kor kezdtem el levelezőn a vadgazdál
kodási szakmérnökit.

VADÁSZLAP: M iért?

DR. VEZSENYI HAJNALKA: -  Mert 
érdekel és mert -  ahogy mondani szok
ták -  megfertőződtem a vadászattal, 
megfogott a vadászat hangulata, sokszí
nűsége. Az egész egy Békés megyei va
dászaton történt, ahol kísérőként voltam 
jelen ... és ami után rögtön letettem a 
vadászvizsgát. Nem vagyok vadásztár
sasági tag. még nincs saját sörétes pus
kám. de szívesen vadászom. Szarvasbi- 
kán és mezei nyálon kívül -  ha nem is 
sokat -  de már lőttem majdnem minden 
vadászható vadfajt.

VADÁSZLAP: Nem tartja  -  idézőjel
ben -  „genetikai torzulásnak” , hogy 
nő létére vadászik?

DR. VEZSENYI H A JN A LK A :-S ze 
rintem a vadászattal a nők ugyanúgy be 
vannak oltva, mint a férfiak ... legfel
jebb ez a „torzulás”  ritkábban jön elő. S 
ha ezt bárki „torzulásnak" tekinti, annak 
fogalma sincs a vadászatról, a vadról, a

Hölgyvilág
Nem o ly  rég ism erkedtem  meg a két if jú  hö lggyel, 

m indketten -  m ásod ik d ip lom aként -  a szakm érnöki 
do lgoza tuka t írják a Szent István Egyetem vadb io lóg ia i 

tanszékén. Dr.Vezsenyi Hajnalka á lla to rvos négy éve lett 
vadász, az FVM vadgazdálkodási osztá lyán do lgozik, 
Nagy Ild ikó  erdész-vadgazdálkodási szakon végzett 
agrárm érnök, hét éve vadászik G yöm rő környékén, 
Nagykátán a Fö ldh ivata lban do lgoz ik  és a Túzberek 
Vadásztársaság esküt tett, igazolvánnyal rendelkező

hivatásos vadásza.

természetről... és a nőkről sem. Én Du
nakeszin nőttem fel, ott jártam iskolába 
és amikor csak tehettem. lovászkodtam 
az alagi telepen. Valószínűleg ezért let
tem állatorvos. Nem hiszem, hogy a va
dászat olyan távol állna a tanult szak
mámtól. ezért döntöttem úgy. hogy a jö 
vőben a vadon élő állatok egészségügyi 
helyzetével kívánok foglalkozni, erről 
írom a szakdolgozatomat és ebből sze
retnék kisdoktorit szerezni. Egyébként a 
vadászat kezd családi ..betegség”  lenni, 
a bátyám ugyanis húsz éve vadászik, a 
Veszprém megyei FM Hivatal vadászati 
halászati felügyelője és a barátom -  aki 
informatikus -  már készül a vadászvizs
gájára.

Elméleti vadőr
VADÁSZLAP: Hogy adja a fejét va
dőrködésre egy 27 éves agrármér
nök? Hogyan lett hivatásos vadász 
Nagy Ildikó?

NAGY ILDIKÓ: -  Itt születtem Gyom
ron. Monoron jártam gimnáziumba és 
kertészmérnök szerettem volna lenni. A 
kertészkedés azért tetszett meg, mert 
tetszenek a szép virágok és nyaranta 
egy tanyán nyaraltunk a húgommal a 
nagynénémnél, ahol rengeteg virág van. 
Nem vettek fel. ezért a család úgy dön
tött. ne pazaroljam el az/ időmet, irat

kozzam be egy gyógyszerész asziszten- 
si iskolába. Felvettek és be is fejeztem 
az iskolát, de elsőéves koromban hallot
tam. hogy Gyöngyösön be lehet iratkoz
ni a mezőgazdasági főiskolai karra. Bei
ratkoztam és itt hallottam a csoporttár
saimtól először a vadászatról. Ők is 
gyömrőiek voltak, ők adtak először pus
kát a kezembe, velük voltam első ízben 
vadászaton, itt a Túzberek Vadásztársa
ság területén. Azóta minden héten itt 
vagyok ... voltam hajtó, vadhordó és 
1997-ben megszereztem a vadászvizs
gát. felvettek tagnak a vadásztársaság
ba. Az általános mezőgazdasági diplo
ma mellett elkezdtem a vadgazda szak
mérnökit ... ha minden jó l megy. idén 
diplomázok. A legutóbbi választáson 
lettem megyei küldött, a fegyelmi bi
zottság tagja és a képesítésem miatt hi
vatásos vadász.

VADÁSZLAP: Befogadták?

NAGY ILD IKÓ : -  Inkább megszoktak. 
Kezdetben kicsit furcsállották a kitartá
somat. de aztán -  úgy érzem -  elfogad
tak. 1999 óta Nagykátán a Földhivatal
ban dolgozom mezőgazdászként és 
amikor csak tehetem, itt vagyok a terü
leten. segítek a fiúknak -  a két igazi 
vadőrnek -  mindenben, amiben csak tu
dok. Természetesen a vadőrködésért 
nem kapok fizetséget, ezért ragasztották 
rám az „elméleti vadőr”  jelzőt, amiért

egyáltalán nem neheztelek, inkább elis
merésnek veszem.

VADÁSZLAP: Milyen fegyverei van
nak? •

NAGY IL D IK Ó :-V a n  egy 16-os IZS 
bockom. egy vadiúj 7x64-es Luger go
lyósom. Nem tartom magam kiemelke
dően jó  lövőnek, talán a nyulat lövöm a 
legjobban, de már lőttem fácánt, vadka
csát. elejtettem egy vadkant és nem 
olyan régen avattak fel rókavadásznak.

VADÁSZLAP: M irő l szól a diploma- 
munkája?

NAGY ILD IK Ó :-E lm é le ti a felada- 
tóm. amelyet az eddigi szakirodalomra 
alapozok. A  téma: a magyarországi em
lős ragadozók általános jellemzése, sze
repük a vadgazdálkodásban és a termé
szetvédelemben. a vadászhatóság és a 
védelem problémái... ökológiai megkö
zelítésben.

VADÁSZI,AP: Vadásziasan öltözkö
dik, egy Lada Nivával közlekedik, a 
szabad idejét a vadászterületen tölti, 
a telefonjában egy \addisznó sziluett
je  látható, a névkártyáján őzbakfej ... 
mintha eljegyezte volna magát a va
dászattal. Van magánélete is?

NAGY IL D IK Ó :-H a  arra gondol, 
hogy van-e barátom, vőlegényem, férj
jelöltem ... akkor a válaszom, hogy 
nincs. Egyelőre számomra a vadászat 
jelenti a szerelmet. Am ikor ismerked
tem a vadászokkal, sokan mondták, 
hogy ez nem női időtöltés, nem női 
szakma. A nőknek nincs semmi keresni
valójuk a vadászaton... az a dolguk, 
hogy vadászgyerekeket szüljenek. Es ez 
nem csak amolyan mende-monda. úgy 
gondolom, mert ezt megtapasztaltam, a 
nőknek többszörösen meg kell dolgoz
niuk a sikerekért, az elismerésért.

VADÁSZLAP: Miiven sikerekre vá
gyik?

NAGY ILDIKÓ: -  Nagy babérokra nem 
vágyom. Olyan vadásztársaságnál szeret
nék dolgozni, ahol hivatásosként részt 
vehetek az irányításban vagy szívesen 
lennék a vadászatban köztisztviselő. Ed
dig falakba ütköztem, vannak kudarcaim, 
de nem adom fel. A kitartásommal elöbb- 
utóbb bizonyítani fogok. Itt a vadásztár
saságban szeretnek, pátyolgatnak. Káro
lyi Béla, az elnökünk mindent megtesz a 
pályám alakulásáért, sőt nagyon büszke 
rám. Ez erőt ad a kitartáshoz és nem sze
retnék neki sem csalódást okozni.

Csekő Sándor

Nagy IldikóDr. Vezsenyi Hajnalka



A K TU Á LIS

ÜNNEPELTÜNK
A 120 éves évforduló méltó 
megünnepléséhez biztosított 
helyet a városligeti Vajdahu- 
nyad vár patinás épülete
gyüttese február 16-án az Or
szágos Magyar Vadászati 
Védegylet emlékülése alkal
mából. A meghívott vendége
ket a Múzeum udvarán soly- 
mászok, íjászok, kutyások lát
ványos, korhű öltözékű cso
portja fogadta, nem kis örö
mére a szép számmal jelen 
lévő turistának. A főépület 
gyönyörű aulája volt helyszí
ne az alkalmi kiállításnak, 
ahol vadász témájú műalko
tásokat láthattak a résztve
vők. Jelen voltak a Nemzetkö
zi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács (C.I.C), a Európai Va
dászszövetségek Szövetsé
ge (F.A.C.E), valamint a 
szomszédos országok va
dászszövetségeinek vezetői 
és képviselői, az O M W  me
gyei tisztségviselői és küldöt
tei, a szakhatósági szervek 
és a szakmai szervezetek 
képviselői.

A hivatalos program a Ma
gyar Vadászok Zászlójának 
behozatalával vette kezdetét, 
majd a jelenlévők elénekelték 
a Magyar Himnuszt zenekari 
és énekkari kísérettel. Bő- 
zsöny Ferenc, a rádió nép-

„ A vadászat az élő természet és az 
emberi közösség közötti harmónia 
megteremtésére törekszik, sajátos 

szabályaival, fegyelmével, 
kikristályosodott etikájával morális 
kapocs a társadalommal. Fontos, 

hogy a jövő generációk számára ezt 
az értékrendet fenntartsuk, ne csak 
a vadászok, hanem valamennyiünk 
számára” -  mondta köszöntőjében 

Mádl Ferenc köztársasági elnök

szerű főbemondója konferálta 
be az előadókat, műsorszá
mokat. Trokán Péter színmű
vész nagy átéléssel szavalta 
el József Attila: A  csodaszar
vas című versét, majd a ma

gyar vadászokat és a 120 
éves Védegyletet köszöntötte 
Mádl Ferenc köztársasági el
nök keresetlen szavakkal, 
gyermekkori hajtó élményeit 
is felidézve.

Székely Lász ló , a Védegy
let elnöke megemlékezésé
ben idézte gróf Nádasdy Fe
rencnek, az első elnöknek 
1881-ben megfogalmazott 
alaptézisét az Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet 
megalakításakor: „eme moz

galomnak és intézménynek 
országosnak kell lennie, fel
karolva magába mindenkit, ki 
e hazában lakik és kinek szí
ve a nemes vadász-szenved
élytől hévül". Kiemelte, hogy 
a nagy elődök által megfogal
mazott gondolatok, a kitűzött 
célok ma is igazak, aktuálisak 
és jövőbe mutatóak. Összefo
gásra hívta fel a vadásztársa
dalmat, a természet- és kör
nyezetvédőket, a földtulajdo
nosokat a magyar vadállo
mány és vadászat színvon
alának megőrzésére, mely te

vékenységnek az O M W  in
tegráló tényezője kíván lenni.

80 tagország jókívánságait 
közvetítette üdvözlő beszé
dében Dieter S chram m , a
C.I.C elnöke, aki szerint Ma
gyarország vadgazdálkodá
sa példaszerű, kiemelkedő 
helyet foglal el szakmai sike
reivel a nemzetközi szövet
ség tagjai között. Mi sem jelzi 
ezt jobban, mint az, hogy a 
szervezet jelenleg Magyaror
szágon tartja székhelyét.

A megújuló természeti erő
források ésszerű, hasznosítá
sának jó példájaként említet
te a vadászati tevékenységet 
B la * K rze, a F.A.C.E. elnök- 
helyettese, de hozzátette, 
hogy Magyarországon a tár
sadalomban és a vidék gaz
daságában bekövetkezett 
változások miatt egyre nehe
zebb a vadászat helyzete. 
Meg kell ismertetni a nagy- 
közönséggel és a döntésho
zókkal, hogy a természetvé
delemhez hogyan járul hoz
zá a rendszerszerű vadgaz
dálkodás.

Az OMW zászlójára elsőként gróf Széchenyi Zsigmondné kötött emlékszalagot „Magyarország bebizonyította a világnak, hogy milyen hatékonyan 
folytatható a vadgazdálkodás. Ha kiállnak a bűnözés ellen, amelynek semmi 
köze nincs a vadászathoz, de még az orvvadászathoz sem, akkor Önök nem 

csak a vadászatot védik, hanem a természet bölcs felhasználását segítik elő" 
-  hangoztatta Dieter Schramm, a CIC elnöke



AKTUÁLIS

Ősi vadászmesterségek művelőinek díszsorfala 
a Jáki kápolna előtt

Az üdvözlő  beszédek után 
lllényi Katica hegedűmű
vész látványos és virtuóz 
előadását ünnepelte hatal
mas tapssal a közönség, 
különösen a román küldött
ség érzékenyült el Dinicu: 
Pacsirta című művének hal- 
atán. Ezt követte a Szlovák 

Vadász Szövetséggel kötött 
megállapodás aláírása, 
majd Nemzeti Vadászrendet 
vehetett át dr. S te rbe tz  Is t
ván, Rácz G ábor és P ech
to l János.

Látványos külsőségek kö
zött került sor az OM W  díszes 
zászlajának átadására, melyet 
a külföldön élő g ró f Nádasdy 
Ferenc, az alapító elnök le
származottja ajándékozott a

jubiláló szervezetnek a Ná
dasdy Alapítvány jóvoltából. 
A zászlót -  stílusosan -  egy 
díszegyenruhás Nádasdy hu
szár adta át Pechtol János 
ügyvezető elnöknek.

Az ünnepség záróakkordja
ként a Vadászhimnuszt adta 
elő Kneifel Imre karnagy ve
zényletével a Székesfehérvári 
Férfikar és a Hermann László 
vonószenekar, a szólót Fátra 
János énekelte.

Öröm volt részt venni ezen az 
elegáns, minden ízében va- 
dászias rendezvényen.

Gratulálunk a szervezők
nek!

S om fa lv i Ervin

A szervezett magyar vadászat 
évszázadokon átívelő szakaszt zárt

A Szlovák Vadászszövetség és az OMW együttműködéséről Marián Lipka 
és Székely László elnökök írtak alá megállapodást

Blaz Krze, a FACE alelnöke: 
„Bátorság kell annak beismeréséhez, 
hogy a közvélemény jelentős része 

nem támogatja a vadászatot.”

Németh János Csergezán Pál díjas 
művész az OMW dámlapátba 

faragott emblémáját ajándékozta 
az ünneplő szervezetnek.

A hallgatóság soraiban a cseh, a horvát, a román, a szlovák és a szlovén
vadászszövetségek küldöttségei



AKÁR 
A FEHÉR HOLLÓ

KÜLFÖLDI
TAPASZTALATOK

2000 őszén és telén az enyhe idő miatt a szalon
kák Európa szerte szétszóródva, kis csoportokban 
teleltek át. Nem koncentrálódtak az Atlanti óceáni 
és Földközi tengeri enyhe éghajlatú vidékein. Ezt a 
tényt az ott élő vadászok az állomány drasztikus 
csökkenéseként élték meg. és ez jó alkalmat adott 
a Francia Szalonka Klub vezetőségének a régóta 
előkészített lelövési korlátok bevezetésére. A valós 
helyzet felmérését nagyban segítette a formálódó 
európai szalonkás összefogás.

A tavaszi szalonka törzsállomány kb. százezer 
darabbal volt nagyobb az előző évinél. A nyár 
kedvező volt, a tojók fel tudták nevelni a csibéket.
2001 nyárutója és ősze sok csapadékot hozott, a 
korábbi évek száraz, meleg szeptemberei után a 
Kárpát medencében egy esős, hűvös szeptem
ber köszöntött be. Az első szalonkák szinte egy 
időben jelentek meg Nyugat-Európában és a 
Kárpát medencében, és szalonkás barátaimmal 
a korábbi évekhez hasonló, hosszú szalonkás 
őszre gondoltunk, de nem úgy alakult az idő. Az 
október viszont csapadékban szegény, száraz 
volt. A talaj felső rétegei kiszáradtak és a szalon
kák táplálkozását majdnem lehetetlenné tették. 
Egyedül a nyirkosabb dombvidéken lévő erdős 
völgyekben és természetesen a folyók ártéri er
dőiben és legelőin találkoztunk rendszeresen a 
vonuló szalonkákkal, de ezek sem tartózkodtak itt 
sokáig, gyorsan délre vonultak. A skandináv or
szágokban és a többi költő-területeken viszont 
október közepén hirtelen téliesre fordult az idő, 
faggyal és jelentős havazásokkal beköszöntött a 
tél. Ez felgyorsította a hosszúcsőrűek vonulását, 
olyannyira, hogy novemberben már csak elvétve 
lehetett látni szalonkát még a „legszalonkásabb" 
területeken is!

Az olasz- és franciaországi szalonka telelőhe
lyek viszont felteltek, és az ott elkezdődött vadá
szatok nagyon eredményesek voltak. A nagy terí
tékek kialakulását a nyáron bevezetett napi, heti, 
havi és évi lelövési korlátok akadályozták meg. 
Ennek ellenére az utóbbi évtized legjobb szezon
ját tudják maguk mögött az ott élő vadászok. A 
tél decemberben viszont, az egész kontinensen 
erős fagyokat és nagy havazásokat hozott, még 
az enyheségéről híres Bretagne-i félszigeten is 
keményre fagyott a talaj. December közepétől 
egyre több. lefogyott, kis súlyú madár került terí
tékre. Az észak-franciaországi átfagyott talajú te
rületekről a szalonkák többsége a marokkói he
gyekbe és a spanyol tengerpartra húzódott. 
Azok a szalonkák, amelyek nem vonultak délre, 
koncentrálódtak Bretagne-ban a legkedvezőbb 
mikroklímájú vidékeken (ilyenek a meleg vízfolyá
sok. marhatelepek stb.) volt olyan, hogy 1,5 hek
táron több mint 20 szalonkát láttak.

Az etikátlan vadászat és a nyerészkedők mé
szárlásainak megelőzésére Franciaországban 
kétszer tíz napra -  december 20-ától január 6- 
áig -  megtiltották a vonuló madarak vadászatát. 
A vadászati idény a végéhez közeledik. Ugyan 
Franciaországban visszaállították a szalonka
vadászat korábbi, február 10-ei zárónapját, de 
a szalonkázók jelentős része már meglőtte az 
engedélyezett mennyiséget, vagy nagyon közel 
van az engedélyezett lelövési számokhoz, így 
az állomány további jelentős csökkenése nem 
valószínű.

Fluck Dénes

ZORD IDŐBEN

Az erdei szalonka szervezete a színes 
tollazatú madarak szervezetéhez ha
sonlóan többféle pigmentet (festéka
nyagot) tud asszimilálni. A tollazatát al
kotó színeket, a feketét, barnát, vörö
sesbarnát, sárgát más és más pigment 
alkotja. A pigment eloszlása, összetétele 
adja a toll különböző mintázatát a test 
egyes részein. Ez a tulajdonság geneti- 
kailag is örökletes lehet. De ahogy a pig
ment fajtái öröklődnek, úgy öröklődik tovább 
annak hiánya is. A sokféle pigment közül egy 
vagy több hiányozhat a szervezetből. A pigment 
hiányt tapasztalhatjuk a tollazaton, a lábakon, a 
csőrön vagy a szemen is. Ha a színhi
ány minden generációban jellegzete
sen megmarad, akkor mutációról is 
beszélhetünk. A szalonkák között ritka 
a teljesen színhiányos egyed, több 
millióból, ha előfordul egy-egy telje
sen fehér, de több fehér szárnyú, bar
na testű, vagy fordítva, fehér testű barna szárnyú 
példány került már terítékre. A leggyakoribb, ami
kor egy tollcsoport színe eltérő a normálistól (pl.: 
a nagyevezők fehérek). A fényképen látható albí

nó példányt egy breton vadász. Hemon Joel ej
tette el 2000 telén Franciaországban. 330 gram
mos tojó volt.

- F . -

A vándormadarak a zord téli időjárás ellen a 
kedvezőtlen vidékekről való elvándorlással vé
dekeznek. Ám az általában kedvező éghajlatú 
telelő területeken, ha ritkán is, de előfordul a 
nagy hideg, a tartós fagy. Az áttelelő madarak, 
így a szalonkák jelentős része is. nem vonul ek
kor tovább, hanem a helyszínen próbálja túlélni 
ezt az időszakot. Ez 1994-ben és az idei télen is 
így történt. A telelő szalonkák állományában je
lentős veszteséget okozott a tél. A kérdés aktu
alitása miatt egy fiatal francia biológus. M. Boss 
1999-2000-ben doktori értekezést írt a vonuló 
madarak tartós éhezésének hatásairól és a táp
lálékhiányos időszakban kialakuló viselkedésé
ről. Mínusz tíz-tizenöt fokos hidegben néhány 
nap alatt a talaj felső rétege keményre fagy. egy 
hétig tartó fagy esetén több centiméter mélyen 
is. Ha erre még tartós hó is kerül, a vándorma
darak tartósan éheznek. A hideget a szalonkák 
általában megfelelő élelmezés mellett el tudják 
viselni. A szalonkáknál a hideg elviselhetőségé- 
nek alsó határa -35 C. ha viszont ebben a hi
degben több napig éhezni kell, a túlélés esélyei 
nagyban csökkennek! A hideg időben a test hő
háztartásának fenntartása több energiát igé
nyel, amit a testben tartalékolt cukrokból és zsí
rokból fedez a fázó madár. Legelőbb a cukrok 
fogynak el. általában két nap alatt, majd az ezt 
követő nyolc napban a zsír fogy el, és utána 
kezdődik az izmok elbomlása. A zsírok felélése 
már a madár viselkedését is megváltoztatja, na
gyon erős vándorlási hajlam lép fel ekkor, a ma
dár nyugtalan lesz, és a kedvezőtlen éghajlatú 
vidéket el akarja hagyni (a kísérleti kalitkában 
röpdös, vergődik, nem találja a helyét). Ekkor 
még a tápanyagtartalékai 300-400 km repülésre 
elegendőek! Ha a vonulás végén a szalonka 
nem talál táplálékot, bekövetkezik az éhhalál

előtti 24. óra, amikor a madár már annyira le
gyengült. hogy a testébe juttatott táplálékot sem 
tudja megemészteni. Ekkor az éhhalál folyama
ta már visszafordíthatatlanná válik, és biztosan 
bekövetkezik. A test kihűl, és a madár elpusztul. 
Ha az utolsó nap előtt a lesoványodott madár 
kedvező helyre jut, vagy az időjárás kedvezőre 
fordul, élelembőségben akár egy hét alatt is ké
pes az elvesztett testsúlyának pótlására.

A szalonkák normális testsúlya 300-350-, a 
lesoványodott szalonka súlya 280-300-, a kiéhe
zett szalonka súlya 240-280 gramm.

Utóbbi testtömeg alatt a madár az éhhalál kü
szöbére kerül, maximum 3 nap a túlélési ideje.



A HÓNAP MADARA

K I R Á L Y N Ő J E
HOSSZABBÍTÁS NYUGATON

Madame Dominique Voynet francia környezetvé
delmi miniszter 2001. május 9-én visszavonta az 
általa 2000. július 13.-án előterjesztett vadászati 
törvényt és egyúttal lemondott bársonyszékéről. 
A vadászati törvény nem felelt meg az európai di
rektíváknak, amit a francia Alkotmánybíróság 
mondott ki. A direktíva szerint a vízivad és a vo
nuló madarak vadászata csak szeptember 1. és 
január 31. között engedélyezhető, a törvény pe
dig 8 faj vadászatát augusztus 10. és február 20. 
között engedélyezte. Az alkotmánybíróság hatá
rozata után a környezetvédelmi miniszter rende
letben tiltotta be ezeknek vadászatát 2001. janu
ár 31.-ével. Ezután persze tiltakozások hullámai 
indultak el. A különféle vadászszervezetek és a 
környezetvédők is több városban tüntetéseken 
ítélték el a számukra kedvezőtlen döntéseket. A 
francia vadászok nagy számuk miatt -  majd 5 
millió fő -  szavazataikkal politikai tényezőt jelen
tenek. Magyar viszonylatban hasonló arányok 
esetén ez 300 ezer vadászt és 1,2 millió szavaza
tot (családtagjaikkal együtt számolva) jelentene!

Voynet miniszter asszony visszavonulása óta a 
vadászatot kormányrendeletekkel szabályozzák 
Franciaországban. A miniszter asszonyt Yves Co- 
chet követte a bársonyszékben, aki hosszú töp
rengés után az utolsó pillanatban adta ki a vízivad 
és a szalonkák vadászatának évadzáró napjait. 
Az általános tilalom kezdete továbbra is január
31., de az örvösgalamb, a szalonka és a fenyőrigó 
vadászata február 10-ig engedélyezett, ha a va
dász vezeti lőjegyzékét. és betartja a napi lelövési 
darabszámot. A végeredmény: azaz a tíz nap 
hosszabbítás sovány vigasz ugyan, de erkölcsi 
értékű! A kihirdetés előtti utolsó éjjel vontakul tíz 
napot, és álltak el az eredetileg tervezett február 
20-ról. A lőjegyzék viszont a késői döntés miatt 
nem volt kapható a polgármesteri hivatalokban.

A szalonka vadászata csak azért került be eb
be a körbe, mert a CNB (Francia Nemzeti Sza
lonkavadász Klub) a vadászati idény hosszabbí
tási kérelme mellé egy tudományos dolgozatot 
nyújtott be. amelyben kimutatta, hogy a szalon
kák ebben az időszakban nincsenek az európai 
direktíva által megjelölt aktív szaporodási perió
dusban. A tanulmány magas szakmai színvona
la még a madárvédők részéről is elismerést vál
tott ki! (Ebben a dolgozatban a VKE szalonka
szekciójának munkája is benne volt!)

- f lu c k -

FÉSZKELÉSI ADATOK, 1945-TÖL
A párválasztás és a párzás időszaka jelentősen 
elhúzódik. Jellemzője, hogy dél-nyugatról észak
kelet felé haladva az állomány egyre később kot- 
lik. A tojások belső fejlődésének egy bizonyos 
stádiumában a tojó fészkelőhelyet keres és fész
ket „épít". A szalonkafészek egyszerű alkotás, kis 
talajmélyedésben falevelekkel bélelt, az álcázott 
fészekben lapul az első tojás. A négy tojást, mert 
ennyi van általában egy fészekben, tíz napon be
lül tojja a mélyedésbe. A kotlási idő 22-24 nap. A 
tojásrakás előtt és alatt a tojó gyakran párzik a hí
mekkel.

A fészkelő tojó körül a szalonkakakas a többi 
fajtársától védi a revírjét, ezért este és hajnalban 
végigrepüli a területét, erről lehet legkönnyeb
ben felismerni a szalonka fészkelési helyét. Ápri
lis. május, június, július hónapokban észlelhe
tünk pisszegve-korogva szálló szalonkát. A ka
kas .légi váltóját” rendesen tartja, tehát több 
megfigyelésre van alkalmunk, a fészek megtalá
lása viszont türelem és szerencse kérdése. Fon
tos, hogy egy költő szalonka revírjének a nagy
sága 150-200 hektár. A fészek helye a növény
zettől szinte független, mert találtak már fiatalos
ban és öreg erdőben is.

A nálunk született szalonkák a költőhelyükre 
visszatérnek, óvásuk és gondozásuk, megfigye

lésük igen hasznos ismeretekkel gazdagítja a 
fajról ismereteinket. Érdemes megfigyelésükre 
időt és energiát fordítani.

Magyarország területén nemcsak a hegyvi
dékeken, hanem síkságon is a Duna-Tisza kö
zén. Csepel szigeten is találtak már költő sza
lonkát. Valójában rendszeres megfigyelések az 
utóbbi évtizedekben nem folytak. A rendelkezé
semre álló adatok jó része nem volt publikálva, 
személyes kapcsolatok alapján jutott a tudomá
somra. Ezekből kitűnik, hogy fészkeket április 
15. után és július 10. között lehet találni Magyar- 
országon. Áprilisban 11, májusbanlO, június
ban 6 és júliusban 4 fészket találtak az elmúlt 
évtizedekben.

Ezúton mondok köszönetét Hajtó Lajosnak. 
Janisch Miklósnak. Rácz Róbertnek és Zsin Gé
zának, akik segítettek az adatgyűjtésben.

Az irodalomban is találtam néhány régebbi 
adatot, a Nimród vadászlap 1946-1948-as és 
az Aquila 1945 utáni számaiban.

Felsorolásom sajnos korántsem teljes, kérem 
a Tisztelt Olvasókat, ha megbízható forrásból 
származó adatokkal tudják gazdagítani gyűjte
ményemet. küldjék meg a lap szerkesztőségé
be. Fáradozásukat előre is köszönöm.

Galambos László

CSAK AZ IDEI IS 
OLYAN VOLNA...

A sorok írásakor még február közepén járunk, 
amikor még vaddisznólesre megyünk, hogy a 
terv teljesítéséhez szükséges néhány süldő 
terítékre hozatalával eleget tegyünk az előírá
soknak.

Az olykor enyhébb télvégi esték a közelgő 
szalonkahúzás várva várt időszakát idézik fel. 
Ilyenkor már az amúgy is rohanó világunkban 
számoljuk a napokat, hogy mikor is cserélhet
jük fel a golyós puskát a sörétesre, hogy a vá
ratlanul elsuhanó, néha a fejünk felett imbolygó 
királyi madarat próbáljuk terítékre hozni.

A zalaegerszegi Nimród Vadásztársaságnál 
alakult szalonkaklub 15 fős tagsága a tavalyi 
idényben soha nem tapasztalt húzások élmé
nyét élhette át. Március 17. és április 6. között, 
különösen az esti húzások gyakran 15-20 per
cesek voltak, amely időn belül 12-15 szalonkát 
is láthattunk külön-külön más rétegvonalban 
leállva.

A korábbi csaknem két évtizedes megfigye
lések alapján az a véleményünk, hogy az átla
gosnál sokkal szárazabb tél következménye
ként a vadásztársaság területén húzódó Jáni 
patak völgyében, ahol nedvesebb, vizenyő- 
sebb volt a talaj és csak itt volt a szalonkáknak 
alkalmas táplálékfelvétel, ezért fordult elő na
gyobb számban hol korrogó. hol pisszegő és 
csak ritkábban némán suhanó szalonkacvikk.

A Nimród Szalonkaklub tagjai tavaly ehelyütt 
is szalonkát vettek fel.

Paál Tibor

SZALONKA 
DUBLÉ DÍJ

A Magyar VADÁSZLAP -  együttműköd
ve a Törley Pezsgőgyárral -  immár tizen
egyedik alkalommal -  írja ki a Szalonka 
Dublé Díjat.

A dijat -  egy láda palackban érlelt Tör
ley pezsgőt -  az a szalonkavadász kap
hatja meg, aki hiteles tanukkal tudja iga
zolni. hogy a tavaszi húzáson dublét lőtt 
és azokat fel is vette. Több dublé igazolt 
elejtése esetén is csak egy díjat adunk ki, 
továbbá csak azokat a jelentkezéseket 
tudjuk elfogadni, ahol a vadászfegyver 
kétcsövű s nem félautomata.

A jelentkezéseket az igazolásokkal és 
legalább féloldalas ismertetővel (hely
szín, időpont, időjárás, stb. leírásával) 
kizárólag április 15-éig a szerkesztőség 
levelezési címére: Magyar VADÁSZLAP 
1141 Budapest. Vízakna u. 23/b. faxon 
a 06-1/222-6819-es szómra vagy e-mail 
címünkre vke®vadaszlap.hu kérjük be
küldeni.



IRODALOM

SZALONKAIDŐ
A föld már magához vette tavalyi avar

takaróját. Belőle táplálkozott a fa, 
mely világra hozta halványzöld 
zsenge leveleit. Pajkos szellők ker- 

getőztek gallyai között. Aztán tavasz dere
kára kerek lombbá vált és madárfiókák sár
ga torka virított a smaragdszín koronában. 
Tüzes sárgává, égő vörössé érett a levél, 
majd egy szeles őszi napon megbarnulva 
elengedte az összeverődő ágakat. Elmúlt a 
tél és most itt pihen lyukassá foszlányodva, 
hogy átadja magát az új életnek. Másoké
nak. Belőle serkennek létre majd. mint vala
mikor ő is, a természet igaz törvénye sze
rint. Talán kis harmatos arcú hóvirágok szü
letnek, azzal az utánozhatatlan illattal, mely 
magában elegyíti a felengedő föld görön
gyének sóhaját. A gyengéd napsugár me
leg simítását, mogyoró, fűz szálló virágpo
rát. Mindazt, amit a kikelet jelenthet.

Február végén jártunk, úgy két éve. Talál
koztunk páran, vadászcimborák. Mi már is
mertük a lélekzsendítő mámort. Éreztük, 
hogy az égi mosolygás, mely kioldotta ka
bátunkon a felső gombot, ott belül téli der
medtségünket is elborongatta kissé. Meg
hánytuk -  vetettük a világ ügyeit. Nem mint
ha dönthettünk is volna felőle. Jólesett a be
széd, értettük egymás szavát. -  Találkozunk 
március elsején, a Kányásin! -  búcsúztunk 
egymástól. Elsején még nem, de tizedike tá
ján valóban húzott a szalonka. Nem volt ma
radás. A Kányási legelő hű barátként, régi 
szépségével és mindig varázslatos újdon
ságával várt. A Kányási különben is egyenlő 
a varázslattal. Régen még legelőnek szol
gált, de oktalan szakemberek erdőnek kí
vánták látni.

Erdeifenyő tagok őrzik munkálkodásuk 
nyomait, imitt-amott koravén kocsányostöl
gyek állnak a kökények karéjánál. Mert kö

kényből akad bőven. A csipkerózsával 
összefogva köpenyszaggató sűrűt épít, rej
tező otthont a vaddisznónak. Hát még a 
szépséges borókák! Külön kis erdővé cse
peredtek már a Kányási szívében. Nem kö
zösködnek, a maguk rendje szerint élnek, 
talán csak egy-egy vadkörte léphet soraik
ba. Ezüstzöld széles folyosókban őrzik föld
jüket. Kedvesek a szemnek a kopárágú 
akácos előtt. Gyönyörűség ez az erdő! Az 
erikák fakórózsa virága még díszük tava
szon és megüdül rövidke szára is.

Évről-évre mind nagyobb földet birtokol 
az aprócska növény. Lecsendesíti a léptek 
tompa zaját a régi szekérutakon és virág
szőnyegével várja a kis tavaszleányt. Tűnő
dővé változtat, mint a szerelem múlásának 
örök féltése.

Eljöttünk hát, hogy üdvözöljük egymást. 
Az erdőt, a szalonkát, az egész megújult 
csodálatos életet. Lehettünk vagy húszán a 
mindig visszajárók. Sötétnarancs fényben 
tört át a nap az öreg fák hegyén. Köszöntött 
bennünket és búcsút vett tőlünk. Egy fiatal 
tölgyes előtt álltunk. A kis tisztás szélét tú- 
lonnan két öreg hagyásfa vigyázta. Épp 
csak lengedezett a szél és néha kalapun
kon koppant egy-egy szem eső.

Szürkült. A világ távolinak tetszett, hangos
ságát a messzi harangkondulás idézte. És 
ebben a békés csendességben megszólalt 
az erdő. Madarak csattogtak, feleseltek, ka
cérkodtak hangjukkal. Titití, titití, aztán rá csíí, 
csíí és tititt, tititt, végül csak titt. Elhallgatott az 
utolsó dalos is. Nem volt már nappal, de éj
szaka sem. -  Nekem eddig tart egy nap. 
nem éjfélig, hanem eddig a megmagyaráz
hatatlan csendességig. Amikor hallgat az er
dő. Erőt vesz magának, megpihen kissé.

Vár. Arra ami jöhet, arra ami csak jó lehet. 
Ez a néhány perc a semmi és minden talál

kozása. A mindenség csalóka mérhető ide
je. Jól tudják a vadászok: a szalonkaidő.

Elmerengtem, Szabolcs hangjára esz
méltem: -  Jani, figyeljetek! -  Akkor láttam 
vagy inkább éreztem feltűnni az alkonyat- 
ban az első szalonkát. Csak egy cikkanás. 
Jani kezében eldördült a fegyver. Már hup
pant a hang és én szaladni kezdtem. A fia
tal fák között sűrűsödött a sötét. -  Mintha a 
felhők foszlanának kissé. Jó volna látni va
lamit! -  Csak sejtettem, hogy valahová oda 
eshetett a kis hosszúcsőrű. Kikémleltem az 
ágak közül, hogy az ég utat mutasson. Ke
zem kis halmot érintett, egy avarlepte va
konddombot. Leguggoltam: -  Ó. milyen 
nagyra nőttek a fák! -  Ahogy ujjaim a csali- 
tot gereblyézték, mozdulatomtól megreb
bent egy szárny. A szalonkáé, az elsőé 
ezen a húzáson.

Felemeltem. Teste könnyű volt. mint a tün
déreké, akik hangtalanul és földi teher nél
kül szárnyalnak a világban.

Nagy szemében már kihunyt a fény. Eliga
zítottam rendetlen tollait és meghatottsá
gomban megcsókoltam. Ezt az édes semmi 
kis madarat. Egy testet öltött boldogságot. A 
vadászbarátságét és az ujjongásét: Iste
nem, de jó hogy tavasz van. hogy megérhet
tük! -  Talán az ősember örült így önnön lété
nek. mikor végre engedett a tél szorítása.

Elkergette a szél a felhőket. A végtelen vi
olakék égen csillagok hunyorogtak. Aznap 
este három szalonkavadászt üdvözölhet
tünk. Kis ideig csak úgy magunkban ünne
peltünk. Azután búcsúzkodtunk: -  Jó éjsza
kát, holnap itt találkozunk! -

-  Jó éjszakát! -  köszöntem el én is. De a 
mát odahagytam a Kányási legelőn.

A szalonkaidő után számomra már hol
nap van.

G. Fehér Gabriella

G YŐ ZTÜNK... TÁRSAK!
Látjátok: ha rám hallgattok, biztos a győ
zelem. Itt a fix recept! Kiábrándítunk, nem 
hirdetjük meg a küldöttgyűlést, eljönnek a 
mieink, a fiam. a te fiad. az ő fia. a beosz
tott vadőrök és máris jön a siker!

Na most nézz oda. a Lisztes doktort ki
tüntetjük a vadásznapon, és a Fúzió elnö
ke mellett akar korteskedni. Ki vele!

Mennyien vagyunk, nyolcvannégyen, 
meg a vadőrök, elég az a kétezerből? Mi
csoda? A vadőrök közt itt van a Hentes 
gyerek, na az megkavarja szart. Mindegy 
elegen vagyunk, biztos a siker. Hogy 
mondod? Teljes két percet tudott beszélni 
az eddig végzett munkájáról, mint alel- 
nök? Nem érdekes! Jó gyerek, a mi em
berünk és nem beszél vissza!

No, akkor hogy állunk? Kik a küldöt
tek? Nagyszerű, gyerekek! Olyan biz

tos a siker, hogy meg sem kellene tar
tani a választást. Azért figyeljünk oda, 
mert egy-két embert még meg kellene 
győzni.

Az én vadőröm még az öreg Sárkányt 
is felszavazza a listára, az egyet ért min
denben vele. persze nincs is más vá
lasztása. Nézd. már ez a Hentes gyerek 
megint ugrál, minden áron le akar sza
vaztatni.

Öregek előre! Csináljátok meg a jelölő
listát. Micsoda? Hogy tegyünk be még 
két embert? Szó sem lehet róla!

Na. mi van öregeim, rendben van 
minden? Nyomjátok, haladjunk! Ki 
mondta, hogy nem jó az egész? Van 
más jelölt is?

Mit akarnak ezek, nem néztek körbe? 
Na, mindegy mókuskáim, játsszuk le

demokráciával, az sem lesz másképp, 
de csináljuk. Menjünk végig a tisztsé
geken! Nocsak, igaz, hogy a Fúzió el
nöke meg akar fúrni? A te helyed már 
biztos, mert innen csak kihalással lehet 
kikerülni.

Hmm. Sajátos, hogy a Hentes gyerek 
felrakatja magát a listára. Szavazzuk 
meg! Meg vagytok nyugodva? Fenn van 
a listán, akit akartatok.

Mit csinálnak ezek? Ilyen sokáig tart az 
értékelés?

Csak nem megfúrtak? Jönnek már, 
rendben minden. Nincs változás, ígérhe
tem, hogy csináljuk, mint eddig legjobb 
tudásunk szerint! Győztünk!
Kitűzhetjük újból a lobogónkra: Ha nem 
csinálunk semmit, nem is hibázhatunk.

Hentes Gyerek



AKTUALIS

A MADARAK VÉDELMÉBEN
Az ország szinte minden részéből érkeztek ter
mészetvédők, vadászok, újságírók, a rendőr- és 
vámhatóság képviselői Kecskemétre, a Termé
szet Házába január 24-ikén. A sajtótájékozta
tóval egybekötött konferencia témája az elmúlt 
hónapok során elpusztított védett madarak 
ügye volt. Dr. Túri Kovács Béla környezetvé
delmi miniszter bevezető előadásában egye
bek között arról szólt, hogy a sérelmeket félre
téve minden szakterületnek össze kell fognia, 
hogy a természeti értékeinket semmibe vevő 
gátlástalan pusztításra a megfelelő válaszlépé
seket közösen meg tudjuk tenni. Végtére is -  
mondotta -  egy hosszú időszak kétségbeejtő 
gyakorlatának végére kellene pontot tenni. A 
minden jó érzésű embert fölháborító madár
mészárlások lehetővé tételéhez minden bi
zonnyal hozzájárult a civil társadalom átmeneti 
süketsége, vaksága is. A miniszter elmondta 
továbbá, hogy a napokban az olasz nagykö
vettől kapott levelében arról biztosították, hogy 
az olasz hatóságok minden tőlük telhetőt meg
tesznek az elkövetők példás megbüntetéséért. 
Mindezektől függetlenül a jelenlegi jogszabá
lyokat, rendelkezéseket haladéktalanul meg 
kell szigorítani. Korántsem valami kollektív fele
lősségre vonásról van itt szó, de ahol ilyesmi 
többször is előfordul, ott már nem csak az el
követővel, hanem az annak lehetőséget nyújtó 
szervezettel szemben is el kell járni. Senki ne 
higgye, hogy csak külföldi ügyekre derült fény. 
akad zugpreparálás, sőt hazai fölhasználás is.

Dr. Tardy János, helyettes államtitkár szerint 
korántsem újak az ilyen bűncselekmény fajták. 
Viszont -  és különösen örvendetes -  kétségte
lenül javult a földerítés aránya, és ez feltétlenül 
pozitív jelenség. A tapasztalatok szerint rendkí
vül hiányos és elégtelen a segítő „háttér intéz

mények", a vadászatszervező irodák, a hűtőhá
zak ellenőrzése. Egyébként minden ellenkező 
híreszteléssel szemben -  nincsenek a vadá
szatra külön előírások az EU tagországokban, 
hanem az általános természet- és környezetvé
delmi előírások az irányadók, és az abban fog
laltak vonatkoznak a vadászatra is. A csatlako
záshoz szükséges jogi feltételrendszer ebben 
a vonatkozásban teljes egészében elkészült.

Folláth Györgyné, az FVM vadászati és ha
lászati főosztályának megbízott vezetője, ehe
lyütt jelentette be. hogy két vadásztársaság va
dászati jogát felfüggesztették. Sürgősséggel 
készül továbbá a rendeletmódosítás, amelybe 
egyebek között bekerül majd, hogy minden ap
róvad vadásztatást a természetvédelmi ható
ságnak is be kell jelenteni az ellenőrzések lehe
tővé tétele céljából. A vadászati és természet- 
védelmi hatóságok képviselői közös ellenőrzé
seket is terveznek. Megvizsgálják visszamenő
leg és tételesen a vadászati nyilvántartásokat. 
Javasolta továbbá, hogy vadászati és termé
szetvédelmi tanácsok működjenek együtt, és je
les szakemberek felkérésével mielőbb jöjjön lét
re tárcaközi bizottság. Dr. Bencze József, a 
VPOP képviselője szólt a vámosok természetvé
delmi szakmai továbbképzéséről, amelynek ma 
már látványos eredményei vannak. Szigorításo
kat javasolt, például a külföldről behozott tölté
nyek fajtáinak, mennyiségének, valamint a va
dászati meghívólevelek ellenőrzését illetően. Új 
felismerő programokat dolgoznak ki. és szigorít
ják az állat-egészségügyi előírások során a fizi
kai vizsgálatokat is. Dr. Kovács László, a rendőr
ség képviselője ismertette a vizsgálat jelenlegi 
eredményeit, amely során megállapították, hogy 
a csaknem 12 000 madarat a 2001 június és no
vember 1 közötti időszak alatt zsákmányolták.

Eddig 9 gyanúsított ellen folyik eljárás, akik kö
zül 3 olasz-. 6 magyar állampolgár. Egy olasz ál
lampolgár és három vadőr van előzetes letar
tóztatásban. Mindezek ellenére -  szögezte le a 
rendőrkapitány -  a vadászok túlnyomó többsé
ge tisztességes, de minden jel arra mutat, hogy 
van egy kisebbség, akiket maguknak a vadá
szoknak kellene kiközösíteni. Feiszt Ottó, az 
OMVK elnöke minden becsületes magyar va
dász nevében fölajánlotta a segítséget a termé
szet pusztítói, az orvvadászok, a vadorzók föl
derítésében. Szilágyi Gábor, a Kiskunsági 
Nemzeti Park igazgatója elmondta, hogy I999 
óta 17 esetben történt hasonló jellegű termé
szetkárosítás, legutóbb éppen a napokban, 
amikor két szigorúan védett nyári ludat ejtettek 
el hazai vadászok. Solton. A jelentős, országo
san akár több száz fős, természetvédelmi őr lét
számbővítés tehát elkerülhetetlen, és erre vo
natkozóan határozott ígéretet kaptak. Sajnos 
bármennyire is igyekeztek az előadók mondan
dóikat rövidre fogni, többeknek ez nem igazán 
sikerült. így sokakban maradtak bizonyára érté
kes gondolatok. Az azonban az elmondottak 
alapján minden kétséget kizáróan kiderült, hogy 
csak rendkívül széleskörű összefogással, folya
matos párbeszéddel, a hatósági és civil szerve
zetek összehangolt együttműködésével lehet 
hatékonyan megelőzni a természet vámszedői
nek mindannyiunkat felháborító természetpusz
títását. A tanácskozást ezúttal minden érdekelt 
részéről mindvégig a higgadt, nyugodt, felelős
ségteljes hozzászólások jellemezték, nem vol
tak tapasztalhatók az elmúlt időszak sajnálatos 
vádaskodásai, sárdobálásai, általánosításai. Ha 
valójában mindezeket tekinthetnénk igazán 
egyfajta kezdetnek, akkor nem is lenne rossz.

- H -

Harminc millió a tájékoztatásra
Az Országos Vadgazdálkodisi Tanács (a továbbiakban: 
OVT) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek 
a vadászati törvény által kinevezett tanácsadó testülete.

Eddig az OVT tevékenységéről ismereteink szerint még 
nem jelent meg írásos tájékoztató, vagy az általa hozott 
határozatokról közlemény.

Érdemes írni a legutóbbi üléséről, amelyen a vadászatban 
érintett szervezeteket és tulajdonképpen az összes vadászt 
érintő témáról tárgyaltak. A téma: a vadászatot érintő érdek- 
képviseleti szervek tevékenysége és azok összehangolása.

Tudott dolog, hogy a vadászatot érintően jelenleg a követ
kező társadalmi érdekképviseleti szenek tevékenykednek:

■ Országos Magyar Vadászati Védegylet (0M VV)
■ Országos Magyar Vadászati Kamara (OMVK)
■ Magyar Bérkilövók és Független Vadásztársaságok 

Országos Szövetsége (MABFOSZ)
■ Országos Agrár Kamara (OAK)

Az O.MVV: Az új vadászati törvény hatályba lépése óta 
bekövetkezett változások, valamint az elmúlt években ta
pasztalható kedvezőtlen tendenciák hatására, a Védegylet 
megújult vezetése egyértelműen kimondta, hogy a Véd
egyletnek át kell alakulnia egy olyan szolgáltatás jellegű 
szövetséggé, amely ismét vonzóvá válik a vadászatra jo 
gosultak előtt, olyan szolgáltatásokat tud térítés mentesen.

vagy térítéses formában nyújtani, melyek a vadászatra jo 
gosultak számára szükségesek és fontosak. A vadászatra 
jogosultaknak jelenleg 78 százaléka tagja a Védegyletnek. 
Integráló erő akar lenni a magyar vadászat érdekképvise
letei között. Rendkívül fontosnak tartja az érdekképvise
letek közötti együttműködés mielőbbi tartós megoldását.

Az OM VK: A rendszerváltozást követően egyre több za
var volt észlelhető a vadászati érdekképviselet munkájá
ban. Ezért igény volt egy önkormányzati elveken alapuló, 
köztestületként működő, a hivatásos és sportvadászokat 
összefogó szakmai szervezetre, amely a vadászat terüle
tén különféle közfeladatokat lát el. A kamara a törvény 
hatályánál fogva egységes, az egész vadásztársadalmat át
fogó szerv ezet. Területi és országos szervezetei -  elsősor
ban a stabil anyagi források miatt kezdettől fogva képe
sek voltak a törvényben, illetve az Alapszabályban meg
fogalmazott és felvállalt feladatokat végrehajtani, új célo
kat megfogalmazni és azok jelentős részét a gyakorlatban 
is, végrehajtani.

Az OAK: Az Agrárkamara alkalmas szervezet arra. hogy 
a vadászatra jogosítottak, mint gazdálkodók egységesen 
tagjai legyenek. Az Agrárkamara és annak Halászati és 
Vadászati Osztálya együttműködésre törekszik minden 
olyan érdekképviseleti szervvel és szervezettel, amely 
érintett az „ágazat" tudományos kutatási és gyakorlati, 
végrehajtási munkájában.

A korábban felsorolt többi vadászati társadalmi szerezet 
közül nem jelent meg az ülésen a MABFOSZ.

A tanácskozás megállapításai az alábbiak:

1) Szükség lenne a jelenleg működő vadászati -  társadal
mi. érdekképviseleti szervezetek egységes fellépésére és 
összefogására a vadászat -  vadászok érdekében.
2) A vadászati szervezeteknek nem támadólag kell fellép
ni, hanem a valóságos állapotot, helyzetet ismertető PR 
munkára lenne szükség, amelyet a média összes lehetsé
ges fórumán (televízió, rádió, írott sajtó, stb.) kellene kul
turáltan megjelentetni.
3) A vadászati érdekképviseleti -  társadalmi szervezetek 
pénzügyi támogatására is szükség lenne, mert a PR mun
ka jelentősen költséges, egy hatékony PR munkához meg
közelítőleg 30 millió Ft kellene. (Pl. Vadgazdálkodási 
alapból is.)
4) Az Országos Magyar Vadász Kamara és az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet együttes fellépése szüksé
ges, illetőleg távlatokban egy szervezetet kellene létre
hozni. E témában a vélemények nem egységesek, de azt 
megállapították a jelenlévők, hogy ilyen kettős helyzet -  
nevezetesen két vadászati érdekképviseleti szervezet -  
Európában máshol nincs. Az egy szervezet létrehozásának
-  jelenleg -  többek között jogi akadálya is van.

I)r. Balázs István
OVT tagja



EGY MAI DIANÁNÁL

CSALADI FESZEK

VENDÉGSÉGBEN..

Öt őzbaktrófea és egy vaddisznóbör díszíti a falát

A vadászat olyan, mint egy szerelmi ka
land... Karén Blixen dán írónő vallott így a 
vadászatról, akit az első afrikai nagyvad-va- 
dásznőként ismert meg az 1900-as évek el
ső felében a világ, és akinek a „Volt egy far
mom Afrikában”  című kitűnő regénye nyo
mán forgatták 1986-ban a „Távol Afrikától” 
című világsikerű filmet. -  A vadász beleha
barodik leendő zsákmányába, a világ meg
szűnik körülötte, és ő engedelmeskedik en
nek a hevületnek...

-  Valóban így lenne...?
-  Minden vadászat lehetősége különös, kel

lemes és izgató érzéseket vált ki. de néha 
tényleg magával ragadja az embert valami 
olyasmi is, amit csakugyan a szerelemhez le
het csak hasonlítani...

-  És az ön esetében mi volt e szerelem „tárgya"?
-  Egy afrikai leopárd...
Egy komoly és elegáns szépasszony vendé

ge vagyok, aki 1987 óta vadászik és aki a kö
zelmúltban -  mintegy a Karén Blixen által emlí
tett „hevületnek" engedelmeskedve nekivá
gott Afrikának, méghozzá egyes egyedül... 
Egy felmérés adatai szerint a mintegy ötvene
zer magyar vadász között mindössze 5-600 
női vadász van. A rendőrnőket már megszok
tuk, a katonalányok sem jelentenek ma már új
donságot, a vadászpuska azonban sokak szá
mára még mindig furcsa és szokatlan látvány 
asszonyi kézben. Megmondom őszintén, én is 
nehezen tudom elképzelni Vértes Katalint, 
amint rezzenetlen arccal célra tart, vagy ép
pen zsigerel.

Mezőberényben vagyunk, egy öreg, ám jól 
karbantartott parasztház „polgári otthonná" 
alakított utcai szobájában, ahol legalább há
rom történelmi korszak és három életstílus han
gulatai és rekvizitumai keverednek egymással. 
A fehérre festett öreg falak és az udvarra néző 
ablakban nyújtózkodó macska nagyszüleink 
korát, a kényelmes és tetszetős fotelek, a ro
mantikus hangulatú és már-már túl szép fest
mények a két nagy háború közötti évek illúzi
ókkal teli világát, míg az íróasztalon zümmögő 
számítógép és a zölden vibráló monitor napja
ink racionalizmusát jelenítik meg. Katalin vilá
gos zöld kosztümben rakosgatja a csipketerí- 
tős kerek asztalkára a vendégváró édessége
ket. Csendes, szelíd és kicsit ábrándos körü
löttünk minden. A díványon egy rókabőrnél 
alig nagyobb sakál-gerezna, szemben, egy 
bútorra terítve egy nagymacska pöttyös bőre, 
de mindez csak alaposabb szemrevételezés 
után ötlik a szemünkbe, mert ebben a lakás
ban minden tárgy és minden dísz egyenrangú, 
mindennek helye és szerepe van, de semmi 
sem hivalkodik.

Vértes Katalin negyvennégy éves. Egy válás 
és a második férj halála után most egy maga 
alkotta világban él. Ez a világ nem zárt. de 
meglehetősen öntörvényű.

-  Mindenki azt mondja, rohan a világ, nincs 
idő semmire. De ebben a lakásban nem ezt ér
zi az ember...

-  Az embernek arra van ideje, amit fontos
nak tart. Az én életemben a gyermekem az el

ső, aztán a rend következik, majd az a furcsa va
lami, amit maradandó élménynek nevezünk...

A kis Kati nyolc éves. Most éppen örigami 
szakkörön van.

-  És ő mit szól a vadászathoz...?
-  Kimondottan büszke rám! A tanító néninek 

egyenesen vadászként mutatott be. Nem azt 
mondta, hogy könyvelő az édesanyám, hanem 
azt, hogy vadász...

Vértes Katalin a Hidasháti Mezőgazdasági 
Rt. állattenyésztési üzemében könyvelő. Köz- 
gazdasági szakközépiskolában érettségizett, 
mérlegképes könyvelői szakvizsgát tett. a tör
vények. rendeletek és számok szigorú világá
ban él immár jó két évtizede.

- A  természet iránti rajongás, a vadászat 
egyféle menekülés, lázadás lenne...?

-Talán inkább a gyermekkor folytatása. Itt 
nőttem fel Berényben, apám és anyám is haj
naltól estig dolgozott, a nagymama gondjaira

voltam bízva, de neki is megvolt a maga dol
ga. így aztán az utca, a rét volt a gyerekszo
bám... És szinte kivétel nélkül fiúk a játszótár
sak! Nem sok fa. istálló és ól volt a környéken, 
amit meg ne másztunk volna... De nyilván 
apám szenvedélye is hatott rám...

-  Vadász volt?
-Vadászott...
Egy pillanatra csend lesz, de aztán elneveti 

magát Katalin:
-Orvvadász volt az istenadta. De olyan 

szenvedélyes és vakmerő, hogy a végén már 
nem is a zsákmány érdekelte, hanem a ve
szély. az izgalom. Fácán-specialista volt. 
Többször is felajánlották neki a tagságot, de 
nem élt a lehetőséggel...

-  És amikor ön vadász lett...?
-  Már nagyon beteg volt. De ő állta a puska 

árát. Elvittem hozzá megmutatni, megnézte, 
felfogta az esemény jelentőségét, és éreztem,

Együtt a család
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CSALÁDI FESZEK

A namibiai vadászfarm tulajdonosának felesége is hivatásos vadász...Szenzációs év volt a 2001-es

hogy örül a történteknek... Egy gyönyörű 20- 
as Merkel bockot vettem. Szinte mindenki meg 
akarja venni, aki meglátja, de ez a puska lesz 
az utolsó, amitől valaha is megválók...

A hátsó szobák egyikéből előkerülnek a pus
kák: a valóban szép, elegáns, női kézbe illő 
Merkel és a 7x64-es golyós is. Vértes Katalin a 
42 tagú, mintegy 10 ezer hektáron gazdálkodó 
„Mezőberény" Vadásztársaság tagja, sőt gaz
dasági vezetője is. A terület természetesen ap
róvadas jellegű. A 2001/2002-es szezonban 
több mint hatszáz nyulat fogtak be, illetve érté
kesítettek, és a tagság is lőtt vagy négyszázat...

-  Szenzációs év volt. nagyszerű szaporulattal.
-  Mivel magyarázzák...?
-Kedvezett az időjárás, kevesebb mérget, 

vegyszert helyeztek ki a gazdák, kisebbek lettek 
a parcellák, nőttek a parlagon hagyott területek. 
És ami talán a legfontosabb: sokat változott a ter
mészethez. a vadállományhoz való viszony is...

Mezőberény Békés megye középső részén, 
a Kettős-Körös által alakított, ligeterdőkkel, fa
sorokkal díszített táj központi települése, mely 
1989-ben kapott városi rangot, de amely már a 
19. század utolsó évtizedeiben is városias, 
sokszínű, pezsgő életű helység volt. 1849-ben 
innen indult Petőfi végzetes útjára, az Erdély
ben küzdő Bem seregéhez. Itt írta „Szörnyű 
idő" című költeményét, mely az utolsó verse 
volt. Ezt itt mindenki tudja, Katalin is fontosnak 
tartotta elmondani, mint ahogy a város leg
újabb és legrégibb monográfiáját is büszkén 
mutatta.

Ez utóbbi, a dr. Bonyhai Mihály által 
1933-34-ben szerkesztett és kiadott helytörté
neti mű méltóképpen megemlékezett a helyi 
vadásztársaságról is, s miután ily pontosan, 
szakszerűen -  és máig érvényes módon! -  
megfogalmazva ritkán olvashat az ember a va
dászat lényegéről és a vadászok felelősségé
ről, mindjárt ki is írtam egy bekezdést e nem 
mindennapi könyvből.

„Volt Mezőberényben 1918-tól 1931-ig egy 
vadásztársaság, mely alakulat szigorúan de
mokratikus alapokon épült fel, tagja lehetett 
bármely fedhetetlen magaviseletű, vadászati 
és politikai szempontból megbízható, mezőbe-

rényi jogosultsággal bíró magyar állampolgár, 
aki magát a társaság jóváhagyott alapszabá
lyának alávetette. A társaság célja a fennálló 
törvények és Békés vármegye vonatkozó sza
bályrendeleteinek szigorú betartása mellett 
egységes területen, pontosan ellenőrzött fe
gyelemtartással. a tagokra nézve egyenlő köte
lezettségi és jogi alapon való, kizárólag lőfegy
verrel folytatott vadászat, amelyet a vadászte
rület és a vadállomány ellenőrzésére, kímélé
sére. gyarapítására irányuló törekvés hat át..."

Elmerengünk egy kicsit a múlton, melyet talán 
meg is szépít kissé a tovatűnt idő. de abban még
is csak egyetértünk, hogy az eredményesség és 
a harmónia alapja nem lehet más, mint az elvárá
sok és lehetőségek pontos megfogalmazása, no 
és persze az érintettek azokkal való azonosulása, 
azaz a jó szívvel vállalt „alávetettség"...

Katalin leltárkészítésre invitál: nézzük meg a 
hazai trófeákat! A ház hátsó traktusában, egy 
aprócska szobában öt őzbaktrófea és egy 
vaddisznóbőr díszíti a falat. Szép bakok. Akad 
érett is, de a többség „torzonborz."

-  Tizenöt év termése...?
-  Még három sutát és egy gímborjút is lőt

tem...!
Visszatérünk a nagyszobába. A nagymacs

ka és a sakál gereznája, valamint egy varacs- 
kos kan szerény méretű agyarai társaságában 
a látottak után immár megkerülhetetlen a kér
dés: tulajdonképpen mi vitte Vértes Katalint 
Afrikába...? A jólét? A divat...?

-Jólét...?! Egy németországi rokonunktól 
kaptam egyszer 1000 márkát. Ez az összeg 
nagy beruházásra kevés, elkölteni sok. Félre
tettem. Aztán egyszer csak előjött valahonnan 
Afrika. Talán a gyermekkori olvasmányokból, 
talán azért, mert annyi mindent láttam már Afri
káról a televízióban. Szóval, elkezdtem gyűjtö
getni a pénzt. Egyébként meggyőződésem, 
hogy nem csak ideje, de pénze is arra van az 
embernek, amit igazán fontosnak tart...

-  Kinézett egy utat a hirdetésekből és elin
dult...

-  Pontosan.
-  És mire gondolt a hosszú út alatt?
-  Természetesen a leopárdra.

-  Aki most itt van a szobában...
-  Nem. nem! Ez egy gepárd. A leopárd nem 

sikerült, de talán így még szebb is volt...
És amikor kettesben marad a gepárddal, 

mire gondol?
-Arra, hogy képes voltam rá! Az embert 

szinte egész életén át a bizonyítási vágya 
hajtja, különösképpen ha nő...

-  De hát miért...?
-  Miért evezett át a közelmúltban a brit Deb- 

ra Veal 111 napos kegyetlen küzdelem árán 
egy szál maga egy törékeny csónakon az At
lanti óceánon...?!

Autó fékez a ház előtt, Katalin arcán az öröm 
mosolya suhan át.

-  Megjött a kislányom...!
-Autóval...?
-  Az édesanyám hozta...
Vértesné Gotschik Erzsébet 76 éves. Mo

solygós. határozott, energikus. Tizenhét éve
sen, 1946. január 3-án 580 mezőberényi né
met származású polgárral együtt kivitték 
Oroszországba. Harminckét hónapig dolgo
zott egy Rosztov-környéki bányában. Négy 
Gotschik-testvér volt a transzportban, Erzsé
bet és három fivére. Két bátyja ugyanakkor ha
difogoly volt...

-  Valamennyien hazakerültünk, de Mihály 
bátyám 60. Ádám bátyám 58. András bátyám 
43. Henrich öcsém pedig 40 éves korában 
meghalt. Ketten maradtunk a nővéremmel...

Anyu aztán vasutas lett. Békéscsabára járt 
dolgozni -  mondja Katalin, mire Erzsi néni elér
kezettnek látja a időt. hogy visszatérjünk az 
autó. a jogosítvány kérdésre, mert nagyon is 
jól látta az arcomon a megérkezésük feletti 
csodálkozást.

-  1964-ben szereztem jogosítványt. Egy 
Pannónia motorral jártam a vasútra... 1969-ben 
pedig vettünk egy autót...

-  Es soha semmilyen problémája sem volt...?.
-De ,  egyszer gyorshajtásért 700 forintra

megbüntetett egy rendőr...
Katalin átöleli az édesanyja vállát, Katika pe

dig közéjük furakodik.
Együtt a család...

Békés Sándor



Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka 
Áprilisban: erdei szalonka (10-éág)
Egész évben vadászható: vaddisznó Kan. süldó, malac -  uregi nyúl -  róka -  
pézsmapoa* -  nyestkutya -  mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -szajkó. 
Figyelem!
Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta személyenként lég- 
fefcbb 4 darabot szabad elejteni.
Az 1996-évi LV törvény pa-agratusai értelmében vadászni csak a csillagászati nyelte 
e ft egy órával kezdődően és a csillagászai napnyugta után egy óráig szabad. Éjszaka 
a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. Éjszak vadászánál a 
lényszóró használatát a vaiüsznó áítal c*iozott vadkár eihárftása vagy megelőzése cél
jából, különösen indokolt esetben a hivatal engedélyezi. Tlos a vad etetésénél etetórori- 
kus optikai, fletóleg afcusztkai eszközt használni Továbbá: a vadászai gyakorlása során 
&tos az órtötó sörétes vadászlőfegyverben egyidejiJeg 3 darab lőszerrel többet tartani.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy Böjtmás hava

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

1. Péntek 625 1729 2020 7 49
2. Szombat 623 17 30 21 41 813
3. Vasárnap 621 17 32 23 00 8 38
4. Hétfő 6 20 1733 — 9 05
5. Kedd 618 17 35 016 9 36
6. Szerda 616 17 36 1 29 1013 C 2 25
7. Csütörtök 614 17 37 235 1058
8. Péntek 612 17 39 3 32 1150
9. Szombat 610 17 40 4 19 1248

10. Vasárnap 608 1742 458 1350
11. Hétfő 606 17 43 529 14 55
12. Kedd 604 17 45 5 55 15 59
13. Szerda 602 17 46 617 1704 • 3 03
14. Csütörtök 600 17 48 637 18 07
15. Péntek 558 17 49 655 1910
16. Szombat 556 17 51 713 2014
17. Vasárnap 554 17 52 731 21 19
18. Hétfő 5 52 1753 752 22 25
19. Kedd 550 17 55 816 23 33
20. Szerda 548 1756 845 ---
21. Csütörtök 546 1758 922 040
22. Péntek 544 17 59 1009 145 D 3 28
23. Szombat 542 18 01 1107 244
24. Vasárnap 540 18 02 1217 3 35
25. Hétfő 538 18 03 1335 4 18
26. Kedd 535 18 05 1458 4 52
27. Szerda 534 18 06 1622 522
28. Csütörtök 532 18 08 1747 547 0  19 25
29. Péntek 530 18 09 1911 612
30. Szombat 528 1811 20 33 636
31. Vasárnap 526 1812 21 55 7 02

A tavasz kezdete 20-án 20 óra 16 perckor (KózEI)

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelle nyugta h m

1. Hétfő 524 1813 2312 732
2. Kedd 522 1815 — 808
3. Szerda 520 1816 024 8 51
4. Csütörtök 518 1818 126 9 41 c 1629
5. Péntek 516 1819 218 1039
6. Szombat 514 18 20 300 11 41
7. Vasárnap 512 18 22 334 12 45
8. Hétfő 510 18 23 4 01 1350
9. Kedd 508 18 25 4 24 1455

10. Szerda 506 18 26 443 15 59
11. Csütörtök 504 18 27 502 1702
12. Péntek 502 1829 519 1806 •  20 21
13. Szombat 500 18 30 537 1911
14. Vasárnap 458 18 32 5 57 2018
15. Hétfő 456 18 33 620 2125
16. Kedd 454 1834 647 22 33
17. Szerda 453 18 36 7 21 23 39
18. Csütörtök 4 51 18 37 804 ---
19. Péntek 4 49 18 39 8 57 040
20. Szombat 4 47 18 40 1001 132 0 13 48
21. Vasárnap 4 45 18 42 11 14 216
22. Hétfő 443 18 43 1233 2 52
23. Kedd 4 42 1844 13 54 322
24. Szerda 4 40 1846 1516 348
25. Csütörtök 438 1847 1639 4 12
26. Péntek 436 1848 1802 435
27. Szombat 435 1850 19 24 500 0 4 00
28. Vasárnap 433 18 51 2046 527
29. Hétfő 4 31 1853 22 03 600
30. Kedd 4 30 1854 2313 640

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

BOROS ZOLTÁN
AKVAREÜE
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Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka 
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -  
pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -szajkó. 
Figyelem!
Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta személyenként leg
feljebb 4 darabot szabad elejteni.
Az 1996.évi LV törvény paragrafusai értelmében vadászni csak a csillagászati napkelte 
előtt egy órával kezdődően és a csillagászati napnyugta után egy óráig szabad. Éjszaka 
a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. Éjszakai vadászatnál a 
lényszóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár elhárítása vagy megelőzése cél
jából, különösen indokolt esetben a hivatal engedélyezi. Tilos a vad elejtésénél elektroni
kus optikai, illetőleg akusztikai eszközt használni. Továbbá; a vadászat gyakorlása során 
tilos az öntöltő sörétes vadászlőfegyverben egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartani.

MAR<
Tavaszelő, avag

3IUS
/  Böjtmás hava

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

1. Péntek 6 25 1729 20 20 7 49
2. Szombat 6 2 3 1730 21 41 8 1 3
3. Vasárnap 6 21 17 32 23 00 8 38
4. Hétfő 6 20 17 33 9 05
5. Kedd 6 18 17 35 0 '6 9 36
6. Szerda 6 16 17 36 1 29 1013 C 2 25
7. Csütörtök 6 14 1737 2 35 10 58
8. Péntek 6 12 17 39 3 32 11 50
9. Szombat 6 10 17 40 4 19 1248

10. Vasárnap 6 08 17 42 4 58 13 50
11. Hétfő 6 06 1743 5 29 14 55
12. Kedd 6 04 17 45 5 55 15 59
13. Szerda 6 02 17 46 6 17 17 04 •  3 03
14. Csütörtök 6 00 1748 6 37 18 07
15. Péntek 5 58 1749 6 55 1910
16. Szombat 5 56 17 51 713 2014
17. Vasárnap 5 54 17 52 7 31 21 19
18. Hétfő 5 52 17 53 7 52 22 25
19. Kedd 5 50 17 55 8 16 23 33
20. Szerda 5 48 17 56 8 45
21. Csütörtök 5 46 17 58 922 o -.
22. Péntek 5 44 17 59 10 09 1 45 D 3 28
23. Szombat 5 42 18 01 11 07 2 44
24. Vasárnap 5 40 18 02 1217 3 35
25. Hétfő 5 38 18 03 13 35 4 18
26. Kedd 5 36 18 05 14 58 4 52
27. Szerda 5 34 18 06 16 22 5 22
28. Csütörtök 5 32 18 08 17 47 5 47 0  19 25
29. Péntek 5 30 18 09 1911 6 1 2
30. Szombat 5 28 1811 20 33 6 36
31. Vasárnap 5 26 1812 21 55 7 02

A tavasz kezdete 20-án 20 óra 16 perckor (KözEI)

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

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

1. Hétfő 5 24 1813 2312 7 32
2. Kedd 5 22 1815 -- 8 08
3. Szerda 5 20 1816 0 24 8 51
4. Csütörtök 5 18 1818 1 26 9 41 C 16 29
5. Péntek 5 16 1819 2 18 10 39
6. Szombat 5 14 18 20 3 00 11 41
7. Vasárnap 5 12 18 22 3 34 12 45
8. Hétfő 5 10 18 23 4 01 13 50
9. Kedd 5 08 18 25 4 24 14 55

10. Szerda 5 06 18 26 4 43 15 59
11. Csütörtök 5 04 18 27 5 02 17 02
12. Péntek 5 02 18 29 5 19 18 06 •  20 21
13. Szombat 5 00 18 30 5 37 1911
14. Vasárnap 4 58 18 32 5 57 2018
15. Hétfő 4 56 18 33 6 20 21 25
16. Kedd 4 54 18 34 6 47 22 33
17. Szerda 4 53 18 36 7 21 23 39
18. Csütörtök 4 51 18 37 8 04 —
19. Péntek 4 49 18 39 8 57 040
20. Szombat 4 47 18 40 10 01 1 32 D 13 48
21. Vasárnap 4 45 18 42 11 14 2 1 6
22. Hétfő 4 43 18 43 12 33 2 52
23. Kedd 4 42 18 44 13 54 3 22
24. Szerda 4 40 18 46 1516 3 48
25. Csütörtök 4 38 18 47 16 39 4 1 2
26. Péntek 4 36 18 48 18 02 4 35
27. Szombat 4 35 18 50 19 24 5 00 0 4 00
28. Vasárnap 4 33 1851 20 46 5 27
29. Hétfő 4 31 18 53 22 03 6 00
30. Kedd 4 30 18 54 2313 6 4 0

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELJE





SOK VAGY KEVÉS?
-  A TATAI SZARVAS-MÉSZÁRLÁS ÍTÉLETE NYOMÁN -

A Komárom-Esztergom megyei Bíróság Ta- 
kácsné dr. Varga Erzsébet elnök által veze
tett büntető tanácsa egy több mint négy éve 
húzódó ügyet zárt le, mikor az 1997 áprilisá
ban történt tatai szarvas-mészárlás elkövető
inek büntetőügyében jogerős és végrehajt
ható ítéletet hozott tavaly júniusban.

A Tatai Földtulajdonosi Közösség közös kép
viselője által megbízott Tatai Mezőgazdasági 
Rt. által kezelt vadászterületen, a Ferencz- 
majori tavaknál halomra lőtt áprilisi bikacsa
pat ügyével lapunk annak idején (1997. má
jus) részletesen foglalkozott, hiszen az ügy 
az egész magyar vadásztársadalmat felhá
borította. A történet vége is bizonyára soka
kat érdekel, hiszen köztudott, hogy a bírósá
gok -  és a társadalom is bizonyos elnézés
sel kezelik az orvvadászatot (jogosulatlan va
dászatot). illetve a vadászattal kapcsolatos 
bűncselekményeket, és az ítélkezési gyakor
lat sem volt egységes az elmúlt időben azok 
megítélésben.

A tatai ügyben hozott másodfokú, jogerős 
ítélet indoklása azonban jogi szempontból is 
igen érdekes, és a jövőben hasonló ügyek
ben iránymutató lehet. A szarvas-irtás eseté
ben az ügy jogi különlegessége az volt, hogy 
az elkövetők a vadászati jog gyakorlásával 
megbízott jogi személy, a Tatai Mezőgazda- 
sági Rt. képviselői, illetve munkavállalói vol
tak, akik -  legalábbis saját érvelésük szerint
-  „birtokon belül” voltak, ugyanis a lopás 
bűncselekményének megállapításához a 
Btk. tényállási elemként előírja, hogy idegen 
dolgot tulajdonítson el a tettes. Az elkövetők 
védekezésének további alapja az volt, hogy 
a vadászterületen elejtett, elhullott vad -  
mind a Ptk., mind a Vtv. rendelkezései szerint
-  a vadászatra jogosult tulajdonába kerül; te
hát az általuk lelőtt szarvasokkal -  szerintük 
jogszerűen azt kezdhettek, amit akartak, hi
szen ahogy kilehelték lelkűket, a részvénytár
saság tulajdonába kerültek... Mindezt azon
ban a jogerős ítélet indoklása a következő -  
a vadászati jog szempontjából akár jogtörté
neti, de legalábbis az új vadászati törvény 
hatályba lépése óta az első iránymutató jelle
gű -  jogi érveléssel cáfolta meg:

„A  Ptk. és a Vt. azonban egyaránt csak 
jogszerű szerzésmódokat ismer, egyetlen 
jogszabály sem állítja és a jogrendszer 
egészével is ellentétes, hogy ha jogellen
es módon, bűncselekmény útján is tulaj
donjogot lehetne szerezni. Amennyiben 
tehát a vadászatra jogosult az élő vadat il
letően olyan jogellenes, bűncselekményt 
megvalósító magatartást tanúsít, amely
nek sérelmére követ el bűncselekményt, a 
vad tulajdonjogát nem szerzi meg, mert 
bűncselekménnyel történő tulajdonjog- 
szerzést jogunk nem ismer.

Ezt erősíti a Vt.69.§.(1) bekezdése is: 
eszerint vadászni csak a törvény által nem 
tilto tt módon és csak a vadászat rendjé
nek megfelelően lehet. Nem elég tehát fi

gyelembe venni, hogy a vadászatra jogo
sultnak vadászati jogosultsága van és tu
lajdonába kerül az elejtett vad, vadászni 
csak törvényesen szabad. A jogellenesség 
kizárja a jogos, törvényes szerzésmódot, 
sőt bűncselekmény megvalósulását jelen
ti.

A Ptk. és a Vt. csak azért nem teszi oda 
a vadászatra jogosult tulajdonszerzésé
hez, hogy bűncselekmény elkövetése ese
tén a vad tulajdonjoga nem száll át, mert 
ezt feleslegesnek, szükségtelennek ítélte 
külön kijelenteni, hiszen ez a polgári jogi 
törvényes szerzésmódokból nyilvánvaló
an következik. Ellenkező jogértelmezés 
oda vezetne, hogy a vadászatra jogosult 
még az általa elkövetett bűncselekmény 
esetén is tulajdonjogot szerezne a vad fel
ett, vagyis elismernénk a bűncselekmény 
útján történő tulajdonszerzési módot csak 
azért, mert a Ptk. és Vt. nyilvántartóan 
nem tartotta szükségesnek, hogy ilyen 
esetben a törvényes tulajdonjogot szerez
ni természetszerűleg nem lehetséges. Ha 
a vad jogosultra, szükségtelen lenne va
dászati jogszabályokat alkotni, hiszen 
akár betartásuk, akár megsértésük esetén 
a vadászatra jogosult tulajdona lenne és a 
saját tulajdonára a tulajdonos soha, sem
miféle bűncselekményt nem követhetne 
el. Ezért voltaképpen még az sem állítható 
megalapozottan, hogy a Vt. joghézagot 
tartalmazna, csupán a rendelkezéseit a tu
lajdonszerzési jog tekintetében is a Ptk- 
val összhangban kell értékelni, nem pedig 
elszigetelten, egyes részeit az összefüg
gésekből önkényesen kiemelve, erővel 
megkonstruálva azt, hogy létezne jogel
lenes tulajdonszerzési jogcím és, különö
sen, hogy a vádlottak nem is saját birtok- 
lású, hanem más területről az Rt. területé
re átkóborolt szarvasokat öltek le.”

A fentieket olvasva az etikus vadászok, de a 
laikusok is úgy érezhetik, hogy végre egy vi
lágos érvelés, és a lopás az lopás, az orvva
dászat pedig orvvadászat...

A másodfokú bíróság ítéletének indoklása 
azt is megállapítja, hogy „az elsőfokú bíró
ság a vádlottakkal szemben rendkívül 
enyhe büntetést szabott ki, viszont -  ter
hűkre fellebbezés nem lévén -  a súlyosbí- 
tási tilalom miatt a büntetések súlyosítá- 
sára nem kerülhetett sor.”  Mindez azt is je
lenti. hogy az elkövetők szerencsések voltak, 
hiszen ha az ügyész súlyosbításért fellebbe
zett volna, a másodfokú bíróság még szigo
rúbb büntetést szabhatott volna ki.

Lássuk azonban, hogy -  egy kis szerencsé
vel -  mit kóstál ma hazánkban egy szarvas
bika csapat tilalmi időben történő lemé
szárlása.

A hét vádlott közül M.D. I. r. vádlottat
400.000- Ft pénzbüntetésre ítélték, és 10 
évre eltiltották a hivatásos vadász foglalko

zástól. L.l. II. r. vádlottat 300.000 -  Ft pénz- 
büntetésre ítélték, és 8 évre eltiltották a hiva
tásos vadász foglalkozástól. N.F. IV. r. vádlot
tat 100.000,- Ft pénzbüntetésre ítélték, és 5 
évre eltiltották a hivatásos vadász foglalko
zástól. F.A. III. r. vádlottat 250.000,- Ft pénz- 
büntetésre, Sz. K. V. r., T.G. VI. r. és M.L. VII. 
r. vádlottat pedig 48-48.000,- Ft pénzbünte
tésre ítélték. A bíróság a fentieken túl, egye
temlegesen (tehát bármelyiküktől a teljes 
összeg követelhető) kötelezte a vádlottakat
3.500.000,- Ft és kamatai összegű kártérítés, 
valamint 42.613,- Ft bűnügyi költség megfi
zetésére a Magyar Állam javára.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet 
annyiban módosította, hogy az I., II. és IV. r. 
vádlottaktól lefoglalt vadászfegyvereket kiad
ni rendelte, mégpedig arra a büntetőjogi ítél
kezési gyakorlatra tekintettel, miszerint a va
dászfegyver a lopási cselekmény megvalósí
tásának nem volt eszköze, ezért azokat elko
bozni sem lehet. (A büntetőjog logikája sze
rint a vádlottak a lopás bűntettét nem a vad 
lelövésével, vadászfegyver használatával kö
vették el, hanem azzal, hogy a lelőtt vadat el 
akarták tulajdonítani. (!))

A bírósági eljáráson túl, az elkövetőkkel 
szemben a vadászati hatósági eljárás is fo
lyamatban van, amely során az eljárásra kije
lölt FVM Zala megyei Földművelésügyi Hiva
tala határozata alapján Sz. K. vadászjegyét 2 
évre jogerősen visszavonták, míg a többiek a 
vadászjegyet visszavonó elsőfokú határozat 
ellen fellebbezéssel éltek, jogerős döntés 
még nincs. A vadászati hatóság a vadvédel
mi bírság kiszabásával külön nem foglalko
zik, mivel a magyar állam ezúton megtéríten
dő. a vadgazdálkodási érték alapján számí
tott káráról, illetve a kártérítésről a büntetőbí
róság már rendelkezett.

Kérdéses, hogy kártérítés jogcímén fennálló 
polgári jogi igényeit a földtulajdonosi közös
ség érvényesíti-e majd a későbbiekben az 
elkövetőkkel szemben?

Információink szerint az üggyel kapcsolat
ban az OMVK Komárom-Esztergom megyei 
Területi Szervezeténél nem indult etikai (fe
gyelmi) eljárás, azért, mert nem dőlt el. hogy 
a törvény által 1997 őszén létrehozott OMVK 
illetékes területi szervezetének etikai bizott
sága jogosult-e eljárni egy 1997 tavaszán 
történt ügyben.

Az ítélettel kapcsolatban fontos megjegyez
ni. hogy a vonatkozó büntető-jogszabályi 
rendelkezések szerint a pénzbüntetésre ítélt 
tettes a büntetés megfizetésével, annak idő
pontjától mentesül a büntetett előélethez fű
ződő hátrányok alól.

Ha tehát a „hét mesterlövész” fizet, akkor 
már akár fegyvertartási engedélyt és vadász
jegyet is kaphat...?

F. I.



ILLEM TAN -  2. RÉSZ

A magyar vadászok viselkedési szabályai
MEGHÍVÁS A VADÁSZATRA

Illik:
minden vadászatra szóló meghívást udvaria
san elfogadni.
a vadászatra szóló konkrét meghívást írás
ban is megerősíteni. (Plusz gesztus, ha név
re szóló -  nyomtatott -  meghívót, levelezőla
pot küld a meghívó, amely tartalmazza a 
megközelítés lehetőségeit, esetleg térképet.) 
a meghívást időben visszaigazolni vagy le
mondani.
a meghívottat a program részleteiről is tájé
koztatni.
a meghívótól a vadászati program részletei 
felől érdeklődni, kérdezősködni.

-  a meghívást viszonozni.
Nem illik:

élni azzal a vadászati meghívással, amelyik 
nem egy konkrét vadászat, konkrét időpont
jára vonatkozik.
tovább maradni, mint amennyire a meghívás szólt, 
hívatlanul, bejelentés (megbeszélés) nélkül 
plusz vendéget (vendégeket) vagy kísérőt 
vinni a vadászatra.

A PONTOSSÁG
Illik:
-  a vadászatra nagyon pontosan vagy koráb

ban érkezni. (Mindenről el szabad késni, de 
a vadászatról nem !)

-  a vadászat megbeszélt időpontjára menetké
szen állni.

Nem illik:
-  főleg a társas vadászatokon a késéssel má

sok hangulatát elrontani.

KÖSZÖNÉS ÉS KÖSZÖNTÉS
Illik:

kalapemeléssel és kézfogással a napszak
nak megfelelő köszöntéssel köszönni, 
a vendég-vadászt/vadászokat a vadászat 
megnyitásán külön is köszönteni, 
mindig az újonnan érkezőnek előre köszönni.

-  a vadászterületen -  erdőn, mezőn -  minden 
szembejövőnek köszönni.
a vadászat megnyitásán a köszöntést min
den jelenlévőnek néma kalapemeléssel vi
szonozni.

-  a vadászat végén -  lehetőleg mindenkitől -  
elköszönni.

Nem illik:
mivel a vadászok többsége babonás, „jó va
dászatot!" kívánni.
a jó barátokon kívül a divatos „csókkal" a kö
szönést kiegészíteni.
egyetlen vadászatról, vadászati rendezvény
ről sem köszönés nélkül, „angolosan" távozni.

A BEMUTATKOZÁS ILLEMSZABÁLYAI
Illik:

a vadászaton résztvevőknek -  minden részt
vevőnek! -  egymásnak bemutatkozniuk, 
ha a találkozásnál többen vannak jelen, az 
újonnan érkezőt -  vagy a vendéget -  a jelen- 
: evőknek egy-két mondattal bemutatni. (Eset- 
eg cím, rang, foglalkozás, vadászati múlt. 
stb. megemlítésével.)

Nem illik:
a bemutatkozásnál a címmel, ranggal, be- 

;/tással, stb. kérkedni, hangsúlyozni, mivel 
\ vadászaton elvileg mindenki mindenkivel

egyenlő.

ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN MEGHATÁ
ROZTUK A VADÁSZIASSÁG FOGALMÁT, 
EMLÍTÉST TETTÜNK A VADÁSSZÁ VÁ
LÁS STÁCIÓIRÓL ÉS MEGINDOKOLTUK: 
MIÉRT VOLT/VAN SZÜKSÉG A VISELKE
DÉSI SZABÁLYOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE. 
AZ ELKÖVETKEZŐ NÉHÁNY LAPSZÁ
MUNKBAN NÉHÁNY FONTOSABB ILLEM- 
SZABÁLYRA HÍVJUK FEL A FIGYELMET, 
A VADÁSZATI ETIKETT TELJES TERJE
DELMÉBEN A KÓD-EX CÍMŰ KIADVÁ

NYUNKBAN TANULMÁNYOZHATÓ.

félrevezető adatokat magunkról vagy mások
ról közölni.

A TEGEZŐDÉS
Illik:
-  sőt kötelező megvárni, amíg az idősebb, ko

rosabb vadász a tegeződést kezdeményezi.
-  az idősebb, korosabb vadász tegezését ud

variasan viszonozni, mivel a tegeződés a va
dászok körében majdhogynem természetes.

Nem illik:
-  sőt tilos az idősebb, korosabb vadászt lete

gezni. Ez nagy fokú udvariatlanság, amely 
sok embert zavar.

UDVARIASSÁG
Illik:
-  a vadászaton minden szituációban udvarias

nak lenni, megkülönböztetett figyelemmel a 
hölgyekre, a vendégekre, az idősebb, koro
sabb vadászokra.

-a z  udvariasságot, a figyelmességet udvari
assággal, figyelmességgel viszonozni.

-  bocsánatot kérni, ha hibáztunk.
Nem illik:
- a  velünk szemben tapasztalható udvarias

sággal, figyelmességgel visszaélni, udvariat
lansággal válaszolni.

-  káromkodni.
-  a vadat becsmérelni.

ÖLTÖZKÖDÉS
Illik:
-  vadászati rendezvényeken az alkalomhoz il

lően megjelenni.
-tisz ta  és ápolt, az adott vadászati módnak 

megfelelő (zöld, khaki vagy zöldes árnyala
tú) öltözetben a vadászaton megjelenni.

- a  kísérőnket is az adott vadászati módnak 
megfelelő öltözettel ellátni.

Nem illik:
-bárm ilyen állami testület egyenruhájában, 

annak egyes darabjaiban, koszos, ápolatlan 
vagy terepmintás, tarka-barka vagy „civil" 
öltözetben a vadászaton megjelenni.

FELSZERELÉS
Illik:
-  a vadászaton hibátlan felszereléssel megje

lenni.
-tudn i, hogy az adott vadfajra és vadászati 

módra milyen vadászati felszerelés indokolt.
-  hogy a vadásznak éles, tokban lévő vadász

kése vagy bicskája legyen.
A vadászati törvényben és rendeletben nem 
szereplő, de a vadásziassághoz ajánlott és

praktikus felszerelések: Nagyvad vadásza
tán: hátizsák, térkép a területről (a biztonsági 
körzetek bejelölésével), kis fenőkő vagy kés
élesítő, erős kötél vagy fémkampó a vonszo- 
láshoz, víz a zsigerelés utáni kézmosáshoz, 
törlőrongy, gyufa vagy öngyújtó, tartalék ele
mek a zseblámpához, tű, cérna, biztosítótű, 
tartalék zokni vagy harisnya, esőkabát.
A lesen jó szolgálatot tehet a pokróc vagy 

az ülőpárna, a barkácsoláshoz pedig még 
nyáron is érdemes melegebben öltözködni. 
Apróvad vadászaton: aggató, madzag-dara
bok a vad felkötözéséhez, zseblámpa, gyufa 
vagy öngyújtó, tű, cérna, biztosítótű, tartalék 
zokni vagy harisnya, esőkabát.

Nem illik:
-hiányos vagy tudottan használhatatlan fel

szereléssel a vadászaton megjelenni vagy 
részt venni.

-a z  apróvad vadászatán 10 centiméternél 
hosszabb tőrt viselni.

-  a vadásztőrt hivalkodóan viselni.
-  semmilyen vadászaton a vadásztőrt katonai 

vagy kommandós túlélő késsel vagy hasonló 
vadásziatlan formájú-fazonú késsel helyette
síteni.
Olyan felszerelést használni, amely minimá
lisra csökkenti a vad esélyét. Vadásziatlan az 
éjjel látó-, az infra távcső ... és minden ha
sonló eszköz használata!

A KALAP VISELÉSÉNEK 
ILLEMSZABÁLYAI

Illik:
-  tudni, hogy a kalap -  a hideg téli napokat és 

a sportlövészetet nem számítva -  a vadászi- 
as vadászöltözet elmaradhatatlan része.

-  tudni, hogy a kalap az egyetlen olyan ruha
darab, amely lehet zsíros, kopott, szakadt 
vagy kutyarágta ... azaz patinás.

-  tudni, hogy mikor kell kalapot emelnünk (kö
szönéskor, a köszönés fogadásakor és a gra
tulációnál), illetőleg mikor kell levennünk és 
kézben tartanunk a kalapunkat (a himnuszok, 
az eligazítás, a vad halálát jelző kürtjelek, a 
nagy hallali alatt, az elesett nagyvad előtti 
vagy a terítéknél történő tiszteletadásnál.)

Nem illik:
-  kalapot hordani a vadászházban vagy bár

mely épületben.
-  kalapban ülni az autóban és autót vezetni.

ÉKSZEREK-KITÜNTETÉSEK VISELÉSE
Illik:
-  a kimondottan vadász-ékszerek (nyakkendőt 

helyettesítő faragott csontból vagy agancs
ból készített nyakmantyú, agancs vagy va
dászmotívumokkal díszített mandzsetta 
gomb, nyakkendőtű, kalapdísz. jelvény vagy 
kitűző) viselése.

-  ünnepélyes vagy közéleti rendezvényen a 
kitüntetést viselni.

Nem illik:
-  a kitüntetéseket vadászaton viselni.
-o lyan  kitüntetést a kalapon viselni, amelyik

nem kitűzőnek készült.
-  semmilyen ékszert (arany-karkötő, ujjnyi vas

tag nyaklánc, stb.) sem a vadászaton, sem a 
vadászati rendezvényeken hivalkodóan, stá
tusz-szimbólumként viselni.

(Folytatjuk) 

Csekő Sándor



OKTATÁS -  TOVÁBBKÉPZÉS

HELYZETKÉP
Sorra kérdezgetve a megyei irodákat, megállapíthattuk, hogy a kamara és a védegylet megyei 

szervezetei, oktatási intézmények, vállalkozások és magánvállalkozók szerveznek a megyékben 
vadászvizsgára felkészítő tanfolyamokat. Az oktatás, továbbképzés a köztestületi szerepkört 
kapott működő kamara feladata, de nem vitatható így ebben a kérdésben a felelőssége sem.

A kötelező állami vadászvizsgára az előkészítő tanfolyam elvégzése viszont nincs előírva, 
bármennyire is üdvös volna. Tőlünk nyugatabbra nagyobbrészt kötelező a tanfolyam elvégzése, 

hiszen a vadászni szándékozó ennek során a követelmény rendszer mellett elsajátíthatja 
a szakterület sajátos nyelvezetét, szakszavait, megismerkedhet jó nevű előadókkal, az egész 

vadászat úgynevezett „stílusával". Á vizsgázni szándékozónak a megyei kamarák irodáiban kell 
a vizsgára jelentkezni, és ehelyütt kaphatnak a jelentkezők felvilágosítást arról is, hogy hol 

jelentkezhet esetleg szervezett előkészítő tanfolyamra.

Baranya megye: évente két alkalommal szer
vez a kamara tanfolyamokat. Március és de
cemberi vadászvizsgák előtt 6 héttel, minden 
hét péntekén, 13-18 óráig tartják az előadáso
kat. Feltétel, hogy legalább tizen jelentkezzenek 
a negyedévenkénti. A júniusi és a szeptemberi 
vizsgákra általában kevés a jelentkező ezért 
tanfolyamot sem tudnak szervezni. A 30 órás 
képzés díja 15.000- Ft.
Bács-Kiskun megye: a mezőgazdasági mun
kákra tekintettel, télen szerveznek általában két 
tanfolyamot, szombatonként reggel 9-től dél
után 4-ig. összesen 80 órában, öt előadó rész
vételével. amelyben a fegyverismeret is szere
pel. Az oktatáshoz megfelelő szemléltető eszkö
zökkel (pl.: videofilm stb.) rendelkeznek. A tan
folyamot a „Petőfi Népe" című megyei lapban 
hirdetik meg. A tanfolyam díja: 30.000 -  Ft. jegy
zetet nem. de különböző tájékoztató anyagokat 
adnak a résztvevőknek.
Békés megye: a kamara oktatási bizottságának 
elnöke szervezi a tanfolyamot, önkéntes alapon, 
általában évente 2-3 alkalommal, ha a vadász- 
vizsgára 25-30 fő már jelentkezett. A tanfolya
mot a vizsgák előtt 6-8 héttel kezdődően szer
vezik meg. A tanfolyami előadásait péntek dél
után és szombaton délelőtt tartják, összesen 40 
órás időtartamban. Különböző szemléltető 
anyagok segítségével, öt neves vadászati szak
ember készíti föl a jelölteket, akik a lőtéren is 
gyakorolhatnak. A tanfolyam díja 16.000 -  Ft. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: a negyed- 
évenkénti vadászvizsgára jelentkezőkkel ismer
tetik, hogy a vizsga előtt 2-3 héttel, hétköznap 
délutánonként szerveznek tanfolyamot, össze
sen 40 órában. Évente mindössze 1-2 tanfo
lyamra van érdeklődés, mert a jelentkezők szá
mának el kell érnie a tizet. A jelöltek szombaton
ként a lőtéren is gyakorolhatnak.
Csöng rád megye: három oktatási intézmény va
dászati szakemberei foglalkoznak a vadászvizs
ga-előkészítő tanfolyamra jelentkezőkkel, ha nem 
is az iskola részéről hivatalosan, de szervezetten. 
Mindezeken kívül egy magánvállalkozás, az 
Aranytölgy Bt. is foglalkozik vizsgára való fölké
szítéssel. A tanfolyamokról a kamara titkárától 
kapható felvilágosítás. A megyében évente 3 al
kalommal lehet vizsgát tenni, amelyekre általá
ban 60-70 fő jelentkezik. Ezek mintegy 80%-a 
volt a vizsga előtt szervezett tanfolyam hallgatója. 
Fejér megye: negyedévente tartanak ugyan va
dászvizsgát, de évente csak kettő tanfolyamot 
tudnak szervezni. 30 fős részvétellel. Tíz alka
lommal. 2-2,5 órára jönnek össze. A fizetendő 
díj: 12.000,- Ft, de ha még néhány konzultációt 
kérnek a jelöltek, akkor 13-14.000 forintot fizet
nek. A jelentkezési lehetőségeket a Fejér me
gyei Hírlapban hirdetik meg.
Győr-Sopron megye: évente 120-130-an je
lentkeznek a vizsgára, akik közül jó ha a fele 
részt kíván venni a tanfolyamon. Tavaly egy tan

folyamot szerveztek. Jelenleg csak tervezik a 
megyei kamaránál, illetve egy erre a célra létre
hozandó közhasznú társaság keretében, épqen 
az összeférhetetlenség elkerülése miatt. A vizs
gáztatás novembertől márciusig-, illetve és júli
ustól szeptemberig szünetel, a tanfolyamot a 
vizsga időpontját megelőzően szervezik. 
Hajdú-Bihar megye: évente 3-4 alkalommal 
szerveznek 50 órás tanfolyamot péntek délutá
nonként. általában 4 órában, a rendőrhatóság 
közreműködésével. Ezen felül a jelöltek szerve
zett koronglövészeten is részt vehetnek. A hall
gatók részére sokféle és korszerű szemléltető
eszköz is rendelkezésre áll.
Heves megye: nem szervez vizsga előkészítő 
tanfolyamot sem a megyei kamara, sem a szö
vetség. Akadnak viszont vannak úgynevezett 
„kóbor" tanfolyamok, amelyekről részletesebb 
információk vagy nincsenek, vagy senki nem 
akar adni. Azt mondják, hogy az ilyen tanfolya
mok résztvevői általában ugyanúgy megbuknak 
a vizsgán, mint azok, akik soha nem jártak tan
folyamra. A kamara munkatársai előadóként 
nem vesznek részt az említett tanfolyamokon. 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: évente 140- 
150-en jelentkeznek vizsgára, akiknek mintegy 
2/3-a részt vesz a meghirdetett előkészítő tanfo
lyamokon. Negyedévente rendeznek vizsgát. A 
vizsga előtti héten minden nap 4-től 8-ig tarta
nak konzultációkat a felkészülés segítésére a 
vadászvizsga könyv és a fegyverismereti jegy
zet alapján. A részvétel nem kőtelező, de 30-40- 
en megjelennek. A szemléltető eszköz ellátott
ság kiváló, és mindössze fejenként csupán 
5.000 Ft a húsz órás konzultációs lehetőségen a 
részvétel díja.
Komárom-Esztergom megye: A megyei ka
mara megállapodott Jávorka Sándor Mg. és 
Élelmiszeripari Szakközépiskolával. Ha akad 
10-15 jelentkező, évente kétszer hirdetik meg 
az előkészítő tanfolyamot. Vizsgára félévente 
30-40 fő jelentkezik. A tanfolyam szervezője a 
vadásztársaságoknak küldi ki értesítőket és a 
jelentkezési lapokat. Az előkészítő óraszáma: 
60. Az iskola szemléltető eszközökkel jól ellá
tott, de az érdeklődőket még gyakorlati bemu
tatókra is kiviszik.
Nógrád megye: negyedévente 13-15 fő jelent
kezik vizsgára, de -  amint elmondták -  a tanfo
lyamra nincs érdeklődés, ezért nem is szervezik. 
Fővárosi és Pest megye: egy vállalkozás szer
vezésében folyamatosan indulnak 90 órás idő
tartamú tanfolyamok. A heti óraszám: 18. öt hé
tig tart és hetente a lövészet gyakorlására is 
adott a lehetőség. Gyakorlatilag a jelentkezőnek 
csak be kell fizetnie a tanfolyam 56 000 forintos 
díját és mindent elintéz a tanfolyamvezető. (Jó- 
szerint csak a vizsgát nem teheti le helyette) 
Nem túlságosan sokkal, de olcsóbb ennél a 
védegylet Medve utcai székházában rendezett 
tanfolyam, de hasonlót hirdet tagjelöltjeinek a

Vadcoop Bérkilövő Vadásztársaság is. A legfris
sebb hírek szerint újabban jelentkezés hiányá
ban a tanfolyam szünetel, mert a jelöltek másutt 
élnek a lehetőséggel. Úgy hírlik, hogy több ma
gán vállalkozó is megjelent a „piacon", akik 
időnként a napilapokban hirdetik „szolgáltatása
ikat" különböző árakon.
Somogy megye: negyedévenként lehet vizs
gázni. tanfolyamot évente mégis csak kétszer 
tudnak rendezni. 25-30 jelölt részvételével in
kább amolyan konzultációs jelleggel. Az óra
szám : 50. de több mint tíz alkalommal előadá
sokkal is tarkított a program. Általában április
ban és szeptemberben indítanak tanfolyamo
kat, amelyben lőtéri gyakorlat is szerepel. A tan
folyam díja 25.000 Ft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: A vadász- 
vizsgára és a fegyverismereti vizsgára együtte
sen felkészítő tanfolyamot évente, a jelentkezők 
számától függően 2-3 alkalommal szerveznek, 
25-30 fő részvételével. Az óraszám : 60. napi 4- 
5 óra elmélettel. A gyakorlati lövészet egy na
pos. A részvétel díja 25.000 forint.
Tolna megye: rendszeres, szervezett tanfolyam 
nem indult. Néhány nagyobb nagyobb város
ban magánvállalkozók szerveztek vizsgára fel
készítő képzést. A megyei vadász kamara az 
idei évtől megszervezi a 40-44 órás tanfolya
mát, évente két alkalommal, ha a jelentkezők 
száma esetenként eléri a tíz főt. 25000 forintos -  
ahogy mondták -  „vadászias" áron.
Vas megye: nem szervez tanfolyamot, sem a 
megyei kamara, sem a szövetség. Annyit sike
rült megtudnunk, hogy a megyei kamara tiszt
ségviselőinek véleménye szerint, ha ők vizsgáz
tatnak, nem szervezhetnek oktató tanfolyamot, 
mert ez összeférhetetlen és nem etikus. Magán 
vállalkozói formában viszont a megyében tartot
tak már tanfolyamot. A vizsgára jelentkezők szá
ma évente 60 -  80. de nincs adat arról, hogy kik 
végeztek előkészítő tanfolyamot, kik készültek 
fel egyénileg.
Veszprém megye: őszintén szólva nem volt
könnyű megtudni, hogy miként is történik az elő
készítő tanfolyamok szervezése. Annyi azonban 
végül kiderült, hogy a megyei kamara és két 
egyéni vállalkozó is szervezett már ilyen tanfo- 
iyamot. A kapott tájékoztatás szerint a vállalko
zók a tanfolyam szervezésére csak akkor kap
ták meg a „lehetőséget", ha megfeleltek a felté
teleknek. (A feltételekről, valamint arról, hogy 
ezeket ki. vagy melyik szervezet határozta meg. 
közelebbit nem sikerült megtudnunk.)
Zala megye: a megyei szövetség Zalaegersze
gen 123 órás. egy vállalkozó pedig Keszthelyen 
80-100 órás vizsga előkészítő tanfolyamokat 
szervez. Évente 2-2 tanfolyam indul 20-30 részt
vevővel. Tudomásunk szerint ezek a legmaga
sabb óraszámú kiváló tematikával szervezett 
tanfolyamok. A jelöltek által befizetett díjösszeg 
túlnyomó része a „közös kasszát" a szövetség 
lehetőségeit növeli(l). amely végső soron és 
ilyen módon sem „kifelé" folydogál.

Miután a vadászkamarai törvény mind a hiva
tásos. mind a sportvadászok továbbképzését a 
kamara feladatai közé sorolja talán már nem ha
logatható tovább, hogy ebben a „vegyes felvá
gott" ügyben végre el lehessen igazodni. A Va
dászati Kulturális Egyesület a maga sajátos 
eszközeivel a viselkedés kultúra terén munkál
kodik. és ajánlja föl ehelyütt is a segítségét a kö
zösen megvalósítandó hosszú távú célok érde
kében.

B. I.



OKTATAS -  TOVÁBBKÉPZÉS

... az állam i vadászvizsga fe lkészítő  
tan fo lyam ok szervezésérő l

MEGYEI VADÁSZVIZSGA-FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK SZERVEZŐI
Megye Tanfolyam szervező Cím TelefonSzervezet Személy

Baranya Megyei Vadász Kamara Gondos Gyula titkár 7626 Pécs. Felsóvámház u. 44. 06/72/332-354
Bács-Kiskun Megyei Vadász Kamara M iklós Károly titkár 6000 Kecskemét. Árpád krt. 2. 06/76/418-800
Békés Megyei Vadász Kamara Nagysándor titkár 5600 Békéscsaba. Bajza u. 11. 06/66/321-234
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vadász Szövetség Szendrei M ihály fővadász 3526 Miskolc. Tas u. 18. 06/46/504-125
Csöng rád 1. Ezüstjuhar Bt. Szente László tanár Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola. Szeqed

2. Szegedi Tud. Egyetem M g-i Főiskolai Kar Dr. Hagymási László Hódmezővásárhely 06/20/9775-189
3. Bársony István Csongrádi Mezőgazdasági 

Szakm.képzö Intézet Asztalos Zoltán 06/30/2193 677
4. Aranytölgy Bt. Mészáros György Szentes, Óbester telep 06/30/4366-847

rejci Megyei Vadász Kamara Pechtol Lajos titkár 8001 Székesfehérvár. Rác utca 15. 06/22/327-933
Győr-Sopron Megyei Vadász Kamara Orbán Henrik titkár 9000 Győr. Csaba utca 16. 06/30/239-49-26
Hajdú-Bihar Hajdú-Jagd Bt. Szendrei László tanársegéd 

Andrikó István vezető oktató 4032 Debrecen. Vezér u. 27. 06/20/383-15-98
Heves Megyei Vadász Kamara Prezenszky Károly titkár 3300 Eger. Hibay Károly u. 12. 06/36/51-71-23
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász Kamara Kővári Ferenc titkár 5000 Szolnok. Petőfi u. 13. 06/56/514-180
Komárom-Esztergom Jávorka Sándor M g-i és Élelmiszeripari Szakk. 

és Szakiskola Heitz Ferenc tanár 2890 Tata. Új út 19. 06/34/587-580
Nógrád Megyei Vadász Kamara Rottenhoffer Attila titkár 3100 Salgótarján. Múzeum tér 1. Pf. 234. 06/32/314-929
Somogy Megyei Vadász Kamara Dr. Bőd Lajos 7402 Kaposvár. Zárda u. 14. 06/82/512-225
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadász Szövetség Plavecz János fóvadász. titkár 4400 Nyíregyháza. Vörösmarty tér 7/a. 06/30/9436-868

06/42/311-246
Tolna Megyei Vadász Kamara Renkecz József titkár 7100 Szekszárd. Bezerédi u. 2. 06/74/512-224

06/74/512-225
Vas Magánvállalkozásban szervezik OMVK Vas megyei Területi 

Szervezete
Szombathely, Puskás Tivadar u. 7. 06/94/333-787

Veszprém Megyei Vadász Kamara 2 magánvállalkozó Felvilágosítást ad az OMVK 
Veszprém megyei 
Területi Szervezete 8200 Veszprém. Dózsa Gy.u. 32. 06/88/422-298

Zala Megyei Vadász Szövetség Varga Ernő fóvadász 
Dr. Sugár László

8900 Zalaegerszeg. Tompa u. 1. 
Keszthely. Deák tér 16. (Egyetem) 06/92/312-552

Budapest Hubertus Vadásziskola. Hubertus Kft. Kft. Illetékes munkatársa 1024 Budapest. Ady E. u. 1. 306-0469.316-0470
Vadcoop Bérki lövő Vadásztársaság Fülop János irodavezető Budapest. Bocskay u. 365-1005
O M W Török Henrik munkatárs 1027 Budapest, II., Medve u. 34-40.ll. (0 6 -1 )2 1 2 -2 2 2 5

MOST Ml A LEGFŐBB ÉRTÉK?
Történt -  és ez ellen senki sincs „beoltva" 
hogy egy vadász libázni indult. Éppen olyan 
idő volt, hogy sikerült is a sok ezerből néhá
nyat leszólítani. Miért, miért sem, ezt csak a 
libák tudják, olyan 80-20 százalékos arány 
volt a húzáson a nálunk védett nyári ludak 
becsülhető aránya az engedélyezett nagy li
likekkel szemben. Murphy törvényei szerint, 
ha valami megtörténhet, az többnyire meg is 
történik, sőt sokkal előbb, mint bárki gondol
ná. Nos, meg is történt a baleset, néhány 
kóbor söréttől találva ugyanúgy kalimpált le 
a nyári lúd. akárcsak magasabb hangú roko
na. A bukás sem volt elkerülhető, vadászunk 
töredelmes vallomást tett és gyorsított eljá
rással ítélte el a bíróság. Tételesen a kapött 
büntetés: 500 ezer forint pénzbírság és két 
év felfüggesztett szabadságvesztés... Egy 
megyével arrébb három őzsuta elejtéséért 
és eltulajdonításáért -  jóval hosszabb idő 
alatt -  a tetten ért elkövető mindössze 35 
ezer forint pénzbírságot kapott.

Csakhogy a kötelező vadászfelelősségi 
és balesetbiztosítás, amelynek szerződési 
feltételeit mindenki megkapja a vadászje
gyével együtt, így rendelkezik A biztosí
tási fedezet kiterjed továbbá a hatóság ál
tal védetté nyilvánított állatok véletlen 
(gondatlan) kilövése miatt a bírságokból 
vagy kártérítésből eredő, a biztosítottat 
terhelő kötelezettségekre... Nagy kár, 
hogy a T. Biztosított nem olvassa el mit kap 
a befizetett díjának ellenértékeként. Viszont, 
az is igaz, hogy egy hang sincs a „szerző
désben", vajon mit is kellene tennie a bizto
sított vadásznak a haladéktalan .értesítése” 
ügyében (név, cím, telefonszám stb.). Téve
dés ne essék, senki nem akarja a termé
szetkárosítás vétségét ilyen módon meg
úszni, de különbséget kell tenni, ha valaki 
szándékosan követ el valamit, vagy különle
ges körülmények között. A bíróság joga a 
körülmények -  az enyhítők és súlyosbítók -  
mérlegelése. Persze, most joggal mondhat
ná bárki, hogy ez felelőtlenségre sarkallhat,

de senki nem fog azért autójával a falnak 
menni, hogy új legyen a fényezése. Az is 
hozzátartozik ehhez a témához, hogy azért 
igencsak jó volna valami arányérzék. Több 
mint három évtizedes sajtós pályafutásom 
alatt nem emlékszem olyanra, aki ..foglalko
zás körében elkövetett gondatlan veszélyez
tetés vétségében" -  ami magyarul egy másik 
vadász vagy nem vadász agyonlövését je
lenti -  becsuktak volna. Azt pedig már a ki
sördög mondatja velem, hogy a szerződést 
továbbolvasva, baleseti halálom esetén öz
vegyemnek mindössze csak 200 ezer forint 
üti a markát. Ha igazán szeretem a családo
mat. reinkarnációban sokkal gazdaságo
sabb volna tehát az embernél drágább nyári 
lúd gúnárnak újjászületnem. Csak arra kelle
ne vigyáznom, hogy nehogy átrepüljem az 
országhatárt, mert minden EU országban 
lőhető lennék.

-HoZso -



VADÁSZOK A SAJTÓBAN

Szinte nem múlik el úgy nap, 
hogy valamelyik határállomáson 
ne bukkannának egy olasz rend
számú gépkocsi csomagtartójá
ban vagy hűtőkamionokban védett 
madarak tetemeire. Eddig úgy 
tűnt, a magyar hatóságok tehetet
lenek a védett madarak tömeges 
lemészárlása ellen. Most azonban 
a szakminiszter a jogszabályok 
szigorításának szükségességét 
hangoztatja. Ugyanakkor hivata
losan is bejelentették, hogy ha
zánk az Európai Parlamenthez 
fordul az olasz nemzetiségű va
dászok közel egy évtizede tartó, 
példátlan természetkárosító tevé
kenysége kapcsán. Minderről az 
utóbbi hetek sajtója is beszámolt.

Madárpusztítás: európai szankci
ókat javasolnak címmel a Magyar 
Nemzet arról ír, hogy a magyaror
szági védett madarak gyakori cél
pontjai a külföldi, főleg olasz vadá
szoknak. „Turi-Kovács Béla környe
zetvédelmi miniszter a vadászattal 
foglalkozó kecskeméti konferencián 
kijelentette: az ország határain túl is 
közfelháborodást váltott ki a védett 
madarak tömeges lemészárlása. 
Hangsúlyozta: a folyamat megféke
zéséhez szigorítani kell a jogszabá

lyokat. Illés Zoltán, az Országgyűlés 
környezetvédelmi bizottságának el
nöke a Nemzetközi Vadvédelmi 
Alap elnökével is tárgyalt, aki úgy 
nyilatkozott: az egész vadásztársa
dalmat nem szabad elítélni néhány, 
bűnözőnek számító vadász miatt. Il
lés közölte: a védett magyarországi 
madarak pusztítása miatt az Euró
pai Parlamenthez fordul és kezde
ményezi, hogy az foglaljon állást 
ebben a kérdésben. Arra törekszik, 
hogy az EP Olaszországban tiltsa 
meg a védett madarak éttermi fel
szolgálását. A hazai vámhatóság
nál pedig el kívánja érni, hogy a ha
táron vadhús-szállítmányokkal kilé
pésre jelentkező hűtőkamionoknál 
tételes vizsgálatot folytassanak. 
Ezenkívül egy természetvédelmi 
kommandó felállítását is szorgal
mazza, amely többek között bármi
kor ellenőrizhetné a hazai és a kül
földi vadászok által kilőtt terítéket.

Az olaszok mindenre lőnek a címe 
a Népszava írásának, amely szerint 
„Az Olaszországból évente hazánk
ba látogató 20-25 ezer vadász -  a 
többi dél-európai néphez hasonlóan 
-  a miénktől némileg eltérő vadász
kultúrával rendelkezik. Míg például a 
németek pusztán az elejtett állatok

trófeáját, addig itáliai társaik a ná
lunk lelőtt vadat egészben is elvi
szik. Ráadásul az olaszok szinte 
mindenre lőnek, ami csak mozog. A 
novemberi sajnálatos eset egyéb
ként az összes, vadászattal foglal
kozó társaságra komoly kihatással 
van. Azóta ugyanis mezei nyulat, fá
cánt és vadászható vízi vadat sem 
lehet az országból kiszállítani, ide
haza pedig egyre halmozódik a le
lőtt értékes áru. Köszönhető ez rész
ben az olasz hatóságok túlzott biz
tonsági óvintézkedéseinek. Az otta
ni állat-egészségügyi szervek két 
hónapja minden hűtőkamionnal ér
kező lőttvad-szállítmányt automati
kusan visszafordítanak, amivel rend
kívül súlyos károkat okoznak az 
egész magyar vadgazdaságnak. A 
legtöbb társaság hűtőházaiban átla
gosan 3-4 tonna apróvadtetem 
vesztegel, a télre felhalmozott zsírré
teg miatt ráadásul fokozott avaso- 
dásveszélynek kitéve. A szankciók 
feloldására egyelőre semmilyen ígé
ret nem érkezett."

Madarak a hűtőtáskában címmel 
foglalt állást az ügyben a Magyar 
Hírlap. ..Az aranyláz mintájára ma
dárőrület tört ki hirtelen, hogy ennyi
re kelendőek lettek a Kárpát-meden

ce szárnyasai? A természetvédők 
szerint szó sincs ilyesmiről. Évek, ta
lán évtizedek óta pusztítják madara
inkat, de az irtóhadjárattal eddig 
nem sokat törődtünk. A befolyásos 
tagokkal rendelkező vadásztársasá
gok minden kontroll nélkül működ
nek, a helyi hatalmasságok, a devi
zát, bevételt hozó vendégvadászok 
gyakorlatilag arra lődöztek, amire 
akartak. A határőrök, vámosok rá
adásul sokáig nem ellenőrizték a hű
tőkocsikban kivitt, számukra azono
síthatatlan szállítmányokat. Csupán 
egy-két éve sikerült a Természetvé
delmi Hivatalnak elérnie, hogy a 
csempészek fő útvonalának számító 
déli határokon szolgálatot teljesítők 
elvégezzenek egy alapszintű ornito- 
lógiai tanfolyamot. Azóta az éberebb 
vámosok nem hunynak szemet a 
többségében tenyérnyi kis állatkák 
kivitele felett. Ne áltassuk magunkat: 
nem csupán a természet gazdagsá
ga magyarázza, hogy Magyarország 
és a Balkán az olasz orwadászok 
paradicsomává válhatott. Ehhez az is 
kellett, hogy bocsánatos bűnnek szá
mítson az orwadászat, hogy a sokat 
költő külföldi vendégvadászok pénz
tárcája többet nyomjon a latban, mint 
a természetvédelem."

Összeállította: K. E.
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VADÁSZRUHA

BEMUTATÓ KESZTHELYEN

A hivatásos vadászok nyári öltözéke 

Téli szolgálati ruházat

Tóth Zoltán bemutatja az ünnepi öltönyt

A Vadászati Téli Egyetem hallgatói, mint közönség

agyományosan Keszthely ad he
lyet az évente megrendezésre ke
rülő Vadászati Téli Egyetemnek. A 
Tudományos Ismeretterjesztő Tár

sulat helyi szervezete és a Georgikon Me
zőgazdaságtudományi Kar által immáron 
XIX. alkalommal szervezett szakmai kurzu
son neves előadók, a vadászati és termé
szetvédelmi hatóságok képviselői tájékoz
tatták a résztvevőket a vadgazdálkodás, a 
vadászat aktuális kérdéseiről. Tanulmányú
ton vehettek részt a Kis-Balatonnál, s a 
gyakorlatban kaptak bepillantást Vas me
gye vadgazdálkodásába, olimpikonjaink 
segítségével „edzhettek" futóvad és skeet 
lőtéren. A hallgatók számára a már szoká
sos szakmai előadásokon és szabadtéri 
programokon kívül új kezdeményezésként 
vadászruha bemutatót is rendezett Alb
recht Ervin, a Téli Egyetem titkára, melyhez 
a patinás Hotel Helikon biztosította a nívós 
hátteret. Első alkalommal került közönség 
elé a hivatásos vadászok egységesített for
maruhája, melyet Tóth Zoltán, a keszthelyi 
NEPTUN vadászbolt vezetője -  úgy is, mint 
a Hivatásos Vadászok Szaküzlet hálózat 
tagja -  szakértő módon, minden részletre 
kiterjedően mutatott be az érdeklődőknek, 
akik nem csak szemükkel, de kézzelfogha

tó módon is meggyőződtek a ruhák kiváló 
minőségéről. Remek ötlet volt, hogy a csi
nos „manökenek" a gyakorló vadászok so
raiból kerültek ki, így ők voltak azok, akik 
rámutattak az egyes darabok célirányosan 
kialakított praktikus részleteire. (A hölgyek 
reklamáltak, hogy nem volt vadász-fehér
nemű bemutatva...) Az emblémával védett 
modellek után a sportvadászok számára is 
megvásárolható kiegészítők, pulóverek, 
mellények, zakók és társasági ruhák kerül
tek sorra, végül a közönség szavazhatott a 
szolgálati kalap díszítő szalagjának kivá
lasztására.

Keszthely sok szállodája és vendéglátó- 
helye népszerű a környék vadásztársasá
gainak körében, többnyire itt tartanak csa
ládias rendezvényt, vagy vadászbált. Ezen 
a hétvégén is volt két társaságnak közös 
összejövetele, ahol a vadászruha bemuta
tót nagy érdeklődés mellett megismételték, 
s ezt a gyakorlatot Tóth István folytatni 
akarja a jövőben is. Követésre méltó!

A bemutatók sikerére jellemző volt, hogy a 
helyszínen jelen lévő vadásztársasági veze
tők közül többen azonnal megrendelték a for
maruházatot a hivatásos vadászok részére.

S. E.



VADÁSZAT A VILÁGHÁLÓN

INTERNETRŐL -  VADÁSZOKNAK
Soroztunk első részében nagy vonalakban 
végigvettük az Internet legismertebb szolgál
tatásait, most nézzük meg alaposabban, ho
gyan is tudjuk használni őket.

Talán a legtöbbet használt szolgáltatás a 
böngészés, ami weboldalak (honlapok) meg
tekintését jelenti. Egy jó honlapon az informá
ciók strukturáltan helyezkednek el, így a láto
gató pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres. 
Ezen felül rendelkezésre állnak olyan lehető
ségek, mint közvetlen e-mail küldés, termék 
azonnali megrendelése, kérdőívek elhelyezé
se. információk azonnali nyomtatása vagy le
töltése, stb.

Mi is szükséges e szolgáltatás használatá
hoz? Kell egy számítógép, mely megfelelő ki
egészítőkkel fizikailag alkalmas az internetre 
csatlakozásra. Ez ma még legtöbb helyen 
egy modemnek nevezett részegységet jelent, 
amely egy olyan kommunikációs eszköz, ami
vel számítógépünk képes „társalogni" egy 
hagyományos telefonvonalon keresztül más 
számítógépekkel. Ehhez persze egy böngé
sző programra is szükség van:. (Legelterjed
tebb az Internet Explorer, mely integrálva 
van a Windows operációs rendszerbe.) To
vábbá szükség van internet-előfizetésre, ami 
azt jelenti, hogy egy Internet szolgáltató cég
gel szerződést kötöttünk arra. hogy az ő szá
mítógépükkel összekapcsolódva elérhetjük, a 
világhálóra kapcsolt számítógépeket. Ha 
megvan a szerződés -  kaptunk felhasználó 
nevet és jelszót -  és a gépünk fizikailag is al
kalmas, akkor kezdődhet a netezés. Ekkor 
már csak az a feladat, hogy megtaláljuk a 
minket érdeklő tartalmat.

Hogyan is tehetjük ezt meg? Pl. úgy, ha 
tudjuk a pontos címet. Csak begépeljük bön
gészőprogramunk cím sorába (láb ra ), leüt-

(2. RÉSZ)
jük az enter gombot és ... várjuk a csodát. Ha 
nem tudjuk a címet, csak nagyjából a téma
kört, vagy egy konkrét kulcsszót, akkor egyik 
lehetőségünk a kereső programok használa
ta, amire később még visszatérünk. Másik le
hetőség a portál site-ok használata.

De mi is az, hogy portál? Olyan információk 
gyűjteménye, mely egy-egy nagyobb témakört 
igyekszik összefogni. Ami pedig már megha
ladja a készítők lehetőségeit, azokat az infor
mációkat linkek formájában csatolják az oldal

1 jM a V IP  M icrosoft Internet Explorer

Fáj Szerkesztés Nézet Kedvencek Eszközök Súgó

v-*Vtesza • * ^Keresés Kedvencek
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hoz. A linkek általában olyan kiemelt szöveg
részek vagy képek, melyek fölé érve az egér 
nyíl alakú mutatója kézzé változik és amelyekre 
kattintva egy másik oldalra juthatunk el.

A téma kapcsán szeretnénk megragadni 
az alkalmat, hogy röviden bemutassuk a kö
zelmúltban elkészült és a Vadászati Kulturális 
Egyesület által üzemeltetett portált, mely 
igyekszik a vadászokat érdeklődési körüknek 
megfelelően ellátni a leghasznosabb és leg
frissebb információkkal.

Magyar Vadászati Információs 
Portál (MaVIP)

Eddig megszokott honlapunk helyén ezentúl 
olyan információs portállal szeretnénk szol
gálni látogatóinknak, ahol minden fontos, va
dászattal. természettel kapcsolatos -  vadá

szokat és nemvadászokat egyaránt érintő -  
információt megtalálhatnak.

Ha a böngésző címsorába begépelik a 
http://www.vadaszlap.hu internet címet, ak
kor a megjelenő nyitó oldalon, a főmenüben 
megtalálhatják a
-  Magyar Vadászlapot, ahol elolvashatják az 
aktuális számot, valamint böngészhetnek az 
archívumban is. Szeretnénk feldolgozni a régi 
lapszámokat is visszamenőleg egészen a 
kezdetekig.
-  Vadlexikont, melyben Kászoni Zoltán mu
tatja be a Kárpát-medence vadfajait Meszlé- 
nyi Attila illusztrációival.

Vadásznaptárt, az adott hónapban vadász
ható vadfajok listájával.

Vadászati Kulturális Egyesület saját hon
lapját. melyből megismerhetik az egyesület 
tevékenységét, aktuális projekjeit.

Vadászkutya, Vadászmüvészet, Gasztro
nómia rovatunkat folyamatosan töltjük majd 
fel. bemutatva kutyafajtákat, kenneleket; mű
vészeket és alkotásaikat.
Ajánlunk irodalmat, videót, recepteket, más 
internetes tartalmat (linkek), válaszolunk 
gyakran feltett kérdésekre.

Egyik fontos szolgáltatásunk a hírküldés, 
mely lehetővé teszi látogatóinknak, hogy in
formációkat küldjenek nekünk. Egyszerűen 
csak be kell gépelni (vagy az előre megírt 
szöveget bemásolni) a megfelelő helyre és 
gombnyomással elküldeni. Az írást korrektúra 
után -  akár még aznap -  megjelentetjük a 
megfelelő témakörben.

A nyitó oldal közepén találhatóak az aktuá
lis hírek, melyeket nem csak a szerkesztőség, 
hanem Önök. olvasók is szerkeszthetnek, mi
vel itt jelennek meg a beküldött írások. Min
den hírhez megjegyzéseket fűzhetnek a láto
gatók, így akár szakmai vita is kialakulhat -  
mint egy dispután.

A jobb és bal oldali blokkokban mindig va
lami figyelemfelkeltő érdekességet találhat
nak. Most például KÓD-EX c. kiadványunkról, 
a hivatásos vadászok formaruhájáról, a ter
mészetvédelmi bélyegről, stb.

Szavazógépünkben kikérjük az önök véle
ményét egy-egy kérdésben, de látogatóink is 
javasolhatnak témát, hogy mit kérdezzünk 
meg.

Figyelmükbe ajánlom még a Vélemé
nyeket. melyben várjuk hozzászólásaikat, 
Ötleteiket, hogy mit látnának még szívesen 
oldalainkon.

Türelmüket kérjük, ha valamely menüpont 
alatt még nem található információ, hiszen a 
fejlesztés folyamatos, ezért érdemes gyakran 
„benézni" hozzánk, mert mindig találhatnak 
valami újdonságot.

Végezetül szeretném felhívni figyelmüket, 
hogy portálunkon lehetőség van reklámcsík 
és mini honlap elhelyezésére is.

Látogassák meg standunkat a FeHoVán 
március 21-24 között, ahol minden 2. órában 
internetes bemutatót tartunk, és személye
sen válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

Hegedüsné Wéber Ildikó
programozó, 
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VADASZAT A  ZENEBEN -  K O N Y V K R IT IK A

A ZENEIRO DALO M  „K IS” M ESTEREI
Amióta ez a kis sorozat létezik, szinte valamennyi 
alkalommal a zenetörténet óriásainak egy-egy 
műve került terítékre. A koncerttermek állandó 
vendégei ők. akiknek mesterművei méltán állták 
ki évszázadok próbáját. Mai cikkünk főszereplője 
Stefano Rosetti 16. századi olasz zeneszerző, aki
nek D-dúr „A vadászat" -  melléknevű szimfóniája 
idén március 2-án, a Magyar Tudományos Aka
démia dísztermében csendült fel az Erdődy Ka
marazenekar tolmácsolásában.

Őszintén bevallom, fenti szerző nevével csak 
most. a 2002-es Koncert-kalendáriumot lapoz
gatva találkoztam, a fenti hangverseny műsorá
ban. Gondolom ez az alkalom egyben ősbemu
tató is Magyarországon, hiszen a hozzá hasonló, 
kevésbé ismert szerzők (a Zenei Lexikon mind
össze négy sort szánt személyének) művei -  
sokszor méltatlanul -  ritkán szerepelnek a kon
certek programjában. De megesett ez a -  mellő
zöttség -  olyan géniuszokkal is. mint Johann Se- 
bastian Bach, ameddig Mendelssohn újra fel 
nem fedezte a barokk zene fejedelmének műve
it. Persze ezzel nem akarom összehasonlítani
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Rosetti művészetét Bach-éval. de talán egy cikk 
erejéig érdemes egy kis kalandozást tenni a ze
netörténet még egy ilyen kis mesterét megisme
rendő, ha másként nem is, így prózában.

Mint ahogy más művészeti ágakban is, a zene- 
irodalomban is egy-egy korszak vagy óriási fel
lendülést. vagy csak szolid szinten tartást, és az 
addigi törekvések összegzését hozta. A 16. szá
zad, melyben Rosetti is alkotott, az első zenedrá
mák születésének százada, és mint minden szü
letés, ez is bővelkedett izgalmakban. A firenzei 
nagyhercegek bőkezű mecénásai voltak a koráb
bi évtizedek képzőművészetének, gondoljunk 
csak Lorenzo de' Medici nagyhercegre, aki Leo
nardo da Vinci művészetéért rajongott, éppúgy, 
mint később a zenekedvelő Ferdinando de’ Medi
ci, aki lányának Maria de' Medici a francia ki
rállyal, IV. Henrikkel kötött esküvőjére zenedrámát 
rendelt Jacopo Peri-tői. a kor közkedvelt zene
szerzőjétől. Euridice című művét, a Dómban tar
tott esküvő másnapján mutatták be a Palazzo Pit- 
tiben két káprázatos díszlettel: az első „gyönyörű 
erdőket ábrázolt, festve és térben kiugró elhelye

zésben... telve nappali fénnyel", míg a második
ban az egész „komor és riasztó, valódi sziklákká 
változott, beljebb pedig egy nagy szirthasadék- 
ban látni lehetett az alvilág istenének égő városát, 
a tornyokból kicsapó lángnyelvekkel, míg a kör
nyező levegő rézszínű füstöt eresztett." Ez a -  ki
csit bőbeszédű -  leírás, mely valószínűleg egy 
korabeli túlfűtött „kritikus" tollából maradt fenn, az 
egyetlen ránk maradt dokumentum, ami némi be
pillantást enged számunkra a nagysikerű elő
adásba. mivel a mű kottája elveszett. Jacopo Peri 
neve is kiesett az idők rostáján, pedig lehet, hogy 
szerencsésebb esetben nagyszerű szerzőként 
ma is ünnepelhetnénk művészetét.

E -  ma már elfeledett -  kis szerzők annak el
lenére. hogy ritka kivételektől eltekintve (lásd 
Rosetti szimfóniája) nincsenek jelen koncertéle
tünkben. mégis óriási szolgálatot tettek a zenei
rodalomnak: építő-kövekként szolgálták azt a 
fejlődést, ami a zeneszerzés csúcsaihoz veze
tett, és ami oly sok örömet, megtisztulást szerez 
számunkra napjainkban is.

A. A.

N. NOZDROVICZKY LAJOS:

SZALONKA-HISTÓRIÁK
Az eddig mindössze 100 példányban megjelentetett könyvecske a 
szerzőnek a századforduló utáni szaksajtóban megjelent írásait gyűjti 
össze Bányai József válogatásában. Nozdroviczky minden idők lege
redményesebb magyar szalonkavadásza, naplójának tanúsága sze
rint majd 50 vadászév alatt több, mint ötezer madarat fűzött aggatóra. 
Rendszeresen végigkövette kedvenc vadját a szlavón tengerparttól á 
Kárpátok gerincéig, 37 (!) magyar vármegyében, sőt alkalmilag a tör
ténelmi országhatárokon kívül is.

Természetesen ilyen mennyiséget csak folyamatosan végzett hajtá
sokkal (klopfolás), bokrászásokkal lehetett összepuskázni. Sajátos 
múlt századi (?) vadászmentalitás képviselője volt; míg hangos szóval 
ostorozta azokat, akik sok szalonka elejtésével veszélyeztetik az állo
mányt, büszkén emlegeti saját kimagasló terítékeit, ahol a napi 40-50 
madár sem számított ritkaságnak, egyéni rekordja 72 db volt! Furcsa 
ellentmondás, hogy míg károsnak nevezi a reggeli és esti húzás alkal
mával gyakorolt vadászatát, addig lelkiismeret-furdalás nélkül hajtatta 
végig naponta a tavaszi vonulásban lévő madarak pihenőhelyeit. Ak
kor talán természetes lehetett, ma biztosan felkapnánk a fejünket, ha 
ilyen mondatot hallanánk: „jómagam sosem indultam addig vadászni, 
amíg egy vadkereskedővel szerződést nem kötöttem, hogy zsákmá
nyomat megvegye".

A szerző keze közt megfordult hatalmas mennyiségű madár adta 
vizsgálati lehetőség ellenére meglehetős felszínes érdeklődést tanúsí
tott. megelégedett az ivarok elkülönítésével és a „sárgalábú-kéklábú" 
problémára adott többé-kevésbé elfogadható magyarázatot. Feltétlen 
mellette szól azonban, hogy hasonlóan sokat vadászó kortársaitól elté
rően, érdeklődést mutatott e rejtőzködő madár életmódja, vándorlása, 
szaporodása iránt is. s ebbéli tapasztalatait közreadta. Népszerű cikk
írója volt a Kittenberger féle Nimródnak, aki azonban, mint szerkesztő, 
széljegyzeteiben többször adott hangot eltérő véleményének.

Dr. SZERB IMRE:

EGYÜTT VADÁSZNI
....elmesélem, mit változott a vadászat a több mint három évtized
alatt. Huszonötén voltunk, amikor beléptem, s hatvanhárman, amikor 
abbahagytam. Akkor még kedves ismerős és valóban vendég volt az 
a pár, évről-évre visszatérő osztrák, német vadász...Manapság a terü
let nagyobbik fele szinte egész évben a külföldiek részére van fenn
tartva. A szarvasbika-vadászok még itt vannak, de már jönnek dámbi- 
kára. aztán csoportok veszik meg a disznóhajtást, ők az elállók és mi 
a hajtők. Fácánra csak azért nem jönnek, mert nincs, de jönnek tar

vadra. selejt bikára, s folytatódik a májusi őzbakvadászattal. mert állí
tólag csak így lehet fenntartani a vadásztársaságot. Hogy mi marad a 
tagoknak? Az asztalról lehulló morzsák, s egy nagyon megalázó sze
rep. amit kénytelen-kelletlen el kell viselni annak, aki bent akar marad
ni. Valamikor tudtunk örülni egymás szerencséjének....mára valahogy 
még egy „gratulálok" is nehezen jön ki a szánkon.’

A szerző állatorvosként praktizált Somogy megye változatos, vad
ban szegény és gazdag területein, hosszú boldog és eredményes va
dászéveket töltött itt jó barátai társaságában, mig a sors úgy hozta, 
hogy lemondott a szenvedélyéről, s megvált fegyvereitől. Nem az élet
kor. nem a „szokásos" emberi tragédiák valamelyike, még csak nem is 
betegség, vagy baleset miatt, hanem -  bármilyen hihetetelenül hang
zik is -  egy elárvult vadmalac formájában ütött be a ménkő! A serteva- 
dat izzó szenvedéllyel űző vadászt, aki évszámra éjszakák százait töl
tötte lesen kedvenc vadja elejtésének reményében, s bőségesen ki is 
vette a „vámot” a fekete csuhás sereg soraiból, utolérte a végzet; bele
szeretett addigi „ellenfelének” lelkesen röfögő apró példányába, s csa
ládtaggá fogadta. (A hóhér akasztásának tipikus esete... lehetne, de 
hasonló példát még nem hallottam!) Szumma-szummárum. az állati 
tragédiák sokaságát -  hivatala okán is -  látott szerző olyannyira kötő
dött Bubihoz, hogy kényszerű elhunyta után lemondott a vadászatról.

De addig...Harminc évnyi „gyihos" szenvedély változatos kalandjait 
olvashatjuk emberi gyarlóságról és barátságról, vadról és erdőről, lo
vakról és kutyákról, sokszor hihetetlennek tűnő, de mindig tanulságos 
formában. A sok jó színvonalú írásból különösen azok a rövid, frap
páns tömör történetek emelkednek ki, ahol remek jellemábrázolással 
mutat be hivatásos vadászokat, szép nyelvezettel, olvasmányosan, 
könnyed humorral fűszerezve.

Meglepő „árukapcsolással" egy másik fél könyvet is kap az olvasó. 
A vadász pályafutást lezáró novella után külön előszóval elválasztott 
részként a szerző a napi állatorvosi munkája során megtörtént érde
kes eseteket, történeteket gyűjti csokorba. Ezeknek nem sok közük 
van a vadászathoz, de fordulatosán, színesen mesélve érdekes bepil
lantást nyújtanak egy rokon szakma mindennapjaiba, mély ember
séggel ábrázolva a történetben felbukkanó szereplőket. „Megyek to
vább és magam előtt látom a kis öreget, aki együtt kél. fekszik a te
hénnel. néma kitartással, összeszorított foggal, zokszó nélkül. Hiába, 
ezek a régi öregek tudnak még példát mutatni állatszeretetből, akarat
ból... Hányán, de hányán elmentek azok közül, akikkel fél éjszakákat 
végigvirrasztottunk kólikás ló, vagy vajúdó tehén mellett. Ok őrizték 
azokat a hagyományokat, amelyeknek a fogyatkozásától nap mint 
nap szegényebbek leszünk."

Sokat ront a könyv értékén az igénytelen nyomdai kivitelezés; az öt
venes évek „olcsó könyvtár" sorozatát idéző puha borító feltehetően az 
előállítás költségeit hivatott csökkenteni, s a nem túl szerencsésen kivá
lasztott „kettős" címlapkép sem készteti azonnali vásárlásra a leendő 
olvasót. Az illusztrációként felhasznált fényképek vágatlanok, szerkesz- 
tetlenek. és bélyegnyi méretükkel pazarlóan hagynak üresen féloldalnyi 
lapfelületeket. Es egy apró szakmai hiba: az őzcsapat nem rudli...

-  som -



HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

Ú j re n d e le t, va d á szo kn a k
A vadon élő állat és a tenyésztett 
vad elejtéséről, húsvizsgálatáról 
és forgalmáról jelent meg új ren
delet a Magyar Közlöny január 23- 
ai. 9. számában. A rendelet szá
ma 9/2002/1.23.1FVM. A vadgaz
dálkodást végzők számára is sok 
újdonságot tartalmaz, amely miatt 
a rendelet mielőbbi részletes 
megismerése melegen ajánlható.

Anélkül, hogy a részletekbe 
mennénk, alapvető fontosságú, 
hogy a vadászrészként kiosztásra 
kerülő vad, a sokat emlegetett 
kompetencia is húsvizsgálatra kö
telezett, mert a rendelet szerint ez 
is „ közfogyasztásnak" minősül.

S z á z m illió  fo r in t  fa rk a s -  
é s  h iú z k u ta tá s o k ra

Hatalmas összeget, mintegy száz 
millió forintot (390.000 EURO) for
díthat a Szent István Egyetem 
Vadbiológiai és Vadgazdálkodási 
Tanszéke a Környezet és Termé
szetvédelmi Hivatal közreműkö
désével a farkas és a hiúz hazai 
állományának felmérésére és sza
porodási feltételeinek kialakításá
ra az elkövetkező öt évben. A 
pénz 65 százalékát az Európai 
Közösség által támogatott LIFE 
Natúré projekt adja, a többit hazai 
forrásból kell biztosítani. (KTM) A 
programban élőhelyfejlesztés, a 
vadgazdálkodóknak fizetendő 
kártalanítás, juhnyájvédelem mel
lett az egész Északi Középhegy
ségre kiterjedő monitoring rend
szer kialakítása, valamint a nagy
ragadozók tartós, egyedi jelölése 
és mozgásuk nyomon követése 
szerepel. Fontosnak tartják a tár
sadalmi tudat átformálását. A 
nagyragadozók megítélésének 
megváltoztatása érdekében elő
adásokat szerveznek, ismeretter
jesztő anyagokat készítenek, hi
szen csak büntetéssel nem oldha
tó meg a hatékony védelem. Tájé
koztatásuk szerint a kitűzött célok
kal nem csak a természetvéde
lem, hanem a vadgazdálkodás és 
a vadászat hivatalos és társadal
mi szervezeteinek vezetői is egye
tértenek.

S.

S za b á lysé rté s  é s  kö zö n y
Fácánvadászatot tartottunk a va
dászház környéki területrészen a 
múlt év utolsó hónapjának köze
pén. Két hajtás között a vadász
ház zárt udvarán néhány vadász 
beszélgetett. Egy váratlan pilla
natban D. László fegyvere elsült 
és az ott tartózkodó vadásztársak 
között a közelben álló faház olda
lán vagy tíz centis lyukat szakított. 
Ekkor az egyik vadásztársa döb
bent arccal felszólította, hogy törje 
meg puskáját, hátha a másik cső
ben is maradt valami. Erre ő kö

zölte, hogy az üres. A mondatát 
még szinte be sem fejezve, meg
ismétlődött az iszonyatos dörej, 
és a puska ismét elsült. Most 
ugyan szerencsésebb irányba, de 
mindenképpen ellenőrzés nélkül. 
Ennyit az eseményről, mert nem 
kívánom tovább borzolni az ide
geket. A társaság elnöke utasítot
ta a Fegyelmi Bizottságot, hogy 
járjon el az elkövetővel szemben. 
És itt jön a közöny!

Megtörtént az eljárás és meg
született a határozat egy olyan 
szabálysértés ügyében, amelytől 
nagyobbat, veszélyesebbet nem 
igen követhet el vadászember. D. 
Lászlót két fácánvadászattól eltil
totta a Fegyelmi Bizottság.

Feltételezem, hogy a vadász
társak az ilyen és ehhez hasonló 
magatartású puskás embereket 
hosszabb időre is tudnak nélkü
lözni. Meg vagyok győződve ar
ról, mindannyian arra vágyunk, 
hogy egy-egy vadászatról jóleső 
fáradtsággal történő hazatérésün
ket ne csupán a véletlen szeren
csének köszönhessük. Köszönjük 
ezt inkább a magunk és a va
dásztársaink felelősségteljes, 
szabályszerű, vadászhoz méltó 
magatartásának. Ennyivel tarto
zunk egymásnak.

Tauber László

Terítéken a gyengébb nem
A Csemő Községi Vadásztársa
ság immár hagyományosan, min
den vadászidényben egy alka
lommal, úgynevezett családi tár
sasvadászatot rendez. Ebből az 
alkalomból minden vadásztárs fe
leségét, vagy barátnőjét hozza el 
hajtónak.

A „családi" fácán- vagy nyúlva- 
dászat már reggel élményt nyújt a 
hozzátartozóknak. Otthon a kiszol
gáláshoz és a kényelemhez szo
kott családfők meleg teával és íz
letes reggelivel kedveskednek 
hozzátartozóiknak. A vidám han
gulatú, kellemes reggeli után, a 
vadászház előtt, megtörténik az 
eligazítás. Itt éri az első meglepe
tés a hölgyeket, mert bár a hangu
lat változatlan, az eligazítás egyér
telmű és komoly, hiszen a vadá
szat nem csak szórakozás, hanem 
egyúttal veszélyes üzem is.

Az eligazítástól kissé megszep
pent hölgyekkel gépkocsiba ülünk 
és elindulunk az első hajtás szín
helyére. Itt jön a második megle
petés. mert kiderül, hogy az 
ezüstfűzesbe bizony be kell bújni, 
a fenyvesben pedig sok helyen 
csak négykézláb lehet közleked
ni, miközben jó adag hócsomók 
pottyannak a gyanútlan hajtők 
nyakába. A második hajtásra az
tán bemelegednek az izmok, kipi
rulnak az arcok, természetessé 
válik a vadászatvezető intelmei
nek betartása, és remekül szóra
koznak a hölgyek. Társuk egy-egy

szép lövését ujjongva nyugtáz
zák. bár néha megjegyzik: ..otthon 
is így kellene" -  és az sem marad 
megjegyzés nélkül, ha valaki hi
bázik, mellé lő. Néha bonyodal
mak is akadnak, mert a hajtóvo
nalban elmaradni nem lehet, pisil
ni viszont kell, amely a vastag ru
házatban bizony nem könnyű mu
tatvány. Délutánra szaporodik a 
lőtt vad a kocsikon, fáradnak a va
dászok és csendesebbek a höl
gyek is, és a családi vadászat las
san véget ér. Tokba kerülnek a 
puskák és pohárka pezsgővel bú
csúznak a vadászterülettől. A va
dászháznál díszes terítéket állnak 
körül levett kalappal a vadászok, 
és megilletődve hallgatnak a hajtó 
hölgyek is. Ünnepélyes hangulatú 
értékelések után felszabadult jó
kedvvel koccannak a poharak, 
majd a teríték szétosztása követ
kezik. Az ünnepélyes aktus után 
újabb meglepetés jön. fehér kö
ténybe öltözött vadász-urak sür
gölődnek az asztalok körül, és fi- 
nomabbnál-finomabb ételekkel 
kedveskednek szeretteiknek. A 
közösen elfogyasztott estebéd 
után -  láss csudát -  még kivétele
sen el is mosogatnak az urak. Az 
ezután következő kellemes be
szélgetésben a hölgyek nem 
akarnak ráismerni férjeikre, és ja
vasolják, hogy váljék általánossá 
ez az eddig általuk ritkán tapasz
talt fordított állapot. Persze, a va
dászat veszélyeire és fáradalmai
ra hivatkozva, a férjek ezt nagy 
szótöbbséggel azonnal elvetik. A 
hangulat azért kitűnő marad, és a 
fiatalabbaknál kezdetét veheti haj
tójának hajtóvadászat utáni be- 
cserkelése is. Vadásztársasá
gunkban így köszönjük meg fele
ségünknek és családunknak, 
hogy türelemmel viselik a szen
vedélyünkkel járó terheket.

Dombos Endre 
Elnök

E le in k  n y o m á b a n
Az apróvad eldorádója, a sörétlö- 
vők Mekkája.... ilyen és hasonló 
jelzőkkel illették a két világháború 
között a neves vadgazda, gróf 
Károlyi Lajos egykori híres va
dászterületét. a világhírű szlováki
ai Tótmegyert.

A részvétel valamikor valóban 
igazi rangot jelentett, de ez ko
rántsem csak a társadalmi pozíci
óknak szólt. A tótmegyeri vadá
szatok híre akkoriban bejárta a vi
lágot. és a legenda még ma is él. 
Az akkori rekord terítékeket a mai 
napig nem sikerül túlszárnyalni, 
és erre az akkori törzsvendégek 
névsora adta a garanciát: Gróf 
Széchenyi Zsigmond. Draskovich 
Iván. és rajtuk kívül még néhány 
nagy nevű vadász szinte állandó 
résztvevői voltak a tótmegyeri va
dászatoknak.

A híres területről évtizedekig 
alig hallottunk. Több mint ötven 
évnek kellett eltelni ahhoz, hogy 
újból magyar vadászok állhassa
nak a régi. nagynevű elődeik lőál- 
lásain.

Idén, január 22-én, tíz magyar 
vadász. Tótmegyeren fizető ven
dégvadászként, 1053 igazi, tüzes, 
januárvégi fácánt ejtett.

A vadászok egytől-egyig kiváló, 
sok nagy „csatát" megélt Nimró
dok voltak, akik átérezve a hely 
szellemiségét, kiváló egyéni ered
ményeket értek el.

Agyaki

V a d k a rá c s o n y  
a  N a s z á ly b a n

Jelentős hagyomány, hogy a VKE 
tagjai az ország különböző része
in -  a Matula program keretében -  
megszervezik a „Vadkarácsony"- 
t. Látva az előző évek sikeres ki
rándulásit, arra gondoltunk, idén 
mi is elviszünk egy óvodai cso
portot erre a programra.

A dunakeszi Gyöngyharmat 
Napköziotthonos Óvoda nevelési 
programjában a természet és kör
nyezetünk megismerése, védelme 
különösen fontos. Az „Ibolya" cso
port 3-6 éves gyermekekből áll. ve
lük indultunk el december 19-ikén, 
Katalinpusztára. Az időjárás kelle
mes volt, nagy hó és nem túl hideg.

Az erdőben Szedmák Attila er
dész várt bennünket és sok érde
kes dolgot mesélt és mutatott a 
gyerekeknek.

Köszönetünket fejezzük ki az 
Ipolyerdő Rt. Váci erdészetén Ma
gyar Ferenc vadászati ágazatve
zetőnek. Szedmák Attila erdész
nek, hogy a kirándulás feltételeit 
biztosította, és a ceglédi Széche-' 
nyi Zsigmond Vt-nek, az útikölt
séghez való hozzájárulásért.

Úgy gondolom fontos, hogy a 
gyerekek megismerjék az erdé
szek, vadászok munkáját, elhiva
tottságát és jó példát kapjanak a 
természet védelméről, szeretetéről.

A gyermekeknek és az óvó né
niknek is meg kellett ígérnem, 
hogy lesz még ilyen kirándulás.

Szárnyas Mihály

V a d á s z a ti g a s z tro n ó m ia
Harmadik alkalommal rendezték 
meg a ceglédi Károlyi Mihály Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolában a III. Ceglédi 
Vadászati Gasztronómiai Feszti
vált, január 23-ikán. A rendezők -  
a neves iskola, a VKE Pest me
gyei regionális szervezete, a Ceg
lédi Vadászklub -  rendkívül színes 
programot állított össze. Az abo- 
nyi Bihari János Zeneiskola va
dászkürt együttesének műsora te
remtett stílszerű hangulatot és 
adott ízelítőt a vadászat zenei kul
túr köréből. A tanulók igazán kitet
tek magukért, csodálatos ételköl-
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töményeket készítettek a környék- 
ImíIi vadásztársaságok által ado
mányozott vadhúsféleségekből, 
j .  *icsül: a ceglédi Széchenyi, a
H.ikóczy. a Mezőgazdasági Rt Vt., 
.1 Nagyszéki Vt., a nyársapáti Zöld 
Mező Vt., a csemői Községi Vt. 
valamint az „Öreg Selejt Bikák" 
< sapata volt a „beszállító’'. A tanu
lók voltak a szakácsok, a pincé
rek. akik tanult mesterségükről 
igazán profi módon tettek tanúbi
zonyságot. Az iskola szakmai ve
zetése kiemelt fontosságúnak tart
ja. hogy a diákok a vadételek spe
ciális területén is megfelelő jártas
sággal rendelkezzenek. Az ételek 
közös értékelése után került sor a 
ceglédi Unghváry László Borrend 
borainak bemutatására, amelye
ket a résztvevők kiosztott bíráló la
pon értékeltek. A kiváló hangulatú 
fesztivál igazi nyertesei azonban 
azok voltak, akik részt vehettek a 
vadászati gasztronómia ünnepén.

M a d e rs p a c h  
e m lé k v e rs e n y

A nagynevű vadászírónk, Ma
derspach Viktor február 11 -ei 
születésnapja alkalmából kis-, és 
nagyöbű marokfegyver lövész
versenyt rendezett a nevét viselő 
vadászklub. Kiváló eredmények 
születtek, és a versenyre a hölgyek 
köréből is nagy volt az érdeklődés. 
A vadászklub tervei között szere
pel. hogy a leszármazottak taná
csai alapján hamarosan elkészítik a 
klub zászlaját, és a fővárosban ál
landó kiállítás hoznak létre a nagy 
vadász könyveiből, fényképeiből, 
korabeli használati tárgyaiból.

-  ádám -

V ih a r  a  h a tá ro n
A határvillongások nem újdonságok 
a vadászok körében, jócskán szer
zett élményeket az elmúlt időszak
ban szinte mindenki. Ezúttal azon
ban a nyugati „végeken" folyik elke
seredett ,. adok- kapok”, jelesül az 
osztrák határ mentén. A „sógoro
kat" eddig mind szakmai, mind va
dászetikai szempontból a jelenleg 
mutatottaknál lényegesen maga
sabbra tartottuk, ahonnan volna mit 
tanulni, mondogatták sokan. Sorra 
épült az elmúlt időszakban a „vad
védelmi vasfüggöny", a kerítés. A 
hazai vadászatra jogosultak szerint 
a kiváló szarvas- és vaddisznóállo
mány. ha átruccan, nem tud vissza
jönni, mert lelövik. Sokszorosára 
mentek fel osztrák oldalon a va
dászbérletek árai. és soha nem lá
tott szorgalommal épültek a határra 
a lesek. Ausztriában egyébként a 
szarvasbikára már egy hónappal 
előbb lehet vadászni. így bízvást 
van esély egy- egy kapitális bika a 
hazai ár alatti elejtésére. Nem kevés 
kára származik ebből azoknak a 
magyar vadgazdáknak, akik a biká
kat a jogszabályban előírt 12 évig

tartották, védték, fizették a vad
kárt...Sajátos módon a „ vasfüg
göny" költségeinek jó részét pedig 
éppen a fizető törzsvendégként 
Magyarországra járó osztrák és né
met vadászok vállalták. Eddig -  
minden különösebb eredmény nél
kül -  már több egyeztető tárgyalás 
is történt a két szomszéd önkor
mányzati és szakmai vezetői között. 
Mindenesetre -  véleményünk sze
rint -  a megoldás kulcsa sokkal in
kább vadászetikai kérdések között, 
mint kifejezetten az „idegölő" nem
zetközi jog csűrös -  csavaros gond
jai között keresendő.

B a y  B é la  e m lé k v a d á s z a t
„Az idő elmegy, mondják az em
berek. Az emberek elmennek, 
mondja az idő..."

Igen. az emberek elmennek, de 
ha valakit igazán szeretünk, azt 
nem tudjuk elfeledni soha. A távo
zó tovább él bennünk és emléke 
nem porlad el az idő rozsdás fo
gaskerekei között. Néha felvillan 
egy-egy kép a régi barátról, a va
dásztársról, a mesterről. Egy jel
legzetes mozdulat, egy mosoly, 
egy-egy intő szó ereje, még ma is 
elevenen él a tanítványokban.

Az idei megemlékezésre január 
19-én került sor. és ekkor tartották 
a már hagyományos „Dr. Bay" 
emlékvadászatot, illetve az ünne
pi vaddisznóhajtást. A reggeli el
igazítás után, megható koszorú- 
zási ünnepséggel kezdődött a va
dászat. A Tuskósi Vadász Egyesü
let nevében elsőként dr. Fenyvesi 
Csaba olimpiai és világbajnok ví
vó, az egyesület elnöke (egykori 
tanítvány) és Herényi Károly or
szággyűlési képviselő méltatta 
Béla bácsi munkásságát.

Az ünnepi vadászat a somogy- 
babodi udvarháznál a teríték 
megtisztelésével és a jövőbeni vi
szontlátás reményével zárult.

- A -

T é li E g y e te m
Az idén harmincnégy résztvevővel 
tartották meg a XIX. Vadászati Téli 
Egyetem rendezvénysorozatát 
Keszthelyen, január 27,-február 2. 
között, amelyet a TIT Öveges Jó
zsef Ismeretterjesztő Egyesület 
Keszthelyi Városi elnöksége és a 
VE Georgikon Mezőgazdaságtudo
mányi Kar munkatársai szerveztek.

P. G.

E rő s  a g y a ra s o k  
C s e re h á tb a n

A Hunyadi János Vadásztársaság 
1996-ban alakult, és a megye 
egyik legszegényebb részén, a 
Csereháton, 5300 hektáron gaz
dálkodik.

A hátrányos helyzet ellenére 
mégis kiemelkedő eredményeket 
könyvelhet el a vadásztársaság.

Tavaly év végén három kapitális 
vadkant ejtettek el.

Prokop László vadász. Szeme
re határában szórón lőtt egy két 
mázsa feletti kant. 111,10 IP, Kali- 
na Imre. vadászmester Litka hatá
rában lesről terítékre hozott kanjá
nak agyara: 115,9 IP. Prof. Dr. 
Kiss János István disznóhajtás
ban ejtette el két és félmázsás, 
120,75 IP agyarú remete kanját. 
Mindezekhez csak gratulálni lehet.

Handa György

A kocát a császártöltési Hubertus 
Vadásztársaság területén ejtette 
el Sinkovicz György kaskantyúi 
vendégvadász. Régi sérülése el
lenére a koca zsigerelt súlya 79 
kiló volt. A ritkaságnak örvendő 
vadász és kísérője, Mlks János, 
helyi vadász elmondta, hogy már 
messziről hallották az érkező disz
nót, bár először inkább orrbagócs 
kínozta őzre gyanakodtak a halla
tott hangok alapján.

Oláh József

C s o n g rá d  m e g y e  
„ k o m p e te n c iá ja ”

A tizenkettőről tizenhat oldalra bő
vült, negyedévente megjelenő Va
dászrész 3. és 4. számának szí
nes címlapján Mráz János remek 
akvarellje mellett a szentesi Va
dásznapról. a pályázati lehetősé
gekről. a kamarai választásokról 
és a rókaimmunizációról olvasha
tunk. Fácánnevelési szakcikk, őz
hívási tapasztalatok, vizsgasza
bályzat a vizslásoknak, a rókava
dászat technikája és fortélyairól 
szóló írások segítenek a tanulásra 
nem rest vadászoknak tudásuk 
gyarapításában, adnak hasznos 
információt. Helyet kapott grafika, 
novella, szokatlan vadászzsák
mányról, kiemelkedő terítékről ké
szült fotó is. Külön kiemelendő 
Marsovszky István elemző írása a 
megyei vadlétszám adatok és a 
„hivatalos előírás" közötti szaka
dékról, az üzemtervek ellentmon
dásairól. Jó példa erre a megyé
ben „statisztikailag" nulla létszá
mon engedélyezett vaddisznóál
lomány, amelyből közel 400-at be
csültek, s átlagos évi terítéke 
70 db! A lapot kamarai tagdíjuk 
fejében kapják a megyei vadá
szok, s immáron már más érdek
lődők is előfizethetnek rá 1000 Ft 
éves díjért.

H e ly e s b íté s :
A februári számunkban közölt ki
tüntetettek listájából sajnálatos 
módon kimaradt Wentzely Dénes
Hubertus Kereszt arany fokozatú 
kitüntetése. Ezúton kérünk az 
érintettől elnézést.

K o ro n g v a d á s z  v e rs e n y n a p tá r  2 0 0 2 .

Március

Április

Május

Június

16. Bakony Kupa I. forduló Balatonfűzfő
23. Nyuszi Kupa Ásotthalom

23-24. Sarlóspuszta Kupa Sarlóspuszta
6-7. Magyar Kupa I. forduló Dabas

13-14. NEFAG-Krieghoff Kupa Mikebuda
20. Bakony Kupa II. forduló Balatonfűzfő
21. Turul Kupa(vadász-skeet) Tatabánya
27. Május 1. Kupa Körcsönyepuszta

4. Bonyhádi Kupa Bonyhád
11-12. Délibáb Kupa Bugac
18-19. Magyar Nagydíj Dabas

25. Fűzfő Kupa Balatonfűzfő
25-26. Prága Nagydíj Konopiste

1. Bonyhádi Vadászbolt
Koronglövő versenye Bonyhád

1-2. Hajdú Kupa, Háromtusa
Országos Bajnokság Hajdúnánás

8r9. Dél Német-Német Bajnokság Dornsberg
•15-16. SEFAG Rt. IX. Nagydíja-

Tokaj Kupa Kaposvár-Tokaj
22. Balaton Kupa (vadász-skeet) Balatonfűzfő

22-23. MEFA Rt. Nagydíja-Magyar
Kupa II. forduló Körcsönyepuszta

29-30. Tölgyfa Kupa Pécs-Rückerakna

Részletes információ kapható Vadász Erzsébet titkártól, a 06/82/505- 
132-es telefonszámon.
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A nagyvad találatjelzése (videókazetta) 3500 Ft KÓD-EX 2500 Ft
A természet közelről (videókazetta) 2300 Ft Kováts Kálmán: Vadhúsételek 850 Ft
Vadász-zene CD 2500 Ft Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2100 Ft
Csergezán Pál vadvilága (videokazetta) 4000 Ft ifj. Losonci Miklós: Pilisi vadásznapló 560 Ft
Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell 1100 Ft Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 750 Ft
Balogh Gábor: Véges vadászmezők 450 Ft Maderspach Viktor: Páreng-retyezát 2500 Ft
Bán István: Harc az elemekkel 2200 Ft Merán Fülöp: A vadászat megmaradt 2500 Ft
Bársony István: Csend 2100 Ft Millenniumi Vadászati Bizottság. Száz év, száz vadász 4000 Ft
Békés Sándor: A természet bűvöletében 1590 Ft N. Nozdroviczky Lajos: Szalonka-históriák 2000 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia 750 Ft Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek 250Ö Ft
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta 2200 Ft Nemeskéri Kiss Sándor: Egyszer volt... 2500 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1850 Ft Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1100 Ft
Dr. Szerb Imre: Együtt vadászni 1000 Ft Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2200 Ft
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek 2100 Ft Schmidt Egon: Kócsagok birodalma 1800 Ft
Dr. Zoltán János: A vadászat napszámosai 2600 Ft Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Dúcz László: Csillagfényben 1500 Ft Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 1200 Ft Sterbetz István: Őszi tücsök hangol 1870 Ft
Evanics Béla: Az út végén 1000 Ft Studinka László: Minden nap vadász nap 2500 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft
Felsőeőri Nagy Gyula: Egy dudás két országban 2200 Ft Ugray Tamás: Puskával a világ tetején 1800 Ft •
Földi László: Végtisztesség 2200 Ft Vadászkönyvklub 1993-1999. 1600 Ft
Gánti Tibor: A remetesüldő 450 Ft Videcz Ferenc: Tanítványok 2400 Ft
Gyenes István: Öröklés 350 Ft Wentzely Dénes: Elmegyek a lombhullással 1000 Ft
Gyenes István: Megszállottan 350 Ft Wentzely Dénes: Erdősirató 800 Ft
Hangay György: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft Wentzely Dénes: Erdőzúgás 1000 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft Wentzely Dénes: Versek alkonyati fényben 600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő Istennők 780 Ft Wentzely Dénes: Erdőzsongás 850 Ft
Kászoni Zoltán: Az a medvés, pisztrángos csodás Erdély 2350 Ft Wilhelm Kuhnert: Modelljeim földjén 3500 Ft
Knefély Nándor: Eb a vadász, kutya nélkül 550 Ft Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt 2500 Ft

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

3 ÉS 5 FEGYVER 
TÁROLÁSÁRA ALKALMAS,
2 ÉS 4 PONTON ZÁRHATÓ  

KIVITELBEN
FEGYVERSZEKRÉNYEK

MEGRENDELHETŐK  
A GYÁRTÓNÁL.

e-m ail: ferro-specia l@ axelero .hu., 
web.axelero.hu/ferro1 

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

VÁSÁROLUNK FOLYAMATOSAN

HULLOTT SZARVASAGANCSOT
A LEGMAGASABB ÁRON

OSSO KFT. BUDAPEST 
RAKTÁR: 7342 MÁGOCS, KÜLTELEK 22. 

TELEFONSZÁM: 06-30/251-1291

0X
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT 

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

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

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

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

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

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


M ii'.u  nki, ak i valam ilyen  á lla to t ta r t  
o<<l^naban, jó l  tu d ja , hogy m inden  
f tc tfu  n egy érző  élő lényrő l van  szó,
•ki* ii felelősséggel ta r to z u n k . M inden  jó  
g»/cl.»ban szám ta lan szo r fe lm erü l a 
g o n d o la t, m it te h e t azé rt, hogy kedvence  
n r csak" hűséges, h an em  egészséges 
i.irsa is legyen hosszú  éveken  á t?

kérdéseinkre Dr. Kelemen András, a Béres Rt.
állatorvosa válaszol.

• I logyan segíthetünk abban, hogy kedvencünk 
n  i s/ségét minél hosszabb ideig megőrizhessük?
k dvenceink egészségének megőrzésében 
let:fontosabb szerepe az immunrendszer megfelelő 
működésének van, hiszen ez védelmi bástyát jelent a 
betegségekkel szemben. A környezeti ártalm ak, a 
környezetszennyezés, a nem minden esetben 
kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgásszegény 
életmód a nyomelemek és ásványi anyagok természetes 
egyensúlyának megbomlásához vezet.

• Milyen eszköz van a kezünkben kedvencünk 
immunrendszerének erősítésére?
\  minera* cseppek hiánypótló, nyomelemeket és ásványi 
anyagokat tartalm azó készítmény, amelyet a Béres Rt. kutató 
laboratórium ában fejlesztettek ki a humán gyógyászatban 
sikerrel alkalmazott Béres Csepp tapasztalatai alapján.
A minera*cseppek optimális adagban tartalmazza a kedvence 
ink szervezete számára nélkülözhetetlen hatóanyagokat, 
amelyek hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez.

- Ki tudna emelni néhányat ezen hatóanyagok közül? 
Természetesen. Különösen fontos pl. a cink,
amely életfontosságú enzimek és hormonok 
alkotórésze, hiánya esetén a hosszanti csontok 
növekedése lelassul. A  vas enzimek, fehérjék 
alkotórésze és a vérképzésben is fontos szerepet 
játszik. Hiánya esetén csökken az ellenálló 
képesség, visszamarad a fejlődés. A réz elősegíti a 
vas felszívódását, hiánya csontkárosodást, 
érfalkárosodást, a szőr pigmenthiányát eredményezi.
A minera* cseppek ezen kívül több más olyan 
esszenciális nyomelemet és ásványi anyagot is 
tartalmaz, amelyek ugyancsak fontosak az 
egészséges fejlődéshez.

- Milyen esetekben javasolja a minera*cseppeket?
Kedvenceink jó kondíciójának megőrzéséhez azt javaslom, 
hogy m ár akkor törődjünk egészségükkel, am ikor még 
semmi bajuk nincs.
Ehhez kiváló segítőtárs a naponta alkalmazott 
minera*cseppek.

Felelősséggel
tartozunk kedvenceinkért!

/

S Z A K M A I EGYÚTTMŰKÖDÖ 
PARTNERE

minera
cseppek kutyáknak

Az életerő
cseppekben 

mérhető!
A minera cseppeket keresse az 

állatorvosoknál, á lla tpatikákban és a 
kisállatkereskedésekben.

WjTu:

kuty«knak

n
www.beres.hu

http://www.beres.hu
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Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
IWAROKLÖFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges:

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendeld 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. 
Telelőn: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelTlax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http7Avww.netcall36.hu/lolegyv/fegyver.htm

VADÁSZBOIT 
KSTBtZSiUTIN

Ö N V É D E LM I, SPORT-, VADÁSZ-, 

LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, G O LY Ó S , LÉGLŐSZEREK, 

FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 

N A G Y  VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

CÍMÜNK:
GEMENC VADÁSZBOLT. 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57.
TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P: 10.00-18.00

Magyar-Osztrák
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Sz. Gellért u. 17. 

Tel./Fax: (94) 325-672

TEVÉKENYSÉGÜNK:

ELEKTROMOS VADKÁRELHÁRÍTÁS 

VADREZERVÁTUM-KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

V A D A S Z T O L

V A D Á S Z O K N A K !

NAGYKERARON
KEDVEZMENNYEL!

Az olosz Porma-i Pneus Service 
gumik kizárólagos forgalmazójaként
örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méreKí gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vogy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 é v '

A legjobbat a legolcsób- 
bán a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- .
Irtással bárhová!____vuVA°V,ac. . f i

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

Budapest, /1 0 6  Fehér út 7. 
Tel.: 2 6 0 -1 1 2 2 , 2 6 1 -1 1 2 2  

Fax: 2 6 2 -6 6 1 0  W EB:www. ficsor.hu 
E-m ail: ficsor.autohaz@ matavnet.hu

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkan futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepvei seny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósak vegyünk!
Miért ne lehetne Nektek is?

mailto:mkh@mkh.hu
mailto:ficsor.autohaz@matavnet.hu


Szeretettel várjuk Önöket 
a FEHOVA B4/G standján
Kőburkolatok, gránit falak 
Kandallók és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, portálok 
Köztéri kutak
Lépcsők, baluszteres kőkorlátok

Pap Kőfaragó, Kőszobrász Műhely 2000 Szentendre, Kőzúzó köz
Telefon/fax: (06-26) 313-846, (0 6 -2 6 ; 313-630 Telefon: (06-26) 500-235, (06-26)500-236
e-mail: pnplajos@elender. hu www.ptrplajos. hu

tele a tank.
Freelander dízel -  881 ás nélkül

6.7 literes városon kívüli fogyasztás 
EU szabvány szerint.

OPERA HOUSE 
881 KM

Rack Autó, 2040 Budaörs, Csata u. 23., Tel.: (23) 415-844 The Land Rover Experience

http://www.ptrplajos
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Tervezett kísérőesemények többek között:
Szabadtéri vadászkutya, solymász, íjász bemutató, 
Vadászruházati divatbemutató,
Légpuska -  Flóbert pisztoly, lövészet és íjászat, 
Világrekord trófeák kiállítása,
Régi vadászkönyv kiállítás,
Szarvasbőgő verseny,
Szakmai beszélgetések, fórumok,
Terepjáró bemutató, kiépített terepen 
Főzőverseny
Koronglövészet (kivetítőre, lézeres fegyverrel)

A belépőjeggyel m e g te k in th e tő  még:
Budapest  Boát Show 11. N em zetköz i  hajókiál l í tás  
Budapest  M o to r  Kiáll í tás 1. N em zetközi  
m o to rk e ré k p á r  szakkiáll í tás
Spor t  7. N em zetköz i  s p o r t  és szabad idő  kiállítás

Nvitva tartás: március 21-23.
10 .0 0 -1 9 .0 0  

m árcius 24-én
10 .00 -17 .00

w w w .szabadido2002.hu

k Ü i
FcHcVa

HUNGEXPO

http://www.szabadido2002.hu
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T is z te lt O lvasó ! D ear Reader,

SZABADIDŐ 2002 Kiállítás és Fesztivál néven új, tavaszi kiállítási 
csokorral várja a sportok kedvelőit a Hungexpo Rt. A jól ismert 
Sport, FeHoVa és Budapest Boát Show kiállításokhoz 
negyedikként csatlakozott a Budapest Motor Kiállítás.
A nagyközönség a sporteszközök, felszerelések Magyarországon 
egyedülállóan széles kínálatát tekintheti meg március 21-24. 
között a Budapesti Vásárközpontban. A kiállítások vonzerejét 
fokozza majd az a fesztiválhangulat, amelyet a színpadi prog
ramok, sportos bemutatók és versenyek garantálnak.

A FeHoVa -  9. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás 
komfortosabb és tágasabb pavilonba került, így idén a „B" pavilon 
lesz vadászkürtöktől, szarvasbőgéstől hangos. A kiállításhoz 
kapcsolódó lőtérnek ebben az évben a 16-os pavilon ad otthont. 
A FeHoVa-t a vadászat, a halászat és a horgászat legújabb 
eszközeinek széles választéka és „természetes" standjai teszik 
évek óta vonzóvá a látogatók számára.
A már említett szarvasbőgő-verseny, vadászkürtös bemutató és a 
lőtér mellett, színpadi és szakmai programok sokasága kíséri a 
rendezvényt. Ezekhez a hagyományosan megrendezett kísérőe
seményekhez idén újabbak is csatlakoznak, így lesz terepjáró
bemutató, színpadi szituációs lövészet és szakmai beszélgetések 
is.

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium standján a tavalyi 
500 m?-hez képest 1000 m2-t foglalnak el az erdőgazdaságok és 
az élőhelybemutató.

Bízom benne, hogy a négy sportos rendezvénnyel hozzájárulunk 
egészségük megőrzéséhez, szabadidejük kellemes eltöltéséhez.

Petykó Zoltán
vezérigazgató 

HUNGEXPO Rt.

Rendezi/Organizer:

HUNGEXPO
VÁSÁR ÉS REKLÁM 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kézirat lezárva: 2002. február 14.

Hungexpo Co. Ltd. is awaiting lovers of sports with a new spring 
bunch of exhibitions called LEISURE TIME 2002 Exhibition and 
Festival. In addition to the well-known Sport, FeHoVa and 
Budapest Boát Show exhibitions, a fourth member, the Budapest 
Motorbike Exhibition has joined the programme.
The public can see an especially wide -  unique in Hungary - 
rangé of sports equipment and accessories at the Budapest Fair 
Center between 21 st and 24th March. The festival atmosphere 
granted by stage programmes, sports shows and competitions 
will enhance the attraction of the exhibitions.

FeHoVa -  9th International Arms, Fishing and Hunting Exhibition 
is placed in a more comfortable and spacious pavilion, so this 
year the Pavilion "B" will be echoed with hunting-horns and 
belling. This year Pavilion No. 16 will house the shooting rangé. 
The wide rangé of the newest hunting, fishing and angling equip
ment and the “natural" stands has been making FeHoVa so 
attractive fór the visitors fór many years.

In addition to the above mentioned belling competition, hunting- 
horn show and the shooting rangé, a great number of stage and 
professional programmes will jóin the exhibition. New pro
grammes will jóin the traditional ones, like a jeep show, situation 
shooting on the stage and professional discussions.
At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development, 
forestry and habitat shows occupy 1000 sq.m opposite to the 500 
sq.m of last year.

I trust that with this four sporty programmes we can contribute to 
preserving your health and spending your time in a pleasant way.

Zoltán Petykó
CEO,

HUNGEXPO Co. Ltd.

f r  a i |  g  |  Byi i  Kiadó/Publisher:
m  m  > r n v l U  n  spácium  k iadó  és nyom da k f t .
iX i J  k ia d ó  és  nyom da  k f t .  © Minden jo g  fenntartva/AII rights reserved
Felelős kiadó: Melkovics Sándor
Felelős szerkesztő: Csernusné Reitter Gabriella
Szerkesztő: Székely Ilona
Műszaki szerkesztő: Fódi Gábor

Utánnyomáshoz (kivonatosan is) a SPÁCIUM KFT. engedélye szükséges. A mog nem jelent beu
talásokból. a hiányos kivitelezésből és a nyomdahibákból eredő kárigényeket a kiadó nem ismeri el. 
Reproduction in \vhole o f in pari is subject to written permission of SPÁCIUM LTD. The pobítshef 
adnxts no compensation fór any omission of entries, impedect production and fór typographical 
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ALTALANOS TAJEKOZTATO GENERAL INFORMATION
M flY E
tudopo ' Vásárközpont, 1101 Budapest, Expo tér 1.
U lxK tirsa i út 10.)

fi B szabad terület, 16-os pavilon

M110 KÖZELÍTÉS
Mt<ró i a 2. sz. metró Örs vezér terei végállomásától a vásárbe- 
Éfot - j közlekedő körforgalmú EXPO járattal, vagy a 37-es vil- 
hmoí. ..al a Pongrácz úti megállóig.

•EJÁRAT:
i «'í kapu

NYITVA TARTÁS
március 21-23. 10.00-19.00 óráig
március 24. 10.00-17.00 óráig

BELÉPŐJEGYEK
Napi belépőjegy 700 Ft
JE'iy személy egyszeri belépésére jogosít)
Családi jegy 1400 Ft
(Két felnőtt és két gyermek egyszeri belépésére jogosít)
Kedvezményes je g y  500 Ft
(Kaitmák, diákok, gyermekek és nyugdíjasok egyszeri belépésére
jogosít)
Valamennyi jegyfajta megvásárolható elővételben a HUNGEXPO Rt. 
Fí pénztárában (1101 Budapest, Expo tér 1.) valamint a helyszí
nt? a vásárterület jegypénztárainál.

A KIÁLLÍTÁS SZERVEZŐJE:
HUNGEXPO RT.
K állítási igazgató: Reményiné Tihanyi Klára Tel.: 263-6113 

/ervezők: Suga Gabriella Tel.: 263-6083
Bán Zsuzsanna Tel: 263-6535

SAJTÓKÖZPONT
A i* állítás sajtóközpontja a B pavilonban található, ahol a FEHOVA 
riyitva tartása alatt Jagicza Berta sajtóreferens a bel- és külföldi 
lajtó képviselőinek rendelkezésére áll.

SZOLGÁLTATÁSOK
A kiállítás az alábbi szolgáltatásokkal áll a kiállítók és üzletem
ig ok rendelkezésére a K épület aulájában:

Kiállítói regisztráció,
Információszolgáltatás vásári kérdésekben 
Katalógus kiadása a kiállítók részére

E épület: önkiszolgáló étterem és büfé

A VÁSÁRTERÜLETEN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK ÉS 
KIRENDELTSÉGEK TALÁLHATÓK

SPÁCIUM KIADÓ ÉS NYOMDA Kft. 
MASPED-EXPO Kft.
VÁM
MENTŐK 
Ml NDŐRSÉG
IÚZOLTÓK
OTP
Hl NGEXPO-EXPOTECH Kft.

K épület, aula 
Vl-os kapu 
Vl-os kapu 
34-es pavilon 
29-es pavilon 
29-es pavilon 
ll-es kapu 
A pavilon

A KIALLITASSAL EGY IDŐBEN KERÜL MEGRENDEZESRE

SPORT 2002
7 f Nemzetközi sport és szabadidő kiállítás
D .. ’3-as pavilon
HUDAPEST BOÁT SHOW 2002
11 Nemzetközi hajókiállítás
A pavilon
HUDAPEST MOTOR KIÁLLÍTÁS
1 '. nzetközi motorkerékpár szakkiállítás
A pavilon

LOCATION
Budapest Fair Center, H—1101 Budapest, Expo tér 1.
(Albertirsai út 10.)
Pavilion B and 16, Open area B

HOW TO GET THERE
By underground No. 2, direct connection by bús EXPO line from
the Örs vezér tere, or by tram No. 37 to the station of Pongrácz út.

ENTRANCE:
Gate I.

OPENING HOURS
21-23 March 2002 10 a.m.-7 p.m.
24 March 10 a.m.-5 p.m.

ADMISSION TICKETS
Daily ticket HUF 700
(Valid fór a single entry)
Family ticket HUF 1400
(Valid fór 2 adults and 2 children fór a single entry)
D iscount ticket HUF 500
(Valid fór soldiers, students, children and pensioners fór a single
entry)
All types of tickets can be purchased in advance from the main 
Cashier Office of HUNGEXPO Co. Ltd. (1101 Budapest, Expo tér
1., or on the spot at the Fair ticket offices.

THE ORGANIZER OF THE EXHIBITON:
HUNGEXPO Co. Ltd.
Exhibition director: Klára Tihanyi Phone: (361) 263-6113
Organizers: Gabriella Suga Phone:(361)263-6083

Zsuzsanna Bán Phone: (361) 263-6535

PRESS CENTER
The Press Center of the exhibition can be found in Pavilion B, 
where -  during the opening hours of FEHOVA -  Berta Jagicza 
press rapporteur is at the service of the representatives of the 
Hungárián and foreign press.

SERVICES
The following services are available fór the exhibitors and busi- 
nessmen in the hall of building K:

Exhibitors' registration 
Fair information
Distribution of exhibitor's catalogues 

Building E: self-service restaurant and buffet

THE FOLLOWING INSTITUTES AND 
THE FAIR AREA:
SPÁCIUM PUBLISHING 

AND PRINTING HOUSE Ltd. 
MASPED-EXPO Ltd 
CUSTOMS 
AMBULANCE 
POLICE 
FIRE BRIGÁDÉ 
OTP
HUNGEXPO-EXPOTECH Ltd.

AGENCIES ARE AT

Building K, hall 
Gate VI 
Gate VI 
Pavilion 34 
Pavilion 29 
Pavilion 29 
Gate II 
Pavilion A

OTHER EXHIBITIONS AT THE SAME TIME OF FEHOVA 

SPORT 2002
7th International Sport and Leisure Time Fair 
Pavilion D, 23
BUDAPEST BOÁT SHOW 2002
11th International Boát Exhibition 
Pavilion A
BUDAPEST MOTORBIKE EXHIBITION
International Trade Exhibition fór Motorcycles, Spare Parts and
Accessories
Pavilion A

3



K iá llí tó k  ♦
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ALKATEX KFT. B /13 f
5000 Szolnok, Rékasi út 99.
Tel.: 56/414-183 -  Telefax: 56/414-183 
E-mail: alkatex@mail.externet.hu 
Internet: www.alkatex.hu 
Árucsoport / List o f Products: 4.
•  HUMMINBIRD -  PIRANHA halradarok, egyéb hor
gászcikkek.
♦  HUMMINBIRD -  PIRANHA fish-finders, other angling 
articles.

ANIVET ÁLLETTENYÉSZTŐK ÉS ÁLLATORVOSOK 
ÜZLETKÖZPONTJA B/1 c
1144 Budapest, Remény u. 42.
Tel.: 383-8138-Telefax: 383-8004 
E-mail: anivet@anivet.hu 
Internet: www.anivet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Injektáló fegyverek, villanypásztor-telepítés, karámok.
♦  Injection rifles, settling of electric fencers, pindfolds.

AQUAMORF KFT. B/4 e
2335 Taksony, Kölcsey u. 23.
Tel.: 24/478-445 -  Telefax: 24/478-445 
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Szökőkutak, sziklaforrások, csobogók, műsziklák 
gyártása.
♦  Production of fountains, rock-water, babblers, artificial 
rocks.

ARANYECSET BT. B /12 c
1056 Budapest, Molnár u. 53. fsz. 2. -  Levélcím /  Letters:
1056 Budapest, Váci u. 79.
Tel.: 486-0768 -  Telefax: 275-7080 
E-mail: aranyecset@vnet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Kortárs festmények, kisplasztikák.
♦  Contemporary paintings, small sculptures.

ARANYPONTY HALÁSZATI RT. B /12 f
2440 Százhalombatta, Szent István tér 1-3.
-  Levélcím /  Letters: 7014 Sáregres- 
Rétimajor
Tel.: 25/473-318 -  Telefax: 25/473-318 
E-mail: ret.m@axelero.hu 

Árucsoport / List o f Products: 4.7.
•  Családbarát horgászcentrum Őrspusztán! Izgalmas 
horgászélmények, találkozás vadvízország lakóival. A 
család minden tagjának pihenést, kikapcsolódást nyújt.
♦  Family-friendly angling center in Örspuszta. Exciting 
angling events, meeting denizens of wild water.
Complete rest and relaxation fór all members of the family.

B

BAKONYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -  
BAKONYERDŐ RT. B/1 a, 3 a
8500 Pápa, Jókai u. 46.
Tel.: 89/513-100 -  Telefax: 89/513-120 
E-mail: info@bakonyerdo.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás, faipar.
♦  Forestry and game management, wood industry.

BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. B/1 a, 3 a
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.
Tel.: 34/569-386 -  Telefax: 34/569-397 
E-mail: jagdburo@babolnamenes.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.9.
•  Idegenforgalom, turizmus, lótenyésztés, vadászat, 
halászat, erdőgazdálkodás.
♦  Foreign tourist traffic, tourism, horse breeding, hunt
ing, fishing, forestry.

E x h ib ito rs
BEFAG JAGD VADÁSZATSZERVEZŐ
IRODA B/1 a, 3 a
8360 Keszthely, Kastély u. 10. -  Levélcím /  Letters: 8361 
Keszthely, Pf. 3
Tel.: 83/510-201 -  Telefax: 83/510-200 
E-mail: bjagd@axelero.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés.
♦  Hunting organization.

BE-NY BT. B/10 g
1118 Budapest, Kelenhegyi út 66/B -  Levélcím /  Letters:
1016 Budapest, Sánc u. 13.
Tel.: 386-9323, 70/245-2133 -  Telefax: 386-9323 
E-mail: benybt@elender.hu 
Internet: www.elender.hu/~benybt 
Árucsoport /  List o f Products: 1.1.
•  NAA, UBERTI, KORA, 3R ACADEMY képviselet, fegy
ver import.
♦  NAA. UBERTI, KORA, 3R ACADEMY agent, free gun 
import.

BERBEKUCZ VIKTOR B/10 d
2119 Pécel, Lázár Vilmos u. 10.
Tel.: 30/962-5499 -  Telefax: 28/454-983 
Társkiá llító  /  C o-exhib itor:
HUNTING BT.
Árucsoport /  List o f Products: 1.1.
•  Fegyverkovács. Kardok, tőrök, vértek, sisakok készí
tése dekorációként és használatra, sportcélokra, -bemu
tatókra, egyedi rendelésekre is.
♦  Gunsmith. Making of swords, daggers, armours and 
helmets fór decoration, sport and shows and special 
order.

BLASER MAGYARORSZÁG KFT. B/4 1
2837 Vértesszőlős, Valusek u. 30.
Tel.: 34/379-500 -  Telefax: 34/579-000 
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  BLASER és MAUSER márkaképviselet.
♦  Trade agency of BLASER and MAUSER.

BOVAS BIZTONSÁGTECHNIKA KFT. B/2 e
7150 Bonyhád, Zrínyi u. 25.
Tel.: 74/550-917-Telefax: 74/550-905 
E-mail: bovas@elender.hu 
Internet: www.elender.hu/~bovas 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Fegyverszekrények, trezorok gyártása, forgalmazása.
♦  Production and distribution of weapon cabinets and 
safety vaults.

C

CARPOLOGIA KFT. B/9 g
6000 Kecskemét, Szív u. 13. -  Levélcím /  Letters: 1704
Budapest, Pf. 31
Tel.: 30/303-6073
E-mail: walter@horgaszbolt.com
Internet: www.horgaszbolt.com
Képviselt cégek / Represented firm s:
MAVER (I), SPRO (NL)
Árucsoport / List o f Products: 4.1.

CARRYBOY HUNGARY KFT. B /12 g
2040 Budaörs, Kinizsi u. 26. -  Levélcím /  Letters: 2040 
Budaörs, Pf. 213
Tel.: 23/430-518 -  Telefax: 23/430-467 
E-mail: imap@matavnet.hu 
Internet: www.carryboy.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.3.
•  PICK-UP felszerelések: felépítmények, platóbélések, 
gallytörő rácsok.
♦  PICK-UP accessories, canopies, bedliners, stainless 
Steel bumpers.
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CIC NEM ZETKÖZI VADVÉDELMI TANÁCS
Levélcím /  Letters: 2092 Budakeszi, Pf. 82 
Tel.: 23/453-830 -  Telefax: 23/453-832 
f mail: bpoffice@cic-wildlife.org 
Internet: www.cic-wildlife.org 
Árucsoport /  List o f Products: 2.10.
•  Nemzetközi tanácsadó testület.
♦  International Consulting association.

VEPO KFT.- CO LM IC KÉPVISELET
7400 Kaposvár, Németh I. fasor 18. -  Levélcím /  Letters:
7400 Kaposvár, Ond u. 1.
Tel.: 82/314-013-Telefax: 82/315-418 
E mail: vepo@matavnet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 4.
•  COLMIC horgászfelszerelések.
♦  COLMIC angling equipment.

B/1 a, 3 a DUNA INTERSERVICE KFT. B /12 g

B /1 1 b

5 1 L W COMPASS-SPORT 
NAVIGÁCIÓS 
SZAKBOLT

1065 Budapest, Nagymező u. 12.
Tel.: 342-6583 -  Telefax: 461-0898 
E-mail: c-sport@silva.hu 
Internet: www.silva.hu
Árucsoport /  List o f Products: 1.4.; 2.1.; 2.6.
•  SILVA, GARMIN tájolók, GPS-ek, távcsövek.
♦  SILVA, GARMIN compasses, GPS, telescopes.

B /13 i

DÉLALFÖLDI ERDESZETI RT. -
DALERD RT. B/1 a, 3 a
6721 Szeged, Zsótér u. 4/B -  Levélcím /  Letters: 6701 
Szeged, Pf. 1197
Tel.: 62/551-340 -  Telefax: 62/551-342 
E-mail: dalerd@mail.tiszanet.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry and game management.

DÉNES NATÚR MŰHELY KIADÓ BT. B/4 d
2039 Pusztazámor, Táncsics u. 2/A -  Levélcím /  Letters:
2441 Százhalombatta, Pf. 17
Tel.: 20/924-0262 -  Telefax: 23/347-692
Árucsoport /  List o f Products: 2.7.
•  Könyvek a vadászatról a vadászatért, a természetről 
a természetért.
♦  Books on hunting fór hunting, on natúré fór natúré.

DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
1077 Budapest, Wesselényi u. 74.
Tel.: 321-1607 -  Telefax: 342-2586 
K épvise lt cégek / Represented firm s:
ANDUJAR (E), BUSHNELL (USA), NORMA (S), RC (I) 
Árucsoport /  List o f Products: 1.3.
•  Golyós, sörétes lőszerek, vadászati felszerelések, 
ajándékok.
♦  Ball- and shot-ammunition, hunting equipment, gifts.

DIANA TRADE KFT. B/8 b
1077 Budapest, Wesselényi u. 74.
Tel.: 322-4002 -  Telefax: 342-2753 
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.
•  Minden, ami a vadászathoz kell. KARL, KAPS táv
csövek.
♦  All you need fór hunting. KARL, KAPS telescopes.

DNC KÉS -  TU M PEK FERENC B/4 c
2400 Dunaújváros, Magyar út 87.
Tel.: 25/401-450 -  Telefax: 25/401-451 
E-mail: info@tumpek-dnc.com 
Internet: www.tumpek-dnc.com 
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Kézimunkával készült vadászkések.
♦  Hand-made hunting knives.

1037 Budapest, Zay u. 24. -  Levélcím /  Letters: 1300
Budapest, 3 Pf. 166
Tel.: 250-4065 -  Telefax: 388-9175
E-mail: ertek@dunainterservice.hu
Internet: www.mitsubishi.co.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.3.
•  MITSUBISHI terepjárók.
♦  MITSUBISHI off-road vehicles.

EGERERDO ERDESZETI RT. B/1 a, 3 a
3300 Eger, Kossuth L. u. 18. -  Levélcím /  Letters: 3301 
Eger, Pf. 55
Tel.: 36/510-266 -  Telefax: 36/510-266 
E-mail: egererdo@egererdo.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, vadászat, cse
metetermesztés, faipar.
♦  Forestry, game management, hunting, production of 
sapling, wood industry.

EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT. B /14
8624 Balatonszárszó, Szóládi út 1/9. -  Levélcím /
Letters: 1016 Budapest, Krisztina krt. 65.
Tel.: 84/363-385, 375-1175 -  Telefax: 356-7480 
Társk iá llító  cég / C o-exh ib ito r:
KÖNNYŰIPAROS KKT.
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Arany és ezüst vadászékszerek.
♦  Gold and silver hunting jewellery.

KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B /10 a
1137 Budapest, Szent István krt 12.
Tel.: 30/951-7490 -  Telefax: 368-6089 
E-mail: extramet@axelero.hu 
Internet: www.extrametal.hu 
K épvise lt cégek /  Represented firm s:
DOVO (D), HERDER (D), KLAAS (D), MARTTINI (SF), 
VICTORINOX (CH), WŰSTHOF (D)
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.; 4.1.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
ERDŐGAZDASÁGI RT. -  ÉSZAKERDŐ RT. B/1 a, 3 a
3525 Miskolc, Deák tér 1. -  Levélcím /  Letters: 3501 
Miskolc, Pf. 2
Tel.: 46/501-509, 501-510 -  Telefax: 46/501-511 
E-mail: kadlicsek.janos@eszakerdo.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry, game management.

F &  M BT. S zabad  te rü le t  B
2141 Csömör, Sas u. 2.
Tel.: 20/966-6166
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Kagylók, csigák, természetes alapanyagú ékszerek.
♦  Shells, sea-snails, jewellery made of natural material.

FISCH KFT.
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 55. -  Levélcím /  Letters:
2802 Tatabánya, Pf. 264
Tel.: 34/337-142 -  Telefax: 34/312-496
E-mail: contact@fisch.hu
Internet: www.fisch.hu
Árucsoport /  List o f Products: 4.1.
•  BYRON, RADALA, TETRA, EHEIM kizárólagos ma
gyar képviselet.
♦  Exclusive Hungárián distributor of BYRON, RADALA, 
TETRA and EHEIM.

B /13 b
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FISH-COOP BT. B /13 e
5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1.
Tel.: 56/446-016 -  Telefax: 56/446-016, 66/386-437 
Társk iá llító  cég /  C o-exh ib ito r:
KÖRÖSI SZÖVETKEZET 
Á rucsoport /  List o f Products: 3.
•  Halász- és vadászhálók, kötél, cérna, inslég a GALATI 
„PLASE PESCARESTI" SA hálógyár termékeinek kizáró
lagos magyarországi forgalmazója. Zsenge, előnevelt, 
egy- és kétnyaras ponty-, busa-, amur-, süllő-, csuka-, 
harcsa-, compóivadék halászati és horgászati egységek 
részére.
♦  Exclusive Hungárián distributor of fishing and hunting 
nets, rope, twine made by GALATI „PLASE PESCARESTI"
SA. We produce advanced fry fish, one- or two-year fish 
from carp, bighead carp, silver carp, pike-perch, pike, 
wels, tench fór the angler’s and fisher’s company.

FLORINA BT. B /8 d
1036 Budapest, Kiskorona u. 10.
Tel.: 250-4655
Árucsoport /  List o f P roducts: 2.2.
•  Női vadász- és kézműves ruhák kiskereskedése. 
Budapest, Teréz krt. 58.
♦  Retail of hunting clothes fór ladies and hand-made 
dresses. Budapest, Teréz krt. 58.

FOREST KFT. B/2 I
6721 Szeged, Brüsszeli krt. 6.
Tel.: 62/426-664 -  
Telefax: 62/481-087 

E-mail: forest@mail.tiszanet.hu 
Társk iá llító  /  C o-exh ib ito r:
SEEADLER BT.
K épvise lt cégek / Represented firm s:
BASCHIERI & PELLAGRI (I), BERETTA (I), FAIR (I)
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.
•  BERETTA és FAIR fegyverek, BASCHIERI & PELLAGRI 
lőszerek és egyéb olasz vadászati cikkek importja, nagy- 
és kiskereskedelme.
♦  Import, retail and Wholesale trade of BERETTA and 
FAIR arms, BASCHIERI & PELLAGRI ammunition and 
other Italian hunting articles.

FORST HUNGARIA KFT. B/1 a, 3 a
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel.: 319-7111 -  Telefax: 319-7111 
E-mail: g.pap@forst.hu, s.streit@forst.hu 
Á rucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés.
♦  Hunting organization.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI M IN ISZTÉR IU M  B/1 a, 3 a, 5 a
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel.: 312-2485 -  Telefax: 301-4781 
Árucsoport /  List o f Products: 5.

FREYTAG-BERNDT TÉRKÉPBOLT B /10  C
1053 Budapest, Kálvin tér 3.
Tel.: 266-9146 -  Telefax: 266-9730 
E-mail: szujoz@externet.hu 
Internet: www.freytagberndt.hu 
Á rucsoport /  List o f Products: 2.7.
•  Térkép, útikönyv, földgömb mintabolt, egyedülálló vá
laszték.
♦  Map, guide book, globe shop, unique selection.

G

GEMENCI ERDŐ- ÉS VADGAZDASÁG RT. -  
GEMENC RT. B/1 a, 3 a
6500 Baja, Szent Imre tér 2. -  Levélcím /  Letters: 6501 
Baja, Pf. 81
Tel.: 79/324-144-Telefax: 79/324-181

E-mail: gemenc@mail.matav.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry and game management.

GÉMESI TAMÁS ÁLLATPREPARÁTOR B/9 c
8800 Nagykanizsa, Levente u. 20. -  Levélcím /  Letters:
8800 Nagykanizsa, Városkapu u. 1/A 
Tel.: 20/927-3720 -  Telefax: 93/324-194 
T ársk iá llító  cég  / C o-exh ib ito r:
RIPPERT OTTÓ
Á rucsoport /  List o f P roducts: 2.8.

GLADIUS BT. B/1 g
3060 Pásztó, Nyírfácska út 4.
Tel.: 20/973-3251 -  Telefax: 32/460-878 
Á rucsoport /  List o f P roducts: 2.1.
•  MUELA-ACERO magyarországi nagykereskedelmi 
képviselet.
♦  Hungárián Wholesale trade agency of MUELA- 
ACERO.

GY

GYŐRI ELŐRE HALÁSZATI SZÖVETKEZET B /13 e
9062 Kisbajcs, Arany J. u. 22.
Tel.: 96/358-066, 358-067 -  Telefax: 96/358-171 
T ársk iá llító  cég / C o-exh ib ito r:
KÖRÖSI SZÖVETKEZET 
Á rucsoport /  List o f Products: 3.3.
•  Feldolgozott haltermékek, ponty-, busaszelet és fiié, 
tisztított keszeg, -kárász, pácolt hal, halpástétom, füstölt 
halak.
♦  Processed fish products: carp, bighead carp fillet, 
bream, crucian, dressed, pickled fish, fish paste, 
smoked fish.

„G Y U LA J”  ERDÉSZETI ÉS
VADÁSZATI RT. -  GYULAJ RT. B/1 a, 3 a
7090 Tamási, Szabadság út 27.
Tel.: 74/573-940 -  Telefax: 74/473-985 
E-mail: gyulajrt@mail.matav.hu 
Árucsoport /  List o f P roducts: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadászat-vadgazdálkodás, horgá
szat.
♦  Forestry, hunting, game management, angling.

H

HARM Ó N IA MATERIÁL KFT. B /4 i
4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Tel.: 52/430-468 -  Telefax: 52/412-633 
K épvise lt cégek /  Represented firm s:
ANTONIO ZOLI (I), BAIKAL (GSP), BRNO 

ARMS (CZ), CESKA ZBROJOVKA (CZ), COMLANBER 
(E), DYNAMIT NOBEL (D), EAW (D), EXAKTA, KESERŰ, 
KRIEGHOFF (D), LE CHAMEAU (F), MEOPTA (CZ),
MUELA (E), NIKE, PRAKTIKA, SAKO-TIKKA (SF), SELLI- 
ER BELLOT (CZ), STEYR MANNLICHER (A), TER- 
MOSWED (S), ZEISS (D)
Árucsoport /  List o f P roducts: 2.1.
•  Országszerte 18 üzletben várjuk kedves vásárlóinkat.
♦  We expect our customers in 18 shops all over the 
country.

HÁVELIM PEX KFT. B /12 b
5000 Szolnok, Mester u. 5.
Tel.: 56/230-005 -  Telefax: 56/230-005 
E-mail: havel@mail.externet.hu 
Internet: www.havelimpex.aranyoldalak.hu 
K épvise lt cégek /  R epresented firm s:
IMPULSE WEAR (USA), SPRINGHILL (USA), TARGET 
TRANSFER (UK), WILD SIDE (USA)
Á rucsoport /  List o f P roducts: 2.2.
•  Horgász, vadász, motoros mintás pólók gyártása, 
nagykereskedelem.
♦  Production and Wholesale trade of polo shirts with 
angler-, hunter- or motorcycle pattern.
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HM  BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG RT. B/1
'033 Budapest, Hévízi u. 4/A -  Levélcím /  Letters: 1300 
Budapest 3. Pf. 212 
Tel.: 387-8859 -  Telefax: 387-8862 

mail: bp-erdo@bp-erdo.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás, vadásztatás, rekultiváció, 
hőszolgáltatás.
♦  Forestry, game management, hunting, recultivation, 
heat supply.

a. 3 a

B/1 a, 3 aHM KASZÓ ERDŐGAZDASÁG RT.
7564 Kaszó
Tel.: 82/352-065, 352-708, 351-690-Telefax: 82/352-314 
E-mail: kaszort@mail.datanet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, faipar, vadászat, horgászat, pihe
nés.
♦  Forestry, wood industry, hunting, angling, resting.

HM VERGA VESZPRÉMI
ERDŐGAZDASÁG RT. B/1 a, 3 a
8200 Veszprém, Jutási u. 10. -  Levélcím /  Letters: 8201 
Veszprém, Pf. 54
Tel.: 88/591-539, 591-511 -  Telefax: 88/591-549 
E-mail: vrt@mail.datanet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry and game management.

HORGASZCENTRUM BT.
1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 8.
Tel.: 239-0373 -  Telefax: 239-0373 
Árucsoport /  List o f Products: 4.1.
•  HORGÁSZCENTRUM áruházak összevont kínálata, 
SHIMANO mintabolt.
♦  Joint offer of HORGÁSZCENTRUM stores, SHIMANO 
shop.

HUBERTUS VADKERESKEDELMI KFT.
1024 Budapest, Ady E. u. 1.
Tel.: 316-0469 -  Telefax: 316-0471 
E-mail: hubertus@elender.hu 
Internet: www.hubertus.com 
Árucsoport / List o f Products: 2.9.
•  Hazai és külföldi vadászatszervezés, külföldi horgász- 
utak, lőtt vad felvásárlása és vadhús értékesítése.
♦  Organizing of hunting in Hungary and abroad, orga- 
nizing of angling abroad, buying up and sale of game.

B/13 g

B/2 d

ARM Sktt
HUNGARO-ARMS KFT.
9022 Győr, Apáca u. 14.

Tel.: 96/313-040-Telefax: 96/313-040 
Képvise lt cégek /  Represented firm s:
AIGLE INTERNATIONAL S.A. (F), BSA OPTICS (USA), 
HIRTENBERGER AG (A), LAPUA (SF), LIGHTFORCE 
(AUS), NIETO S.L. (E), NIGHT OWL (USA), PMC (USA), 
RCBS (USA), TAURUS (BR), WEIHRAUCH K.G. (D), 
ZASTAVA ARMS (YU)
Árucsoport / List o f Products: 1.2.; 1.3.
•  Fegyver, lőszer nagykereskedés. TAURUS, ZASTAVA 
fegyverek, PMC, LAPUA, HIRTENBERGER, MFS, NIKE 
lőszerek, NIGHT OWL infratávcsövek, LIGHTFORCE 
puskalámpák, BSA távcsövek, NIETO kések, tőrök, 
AIGLE gumicsizmák, valamint vadászruházat forgalma
zása.
♦  Wholesale trade in arms, ammunition. Distribution of 
TAURUS, ZASTAVA arms, PMC, LAPUA, HIRTENBER- 
GER, MFS, NIKE ammunition,NIGHT OWL infrared tele
scopes, LGHTFORCE gun-lamps, BSA telescopes, 
NIETO knives, daggers, AIGLE rubber-boots, hunting 
garments.

B/9 f

HUNTING BT. B/10 d
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 44.
Tel.: 83/318-286 -  Telefax: 83/321-672 
E-mail: zolitudor@axelero.hu 
Társkiá llító  cég / C o-exhib itor:
BERBEKUCZ VIKTOR 
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.
•  Történelmi íjak és kiegészítők, tradicionális íjászfel
szerelések gyártása, forgalmazása.
♦  Production and distribution of historical bows and 
accessories, traditional archery equipment.

__________________________________________ i __________________________________________

INDIFORM KFT. B/9 d
2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40.
Tel.: 30/984-6231 -  Telefax: 23/540-159 
Árucsoport /  List o f Products: 2.2.
•  Vadászruházat.
♦  Hunting clothes.

INTERMAS KFT. ENGINEERING B/2 h
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17.
Telefax: 66/450-538
Árucsoport /  List o f Products: 1.5.
•  Automata korongdobók és könnyű magaslesek, vad
befogók.
♦  Automatic disk throwing machines, light high-stands, 
harnessing traps.

IPOLY ERDŐ RT.
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 10. 
Tel.: 35/300-769 -  Telefax: 35/301-424 
E-mail: ipolyerdo@elender.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry and game management.

B/1 a, 3 a

KA CSA KFT. B/6 d
6447 Felsőszentiván, Szabadság u. 70/B 
Tel.: 30/945-6111 -  Telefax: 79/427-331 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.

KASSAI LAJOS B /12 d
7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 122.

. Tel.: 82/477-061 -  Telefax: 82/477-061 
" K a s s a n  Árucsoport / List o f Products: 1.2.

•  Tradicionális és sportíjak, tartozékok.
♦  Traditional and sportsbows, accessories.

KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR B/4 í
1031 Budapest, Gyöngysor u. 6-8.
Tel.: 388-1555, 388-1556 -  Telefax: 388-1518 
Internet: www.keseru.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.
•  A legolcsóbb engedély nélküli FLOBERT-gumis pisz
tolyok.
♦  The cheapest FLOBERT rubber pistols without licence.

KÉSMÁNIA MAGAZIN B/4 a
Levélcím /  Letters: Szerkesztőség: 1300 Budapest, Pf. 75 
Tel.: 242-4116, 30/202-5848 -  Telefax: 242-6889 
E-mail: moskito@enternet.hu 
Társkiá llító  cég /  C o-exhib itor:
MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS 
Árucsoport /  List o f Products: 2.7.
•  Kéthavonta megjelenő színes magazin, amely kések
kel, ehhez kapcsolódó információkkal, késtörténetekkel 
foglakozik. A magazin hivatalos támogatója a MOSKITO 
KESNAGYKERESKEDÉS.
♦  Bi-monthly colour magaziné on knives, information 
and stories connecting with knives. Its official sponsor is 
MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS.
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KISS &  KOLLÁTH BT.
2120 Dunakeszi, Fóti út 23.
Tel.: 27/540-160 -  Telefax: 27/540-161 
E-mail: kollath@mail.digitel2002.hu 
Internet: www.kollath.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés a világ bármely táján.
♦  Hunting organization all over the world.

KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT.
1061 Budapest, Jókai tér 6.
Tel.: 301-0604 -  Telefax: 269-4453 
E-mail: kosvadasz@mail.datanet.hu 
Képvise lt cégek /  Represented firm s:
BAIKAL (GSP), HIRTENBERGER AG, SAUER & SOHN 
GMBH, STEYR-MANNLICHER AG, SWAROVSKI OP- 
TIK KG
Árucsoport /  List o f Products: 1.

KÖNNYŰIPAROS KKT. B /14
1185 Budapest, Kassa u. 58.
Tel.: 291-0053 -  Telefax: 291-0053 
Társkiá llító  /  C o-exhib itor:
EÖRDÖGH ES TÁRSA KFT.
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Agancsékszer készítés.
♦  Antler-jewellery production.

KÖRÖSI SZÖVETKEZET B /13 e
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Tel.: 66/386-437 -  Telefax: 66/386-437 
Társkiá llítók /  Co-exhib itors:
FISH-COOP BT., GYŐRI ELŐRE HALÁSZATI SZÖVET
KEZET
Árucsoport / List o f Products: 3.3.
•  Feldolgozott haltermékek, Körösi halászlé, ponty, bu
saszelet és fiié, tisztított keszeg, kárász, törpeharcsa, 
pácolt busa.
♦  Processed fish products, Körösi fish-soup, carp, big
head carp fillet, dressed bream, crucian, bullhead pout, 
pickled bighead carp.

L

LARIX EXPORT-IMPORT KFT. B /12 e
1036 Budapest, Lajos u. 126-128.
Tel.: 453-2329 -  Telefax: 453-2329 
E-mail: larixub@axelero.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.2.
•  Vadászruházat.
♦  Hunting clothes.

LÁBOD VAD- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI RT. -  LÁBOD RT. B/1 a, 3 a
7551 Lábod-Nagysallér -  Levélcím /  Letters: 7551 
Lábod, Pf. 6
Tel.: 82/548-030, 548-031 -  Telefax: 82/385-140 
E-mail: ladodrt@externet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás, vadászturiz
mus, turizmus.
♦  Game management, hunting service, hunting tourism, 
tourism.

M

MADARAS JÁNOS B /13 d
5000 Szolnok, Hajnóczy út 1.
Tel.: 56/376-848 -  Telefax: 56/514-596 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Késes.
♦  Knife-maker.

MAGNUM 90 KFT. B/6 a
1095 Budapest, Soroksári út 164. -  Levélcím /  Letters:
2600 Vác, Csányi krt. 55.
Tel.: 27/317-300, 280-8311 -  Telefax: 27/317-300

2000 Szentendre, Előd u. 11.
Tel.: 26/311-342 
Társkiá llító  cég / C o-exhib itor:
PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KŐSZOBRÁSZ MŰHELY 
KFT.
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Vadászékszerek ezüstből, aranyból.
♦  Hunting jewellery made of silver, gold.

MAVAD RT. B/1 a, 3 a
1012 Budapest, Logodi u. 22-24. -  Levélcím /  Letters:
1525 Budapest. Pf. 16
Tel.: 375-9611, 201-6445 -  Telefax: 201-6371 
E-mail: service@mavad.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés, élővad-kereskedelem.
♦  Organization of hunting, trade of living game.

MERGER ART Szabad te rü le t  B
6000 Kecskemét, Zrínyi u. 4.
Tel.: 30/998-8898
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Távol-keleti szobrok, ajándéktárgyak forgalmazása.
♦  Distribution of Far-Eastern statuary, gifts.

MFS 2000 MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ RT. B/4 i
3332 Sirok, Belső gyártelep -  Levélcím /  Letters: 3332 
Sirok, Pf. 9
Tel.: 36/361-122 -  Telefax: 36/561-027 
E-mail: mfs2000@agria.hu 
Internet: www.mfs2000.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.3.
•  Polgári és katonai puska-, pisztoly- és riasztótölté
nyek.
♦  Production of civil, military, pistol-, gun- and alarm- 
cartridges.

A  M ITSUBISHI MOTORS B/9 b
1016 Budapest, Mészáros u. 56/A 
Tel.: 355-0533 -  Telefax: 356-7886 

Mitsubishi E-mail: mitsubishi@denzel.hu 
motors internet: www.mitsubishimotors.co.hu 

Árucsoport / List o f Products: 2.3.
•  MITSUBISHI terepjárók gazdag választékban.
♦  Wide rangé of MITSUBISHI off-road vehicles.

M ITSUBISHI -  DUNA INTERSERVICE KFT. B/12 g
1037 Budapest, Zay u. 24. -  Levélcím /  Letters: 1300
Budapest, 3 Pf. 166
Tel.: 250-4065 -  Telefax: 388-9175
E-mail: ertek@dunainterservice.hu
Internet: www.mitsubishi.co.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.3.
•  MITSUBISHI terepjárók.
♦  MITSUBISHI off-road vehicles.

MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
1031 Budapest, Szentendrei út 174/A -  Levélcím /
Letters: 1300 Budapest, Pf. 75
Tel.: 242-4116, 430-1088, 30/949-9959 -  Telefax:
242-6889
E-mail: moskito@freemail.hu, moskito@enternet.hu

B/1 f  E-mail: magnum@magnum90.hu 
Internet: www.magnum90.hu 
Képvise lt cégek / Represented firm s:
ALFA, BANNER, BLIMEY, CHEDDITE, CUDEMAN, 
ESPARCIA. GLADIUS, HERBERTZ, KAHLES, KRICO, 
LISENFELD, MARLIN, MAROCCHI, ME. NORICA, PS 
GRAND, REMINGTON. ROBERT’S, RONTANY, SABATTI, 
TANFOGLIO, TASCO, UMAREX, WENGER 
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.

B/4 i •  Vadászfelszerelés importálása, kis- és nagykereske
delem.
♦  Import, retail and Wholesale trade of hunting equip- 
ment.

MARÉK JÓZSEF B/4 g
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
a budapesti Vásárvárosban a B pavilon 5. standján 

400  négyzetméteren természetes környezetben mutatja be 

a vadgazdálkodás sokrétű feladatát.

A vadászat szerepe napjainkban megváltozott. Egyre inkább 

előtérbe kerül a vadvédelem és a vadászható vadfajok hosszú távú 

fenntartásának kötelezettsége. Ezen a kiállítási területen természetes 

környezetben tekinthetik meg a látogatók az erdő állatait, a vizek 
élővilágát és pihenhetnek a magasles tövében.

AZ FVM VADGAZDALKODASI ' >  \
ÉS HALÁSZATI FŐOSZTÁLYÁNAK ^  
MUNKATÁRSAI
A KIÁLLÍTÁS EGÉSZ IDEJE ALATT 
KÉSZSÉGGEL VÁLASZOLNAK A LÁTOGATÓK 
KÉRDÉSEIRE A STANDON.



Magyar-Osztrák
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
9700 Szom bathely, Sz. G ellért u. 17. 
_______ Tel./Fax: (94) 325-672_________

TEVÉKENYSÉGÜNK:

ELEKTROMOS VADKÁRELHÁRÍTÁS 

VADREZERVÁTUM-KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

KUKORICA-ESŐ
Aki számol és gondolkodik... már tudja, hogy időt, pénzt 

és fáradtságot takarít meg, ha rendszerbe állítja a digitálisan 
vezérelt vadetető berendezést.

Megrendelhető: 
Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mesternél 

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25. 

Telefon és fax: 06-26/313-789 
Mobil: 06-20 951-3427

A 120 és 220 literes nagyságú, kézi csőrlővel vagy gépkocsival cca. 5-10 méteres 
magasba emelt tartályból naponta 1-15 kg kukorica szórható ki 8-10 méteres kör
zetben, azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1-8 óránként tetszés szerint 
állítható.
A berendezés megvásárlását különösen azoknak a vadászatra jogosultaknak ajánl
juk, ahol a szórók -  esős/havas időben -  nehezen megközelíthetők és a vadállo

mány megtartása, helyhez köté
se érdekében naponta kívánnak 
etetni. (A 120 literes automata 
etető egy feltöltéssel, napi 4 kg 
kiszórás mellett 20 napig fe l
ügyelet nélkül ellátja az állomány 
etetését.)
A berendezés .elidegenítését" 
ugyancsak megnehezíti, hogy e l
érhetetlenül magasban van és 
csak csőrlővel vagy csigával kie
gészített drótkötéllel engedhető 
le a földre.
A 120 literes automata etető ára 
(akkumulátorral-, töltővel együtt) 
56 ezer forint + ÁFA, a 220 lite
res tartállyal készülő berendezés 
62 ezer forint + ÁFA.

TELEFON: 37/341-833 FAX: 37/342-474 INTERNET: WWW.ARANYFACAN.HU E-MAIL: SALES@ARANYFACAN.HU

http://WWW.ARANYFACAN.HU
mailto:SALES@ARANYFACAN.HU
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A VADASZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET STANDJAN
A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A LEGFONTOSABBNAK AZT TARTJA. HOGY A FE- 
HO-VA ALKALOM A TALÁLKOZÁSRA. A BARÁTI KÉZFOGÁSOKRA. A RÉGI. ELFELEJTETT KAPCSOLATOK FELÚJÍTÁSÁRA. AZ ÚJ 
ISMERETSÉGEK MEGKÖTÉSÉRE ... ÉS MINDEN MÁS. A TÁJÉKOZÓDÁS. AZ ÜZLET. A VÁSÁRLÁS CSAK EZUTÁN KÖVETKEZIK.

ÚGY KÉSZÜLTÜNK ERRE AZ EGYRE JELENTŐSEBB ÉS LÁTVÁNYOSABB NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSRA ÉS VÁSÁRRA. HOGY NÉ
HÁNY ÚJDONSÁGGAL KIRUKKOLHASSUNK. AMIÉRT ÉRDEMES A B PAVILON 1 SZEKTORÁBAN AZ „A ”  JELŰ STANDON 
BENNÜNKET MEGKERESNI

ELSŐ ALKALOMMAL LÁTHATJÁK A KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL. DE HIVATALOSAN AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 
ÁLTAL EGYSÉGESÍTETT HIVATÁSOS VADÁSZOK FORMARUHÁJÁNAK ÖSSZES RUHADARABJÁT: A TÉLI-, ÉS NYÁRI TEREPRU
HÁKAT. AZ ÜNNEPI ÖLTÖNYT ÉS VALAMENNYI KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐT.

NÉZZE MEG ÖN IS, MILYEN PRAKTIKUS ÉS ELEGÁNS A HIVATÁSOS VADÁSZOK EGYSÉGESÍTETT FORMARUHÁJA ! A
RUHÁK -  EMBLÉMA NÉLKÜL SPORTVADÁSZOKNAK IS -  MEGRENDELHETŐK A HIVATÁSOS VADÁSZOK SZAKÜZLETE HÁLÓ
ZAT BOLTJAIBAN :

BARANYA
BÁCS-KISKUN
BÉKÉS
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
CSONGRÁD
FEJÉR-PEST
GYŐR-MOSON-SOPRON
HEVES

NÓGRÁD
PEST
SOMOGY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
SZOLNOK
TOLNA
VAS
VESZPRÉM-ZALA
ZALA

SZENTLŐRINC
KISKŐRÖS
SZARVAS
MISKOLC
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÁZHALOMBATTA
FERTŐD
HATVAN
EGER
SALGÓTARJÁN
TAKSONY
KAPOSVÁR
NYÍREGYHÁZA
SZOLNOK
SZEKSZÁRD
SZOMBATHELY
KESZTHELY
ZALAEGERSZEG

ARANYSZARVAS VADÁSZ-HORGÁSZBOLT 
DUNA TRADE KFT. TÜSKEVÁR VADÁSZBOLT 
KÁTAI VADÁSZ-HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VADÁSSZÖVETSÉG 
HARGITA JAGD VADÁSZ ÉS FEGYVERÜZLET 
INDIFORM KFT.
LARUS KFT.
TRÓFEA VADÁSZBOLT 
KO-DE-KO 96 KFT.
FANTOM VADÁSZ-ÍJÁSZ ÉS FEGYVERBOLT 
DOMOKOS KFT.
SZENT HUBERTUSZ KFT.
ZÖLD PRIZMA KFT.
IDEÁL-SZOLNOK KÉR. KFT.
STEFÁN KERESKEDELMI KFT 
HUBERTUS KERESKEDELMI BT.
NEPTUN BT.
PAÁL ÉS TSA.VADÁSZATI KÉR. BT.

IGAZI PREMIERJE LESZ A FE-HO-VA-N A TERMÉSZETVÉDELMI BÉLYEGNEK !
TAVALY MUTATTUK BE A KÖZÖNSÉGNEK AZOKAT AZ ALKOTÁSOKAT, AMELY KÖZÜL A KÖZÖNSÉGSZAVAZATOK FIGYE

LEMBEVÉTELÉVEL A ZSŰRI KIVÁLASZTOTTA VALACZKAI ERZSÉBET MUNKÁJÁT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN NYOMTATTÁK 
KI A BÉLYEGEKET -  NYOMDAHIBÁSAN.

(EBBŐL 300 DARABOT A GYŰJTŐKNEK MEGTARTOTTUNK.) IDŐKÖZBEN TŰZ VOLT AZ AMERIKAI NYOMDÁBAN ÉS CSAK 
MOST SZÁLLÍTOTTÁK LE A MÁR HELYESEN KINYOMTATOTT BÉLYEGEKET.

A FE-HO-VA-N MEGVÁSÁROLT -  SORSZÁMOZOTT -  BÉLYEGEK RÉSZT VESZNEK EGY SORSOLÁSON, AMELYNEK A 
FŐDÍJAKÉNT EGY 200 EZER FORINT ÉRTÉKŰ OLAJFESTMÉNYT SORSOLUNK KI.

MÁR LÁTHATÓ AZ INTERNETEN A WWW.VADASZLAP.HU MEGÚJÍTOTT ÉS VADÁSZATI ADATTÁRRÁ FEJLESZTETT HON
LAPUNK. AMELYNEK A KEZELÉSÉT A KIÁLLÍTÁSON IS BEMUTATJUK.

FÉLELMETES TÁVLATÚ LEHETŐSÉGEKET KÍNÁL A MAGYAR VADÁSZAT, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KULTÚRA SZÁMÁRA AZ IN
TERNET ... ÉRDEMES A LEHETŐSÉGEKKEL MEGISMERKEDNI !

VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓ SORBAN, AZÉRT IS ÉRDEMES LESZ BENNÜNKET A KIÁLLÍTÁSON FELKERESNI, MERT AKCIÓS 
ÁRON LEHET HOZZÁJUTNI A KÓD-EX KIADVÁNYUNKHOZ ... A MEGYEI ALMANACHOKHOZ ÉS A KIÁLLÍTÁS IDŐPONTJÁ
RA MEGJELENŐ, REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖTETHEZ.

VÁRJUK ÖNÖKET!

http://WWW.VADASZLAP.HU


H O TEL

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

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

1 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 8500 FT/NAP (2 FÓ) 59 500 FTHÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ VACSORA 11500 FT. NAP (2 FÓ) 80 500 FT HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 9700 FT NAP (3 FÓ) 67 900 FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ VACSORA 14200 FT/NAP (3 FÓ) 99400 FTHÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 11600 FT NAP (4 FÓ) 81 200 R /H É T (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ VACSORA 17600 FT/NAP (4 FÓ) 123200 FT/HÉT <4 FÓ) 
KÚLÓN REGGELI: 750 F tfö , félpanzió: 1500 FHŐ
A a Balaíon északi partján, Keszthelytől 6. Hévíztől 10 km-re tatálható, Vonyarcvashe
gyen. Kétcsdiagos szátoda. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és bakon tartozik. Szobában műholdas prog
ra m o d  színes TV. telefon van, igény szerint hűtőszekrényt biztosítunk, őrzött gépkocsi pártolás az udvarban. 
A s z á lfá b a n  söröző, bdliárd- és játékterem, valamint kondicionálóterem várja vendégeinket.
A szálló kertjében tútótt fürdőmedence $1 vendégünk tenderezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos süanoia toen kedv-:: 8  családok kóf ébfcfl 
A környék számtalan kirándulási lehetöseget 
SzigSget -  Hévíz tófúrdó 
Sportolási lehetőségek: tenisz. öpabl

k a ráeső részi;
40% rendkívüli kedvezményt adunk, 
szállítjuk kedves vendégeinket,

KEDVEZMENYEINK:
4 éves korig minden í

• 4 - l ^ v e ^ o n ^ W s w l é k  kedvezményt
• nyugdíjasoknak augusztus 3 ftf la já n la tl|
• a hévízi tófúrdöbe a szálloda
• konferencia szervezésével állunk rendelkezésre 100-120 személy részére.

ELLÁTÁS:
• büféasztalos reggeli,
• három fogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy gyümölcs),
• a szobák érkezéskor 14 órától, távozáskor 10 óráig állnak rendelkezésre.

JELENTKEZNI LEHET: a HOTEL LIDO, illetve a 06-30/947-0649-es mobiltelefonon

HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT.
A HORVÁTH ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KFT. 2001-BEN ALAKULT, JOGELŐDJE A HORVÁTH NAGYKER EGYÉNI CÉG. 
A KFT. GUMIBÓL KÉSZÜLT VADÁSZCSIZMÁK LEGNAGYOBB NAGYKERESKEDELMI FORGALMAZÓJA. KIZÁRÓLAGOS 
KÉPVISELŐJE A -  CSEH NOVESTA RT-NEK, MELY -  EURÓPA LEGNAGYOBB GUMI LÁBBELI GYÁRTÓJA. VÁLASZTÉ
KUNK TÖBB MINT 10 FÉLE VADÁSZ ILL. HORGÁSZCSIZMA. JÓ HÍR A VÁSÁRLÓKNAK. HOGY ŐSZTŐL KUDU MÁRKA
NÉVEN EGY KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ, NAGYON KEDVEZŐ ÁRFEKVÉSŰ TERMÉKCSALÁDDAL JELENÜNK MEG A HA
ZAI PIACON. JELENLEGI VÁLASZTÉKUNKBAN AZ EGSZERŰ, OLCSÓ TERMÉKEKTŐL AZ IGÉNYESEBB TERMÉKEKIG 
TÖBBFÉLE FAJTÁT TUDUNK KÍNÁLNI, MELYBŐL MOST NÉGYET EMELNÉK KI:

TRETON 
VADÁSZCSIZM A 
Gumi alapanyagú 
vadászcsizma neoprén 
béléssel. Nagyon jó 
minőségű, mely különösen 
tavaszi-őszi időszakban 
kényelmes viselet. A talpa 
erős gumiöntvény a felső 
szárrésze fűzővel 
összehúzható

NAGYKERESKEDELMI VISZONTELADÓI VEVŐINK AZ ALÁBBI CÍMEN TALÁLNAK MEG MINKET: HORVÁTH ÉS TÁRSA 
KFT. CÉGKÉPVISELET: 8800 NAGYKANIZSA, KISRÁC U. 1. TEL./FAX: 06-93/319-384 MOBIL: 06-30/901-2441 ‘ ALFÖLDI 
KIRENDELTSÉGÜNK: RÉVAY-CIPŐ BT. 2750 NAGYKŐRÖS, RÁKÓCZI U. 17. TEL./FAX: 06-53/352-051 MOBIL: 06-20/366-8361

VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT!

NOVESTA

KISFÜZŐS VADÁSZCSIZMA 
Egyszerű kivitelű, de jó minőségű 
vadászcsizma, a szár felső részén 
fűzővel összehúzható. Strapabíró, 
tavaszi-nyári csizma

VEGIGFUZOS VADASZCSIZMA 
Jó minőségű, gumiból készült 
végigfűzős vadászcsizma, bő 
torokszárú, puha filcbéléssel, 
kényelmes viselet elsősorban 
tavaszi-nyári-kora őszi időszakban

;

COMBCSIZMA 
Vadászoknak, horgászoknak 
készült csizma, mely csattal 
a nadrágszíjhoz csatolható, 
alapanyaga tiszta gumi, 
vászonbéléssel

2 0 0 2 .  m á rc iu s  
2 1 - 2 4 .  k ö z ö t t  
a  F e H o v á -n

Kiváló minőségű 
vadászruházat 
bőrből es lódenből

•  Új kollekció

i  Kedvezményes 4 
árak a kiállítás M 
idején! JInformáció:

R ip p e rto ttó  
9141 Ikrény, Győri ú t 62. 
Telefon: (96) 457-007/008, 

(30)9861-439  
Telefon/fax: (00431 7475-56884



VADÁSZ KÖN WKLU B 
EGYESÜLET

2/B STAND

Term észetes igénye m indenkinek, hogy az érdeklődési körének m egfe le lően alakítsa ki házi könyvtárát. 
N incs ez m ásként a vadászok esetében sem, egyfe lő l m ert a szakkönyvek esetében időnként egyes kér
déseknek a laposabban  utána kell nézni, másfelől különösen az elm últ közel egy évszázad alatt sajátos 

szép iroda lm a alakult ki a szűkebben vett szakterületnek.
Sokan, sokat v ita tkoztak m ár azon, hogy beszélhetünk-e külön „va d ász iro da lo m ró r, vagy sem, ám ké tség 

te len tény , hogy ma már igazi k lasszikusaink vannak. Vajda János költőnk, aki Cserszilvássy Ákos néven va dá 
szati szakkönyvet jegyzett, Lakatos Károly, M észáros Kálmán, g ró f Széchenyi Zsigm ond, N adler Herbert, 
M aderspach Viktor, K ittenberger Kálmán, Fekete István a vadászok körein kívülállók szám ára is v itathatatlan 
eredm énnyel ostrom olta a hazai irodalm i Parnassust.

Ezt a szellem i hagyatékot nem szabad elveszteni, az értékekre föl kell hívni az o lvasók figyelm ét, hiszen 
egykor generác iók  nőttek fel ezeken a könyveken, és vá ltak később vadásszá, vagy m aradt a vadászat ka lan
dos gyerm ekkori álom.

M indezek jegyében alakult m eg lelkes vadász könyvra jongókból 1995-ben a Vadász Könyvklub Egyesü
let, több  m int ezer taggal, az ország m inden részéből. Sajátos je lenség, hogy a vadászat terén m eg indu lt libera
lizáció a könyv kiadás soha nem látott reneszánszát hozta. Az egyes m űvek pé ldányszám a azonban rendkívül 
alacsony, sok esetben ezer körüli, kü lönösen rossznak m ondható  az arány, ha az évente országosan 50000 va
dászjegye t kiváltó vadász létszám át tekintjük. Pedig a vadászok fize tőképessége e lvitathatatlan, elég m egnézni 
egy  vadászaton az autókat és a vadászati fe lszereléseket.

A  Vadász Könyvklub Egyesület tag ja i és vezetői úgy gondo lják, hogy tehetnek valam it a beszürkülés, a kö
zöny, az értékek e lherdá lása ellen. Az egyesü le t szám os akc ió t szervezett, az ügy érdekében hézagpótló  m un
kák m eg je lenését segítette, nagy vadászíró ink szinte te ljesen e lfe ledett sírjainak gondozásá t válla lta, fővárosi és 
v idéki k lubnapokat, szerzők ded iká lásá t szervezte, pályázati úton kü lönböző tám ogatókat szervezett könyvek, 
em lékhelyek tám ogatására, részt vett a m illennium i ünnepségek rendezvényein, a Fe-Ho-Va kiállításokon, m eg
szervezte Léván (Szlovákia) K ittenberger Kálmán szülővárosában az u tca i em léktáb la  felavatását, g ró f Forgách 
Károly, a je les vadgazda  szintén szlovákia i em léktáb la  avató já t... és egy sor m ás kultúrm issziót végzett.

A  2002-es Fe-Ho-Va kiállításon a lá togatók a 2 /b  standon láthatják a régi vadászkönyvek gyűjtem ényes ki
állítását., ahol a k lubtag szerzők ded iká lják könyveiket és készséggel á llunk az é rdek lődők rendelkezésére. 
U gyancsak a Fe-Ho-Va kiállításon ad juk  át a k lub „Természet és én” cím ű irodalm i és képzőm űvész pá lyáza tá 
nak díjait, am elyet m ár a heted ik a lkalom m al h irdettünk m eg és szép szám m al indultak tehetséges fia ta lok a ha
tárainkon túlról is.

EGY KLUB A MÚLTRÓL, A JÖVŐNEK!

vw w

TrinidadD cscrt Zypern
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Szeretettel várjuk Önöket 
a FEHO VA B4/G standján
\  Kőburkolatok, gránit falak

Kandallók és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, portálok 
Köztéri kutak
Lépcsők, baluszteres kőkoriatok

óy Köszobrász Műhely 2000 Szentendre, Kőzúzó köz
6-26) 313-446, (06-26) 313-630 Telefoni (06 26) >00-235, (06-26)500-236
s@elcn_der.hu ivmv.papliijos.hu

NEMETH JÁNOS 
AGANCSFARAGÓ MŰVÉSZ

ALKOTÁSAIT MEGTEKINTHETIK 
A B PAVILON 9/F STANDJÁN
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.223 Rém., .30-06 Spr., .308 W in.

Á r: 56.000 Ft

IZS-27EM
12/70, 12/76 

Ejektoros, ké tb illen tyűs , f ix  choke-os 
Á r: 99.900 Ft

1 1  IZS-27EM-1C
12 /70 ,12 /76

Ejektoros, egyb illentyűs, sorrendváltós, cserechoke-os
Á r: 119.900 Ft

Kovách és Társa vadászati és Kereskedelm i K ft.

1061 Budapest, Jókai té r 6.
\  Telefon/Fax: 269-4453

E-mail: kosvadasz@mail.datanet.hu 
internet: www.vadaszat.net/kos.html

GH1
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

•  Vadászlőszerek 12— 16—20-as 
kaliberekben, különböző sörétsúllyal 
2—4,5 mm-es sörétmérettel

•  Sportlőszerek speciális és extra kivitelben
•  Különleges lőszerek: fényjelző, 

nyomjelző, madárriasztó, önvédelmi riasztó, 
ólomlövedékes

•  22-es kispuska lőszerek 
Speciális és polgári felhasználású 
pirotechnikai te rm ékek

•  Nagy, közepes és kerti tűzijátékok  
tervezése, gyártása, szerelése és lejátszása 
F IO C C H I gyártm ányú
sörétes vadász- és sportlőszerek

•  F IO C C H I gyártm ányú  
pisztoly- és revolverlőszerek

TELEPHELY:
8184 FŰZFŐGYÁRTELEP, Pf: 22

Telefon: 88/451-310 Telefax: 88/45 I -091

KERESKEDELMI IRODA:
1015 BUDAPEST,

Bartók Béla u. 92-94. B/71.
Telefon: 06-1/361 -4403 Telefax: 06-1 /361 - 1481

BOVAS Biztonságtechnikai Kft.
7150 BONYHÁD, ZRÍNYI U. 25. TEL.: 74/550-917. FAX: 74/550905 
Web: www.elender.hu/~bovas E-mail: bovas@elender.hu

ÖNORM EN=1 5 0 = 9 0 0 1 :1  9 9 4
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL GYÁRTUNK 

ÉS AJÁNLUNK:

FEGYVERSZEKRÉNYEKET:
DUPLAFALÚ, TŰZBIZTOS ■ SZIMPIAFALÚ 

■ KÖNNYÍTETT KIVITELŰ

PISZTOLYTÁROLÓKAT:
SZEKRÉNY KIVITELŰ ■ FALI KAZETTA KIVITELŰ 

■ BÚTORKAZETTA KIVITELŰ

MINDEN MÉRETBEN 
ÉS EGYEDI IGÉNYEKET 

IS KIELÉGÍTVE

TERMÉKEINKET A MAGYAR 
BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE 

IS MINŐSÍTETTE

VÁSÁRODON KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

KULONFELE

BICSKÁK, kések, v u AsztIM k
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK 

ROZSDAMENTES ANYAGBÓL
„KRUPP WNR 4034” KÉSZÜLNEK TERMÉKEIM

ÜZLET: Budapest V. kér., Kossuth Lajos u. 9. tsz.
(a volt Úttörő Áruház bánj:’

MŰHELY: 2030 Érd (Parkváros) X., Drégely utca 11. 
Tel.: 06 (23) 376-814 • Fax: 06 (23) 377-528

mailto:kosvadasz@mail.datanet.hu
http://www.vadaszat.net/kos.html
http://www.elender.hu/~bovas
mailto:bovas@elender.hu


N i m r ó d

A NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG
A VADÁSZOK ÉS MÁS TERMÉSZETBARÁTOK SZÍNES FOLYÓIRATA

■  SZAKMAI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS A VADÁSZATI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS 
ANYAGOK GAZDAG VÁLASZTÉKÁT NYÚJTJA OLVASÓINAK, GYÖNYÖRŰ TER
MÉSZET-FOTÓKKAL, FESTMÉNYEKKEL, GRAFIKÁKKAL ILLUSZTRÁLVA.

■  A NIMRÓD NAGYSZÁMÚ SAJÁT KIADÁSÚ VADÁSZKÖNYVET, TERMÉSZETI 
VIDEOFILMEKET ÉS VADÁSZFESTŐK ALKOTÁSAIT IS KÍNÁLJA.

■  ELADÁS, MEGRENDELÉS ÉS ELŐFIZETÉSI ÜGYINTÉZÉS A HELYSZÍNEN ÉS A 
SZERKESZTŐSÉGBEN, 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 34-40. TEL.: 225-0748, 
FAX: 212-0340, E-MAIL: NIMRODVU@AXELERO.HU, WWW.NIMROD.HU, 
WWW.VADÁSZAT. NET.

B U D A P E S T I  V A S A R K O Z P O N T  
2 0 0 2 .  M Á R C I U S  2 1 - 2 4 .A  k r v i t n J d ú *

A KÉSMÁNIA LUFJT!

STANDUNKON 0 

MEGVÁSÁROLHATJA t  
KÉSMÁNIA 
MAGAZINJAINKAT IS!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK A FEHOVÁN!

mailto:NIMRODVU@AXELERO.HU
http://WWW.NIMROD.HU


t  Am kióllító /  C o-exhib itor:
KI MÁNIA MAGAZIN
Képviselt cégek /  Represented firm s:

H (E), AL MAR KNIVES (USA), ANT KNIVES (J),
B T . IMADE KNIVES (USA), BÖKER KNIVES (D),
* K >  KNIVES (USA), CAMILLUS KNIVES (USA), CHRIS 
REI V- KNIVES (USA), COLD STEEL KNIVES (USA),
Cl • ! KNIVES (USA), ELISHEWITZ CUSTOM KNIVES 
( l  A) EMERSON KNIVES (USA), FOX KNIVES (I),
(, AKAI KNIVES (J). HATTORI KNIVES (J), HELLE 
KNIVES (N), HIRO KNIVES (J), IMPERIAL SCHRADE 
(IM KATZ KNIVES (USA), KERSHAW KNIVES (USA),
H : KOOTO KNIVES (F), LINDER KNIVES (D), MASTERS 
( ' OEFENSE KNIVES (CH), MESSER KLÖTZLI KNIVES 
(CH). MEYERCO KNIVES (USA), OPINEL KNIVES (F).
I MA KNIVES (D), SOG KNIVES (USA), SPYDERCO 
h NIVES (USA), STEEL WARRIOR KNIVES (E), TRAMON- 
i NA KNIVES (BR), TSUGE KNIVES (J), UNITED CUT- 
LERY (USA), WENGER KNIVES (CH)
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.

MURAY GALÉRIA B/8 c
1213 Budapest, Fenyves u. 31.
Tel.: 420-4060, 30/210-0096 -  Telefax: 420-4060 
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Festmények, művészi reprodukciók.
♦  3aintings, artistic reproductions.

N

NAGY ISTVÁN FINOMACÉLÁRU KÉSZÍTŐ 
ÉS ORVOSI MŰSZERÉSZ MESTER B/2 C
2030 Érd, Drégely u. 11.
Tel.: 23/376-814 -  Telefax: 23/377-528 
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.

•  Különféle finomacéláruk készítése: vadásztőrök, 
bicskák, kések, ollók.
♦  Production of different fine Steel products: hunting 
daggers, pocket knives, knives, scissors.

NIGHT VISIO N KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT. B/2 g
:í‘>25 Miskolc, Tizeshonvéd út 14. 5/4 -  Levélcím /
l otters: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 16. 8/1 
Tel.: 30/205-3714
Árucsoport /  List o f Products: 1.4.
•  Infratávcsövek, éjjellátó-készülékek kis- és nagyke
reskedelme.
♦ Retail and Wholesale trade of infrared telescopes, 
rmjht vision appliances.

NIKE-FIOCCHI SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT. B/4 i
.élcím /  Letters: 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22 

Tol.: 88/451-310-Telefax: 88/451-091 
(E-r nail: techinfo@nike-fiocchi.hu 
internet: www.nike-fiocchi.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 1.3.
•  Sörétes vadászlőszerek, sörétes sportlőszerek, spe- 
< ilis jelző és riasztó lőszerek, rendvédelmi és katonai 
e*iú pirotechnikai termékek, FIOCCHI pisztoly és revol
v e r  lőszerek, polgári felhasználású pirotechnikai termé
kek tűzijátékok.
♦ Cartridges, hunting and sports ammunition, special 
SHin.il and alarming ammunition, policing and military 
pyrotechnic products, FIOCCHI pistol and revolver 
flimmunition, pyrotechnic products fór civil use, fire-
works.

NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG
1027 Budapest, Medve u. 34-40. 
Tel.: 225-0748 -  Telefax: 225-0746 
E-mail: nimrodvu@axelero.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.7.

B/6 b

z w  NIMRÓD-DERRINGER
1053 Budapest. Vámház krt 4 

■ 05 Tel.: 266-9147-Telefax: 235-0643
-  u E-mail: nimrodderringer@axelero.hu

■ Internet: www.nimrodderringer.hu
K épvise lt cégek /  Represented firm s:
ARDESA (E), CRISSMAN (USA), PEDERSOLI (I), PIEMA (I) 
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.
•  Engedély nélkül vásárolható fegyverek boltja.
♦  Shop of arms without permission.

B/4 i

S zabad te rü le t  BNIVA TRUCK HUNGARY KFT.
6500 Baja, Bokodi u. 64.
Tel.: 79/425-300, 20/976-6766 -  Telefax: 79/425-300 
E-mail: nivatruckbaja@emitel.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.3.
•  NIVA PICK-UP kisteherautók magyarországi vezér- 
képviselete.
♦  Hungárián generál agency of NIVA PICK UP lorries.

NYÍRSÉGI ERDESZETI RT. -  
NYÍRERDŐ RT. -  GUTHI ERDÉSZET
4254 Nyíradony Guthpuszta -  
Tel.: 52/593-400, 52/593-402 -  Telefax: 52/593-401 
E-mail: erdoguth@mail.datanet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Vadgazdálkodás,erdőgazdálkodás.
♦  ,Game management, sylviculture.

B/1 a. 3 a

OLYMPUS HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Budafoki út 60. BELTEX IRODAHÁZ 
A ép. 2. em.
Tel.: 371-2470 -  Telefax: 371-2477 
E-mail: acs.edina@olympus-europa.com 
Árucsoport /  List o f Products: 1.4.
•  OLYMPUS üveglencsés távcsövek vadászathoz és 
túrázáshoz.
♦  OLYMPUS high-powered binoculars fór birdwatchers 
and fór travellers.

B/4 b

ORSZÁGOS MAGYAR VADASZATI 
VÉDEGYLET -  OMVV
1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Tel.: 355-6180, 212-2225 -  Telefax: 375-8378 
E-mail: omw@vadaszativedegylet.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.
•  Vadászatra jogosultak érdekképviseleti szervezete.
♦  Business federation of the persons entitled to hunting.

B/1 a, 3 a

ORSZÁGOS MAGYAR VADASZKAMARA -  
OMVK
1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Tel.: 355-6180, 212-2226 -  Telefax: 375-8378
E-mail: info@omvk.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.10.
•  Sport- és hivatásos vadászok érdekképviseleti szer
vezete.
♦  Business federation of sport and professional 
hunters.

B/1 a. 3 a

P • F CONSULTING KFT.
1039 Budapest, Királyok útja 26.
Tel.: 240-3611 -  Telefax: 240-3730 
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.
•  ARTU kéziszerszámok képviselete.
♦  Distributor of ARTU hand-tools.

B/10 e
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PAM’S KFT. B /13 h
2436 Nagymaros, Rákóczi u. 102.
Tel.: 30/914-6091 -  Telefax: 27/354-013 
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  Vadász- és túralábbeli-gyártás, javítás, forgalmazás.
♦  Production, repairing and distribution of shoes fór 
hunting and touring.

PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KŐSZOBRÁSZ 
MŰHELY KFT. B/4 g
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 
Tel.: 26/313-630 -  Telefax: 26/313-846 
E-mail: paplajos@elender.hu 
Internet: www.elender.hu 
Társk iá llító  /  C o-exhib itor:
MARÉK JÓZSEF
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Kandallók, kőből készült dísztárgyak, építészeti 
kőmunkák.
♦  Fire-places, artistic pieces made of stone, architec- 
tural stone works.

PATAKI -  BÚTORHÁZ B /9 h
7632 Pécs, Siklósi út 10/A
Tel.: 72/313-872-Telefax: 72/211-097
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Bőrgarnitúrák gyártása, vadászházak berendezése.
♦  Production of leather furniture, furnishing of hunting 
lodges.

B/1 a, 3 aP ILIS I PARKERDŐ RT.
2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Tel.: 26/398-133, 398-019 -  Telefax: 26/398-229
E-mail: info@pprt.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦  Forestry and game management.

POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS
LŐSZERVIZSGÁLÓ KFT. B /4 i
1095 Budapest, Soroksári út 158. -  Levélcím /  Letters:
1453 Budapest 92, Pf. 15 
Tel.: 281-1860-Telefax: 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu 
Internet: www.mkh.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.
•  Lég-, Flobert fegyverek és lövőkészülékek ellenőrzése.
♦  Controlling of air guns, gallery rifles and shooting 
equipment. '

RIPPERT OTTÓ B/9 c
9141 Ikrény, Győri u. 62.
Tel.: 96/457-008, 30/986-1439 -  Telefax: 43-7475/56884 
T ársk iá llítók  /  C o-exhibítors:
GÉMESI TAMÁS ÁLLATPREPARÁTOR, TENGERDI VA
DÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
Árucsoport I List o f Products: 2.2.
•  RIPPERT bőr és lódén vadászruházat.
♦  RIPPERT hunting garments made of leather and 
loden.

S.P. JAGD -  SCHM IDT PÁL
1238 Budapest, Lóállás u. 14.
Tel.: 285-6162 -  Telefax: 284-9671 
Árucsoport /  List o f Products: 2.2.
•  Vadászati ajándéktárgyak, preparátumok, vadászru
házat.
♦  Hunting gifts, preparates, hunting clothes.

B/12 a

c£HMIDT & tíEN De fi
SCHMIDT &  BENDER 
HUNGÁRIA KFT.
1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel.: 260-7641 -  Telefax: 263-2937 
E-mail: sbhunopt@axelero.hu

Árucsoport /  List o f Products: 1.4.
•  Fegyvertávcsövek.
♦  Riflescopes.

SEEADLER BT. B/2 I
8638 Balatonlelle, Irmapuszta
Tel.: 30/959-3818-Telefax: 85/354-278
Társkiá llító  cég /  C o-exhib itor:
FOREST KFT.
Árucsoport / List o f Products: 1.4.
•  SEEADLER kereső- és céltávcsövek importja és 
nagykereskedelme.
♦  Import and Wholesale trade of SEEADLER searching- 
and target-telescopes.

SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -
SEFAG RT. B/1 a, 3 a
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. -  Levélcím /  Letters:
7401 Kaposvár, Pf. 9
Tel.: 82/505-113 -  Telefax: 82/505-101 
E-mail: buzgo@sefag.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Fakereskedelem, vadásztatás, vadászati turizmus.
♦  Trade od wood, organizing of hunting, hunting 
tourism.

SZ

SZENT HUBERTUS KFT. B /4 i
7400 Kaposvár, Fő u. 40.
Tel.: 82/315-252, 82/430-100 -  Telefax: 82/511-268
E-mail: tibaldb@axelero.hu
Képvise lt cégek / Represented firm s:
BROWNING (B), GAMO (E), LAPORTE (F), MIROKU (B), 
WINCHESTER (B)
Árucsoport /  List o f Products: 1.2.
•  Sörétes, golyós vadászfegyver, lőszerek, vadászati 
cikkek.
♦  Shotgun, rifle, ammunition, hunting articles.

SZERDAHELYI VADÁSZBOLT B/2 f
6500 Baja, Déri Frigyes stny. 13.
Tel.: 79/424-929 -  Telefax: 79/424-929 
Árucsoport /  List o f Products: 1.
•  HEYM fegyverek, LE CHAMEAU ruházat és lábbeli 
kis- és nagykereskedelem.
♦  Retail and Wholesale trade of HEYM arms, LE 
CHAMEAU clothes and footwear.

SZOMBATHELYI ERDÉSZETI RT. -
ERDÉSZETI RT. B/1 a, 3 a
9700 Szombathely, Zanati u. 26. -  Levélcím /  Letters:
9701 Szombathely, Pf. 399
Tel.: 94/329-977 -  Telefax: 94/329-973 
E-mail: szombathely.erdo@mail.datanet.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Mag-, csemete-, dísznövénytermesztés. Hagyomá
nyos erdőgazdálkodás, fakereskedelem, vadgazdálko
dás, vadászatszervezés.
♦  Production of seeds, sapling, ornamental plants. 
Traditional forestry, trade of wood products, game man
agement, organizing of hunting.

B/9 e
TARGET FEGYVER ES PAINTBALL KIS- ES 
NAGYKERESKEDÉS
Budapest IX., Kén u. 2.
Tel.: 216-7616
Árucsoport /  List o f Products: 1.

B/4 i
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TENGERDI VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA B/9 c
8647 Balatonmáriafürdő, Vilma u. 9.
Tel.: 30/939-8207 -  Telefax: 85/376-810 
E-mail: tengerdi@mail.matav.hu 
Internet: www.tengerdi.hu 
Társkiá llító cég /  C o-exhib itor:
RIPPERT OTTÓ
Árucsoport /  List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés külföldre és belföldre.
♦  Hunting organization in Hungary and abroad.

FREYTAG-BERNDT TÉRKÉPBOLT B /10 C
1053 Budapest, Kálvin tér 3.
Tel.: 266-9146 -  Telefax: 266-9730 
E-mail: szujoz@externet.hu 
Internet: www.freytagberndt.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.7.
•  Térkép, útikönyv, földgömb mintabolt, egyedülálló vá
laszték.
♦  Map, guide book, globe shop, unique selection.

TIRPÁK SÁNDOR Szabad te rü le t  B
3999 Hollóháza, Dózsa Gy. út 3/A 
Tel.: 20/456-3766
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Kézzel festett termékeim ajánlom természetszerető 
embereknek. A porcelánokat a vevő igénye szerint ké
szítem.
♦  I offer my hand-painted products to nature-lovers. I 
make porcelain-ware on special request of the customer.

TÓTH PÁL Szabad te rü le t  B
8371 Nemesbük, Mártírok u. 43.
Tel.: 83/344-976
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Kézzel készített vadászkések kedvező áron.
♦  Hand-made hunting knives at favourable price.

TRINEXUS KFT. B /13 c
1211 Budapest, Szabadkikötő út 2.
Tel.: 278-0990, 30/960-1070, 70/250-5740 -  Telefax:
278-0989
E-mail: info@trinexus.hu 
Internet: www.trinexus.hu 
Árucsoport / List o f Products: 4.1.
•  Halradar és vízi elektronikai centrum. A BOTTOM 
LINE és GARMIN halradarok kizárólagos forgalmazója.
♦  Fishfinder and water electronic centre. Exclusive dis- 
tributor of BOTTOM LINE and GARMIN fishfinders.

TÜZES ÍJÁSZ BT. Szabad te rü le t  B
1066 Budapest, Teréz krt. 10.
Tel.: 352-6154 -  Telefax: 379-6487 
E-mail: tuzesijasz@matavnet.hu 
Internet: www.tuzesijasz.ini.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  íjak, nyílvesszők, felszerelések, kiegészítők.
♦  Bows, arrows, archer equipment, accessories.

U

US SZISZTEM KFT. B /13 a
1201 Budapest, Helsinki u. 74.
Tel.: 351-7716 -  Telefax: 351-7980 
E-mail: ussystem@axelero.hu 
Árucsoport / List o f Products: 4.1.
•  Horgászcikkek kis- és nagykereskedelme.
♦  Retail and Wholesale trade of angling articles.

V

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET B/1 a, 3 a
1141 Budapest, Vízakna u. 23/B 
Tel.: 222-6819, 422-0150 -  Telefax: 222-6819 
E-mail: vke@vadaszlap.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.

VADCOOP B. VT. B/1 e
1113 Budapest, Bocskai u. 43-45. XI. Iph. II/239.
Tel.: 466-0556 -  Telefax: 466-0556 
Árucsoport /  List o f Products: 2.

VADEX MEZŐFÖLDI ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI 
RT. -  VADEX RT. B/1 a, 3 a
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.
Tel.: 22/329-420, 502-125, 502-126-Telefax: 22/327-525 
E-mail: hunt@vadex.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Az erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevé
kenységek.
♦  Activities connected to forestry and game manage
ment.

VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK TERMÉKTANÁCS B/1 a, 3 a
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Tel.: 28/421-921 -  Telefax: 28/421-922 
E-mail: vadtt@mail.digitel2002.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.10.
•  Termékpálya koordinálása, a piac szereplői közötti 
összhang megteremtése.
♦  Coordination of product course, harmonisation of 
markét participants.

VÉRTESI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -
VÉRTESI ERDŐ RT. B/1 a , 3 a
2800 Tatbánya II., Dózsákért u. 63.
Tel.: 34/316-733, 34/330-669 -  Telefax: 34/316-226 
E-mail: verteserdo@matavnet.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás, faipar.
♦  Forestry and game management, wood industry.

W

WÁGNER K &  K BT. B/4 h
9423 Ágfalva, Magyar u. 3.
Tel.: 99/330-398 -  Telefax: 99/330-012 
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Csont- és fafaragások, órák, agancsgombok, ken
dők, nyakkendő.
♦  Ivory- and wood-carving, watches, antler-buttons, 
shawl, tie.

Z

ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -
ZALAERDŐ RT. B/1 a, 3 a
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. -  Levélcím / Letters:
8800 Nagykanizsa, Pf. 201 
Tel.: 93/500-200 -  Telefax: 93/500-253 
E-mail: vadaszat@zalaerdo.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadászat.
♦  Forestry, hunting.

-------- ZANAKO BT. B/10 b
2230 Gyömrő, Levél u. 6/A 
Tel.: 29/330-718 -  Telefax: 29/330-718 
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  Vadászruházat sport- és hivatásos vadá

szok részére, minőségi elegancia, kel
lemes viselet.
♦  Hunting clothes fór sport and pro- 

fessional hunters, quality elegance, pleasant wearing.

ZICCER HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS B /11 a
8400 Ajka, Szent István u. 119.
Tel.: 88/216-139 -  Telefax: 88/216-139 
Árucsoport /  List o f Products: 4.1.
•  Horgászcikk kis- és nagykereskedés. Horgásztáskák 
gyártása.
♦  Retail and Wholesale of angling articles, production of 
anglers’ bags.

3KnclpuUi» 
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KÉPVISELT CÉGEK ♦ REPRESENTED FIRMS
AIGLE INTERNATIONAL S.A. (F) /

HUNGARO-ARMS KFT B/9 f
AITOR (E) / MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
AL MAR KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDES B/4 a
ALFA /  MAGNUM 90 KFT B/6 a
ANDUJAR (E) /  DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
ANT KNIVES (J) / MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a 
ANTONIO ZOLI (I) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 I
ARDESA (E) / NIMRÓD-DERRINGER B/4 I
BAIKAL (GSP) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
BAIKAL (GSP) / KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT. B/4 I
BANNER / MAGNUM 90 KFT B/6 a
BASCHIERI & PELLAGRI (I) / FOREST KFT. B/2 I
BENCHMADE KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
BERETTA (I) / FOREST KFT. B/2 I
BLIMEY / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
BÖKER KNIVES (D) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
BRNO ARMS (CZ) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
BROWNING (B) / SZENT HUBERTUS KFT. B/4 i
BSA OPTICS (USA) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
BUCK KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
BUSHNELL (USA) /  DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
CAMILLUS KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
CESKA ZBROJOVKA (CZ) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I 
CHEDDITE /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
CHRIS REEVE KNIVES (USA) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
COLD STEEL KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDES B/4 a
COMLANBER (E) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 I
CRISSMAN (USA) / NIMRÓD-DERRINGER B/4 I
CRKT KNIVES (USA) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
CUDEMAN /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
DOVO (D) / KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT B/10 a
DYNAMIT NOBEL (D) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i
EAW (D) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I
ELISHEWITZ CUSTOM KNIVES (USA) /

MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDES B/4 a
EMERSON KNIVES (USA) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
ESPARCIA / MAGNUM 90 KFT B/6 a
EXAKTA /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
FAIR (I) /  FOREST KFT. B/2 I
FOX KNIVES (I) / MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
G. SAKAI KNIVES (J) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
GAMO (E) /  SZENT HUBERTUS KFT. B/4 I
GLADIUS / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
HATTORI KNIVES (J) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
HELLE KNIVES (N) /  MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a 
HERBERTZ /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
HERDER (D) / KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
HIRO KNIVES (J) /  MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a 
HIRTENBERGER AG / KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT. B/4 i
HIRTENBERGER AG (A) /  HUNGARO-ARMS KFT B/9 f
IMPERIAL SCHRADE (IR) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDES B/4 a
IMPULSE WEAR (USA) / HÁVELIMPEX KFT. B/12 b
KAHLES /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
KATZ KNIVES (USA) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
KERSHAW KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
KESERŰ / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I
KLAAS (D) /  KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
KRICO /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
KRIEGHOFF (D) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
LAPORTE (F) / SZENT HUBERTUS KFT B/4 i
LAPUA (SF) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f

LE CHAMEAU (F) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I
LE KOOTO KNIVES (F) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
LIGHTFORCE (AUS) /  HUNGARO-ARMS KFT B/9 f
LINDER KNIVES (D) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
LISENFELD /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
MARLIN / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
MAROCCHI / MAGNUM 90 KFT B/6 a
MARTTINI (SF) /  KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
MASTERS OF DEFENSE KNIVES (CH) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
MAVER (I) / CARPOLOGIA KFT B/9 g
ME /  MAGNUM 90 KFT B/6 a
MEOPTA (CZ) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i
MESSER KLÖTZLI KNIVES (CH) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
MEYERCO KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
MIROKU (B) /  SZENT HUBERTUS KFT B/4 i
MUELA (E) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I
NIETO S.L. (E) / HUNGARO-ARMS KFT B/9 f
NIGHT OWL (USA) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
NIKE /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
NORICA / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
NORMA (S) / DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
OPINEL KNIVES (F) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
PEDERSOLI (I) / NIMRÓD-DERRINGER B/4 I
PIEMA (I) /  NIMRÓD-DERRINGER B/4 I
PMC (USA) /  HUNGARO-ARMS KFT B/9 f
PRAKTIKA /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i
PS GRAND / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
PUMA KNIVES (D) /  MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a 
RC (I) / DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
RCBS (USA) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
REMINGTON /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
ROBERT’S /  MAGNUM 90 KFT B/6 a
RONTANY / MAGNUM 90 KFT B/6 a
SABATTI / MAGNUM 90 KFT B/6 a
SAKO-TIKKA (SF) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i
SAUER & SOHN GMBH / KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT B/4 I
SELLIER BELLOT (CZ) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT B/4 i
SOG KNIVES (USA) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
SPRINGHILL (USA) /  HÁVELIMPEX KFT B/12 b
SPRO (NL) /  CARPOLOGIA KFT B/9 g
SPYDERCO KNIVES (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
STEEL WARRIOR KNIVES (E) / MOSKITO 
KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
STEYR MANNLICHER (A) /  HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i 
STEYR-MANNLICHER AG /  KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT. B/4 i
SWAROVSKI OPTIK KG / KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT B/4 I
TANFOGLIO /  MAGNUM 90 KFT B/6 a
TARGET TRANSFER (UK) /  HÁVELIMPEX KFT. B/12 b
TASCO /  MAGNUM 90 KFT. B/6 a
TAURUS (BR) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
TERMOSWED (S) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 i
TRAMONTINA KNIVES (BR) / MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
TSUGE KNIVES (J) /  MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a 
UMAREX / MAGNUM 90 KFT. B/6 a
UNITED CUTLERY (USA) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
VICTORINOX (CH) / KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT B/10 a
WEIHRAUCH K.G. (D) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
WENGER / MAGNUM 90 KFT B/6 a
WENGER KNIVES (CH) /  MOSKITO 

KÉSNAGYKERESKEDES B/4 a
WILD SIDE (USA) / HÁVELIMPEX KFT. B/12 b
WINCHESTER (B) / SZENT HUBERTUS KFT B/4 I
WÜSTHOF (D) / KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
ZASTAVA ARMS (YU) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
ZEISS (D) / HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/4 I
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ÁRUNEVSOR ♦ LIST OF PRODUCTS
A/  . í ru n é v s o r  c ím s z a v a in a k  c s o p o rto s ítá s a

1 Fegyver
1. 1 Muzeális fegyverek, díszfegyverek
1.2 Vadászfegyverek, sportfegyverek, íjak
1.3 Lőszerek
1. 4 Optikai eszközök
1.5 A sportlövészet felszerelései, eszközei
1. 6 Puskaművesség
1. 7 Elektronikus oktató, szemléltető eszközök, játékok

2 Vadászat
2. 1 Vadászati cikkek, felszerelések, berendezések
2. 2 Vadászruházat, kiegészítő felszerelések
2 .3 Terepjárók, szállítóeszközök
2. 4 Vadászati termékek (élelmiszerek)
2 .5 Dísztárgyak, iparművészeti termékek, kézműves 

termékek
2. 6 Erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, élőhely

védelem (technológiák, eszközök)
2. 7 Szakkönyvek, szakfolyóiratok
2. 8 Trófeakikészítés felszerelései, eszközei, 

preparátumok, bőrök
2. 9 Vadászturizmus
2.10 Szaktanácsadás

3 Halászat
3. 1 Halgazdaságok, halászszövetkezetek
3. 2 Halászati felszerelések
3. 3 Halászati termékek (élelmiszerek)
3 .4  Halpreparátumok

4 Horgászat
4. 1 Sporthorgászcikkek, -felszerelések
4. 2 Versenyhorgászat eszközei
4. 3 Etetőanyagok, csalik
4. 4 Horgászruházat, kiegészítő felszerelések
4 .5  Akvarisztika
4. 6 Szakkönyvek, szakfolyóiratok
4. 7 Horgászturizmus

5 Egyéb

1. Fegyver 
Arms

KOVÁCH ÉS TÁRSA KFT. B/4 i
POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS LŐSZERVIZSGÁLÓ KFT. B/4 i 
SZERDAHELYI VADÁSZBOLT B/2 f
lARGET FEGYVER ÉS PAINTBALL KIS- ÉS 

NAGYKERESKEDÉS B/4 i

1. 1. M u ze á lis  fe g y v e re k , d ísz fe g yve re k
M useum  p ie c e  a rm s , o rn a m e n ta l a rm s

BE-NY BT. B/10 g
BERBEKUCZ VIKTOR B/10 d

1. 2. V a d á sz fe g yve re k , s p o rtfe g y v e re k , í ja k  
H u n tin g  a rm s , s p o rt a rm s , b o w s

BLASER MAGYARORSZÁG KFT. B/4 f
FOREST KFT. B/2 I
\ lUNGARO-ARMS KFT B/9 f
HUNTING BT. B /1 0 d
KASSAI LAJOS B/12 d
KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR B/4 i
MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS B/4 a
NIMRÓD-DERRINGER B/4 i
,.!ENT HUBERTUS KFT. B/4 i

11JZES ÍJÁSZ BT. Szabad te rü le t B

1. 3. Lősze rek  
A m m u n itio n

DIANA SZÖVETKEZET B/8 a
HUNGARO-ARMS KFT. B/9 f
Mi 2000 MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ RT. B/4 i
f. i- í -FIOCCHI SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT. B/4 i

C la s s if ic a t io n  o f E n tr ie s  C o n ta in e d  
in  th e  L is t o f P ro d u c ts

1 Arm s
1.1 Museum piece arms, ornamental arms
1. 2 Hunting arms, sport arms, bows
1. 3 Ammunition
1. 4 Optic equipment
1. 5 Equipment and tools of sport shooting
1. 6 Rifle-making
1. 7 Electronic instructing tools, visual aids, games

2 Hunting
2. 1 Hunting items, equipment, tools
2. 2 Hunting garments, supplementary equipment
2. 3 Off-road cars, transportation vehicles
2. 4 Hunting and forest products (food products)
2. 5 Ornamental items, items of fine craftsmen
2. 6 Sylviculture, game management and habitat

protection (technologies and tools)
2. 7 Professional publications, journals
2. 8 Tools of trophy preparation, preparates

and skins
2. 9 Hunting tourism
2.10 Consulting

3 Fishing
3.1 Fishery
3. 2 Fishing equipment
3. 3 Fishery products (food products)
3. 4 Fish preparates

4 Angling
4. 1 Sport angling equipment
4. 2 Angling contest equipment
4. 3 Baiting materials, baits
4. 4 Angler garments, supplementary equipment
4 .5 Aquaristics
4. 6 Professional publications, journals
4. 7 Fishing tourism

5 O thers

1. 4. O p tik a i e szkö zö k  
O p tic  e q u ip m e n t

COMPASS-SPORT NAVIGÁCIÓS SZAKBOLT B/13 i
NIGHT VISION KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. B/2 g 
OLYMPUS HUNGARY KFT. B/4 b
SCHMIDT & BENDER HUNGÁRIA KFT B/9 e
SEEADLER BT. B/2 I

1. 5 .A  s p o rt lö v é s z e t fe ls z e re lé s e i, eszköze i
E q u ip m e n t and  to o ls  o f s p o rt s h o o tin g

INTERMAS KFT. ENGINEERING B/2 h

2. Vadászat 
Hunting

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET -  
OMW  B/1 a, 3 a

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET B/1 a, 3 a
VADCOOP B. VT. B/1 e

2. 1. V a d á sza ti c ik k e k ,  fe ls z e re lé s e k , 
b e re n d e zé se k
H u n tin g  ite m s , e q u ip m e n t, to o ls

BOVAS BIZTONSÁGTECHNIKA KFT. B/2 e
COMPASS-SPORT NAVIGÁCIÓS SZAKBOLT B/13 I
DIANA TRADE KFT B/8 b
KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
GLADIUS BT. B/1 g
HARMÓNIA MATERIAL KFT B/4 i
KA-CSA KFT. B/6 d
MADARAS JÁNOS B/13 d
MAGNUM 90 KFT. B/6 a
P • F CONSULTING KFT. B/10 e
PATAKI -  BÚTORHÁZ B/9 h
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2. 2. V adászruházat, k ie g é sz ítő  fe ls ze re lé se k
H un ting  g a rm e n ts , su p p le m e n ta ry  e q u ip m e n t

FLORINA BT. B/8 d
HÁVELIMPEX KFT. B/12 b
INDIFORM KFT B/9 d
LARIX EXPORT-IMPORT KFT. B/12 e
PAM’S KFT. B/13 h
RIPPERT OTTÓ B/9 c
S.P JAGD -  SCHMIDT PÁL B/12 a
ZANAKOBT. B/10 b

2. 3. T e rep já rók , szá llítóeszközök
O ff-road ca rs , tra n s p o rta tio n  ve h ic le s

CARRYBOY HUNGARY KFT 
DUNA INTERSERVICE KFT 
MITSUBISHI MOTORS 
DUNA INTERSERVICE KFT 
NIVA TRUCK HUNGARY KFT

B/12 g 
B/12 g 

B/9 b 
B/12 g 

Szabad te rü le t B

2. 5. D ísz tá rgyak, ip a rm ű vé sze ti te rm é k e k , 
kézm űves te rm é k e k
O rn a m e n ta l ite m s , ite m s  o f f in e  c ra fts m e n

AQUAMORF KFT 
ARANYECSET BT.
DNC KÉS -  TUMPEK FERENC 
EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT.
F & M BT.
KÖNNYÚIPAROS KKT.
MARÉK JÓZSEF 
MERGER ART 
MURAY GALÉRIA
NAGY ISTVÁN FINOMACÉLÁRU KÉSZÍTŐ 

ÉS ORVOSI MŰSZERÉSZ MESTER 
PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KŐSZOBRÁSZ 

MŰHELY KFT 
TIRPÁK SÁNDOR 
TÓTH PÁL 
WÁGNER K & K BT.

B/4 e 
B/12 c 

B/4 c 
B/14

Szabad te rü le t B 
B/14 

B/4 g
Szabad te rü le t B 

B/8 c

B/2 c

B/4 g
Szabad te rü le t B 
Szabad te rü le t B 

B/4 h

2. 6. E rdőgazdá lkodás és  va d gazdá lkod ás ,
é lőhe lyvéd e le m  (te ch n o ló g iá k , eszközök) 
S y lv icu ltu re , gam e m a n a g e m e n t and h a b ita t 
p ro te c tio n  (te ch n o lo g ie s  and to o ls )

ANIVET ÁLLETTENYÉSZTŐK ÉS ÁLLATORVOSOK 
ÜZLETKÖZPONTJA

BAKONYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -  
BAKONYERDŐ RT.

COMPASS-SPORT NAVIGÁCIÓS SZAKBOLT
DÉLALFÖLDI ERDÉSZETI RT. -  DALERD RT.
EGERERDŐ ERDÉSZETI RT. -  EGERERDŐ RT.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ERDŐGAZDASÁGI RT. -  

ÉSZAKERDŐ RT.
GEMENCI ERDŐ- ÉS VADGAZDASÁG RT. -  

GEMENC RT.
„GYULAJ" ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI RT. -  

GYULAJ RT.
HM BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG RT.
HM KASZÓ ERDŐGAZDASÁG RT.
HM VERGA VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁG RT.
IPOLY ERDŐ RT.
LÁBOD VAD- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI RT. -  

LÁBOD RT.
NYÍRSÉGI ERDÉSZETI RT. -  NYÍRERDŐ RT. -  

GUTHI EDÉSZET
PILISI PARKERDŐ RT.
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI RT. -  ERDÉSZETI RT.
VADEX MEZŐFÖLDI ERDŐ- 

ÉS VADGAZDÁLKODÁSI RT. -  VADEX RT.
VÉRTESI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -  

VÉRTESI ERDŐ RT.
ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -  ZAU\ERDŐ RT.

B/1 c

B/1 a, 3 a 
B/13 I

B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a
B/1 a, 3 a

2. 7. S zakkönyvek, s z a k fo ly ó ira to k
P ro fe ss io n a l p u b lic a tio n s , jo u rn a ls

DÉNES NATÚR MŰHELY KIADÓ BT. 
FREYTAG-BERNDT TÉRKÉPBOLT 
KÉSMÁNIA MAGAZIN 
NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG

B/4 d 
B/10 c 

B/4 a 
B/6 b

B/1 a, 3 a 
B/1 a, 3 a 
B/1 a, 3 a 

B/2 d 
B/1 f 

B/1 a, 3 a 
B/1 a, 3 a 

B/9 c

B/1 a, 3 a 
B/1 a, 3 a

B/1 a, 3 a

2. 8. T ró fe a k iké sz íté s  fe ls ze re lé se i, eszköze i, 
p re p a rá tu m o k , b ő rö k
Tools o f tro p h y  p re p a ra tio n , p re p a ra te s  and 
sk in s

GÉMESI TAMÁS ÁLLATPREPARÁTOR B/9 c

2. 9. V adász tu rizm us
H u n tin g  to u r is m

BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT 
BEFAG JAGD VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
FORST HUNGARIA KFT 
HUBERTUS VADKERESKEDELMI KFT 
KISS & KOLLÁTH BT.
MAVAD RT.
SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. -  SEFAG RT.
TENGERDI VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA

2.10. S za k ta n á csa d á s  
C o n su ltin g

CIC NEMZETKÖZI VADVÉDELMI TANÁCS 
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA -  OMVK 
VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

TERMÉKTANÁCS

3. Halászat 
Fishing

FISH-COOPBT. B/13 e

3 . 3 . H a lá sza ti te rm é k e k  (é le lm isze re k )
F ishery  p ro d u c ts  (food p rodu c ts )

GYŐRI ELŐRE HALÁSZATI SZÖVETKEZET B/13 e
KÖRÖSI SZÖVETKEZET B/13 e

4. Horgászat 
Angling

ALKATEX KFT B /1 3 f
VEPO KFT.- COLMIC KÉPVISELET B/11 b

4. 1. S p o rth o rg á szc ikke k , -fe lsze re lé se k  
S po rt a n g lin g  e q u ip m e n t

CARPOLOGIA KFT B/9 g
KÉTPÉTER EXTRAMETÁL KFT. B/10 a
FISCH KFT. B/13 b
HORGÁSZCENTRUM BT. B/13 g
TRINEXUS KFT B /1 3 c
US SZISZTEM KFT B/13 a
ZICCER HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS B/11 a

4. 7. H o rgász tu rizm u s
F ish ing  to u r is m

ARANYPONTY HALÁSZATI RT. B/12 f

5. Egyéb 
Others

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM B/1 a, 3 a, 5 a
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OLYMPUS
H i s z e m  H a L á t o m !

A z  O ly m p u s  a p ró lé k o s a n  k id o lg o z o t t  tá v c s ö v e k  szé le s  v á la s z té k á t k ín á lja , m e lye k  
s e g íts é g é v e l te lje s  p o m p á já b a n  c s o d á lh a tja  a v ilá g o t.  A k á r s z a b a d té r i te v é k e n y s é g rő l,  
a ká r s p o r te s e m é n y e k rő l,  a ká r s z ín h á z lá to g a tá s ró l van  szó , az O ly m p u s  te rm é k e i k ö z ö tt 
ta lá lh a tu n k  k e d v ü n k re  v a ló  m o d e llt .  A s o k s z ín ű  és k iv á ló  m in ő s é g ű  te rm é k e k  v á la s z té k a  
b iz to s í t ja ,  h o g y  c é lu n k n a k  m e g fe le lő e n  v á la s s z u n k  h o rd o z h a tó , n a g y  lá tó s z ö g ű , 
b e á llí th a tó , g y e n g e  fé n y v is z o n y o k n á l is  h a s z n á lh a tó , id ő já rá s á lló  és  te rm é s z e te s e n  e rő s  
n a g y ítá s s a l re n d e lk e z ő  te rm é k e t. Az O ly m p u s  te rm é k e i b iz to s ít já k , h o g y  e g y  é le te n  
k e re s z tü l é lv e z z ü k  a m e s s z e lá tá s  ö rö m é t.

DPS R
Standard porro-prizm ás

Nézzük meg a v ilág apró részlete it

Az Olympus DPS R távcsövek a kiváló optikát a nagy 
látómezővel és erős nagyítással ötvözik. A termékek 
UV sugárzás elleni védelemmel és masszív szerkezettel 
rendelkeznek. A gumibevonat eredményeképpen ideálisan 
használható sporteseményeken és szabadtéri használatra. 
Minden egyes termék fel van szerelve aszférikus lencse 
elemekkel, melyek torzításmentes használatot 
biztosítanak.

10x50 DPS R

Nagyítás
Átmérő
Lencse olomok

10x42 EXPS I
Többszörös bevonat 

Látómező 5 .5 '

7x35 DPS R

■ 7x nagyítás
■ 170 (szélesség) x 

116 (magasság) x 
64 (vastagság) mm

■ 650 g

10x nagyítás
182 (szélesség) x 
170 (magasság) x 
70 (vastagság) mm

■ 810 g

8x40 DPS R

■ 8x nagyítás
■ 173 (szélesség) x 

137 (magasság) x 
66 (vastagság) mm

■ 680 g

Az ikonok je lz ik  az a ján lo tt fe lhasználást

FOTOPLUS KFT.: 0672-516-895, DKT KFT.: 322-8208, STÚDIÓ LINE

f í y  ©

0

KFT.: 222-4200, PÁLVÖLGYI FOTÓ KFT.: 238-7272

7-15x35 ZOOM DPS R

■ 7 -15x zoom
■ 170 (szélesség) x 

135 (magasság) x 
64 (vastagság) mm



OPERA HOUSE 
881 KM

, tele a tank. ■■
Freelander dízel -  881 km me

-
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‘6.7 literes városon kívulí fogyasztás

EU szabvány szerint.

The Land Rover ExperienccRack Autó, 2040 Budaörs, Csata u. 23., Tel.: (23) 415-844


