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A LAPÁT BÍRÁLATI ADATAI
_____________________ cm átlag pontsz.
Szár hossza bal 83.5
___________ jobb 82,2 82,85 40,43
Szemág bal 25,8
hossza_____ jobb______ 20,6 23,20 5,80
Lapát hossza bal 60.8
___________ jobb 57,8 59,3 59,3
Lapát bal 25.5
szélessége jobb______ 20,1 22,8 34,20
Koszorú bal 21,7
körmérete jobb______ 21,5 21,6 21,6
Alsó bal 12,3 12,3
körméret jobb______ 12̂ 0__________12,0
Felső bal 14,3 14,3
körméret jobb______ H 2 __________ 14,2

A száraz 
agancs kis- 
koponyás tö
mege kg-ban 5,00 10,00
Szín 2,00
Csipkézettség 5,5
Tömeg, alak, szabályosság 
Levonások: hibás lapátalakulásért, lapát
élekért, egyéb szabálytalanságokért 0,00
A világrekord dámlapát pontszáma.
összesen: 237,63 IP

Elejtője: Kari Heinz Spitzer. Németország 
Az elejtés helye: Nyírerdő Rt. Guth 
Ideje: 2002. október 16.

www.vadaszlap.hu
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AZ ELSŐ NYERTESÜNK VADÁSZATA
Őszintén szólva, először valami vadászias ug
ratásnak gondoltam, amikor értesítettek arról, 
hogy megnyertem a Magyar VADÁSZLAP janu
árjában az előfizetők és a Vadászati Kulturális 
Egyesület tagjai részére hirdetett sorsolás díját, 
a kétnapos sellyei vadászatot. Bár az álom
lottó nyereményét valaki megnyerte helyettem, 
mégis ez a szerencsés évkezdés szinte minde
nért kárpótolt. A telefonos időpont-egyezteté
sek után január 17. és 19. között két csodálatos 
vadásznapot tölthettem Körcsönye-pusztán. 
amely során az egész életemre szóló élménye
ket szerezhettem. Soha nem jártam még a cso
dálatos Ormánságban, ahol Sellye közelében 
található a körcsönyei vadászház. gyönyörű 
környezetben, hórihorgas. hóval lepett, szinte 
már mesebeli szépségű fenyőfákkal övezett 
parkban. Az ebédlő legendás hosszú asztala 
minden étkezés során gazdagon meg volt terít
ve. amelyről a ház asszonya lebilincselő ked
vességgel gondoskodott. Azon gondolkodtam, 
hogy milyen nagy és híres vadászok ülhettek 
már ennél az asztalnál, amely ennek okán talán 
a vadászattörténetünk egy becses bútordarab
ja is lehetne. Házigazdám Jung Jenő föva- 
dász és felesége -  elragadó közvetlenségük
kel szinte a tenyerükön hordtak, és rendkívül 
mélyen érintettek azok a szakmai beszélgeté
sek is. amelyeket volt szerencsénk folytatni. 
Annál inkább, mert számomra ez egyfajta to
vábbképzés is volt. Rendkívül sokat tanultam, 
tudom is kamatoztatni, hiszen rövidesen hiva

tásos vadász képesítést fogok szerezni. Ahol 
jelenleg vadászom és dolgozom. Fejér megyé
ben. ott nemcsak nagyvadból van kevés, ha
nem ehhez hasonló erdőkből is. Jung Jenő fő
vadász és akikkel még volt alkalmam találkozni
-  és ezt nem udvariasságból, hanem meggyő
ződésből állítom -  a szakma nagymesterei, fel- 
készültségük a legkritikusabb vendégek igé
nyeit is kielégítik. Figyeltem viselkedésüket a 
vadászat alkalmával, a lőtt vad kezelésekor, az 
elejtett vadnak járó végtisztesség megadása
kor. A hagyományok ápolásával, tiszteletben 
tartásával minden vadász számára követendő 
példát mutattak.

Vaddisznóra szóróra ültünk a vastag hótaka
róval fedett erdőn. A csöndet szinte tapintani 
lehetett, amikor egy roppanás jelezte, hogy 
igenis van élet a halott téli tájon Három hatal
mas koca óvatoskodott a szóróra, ahol vad 
csemegézésbe kezdtek. Természetesen 
eszünkbe sem jutott bántani őket. Nem sokkal 
később egy jó erős. bicskás kan volt a vendé
günk. Nos. nem mondom, hogy nem szorítot
tam erősebben a puskám tusát, mert akinek 
ilyen látványra nem ugrik fel azonnal az adre
nalinszintje. az jobb ha tényleg otthon marad. 
Majd mikor óvatosan elkocogtak, megjött egy 
másik koca. és végre ...a nekem szánt süldő. 
Mondanom sem kell. hogy alig vártam a főva
dász higgadt intésére és a süldő tűzbe ro
gyott. Kimondhatatlan örömmel fogadtam a 
gratulációt, majd szavakat alig találva, megha-

tottan vettem át a töretet. és tűztem kalapom 
mellé.

Másnap barkácsoló kocsira kapaszkodtunk 
és a két nyugodt ló nekivágott a csodás téli er
dőnek. Könnyű nekik -  gondoltam -  hiszen „hi- 
degvérűek". szemben velem, akinek a szíve 
gyakrabban kalapált a torkában, mint a meg
szokott helyén. Számomra hihetetlen élmény 
volt a szarvasok megfigyelése, távcsövezése 
és nagy tudású kísérőm hozzájuk fűzött szak
szerű magyarázatai. Ezek azok. amiket könyv
ből soha nem lehet megtanulni és igyekeztem 
is minél mélyebben elraktározni magamban a 
kapott új ismereteket, az elém táruló világot. 
Rengeteg megfigyelés, válogatás után végül 
elejtettem egy szarvastehenet. A megható tö
retátadás után. remegő lábakkal guggoltam 
mögé a fényképezéshez, sőt kedves figyel
mességből később alkalom nyílt arra is. hogy a 
...teljes terítékemet" a süldőt a tehénnel együtt 
lefényképezhessük, és megörökíthessük. A si
keres vadásznap megkoronázása azonban 
mégis az volt. amikor híven a vadász tradíció
inkhoz szarvas-vadásszá avattak. Hálás szív
vel köszönöm ezt a két napot azoknak, akik 
mindezekhez hozzásegítettek és különleges 
megtiszteltetés számomra, hogy avató .ke
resztapámmal" a kiszámíthatatlan szerencse 
összeismertetett. Soha nem fogom elfelejteni.

Üdv a vadásznak: 
Rácz Imre 

a szerencsés nyertes



Tervezett kísérőesemények többek között:
Szabadtéri vadászkutya, solyniász, íjász bem utató. 
Vadászruházati divatbem utató .
Légpuska*, Flóbcrt pisztoly lövészet és íjászat. 
V ilágrekord trófeák kiállítása.
Regi vadás/könyv kiállítás,
Szarva sbőgő verseny.
Szakmai beszélgetések, fórum ok.
Lézeres lövészet

A belepő je g y e i megtekinthető nté/i: 
Budapes t  Boá t  Show 
12. N e m z e tk ö z i h a jó k iá ll í tá s  
B udapes t  M o t o r  Kiál l í tás
2. N e m z e tk ö z i m o to rk e ré k p á r  sz a k k iá ll ítá s  
S por t
8 . N e m z e tk ö z i s p o r t  és s z a b a d id ő  k iá llí tá s

Nyitva tartás: m árcius 6 -8 . 1 0 .0 0 -1 8 .0 0  
m árcius 9-én  1 0 .0 0 -1 7 .0 0

S M S  játék
Küldj IG E N  t a 0 6 -9 0 -6 2  -1 1 1 4 “ telefonszámra!
A feltett kérdésre a helyes válaszért belépőt nyerhetsz. 
A / SMS kflktts dija: 120 Ft ♦áfa/SMS 
Ügyfélszolgálat: 06 30 587-8300

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

Fax: 262-6610 WEB:www.fic$or.hu 
■mail: ficsor. autohaz@matavnet. hu

VADÁSZTÓL 
VADÁSZO KNAK!

NAGYKER

Ahol eddig elakodtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósok vagyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

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

i  gArancUlr
A legjobbat a legolcsób- 
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhoisxál- »
lítással bárhová!

FEHA
Fegyverjav ító , 

H atásta lan ító  és 
S zo lgá lta tó  K ft.

Gyakorlott fegyvermestereinkkel, magas színvonalon 
vállaljuk minden típusú vadász és sportfegyver, pisztoly, 
rovolver. gáz- és riasztófegyver, légfegyver:

szakszerű javítását, felújítását, barnitását. 
agyazását. farészeinek cseréjét

távcsövek, fegyvertámpák és célzóberendezések 
szerelését egyéni igények szerint

vizsgára való felkészítését

hatástalanítását

Budapest IX. kerület. 
Soroksárt út 158.

Levélcím : 14S3 Budapest 92. 
Pl: 15.

TelTFax: (06-1)280-90-82

Cumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Cumiszerviz



A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA TÁMOGATÓI:
A karácsonyi ünnepekre, az új évi mtfatságokra tekintene! - úgy tűn* -  csök
keni a támogató* kedv. ugyanis nem kaptunk decemberben egyetlen fillér fela
jánlást sem. így az eddigi támogatás összege változatlanul 5.Ö48.500 lórim -  a 
kél erdőgazdaság vadászati tehetőséget agnJott W

.Minden Ionra számit. hirdettük meg tavaty támogatói akciónkat, azzal a 
céHal, hogy a vadászok, vadászati szervezetek, stb adakozásából megpróbál

lak kiegészítem azokat az anyagi forrásokat, amelyekből a vadászat kommunikációját, a vadászatról alkotott ké
pet. vadászati kultúránk helyzetét próbáin* javitam Az akció folyamatos, a istánk hónapróUiónapra bővül, de 
még - úgy tónk -  távol vagyirk attól, hogy magunk mögött tudjuk valamennyi igaz vadász támogatását 

Csak emlékeztetőül a számlaszámúnk: 65100149-10004115. a dműik: 1038 Budapest. Hegesztó u. 4 
Kérjúk és várjuk az újabb adományokat, támogatásokat és köszönet az eddgi - már ekórtjwe* - adományokért 

Támogatónk (ABC) sorrendbe  ̂kiemelt betűvel irtuk a legújabb támogatók nevét:
Sajnos csak név nélkül tudjuk jelezni, hogy 914.376 forint támogatást kaptunk azoktól az igaz vadászok
tól, akik a Vadászati Kulturális Egyesületnek ajánlották fel személyi jövedelem adójuk 1 százalékát. 
Adorján Péter. Bán György. Dúcz László. FVM *. Gaál Tamás. Gál László. Gfián József. Gregus Máié. Györki 
József. Hídvégi Béla. Horváth Ottó. Jakabli Ferenc, Jakabfi Tamás. & Jeszenszky WkJós. Keszthelyi Jenő. Ko#- 
mann Ferenc. Koncz Árpád. Kos* János. Kovács Béla. Kovásznál Sándor. Krajczár Zsolt. Kun E<M, Laki Amia. 
dr Lami András. Lancsák József. Mafcai Gyula. Mancs Attila. Marton Lajos. Móczán János, Molnár Zoltán, Mu- 
ray Róbert Násíay Zolán, Németh László, dr. Pásztor László. Petőfi Vadásztársaság. P*si Parkerdő Rt. Polster 
Gabriella Pólöska Gyda. Rékasi Csaba. Rmg Péter. Schel és Társa Kft. SEFAG Rt. Szabó István. Szántó Ist
ván. Szentpáll Attila, dr Szepesi György. Szűcs Károly, Takács László. Varga István. Váry József. Wegroszta 
Zoltán, Zsigmond György
* 2.1 millió forintot az FVM pályázatán nyertünk el

A  T A R T A L O M B Ó L :
Nyertesünk vadászata ___________________________  3
Második világrekord, Guthon 9-10
A hónap vadfaja: az erdei szalonka 11-12
A rend, az rend 13-15
Interjú Zimányi Lászlóval 19
Mikor -  mi -  mennyi 21
Szalonka etikett 25-26
Ez nem vicc! 27
Iránytű 30-31

LEENDŐ ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
A Magyar VADÁSZLAP előfizetési díja 2003-ban egész évre 3600 forint, fél évre 1800 forint.
Két számol ingyen adunk a hivatásos vadászoknak, a diák-igazolvánnyal rendelkezőknek, vala
mint a nyugdíjasoknak.
Részükre az előfizetési díj - akár egyénileg, akár a vadásztársaságukon keresztül rendezik - 
egész évre 3000 forint, fél évre 1500 forint, amelyet .Belföldi postai utalványon* kérünk a VKE cí
mére feladni. (A közlemény rovatba kérjük beírni a jogosultságot igazoló igazolvány számát.)
Az utalványt - tisztelettel kérjük - szíveskedjenek olvashatóan kitölteni.

Címünk Vadászati Kulturális Egyesület, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.

CÍMLAPON: AZ ÚJ VILÁGREKORD LAPÁT FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ

4HDASZIAP-S)
MEGJELENIK HAVONKÉNT
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Felelős szerkesztő Homonnay Zsombor 
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Szerkesztőségi titkár Elek Ferencné Tel.: 06-30/410-1051 

A szerkesztőség és a kiadó elme: 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 

KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 242-0042 
A Magyar VAOÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon' a szerkeszlőség címén, átutalással a 
Monor es vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírlap- 
kézbes,töknél, a postahivatalokban

Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt.
Felelős vezető Balogh Ádám vezérigazgató 
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KI VAN ... BAJBAN?
Én csak azon vívódom, válaszoljak-e egy 
megbukott orvvadász személyemet ért. sajtó
ban megjelent, „ráutaló” támadásaira. Ha vá
laszolok -  elkerülhetetlen, hogy ne hivatkoz
zak a sarokba szorított (a megfelelő szót tes
sék behelyettesíteni) effektusra. Ha nem vála
szolok -  biztosan lesznek olyanok, akik hitelt 
adnak a rágalmaknak. (Megjegyzem, mindig 
nagy élvezettel olvastam régmúlt korok va
dászsajtójában a pengeváltásokat.)

De mit lehet válaszolni az ilyen „csacska- 
ságokra"?

-  az elmúlt évtizedben véresen habzott a szám;
-  állandó ellenség-kényszerképzetem van;
-  arra az asztalra piszkítok, ahol eszem;
-  úgy elkoptattam az FVM és az OMVK kilincseit, hogy le kellett 

őket cserélni;
-  perben és haragban állok mindenkivel, aki az elképzeléseimmel 

nem ért egyet;
a barátaim között csak úgy ... Studinkának érzem magam; 
Szerbiában védett madarakra vadászom és ezzel kacsát csinálok 
a „kacsa-bélyegből";

-  kommunikáció helyett legyen 2003 az „AGONIZÁCIÓ" éve (így nagy 
betűkkel)... és még sorolhatnám, de az igazi gyöngyszem, hogy

-  Ill/lll-asként a spájzban együtt cseresznyéztem az oroszokkal. 
Mondjam azt. hogy még soha nem habzott a szám. (bár vérezni már 
vérzett, amikor a tánciskolából hazajövet jó l szájba vágtak), hogy 
nem nekem v^n ellenségképzetem.(edd/g inkább engem tartottak 
egyesek .ellenségnek"), hogy -  mint „magánszemély" -  még soha 
nem pereskedtem, (engem viszont már jópáran följelentettek), hogy 
valóban megtiszteltetés lenne számomra, ha „Studinkának" érezhet- 
ném magam, hogy Szerbiában nem védett, vadászható a fúrj, (amire 
a barátaimmal együtt vadásztam és nem értem, m i köze van ennek a 
kacsa-bélyegekhez)... cáfoljam, hogy nem voltam lll/lll-as (bár áfo- 
nyáztam és vadásztam az orosz vadászokkal a brjanszki erdőben, a 
Bajkálon, az Uraiban. Moszkva mellett, vagy a Komi Köztársaság
ban). Mire lenne ez jó? Ez nem a .valóság show" titokszobája!

Jut eszembe, van a .vádpontok" között egy nagyon is fölvállalha
tó bajuszka. mely szerint .szemérmetlenül adományokért kuncsor- 
gok". Ez igaz. Lehet, hogy nem eléggé „szemérmetlenül", de -  
ahogy az elmúlt években tettem, most is -  tisztelettel kérem Önöket, 
támogassák a magyar vadászati kultúrát és adják a Vadászati Kultu
rális Egyesületnek a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Az 
adószámunk megtalálható a címlapon ... előre is köszönjük.

Szóval valamennyire én is bajban vagyok, mert olyan jókat tud
nék odamondogatni, de nem tehetem. (Pedig állítólag van képessé
gem és 35 éves újságírói gyakorlatom ahhoz, hogy a sorok között 
elhelyezzek egy-két tüskét, ami fá j... pedig csak tény.)

Ha nem. hát nem ... azért ez az agonizáció mégis foglalkoztat. 
Újra és újra elolvastam a „tézist” ... míg nem rá kellett jönnöm, 
hogy nem is rólam, hanem a magyar vadászat „haldoklásának" tá
mogatására bujtogatja a vadgazdákat laptársunk „leHANGOLÓ" 
rovata, ugyanis a VKE javaslata arról szólt, hogy ebben az évben -  
mindegy, lehet ez 2004 is -  fordítsunk sokkal nagyobb figyelmet a 
vadászati kommunikációra, tanuljuk meg, hogyan kell interaktjv 
kapcsolatokat létesíteni, tudjunk válaszokat adni a nekünk -  gyil
kos vadászoknak -  szegezett kérdésekre, merjünk vitatkozni, le
gyenek érveink az önvédelemi attitűdre, készüljünk fel a verbális 
és nem verbális megnyilatkozásainkra ... szóval lenne dolgunk. 
(Megjegyzem, szándékosan használtam idegen szavakat, hátha 
néhányan megnézik az idegen szavak szótárában a „kommuniká
ció" szó jelentését is.)

Itt van például a FeHoVa, ez a rangos, sok embert megmozgató 
kiállítás, amely kiváló alkalom és lehetőség a személyes és a szer
vezetek közötti találkozásokra, kapcsolatok építésére és ápolására, 
a párbeszédekre, a tájékozódásra, a legfrissebb információk be
gyűjtésére. rendszerezésére ... mindarra, amit naponta-hetente-ha- 
vonta folyamatosan meg kellene tennünk, ha komolyan vennénk a 
vadászat kommunikációjának fejlesztését!

Egyébként -  (nem bírom ki, ide 
kell a végére írnom) -  ebben az 
országban az orvvadászok jobb. 
ha nem gazdálkodnak ... de még 
jobb. ha egyáltalán nem is „va- főszerkesztő
dásznak"! (nem mint magánszemély)

m -  5  « * .
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H ÍR E K  -  T U D Ó S ÍT Á S O K

ÚJU LT 
ERŐVEL

A magyar kultúra napjának „elő- 
napján" -  január 2 1 -én, először 
az új székházában -  a Vadászati 
Kulturális Egyesület Ügyvivői 
Testülete és Kulturális Tanácsa 
összevont értekezletet tartott. 
Csekő Sándor elnök tájékozta
tást adott a 2002-es évben elért 
eredményekről és az idei év cél
kitűzéseiről. az egyesület prog
ramjáról. majd ezt követően ke
rült sor a baráti hangulatú „háza- 
vatóra".

-  Az elmúlt esztendő egyaránt 
hozott sikereket és kudarcokat 
az egyesületnek, s vitathatatla
nul nehéz éven vagyunk túl -  je
lentette az elnök -  személy sze
rint annak is őrülhetünk, hogy 
gazdaságilag nem lett ráfizeté
ses a működésünk, bár a 63.5 
milliós pénzforgalom mellett 
nem valami fényes a másfél szá
zalékos eredmény.

A VKE tavaly a vadászati 
képzőművészet évének jegyé
ben -  novemberben rendezte 
meg Csátalján -  Gilián József és 
az FVM támogatásával -  az első 
Vadászati Képzőművészeti Kon
ferenciát és avatta fel Pap Lajos 
vaddisznó formájú emléktáblá
ját. Ugyancsak a szentendrei 
kőszobrász munkáját dicséri a 
Benkő Gyula emlékére Szelce- 
pusztán felállított emlékkő, 
amely az egyesület és az Észak
erdő Rt. közös elképzelésének 
megvalósulása volt. A májusi 
közgyűlésen Mráz János fest
ményeit láthatták és szeptem
berben Nyíregyházán -  az első 
földtulajdonosi fórum alkalmából
-  Németh János csontfaragásai
ban, valamint Boros Zoltán ak- 
varelljeiben gyönyörködhettek a 
résztvevők.

Ünnepélyes külsőségek között 
Gödön került átadásra a Szalon
ka Dublé Díj, és a közgyűlésen -  
az Union szálló vadásztermében
-  a VKE Arany Ecset-. Túzok -. 
és Fácán Toll díja.

Az egyesület -  az FVM vad
gazdálkodási és halászati főosz
tályának támogatásával -  részt 
vett a FeHoVa kiállításon. Kri- 
zsány Anna vezetésével ismét 
siker-történet a Matula tábor, va
lamint a Ceglédi Vadászklubbal 
együtt szervezett gasztronómiai 
rendezvény.

Egyértelműen pozitív a 
www.vadaszlap.hu honlap átala
kítása. amely az egyesületről is 
információkkal szolgál és a láto
gatottsága kétszázezer fölé 
emelkedett.

Félig sikernek könyvelhető el 
a „Vadászati Kultúra támogató
ja" akció, amely -  az igazat 
megvallva -  egyelőre nem moz
gatta meg a vadászok „töme
geit".

Az év folyamán -  20 milliót 
meghaladó forgalmával -  bein
dult a hivatásos vadászok 
egyenruhájának disztribúciója, 
ami jócskán adott munkát az 
egyesület munkatársainak és fo
lyamatosan likviditási, pénzügyi 
gondokat okozott.

Sajnos nem ..siker-történet" a 
civil természetvédelmi kataszt
rófa-alap életre hívását célul tű
ző kacsa-bélyeg disztribúciója, 
nem sikerült áttörést elérni sem 
a vadászok, sem a szerződött 
értékesítők érdektelenségén.

-  2003-ban -  ahogy Békés 
Sándor, a Kulturális Tanács elnö
ke fogalmazott -  céltudatos és 
energikus intézkedésekre van 
szükség, hogy az egyesület to
vább tudja növelni a rangját, az 
eredményességét, a befolyását 
és a kisugárzását -  javítani tudja 
kommunikációs lehetőségeinek 
összességét.

Nem szerencsés, hogy a va
dászati társszervezetek nem 
csatlakoztak a VKE javaslatá
hoz. hogy 2003 legyen a ma
gyar vadászatban a kommuni
káció éve, miközben a vadászati 
kommunikáció átgondolt felépí
tésére. javítására nagy szükség 
lenne.

E gondolatok jegyében az 
Ügyvivői Testület egyetértett az
zal. hogy első lépésként a VKE a 
saját belső kommunikációján ja
vítson, törődjön többet a meg
nyert tagságával és a legkülön
félébb technikákkal nyerje meg 
az új tagokat.

Az értekezleten szó esett a 
VKE és a VADÁSZLAP kapcso
latáról. Tíz éven keresztül a lap 
..tartotta el" az egyesületet, an
nak ellenére, hogy a VADÁSZ
LAP soha nem volt és ma sem a 
Vadászati Kulturális Egyesület 
lapja... bár sokan így gondol
nák. Az egyesület csupán' a lap 
kiadója, tagjainak és testületei- 
nek közvetlen vagy közvetett 
beleszólása nincs a lap szer
kesztésébe. A lapban megjelent 
cikkek, vélemények és állásfog
lalások a szerkesztőség, a lap
készítők hangvételét tükrözik, 
amely nem kötelezően vagy fel
tétlenül azonos a VKE testületi 
álláspontjaival... miközben az 
egyesület, valamint a szerkesz
tőség célkitűzései -  a magyar 
vadászati kultúra ügyeinek szol
gálata egybeesnek. Az elmúlt 
két évben az egyesület már ké

pes lenne arra. hogy önállóan, a 
saját bevételeire alapozva mű
ködjön ... bár a közős könyvelé
si rendszer és a személyi átfe
dések miatt nehéz, de nem lehe
tetlen elkülöníteni a költségeket.

A vitában megerősödött az az 
álláspont, hogy az egyesület ne 
mondjon le a fő kommunikációs 
eszközéről, s mint egyik alapte
vékenységét folytassa továbbra 
is a VADÁSZLAP kiadását... 
még akkor is. ha a szerkesztő
ség sok esetben más úton jár. 
legfeljebb az egyesület adjon 
hangot a különvéleményének.

A VKE tervbe vette, hogy 
2003-ban nagyobb figyelmet 
fordít az egyesület szervezettsé
gére. működésére. Ennek kere
tében áttekinti regionális szerve
zeteinek működését, eltünteti a 
néhány megyében még meglé
vő .fehér foltokat". Az embléma 
megváltozása miatt idén új iga
zolványok kiadására is sor kerül, 
az új fényképes igazolványokat 
a VKE adminisztrációja készíti, s 
nem kell várni a nyomdai előállí
tásra.

Az év első negyedévében a 
VKE-nek mindent el kell követ
nie. hogy minél több természet- 
védelmi bélyeg találjon gazdá
ra ... hogy Magyarországnak 
ne kelljen szégyenkezni a nem
zetközi szervezetek előtt és a 
civil természetvédelmi kataszt
rófa-alap is megkezdhesse mű
ködését.

A hivatásos vadászok egyen
ruhájának disztribúciójába a 
VKE újabb 5 millió forint forgótő
két fektet be. amelynek a forrá
sát a Honvéd utcai iroda eladá
sából kell megteremteni.

A VKE 2003-ban folytatni kí
vánja „A magyar vadászati kul
túra támogatója" akcióját, meg
szervezi a támogatók találkozó
ját. hogy átadhassa részükre a 
diplomákat, plaketteket.

Végül a résztvevők megálla
podtak abban, hogy a májusi 
éves rendes közgyűlésre min
den VKE tag meghívást kap és 
ez nem lesz szokványos .érte
kezlet". összekötik egy vidám, jó 
hangulatú, „vadászias" majális 
szervezésével.

(Az időpontról és a helyszínről 
egyelőre nem született döntés.)

A vadászati 
gasztronómia jegyében
Hagyomány őrző jelleggel vadá
szati gasztronómiai fesztivált 
rendezett a ceglédi vadászklub. 
a VKE helyi csoportja, a Károlyi 
Mihály Kereskedelmi és Ven
déglátóipari Szakközépiskola, 
valamint a környékbeli öt va

dásztársaság január 22-ikén. A 
vadászok és a neves iskola kö
zött hosszú évek óta gyümöl
csöző szakmai kapcsolat alakult 
ki. A különlegességnek számító 
vadételek előkelő helyet foglal
nak el a magyar gasztronómiá
ban, így a vadászok által ado
mányozott „alapanyag" a meste
ri irányítással egészen különle
ges. szinte művészi módon ala
kul át a tanulók közreműködésé
vel. Megismerkedhetnek az éte
lek elkészítési módjain kívül a 
tálalási, felszolgálási sajátossá
gokkal. ízelítőt kapnak mindezek 
hamisítatlan hangulatából is.

Az abonyi zeneiskolások kürt
hangversenye nyitotta a rendez
vényt. annak méltó keretet ad
va. Rövidesen megkezdődött az 
étkekkel való sürgés, forgás. A 
töltött tojás vadászmódra előé
tel. a tárkonyos nyúl ragu leves, 
majd mindezek valóságos meg
koronázása a „vadak erdőkerülő 
módon" címmel, a maga nemé
ben egyedülálló mártással. Min
deközben dr. Vangyel Tibor, a 
ceglédi borrend nagymestere a 
borversenyre nevezettek min
den borához rendkívül szaksze
rű és pontos ismertetőt adott, 
hiszen az ünnepség minden 
résztvevője megkóstolhatta és a 
kiadott értékelő lapon a megfe
lelő rubrikába pontozhatta a 
borkülönlegességeket. A végső 
legmagasabb pontszámmal le
hetett elnyerni a Ceglédi Vadá
szok 2003-as bora kitüntető cí
met. Ezt követően Mészáros 
Iván. a VKE alelnöke a vadá
szati kultúra terén kiemelkedő 
munkát végzetteknek oklevele
ket és kitüntetéseket adott át. 
Molnár Attila könyvjutalmat. 
Dombos Endre ajándékcsoma
got. Újházi György Kovrig Mik
lós festményét vehette át Varga 
Gábor szobrászművésznek a 
Szent Hubertus szoborkompozí
ciójáért a Hubertus Kereszt 
bronz-. Réti László kiemelkedő 
munkásságáért az arany foko
zatát adta át a lelkes közönség 
tapsvihara és a kürtök hangjai 
között. Nagy izgalom várta a 
borverseny eredményét, ame
lyet Újházi György ismertetett. 
Az idei győztes a 2002 évjáratú 
Fisher cuvee Rose lett. így a 
Ceglédi Vadászok Bora címet a 
Kökény és Fia pincészetének 
terméke kapta, megelőzve a 
harmadik helyezett Tramini
2002 és a második helyezett 
Cabernet Paris 2001-et. A kitű- 
nű hangulatú rendezvény részt
vevői mindannyian azzal bú
csúztak. hogy jövőre ugyanitt 
találkoznak.

http://www.vadaszlap.hu
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Szalonka Dublé Díj
A Magyar VADÁSZLAP -  
együttműködve a Törley 
Pezsgőgyárral -  immár tizen
kettedik alkalommal írja ki a 
Szalonka Dublé Díjat.

A díjat -  egy láda palack
ban érlelt Törley pezsgőt -  az 
a szalonkavadász kaphatja 
meg, aki hiteles tanúkkal tud
ja igazolni, hogy az idei tava
szi húzáson dublét lőtt és a 
szalonkákat fel is vette. Több 
dublé igazolt elejtése estén is 
csak egy díjat adunk ki, to
vábbá csak azok jelentkezé
sét tudjuk elfogadni, ahol a 
vadászpuska kétcsövű, nem 
egycsövű, függetlenül attól, 
hogy ismétlő, vagy sem.

A jelentkezéseket az iga
zolásokkal és legalább félol
dalas ismertetővel (helyszín, 
időpont, időjárás stb. leírásá
val) április 15-éig a szerkesz
tőség levelezési címére: Ma
gyar Vadászlap 1038 Buda
pest Hegesztő u. 4., vagy fa
xon a 06/1/ 242 00 42 szám
ra, vagy e-mail címünkre: 
vke@vadaszlap.hu. kérjük 
beküldeni

Idény végén, 
megyei rekord

Szó szerint űzött vadként került 
terítékre az a kapitális gímszarvas
bika Baranya megyében, amely 
a kátolyi Gátradűlő Vadásztársa
ság területén a január 4-én ren
dezett disznóhajtás esti terítékét 
.díszítette". A sérült, lábát húzó 
bikáról már napokkal a hajtás 
előtt tudtak a vadászok, de sen
kinek nem sikerült elejtenie. A 
disznóhajtás előtti eligazításon 
fölhívták a résztvevők figyelmet 
a bikára azzal, hogy ha komo
lyan sérült, bárki elejtheti. A bika 
bekerült a hajtásba, régebbi sé
rülésével nem is tudott messzire 
jutni, elérte az egetverően sze
rencsés vendég vadász meg
váltó golyója. Agancsának a le- 
főzés utáni. 24 órát követő súlya 
15.50 kilógramm, és később az 
OTBB-nél bírált pontszáma 246, 
67 IP, az idény megyei rekordja. 
A hatósági állatorvosi vizsgálat 
korábbi, begyógyult, ismeretlen 
eredetű lábsérülést igazolt. Az 
Alföldről érkezett vendégva
dász. Csávás Sándor életének 
első szarvasa volt... A kapitális 
trófea -  tudomásunk szerint -  
hamarosan a pécsi Természet- 
védelmi Múzeumban tekinthető 
meg.

A.G.

A tél tábornok 
támadásai

Országszerte hatalmas gondo
kat okozott a januári rendkívül 
nagy tömegű hó, és a tartós 
hóállás. Mind a nagyvadas, 
mind az apróvadas megyék
ben rekordmennyiségű takar
mány fogyott az év első hónap
jában. Csak Baranya megyé
ben 607 tonna szálas- és 3861 
tonna szemestakarmányt hord
tak ki úttalan utakon az etetők
be. A nagyvadas megyékben 
ugyan megszokott a hóekézés, 
de az alföldi területeken is ki 
kellett hóekézni az utakat az 
etetőkhöz, hogy a vad a takar
mányt fölvehesse. A nehézsé
gek ellenére összességében 
elmondható, hogy a vadgaz
dák jelesre vizsgáztak a vad 
védelméből. Érdekes megfi
gyelés. hogy a kemény tél el
lenére szokatlanul sok vonuló 
madár maradt itthon, és telelt 
át. A költöző madárnak ismert 
fekete rigók csapatosan telel
tek át, de a vizes élőhelyek kör
nyékén sem volt ritka jelenség 
a kócsagok, szürke gémek, de 
még a bölömbikák áttelelése 
sem.

Eseménynaptár 2003
Márc. 22.
Márc. 23.

Ápr. 22. -  
Máj. 10. -

Máj. 22. -

Máj. 24. -  

Jún. 5. -  

Jún. 17 .-

Szept. 3. -

Szept. 16. 
Okt. 1. -  
Okt. 5. -

Okt. 2 1 -

a Víz Világnapja 
Meteorológiai 
Világnap 
a Föld Napja 
a Madarak 
és Fák Napja 
a Biológiai 
Sokféleség 
Nemzetközi Napja 
az Európai Nemzeti 
Parkok Napja 
Környezetvédelmi 
Világnap
a Sivatagosodás és 
Aszály Elleni Küzde
lem Világnapja 
a Takarítási 
Világnap
az Ózon Világnapja 
Habitat Világnap 
az Állatok 
Világnapja 
a Földünkért 
Világnap

Szalonka -  nyitány
Híven a hagyományainkhoz, az 
idei szalonka idény ünnepélyes 
nyitánya március 8-án. 16 órakor 
lesz a Pilis hegységben, az Is 
pán hegyi Zotyi kőnél. A Pilis 
Parkerdő Rt. otthont nyújtó szí 
vés házigazdaságával a rende 
zők a szalonka klubok, valamin 
a VKE. Minden kedves érdeklő 
dőt szeretettel várunk, és a 
megjelenő vadászok, családta
gok és „szurkolók" a házigazda

ajándékaként ezen az estén 
együtt vehetnek részt az esti 
húzáson.

Helyesbítés
Lapunk januári jegyzetében írot
tak ellenében, Szendrey Mihály 
megyei titkár kérésére közöljük, 
hogy más megyéktől eltérően 
Borsod -Abúj-Zemplén megyé
ben a vadászkamara tisztségvi
selői a köztestületben végzett 
munkájukért nem vesznek föl 
tiszteletdíjat. Az OMVK központ
jában nincs olyan nyilvántartás, 
hogy melyik megyei kamarai 
szervezetnél ki. milyen mértékű 
díjazásban részesül. Az érintet
tektől ezúton kérünk elnézést.

Vadászati Szak- 
kollégium, Gödöllőn

A hallgatók kezdeményezésére 
a gödöllői Szent István Egyete
men Vadászati Szakkollégium 
alakult. Célja az egyetemi hall
gatók oktatáson kívüli ismeretei
nek bővítése, szakmai és kultu
rális programok szervezése, a 
hagyományok ápolása, a-gya
korlatban dolgozó szakembe
rekkel a kapcsolat ápolása, 
rendszeres továbbképző elő
adások szervezése. Címük 2105 
Gödöllő. SZIE Kollégium. 06/28/ 
420-200, 06/28/522-000

Szigorodik
a fegyvertörvény

A fegyvertörvény tervezete -  
tudtuk meg -  mind a jelenleg 
hatályos, mind az EU lőfegyver 
irányelveknél szigorúbb rendel
kezéseket fog tartalmazni. Szi
gorítják a fegyver megszer
zésének feltételeit, pszichológiai 
alkalmasságot és feddhetetlen
séget írnak elő. Csökkentik á 
közterületeken előforduló sport
célú fegyverek számát, és biz
tonságos tárolásukról az egye
sületeknek kell majd gondos
kodni. így a tervek szerint a 
sportlövő nem viheti haza. nem 
tárolhatja a lakásán a fegyvereit. 
Szigorodnak a a nyilvántartási, 
engedélyezési, adatszolgáltatá
si. bejelentési szabályok. A va
dászok számára pszichológiai 
alkalmasságon kívül külön korlá
tozásokat nem tartalmaz majd. 
Engedély kötelesek lesznek a 
tervek szerint a flóbert fegyve
rek. viszont engedély nem lesz 
szükséges a gáz -  riasztó fegy
verekre.

Türelmi idő lesz szabva a már 
meglévők regisztrálására, vala
mint az egyszerűsített engedé
lyezési eljárásra. A törvényja
vaslatot a tervek szerint márci
usban terjesztik az országgyű

lés elé. majd az elfogadást kö
vető hat hónap múlva lép hatály
ba. s ezelatt kell elkészülnie a 
végrehajtási rendeletnek is.

Ismeretlen tettesek
Ismeretlen ragadozó tépett szét 
több mint húsz racka juhot a Fer
tő -  Hansági Nemzeti Park terü
letén. januárban. Van aki arany
sakálokra tippelt, a helyiek róká
kat figyeltek meg az állomány 
körül ólálkodni, de könnyen le
het. hogy „csak" egyszerűen vé
rengző kóbor ebekről van szó. 
Egyelőre biztosat senki sem tud, 
de vadászok bevonásával, és fo
kozott ellenőrzésekkel igyekez
nek mihamarabb földeríteni a 
vérszomjas kártevőket. Lapzár
táig nem kaptunk hírt a „tettesek" 
kézre kerítéséről, csak újabb „ál
dozati bárányokról".

Nyúlexport
Csehországba

Több mint két és félezer magyar 
mezei nyulat telepítettek Cseh
ország árvíz sújtotta vadászterü
leteire az év elején. Amint Vladi
mír Broukal. a cseh -  morva va
dászszövetség szóvivője el
mondta. a magyar mezei nyulak 
lesznek az új populációk alapjai, 
amelyek szigorú karanténozási 
eljárás és a szükséges állat
egészségügyi vizsgálatok után 
kerülnek ki a természetbe. Re
méljük gyorsan megszokják új 
környezetüket -  tette hozzá Jan 
Kupka, a prágai Interlov társa
ság igazgatója, az importőr cég 
vezetője -  és még időben, a 
szaporodási időszak előtt meg
felelőképpen tudnak alkalmaz
kodni. A telepített területeken 
két évig vadászati tilalom lépett 
életbe, és a kutyákat sem lehet 
szabadon engedni. Bár a nyúl- 
telepítést a cseh mezőgazdasá
gi minisztérium támogatta anya
gilag, a vadásztársaságok ön
kéntes gyűjtést kezdtek az akció 
széles körű támogatására.

Életveszélyes cserkelés
Vaddisznólesre, szóróra ült egy 
osztrák vadász a hivatásos kísé
rőjével január 23-ikán este. a Bá
bolna Rt. rönöki (Vas megye) te
rületén. Később -  az elmondá
sok szerint úgy kilenc óra tájban
-  a hivatásos vadász rosszullété- 
re hivatkozva, hazament gyógy
szeréért, és addig a vendégét a 
lesen hagyta. Közben két másik 
éves engedéllyel rendelkező 
osztrák vadász gondolt egyet és 
kísérő nélkül cserkelni indultak, 
mindenféle beírás és egyebek 
nélkül. Gépkocsival közelítették 
meg a szórót, de jóval előbb ki
szállva. gyalog settenkedtek a

mailto:vke@vadaszlap.hu
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szóró irányába. Állításuk szerint 
időnként a lámpát felvillantották, 
mert ők tulajdonképpen a a vad
őrt keresték, de közben disznót 
is akartak lőni. A szóró lesén 
egyedül gunnyasztó osztrák „va
dász" azonban bejövő disznónak 
nézte a honfitársát, aki csípőn ta
lálva rogyott össze. Életét csak a 
gyors és szakszerű orvosi bea
vatkozás mentette meg. A sze
rencsétlenül járt éjszakai cserke
lő még lapzártánk idején is sú
lyos betegen nyomja az ágyat. 
Egyelőre kétséges, hogy valaha 
is teljesen fölgyógyulhat és egy
általán járni tud majd. Az ügyben 
számtalan fontos kérdés még 
tisztázatlan, a szabálysértések 
súlyosak, ezért széles körben 
megkezdődött az eljárás. Az 
azonban már az eddigiek alap
ján is elmondható, hogy az oszt
rákok nem csak a magyar vadá
szati szabályokat sértették meg 
súlyosan és felelőtlenül, hanem 
hazájuk vadászati rendje szerint 
is tiltott módon vadásztak, s ez 
volt a közvetlen előidézője a sú
lyos tragédiának.

Kaland a vadorzóval
Két lövésre lett figyelmes Jakabfi 
Tamás kerületvezető erdész -  va
dász és Molnár Tibor december 
végén etetés közben, délelőtt tíz 
órakor a Zalaerdő Rt területén, 
Bocska határában. Azonnal a lö
vés irányába indultak és hamaro
san megpillantottak egy ismeret
len személyt, aki sűrű körbe pil
lantások közben, gyors mozdula
tokkal vágta le egy kapitális szar
vasbika fejét. A felszólításra a férfi 
fölkapta a fegyverét és futásnak 
eredt. Üldözőbe is Vették, de a 
szederindás sűrűkben sikerült 
egérutat nyernie Úgy gondolták, 
hogy jobb ezt már a rendőrségre 
bízni, hiszen nem életbiztosítás 
az átláthatatlan terepen tovább 
üldözni az ismeretlen fegyverest, 
annál inkább, mert bőséggel ma
radt használható nyom. A mene
külés során a rabsic elvesztette a 
sapkáját, így a néhány óra múlva 
kiérkező nyomozókat a nyomkö
vető kutya határozottan vezette 
be egy erdőszéli bocskai ház ud
varába. Az ott lakó férfit előállítot
ták, de puska, vagy más tárgyi bi
zonyíték nem került elő. Csak bíz
ni lehet abban, hogy a sapkában 
lévő hajszálakból vett DNS minták 
alapján sikerül majd azonosítani 
az elkövetőt, amennyiben a ható
ság érdemesnek tartja a közel 
300 000 forintos vizsgálatot, hi
szen a bika értéke annak sokszo
rosa. Az agancs súlya 12, 9 kiló, 
páros 14-es, és kora 12 év. Saj
nos az eset korántsem egyedülál
ló, kevesebb „maradandó" nyom 
nélkül. Ezért volna fontos, hogy a

nyomozás eredménnyel járjon, 
példás büntetéssel a végén, mert 
csak így volna esély arra, hogy a 
vadorzók kedvét szegjék.

P. G.

Balesetek Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében

Cserkelés közben, őzre célozva, 
éppen előlépő társát lőtte meg a 
Tardona és Varbó közötti sűrű
ben egy varbói vadász, tavaly 
év végén. A szerencsétlenül jár
tat súlyos, életveszélyes sérülé
sekkel szállították a kórházba. 
Szerencsére túlélte a súlyos sé
rüléseket -  kulcscsont törést, 
mellkasi, erezeti és idegi trau
mákat -  és kemény fizikumának 
köszönhetően hamarosan fel
épül. A lövést leadó vadász el
len foglalkozás körében elköve
tett gondatlan veszélyeztetés 
vádjával eljárás indult.

Mellbe lőtte magát egy német 
vendégvadász a Színben, vad
disznóhajtáson. januárban 7- 
ikén. A tíz összeszokott vendég
vadász számára rendezett kedé
lyesnek induló vadászat utolsó, 
negyedik hajtásán a szervezők 
hat vaddisznót láttak futni, majd 
rövidesen egy tompa puffanás
sal járó lövést hallottak. Nem 
sokkal azután találták meg a hó
ban fekvő szerencsétlenül jártat, 
akin már nem lehetett segíteni. A 
nyomok, a kihallgatások, vala
mint az eddigi vizsgálatok alap
ján azt állapították meg, hogy a 
háromlábú vadászszéken ülő va
dász a disznók közeledtével 
meghúzta a gyorsítót, a egyik lá
ba a mozdulatra a lejtős terepen 
megbillent, s a kibiztosított fegy
ver rézsút lecsúszott. Utána kap
hatott. de eközben a fegyver el
sült és mellbe találta az elhuny
tat. Az eset nem tanulság nélküli, 
hiszen a gyorsítót csak a célra 
tartva szabad meghúzni, különö
sen nem szabad előre ezt meg
tenni. egy a hóban, sárban meg
lehetősen labilis, összecsukható, 
háromlábú széken ülve.

Bűncselekmény, idegenkezű
ség gyanúja nem vetődött föl. 
ezért a rendőrség a vizsgálatot 
államigazgatási eljárás kereté
ben vizsgálja.

Handa Gy. Zsolt

Mezőgazdasági 
Könyvhónap

Az évek óta nagy sikerrel meg
rendezett könyvhónap záróün
nepségét az FVM Sajtótermében 
rendezték február 27-ikén. A je
les alkalommal hirdettek ered
ményt a szakboltok -  könyv, ve
tőmag, gazda és vadászboltok -  
között, és kiadták az „Év szakúj
ságírója" megtisztelő címet is.

Emlék-vadászat
A vadászat híres és mindenki ál
tal tisztelt „Nagy Öregjének , Dr. 
Bay Béla születrésének 96. év
fordulója alkalmából, kedvelt va
dászházánál ünnepi megemlé
kezést és vaddisznóhajtást ren
deztek Pucokszálláson. (So
mogy megye) január 24-ikén.

A hely szelleme és a falon el
helyezett emléktábla örök me- 
mentó a felnövekvő vadászge
nerációk számára, mert Béla bá
csi élete és munkássága igazán 
olyan példa, amelyet mind a 
sportban, mind a vadászati köz
életben követnünk kell. Elsőként 
dr. Fenyvesi Csaba, a Tuskósi 
Vadász Egylet elnöke, az egyko
ri tanítvány emlékezett kereset
len. szavakkal a „mesterre". 
Rácz Fodor Gábor a szaktárca, 
az FVM képviseletében méltatta 
a kiemelkedő vadászegyéniség 
Európa- és világhírű tevékeny
ségét és közéleti szerepét. A 
Somogy megyei vadászszövet
ség nevében Bodnár Imre, a 
vadásztársak közül dr. Kulcsár 
Ákos. a Magyar Olimpiai Aka
démia nevében Jakabházy -  
Mező Mária helyezte el a meg
emlékezés koszorúit és virágait. 
Az ünnepség végén felharsan
tak a vadászkürtök és kezdetét 
vette az ünnepi vaddisznóhaj
tás. Az ünnepség este a teríték
nél a máglyák messzire világító 
fényében zárult.

Agyaki Gábor

Országos Vadásznap
Idén Csongrád megyében, Hód
mezővásárhelyen rendezik az 
Országos Vadásznapot augusz
tus 23-24-ikén. Bár a program 
még nem végleges, de szerve
ző bizottság és a rendezők ígé
rete szerint olyan újdonságok 
várhatók, amelyek méltán kelt
hetik fel a vadászok és kívülállók 
figyelmét, garantáltan mindenki 
számára maradandó élménye
ket nyújtanak. Akiknek nyárvégi 
terveiben szerepelhet a részvé
tel. azok számára a részletes 
programot, látnivalókat követke
ző lapszámunkban közöljük, de 
megismertetik majd a FeHoVa 
kiállításra érkezőkkel is.

Jeles évfordulók
Évekkel ezelőtt lapunkban meg
hirdettünk egy mozgalmat arról, 
hogy egy-egy vadásztársunk 
50-, 60-, 70- éves, kerek évfor
dulós vadászmúltjáról illő volna 
rövid ismertetőben megemlé
kezni. Az ötletet az adta. hogy 
furcsa módon jószerint csak a 
halálhírekben méltatjuk szeretett 
társainkat, s jószerivel csak ak
kor döbbenünk rá mit és kit ve

szítettünk távozásukkal. Mennyi
vel szebb, emberibb volna, ha 
még az életükben, a vadászéle
tük jeles évfordulóin fölköszönt- 
hetnénk „Nagy öregeinket", ke
zet tudnánk szorítani velük, nem 
csak akkor emlékeznénk meg 
róluk, ha már az örök vadászme
zőkről néznek le ránk. Sajnos, 
egész idáig nem mozdult erre a 
javaslatra senki. A közelmúltban 
azonban megtört a jég és Far
kas Lászlótól, a kadarkúti Föld- 
tulajdonosok Vadásztársaságá
nak titkárától kaptunk levelet, 
amelynek megírására az akkori 
ötletünk szolgált alapul. Jó vol
na, ha a példának minél több 
követője akadna, ígérjük nem fo
gunk helyhiányra hivatkozni, 
mert megérdemelnék azok, akik 
kiállták az idők próbáját.

Éppen félévszázada, azaz 50 
éve vadászik Zsobrák Tibor va
dásztársunk. aki 1934-ban szü
letett a Gyöngyös patak mentén 
fekvő Hedrehelyen. a Dél-Zselic- 
ség és a lábodi vadászterületek 
által határolt Somogy megyei 
kisközségben. 1953-tól vadász
bérlő. majd a kadarkúti Szabad
ság Vt megalakulását (1960) 
követően 1997-ig tagja, titkára, 
majd vadászmestere volt. A va
dászatot és a természetet szere
tő ,. öregnek" becézett társunk 
ma is egyik legeredményesebb 
vadászunk. Több mint száz 
nagyvadat lövetett külföldiekkel, 
de saját eredményeivel sem kell 
szégyenkeznie a fiatalabbak 
előtt. ízig-vérig vadászember, 
aki a fiatalok példaképe, jelen
leg társaságunk Fegyelmi Bi
zottságának elnökeként tevé
kenykedik. A természetet és a 
vadat óvó. féltő ember, aki há
rom szeretett fiából is vadászt 
faragott. Attilát az év elején avat
ta szarvasvadásszá. Elismerés
re méltó életműve alapján mél
tán megérdemli az általunk java
solt Hubertus kereszt kitüntetést 
és félévszázados munkája alap
ján fényképpel az írásos meg
emlékezést is. amelyet mi, va
dásztársai ajánlunk a nyilvános
ság szíves figyelmébe.
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VILAGRE GUTHON
Talán még a csizmaszárig érő hótakaró 
alatt szunnyadó guthi erdő lakói is észre
vehettek valamit a nagy sürgés-forgásból, 
ami igazán nem mondható megszokott
nak január 17-ikén. Feszült várakozással 
telt meg a levegő, amíg a messze földről 
érkezett nemzetközi trófeabíráló bizottság 
a munkáját végezte. A szépszámú közön
ség -  szakemberek, fotósok, tévések, új
ságírók, szurkolók -  az elegáns vadász
ház szinte minden részében tárgyalták az 
eseményeket, természetesen tippeltek, 
jósoltak, ahogy ez már ilyenkor szokásos. 
Három dámlapát -  guthi. újpetrei és kishe- 
rendi -  (Hajdú-Bihar megye),a földeáki 
(Csongrád megye) nagy bak és a vörö
salmai (Somogy megye) kapitális gím
szarvas agancs bírálata volt a feladat. A 
nemzetközi zsűri elnöke Veljko Varicak 
(Szlovénia), tagjai: Michael Nolens (Bel
gium). Ivica Lovric (Horvátország), Gre- 
gor Bolcina (Szlovénia). Szidnai László 
és Bognár Gábor (Magyarország) voltak 
Felkért szakértőként működött közre Pin
tér István, Bögre András (FVM) valamint 
Kovács Gábor, a Nyírerdő Rt. vezérigaz
gatója, és Bartucz Péter, a guthi erdé
szet igazgatója.

Amikor a vadászkürtök csodálatos 
hangjait követően Veljko Variőak. a bizott
ság elnöke emelkedett szólásra, olyan 
csönd lett, hogy szinte a légy zümmögé
sét is hallani lehetett. Az új dám világre
kord megszületését viszont már olyan 
hangos ováció fogadta, amilyenre ritkán 
akad példa. Pezsgős üvegek pukkantak, 
tapsvihar tőrt ki. amely az önfeledt öröm. 
az elemi erővel felszabadult vidámság

Az asztalnál

A világrekord várományos trófea, 
az állványon, a bírálat előtt

nehezen feledhető hangzavara. A rangos 
bizottság együtt örült a népes közönség
gel. Az új dámlapát világrekord fantaszti
kus pontszáma: 237,63. amely nem keve
sebb, mint négy ponttal előzte meg az elő
ző, ugyancsak guthi csúcstartó trófeát. A 
másik két lapát 216,96 és 213,00 pontot 
kapott. A vörösalmai szarvasagancs is 
bekerült a legjobb tíz közé, a 9. helyre, a 
maga 263,88 pontjával, a földeáki bakot 
pedig 207,80 ponttal díjazták.

A házigazda Nyírerdö Rt. vezetői, er
dészei és hivatásos vadászai olyan ma
gas szintű gazdálkodást folytatnak, 
amelyre méltán figyelhet föl nem csak 
szűkebb pátriájuk, hanem minden túlzás 
nélkül az egész világ 1993-ban a C.I.C. 
Edmond Blanc díjjal ismerte el magas 
szintű vadgazdálkodásukat. Saját világ
rekordjukat döntötték ezúttal meg, hiszen

1992-ben, ugyanitt bírálták el azt a dám- 
lapátot, amely után több mint egy évtize
det kellett várni a „trónfosztásig". Mind
két világrekord lapát viselőjét Baráth Bé
la kerületvezető vadász lövette, s tudo
másunk szerint ő az egyetlen magyar hi
vatásos vadász, akinek megadatott, 
hogy pályafutása során két világrekord 
terítékénél is kürtjével elfújhatta az egyik 
legszebb kürtszólamot, a „Terítéken a 
dám" címmel. Természetesen a hozzá 
nem értők mondhatnák, hogy szerencse 
kérdése az egész. Azonban ez a siker- 
történet egészen másról szól. Sok évtize
des magas hivatástudattal és szakérte
lemmel végzett, töméntelen fáradtságos 
munka áll mögötte. A 70-es évek első fe
lében telepítették a jelenlegi állomány 
megalapozóit. Azokban az években, 
majd azt követően is. számtalan dámte- 
lepítés folyt, azonban még megközelítő 
eredményeket sem hozott. Miután hason
ló élőhelyi adottságok másutt is akadnak 
szép számmal, a szakmai munka, az em
beri kvalitások lehetnek minden bi
zonnyal a legfontosabbak. Ám. hogy 
mindezeket számokkal is alátámasszuk: 
az elmúlt vadászidényben terítékre került
2 kiló feletti lapátosok átlagsúlya 3,83 ki
logramm volt. 52 százalékuk arany-, 14 
ezüst-, 11 bronzérmes. Az érmes arány 
77 százalék, amely a maga nemében -  
szó szerint -  igazán páratlan. A nemzet
közi szakértői bizottság tagjainak volt al
kalma megtekinteni a vadászterületet, 
közvetlenül is tanulmányozni a világ leg
jobb dám élőhelyének adottságait, a 
rendkívül kemény tél. magas hó ellenére

Veljko Variőak a nemzetközi zsűri elnöke, és körben a tagjai
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az állomány kitűnő testi kondícióját. A 
legnagyobb elismerés hangján szóltak a 
látottakról és újfent javasolják a C.I.C. ve
zetőségének, hogy a Nyírerdő Rt. kapja 
meg a rangos kitüntetést, amelynek át

adására minden bizonnyal a svédországi 
Malmöben rendezendő közgyűlésen ke
rülhet majd sor.

Az év valóban jól kezdődött, és bízvást 
elmondható, hogy igazán jó volt magyar

vadásznak lenni Guthon, tiszta szívből 
gratulálni a Nyírerdő Rt. csapatának, és 
együtt örülni a világraszóló sikernek azok
kal, akiknek végül is az egész köszönhető.

Homonnay Zsombor

lábbelik széles választékával várjuk Tisztelt Vásárlóink jelentkezését 
a gödöllői Isaszegi úti nagykereskedelmi raktárunkban.
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SZALONKA TANÁCSOK
Kezdőknek

A szalonka húzáson történő vadászata más* 
vadászati módhoz nem igen hasonlítható, 
és sokat emlegetett varázsa ebben rejlik. 
Csak annak fog igazi örömöt, páratlan élmé
nyeket nyújtani, aki nem a zsákmányszerzé
sért, annak nagyot mondó elmesélhetősé- 
géért, sörétlövési tudományának fitogtatá- 
sáért megy a tavaszi erdőre. Csak az vágjon 
bele, akinek az is élményt nyújt -  ha csak 
húsz percre -  a természettel való eggyé vá
lás, az ébredő tavasz meglesése. Naponta, 
folyamatában láthatja a kikeletet, a tegnap 
még fázósan összehúzódó bimbókból a nyí
ló virágot, a rügyek fakadását, hallja az éne
kes rigó „hangolását", majd az idő előreha
ladtával a fa csúcsáról teli torokból fújt éne
két. Az erdei pinty énekelőzetesét, a „krüllö- 
zést" . majd az először még bizonytalanko- > 
dó, majd egyre harsányabb trillázó „ve- w 
rést", a citromsármány mélabúsan egyszerű ^  
strófáját, amely talán így hangzik: „ce-ce- ^  
ce-ce- cíííííí". Örvendezhetünk a széncinkék o  
„nyitni kééék" -  jének épp úgy. mint a kék 
galambok udvarlásának, vagy az egeré-' [5 
szölyvek látványos nászrepülésének, az “ ■ 
olyan megfigyeléseknek, amelyek az évnek 
csak ebben az időszakában gyűjthetők be.
A szalonkavadász érzi a korhadó avar. és a 
nedves, éledő talajélet fanyar illatát, a nap
lemente. vagy a nyíló hajnal színpadias lát
ványát. Eleve számolni kell azzal is, hogy 
többször hallgat a puska, üres marad a ta
risznya, mint ahányszor kimegyünk... és 
mégis megyünk, újra. meg újra. Vitathatat
lan. hogy bizonyos „megszállottság” kell eh
hez, sőt olyan vadászok is akadnak szép 
számmal, akik szerint. B nem ütik meg a fél
kilót, és májukhoz is nagyító kellene". Ilyen 
véleményekkel nem kell, de nem is lehet vi
tatkozni, hiszen a süket hiába ül be a leg
szebb öltönyében a hangversenyre, nem 
fog olyan élményhez jutni, mint egy vájt fülű. 
Ugyan többnyire először mindenki egy-egy 
tapasztalt vadásztársával megy élete első 
húzására, de mégsem az avatástól, hanem 
lassanként és önmagától válik szalonkava
dásszá.

Az idény előtt azonban talán néhány jó ta
nács senkinek sem válhat ártalmára.

Idén a bőséges téli csapadék miatt a 
megfelelő talajnedvesség bízvást meglesz, 
így szinte minden nagyobb erdős területen 
számíthatunk szalonkákra, amelyek több 
„hullámban", olykor akár napokig is ott ma
radnak. Jók a gazdag avartalaj takarójú fi
atalosok, amelyek öt méternél nem ma
gasabbak. Ez persze nem zárja ki a maga
sabb fákkal fedett helyeket, csak éppen 
ehelyütt jobbak a látási viszonyok, koráb
ban sikerül megpillantani őket, és így 
könnyebben fölkészülhetünk a lövésre. 
Igen jók a cseres, tölgyes déli kitettségű 
hegy-, vagy domboldalak, ahol előbb indul 
meg a tavaszi talajélet. A húzás előtt - akár

hajnalban, akár este -  legalább félórával 
helyezkedjünk el. Hajnalban kelet felé. es
te napnyugta felé figyeljünk és legyen jó ki
lövésünk, nyílt égboltunk. Gyakorta előfor-

A Zalaerdő Rt. területén gyűjtöttünk szalon
ka-szárnyakat és ivarszerveket, J.P. Boidot 
úrral, a francia nemzeti szalonkaklub elnö
kével tavaly márciusban. A mintavételezé
sek és az esti húzások végeztével gyűjtöt
tük össze az új példányokat és ennek kap
csán az egyik vadásztársunk mutatta meg 
az esti húzáson lőtt szalonkáját, amelyet 
szeretett volna kitömetni, ezért csak a fő 
adatok felvételére mentünk hozzájuk, ahol 
a madarat kézbe véve Boidot úr kis pontok
ra lett figyelmes a madár fején. A pontok 
lassan ugyan, de mozogtak! Valódi, élő toll- 
paraziták voltak.

Ilyet még nem láttunk, ezért fehér papírra 
szórtuk a 1-1,5 milliméteres élősködőket 
és amikről később egy francia állatorvos 
megállapította, hogy ezek filopterek. Az 
élősködők barnás színűek, erős fényben 
és megfelelő nagyításban a belső szerve
ik is láthatók. Nagy lapos fejük, apró ka
paszkodó lábaik és nagy potrohúk van. A 
táplálékukat a fejükön lévő ízelt tapogató
jukkal keresik meg, szemük ugyan van, 
de az korlátozottan tud érzékelni. A toll fe
hérjéjét bontják el, illetve a bőrmirigyek 
váladékával táplálkoznak. A madarak vé-

dul ugyanis, hogy főként este, amikor már 
fenn ragyog a szalonkacsillag, már a hegy 
árnyékába kerülhetnek a húzó szalonkák, s 
így nem jutunk lövéshez. Különösen este 
fontos, hogy magunknak, vagy valamelyik 
társunknak legyen jó vizslája, mert azt a 
legjobb zseblámpa sem képes soha pótol
ni. Bevált a jobb csőbe skeet. bal csőbe 
trap töltény, vagy ha^ez nincs, akkor marad 
a hagyományosnál: jobb csőbe 12 -es. bal 
csőbe 10-es . A párosán húzó. úgyneve
zett „cvikk" megpillantásakor lehetőleg az 
első lövéssel a hátsót próbáljuk eltalálni, 
mert ha az elsőt találjuk el, az azt követő 
azonnal utána bukik, és nem sikerülhet a 
szalonkavadászok legszebb álma. a „dub
lé” lövés. Megfeszített figyelemre van szük
ség. mert van, amikor már messziről halljuk 
a pisszegést vagy korrogást. de különö
sen szelesebb, hűvösebb időben hangta
lanul érkezhetnek. Ritka, de igazán felejt
hetetlen élmény, amikor 3-4 esetleg több 
szalonka is. egymással „kardoskodva", sa
játos csicsergés szerű hangokat hallatva ., 
bokrétába” kavarogva jön. Ilyenkor se ve
szítse el a fejét senki, célzott lövést kell le
adni, mert ha valaki csak úgy, a közepébe 
duplázik, annak többnyire az égvilágon 
semmi kézzel fogható eredménye nem lesz, 
még ha teljesen érthetetlen is a hibázás.

H.-S.

rét ritkán szívják. Leggyakrabban a sza
lonka fején lévő sötétebb folton találhatók, 
ott könnyű észrevenni a filoptereket. Egy 
madáron több élősködőt találunk. A fejen 
vannak a legnagyobb biztonságban, mert 
onnan a szalonka csőrével nem tudja őket 
eltávolítani.

Életmódjukról viszonylag keveset tudnak a 
kutatók, a kifejlett és ivarérett példányok 
párzás után pár nappal a petéiket a madár 
tollára ragasztják a levegőn megkeménye
dő váladékkal. Á kikelt első stádiumú filop
terek a szalonka tollát roncsolják, majd be- 
bábozódnak, és pár nap elteltével kikelnek 
a második stádiumú élősködők. A teljesen 
kifejlett példányok a harmadik vedlés során 
alakulnak ki. A filopterek általában csibe
korban telepszenek a szalonkákra, az 
anyamadárról örökli meg őket a fiatal sza
lonka, s a filopterek több generációja él és 
utazik együtt a gazda madárral. A szalonka 
pusztulása után még 48 órával is életben 
vannak. Érdemes figyelni a madarakat, 
hogy, milyen gyakran találkozhatunk az 
élősködőkkel.

F. D.

A SZALONKA ÉLŐSKÖDŐI
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A SZALONKÁZÓK 
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE

A CNB (Francia Szalonkavadászok Klubja) 
50. kongresszusán, két éve fogalmazódott 
meg az igény, hogy a vándormadarak meg
figyelését az európai vadászok közösen vé
gezzék, így a madárvédő szervezetekhez 
hasonlóan, a kölcsönök tájékoztatás és tájé
kozódás sok döntés meghozatalában előnyt 
jelenthet. A Fédération des Associations 
des Bécassiers du Paléartique Occidental 
elnevezés kezdőbetűiből tevődik össze az 
FANBPO, jelentése Nyugati Sarkvidék Nem
zeti Szalonka Klubjainak Szövetsége, ami 
az Urál hegységtől Nyugatra eső. vagyis az 
európai szalonka-élőhelyeken kialakult or
szágok szalonkavadászait tömöríti.

A kongresszuson elfogadott határozat 
szerint a tagszervezetek vadászai azonos 
módszerekkel kutatják a szalonkák életét, 
és a vadászati idény végén -  van. amikor 
közben is -  az elejtett madarak korának, sú-

A CNB tagjai és velük a nyugat-európai sza
lonkavadászok nagy várakozással tekintet
tek a 2002-2003 szalonkaidény októberi 
megnyitása elé. Az előzőt a késői nagy hi
degek miatt a telelő állomány védelmében, 
három héttel lerövidítették, és a vadászati ti
lalmat még nem oldották fel. amikor a sza
lonkák búcsút mondtak és elkezdődött a vo
nulásuk észak-kelet felé.

A tavasz és a nyár Oroszország erdős 
övezetében soha nem látott szárazsággal 
köszöntött be. míg az ősz a szokásoshoz 
képest késett, sőt Közép-Európában -  így 
hazánkban is -  az első komolyabb fagyok 
csak december első felében jelentkeztek. A 
francia, olasz, görög és spanyol szalonka
vadászok már várták a szalonkákat, de 
azok nem akartak igazából megérkezni, alig 
jöttek £s sokkal kisebb számban, mint az 
előző évben. Ezt kezdetben annak tulajdo
nították. hogy az enyhe ősz nem sietteti a 
vonulást -  hiszen hazánkban is elszórtan, 
de október -  november folyamán itt voltak a 
szalonkák -  azután jött a hideg és a szalon
kák száma nem növekedett oly mértékben, 
mint azt várták. Az FANBPO nemzetközi 
megfigyelő hálózat sikeresen kiállta az első 
komoly próbát, a kérdőívek jöttek és men
tek, a magyar szalonkázók is gyűjtötték 
szorgalmasan a megfigyeléseket és kiderült 
a szomorú igazság: kevesebb volt a szalon
ka. mint egy évvel korábban ...

A megfigyelések összefoglalását az 
ONCFS. -  a Francia Vadászati és Környe
zetvédelmi Hivatal -  foglalta össze felhívá
sában. Oroszországban 2002 tavaszán már

lyának és más testméreteinek felvételével 
meghatározzák az állomány korösszetéte
lét. Ebből az éves szaporulat nagyságára 
és az ivararányra lehet következtetni és a 
területen látott illetve elejtett szalonkák szá
mát meghatározni... A vizsgálatra gyűjtött 
szárnymintákat egységes borítékban orszá
gonként összegyűjtik és a kiértékelt adato
kat kölcsönösen kicserélik.

Az FANBPO alapító tagjai a következő or
szágok szalonkavadászai közül kerültek ki: 
Franciaország, Olaszország. Spanyolország. 
Svájc. Görögország és Magyarország. Az 
elmúlt évben ezekhez csatlakozott még Tö
rökország. Németország, Belgium, Horvátor
szág és Románia.

Jelenleg Magyarországon százötven sza
lonkavadász kapcsolódott be a megfigyelé
sekbe.

kevesebb nászrepülést figyeltek meg, mint 
az előző években, ennek valószínű oka az 
lehet, hogy a telelő területeken bekövetke
zett nagy hidegben sok szalonka megfa
gyott. éhen pusztult, ezt tetézte 2002. évi

nyári oroszországi szárazság, mely a sza
porulatot megtizedelte, mert a száraz talaj 
rovarokban elszegényedett, és a szalonka
csibék éhenpusztultak. Az egy tojóra eső 
szaporulat csak a fele volt a szokásos éves 

'szaporulatnak!

Az őszi vándorlás során, már Oroszor
szágban jelezték, hogy baj van az állo
mány korösszetételével, mert túl kevés a 
fiatal madár. Az eltérés nagyobb, mint a 
korábbi években megfigyelt átlagos hul
lámzás. A dániai szárnyelemzések azt mu
tatták. hogy a fiatalok aránya hasonló a 16 
évvel korábbi állapothoz, és hasonló még 
a köztudottan rossz szaporulattal végző
dött 1992-es évhez. A novemberi és de
cemberi francia gyűrűzések is hasonló 
arányt állapítottak meg. 731 szalonka kö
zül a fiatalok aránya kevesebb volt, mint 
50 százalék, holott ez az arány 60 száza
lék fölött volt más években.

Ilyen előzmények után Franciaországban a 
vadászatot erősen korlátozó intézkedéseket 
foganatosítottak, amiknek a segítségével 
becslések szerint 150 ezer madárral keve
sebb kerülhet terítékre a tél végéig. Egy
részt minden vadásznak kötelező jegyezni a 
kilövési naplóba, hogy hány szalonkát ejtett 
el, másrészt vadászonként csak heti egy 
szalonka lelövését engedélyezik, sőt na
gyon sok megyében teljes vadászati tilalmat 
rendeltek el.

Fluck Dénes
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2003. IDÉNY SZALONKAVADÁSZAT EREDMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAI

A kérdőívet a szalonkaidényt követően, április 20-ig kérjük beküldeni a Vadászati Kulturális Egye
sület címére: 1038 Budapest. III,. Hegesztő utca 4.

Vadász neve és címe:...............................................................

Irányító szám:......Helység:....................................... utca:.................................házszám:........

Megye:........................................ helységében vadászott:....................

Felvett szalonkák száma reggeli húzáson:.....................  esti húzáson:

Az egyes vadászatok részletes adatai:

Kelt Látott db Felvett db Kelt Látott db Felvett db Kelt Látott db Felvett db

Érdekes megfigyelések:

Az adatokon túlmenően kérjük, hogy az elejtett szalonkák egyik ép szárnyát 20 centiméterre 
széthúzott, megszárított állapotban az elejtő adatainak és az elejtés napjának, a madár nemének 
megjelölésével borítékban küldjék el.

TAVALY ROSSZ KÖLTÉS VOLT



VADÁSZATI GYAKORLAT

A REND AZ REND!
Ez m indig így megy? -  kérdezte nem vadász vendégem, miközben élénken zajlott a nevek, a vadászjegyek számainak 
beírása a vadásztársaság beírókönyvébe, hivatalos elnevezése szerint: a vadászati naplóba. Az igaz, hogy sokan vol
tunk -  vendégek és helybeliek -  de a rend az rend, a beírókönyv hivatalos dokumentum, amit érdemes nagy figyelem 
mel vezetni, mert mostanában a vadászati hatóság keményen ellenőrzi és még keményebben bünteti a mulasztásokat. 
Nálunk igen -  válaszoltam, majd megpróbáltam elmagyarázni, hogy a vadászatban milyen fontos a rend. Mire mondan
dóm végére értem, lassan szedelőzködhettünk, hogy fölkászálódjunk a vontatóra és elkezdjünk vadászni. Reggel fél hét
kor volt a találkozó ... és már fél kilencet mutatott az óra, pedig a megyei vadászati felügyelő és a rendőrök csak szúróp
róbaszerűen ellenőrizték a vadászjegyek érvényességét, a fegyvereket és fegyvertartási engedélyeket, a sebkötözö 

csomagok szavatossági ide jé t... és csak három vadászt szondáztak meg, fogyasztott vagy sem a vadászat előtt alkoholt. 
Néhány nap múlva ismét „beleszaladtam " egy ellenőrzésbe. Ezúttal a fe lügyelő azt e llenőrizte a beírókönyv alapján, 
hogy m inden vadász, aki beírta magát az adott b iztonsági körzetbe, vajon saját kezűleg írta-e ki magát a vadászat vé
gén? Nálunk m inden rendben vo lt -  mert a rend az rend -  sem a vadásztársaságot, sem a vadászokat nem büntette,

de nem is dicsérte meg.
Mitől ilyen fontos, miért ilyen lényeges a beírókönyv előírás szerinti vezetése, s miért van az, hogy az egyik megyében 

így, a másikban úgy értelmezik és büntetik a hiányosságokat? Nos, összeállításunkban ennek próbáltunk utánajárni.

M it írnak e lő  a jogszabályok?
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vala
mint a vadászatról szóló 1996. évi törvényt és 
annak többször módosított végrehajtási rende
letét napra készen kell tudnia és értelmeznie 
minden vadásznak, vadászatra jogosultnak, 
ha a vadászati naplót, a beírókönyvet hibátla
nul akarja vezetni, hogy elkerülhesse a szank
cionálást.

A törvény a következőképpen rendelkezik a 
vadászati napló rendszeresítéséről. Az 58. pa
ragrafusban ez olvasható:

..(1) A jogosult -  a vadászat formájától függet
lenül -  kőteles a vadászat lefolyásának utólagos 
ellenőrzésére alkalmas napló (a továbbiakban: 
vadászati napló) vezetéséről gondoskodni.

(4) A vadászati napló és a teríték-nyilvántar
tás vezetését a vadászati hatóság ellenőrzi.

(5) A vadászati napló és a teríték-nyilvántar
tás vezetésének részletes szabályait a minisz
ter rendeletben állapítja meg."

Ezen kívül a vadgazdálkodási bírságoknál is 
találhatunk rá utalást, mégpedig a 83.§.(1) be
kezdésben.

„A vadászati hatóság határozata alapján 
vadgazdálkodási bírságot kőteles fizetni a jo
gosult, akkor, ha

f./ nem, vagy nem az e törvényben foglal
taknak megfelelően tesz eleget... a többi kö
zött ....a vadászati napló vezetési kötelezett
ségének. "

A törvény tehát arról rendelkezik, hogy a va
dászatra jogosultnak vadászati naplót kell ve
zetnie. ezt a hatóság ellenőrzi és a részletes 
szabályokat a miniszter rendeletben állapítja 
meg. A gondok - minden bizonnyal -  ott kez
dődnek. hogy a vadászati napló vezetésének 
szabályaival három végrehajtási rendelet is fog
lalkozik -  30/1997.(IV.30).; 11/2000.(111.27). és a 
76/2002.(VIII.23.) -  mivel az egyik rendelet mó
dosítja a másikat ... egységes és érvényes 
szerkezetben a vadászati naplóról eddig nem 
jelent meg szabályozás. Ahhoz, hogy el tudjunk 
igazodni, a három rendeletet együtt kell olvasni, 
külön figyelmet szentelve a beírókönywel fog
lalkozó 29.§. és a 43.§.változó passzusaival.

M ilyen szabályozás van je len leg  érvényben?
Az 1997-ben kiadott miniszteri rendelet 29. pa
ragrafusát a 11/2000.(111.27.) rendelet 19. pa
ragrafusa. ezt pedig a 76/2002. (VIII.23.) ren
delet 9. paragrafusa az alábbiakra módosítot
ta:

.29.§.(1) A vadászati naplót a 11. számú mel
léklet I. részében foglalt minta szerint, terület
részenként elkülönítve kell vezetni. Minden va
dászatot új sorszámon, annak megkezdése 
előtt, saját kezű beírással kell naplózni. Egyéni 
vendég- vagy bérvadászat esetében a vadá
szatot a kísérővadász jegyzi be. társas vadá
szat esetében pedig a vadászatvezető. A va
dászat végén ugyanezen módon kötelező a 
vadászati naplóba bejegyezni a vadászat be
fejezését és eseményeit. Az egyes naplóbeírá
sokat a bejegyzője -  egyéni vadászat esetén a 
vadász, társas vadászat esetén a vadászatve
zető. bér- és vendégvadászat esetén pedig a 
kfsérővadász -  köteles az aláírásával is hitele
síteni.
(2) A hivatásos vadász a szolgálati tevékeny
sége keretében folytatott vadászatát a szolgá
lati naplójába köteles bejegyezni azzal, hogy a

vadászat befejezését követően a vad elejtése 
tényét a vadászati naplóban is rögzítenie kell. 
(4) A vadászjegyet, az egyéni lőjegyzéket, a 
hivatásos vadász szolgálati naplóját, a vadá
szati naplót, a teríték-nyilvántartást és a jogo
sult által vezetett dokumentumokat a vadász, 
illetve jogosult - az eredeti bejegyzésekkel -  
az érvényesség lejártát vagy lezárását követő, 
legalább öt évig köteles megőrizni."

Érvényben van az 1997-es rendelet 43. parag
rafusának 2000-ben kihirdetett változása, 
amely a 32. paragrafusban található meg:

„(1) A vadász a vadászat megkezdése előtt 
köteles a jogosultnál az előírt rendben beje
lentkezni. Egyéni vadászat esetén ha ettől el
térő helyi szabályt nem állapítanak meg -  a jo
gosultnál való jelentkezésnek minősül a vadá
szatnak a vadászati napló vezetésére megha
tározott szabályok szerinti bejegyzése is. A va
dász e rend szerinti jelentkezésével a jogosult 
hozzájárulása a vadászathoz megadottnak te
kinthető. Egyéni vadászati módok esetén a jo
gosult köteles a vadászatok rendjére vonatko

zó rendelkezéseit ismertetni, továbbá azt a va
dászati naplóba is bejegyezni."

És talán az sem lényegtelen, hogy 2000-ben. 
ugyancsak a 32. paragrafusban a vadászat 
részletes rendjének szabályozását -  megerő
sítve a korábbi szabályozást, de elhagyva be
lőle a működési és házi szabályzat bemutatási 
kötelezettséget -  a jogosult kötelezettségévé 
tették ... és ezt már nem kell bemutatni a vadá
szati hatóságnak:

„(2) A jogosult a vadászat részletes rendjét a 
vadászterületnek megfelelően, a helyi viszo
nyok szerint köteles megállapítani. ’

Ez így - remélhetően -  mindenki számára vilá
gos. Van azonban egy kis gond a szabályo
zással. ha netán megvizsgáljuk a rendeletben 
megjelent és a vadászati hatóságok által rend
szeresített vadászati naplók rovatait. Ugyanis -  
a mostanában kötelezően megvásárolandó -  
vadászati naplók fejrovatai nem egyeznek a 
rendeletben előírt mintával.
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A rendeletben közölt napló-mintában nincs 
rubrika a vadászjegy számának és hiába ke
ressük a vége-dátum-idő elnevezésű, valamint 
a .felvett azonosító jel száma" rubrikát is. Nyil
vánvaló. hogy mindhárom rubrikára szükség 
van, hiszen fontos információk ... de ezt egyet
len végrehajtási rendeletében sem irta elő a mi
niszter. Ha ez így van. akkor csak jóindulattal 
fogadhatjuk el az ugyancsak hivatalos helyről 
érkező vadászati naplókat... s megkérdőjelez- 
hetőek azok a határozatok, amelyek a vadásza
ti napló beírásainak ellenőrzése során „helyte
len bejegyzés* esetén a vadászati rend meg
sértésére való hivatkozással születtek meg.

És itt is meg kell állnunk egy pillanatra. Azt 
mondja a vadászati törvény 72.§.(1) bekezdé
se, hogy .A vadászat rendjének részletes sza

bályait a miniszter a természetvédelemért fele
lős miniszterrel egyetértésben, rendeletben 
állapítja meg. ”

... vagyis kellene lennie egy olyan rendelet
nek. amely a vadászat rendjéről, rendtartásáról 
szól és csak ennek alapján lehetne elmarasz
talni a rendet be nem tartókat. Tudomásunk 
szerint ilyen rendtartás kiadására eddig nem 
került sor... így erre -  vagyis a vadászati rendre 
hivatkozva -  jogszerűen büntetni sem lehetne!

Apropó büntetés. A vadászati napló helyte
len vezetéséért, a mulasztásokért -  mint ez a 
korábban idézett rendeletekből kitűnik -  csak 
a vadászatra jogosult sújtható vadgazdálkodá
si bírsággal. A vadász -  a törvény 84. paragra
fusának első bekezdése szerint akkor köteles 
vadvédelmi bírságot fizetni, ha a vadászat

rendjét megsérti. A fentiek értelmében érthető 
a hatóság bizonytalankodása, amikor a beíró
könyv helytelen vezetése miatt büntetést szab 
ki és azt próbálja indokolni.

X megye 100 ezer forint vadgazdálkodási 
bírsággal sújtott egy vadásztársaságot, mert 
négy tagja három esetben nem iratkozott ki a 
vadászat befejeztével, két esetben pedig nem 
írta be a vadászjegy számát .ezzel megsértet
ték a beiratkozás rendjét".

Y megye 10.000- Ft vadvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezett egy vadászt (és ugya
nezen határozattal a vadászjegyét 1 év időtar
tamra visszavonta), mert a vadásztársaság va
dászati naplójában 12  bejegyzése nem felelt 
meg a vadászati törvény által meghatározott és 
a vadászatra jogosult házi szabályzatában (!) 
rögzített rendnek, miután öt esetben nem saját 
kezűen irta ki magát a beírókönyvből.

Az X határozat a vadászatra jogosultat, az Y 
határozat a vadászt marasztalja el a vadászati 
napló hiányos vezetéséért ... és számunkra 
kissé érthetetlen, hogy a vadászat rendjét mi
ért nem a miniszter szabályozza, ugyanis a jól- 
rosszul megfogalmazott helyi szabályozások -  
amit ráadásul még be sem kell mutatni a vadá
szati hatóságnak -  így .felkerültek" a miniszter 
végrehajtási rendeleteinek szintjére. Talán nem 
szerencsés, hogy ugyanakkor a házi szabály
zat be nem tartását a hatóság szankcionálja, 
és nem a vadásztársaság indíthat a hiányossá
gok miatt fegyelmi eljárást.

Elvileg a társasvadászat során minden haj
tást külön be kellene a vadászatvezetőnek ír
nia. ha az nem egy biztonsági körzetben zajlik, 
mert mindegyikhez más-más beíró könyv tarto
zik. tehát a körzethatárokat vadászati céllal át
lépve újra az összes -  akár 40 -  50 vadász 
minden adatát -  a vadászatvezetőnek be kel
lene újra és újra írnia. Szabtak már ki igen bor
sos büntetéseket azért is. mert a hivatásos va
dász/ok/ -  bár az egész terület a tagság elől le 
volt zárva -  a bérvadászatot nem írták körze
tenként be. Miután a vendéget a hivatásos va
dász a terepjáró autóján viszi, a beírás okán a 
vadászat végén akár több száz kilométer ilyan 
.utazást" is el kellene számolni?

Mi a beírókönyv célja, lényege és szerepe?
Nem elsősorban azért van. hogy a hatóság el
lenőrizhesse a vadászatot, hanem azért, hogy 
mind az egyéni, mind a társas vadászat bizton
ságos körülmények között történhessen. Min
den érdekelt számára egyértelműen jelzi, hova 
mehet vadászni anélkül, hogy más vadászatát 
zavarná, s azt is... hogy a más által már elfoglalt 
területrész mikor vált ismét szabaddá. Folyama
tosan gyűjti a zsákmányolt, a megsebzett, sőt 
az elhibázott vadra vonatkozó területi és időbeli 
adatokat, s -  újabban -  a felhasznált krotáliák

sorszámát. így aztán a vadászmesternek nincs 
is más dolga, mint időnként elővenni és megcsi
nálni belőle a teríték-nyilvántartást, hisz ennek is 
a hivatalos dokumentációja. Rögzíti a vadásza
tok idejét, helyét, az alkalmazott vadászati mó
dot. a résztvevők nevét, listáját... és kiderül be
lőle. hogy hol és mikor került terítékre az elejtett 
vad. mennyi idő telt el a hűtőházi beszállításáig, 
exportálható-e vagy sem a húsa.

A beírókönyv funkciója tehát alapvetően jó 
és fontos. Véleményünk szerint, ha a vadászati

hatóság túlszabályozás nélkül, életszerűen, a 
vadászati gyakorlathoz alkalmazkodva, egysé
ges szerkezetbe foglalja a beírás rendjét, ha 
egyértelműsíti a szabályokat ... már csak az 
alkalmazásával lehet gond. Mert Murphy törvé
nyei szerint, amit félre lehet magyarázni, azt az 
emberek -  akár vadászok, akár nem -  félre is 
magyarázzák... és a félreértelmezett „szabad
ság- szüli a legtöbb problémát, amely mögött 
szinte mindig fellelhető az emberi butaság és 
a rosszindulat...

A beírókönyv elhelyezése
Itt vannak a legvadabb szélsőségek. A józan 
ész azt diktálná, hogy a vadászati napló a va
dászterületen. a biztonsági körzet határán 
vagy az oda vezető útvonalon legyen elhelyez
ve. így garantáltan teljesíthető az a törvényben 
előírt feltétel, hogy a beiratkozás személyesen, 
a vadászat tényleges megkezdésekor és befe
jezésekor történjék meg. Nagyon fontos, hogy 
a beírókönyvet csak a vadászatra jogosultak 
használhassák, ezért érdemes biztonságosan

zárható ládában, dobozban vagy helyiségben 
elhelyezni, amihez csak a vadászoknak van 
kulcsuk... nehogy az orvvadászoknak szolgál
junk pontos információval, hogy mikor és me
lyik körzetben vannak vadászok.

Semmiképpen nem nevezhető okos megol
dásnak. ha -  költségtakarékosságra hivatkoz
va -  csak egyetlen vadászati naplóval rendel
kezik egy 3-4 ezer hektáros vadászterület, ami 
ráadásul valamelyik vezető városi lakhelyének

vagy a hivatásos vadász lakásának a közelé
ben. sokszor a területtől 20*30 kilométerre he
lyeznek el.

A legjobb megoldás, ha több biztonsági 
körzet találkozási pontján, nem feltűnő he
lyen lelhető fel a beirókönyv. Ha ehhez még 
az is társul, hogy a beírókönyv mellett megta
lálható egy pontos térkép a biztonsági körze
tekkel. a lesekkel, szórókkal... netán az is ki
derül. hogy a szóró mikor lett megszórva, sőt *



az adott területen, szórón mikor lőttek vala
mit... ehhez elegendő egy vadfajonként fejlé
cezett papír, amelyen látható a leiövési terv 
és egyetlen vonallal beírható, ha valaki lőtt 
valamit ... naprakészen tudhatja meg a kiér

kező vadász, hogy hány kan, koca. süldő, bi
ka. tehén, borjú, őzsuta. gida, muflon jerke, 
bárány ejthető még el. hiszen előre soha nem 
lehet tudni, mit hoz a forgandó vadászsze
rencse.

Akár hiszik, akár nem, ahol így járnak el. 
ott a legritkább esetben kell súlyos bünteté
seket fizetni a beírókönyv helytelen vezeté
se miatt vagy a leiövési tervtől való elmara
dásért.

A be- és kiiratkozás időpontja
A beírókönyvbe a vadászati!) megkezdé
sének idejét kell beírni, ami azt jelenti, 
hogy a vadász onnan már egyenesen a 
beírt körzetbe megy és a kiiratkozás idő
pontjáig ott is tartózkodik. Ez így elég 
egyértelműen hangzik, ám a vadászatban 
úgy tűnik, az idő meglehetősen relatív fo
galom.

Számos helyen hallgatólagos megegyezés, 
a könyvhöz mellékelt „kiegészítő" tájékoztató 
vagy egyenesen a házi szabályzat írott betűje 
bírálja felül ezt a szabályt és teszi lehetővé a 
beírás .legkorábbi" időpontját. Ahol ilyen a 
beírás rendje, ott egyértelmű, hogy nem kor
rekt a beírókönyv közelében vagy a távolabb 
lakók közötti kapcsolat, mert minél korábban

lehet beírni, annál biztosabbnak látszik a jó 
„helyek" elfoglalása. Ennél már csak az a 
rosszabb megoldás, ha napokkal előre be le
het írni a vadászatot vagy minden nap csak 
éjfélig érvényesek a beírások.

Ragozzuk, hogy miért? Mondd el. milyen a 
társaságod beírási rendje ... és én megmon
dom. milyen csapatnak vagy a tagja.

A sajátkezű aláírás és a leadott lövés bejegyzése
A beírókönyv hivatalos okmány, amelybe min
denki csak a saját kézjegyével ellátva tehet 
bárminemű bejegyzést -  kivéve az ellenőrzés
re jogosult hatósági személyt. Ehhez képest a 
gyakorlat kissé mást mutat országszerte. Ter
mészetesen, ahol kint van a területen a beíró
könyv. ott nem a „megbízásos" vagy a „flotta- 
beírásos" módszer dívik, ott nem áll senkinek a 
rendelkezésére a telefonügyelettel kombinált 
adminisztráció.

A társaságot, az önérdekü klikkeket, az 
irigységet, a vadásziasságot minősítik ezek a 
gyakorlatok, amelyek az igazi vadászattól távol 
álló etikátlanságok és amelyekben mindig 
benne van a „lebukás" veszélye.

Sajnos elterjedt módi. hogy az ígéretes terü
leteket „lezárják" olyan vadászok neveinek be
írásával. akinek nincs szándéka aznap kimen
ni. de benne vannak a haveri körben és nevü
ket adják egy kis szabálytalankodáshoz, ma 
nekem holnap neked alapon. Hab a tortán, ha 
olyan vadász neve van beírva, aki ráadásul 
nem is tud az akcióról...

Legalább ennyire változatos a kiiratkozás is, 
feltéve, ha a megbízott nem felejti el a kiírást, 
mert akkor az egész kompánia akár hetekig is 
folyamatosan a területen tartózkodhat -  leg
alábbis a beírókönyv tanúsága szerint.

Érdekes jelenségek figyelhetők meg sok be- 
irókönyv lapozgatásakor. Bitang módon meg

szaporodott hazánkban az állandóan izgő- 
mozgó. nyughatatlan rókák és kóbor kutyák 
száma, amelyeket a vadászok képtelenek elta
lálni. Valószínűleg ez az oka. hogy a megjegy
zés rovatban rendszeresen a „róka hibázás" 
vagy a „kóbor kutya hibázás" bejegyzés szere
pel. Nos. rossz az. aki rosszra gondol, de még
is furcsa, hogy ugyanott -  hatósági vizsgálat 
céljára -  hónapokig egyetlen rókát sem tudnak 
leadni. Hasonlóan elgondolkodtató, hogy a tár
sas vadászatokon a futó disznót karikára lövő. 
közismerten biztos kezű vadásztárs a beíró
könyv tanúsága szerint az egyéni vadászatain 
csak lövést tud leadni, vadat soha ...vagy csak 
akkor, ha annak súlya vastagon fölözi a mázsát.

Miért kell a beírókönyv vezetésére figyelni?
Mert a vadásznak egyetlen mulasztásáért 
négyszer kell bűnhődnie, pedig a mesében 
még Ludas Matyi is „csak" háromszor fenekel
te el Döbrögi uramat.

Ugye elsőként a vadászati hatóság büntet, 
mégpedig vadgazdálkodási bírságot fizettet a 
vadásztársasággal. Mivel a legtöbb házi sza
bályzatban rendelkezett a társaság arról, hogy

a vadászok által elkövetett hibákért ők a felelő
sek. az ilyen büntetést áthárítják a mulasztó va
dászra. És még ez a legegyszerűbb megoldás, 
mert nem vonják be a vadászjegyét, nem kell 
újra vizsgáznia, nem indul ellene fegyelmi eljá
rás. illetőleg a megyei kamaránál etikai eljárás.

Rosszabb az eset -  még ha vitathatóan is -  
amikor a hatóság a beírókönyv nem egészen

szabályos kitöltése vagy bármi más miatt, rög
vest vadvédelmi bírságot szab ki a vadászra, 
mert annak egyenes következménye a va
dászjegy bevonása és az újravizsgázás. A va
dásztársaság vezetésén múlik, hogy ilyenkor 
indít vagy sem az elkövető ellen fegyelmit... s 
a vadászkamarának is van lehetősége, hogy a 
tagjait etikai eljárással fegyelmezze.

Úgy gondoljuk, hogy a beírókönyv miatti mu
lasztások „megtorlása" csak kristálytiszta, rub
rikáiban is országosan egységes, a vadászati 
gyakorlathoz közel álló és a hivatalos közlö
nyökben megjelentetett jogszabályok alapján 
legyen lehetséges. Ennek elérése például ki
emelkedő feladata lehetne az érdekvédelem
nek. az érdekképviseletnek.

A vadászat rendtartása, a vadászati rend 
kialakítása a vadászati hatóság feladata, 
amelyben a büntetések kiszabásánál a je
lenleginél rugalmasabb mérlegelési lehető
séget kapjanak a felügyelőségek, hogy a sú
lyos és a „piti" vétségeket ne azonos kategó
riaként kezeljék, hogy elkerülhetőek legye
nek az aránytalanul méltatlan büntetések, 
hogy egy-egy konkrét ügyben figyelembe 
vehessék az enyhítő vagy súlyosbító körül
ményeket. a szándékosságot vagy a vis ma
jor vétlenségét.

Javaslataink
Mert nem lehet azonos a büntetés, ha valaki 

eltéveszti a vadászat napjának dátumát, ha va
laki ötvenszer szabályosan ír be és ki, de egy
szer elfelejti a szignóját odabiggyeszteni, ha 
valaki vendéghívóként a szabálytalankodó 
vendége miatt felel vagy fordítva, ha a vendég
hívó felületessége miatt kerül bajba a meghí
vott vadászvendég. És nem mindegy, hogy a 
mulasztás milyen körülmények között követke
zett be.

De úgy gondoljuk, hogy ráférne az érdekvé
delem. az érdekképviselet és a vadászati ható
ság beavatkozása azoknál a vadászatra jogo
sultaknál is. akiknél a beírókönyv elhelyezésé
vel. a beírás időpontjának házi szabályozásá
val a tagság kisebb-nagyobb részét bizonyít
hatóan hátrányos helyzetbe hozzák.

Végezetül úgy gondoljuk, hogy miközben mi 
a beírókönyvvel, annak rubrikáival, érthető sza
bályozásával bajlódunk, a büntetések jogossá

gáról. súlyáról vitatkozunk -  ne járjanak ismét 
jól a vadorzók. Akik nem írnak be. nem írnak ki
-  csupán illegálisan „vadásznak" ... és a rend- 
fenntartók -  a vadászati hatóság, a rendőrség, 
az ügyészség és a bíróságok -  az ilyen embe
rek személyiségi jogait kénytelenek védeni. 
Amikor megbuknak, amikor a napnál világo
sabb a vadgazdálkodásnak, a vadvédelemnek 
okozott kártételük -  nevük akkor sincs, csak 
kezdőbetűkkel illethetők és nagyokat röhögnek 
a markukba, előbb jutnak ismét „vadászati le
hetőséghez" , mint akitől egyetlen aláírás elmu
lasztása miatt bevonták a vadászjegyét.

A vadászati napló körüli gondokat próbáltuk 
körüljárni, de lehet, hogy ez az egész történet 
már régen nem is a beírókönyvről. nem is a va
dászatról szól.

Dr. Balázs -  Csekő -  
Homonnay -  Somfalvi



Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)
Egész évben lőhető: a vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi 
nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dol
mányos varjú -  szarka -  szajkó.
Figyelem! Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. 
Naponta személyenként legfeljebb 4 darab ejthető el.

MAR<
Tavaszelő, avag

2IUS
Böjtmás hava

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

1. Szombat 626 1728 613 1531
2. Vasárnap 624 1730 638 1641
3. Hétfő 622 1731 6 59 1750 • 335
4. Kedd 620 1733 717 1857
5. Szerda 618 1734 734 20 02
6. Csütörtök 616 1736 750 21 07
7. Péntek 614 1737 807 2212
8. Szombat 612 17 39 826 2318
9. Vasárnap 610 1740 849 —

10. Hétfő 608 1742 916 024
11. Kedd 606 17 43 950 129 0 815
12. Szerda 604 17 44 1035 232
13. Csütörtök 602 1746 1131 328
14. Péntek 600 1747 1237 4 16
15. Szombat 558 1749 1353 4 55
16. Vasárnap 556 1750 1513 527
17. Hétfő 554 17 52 1636 553
18 Kedd 552 1753 1759 616 0 1135
19. Szerda 550 1755 1923 638
20. Csütörtök 548 1756 2047 700
21. Péntek 546 1757 2211 723
22 Szombat 544 1759 23 34 751
23. Vasárnap 542 1800 824
24. Hétfő 540 1802 0 53 906
25. Kedd 538 1803 202 959 c 251
26. Szerda 536 1805 259 1101
27. Csütörtök 534 1806 343 1209
28. Péntek 532 1807 417 1320
29. Szombat 530 1809 4 44 14 31
30. Vasárnap 528 1810 505 1539
31. Hétfő 526 1812 524 1646

A tavasz kezdete 21 -én 2 óra 0 perckor (KözEI)

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

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

1. Kedd 524 1813 540 17 52 •  2019
2. Szerda 522 1814 556 1857
3. Csütörtök 520 1816 613 20 02
4. Péntek 518 1817 631 21 07
5. Szombat 516 1819 6 51 2214
6. Vasárnap 514 1820 716 2319
7. Hétfő 512 1822 748 —

8. Kedd 510 1823 827 023
9. Szerda 508 1824 917 121

10. Csütörtök 506 1826 1018 211 D 040
11. Péntek 504 1827 1128 252
12. Szombat 502 1829 1245 326
13. Vasárnap 501 1830 1405 353
14. Hétfő 4 59 1831 1526 4 17
15. Kedd 4 57 1833 1650 439
16. Szerda 455 1834 1815 500 0 20 36
17. Csütörtök 453 1836 1941 522
18. Péntek 4 51 1837 2108 548
19 Szombat 4 49 1838 22 33 619
20. Vasárnap 4 47 1840 23 50 658
21. Hétfő 4 46 1841 — 7 49
22 Kedd 4 44 1843 054 849
23. Szerda 4 42 1844 1 44 958 C 1318
24. Csütörtök 440 1845 221 1110
25 Péntek 438 1847 250 1221
26. Szombat 4 37 1848 313 1331
27. Vasárnap 435 1850 331 1438
28. Hétfő 433 1851 348 1543
29. Kedd 432 1852 404 1648
30. Szerda 430 1854 420 17 53

TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS
FESTMÉNYE



Mire szabad vadászni?
Márciusban: erdei szalonka
Áprilisban: erdei szalonka (10-éig)
Egész évben lőhető: a vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi 
nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dol
mányos varjú -  szarka -  szajkó.
Figyelem! Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. 
Naponta személyenként legfeljebb 4 darab ejthető el.

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy Böjtmás hava

A hó A hét 
napja napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Szombat 6 26 17 28 613 15 31
2. Vasárnap 6 24 17 30 6 38 16 41
3. Hétfő 6 22 1731 6 59 17 50 • 3 35
4. Kedd 620 17 33 717 18 57
5. Szerda 618 17 34 7 34 20 02
6. Csütörtök 616 17 36 7 50 21 07
7. Péntek 614 17 37 8 07 2212
8. Szombat 612 17 39 8 26 2318
9. Vasárnap 610 17 40 8 49 - -

10. Hétfő 6 08 17 42 916 0 24
11. Kedd 6 06 17 43 9 50 1 29 D 815
12. Szerda 6 04 17 44 10 35 2 32
13. Csütörtök 6 02 1746 11 31 3 28
14. Péntek 6 00 17 47 12 37 416
15. Szombat 5 58 17 49 13 53 4 55
16. Vasárnap 5 56 17 50 1513 527
17. Hétfő 554 17 52 16 36 5 53
18. Kedd 5 52 17 53 17 59 616 0 11 35
19. Szerda 5 50 17 55 19 23 6 38
20. Csütörtök 5 48 17 56 20 47 7 00
21. Péntek 5 46 17 57 2211 7 23
22. Szombat 5 44 17 59 23 34 7 51
23. Vasárnap 542 1800 — 8 24
24. Hétfő 5 40 18 02 0 53 9 06
25. Kedd 5 38 18 03 2 02 9 59 C 2 51
26. Szerda 536 18 05 2 59 11 01
27. Csütörtök 5 34 18 06 3 43 12 09
28. Péntek 5 32 18 07 417 13 20
29. Szombat 530 18 09 4 44 1431
30. Vasárnap 5 28 1810 5 05 15 39
31. Hétfő 526 1812 5 24 16 46

A tavasz kezdete 21 -én 2 óra 0 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. Kedd 5 24 1813 5 40 17 52 •  2019
2. Szerda 5 22 1814 5 56 18 57
3. Csütörtök 5 20 1816 613 20 02
4. Péntek 518 1817 6 31 21 07
5. Szombat 516 1819 6 51 2214
6. Vasárnap 514 18 20 716 2319
7. Hétfő 512 18 22 7 48 -
8. Kedd 510 18 23 8 27 0 23
9. Szerda 5 08 18 24 917 1 21

10. Csütörtök 5 06 18 26 1018 211 D 0 40
11. Péntek 5 04 18 27 11 28 2 52
12. Szombat 5 02 18 29 12 45 3 26
13. Vasárnap 5 01 18 30 14 05 3 53
14. Hétfő 4 59 18 31 15 26 417
15. Kedd 4 57 18 33 16 50 4 39
16. Szerda 4 55 18 34 1815 5 00 0  20 36
17. Csütörtök 4 53 18 36 19 41 5 22
18. Péntek 4 51 18 37 21 08 548
19. Szombat 4 49 18 38 22 33 619
20. Vasárnap 4 47 1840 23 50 6 58
21. Hétfő 4 46 1841 — 7 49
22. Kedd 4 44 18 43 0 54 8 49
23. Szerda 4 42 18 44 1 44 9 58 C 1318
24. Csütörtök 4 40 18 45 2 21 11 10
25. Péntek 4 38 18 47 2 50 1221
26. Szombat 4 37 18 48 313 1331
27. Vasárnap 4 35 18 50 3 31 14 38
28. Hétfő 4 33 18 51 3 48 15 43
29. Kedd 4 32 18 52 4 04 16 48
30. Szerda 4 30 18 54 4 20 17 53

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS

FESTMÉNYE
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NAMIBIAI VADÁSZAT
5 NAPOS VADÁSZAT + 1 PIHENŐNAP CSOMAG, ÖT 
VAD (KUDU, ORIS, DUIKER, STEENBOCK, VARACS- 
KOS KAN) SZÁLLÁS, TEUES ELLÁTÁS. NAPI VADÁ
SZAT A TRÓFEA DÍJÁVAL, REPTÉRI TRANSZFERREL

2 .4 0 0 ,- EURO/vadász (2/1)

EGYÉNI VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK AZ ÖN IGÉNYE SZE
RINT. LŐHETŐ VAD: KUDU. ORIX, ELAND (TEHÉN, BIKA), 
GNU. HARTEBEEST. DUIKER, STEENBOCK, ZEBRA, 
ZSIRÁF, VARACSKOS KAN, GRATIS SAKÁL ÉS PÁVIÁN. 
GARANTÁLT TERÍTÉK 35000 HEKTÁRON.

KÉRJE ÁRLISTÁNKAT
VADÁSZATÁT AZ ÖN IGÉNYE SZERINT ÁLLÍTJUK ÖSSZE.

EGYÉB LEHETŐSÉGEK: Cápa horgászat csónakból, motoros sivata
gi túra, dűnemotorozás négykerekű homokfutóval, (minimum 4 fő)
A vadászatot magyarul, magam vezetem. Minden szükséges ira
tot vízumot, repülőjegyet, biztosítást elintézünk.
További információk és jelentkezés a vadászat vezetőnél Magyar- 
országon.
MÁTÉ CSABA: 06/70/381-2432,06/23/501-561, fax: 06/23/501-569. 

E-maii: matecsafra@axeierQ.hu

Nagyterítékes fácánvadászatok megrendelhetők!

KUKORICA-ESŐ
Már több. mnt 300 digitálisan vezéren vadetetó berendezés működ* a hazai vadásztertfeteken mert aki 
számolt már tud|a. hogy ezekkel a praktikus vadetetóttel dót, pénzt és fáradtságot takaríthat meg.

Mrveí a berendezés elérhetetlenül a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük az illetéktelenek 
hozzáférését, nem kell tartani attól, hogy ellopják

A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méíeres magasságba emelt tar- 
tágtól naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzetben, azonos dópontban A szórási- 
dó 24 órán betol 1-8 óránként tetszés szernt álWiató

A 120 literes automata etetó egy fejtéssel, nap 4 kg kukorica kiszórása mellett 20 napig ellátja az ál
lomány etetését, helyhez kötését

A 120 literes automata etetó ára 60 ezer Ft ♦ ÁFA. a 220 literes tartállyal készutó berendezés 69 
ezer Ft ♦ ÁFA. (Az eladási ár tartalmazza az akkumulátort és a :ö/tót. de nem tartalmazza a felszerelési 
községeket)

Három berendezés megvásárlása esetén 10 százalék kedvezményt adunk.
A berendezés megvásárlásai azoknak ajáifyk. ahol a szórók, etetők - esósftavas dóben - nehezen 

megközelíthetők, illetőleg azoknak a vadászatra jogosultaknak, akik a vadállomány megtartása és helyhez 
kötése érdekében naponta etetnek

MEGRENDELHETŐ: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél 
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25. Telefon és fax: 06-26313-789 Mobil: 06-20 951-3427

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!

a FEHOVA B4/D standján.
Nagyméretű kőtáblák, falburkoló eleinek 

egyedi egyiptomi, azték, várnai relief minták 
elsőként a FEHOVA ideje alatt!

foTTnl Pap Kofaravo. Koszobrasz Műhely
S  S  200t) Szentendre, Kőzúzó köz,
= !  p  Telefon/fax: (06-26) 313-846, (06-26) 313-630

e-maii. paplajoí@elender. hu inmr.paplajos. hu

Rippert Ottó, 9141 
Tel./fax: (96)

------------------------n

BŐR -  LÓDÉN
Találkozzunk a 

2003. március

Erdő és vadgazdálkodási 
hegesztett táblás acélhuzal 
kerítések sorozatgyártása, 

értékesítése

V É N T
CSAVAR ÉS HÚZOTTÁRÚ RT.

3527 MISKOLC. BESENYŐI ÚT 8.
TEL./FAX: 06/46/412-960. 411-208. 324-748. 

INTERNET: www.steelvent.hu E-mail: info@steelvent.hu

S T E F I

mailto:matecsafra@axeierQ.hu
http://www.steelvent.hu
mailto:info@steelvent.hu


INTERJÚ ZIMÁNYI LÁSZLÓVAL

VADASZLAP: Miért van az, hogy Önnel 
könnyű beszélgetni a munkájáról, az üzlet
ről. a termékeiről ... és azonnal bezárkó
zik, ha a magánéletéről, a pályafutásáról 
kérdezem?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ: -  Alapvetően zárkó
zott típus vagyok, nehezen nyílok meg és bár 
kereskedőnek vallom magam, mégis úgy 
gondolom, hogy a magánéletem nem tartozik 
hozzá a kirakathoz. Nincs mit titkolnom, ta
lán szégyenkeznem sem kell azzal, amit ed
dig élelemben elértem ... a munkánk, a ter
mékeink önmagukért beszélnek. Senki nem 
azért vásárol nálunk, nem azért lesz a partne
rünk. mert -  teszem azt -  egy jópofa vagy 
bármilyen ember vagyok, hanem azért, mert 
talán elégedett az anyagainkkal, a minőség
gel. a fazonjainkkal, az árainkkal... és még 
sorolhatnám.

VADÁSZLAP: Rendben van, elfogadom az 
indokait... Azt azért megkérdezhetem, ho
gyan került Ózdról, a szülővárosából Száz
halombattára és hogyan lett egy vegyészből 
varrodatulajdonos?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ:-Nem adja fel? 
Egyébként a kérdésben benne van a válasz. 
Vegyészként a százhalombattai finomítóban 
dolgoztam, itt telepedtem le, itt él a családom 
és tulajdonképpen a cégalapító társam révén 
sodródtam bele a konfekció iparba. Neki 
szaktudása volt és egy ollója, nekem is lett 
egy ollóm és hozzá nagy-nagy hitem, akara
tom. hogy közösen sikerülhet a vállalkozá
sunk. 1989-ben alapítottunk egy gmk-t és el
őször ipari szűrőket gyártottunk. Lévai Fe
renc barátomtól hallottuk, kevesen gyártanak 
Magyarországon vadászruhákat. Elkezdtem 
menedzselni az ötletet, jártam a boltokat, üz
leteket ... és lassanként a lehetőségek is 
megnyíltak előttünk. Úgy tűnt, be lehet tömi 
erre a piacra, el lehet adni a termékeinket... s 
egyre több fantáziát láttunk benne. Nem ta
gadom. sok-sok segítséggel, rengeteg küsz
ködéssel. kockázattal, sikerrel és buktatóval 
jutottunk cl idáig, hogy már kezdik ismerni a 
nevünket.

VADÁSZI.AP: Mit jelent a nevük?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ: -  Az individuális, azaz 
az egyéni, a sajátos és a forma összekapcsolá
sa az ..indiform". Azt akartuk, hogy már a cég 
nevében is benne legyen az üzleti filozófiánk 
és stratégiánk, mi olyasmiket gyártunk, ami 
alkalmazkodik minden megrendelőhöz, for
mát ad az egyéni ízléseknek. Ezt a nagy széri
ákat gyártó konfekcióipar nehezen tudja telje
síteni. nem erre van berendezkedve. Énre a 
sokkal rugalmasabb, a piaci változásokra, a 
divatokra gyorsan reagáló kis vállalkozások 
képesek.

VADÁSZLAP: Kik segítették a vállalko
zást?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ:-A vásárlóink és a 
megrendelőink. Rengeteget tanultunk tőlük. 
Mándliné Gutái Liliké és Balogh János nevél 
külön is meg kell említenem, a Nimród to l
tok. illetőleg a Keltncr-Nimród vezetőiként 
nem csak vásároltak tőlünk, mindig segít-

Két ollóval kezdtük
Nem vadász. Mégis -  szó szerint -  ezer szállal kötőd ik a vadászok
hoz, erdészekhez, természetvédelm i őrökhöz -  a nekik gyártott ru
hákon keresztül. Az 53 éves kereskedő, az INDIFORM Kft. alapítója 
és tulajdonosa. A speciális gépekkel jó l felszerelt százhalombattai 
varrodából 120-130 saját fejlesztésű termék -  ö ltönyök, kabátok, 
mellények és nadrágok, egyenruhák -  kerülnek az üzletekbe, va
dászboltokba. Miközben a hazai textil és konfekció ipar „lepad ló 
zo tt", a kis konfekció üzem folyamatosan fejlődik, a kezdetekhez 

képest m inimum megszázszorozta termelését és forgalmát.

nek a gyártásával is -  közbeszerzési eljárás 
keretében -  bennünket bíztak meg.

VADÁSZLAP: Mi okozza a legtöbb gondot 
Önnek? Az alap-, és segédanyagok beszer
zése, az állandóan változó divat, a szállítási 
határidők betartása, az árak alakulása, a 
partnerek ... az értékesítés? Van miből vá
lasztani.

ószándékkal mondták el a véleményüket, ja
vaslataikat az öltönyeinkről, a fazonjainkról 
... egyáltalán arról, hogy mire lenne igény, 
mit keresnek a vásárlók. És mi -  a lehetősége
inken belül -  ezt megpróbáltuk megszívlelni, 
megvalósítani, ez adóit biztatást, lendületet a 
folytatásokhoz. De nagyon sokai tanultunk a 
pályázatok során is. akár az erdőgazdaságod, 
akár a természetvédelem, akár valamilyen va
dászati szervezel írta ki. mi mindig pályáz
tunk a modclljcinkkel... és akkor is nyertes
iek éreztük magunkat, ha nem mi kaptuk meg 
valamennyi ruhadarab gyártási jogát, mert 
hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, amit 
a tervezésnél, az anyagok kiválasztásánál és a 
kivitelezésnél is beépíthettünk a munkánkba.

VADÁSZLAP: Az INDIFORM jó értelem
ben vett nyomulását személyesen is volt al
kalmam megtapasztalni a hivatásos vadá
szok formaruhájának, egyenruhájának a 
kialakítása során. Ha jól emlékszem, a 
VKE megkeresésére, négy évvel ezelőtt. 
Önök készítették el az első mintadarabo
kat, amit be lehetett mutatni, amiről vitat
kozni lehetett, ami kézzel fogható volt... és 
amelynek a végén össze tudtuk állítani a 
teljes kollekciót.

ZIMÁNYI LÁSZLÓ: -  így igaz. Én hittem a 
VKE kezdeményezésében és üzletet is láttam 
abban, hogy érdemes foglalkozni a hivatásos 
vadászok kulturált és praktikus öltözetének 
kialakításával. Nem rajtam, az INDIFORM 
Kft-n múloti. hogy a rendelet megszövegezé
se. az egyenruha kötelezővé tétele négy évig 
tartott, de most már kezd a dolog sínre kerülni 
és örömmel látom az ünnepi öltönyeinket, a 
téli lódén tercpruhákal a hivatásos vadászo
kon. amelyek kizárólagos gyártási jogát mi 
nyertük cl. De ugyanennyire örülök annak is, 
hogy az erdőgazdasági rt-k egyenruháinak, az 
erdészeti szolgálat munkaruháinak és a ter
mészetvédelmi őrök egyenruhája nagy részé-

ZIMÁNYI LÁSZLÓ: -  Hogy folyamatos le
gyen a megrendelés. A többivel meg tudunk 
birkózni. Az elmúlt tíz év alatt kialakultak a 
beszerzési forrásaink, folyamatosan tudjuk 
fejleszteni a kínálatunkat, állandóan újabb és 
újabb modelleken dolgozunk, rugalmasan al
kalmazkodunk a divathoz, képesek vagyunk 
az egyéni méretek. ízlések megvalósítására, 
elfogadhatóak az áraink, egyre jobban bővül a 
partnereink köre. jók a személyes kapcsolata
ink. stabil az értékesítési hálózatunk ... a jó 
csapatmunkánknak köszönhetően elismerten 
megbízhatóak vagyunk, de azi nem tudjuk ki
védeni, hogy ne legyenek rapszodikusak a 
megrendelések.

VADÁSZLAP: Ez egy nem túl nagy piac, 
durván 50-60 ezerre tehető a lehetséges vá
sárlók száma. Megérte Önöknek erre sza
kosodni?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ:-Azt hiszem, jó idő
ben indultunk. Az országban és a vadászat
ban bekövetkezett változások lehetővé tették, 
hogy álalakuljanak, igényesebbek, kulturál
tabbak legyenek az öltözködési szokások, 
hogy a vadászathoz méltóbb ruhadarabokat 
vásároljanak a vadászok... és ezzel pénz, tő
ke kerüli ebbe az ágazatba. A fizetőképes ke
reslet tudatában, tényleg a nulláról startol
tunk. Egy szélnyitható ebédlőasztalon kezd
tük cl a szabásokat, néhány kommersz varró
géppel dolgoztunk. Szinte minden bevételün
ket a fejlesztésre költöttük. így 1994-ben el
készülhetett a saját üzemünk, egy korszerű 
varroda a hozzá tartozó öltözőkkel, amelyet 
két év múlva -  hál'lstennck -  már bővíteni 
kellett és rá egy évre a bemutató-termet, va
lamint a mintaboltot is megnyitottuk. Megle
hetősen húzós döntés volt. hogy csak új gé
peket vásárolunk, némelyik speciális varró
gépre több milliót kellett költenünk, s ma 
nyugodtan kijelenthetem, a jól felszereli kon
fekció üzemek közé számítunk, ahol a tech
nikát profi szakemberek irányítják és hasz
nálják. Jó a csapat, nálunk jelentéktelen a 
fluktuáció, stabil a törzsgárda. Ezzel értük el. 
hogy jó minőségű és megbízható a gyártá
sunk. A gmk 1998-ban átalakult Kft-vé, 
amelyben rajtam kívül a fiam és a lányom is 
tulajdonos lett. Külön öröm számomra, hogy 
a 29 éves fiam az üzemben dolgozik, a min
denes apró munkákkal kezdeti és lassanként

egyre jelentősebb feladatot lát el a termékst
ruktúra fejlesztésében.

VADÁSZLAP: Ezek szerint a Zimányi csa
lád ma a hazai vadászdivat diktátora?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ: -  Távol áll tőlünk a di- 
vat-diktátorság! Mi legfeljebb fáradozhatunk 
azon. hogy minél gazdagabb választási lehe
tőségei kínáljunk a vadászoknak, a vásárló
inknak. A divat alakulása elsősorban a vásár
lókon és ezer más dolgon múlik... nekünk, 
mint gyártóknak érzékelnünk kell a divat ala
kulását. s újabb és újabb modellek bemutatá
sával igyekezhetünk a tendenciákkal lépési 
tartani.
Ma ez a kis piac is erőteljesebben, gyorsab
ban reagál a divat hullámaira mint az előző 
esztendőkben. A hazai vadászruházatra évti
zedeken keresztül az egyszínű zöld lódén és 
vászon anyagok, valamint a hagyományos fa
zonok voltak a jellemzőek, manapság a zöld. 
a barna, a szürke minden árnyalata, sőt az el
térő színű, kiskockát gyapjú anyagok a diva
tosak és elfogadott vadász-szín lelt a khaki, a 
mustár, a grafit, és jellemzőek lettek a külön
böző zöld-barna kombinációk, valamint a bőr 
díszítések is. A fazonok is átalakultak, egya
ránt hat a hazai vadászok öltözködésére az 
osztrák, a német, a francia és az angol, de 
még az afrikai vadászdivai. valamint ezek 
kombinációi. Az utóbbi években azt tapasz
taljuk. hogy a kifejezetten elegáns öltönyök 
viselete némiképpen visszaesett, valószínűleg 
telítődött a vadászok ruhatára, kevés az alka
lom a viselésükre, viszont előre törtek a terep
ruhák. a sok zsebes kabátok, mellények, nad
rágok. amelyet jó minőségű, erős farmer-jel- 
legű anyagokból kell készítenünk.

VADÁSZLAP: Néhány éve a EeHoVa ál
landó programja a vadászruha divatbemu
tató, amelyet -  a saját költségén -  Ön szer
vez és rendez. Hoz ez \alamit az INDI
FORM konyhájára?

ZIMÁNYI LÁSZLÓ:-Nézze, a reklámok 
költségeit nem lehel közvetlenül és azonnal 
anyagiakban lemérni. Annyi biztos, hogy 
egy-egy ilyen divatbemutató a cégünk ismert
ségét elősegíti, az ismertség, a személyes 
kapcsolatok -  a sajtóban megjelenő hirdetése
ink -  előbb-ulóbb a megrendelésekben, a vá
sárlásokban is megjelennek. Mi az első FeHo- 
Va-lól kezdődően ott vagyunk ezen a kiállítá
son. Talán emlékszik rá, milyen elegánsak 
voltak az első kiállítás szervezői? Azóta is 
büszke vagyok rá hogy ezeket mi varrtuk... s 
talán ennek is köszönhető, hogy a vadászok 
elilje nálunk öltözködik. Én fontosnak tartom, 
hogy évről-évre bemutathassuk a termékein
kéi. a fejlesztéseinket, a régi és az új modell- 
jcinket. Idén negyedik alkalommal rendezzük 
meg a FcHoVa-n a vadászruha divatbemuta
tót, amely már nem csak a mi rendezvényünk, 
hiszen a vadászati kiegészítőket, felszerelése
ket nem mi gyártjuk és forgalmazzuk. Együtt
működünk a Harmónia-Matériái üzletháló
zattal és további 10-12 partnerrel, hogy látvá
nyosabb. érdekesebb legyen a bemutatkozá
sunk ... és példái mutassunk arra is, lehet és 
érdemesebb együtt, mint egymással verse
nyezve. külön utakon járni.

Csekő Sándor



AZ E L SŐ
DR. JANISCH MIKLÓS EMLÉKÉRE

IRODALOM

Általában minden ember életében az el
ső eseménynek, tárgynak, szerelemnek 
komoly jelentősége van -  talán egy élet
re meghatározzák „az első"-höz való kö
tődésüket az átélt események és azok 
körülményei. így voltam én is az első 
szalonkám meglövése és megtalálása 
terén.

Fájdalommal kell megemlékeznem 
kedves Barátomról, ki ennek az ese
ménynek az egyetlen résztvevője volt, 
ugyanis tavaly ősszel temettük el a 80 
szalonkás tavaszt megélt Janisch Miklós 
vadásztársunkat, aki sokunknak örök 
példaképe marad. Szalonkázási szen
vedélye és tudása maga köré vonzotta 
azokat a vadászokat, akik a szalonka 
vadászatánál ismerték meg az őszinte 
és tiszta vadászerkölcsöt -  etikát, és 
nem utolsó sorban azokat a nemes gon
dolkodású alattvalóit e vadászatnak -  
akik az ő generációját képviselték.

Ez a nap is úgy indult, mint a többi. 
Gyülekező a Batthyány tér felső rakpart
ján volt. ahol a megbeszélt időponton 
túl senkire nem vártunk, hiszen a kése
delmes indulás az egész kis csapat le- 
késését jelentette volna az esti húzásról. 
Csak annyi kocsival indultunk el, 
amennyi feltétlen indokolt volt, olykor 
eQy-egy nem vadász kísérőnk is akadt. 
Mindig az döntötte el meddig megyünk 
fel a Pilis hegyvonulatai közé, hogy mi
lyen tempóban tudtunk haladni a dél
utáni csúcsforgalomban. Liszenkótól a 
Kakashegyig bárhol álltunk meg -  jobb
ra, balra remek fiatalosok álltak a kis, 8- 
10 fős csapat rendelkezésére. Ma jó 
tempót diktálva, feljutottunk a Pilisszent- 
kereszt alatti Rakodóig. Gyors eligazítás 
után szétszéledve, mindenki elindult a 
kiválasztott leshelyére. Az idősebbek a 
közelebbi, a fiatalok a távolabbi helye
ket foglalták el. Magam a vágás legma
gasabb pontjára mentem a Dagonyás 
tisztásra. Szerettem ezt a helyet, mert 
körbe jó kilövés volt és szemben a nyu
gati égbolttal jók voltak a látási viszo
nyok is. Enyhe, szélcsendes borongós 
idő volt. Hátam mögött vágásra érett 
cseres, balra 'és előttem völgybe hajló 
akácos, jobbra sűrű kökény, gyepűró
zsa, vadkörte-szövevény zárta el a tisz
tást a mögötte lévő erdei úttól. Alatta 
vaddisznós alagutak vezettek a dago
nyához, amelynek vizében ezrével álltak 
kocsonyás burkukban az erdei békák 
petéi.

Szokatlan zörgésre leszek figyelmes a 
sűrű felőli oldalon -  biztos disznó, gon
dolom. amikor az egyik alkalmi kísérőnk

bújik ki a bokrok sűrűjéből. Elnézést kér, 
és mélyen lehasal az aszott tavalyi perjé- 
ben. Nem örültem váratlan látogatóm
nak. egyedül szeretek állni a standon -  
előtte és utána jó a társaság, de alatta 
nélkülözni tudom. Míg ezen bosszanko
dom, az alattam lévő árok felől egy gyors 
dupla jelzi a húzás kezdetét. Abba az 
irányba fordulva, az akácos felett megje
lent egy gyors szalonka. Vállnál a puska, 
amikor -  gondolom mozdulatomat meg
látva -  irányt változtat és bevág a szálas 
felé. A lendület viszi a puskát, amikor lö
vök. A szalonka röpte megtörik, és mere
dek szögben eltűnik a szálas homályá
ban. majd halk puffanással ér földet az 
avarleveles, füves erdőszélen. Remeg 
kezem-lábam. Még hallatszik egy pár tá
voli lövés, majd beáll a csend.

Az akácok között fel-felvillanó imboly
gó fény jelzi, hogy alattam valaki már 
elindult a rakodó felé.

Alkalmi kísérőm eltűnt, így egyedül 
megyek keresni, de nem találom. Elindu
lok én is a gyülekező helyre, ahol már tü
relmetlenül várnak a többiek. Röviden el
mesélem a történteket, de alkalmi kelle
metlenkedőm kijelenti, hogy nem lőttem 
meg a szalonkát, amelyet -  mint kiderült. 
Zotyi küldött felém gyofs duplájával.

Én maradok és ekkor mellém csatlako
zik Miklós, felajánlva segítségét, továb
bá azt mondja: -  Az számít, hogy te mit 
érzel és tapasztaltál, nem pedig az, 
hogy egy kívülálló mit mond. Elköszö
nünk a többiektől, kik kissé zsúfoltan -  
mivel az én kocsimmal jött három va
dászt a többi kocsinak kellett visszavin
nie. elindultak Budapestre, mi meg 
vissza a standomhoz. Odaérve elmesé
lem a történteket és a sűrűt megkerülve, 
a szálas szélén keresni kezdünk, ame
lyet igencsak megnehezít az aszott fű 
alatt tekergő szederinda szövevény

Már csak ing és pulóver van rajtunk, 
zseblámpáink fénye is tompul, a szalon
ka meg sehol. Miklós kitartása nekem is 
új lendületet ad, ilyen helyen bárhol lehet
-  mondja, -  és tovább keresve meséli a ki
látástalannak hitt szalonkák megtalálá
sait. Kilenc óra van és sehol semmi. Le
hajolva. kézzel széthajtva a száraz füvet 
fésüljük át a terepet, ujjbegyeim véresek 
a szederinda-tüskéktől, Miklós mindezt 
kesztyűben teszi -  van még mit tanulni!

Egyre ritkul az aljnövényzet, arra még 
nem kerestem. Ott egy nagyobb cser- 
bokrocska. addig elmegyek. Odaérve 
felegyenesedem, de rögtön vissza is ha
jolok. mert ott fekszik a szalonka a cser 
mellett, teljesen tiszta helyen.

Megvan! -  kiáltok fel. Miklós szalad, 
gratulál, megölel, majd megkér, hogy 
menjek vissza a standomra és világítsak 
az ő lámpája felé. Jó. gyere vissza. A 
szalonka -  mondja -  amikor észrevette 
mozdulatodat és hirtelen befordult a 
szálas felé azt egy bizonyos szögben 
tette. így a leesése is abban az ívben 
folytatódott, így szinte veled egy vonal
ban ért földet. Az óra háromnegyed tízet 
mutat.

Szalonkavadásszá avatásom cere
móniája következett. Azon a helyen, 
ahol rátaláltam, megtört puskámat föld
re helyeztem, kalapomat rátettem a töl
tényűrre és a puska törési szöge mögé 
térdeltem, a szalonkát meg egy kis 
cserlombbal a két tenyerembe helyez
tem. Miklós velem szemben levett ka
lappal. puskája csövét jobb vállamra 
téve -  a fák ágai között beszűrődő 
holdfényben az alábbiakat mondta: -  
András! Egy vadászt élete során sok 
öröm és kudarc érheti. Van azonban a 
Magyar Erdő rejtekében egy nemes 
vad. az Erdő Királynője, az erdei sza
lonka, amely csak örömöt okoz a va
dásznak. Három fő szempont adja meg 
vadászatának sikerét, szépségét és 
örömét -  éspedig: meglátni, meglőni, 
megtalálni. Mind a három feladat igen 
nehéz, ezért szalonkára csak az va
dásszon, akinek jó a szeme, hallása, jól 
lő és van ideje keresni. Több mint há
rom órát töltöttünk el első szalonkád 
keresésével.

így, mind a három szempontot teljesí
tetted. szalonkavadásszá avatlak.

Megöleltük egymást és elindultunk a 
rakodó felé. A szemben lévő Som hegy 
gerince markánsan rajzolódott ki a 
ködpárás völgyből, melyet a hold 
ezüstös fényével tett még varázslato
sabbá. Párában úszó hegyek, hold
fény, fanyar avarillat, az első szalonka 
és egy ilyen barát, kell-e ennél több a 
boldogsághoz?

Házuk előtt kiteszem Miklóst és mire 
én is hazaérek, éjfél van. Fiam, aki tíz 
éves. ébren vár. Gondoltam apuci, hogy 
lőttél szalonkát -  de olyan soká jöttél ha
za. Hol voltál? Ágya mellé kuporodva, 
míg ő a szalonkát simogatja és a kilőtt 
töltényhüvelyt szagolgatja, mesélni kez
dek. Óvatosan kiveszem álomtól eler- 
nyedt kezei közül a szalonkát, betaka
rom és lekapcsolom a lámpát. Mire én is 
ágyba kerülök, hajnal van. legnagyobb 
nemzeti ünnepünk, 1978. március 15. 
hajnala.

Török András Mátyás
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SZAMOK ES ARAK

MIKOR - Ml - MENNYI ÉR T?
Az általunk megismert árak mellett a vadászterületet is közöljük. 
Erdei szalonkát csak húzáson szabad vadászni, naponta és sze
mélyenként legfeljebb négyet szabad elejteni. Ha netán ez valaki
nek sikerülne, az egy életre áldhatja érte Dianát, a vadászat mito- 
lóaiai istennőjét.
VÉRTESI ERDŐ RT.: a részvételi díj reggeli és esti húzáson 5000 
Ft naponta. Egy húzáson személyenként legfeljebb két szalonka 
ejthető el.
ÉSZAKERDŐ RT.: napi részvételi díj: 1000 Ft, mást -  elejtési és 
elviteli díjat -  nem számítanak fel. Naponta személyenként húzá
sonként kettő darab szalonka ejthető 
GYULAJ ERDŐGAZDASÁG RT.: a húzáson való részvétel napi 
díja 1000 Ft/tó, heti dija 5000 Ft/tó. az egész idényre szóló en
gedély 20.000 Ft/fő.
HUBERTUS KFT.: erdei szalonka 3000 Ft/tő/nap
MAVAD RT.: terület megjelölés nélkül, húzásonként 25 euró. (kb
6.000 Ft)
PILISI PARKERDŐGAZDASÁG RT: 5000 Ft/fő/napyhúzás.
10.000 Ft/Tiét/fö. 20 000 Ft/tó/ az egész idényre. Pilis hegység 
erdészetei (Szentendre. Visegrád. Pilisszentkereszt), valamint Gö
döllő. Budakeszi, és a Váltói erdészetek

Általában az erdőgazdaság központját, vagy az egyes erdésze
teit kell hívni a bejelentkezéshez
FAUNA RTj idényjegy 15.000 Ft. heti jegy 10.000 Ft. napi jegy
1.000 Ft. Egyéb információ nincs az árak mellett (pl: ffi/húzás. stb.). 
ZALAERDÖ RTj  napi részvételi díj 800 Ft. Leiövési és elviteli dí
jat nem számítanak fel. Naponta vadászonként legfeljebb 4 sza
lonka ejthető. (Ezt mondja a tőrvény is.)
MECSEKI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.: idényengedély/fő
4.000 Ft. Napijegy/fő 400 Ft.
DÉLALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG RT.: elejtés 2 800 Ft/db (11 eu- 
ro) és elvitel 1.300 Ft/db (5 euro).
GEMENC-RT.: 5 000 Ft (idény). Heti három alkalommal, kísérő
vel. Az elejtés benne van az árban. Alkalmanként egy esti húzá- 
son/1.000 Ft/fő. benne van az elejtés az árban.
SATO VADÁSZATSZERVEZŐ ÉS ELSZÁMOLTATÓ IRODA 
(7100 Szekszárd. Kisbődő u. 38.) szalonka: 25 euro

KOSSUTH VADÁSZTÁRSASÁG: 'uzsér, Érdért lakótelep 1/3) 
erdei szalonka: 2.000 Ft/nap - egy fő részére.
MÁTRABÉRCI SÓLYOM VT.: (Győngyősoroszi) Szőke Kálmánnál 
lehet érdeklődni: 06/30/232-06-57.

(Vigyázat! Az árak a 25 ÁFA-t nem tartalmazzák) 
Vadásztársasági, vagy földtulajdonosi közösségi árajánlatot 

nem találtunk. Az interneten „Tiszanet" címen az erdei szalonka 
elejtése. 2800 (11 euro). elvitel 1300 Ft (5 euro). Lapzártánk ide
jén még nem adták ki az új. idei árjegyzéket. Remélhetőleg jelen
tősen nem fognak eltérni az új árak a fentiekétől.

VADÁSZJELŰLTEKNEK
Ha valaki most szeretne vadász lenni, akkor az alábbi árakkal kell 
szembenéznie.

Az első lépés a vadászvizsga, gyakorlati vizsgalövészet és az 
elméleti vizsga, amely utóbbi 50 .belépő" teszt kérdésből áll, va
lamint ennek sikeres teljesítése után -  legalább 38 kérdésre kell 
jó választ adni -  kerülhet a szóbeli vizsgára. Ötven vizsgakérdés
ből húz egyet a vizsgázó, amely kérdés hét megválaszolandó té
telt tartalmaz. Ebből három kiemelten fontos kérdés.
A vadászvizsga díja: 7.000 Ft,

gyakorlati és elméleti együtt. 
Ehhez meg kell vásárolni a kötelező vizsgaanyagot:
Vadásziskola: 6.000 Ft
Vadismereti kazetta: 2.000 Ft
Amit a nagyvadról tudni illik.

Tesztkérdések könyve: 2.000Ft
Vizsga előkészítő tanfolyam 

és lövészet gyakorlás: 30.000 Ft
(Csak fakultatív választás.)

Második lépés: 
a vadászjegy váltás: 
a kamarai tagsági díj: 
biztosítás:

6.000 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft

Harmadik lépés: 
a fegyverismereti vizsga 3.000 Ft

(A laköbelyileg illetékes rendőrhatóságnál)
Vizsgaanyag:
.Mit kell tudni a fegyverismereti 

vizsgán?" c. kiadvány 1.000 Ft
Negyedik lépés:
a fegyvertartási engedély megszerzése.
Ehhez kötelező az egészségügyi 

alkalmassági igazolás: 4.000 Ft
Az orvosi igazolás nyilvántartásba 

vétele a rendőrségen: 1.300 Ft
A fegyvertartási engedély: 3.900 Ft

Eddig összesen. 42.200 Ft

Jogilag akár már vadászni is mehetne valaki, ha idáig már eljutott 
No. de mivel, milyen felszereléssel? Csak a legolcsóbb árakat 

figyelembe véve:
Egy sörétes puska 50-100 000 a golyós 100-200.000 fo

rint. ha csak a kezdő nem valami különleges igényeket támaszt.
Vadászatra alkalmas felszerelés (bakancs, gumicsizma, zokni

harisnya. meleg alsó, nyári- téli vadászruha, kabát, kalap, kesztyű, 
sál. stb.) Ha nem is a legújabb divat szerint válogatunk, alacsony 
áron is. legalább összesen' 150.000 Ft.

Kereső távcső, töltény, egyebek minimum 100.000 Ft. és 
ezekben nincs semmi különlegesség.

Összesen, még az alsó árszinteken számolva is: 
450-500.000 Ft.

Szerencsére nem kell ezt az egész összeget egyben kipengetni, 
de 3-6 hónap alatt már igen. És akkor még nem említettük a bér- 
kilövó, és terúletes tagság létesítése esetén kifizetendő belépési 
díj. tagdíj, egyéb hozzájárulási összegeket, amelyekről következő 
számunkban közlünk tájékoztató összeállítást.

A NÓGRÁDI VADASZ...
Megjeleni a Magyar Vadás/kamara Nógrád megyei szerveze
te és a Nógrád megye Vadászati Kultúrájáért Közhasznú Ala
pítvány Közérdekű Tájékoztató I-apjának V. évfolyam. 2002. 
december 3. száma, címe: Nógrádi Vadász.

„A vadászati kultúra, mérlegen” című tájékoztatás mel
lett közli, hogy vásárolni lehet a megyei irodában ,A ma
gyar vadvilágért „bélyegei, és közli, mit telt a kamara a va
dászokért. Ezen lalán még volna mit vitatni. Érdeklődéssel 
olvastuk a valamennyi magyar vadászt, vadászatra jogosí
tottat egyaránt érintő két nyílt levelet. Az egyik a földműve
lésügyi és vidékfejlesztési miniszternek, dr. Németh Imré
nek -  . a másik az FVM Vadgazdálkodási és Halászati Fő
osztálya megbízott főosztályvezetőjének. Pintér Istvánnak 
címzett és elküldött levél /  keltezése: 2002.12.277 feladója 
Plachy Péter, az OMVK Nógrád megyei területi szervezeté
nek elnöke.

A szaktárca vezetőjenek írt levél a vadhús indokolatlan 
alacsony árának kövelkezn>ényeit taglalja, hiszen 45 százalé
kos a fölvásárlási ár csökkenése. Ennek eredményeképpen 
Nógrád megyében az árbevétel kiesése 70 millió forint. Úgy 
érzékelik, hogy a Vadgazdálkodási Temiékek és Szolgáltatá
sok Temiéktanácsa nem képviseli a vadgazdálkodók érdekeit, 
valószínűsíthetően a vadhús felvásárlást végző cégek tudato
san és konkrétan megállapodtak a felvásárlási árak folyama
tos csökkentésében. Ezzel -  véleményük szerint -  megszeg
ték a tisztességtelen piaci magatanás tilalmáról szóló tör
vényt. A hazai üzletekben ezzel szemben jottányit sem csök
kent a vadhús eladási ára. Kérték a minisztertől a vadhúspia
cokon kialakult helyzet vizsgálatát, a versenyfelügyeletet el
látó szervezetnél vizsgálati eljárás kezdeményezését, vala
mint azt is. hogy a vadgazdálkodásra jogosult társaságok so

rozatos csődjének elkerülése érdekében, a vadhús felvásárlá
sánál állapítsanak meg garantált árat. legalább a 2001. évi át
lagos árszínten.

A minisztertől január 8-ig -  lapzártánkig -  nem érkezett 
válasz.

A szakfőosztálynak írt levélben a megyei kamara vezetősé
ge megállapította. In>gy a 9/2002.(1.23.) sz. FVM rendelete mó
dosítás 3.§.(l) bekezdésben leírtak -  jelesül a vadászreszként 
kiosztásra kerülő apró és nagyvad állat-egészségügyi húsvizs
gálata személyi, tartalmi és technikai feltételei hiányoznak.

A főosztály már tavaly júniusban küldött levelében közöl
te. hogy a fenti rendelet 3.§.( I ) bekezdését, valamint a 8.§.( I) 
bekezdését módosítja az FVM.. vagyis ... „eszerint nem mi
nősül közfogyasztásnak a társas apróvad vadászaton vadász
részként kiosztásra kerülő vad és így annak hatósági egész
ségügyi vizsgálata sem kötelező. A lőtt vad szállítását pedig a 
módosítás szerint úgy kell megoldani, hogy az állati test min
dennemű szennyeződését elkerüljék." Hatályba lépés határ
idejéről és egyéb módosításokról még egyeztetnek - írták le
velükben.

..A Nógrádi vadász" című lapban me&jelcni nyílt levélre idén. 
január 2-án érkezeit az alábbi válasz:

„Plachy Péter úr, Tárgy: Tájékoztatás húsvizsgálattal 
elnök kapcsolatosan

Ügyintéző: Rácz Fodor Gábor 
Országos Magyar Vadászkamara 
Nógrád megyei Területi Szervezete

3 UK) Salgótarján. Pf. 234.

Tisztelt Kínok Úr!

A lőtt vad állategészségügyi húsvizsgálatára vonatkozó 
72804/2002. számú válaszlevelünkben foglaltakat továbbra 
is fenntartom. A szóban forgó 9/2002.(l.23.)FVM rendelet 
módosítása folyamatban van. Információnk szerint az illeté
kes Állategészségügyi és Élclmiszerellenőrzési Főosztály a 
szükséges módosításokat átvezeti és a jogszabály megváltoz
tatásához szükséges intézkedések ez évben várhatóan megva
lósulnak.

Engedje meg. hogy az új esztendő alkalmával eredményes 
munkál kívánjak Önnek és munkatársainak.

Budapest. 2003. január 2.
Üdvözlettel: 

Pintér István
mb. főosztályvezető"

Az idézett FVM rendelet 2003. január l-én hatályba lépett., 
viszont módosításra nem került sor, tehát érvényes. Tehál a 
január I -tói vadászrészként hazavitt apróvadat, amely fácán 
és mezei nyúl is lehet az idény hosszabítások miatt, hatósági 
állatorvosnak egészségügyi húsvizsgálatra be kellene mulatni 
és csak annak engedélyével volna szabad elfogyasztani..

Jó kezdeményezésnek tartjuk a kél nyílt levelet. mert ez 
valóban igazi, megoldási kereső érdekképviseleti tevékeny
ség. Előbb -  utóbb bízvást hoz is kézzelfogható eredménye
ket .Legalábbis megígérték, ez is valami..

Dr. B.I.



SAJTÓ / JATEK

VADASZOK A SAJTÓBAN
Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomo
zást a másfél éve felfedezett hírhedt madár
irtási ügyben. Eszerint kilenc magyar és 
mintegy fél tucat olasz orvvadász számíthat 
felelősségre vonásra több mint 11 ezer vé
dett madár elpusztításáért. Az utóbbi hetek
ben megjelent sajtóhírek szerint hazai vad
orzók ellen is eljárás indult védett madarak 
befogása, illetve orvvadászat miatt.

Vádjavaslat a madárirtó orvvadászok ellen 
címmel a Magyar Hírlap arról ír. hogy 
„összességében több száz millió forint hasz
not remélhettek azok az olasz vadászok, akik 
2001 őszén közreműködtek minden idők legje
lentősebb madármészárlásában. A nyomozás 
adatai szerint heteken át kisebb csoportokban 
összesen mintegy 150 olasz vadász vett részt 
az irtásban.- Fizetség ellenében két magyar 
vadásztársaság több vadásza is segítette 
őket. Összesen több mint 11  ezer védett állatot 
ejtettek el, melyek természetvédelmi eszmei 
értéke megközelíti a 300 millió forintot. (...) Az 
egész Európában megdöbbenést okozó ma
dárpusztítás nyomán Magyarországon és 
Olaszországban egyaránt több intézkedést 
tettek a hasonló esetek megakadályozására. 
Nálunk a vadászati törvény végrehajtási rende
letének módosításával ma már a védett termé
szeti területeken kívül zajló apróvadvadászatot 
is be kell jelenteni a nemzetipark-igazgatósá- 
goknak. A természetvédelmi őrök így szúró
próbaszerűen bármikor ellenőrizhetik, hogy va
lóban csak engedélyezett fajokat lőnek-e ki a

bérvadászok. Olaszország magyarországi 
nagykövetének kezdeményezésére Itáliában a 
közelmúltban kampány indult a törvénytelen 
vadászturizmus megfékezése érdekében. A 
legnépszerűbb olasz vadászati folyóiratban is
mertették a magyarországi előírásokat, felhíva 
a figyelmet arra. hogy Magyarországon nem
csak a védett fajok elejtését, hanem a tetemek 
birtoklását is büntetik."

Védett madarak salgótarjáni vadorzóknál 
címmel számol be a Magyar Nemzet arról, 
hogy „Az elmúlt hónapokban védett madara
kat fogott be illegálisan tizennégy, egymástól 
függetlenül garázdálkodó salgótarjáni férfi, 
akik ellen a rendőrség természetkárosítás bűn
tettének alapos gyanúja miatt indított eljárást. 
A gyanúsítottak összesen 67 -  fejenként tíze
zer forint eszmei értékű fokozottan védett 
madarat fogtak be a Salgótarján környéki er
dőkben és mezőkön. A stiglinceket és sármá
nyokat az úgynevezett lépvesszős módszerrrel 
ejtették rabul: a csapdát csirizzel kenték be. és 
a leragadt lábú madarak nem tudtak elrepülni. 
Többnyire a gyanúsítottak lakásán találták meg 
a pompás tollazatú szárnyasokat, de nincs ki
zárva. hogy később állatkereskedéseknek 
akarták őket eladni. A befogott állatok többsé
gét azóta már szabadon engedték.

Jó üzlet az élő vad kivitele, bár a mostani 
szezonban leállt a szállítás Olaszországba -  
derül ki a Népszabadság Magyar nyulak a 
cseh vadászmezőkön című cikkéből. Két és

fél ezer. Magyarországon befogott élő nyulat 
telepítenek Csehországba, az Elba és a Mold
va menti térségekbe. A tavalyi árvíz a vadállo
mányban is óriási pusztítást vitt végbe, leg
alább harmincötmillió cseh korona (mintegy 
kétszáznyolcvanmillió forint) értékű kár kelet
kezett. A kimúlt fácánokat és más apróállatokat 
mesterséges tenyészettel pótolják, a nyulak 
esetében azonban csak a behozatal oldhatja 
meg a gondot. A cseh agrártárca egy hatmillió 
korona értékű ajánlattal kereste meg magyar 
partnerét. A szakemberek mindazonáltal úgy 
látják, a tavalyi vadászszezon e jókor jött üzlet 
ellenére sem sok jót hozott az élővad-kivitellel 
foglalkozó társaságoknak. Korábban évente 
mintegy egymilliárd forint értékű élő vadat, fő
ként nyulat. némi fácánt, dámot adtak el a ma
gyar vadászok. A lap információi szerint a dön
tően belső rivalizálás miatt a korábbi fő import
őrnek számító olaszok egyetlen élő nyulat sem 
vettek 2002-ben Magyarországon, s a mostani 
cseh szállítás a piackeresés eredményének 
számít. Szakértők szerint a magyar vadállo
mány minőségét is felértékeli egy ilyen vásár
lás. amikor más országok nyulaival ellentétben 
innen viszik a vérfrissítés szempontjából fontos 
állományt. Egyébként egészen az elmúlt sze
zonig. évente mintegy hetvenezer élő nyulat 
exportáltunk, s ennek jelentős része Olaszor
szágba került. Egy nyúlért két évvel ezelőtt 
még 12-14 ezer forintot fizettek. Tavaly ez az 
összeg, a megcsappant kereslet miatt 4000- 
7000 forintra is csökkent."

Összeállította: K. E.

J A T E K  A Z  A R I S I V A K K A L
Sorozatunkban Dluhopolszky László sajátos árny
képei alapján kell felismerni a vadászati közéle
tünk széles körben ismert népszerű szereplőjét, 
egy madár- és egy emlős fajt. Köztudott, hogy a 
vadász számára nem mindig, minden úgy jelenik 
meg. mint a -Nagy Könyvben", ezért előfordul, 
hogy olykor a sajátos látási viszonyok miatt, a szi

luett alapján kell eldöntenünk kivel, vagy mivel ál
lunk szemben. Ehhez a jó megfigyelőképességen 
kívül számtalan, mélyen elraktározott ismeret- 
anyagra van szükség Az általunk adott négy le
hetséges válasz közül lehet választani és bekül
deni az egyetlen helyes válasz szám és betűjelét, 
minden hónap 10-éig. A nyertesek között értékes

könyveket sorsolunk ki. A nyeremény könyveket 
postán küldjük, ezért a szerencséseket arra kér
jek. hogy lakcímüket a beküldött megfejtéshez ol
vashatóan mellékelni szíveskedjenek. A személy
nél kérjük a tippelt személy családi és utónevét, a 
madár illetve emlősfajnál pedig a magyar nevén 
kívül, a faj latin nevét is.

a. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb vadászífója
b. Az országos vadászszövetség elnöke
c . Egyik legnagyobb apróvadas megyénk vadászati 

felügyelője
d. A legnagyobb, és egyben legfontosabb 

szakbizottságunk vezetője

a. Korán érkező, védett, magasban trillázó madárfajunk
b. Hangos, jellemző füttyéről ismert védett vizimadár
c . Az erdők királynője, a vadászható „bagolyfeju
d. Igen korán érkező, odülakó galambfélénk

a. Elkóborolt perzsa macska jól megtermett kandúrja
b. Éjszaka hangoskodó visszatelepült ragadozó (aj 

nászruhás, hím példánya
c . Keletről nyugati irányba terjeszkedő vadászható 

jövevény ragadozó faj
d. A baromfi udvarok réme. amely maga ásta 

kotorékokban lakik

CÍMÜNK : MAGYAR VADÁSZLAP, 1038 BUDAPEST, HEGESZTŐ U. 4.

Előző számunk helyes megfejései: 1/d, 2/d, 3/c Könyvjutalmat kapott: Óvári Gézáné, Szenthy Béla és Kovács János



M U V E S Z P O R T R E

BLAUMANN ÖDÖN
„CSAK” VADFOTÓS

Á ltalában úgy kezdődik, hogy a termé
szetfényképezéssel megismerkedő, 
majd egyre jobban beleszerelmesedő fo

tós elkezd rovarokat, madarakat, vadat lencse
végre kapni. Ha sok kudarc, fáradozás, és pár
száz többé-kevésbé rosszul sikerült kép keser
ve után sem adja fel. s rákap a vadfotózás ízé
re. többükkel megesik, hogy a fényképezőgép 
mellett (vagy helyett) a puskát is kézbe veszik. 
Ritka kivételtől eltekintve belőlük fegyelmezett 
és eredményes vadász lesz, hiszen egy jó kép 
elkészítéséhez sokkal több türelem és „szak
mai tudás” kell. mint ugyanazon vad elejtésé
hez.

Blaumann Ödön a kivételek közé tartozik, 
fordított „fotós életutat" választott.

Bár családjában nem voltak vadász felme
nők, az 1961-ben született. Vértesacsán élő if
jonc már általános iskolás korában részt vett 
nyúlbefogásokon. később hajtóként vadásza
tokon is a kiváló adottságú vadászterületen. 
Ezek után szinte törvényszerű, hogy a csong
rádi ..vadőriskolában” tanult tovább, s érettségi 
után Válón, a vadaskertben kezdte meg szak
mai karrierjének építését -  kerítésőrként. Hiva
talos munkáján túl szabadidejének jó részét is 
az erdőn töltötte, minden zegét-zugát és a 
benne élő vadat is megismerte, s hamar be
osztott vadász lett. 1987-ben átkerült a híres 
fehérvárcsurgói kertbe, ahol később fővadászi 
beosztást kapott. A vendégek sokszor kérték 
kifejezetten őt kísérőnek, annyira „tudta" a va
dat. 15 év után mégis elege lett a szakmában

tapasztalható visszásságokból, s '93-ban egé
szen más „műfajban" kezdett tevékenykedni -  
diszkótulajdonosként az éjszakai életbe vetette 
be magát.

1995-ben kezdett komolyan a vadfotózással 
foglalkozni, vándortermészete hiányolta az er
dőt. a vad közelségét. Hivatásos vadász korá

ban is kéznél volt a fényképezőgép, ez azon
ban inkább csak a dokumentálás, a teríték meg
örökítésének eszköze volt. Nem is fért volna 
bele a mindennapos hajszába a vadfotózás, 
az állandó vendégvadásztatás közben esetleg 
még a vendégek rosszallását is kiválthatta vol
na. Hivatásos vadászként egyébként sem áll
hatott a fotósok oldalán, hisz a vadfotós -  ha 
tetszik, ha nem -  eggyel több zavaró tényező, 
ami a vadászat eredményességét veszélyez
tetheti. Fotósként is tiszteli azonban a vadá
szokat. a vad és a vadásztatás zavarása nélkül 
készíti parádés felvételek tucatjait Területisme
rete. a szakmában dolgozó volt kollégáival va
ló baráti kapcsolata révén módja van a legesé
lyesebb helyeken fényképezni. A gímszarvas 
és vaddisznós anyagok zömét a három vadas
kertben. a többi vadfaj fotóit szabad területen 
készíti. Csak vadat fotóz, különösen az agan
csot viselők vonzzák, sem a madárvilág, sem a 
környezet nem érdekli, mint fotótéma. Fotós
ként is megmaradt magányosan cserkelő va
dásznak, mindig egyedül jár. nem szereti, ha 
egyszerre többen is zavarják a vadat. Nem 
tagja egyetlen fotós formációnak sem, nem is 
akar, igazi magányos farkas. Profi felszerelés
sel (Nikon F-90, 600-as Nikkor. Canon X1 video
kamera) dolgozik, Fekete-fehér anyagra so
sem dolgozott, nem technikai ember, az elekt
ronikus feldolgozás, számítógépes lehetősé
gek sem különösebben vonzzák. Elsősorban a 
vad életének teljes folyamata izgatja, minden 
mozzanatát igyekszik megörökíteni képben és
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videón. Minden magyar vadász láthatja képeit 
az évente kiadott kamarai Vadászévkönyvben. 
címlapon jelent meg képe a Vadászlapban és 
a Nimródban is, de sehová sem szívesen ad 
anyagot. Olyan megalázóan kevés hono

ráriumot fizetnek itthon a képekért, hogy szinte 
nincs is jelentősége az összegnek a költségek
hez képest. Több különleges szakmai cikket írt 
saját felvételeivel illusztrálva a rangos német 
Die Pirsch vadászújságnak, címlapja is volt,

ami a kőkemény német mezőnyben nem kis 
eredmény. Talán önálló vadászati szakkönyv, 
vagy videofilm az eljövendő időszak program
ja. Az anyag gyűlik...

Somfalvi Ervin

A ROKAKÉRDÉS KULCSA
Képünkön Tóth István, a fonyódi székhelyű 
HUNNIA Vadgazdálkodási Kft. csécsei fácános 
területének fővadásza látható az általa elejtett 
rókákkal. Eddig ebben talán semmi különös 
nincs azon túl, hogy igen eredményes a va
dász terítéke. Az azonban már elgondolkodta
tó. hogy ezt egyetlen éjszaka (!) sikerült elérni a 
700 hektáros területen ott. ahol már hosszú 
évek óta foglalkoznak intenzív fácánkibocsá
tással. és ezzel együtt a ragadozógyérítéssel.

Olyan vadászterület részlete ez. ahol évente 
50-70 rókát is fognak, lőnek. Gondolhatjuk, hogy 
azért van olyan sok róka. mert a kihelyezett ma
darak mágnesként vonzzák őket. De akkor miért 
látunk az országot járva úton-útfélen -  különösen 
a kora nyári kölyökróka invázió idején éjjeli ref
lektorfényben annyi viliódzó szempárt?

Azért, mert nincs mindenhol ezrével fácán...
A ragadózó kérdés szerintünk a rókákkal 

kezdődik -  és végződik is -  hazánkban.

Ez az egyetlen olyan jelenlegi csúcsragado
zó. amely nagymértékben okozója -  egyéb 
más káros hatás mellett -  az apróvadállomány 
alacsony szintjének. A HUNNIA Vadgazdálko
dási Kft. évek óta végez olyan tudományos és 
tapasztalati méréseket, amelyekkel a rókák 
egyedszáma és az apróvadállomány közti 
összefüggéseket követni lehet. A viszony egy
szerűnek látszik, minél több a róka. annál ke
vesebb az apróvad. A gyomortartalom-vizsgá- 
latok. melyeket az apróvadas területekről beér
kezett mintáknál a Szent István Egyetem Vad
gazdálkodási és Vadbiológiai Intézetében vé
geztek, nem adtak megnyugtató választ arra, 
hogy a rókák ott csak fácánt ettek volna.

Egy-két évi intenzív rókagyérítés után azon
ban -  főleg a somogyi területeken -  lassan-las- 
san növekedésnek indul a mezei nyúl. illetve 
vad fácán állomány is és szemmel láthatóan 
nőtt az őzek száma is.

A vadgazdálkodók kezében sokféle lehető
ség van a területükön lévő rókaállomány sza
bályozására. melyek vadászati értéke sem el
hanyagolható (les. téli ugrasztás. éjszakai lám- 
pázás stb.) Nagyon sok vadgazdát ismerünk, 
akik nagy gondot fordítanak területük dúvad 
mentesítésére. Úgy vélik, hogy a rátermett, lel
kes szakszemélyzet megfelelő ösztönzésével 
igen jó eredményt lehet elérni a ragadozók 
gyérítésében. Ez azonban mind kevés volna, 
ha nem állnának melléjük olyan sportvadá
szok, akik szívesen szentelik idejüket az apró
vadállomány fegyverrel történő megóvásának. 
Az amúgy is csökkenő apróvadvadászati lehe
tőségek során igencsak megfontolandó, hogy 
élünk-e ezekkel az igen hasznos vadászati le
hetőségekkel vagy sem.

Nagy Zsolt
vadgazdálkodási ágazatvezető 
HUNNIA Vadgazdálkodási Kft.



IRODALOM

SZALONKAETIKETT
RÉSZLETEK BÁN ISTVÁN SZALONKAVARÁZS CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

A szalonkázás régen is elsősorban az úgyne
vezett gentleman vadászok sportja volt, és 
hangsúlya a „gentleman" szóra esett, amely 
ebben a kifejezésben „úriembert, nemes em
bert" jelentett, s nem egy társadalmi osz
tályhoz. réteghez való tartozást. Sietek meg
jegyezni. hogy eddigi több évtizedes vadász
pályafutásom során a közelmúltban is. szerte 
az országban, minden néprétegben találkoz
tam gentleman típusú vadásszal, csak jóval 
ritkábban, mint az kívánatos volna. A társa
dalmi rang vagy tisztség, a pénz vagy a ki
váltságosság eddig sem és ezután sem való
színű. hogy a vadászatban is rangot, elisme
rést jelent. De ki lehet érdemelni!

Nem vallom azt a nézetet, hogy úriember
nek. esetünkben gentleman vadásznak szü
letni kell. sokkal inkább hiszek abban, hogy a 
vadászati viselkedést, a vadászat kulturáltsá
gát meg lehet és meg is kell tanulni, el lehet 
sajátítani, ha egy kevéske figyelmet fordítunk 
rá. ha van kitől vagy'miből megtanulnunk. Ne 
vegyék rossz néven tőlem azok a vadászok, 
akik jó vagy netán elítélhető tulajdonságaik, 
viselkedésük miatt magukra ismernek heve
nyészve összeállított kis szalonkázó illemta
nom olvastán... a segítő szándékot lássák a 
kritikában is!

Nem újabb és újabb szalonkázót kívánok 
toborozni, vagyunk hál' Istennek elegen -  csu
pán arra gondoltam, talán nem érdemtelen 
föleleveníteni azokat az írott és íratlan 
szabályokat, amelyektől a szalonká
zás. az erdők királynőjének nevezett V , 
madár vadászatának, elejtésének íze, >  
zamata, élménye -  mindannyiunk (!) \
számára emlékezetes lehet, amitől más
nak -  gentlemannek, igazi vadásznak 
érezhetjük magunkat.

A szalonkavadászt nem a biztos 
lövési esély, a teríték nagysága. . 
az elejtett vad húsa vagy egyéb 
„földi gyarlóságok" vonzzák, ha
nem az a sok misztikum, ami az 
eredeti szalonka tavaszi vadásza
tát körülveszi. Hisz nem sokat tu
dunk vonulásának változásairól, 
találgatjuk csak húzásának szeszé
lyességét, elméleteket gyártunk az 
időjárás és a szalonkák húzásá
nak összefüggéseiről. Azt viszont 
már megtapasztaltuk, hogy a hú- 
zási időn belül is milyen rapszodi- 
kus a megjelenése, milyen ki
számíthatatlan a röpte, és még 
nem beszéltünk a szalonkasokk
ról. amely a legtapasztaltabb va
dásznál is ész-, szív-, kézbénító 
hatásával hozza a frászt az em- ^  •.
berre. . > ’

A tavaszi szalonkahúzás másik 
nagy varázsa az elmúló tél és az éb
redő tavasz szemmel látható, nyomon követ
hető találkozása. Nincs természetszerető em
ber, akit e két ősi erőnek a minden évben 
megismétlődő, de soha nem azonos viasko- 
dása ne kerítene hatalmába. Nem csoda, na

gyon is természetes, hogy szalonkázni nem
csak a vadászok, hanem kísérőik -  család
tagjaik, ismerőseik -  is szívesen mennek. Ah
hoz azonban, hogy a vadászatok valóban 
emlékezetesen szép események legyenek, 
tekintettel kell lennünk a hosszú idő alatt kia
lakult. és sajnos az elmúlt években sokak által 
még sem ismert szokásokra.

Szalonkára csak olyan ember vadásszék, 
akit türelemmel és kitartással áldott meg a Te
remtő. s aki át tudja érezni a természet szép
ségét. s akiket nem zavar meg a váratlan pil
lanatok izgalma. A szalonkáról soha nem le
het tudni, hogy mikor és hol repül, csupán a 
sok emberöltőnyi tapasztalat hagyatékából 
és saját gyakorlatunkból lehet némiképp való
színűsíteni néhány jellemzőjét. Magyarorszá
gon néhány áttelelő példánytól eltekintve, köl
tőhelyére igyekezvén, tavasszal vonul át. és 
ősszel megy vissza. Hazánkban tavaszi va
dászata engedélyezett március 1 -jétől április 
10-éig. reggeli és esti húzáson, s naponta 
maximum négy darab ejthető el. Az időjárástól 
függően már február végén s március első 
napjaiban megérkeznek a vadásznyelvben 
„szálláscsinálók"-nak becézett szalonkák. 
Megjelenése az országon belül is nagyon

változó, sokszor 10  nap különbség is tapasz
talható a legkorábban és legkésőbb vonuló 
szalonkáknál a déli és az északi területek kö
zött. Megfigyeléseim szerint akkor valószínű
síthető húzásuk, ha napközben árnyékban a 
levegő hőmérséklete eléri a 10 °C-ot. és nagy 
valószínűséggel addig láthatunk szalonkát, 
amíg a kökény, a vadkörte, a körte, a magnó
lia. a mocsári gólyahír. az odvas keltike. a pi
rosló hunyor el nem virágzik. A szalonkasze
zon végét a kakukk fújja le. azután már csak 
általában az itt maradt kímélendő költő sza
lonkák találkozhatnak.

Az általános viselkedési szabályok közül a 
legfontosabb az udvariasság mindenkivel 
szemben. Ne vegyük sértésnek, zaklatásnak, 
ha kérik az engedélyünket, ha megkérdezik, 
kik vagyunk, honnan jöttünk. Legyünk előzé
kenyek az idősebb vadászokkal, a vendégva
dászokkal. az új vadászokkal és a kísérőkkel, 
akik puska nélkül kívánnak részesülni a sza
lonkázás élményeiből.

Legyünk őszinték, ne hallgassuk el, amit a 
szalonkázásról. a húzásokról, a jó és jobb he
lyekről tudunk, s főleg ne hazudjunk, hogy ez
zel esetleg a saját esélyeinket növelhessük.

Fontos a segítőkészség. Sajnos nem ritkák 
ilyenkor az erdőtüzek, tekintsük kötelessé
günknek. hogy vegyünk részt az eloltásukban 
még akkor is. ha ezzel aznapi vadászatunk 
elmarad. Keressük meg egymás madarát!

Ne szemeteljünk az erdőben, ne arról is
merjük meg a standokat, hogy tele vannak 
csikkel, üres töltényhüvelyekkel. Ne lármáz
zunk. kiabáljunk, tiszteljük az erdő s benne a 
pihenő vac) nyugalmát.

Az együtt szalonkázók kis csapatai baráti 
társaságok, ne próbáljunk befurakodni egy- 
egy társaságba, várjunk míg hívnak, és akkor 

becsüljük a meghívást, érezvén, hogy be
fogadtak bennünket. Jól gondoljuk meg. 

kit hívunk vendégként szalonkázni; 
\  csak olyan vadász érdemli meg, aki- 

\  vei tudjuk, hogy nem vallunk szé- 
j gyent. Ha vendégek vagyunk, tisz- 
l- teljük a helyi szokásokat, alkal

mazkodjunk hozzájuk. Ne akar
junk társa lenni annak a szalonká- 
zónak. aki -  akár kisebb esélyt ad
va magának -  egyedül, szomszé
dok nélkül jobban érzi magát.

Csoportos szalonkázáskor még 
a húzás előtt korábban találkoz

zunk. hogy legyen idő az eligazítás
ra. a helyek elfoglalására, s legfőként 

mindenki tudja, hol áll a másik, és me
lyek a tilos lövési irányok.

A szalonkázásról nem illik elkésni, 
ne az utolsó pillanatokban foglaljuk 
el helyünket, de ne sátorozzunk le 
már kora délután a kiválasztott 
standra, nehogy mások elfoglalják.

Fő szabály -  nem illik elfoglalni 
más kedvelt lőhelyét, nem illik két 
puska közé beállni harmadikként.

(Folytatás a 26. oldalon)



IRODALOM

HAJNALI 
VILLANÁSOK

Az erdő sötétjét sértő reflektorfényeket kioltva ka
nyarodom az erdészházhoz vezető útra. Lassan 
haladva a halvány nyompár is megbízható vezető. 
Végeszakadtával gyorsan leállítom a motort, ne
hogy megzavarja a fiatal erdész álmát.

Korán érkeztem. Csend és sötét. A hátradóntött 
ülésen végignyúlva, néhány percig pihentetni sze
retném az alváshiánytól égő szemeimet. Az autót 
lassan betölti a kutyaszag. Még valami hasonló, 
de valahogy mégis más. kellemetlen szagot érzek. 
Egy két mély szippantás után kétséget kizáróan el 
tudom választani egymástól a meleg és a hideg 
kutyaszagot. A kennelben lehetett egy szerencsés 
lépésem, amikor a vizslát kiszakítottam a kevergó 
falkából. Ki az autóból! Alvás nem lesz.

Felnézek az erdészház fölé boruló három óreg 
tölgyre. A törzset osztó, vastagtövú girbe-gurba 
görcsös ágak egymást keresztező, gyászos élet
vonalakat rajzolnak a kékúlő égre. Az erdészház 
hajdani lakói, a szakadt életvonalú Tanítómestere 
és szülei, fehérfényú csillagokká lényülve csillan
nak le rá a fölém feszülő sorsszövevényen keresz
tül. Anyaghoz kötött életemet tudomásul véve 
elindulok leshelye felé.

Az éjszakai eső után nagyon lehűlt a levegő. 
Nadrágom szűri a szelet, lábfejemen ülő. lábszá
ramhoz támaszkodó vizslám reszket. Még a fogai 
is össze-óssze koccannak. Vacogását látva, sose 
bírom ki mosolygás nélkül. Szégyenkezve és bocsá- 
natkérően megsimogatom a fejét. De ő nem rám 
néz. hanem az erdészház felé fülel. Autó érkezett. 
Indulna máris, de nem engedem. Én is izgulok. 
Tudom, hogy vadászmesterünk érkezett meg. aki 
egy súlyos epe-operációt átvészelve tegnap hagy
ta el a kórházat.

Lassan, óvatosan jón felém az irtás szélén veze
tő úton. Lassan, de mégis gyorsabban, mint ahogy 
köszöntésére gondolataim, szavaim rendeződné
nek. Biztatom magamat, hogy fog az menni, meg 
hogy mi ez nekem, de egyik próbálkozásom 
rosszabb, mint a másik. Minél jobban kapkodok, 
annál jobban belegabalyodok gondolataimba. Pe
dig már mindjárt ideér. Minek siet így egy lábadozó 
beteg? Jobban is vigyázhatna magára. Közeledtével 
feszültségem egyre nő. Ezt megérzi Piszke is és ül
tében türeletlenül toporzékol. Érzem, hogy nem áll 
össze a megfelelő üdvözlés. Nehéz az életbe 
visszatérő, kipróbált barátot köszönteni. Már csak 
mintegy tiz méter választ el bennünket. Agyam cső
döt mondott! Ebben a szorult helyzetben kezem ön
kéntelenül mozdul és a lábadozó járásához igazított 
ütemben egy öreges duplával köszöntőm. A csö
vekből szabadult, égnek csapó villámok kihúnynak. 
de a dörrenés végiggórdül a vólgyón.

-  Túléltem -  szakad ki belőle, de a többi szót 
szoros ölelésem beléfojtja.

A bennünket körülölelő sötétségben óvatosan 
dóngenek a hátak A körbetáncoló két vizsla rend
reutasítását követően elindul több évtizede meg
szokott szalonkaváró helyére. Bezárul mögöttük a 
sötétség.

Néhány perc elteltével újra a háborítatlan 
csend feszültsége ül ránk és bensőnkben a barát
ság melengető érzésével emeljük égnek arcunkat 
és várjuk a hajnali égen cikázó szalonkavillámo
kat. melyek villámhárítóként égnek meredő puska
csöveinken sülnek ki.

Szarka János
Kamaraerdei Diana Vt.

(Folytatás a 25. oldalról)

rontva ezzel mindenki szórakozását, és saját 
vagy mások testi épségét veszélyeztetni. A 
szalonkázás balesetveszélyes, mert húzáskor 
már vagy még rosszak a látási viszonyok, 
gyakoribb a lapos lövés, és az ágakon, 
gallyakon is gellert kaphat a sörét. Ezért tart
suk a helyünket, tudjunk a szomszédainkról, 
és ők is tudják, mert még időben jeleztük, hol 
állunk. Ha késve érkezünk, győződjünk meg 
róla. hogy senkit nem zavar a jelenlétünk, és 
mi sem veszélyeztetünk senkit. Ajánlatos a lö
vési határt egy-egy jellegzetes terepponthoz 
(kiemelkedő korona, bokor stb.) azonosítani, 
mert a félhomályban távolabb látszik minden. 
A közhiedelemmel ellentétben a szalonka 
tapasztalatom szerint nem puha. hanem sok
szor igen szívós madár, ezért a túl apró sőré
iét nem ajánlom, inkább a 10-est tartom meg
felelőnek. A viszonylag nagy öbü. hengeres 
vagy kissé szűkített, rövid csövű, de egyen
letes terítésű. dupla csövű fegyver a célsze
rű. a sokszor kiszámíthatatlan röptű, kis testű 
szalonka vadászatára.

A ruházat megválasztásánál vegyük figye
lembe. hogy a szalonkázás egyben társadal
mi esemény is. Családtagok, barátok, ismerő
sök kísérik el a vadászt, van idő és lehetőség 
a tavaszvárásra. s az önfeledt vadászat előtti 
és utáni csevegésre. Természetes dolog, 
hogy ilyenkor sokan ..kiöltöznek", s ha szalon
kát kell keresni a sűrűben, úgyis megfeledke
zünk mindenkiről és mindenről. A szalonká
zás a vadászszezon kezdetének ünnepe, így 
a méltó viselet jó ízlésre vall. A tavasszal pár
ját kereső vadász vagy kísérője pedig ennek 
megfelelően öltözködik.

Nem illik automata vagy félautomata va
dászpuskával szalonkára vadászni! Legyünk 
sportszerűek -  csak a húzó szalonkára és 
semmi másra ne tegyünk lövést. A mások 
szórakozását, kikapcsolódását, vadásziz
galmát se rontsuk azzal, hogy .kamu’' lövése
ket teszünk. Ha többen vadásznak velünk 
együtt, nem illik csalsípot használni, mert ez
zel félrevezetjük vadásztársainkat. Ugyanígy 
csalsípot társas vadászaton mások kárára, 
előnyszerzésre ne használjunk. Minden tár
saságban legyen egy-két jó kutya, az elen
gedhetetlen utánkereséshez. A lövésnél soha 
nincs két azonos helyzet. így annyifélekép
pen kell cselekedni. Pont ez a nehézségi fok 
adja a szalonkázás savát-borsát. Lényeges 
viszont, hogy a húzási időben kézbe vett 
fegyverrel, a biztosítógombra és a ravaszra fi
noman ráhelyezett ujjakkal legyünk készen az 
azonnali lövésre. Nagyon ügyeljünk a szalon
ka minden kétséget kizáró felismerésére, és 
ne essünk áldozatul a gyors reflex kényszeré
nek A húzás idején beszálló feketerigók, a 
később repülő vadkacsák, lappantyúk, dene
vérek vagy végül a baglyok nagyon könnyen 
megtéveszthetik a feszült idegállapotban ke
vésbé megfontolt, „gyors kezű" vadászt. A vil
lámgyors golyóként elsustorgó. egymást ala
csonyan kergető szalonkáktól, a lepkeként 
imbolygó hosszúcsőrűig. mindent képes pro
dukálni. Talán annyit meg merek kockáztatni, 
hogy a keresztben húzó szalonkára, ha csőr
látó távolságra van. 40 centiméterre eléje, fo
lyamatosan kísérve, a szemben igen gyorsan 
jövőre, nem előre, hanem már hátrafordulva,

utána kissé alá. a hátulról igen gyorsan érke
zőt előre engedve, alá érdemes lőni. 
Hangsúlyozom viszont, hogy ahány eset. 
annyi mód. Nagyon sokat segít, ha korrog 
vagy pisszeg a szalonka, vagy kergetőzve 
szinte csipog, ilyenkor csökken a meglepetés 
bénasága. A lelőtt szalonkát azonnal vegyük 
fel. mert sokszor elgyalogol, vagy újra szárny
ra kél. Mindig azonosítsuk be valamiféle jel
legzetes terepponthoz a leesés helyét, és kí
sérőnket odaküldve, vagy magunk odamen- 
ve jelöljük meg. röviden hallgatózzunk az 
esetleges vergődés miatt, s azután kezdjük 
keresni. Ha úgy érezzük, eltaláltuk a húzó ma
darat. nem illik hangoskodni, kutyánkat biztat- 
gatni a keresésére. Kutya híján, ha nem talál
juk. még másnap is keressük. A szalonka oly 
nagy becsben áll. hogy volt. amikor két hét 
múlva találtam meg egy gödör jéggé tömörö- 
dött hóval és ággal borított alján. A sebzett 
szalonkát feltétlenül, de még a látszólag elhi- 
bázottat is célszerű utánkeresni, aminek leg
jobb módja a nagyon alapos kutyás vagy 
többemberes utánfésülés.

Volt olyan szalonkám, amelyet a rálövéstől 
200 méterre, a völgyben lefelé találtam meg 
másnap a világosban.

Az esti és a reggeli húzások jóságát tekintve 
nem érdemes vitatkozni, mindegyikre ki kell 
menni, és várni kell a következőt! A húzás vé
gén ne rohanjunk el. várjuk meg egymást, 
vagy ahol lövés volt. menjünk oda felajánlani 
segítségünket. A lőtt szalonkát nagy becsben 
tartsuk, és az etikettnek megfelelően járjunk el.

Kötelező minden leesni vélt szalonka után- 
keresése. Nemcsak a saját madarunk, a má
sok által feltételezhetően lőtt madár keresésé
ben is segítsünk. Ha más találja meg a lőtt ma
darunkat, illendő a figyelmesség, és szinte kö
telesség más kutyájának a megjutalmazása.

Ne irigykedjünk, sose felejtkezzünk meg 
arról, hogy mások sikeréhez gratuláljunk. Az 
avatások, ünneplések, viccelődések, ugratá
sok a jó ízlés keretein belül történjenek.

Nem illik más által lőtt szalonka ecsettollai- 
ból a saját „dicsőségünkre" trófeát készíteni, 
viszont illetlenség, ha a saját madaraink trófeá
it „elfelejtjük" kivenni, összegyűjtve megőrizni.

Végezetül szintén a szalonkázás illemtaná
hoz tartozik, hogy a húzás végeztével nem illik 
azonnal hazarohanni, majdhogynem azt is 
mondhatnánk: kötelező az élményeinket, a lá
tott vagy hallott madarakról szerzett informáci
óinkat másokkal megosztani. mások 
élménybeszámolóit meghallgatni, de az véle
ményem szerint a minimum, hogy illik még az 
ismeretlen vadászoknak is köszönni (!). s ha 
szalonkát lőttek -  gratulálni. A szalonkázás et
től válik egyszerre egyéni és társas vadászat
tá. Ha valaki -  a minden bizonnyal még sok il
lemszabállyal. írott és íratlan viselkedési nor
mával kibővített -  szalonka-etikett megszívle
lendő szabályait betartja, aki veszi magának a 
fáradságot, hogy amikor csak teheti, hóban, 
fagyban, esőben, pirkadat előtt keljen, és a le
nyugvó nap is még a lőálláson találja, aki nem 
sajnálja a szalonkázás utazási költségeinek 
igen szép summáját -  biztos vagyok benne, 
hogy előbb-utóbb saját magát is a gentleman, 
azaz az igazi vadászok között találja. Mert 
amit megtanulunk a szalonkázás vadászatá
nak során, akaratlanul is alkalmazni fogjuk va
lamennyi vadászati mód gyakorlásánál!



KÖNYVKRITIKA

EZ NEM VICC!

A VADASZAT GYAKORLATI KÉZIKÖNYVÉ
Rajongója vagyok a vadászkönyveknek, különösen a szaki
rodalmat gyűjtöm és örömmel értesültem a kézikönyv 
megjelenéséről. Mivel hasonló kiadványok esetében volt 
már némi rossz tapasztalatom a szakmai színvonalat illető
en. megvásárlás után azonnal a szerzők, szakfordítók és 
lektorok listáját kerestem. Fordítóként egy vadászati körök
ben ismeretlen Bt szerepel, szakmai lektor pedig egyálta
lán nem volt (eltüntetve.

Ezek után túlzott elvárásaim már nem is voltak, de a könyv 
szakmai nyelvezete és tartalma, mégis igazi meglepetéseket 
hozott. A könyv nem ígért mást, csak egy, a miénktől eltérő 
vadászati kultúra bemutatását, mégis szerencsésebb lett vol
na egy kicsit jobban kidomborítani a hazai és a francia"vadá
szati szokások közötti különbséget A könyvben túl nagy 
hangsúlyt kaptak a kutyás hajtóvadászatok, mint a nagyvad 
vadászatának legmegtelelóbb módjai. Ez önmagában még 
nem lenne baj, de valami utalást szívesen vettem volna arra 
vonatkozóan, hogy ez a magyar vadászati kultúrától egy kicsit 
messzebb áll. Nem biztos, hogy a laikus érdeklődők számára 
szerencsés a mai -  cseppet sem vadászbarát -  légkörben 
azt az üzenetet közvetíteni, hogy a nagyvad elejtésének leg
célszerűbb módja az. hogy kutyákkal addig űzzük, míg a 
végkimerült állatnak csak a kegyelemdöfést kell megadni. Az 
előzőek lehetnek talán szubjektív dolgok, de sokkal nagyobb 
hiba. hogy az egész könyv nyelvezete zagyva, szakszerűtlen, 
félrefordításokkal, helytelen, olykor gyermeteg kifejezések
kel. Ilyenek: őz borjak és őztehén (67.o.); a vaddisznó nős
tény fűből, ágakból összerakott fészekben ellik, amit üstnek 
neveznek (75.0.); az élen haladó vaddisznó nagy valószínű
séggel a vezérnőstény (76.o.);a nőstény (vaddisznó) szem
fogát horognak nevezik (77.o.)

A 76. oldalon a vaddisznó kis- és nagyagyarának fejlő
dését bemutató ábra -  az bizony kocakampót ábrázol.

Mezei nyúlról írja: azok. akik nem ismerik közelebbről, 
könnyen összekeverhetik az uregi nyúllal (85.0.). Ez 
azért egy „szakkönyvtől" kissé erős feltétele
zés. Vadászatáról: különös ellenálló képességgel bír. 
Ahhoz, hogy megállítsuk, el kell törni a csontjait. (91.0 .)

Muflon: A nőstényeknek vagy anyajuhnak is van szarva, 
ám az övé sokkal finomabb (163.0 ). Talán gasztronó
miai szempontból?

Récék: a vadász túttyel csalogatja a madarakat (177.0 ).
Több vadfajnál említésre kerül az ajánlott sórétméret. sajnos 

minden esetben a francia számozás szerint. így nem csak a lai
kusok. de a legtöbb vadász számára is rejtély marad az ott elfo
gadott valódi sórétméret. És az egyik „kedvencem" kézi után
töltést félautomata, dupla csövű sörétes puska (185.. 199.0.)

Lassan eljutunk a ..magyar tradíciók, magyar viszonyok" 
című részhez. Itt található a magyar kiadás előszava, mely va 
lamely rejtélyes okból a 254. oldalra került, a magyar vonat
kozású rész elé. Ebben a részben a fotók minősége sajnos 
szemmel láthatóan gyengébb, s mint magyar jellegzetesség
gel. a fejezet egy szika-szarvas pár képével kezdődik. A kiadó 
kifejti, hogy nem akar abba a hibába esni, hogy az egyes ál
latfajok hazai vadászatával is foglalkozzon, ezért külön feltün
tette a nálunk törvény által védett fajoknál a védettséget. Ez 
azért elég hézagosra sikerült, áttekintve a fajok ismertetőit!

A magyar jellegzetességek összefoglalója rövidre sike 
redett. de bőven jutott bele a tárgyi tévedésekből, elírások 
ból. Például: vadásztársaságok formái: vadászterülettel 
rendelkező vagy haszonbérlő társaságok. Az éves vadgaz
dálkodási terv kiterjed a takarmányozás és földrendezés 
tervére (263.0.). Vadászvizsgát tehet, aki valamely belföldi 
Vt. tagja, vadászfegyver tartására érvényes engedéllyel ren
delkezik (264.0).

A fontosabb vadászati kiadványok jegyzéke a 266 olda 
.Ion egy szűk körű. véletlenszerűen kiragadott lista, mind
összesen 17 kiadvánnyal. 13 szerző tollából 

Legmegrázóbb része a kötetnek a 268-273. oldalig tér 
jedó magyarázó szószedet. Ezt kár volt beletenni, mert töb
bet ártott, mint az előzőek együttvéve. Mintha csak Nagy 
Lajos „Képtelen természetrajz" című művét olvasnánk. Te
le gyermeteg, ostoba butaságokkal, tudományoskodó ma
gyarázatokkal.

Csak néhány .címszó” a „kedvenceim" közül, humor
nak is elmenne.
Agancs: magától sorvadó csontos képződmény. 
Baromfiudvar: kis. bekerített madárházak, ahol fácánokat 
nevelnek.
Bőgés: a szarvas kiáltása a párzás idején (talán csúcspon
ton?).
Búvóhely: olyan szabad és egészséges zóna. ahol a vad 
megpihenhet.
Csapás: a vad jól látható haladási iránya, amelyet vagy je
leznek nyomok vagy nem.
Csendes menekülés: amikor az állat zaj nélkül eloson.
Egy vad felismerése: különböző nyomok alapján történik: a 
nyomok tisztasága szerint különbség tehető „jó” vagy 
„rossz" felismerés között.
Etetés: takarmányosztás nagy állatoknak.
Gilisztát keres, férgek után kereső szalonkára használják. 
Hajtóvadászat: a vadászok sorban haladnak, hogy lelőjék a 
felvert vadat.
Idei vadkacsa: az adott évben született fiatal vadkacsa.

Jelzőkürt: a vadászkürt régi elnevezése.
Jó szimatú vadászkutya öreg kopó. amelyet a visszaüzött 
vad kiugrasztására használnak.
Kisnyül: fiatal házinyúl.
Lábnyom: nagy állat lába által a talajon hagyott nyom. 
Lövedékköpeny: elsősorban golyós puska töltényének hü
velye.
Magányos, öreg vadkan: öreg vadkan, amely eltávolodott a 
társaságtól.
Meglapul: vad földhöz lapul.
Nagy darab hús: elejtett vad mennyisége 
Nőstény vadászkutya: szaporításra használják.
Nyúl vacka: a nyúl mély. szűk. kényelmesen berendezett 
odúja.
Ózszag: őz ürüléke.
Párosodás: az az évszak, amely folyamán a madarak páro
sodnak.
Párzás emlősök szaporodási időszaka.
Sarjerdó: kb. 20 éves erdő.
Szalad: szárnyasvad lábon menekül.
Szalonkavadászat tavaszi húzáskor: szalonka tojásrakási 
ideje (márciusban).
Szárítkozó hely: az a hely. ahol az állatok megszámoznak 
egy nagy esőzés vagy bőséges harmat után. Ez a mezei és 
üregi nyulaknak sajnos az országúton van. a nagyvadaknak 
pedig a napon.
Szarvas agancsa: szarvasfélék agancsa.
Üresen találni a vad fészkét: zsákmány nélkül térni haza a 
vadászatból.
Vad levágott feje: vaddisznófej.
Vadcsapás: az a mód. ahogyan a vad mozog és így nyomo
kat hagy a talajon.
Vaddisznóagyar: a vaddisznó orrának felső része, 
amellyel a talajt forgatja. Nem tévesztendő össze a vad
disznóagyar az állat egyetlen roncsoló fegyverként szol
gáló agyarral.
Visszatérés a vad csele, amikor nem kerül lőtávolságba, 
hanem a háttérben elmenekül.

Gondolom ezekhez nem kell kommentár.
Egyébként a kötet igényes és tetszetős kiadású, jól tagolt, 
érdekes fejezetekkel. Kár. hogy a „béltartalom" színvonala 
ilyenre sikeredett. Odafigyeléssel, egyetlen szaklektor se
gítségével a hibák könnyedén kijavíthatóak lettek volna. 
Kár érte!

Godzsák Tibor
vadgazdálkodási szakmérnök

AZ IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE
A hetedik alkalommal hirdetett ifjúsági pályázatot a Vadász Könyvklub Egyesület. Az idei pályázatra jellemző 
volt. hogy a szokottnál jóval kevesebb prózát és verset küldtek be. mint rajzot, festményt. Az irodalmi anyagban 
nagyobb részben az idősebb korosztály küldött pályaműveket, s ez is eltért az előző évek gyakorlatától. Szép 
számmal érkeztek pályaművek a határainkon túl élő magyaroktól is. A kiírás szerinti kategóriák: 6-9 évesig I.. 
10-13 évig II.. 14-18 -évig III.. 18 év felett IV.

A zsűri elnöke Homonnay Zsombor, tagjai: Boros Zoltán. Barbócz Éva. Köveskúthy György és Somfalvi Ervin 
voltak,

EREDMÉNYEK:
IRODALOM
VERS:
II. KATEGÓRIA Palotai Éva, Nemesgulács.
Boros Júlia. Tiszalúc
IV. KATEGÓRIA: Gál Mária. Jelenec. Szlovákia. 
Halasi Diana, Cegléd. Kántor Péter. Komárom 
KÜLÖNDÍJ Hlavicska Szilvia. Sitnianska. Szlovákia 
PRÓZA:
II. KATEGÓRIA Boros Júlia. Tiszalúc. Góz Attila 
Komló. Szabó Ildikó. Orechová Poton.Szlovákia 
KÜLONDÍJ Antalicz Anikó. Plastovce -  Palást. 
Szlovákia
III. KATEGÓRIA Csík Péter. Dunakeszi

IV. KATEGÓRIA: Szilágyi Péter. Szeged, Faller 
László. Szombathely. Farkas Rolf, Szombathely

FESTMÉNY, RAJZ
I. KATEGÓRIA: Károlyi Anett, Örkény, Botya 
Katalin, Örkény. Nagy Melinda Örkény
II. KATEGÓRIA Molnár Éva. Komarno. Szlovákia. 
Gyetván Adrienn Kartal. Kiss Márta Cgyházgele 
Szlovákia
III. KATEGÓRIA: Teknős Nándor, Hajdúhadház
IV. KATEGÓRIA K.Kozma Mariann Úrkút 
KÜLÖNDÍJ Salgó Viktória, Dvory -  Zitovon. 
Szlovákia

AZ ŐSZI ÉS TÉLI VADÁSZAT 
FONTOS KELLÉKEI:

-filcbéléses, fűzős gumicsizma 
-gumi comb- és mellescsizma 
-thermobéléses, vízlepergető, kétrészes öltöny 
kapucnival

1201 B ud apw *. Hrtwntó irt 75 
T *  285-2636. 283-2285



A P R Ó H IR D E T É S

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 
100-100 Ft ♦ 25 % áfa. A hirdetéseket 
levélben, faxon, e-mailen vagy szem
élyesen. minden hónap 10-éig szíves
kedjenek leadni. A Vadászati Kulturá
lis  Egyesület tagjainak a nem keres
kedelmi jellegű apróhirdetések egy 
megjelentetése ingyenes.

FEG YVER

Merkel 20-as, gravírozott és Búhag 20-as. vésetl 
vadászfegyverek kifogástalan állapotban eladók. 
Tel.: 06/3019989-365.
AYA Holland-Holland lakatszerkezetú. spanyol 
gyártmányú, 12-es kaliberű, sörétes puska el
adó. 20-as Merkel vagy belga sör él est beszámí
tok Kaposvár. Telefon 06/30/9365-319
CZ-550-Lux egyedi ágyazással, 3-12 x 50-es 
Meopta céHávcsóvel. levehető gyán szerelékkel, 
éiszakai oplikával eladó Ugyanitt Carl-Gustav 
6,5x55-ós egyedi ágyazással. 7 x 50-es Meopta 
céltávcsővel eladó. 30/272-5437
Eladó 2 darab 16-os kalfcerú, belga, sóréles 
puska, eredeti á«apotban Tetefonszám: 
06/30/9331-714
7,62-es, angol, 5 lövetű karabély, nagyon jó cső
vel. 6x4£es céltávcsővel. 200 darab töftémyei. 
fegyvertámpávai. akkumulátorral és akkutöltővel 
70.000.- Ft-ért eladó. Tetefonszám: 06/26/313- 
114 (Próbalóvés megoldható)

K U T Y A

Kitűnő küllemű és munkateljesitményü szál
kás szőrű tacskók eljegyezhetik a Von Allten- 
burger kennelből. Marosmenti-RucMogó M*u

Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x 
CAC. 2x CACIB. 2 x HFGY BOB D K. Európa 
Kupa győztes, tenyésztésre javasolt kannal fe- 
dezletúnk. Telelőn: Szaka: 06/30/9619-481.
Bevadászott, utánkeresésben. disznóhajtásban 
gyakorlott, dermedt vadat is csaholó, munka
vizsgás tacskókopó kan eladó. Telefonszám: 
06/30/901-8637
Vadászkutyák képzése (fegyelmi, vadászati, tár
sasági) képességvizsgára, vadászati akalmassági 
vvsgára és murkavizsgára való fekészilése! 
Képzés formája panziós jelegű, ideje a tulajdonos
sal egyeztetve Bárány Szabolcs 06/30/9965-198.

A L L A S

Saját terepjáróval rendelkező vadász techni
kus hivatásos vadász áBást keres Bács-Ktskun 
Megye déli részén illetve Csongrád megyében 
Vadászati felszereléseken kívül rendelkezem 
számításiechnikai és GPS rendszerrel, valamint 
számítástechnikai mérnöki végzettséggel. Tel: 
70/2699114 e-mail: venatoröenternet hu 
Vadgazdálkodási technikusi végzettségű h va- 
lásos vadász állást keres nagyvadas vagy ve
gyesvadas területen. Majd két évtizedes szak
mai gyakorlattal, német nyelvtudással rendelke
zem. Lertormáható vagyok. Tetefonszám: 
06/84/355-694.06/20/549-5084

V E G Y ES

Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől 
Hazai, afrikai, hal. stb. Kérésére termékcsmerte- 
tót küldők. Fűzi Gábor faszobrász Tel/fax: 318- 
92-50. Telephely 1116 Budapest. Talpas u. 4
Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 db szó
beli tétele (350 kérdés) megrendelhető a 
06/75/313-271 vagy 06/20/333-28-34-es telefon- 
számon

Somogy megyében 35 hektár legelő erdő. mel
lette élő vízfolyás és halastó, vadászati jog lehe
tőséggel eladó. Villany és viz van. Lovas turiz
mus kialakítására kiválóan alkalmas. Telefon
szám: 06/30/243-89-20
Bakonyban lévő nagyvadas területre vadásztár
sasági tagokat keresünk Tagdíj: 100.000.- Ft/hó. 
Információ: 06/88/443-300.
Vadászkónyvet a szalonkavárás hónapjában!
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium könyvkíná
latáról ingyenes árjegyzéket küld! Makó, Zrinyi u. 
34 6900. Tetefonszám 06/62/211-561.
Egyesületi zászlók és kitűzők készítése rövid 
határidővel. Tetefonszám: 315-1102
Somogy megyében nagyvadas tagság átadó 
Tetefonszám: 06/30/9351-895.
A Mátrában 36 hektár terütet 50-50 %-erdő. illet
ve gyep eladó. Érdeklődni: 06/32/461-638.

Aulomata és kézi korongdobók, könnyű, hor
dozható magaslesek, befogó csapdák, pus
ka belövő állvány, hazai áron. két év garanci
ával az INTERMAS Kft-lól 
Helyszíni verseny rendezése automata gé
pekkel. lőtér tervezés, kivitelezés. 

www.internras.tni.hu 
Fax: 06/66/450-538. Tel: 06/20/945-0764.

Fegyverja vitás:
Minden típusú lőfegyver javítása, felújítása, 
agyazása. céltávcső szerelése, vizsgáztatá-

• sa. hatástalanítása, értékbecslése 
Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc tegyverműves.

4034 Debrecen, Tengerész u. 4,. 
telefon: 06/52/423-176

Zemplén hegységben, erdőségekkel kö
rülvett hegygerincen fekvő falucskában, 
12 hektáros, különálló domb, belterületi 
építési telkek különleges panorámával 
eladók. Telefonszám: 06.30 960-2008.

KOTORÉKOZÓK FIGYELEM! 
Mmmeflaíamhü/nivairucMQhflyuh

NIVA (1.7.1). TATA (1.9.TDI.I GAZella 
(2.2 TD I megbízható, olcsó, új 

terepjárók teljes típusválasztékát 
kínáljuk! Kedvező árakkal és hitetekkel, 

várjuk önt márkakereskedésünkben! 
VERDA Kkt. KALOCSA 

Cím: Kalocsa-Dunapataj között az 51-es 
főüt metfett Kisfoktő 1/a. 

Telefon: 06/30/9583-326,06/78/463-862

H A L O T T A IN K

Elveszteti egy igaz vadászt, egy kiváló embert a 
Gyulai Dózsa V t. Koiláth József egyike volt azon 
vadászoknak, aki anyagi áldozatot is vállalt a 
vadgazdálkodás fellendítése érdekében, hiszen 
alapító tagja voí a Békés Megye Vadászható 
Vadjaiért Alapítványnak
Gyógyíthatatlan betegséged és hirtelen halálod 
2003 január 4-én. csak 61 évet engedett szá
modra Józsi, nyugodi békében!
Búcsúzik tőled a Vt. és a Kuratórium

Megrendültén, mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Medvegy Pál vadásztársunk, életének 68. évé
ben. 2003. január 27-én etwnyt. Január 31-én 
helyeztük örök nyugalomba. A vadásztársak 
díszsortúzzel búcsúztak tőle. Emlékét kegyelet
tel és tisztelettel megőrizzük. Pák bácsi, nyugodj 
békében...

Tessedik Sámuel VI Békésszentandrás

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

A  V K E
A nagyvad találatjelzése videó kazetta 
Amit a nagyvadról tudni illik Ml. Vadásziskola 
A természet közelről videó kazetta 
Élőhelyfejlesztés és vadgondozás apróvadas 
vadászterületen (vadgazdálkodás I.) videó kazetta 
Ambrózy Árpád: Egy vadászíjász kalandozásai 

a Kárpátoktól Kanadáig 
Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell 
Az Állami Vadászvizsga tesztkérdései 
Balogh Gábor. Véges vadászmezők 
Bán István: Harc az elemekkel 
Bán István: Szarvasbőgés 
Bán István: Vadóc vakációk 
8ársony István: Csend 
Békés Sándor: A természet bűvöletében 
Békés Sándor: Imádkoznak a fák 
Beregszászi György. Pernye 
Beregszászi GyórgyHamu alatt 
Beregszászi-Csóre-Motesiky: A vadászat árnyoldalai 600,-
Bernd Krewer A csükós vad utánkeresése 1.300.
Bertóti István Bakot is lőttem 2.500-
Biró Ando-Szinák János: Az ezerarcú német juhászkutya 2 200- 
Bőhm István: A hannoveri véreb 1 480.-
Czáka Sarolta Cserepes dísznövények 1.900-
Csépló József: Hajnaltól késó estig 1.600,-
Dr. Adámfi Tamás Vadászati Bibliográfia 750-
Dr. Balázs István: Szövetkezeti erdőgazdákodás 

és társult erdőgazdákodás formája 1.000-
Dr. Cad Tabel: A mindenes vadászkutya 2.240-
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét illa 2.200.

•Dr.MontaghAndrás Négylőldrészenvadásziam 1.850-
Dr. Montagh András Sikeres sóréöövés 1200,-
Dr. Szerb Imre: Együtt vadászni 1.000.-
Dr Végh Endre: Tubák, bátyó és a többek 2100.-
Dúcz László: Ha rmatcseppek 1.200-
Dúcz László: Csillagfényben 1.500,-
Evanics Béla Mtenberger 300.-
Evanics Béla: Az út végén 1.000-
Faragó István Kápolna a hegytetőn 590.-
Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek 1.970-
Felsőeőri Nagy Gyula: Egy dudás két országban 2 200. -
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben 1 400.-
Földi László: Végtisztesség 2.200-

Fredehch C Selous: Természetrajzi megligyelések Air kában 3.100- 
Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken 2.200-
Fülóp Gyula: A vadász és a nők 2.500,-
Gatántai Miklós-Tóth Imre: Dísznövény zsebkönyv 2.500.-
Gánti Tibor. A remetesűldő 450-
Gyenes István: Öröklés 350-
Gyenes István: Megszállottan 350-
Gyenes István A természet és én 5 1.200-
HangayGyörgy Kuszkuszkókusszal 1.700-
Hangay György Ahol még kék az ég 1.600-
Hangay György: A kacagó koponyák földjén 2.400,- 
Haraszthy László: Magyarország madarai 5.800,-
Heltay István: Vadásziskola 7 188,-
Horváth Zsuzsa: Virágkötészet 737 -
ifj. Losonczi Miklós Pihsi vadásznapló 300,-
Ignácz MagdoJna-öerdár Béla: Négyszemközt a természettel 5.800,- 
Ipolyvölgyi Németh József: Mária kegyhelyek 

Mária országában 800 -
JeanShinodattoten . Bennünk élő Istennők 780-
Kászoni Zoltán: Az a medvés. piszlrángos csodás Erdély 2.350.- 
KÓD-EX 2.500,-
Kopa János: Magyar vadászati szó- és szokásgyűjtemény 1.300- 
Kovács György-Heltay István: A mezei nyúl 1.790,-
Kovács László: Puskák és töltények 1200-
Kovács László: Tucatnyi töltény 1.100.-
KováCSLászló: Töltényportrék 900-
Kovács László: Puskák és vadászok 1.000-
Kovács László: Skandináv vadászhumor 
Kovács László: Tizenhárom töltény 900.-
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 5.900,-
Krizsán László: A szabad természet fia 1.400,-
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2.100.-
Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata 3.000,- 
Lakatos Károly: Vadászhit, A császármadár és vadászata 2.400,- 
Lanszkj József A korszerű prémesaűat-tenjésztés gyakorlata 2125- 
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 750-
Mélypatakmé Rottenstem Gertrud Kutyatartók 

és -tenyésztők kézikönyve 1.900-
Merán Fúlóp: Vadászemlékek, gondolatok 2.500,-
Mess Béla: Apróvadra is vadásziam 1.100.-
Mess Béla: Vadászszemmel ót földrészen 1.400-
Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel 1.600.
Mészáros Kálmán: Abesszinia a vadászok paradicsoma 1.400-

Michael Maés: Vadászterületek a nagyvilágban 4.500,-
Millenniumi Vadászati Bizottság: Száz év, száz vadász 4.000,-
Molnár László-Motesky Árpád: Gróf Forgách Károly 

étele és családjának története 1.200-
Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra 
Motesiky Árpád: Lévától Nagymarosig 1.400-
Mustang Kft.: Lókótők. válogatás a magyar •

irodalom lovas témájú Írásaiból 1300-
Nadter Herbert: Vadásznapok, vadászévek 2.500-
Nagy László: Természetbarát zsebkalauz 600-
Nemeskéri Kiss Géza: Vadludak 900,-
Nemeskén Kiss Sándor Egyszer volt 2.500-
Nemzetközi Vadászijász Oktatási Program 1.100.-
Oláh Zoftán-Oláh Armand: Hajnalok és alkonyok 2.500-
PállEndre Mozakokvadászéletemból 2200-
Páll Endre: Egy lövéssel kettő 1400.-
PeUe Jánosné: Fóző»skola 967.-
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2200,-
RohályGábor-MészárosGabneU Borkalauz2002 t .690-
Schell József: Megint ősz tesz
SchmíSt Egon: Kócsagok birodalma 1800-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői 2.200-
Smapius János: Kis vadászerdő 1.200.
Studmka László: Minden nap vadász nap 2.500.-
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1.850- 
Tálosi István: ötven vadász emlékeiből 8 1.900-
Vadász-Zene CD 2.500,-
VKtecz Ferenc: Tanítványok 2.400.-
Vöjnits András: Afrikai levetek 2.500.-
Vuray György-Rácz Fodor Gábor-Szabó Zoltán 

A magyar vadászhatom képeskönyve 5.400.-
Wentzely Dénes: Elmegyek a lombhullással 1.000,-
Wentzely Dénes: Erdősiraló 800, -
Wentzely Dénes Erdőzügás 1000,-
Wentzely Dénes: Versek akonyati lényben 600, -
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550,-
Wéntzely Dénes: Erdőzsongás 850-
Wilhekn Kuhnert: Modemen földjén 3.500-
Zentai Béla: Vadászfegyverek és lőszerek 2.200.-
ZöWág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme 4 200- 
Zsamovitzky Árpád: A sporthorgászat vagy halászás horoggal 1.500,- 
Zsmdely Ferenc: Isten szabad ege alatt 2.500-
Zs*ai László: Otven vadász 10 2.400-

K Ö N Y V Á R J Á N  L  A T A
3.500,-
3.500,- 
2.300,-

3.800,-

1.600.- 
1. 100-

3.000,- 
450-

2 .200 -

2.000,- 
1.200,- 
2.100.- 
1.590,- 
1.940,- 
1.400.- 
1.400-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4. telefon: 242-00-42 
vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénél

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


TERMESZETPATIKA
Aki nyitott szemmel jár az ébredő termé
szetben a hajnali húzás után. az esti szürkü
let előtt, a környező növényvilágot is megfi
gyelheti.

KÖZÖNSÉGES (BIBIRCSES) NYÍR BE- 
TULA PENDULA (B.VERRUCOSA) Pio
nír erdei fa. a hegyvidéki sovány, kilúgozott 
talajok gyakori jellemzője; itt-ott az Alföld üde 
homokján is él. A hatóanyagot a nyírfa levelei 
alkotják, egyes készítményekhez rügyeit is 
használjuk. Csersavat, gyantát, flavonokat. il
lóolajat. stb. tartalmaz. A nyírfa fájából szá- 
razdesztillációja révén hajhullás és bőrbajok 
elleni jó minőségű kátrányt nyerhetünk. Le- 
vélforrázatát vizelet és epekőhajtó, vesekő
oldó. ödéma- és reumaellenes szerként alkal
mazzuk. A nyírfát tavasszal ék alakban meg- Kökény

hasítják, a kifolyó „nyírfavizet" vagy „virics"- 
et vesekő elhajtásra használja a népgyógyá
szat. A németek un. „birkenwasser" formá
ban hajhullás, illetve kopaszodás elleni szer
ként használják.

FEKETE NYÁR (POPULUS NIGRA) Ma
gas. terebélyes fa. világosszürke kéreggel. 
Az Alföldön gyakori. A hatóanyagot a fekete 
nyár januártól- márciusig gyűjtött 2*3 cm 
hosszú, sárgás, zöldesbarna színű, aromás il
latú rügyei alkotják. Összehúzó hatású és an
tibiotikumként is ajánlják, de enyhe hasme
nést okoz. A belőle főzött teát nyálkaoldóként 
és vizelethajtóként. gyomorégést, felfúvódást, 
hányingert szüntetőként és emésztést javító
ként is ismerik. (A nyárfa égetett szénpora.) A 
rügyekből zsírban kifőzött balzsam, égési se
bekre. fagyásokra. aranyérre (Vadászok!), 
ajakrepedtségre. fejkorpa, bőrsömörök keze
lésére kenőcsként használható. (Pipom- pá- 
pom kenőcs.)

FEHÉR FŰZ (SALIX ALBA) Egyetlen ma
gas termetű fűzünk, vízpartok mellett nedves 
helyeken található. A fa levelének főzetét láz 
és reumás fájdalmak csillapítására használ
ják. A fakéreg a drogok főzetét belső vérzé
sek. bélhurut, izületi bántalmak. gyomorhurut, 
hólyaggyulladás ellen isszák. Külsőleg pedig

fagyott testrészek és aranyeres bántalmak 
kezelésére szolgál.

KÖKÉNY (PRUMUS SPINOSA) Március 
végétől április végéig virágzik. Kinyílt virágait 
és érett, kocsány nélküli terméseit kell gyűjte
ni. A virág teája enyhe hashajtó, vértisztító, vi
zelethajtó és magas vérnyomást csökkentő 
hatású. Soványító kúrák esetén is eredmé
nyes. Vérhas. sőt fehérfolyás gyógyítására is 
alkalmas. A termés főzetét bélhurut ellen fo
gyasztják.

LÁGYSZÁRÚAK

ACSALAPU (PETASITES HYBRIDUS 
SCH.) Március - április a virágzás ideje. Fo-

Az ibolya fehér is lehet

lyók. patakok partján, árkokban és erdőszéle
ken nő. A lázcsillapító hatású gyökerét még a 
virágzás előtt gyűjtik, ősztől tavaszig. A pes
tisjárványok idején nagy jelentőséget tulajdo
nítottak ennek a növénynek. Láz. légszomj, 
köszvény és epilepszia ellen használható iz
zasztó teaként. (Kortyonként.) A nagy. friss le
velei ficamos. rándult. feltört lábra jó és min
denfajta égés. rosszindulatú fekély, égési seb 
gyógyítására is alkalmas.

ILLATOS IBOLYA (ERDEI IBOLYA, MÁR
CIUSI IBOLYA VIOLA ADORATA L.)
Erdőkben, cserjésekben sokfelé előforduló, il
latos virágjáért közkedvelt, évelő növény. A 
gyökérzetét és a kifejlett leveleit legfeljebb 3 
centiméter hosszú nyélrésszel lecsípve kell 
gyűjteni. Nyálkaoldó. izzasztó, vértisztító hatá
sa ismert. Az ibolyavirág szintén nyálkaoldó. 
de idegnyugtató és magas vérnyomást is 
csökkent.

ORVOSI TÜDŐFÜ (TÜDŐGÁLNA, EM- 
BERKÉPÜFÜ, STB. PULMONARIA OF- 
FICINALIS L.) Tölgyesek, bükkösök gyakori 
aljnövényzete. Márciustól májusig virágzik. Ha
tóanyagát a növény virágzás után fejlődő tő
levele képezi A középkorban csodaszernek 
tartották. Nyálkaoldó. köhögéscsillapító, tüdő-

Martilapu

tisztogató hatása van. Főzete toroköblítő, re
kedtség ellen hatásos szer. Külsőleg borogató 
szerként szolgálhat fagyások. emlőrepedések 
ellen. Teája enyhe vizelethajtó és izzasztó is.

MARTILAPU (KEREKLAPU, PARTI LA
PU, LÓKÖRMÜ FÜ, SZATTYÚ TUSSI- 
LAGO FARFARA L.) Március- áprilisban vi
rágzik. Nyirkos réteken, csatorna és árokpar
ton él. évelő. Virágzatát félig nyitott állapotuk
ban kocsányrész nélkül, valamint a kifejlett, 
ép egészséges leveleit, legfeljebb 3 centimé
ter hosszú nyélrésszel kell gyűjteni. A virág és 
levél teája légzőszervi megbetegedések 
gyógyszere. Levelét az asztmások -  görcsös 
köhögésük csillapítására -  pipába tömve is 
füstölik. Teája gyomor- és bélfekély ellen is 
használatos.

Felhasznált irodalom:
1. Rápáti Jenő -  Romváry Vilmos: Gyógyító növény. 

(Medicina Könyvkiadó Rt. Bp.1999)
2. Csűrös László: Gyógynövények, mint természetes 

gyógyanyagok. (Back§. Wlnite Kiadó.)
3. Csapody I.. Csapody V. Jávofka S.. Erdő- mező 

növényei. (Natura. Bp. 1980.)
4 Marian Treben: Egészség Isten patikájából. 

(Hungalibri Kiadó. Bp. 1990.)
dr. Balázs István

A nyírfa nem gyógyászati alkalmazása.



A FELKÉSZÜLÉS
Ha már eldöntöttük, hogy -  elsősor
ban -  milyen vadra kívánunk Afriká
ban vadászni, többé-kevésbé tájéko
zódtunk arról is, hogy ezt melyik or
szágban tehetjük meg, megteremtet
tük vadászatunk anyagi forrásait, elha
tároztuk, hogy farm-vadászaton vagy 
klasszikus szafarin kívánunk részt 
venni, megbeszéltük barátunkkal vagy 
barátainkkal a közös programot ... 
adottak az elhatározásaink ... elkezd
hetjük szervezni vadászatunk gyakor
lati megvalósítását.

Nem egyszerű a feladat, m int ahogy 
nincs két egyforma ember, ugyanúgy 
nincs két egyforma vadászat sem, te
hát időben és nagyon körültekintően  
kell és érdemes eljárnunk.

Ehhez próbál segítséget, tippeket, 
jó  tanácsokat szolgáltatni sorozatunk, 
amelynek vezetésére Hídvégi Bélát 
kértük fö l, aki az elm últ 10-15 évben a 
külfö ld i vadászatokon nagy tapaszta
latra tett szert.

Természetesen egy-egy rövid c ikk
ben mindenről nem eshet szó, tudjuk, 
hogy maradhatnak ki fontos részletek, 
s mivel sorozatunkat gondolatébresz
tőnek szánjuk, várjuk Olvasóink hoz
zászólásait, kiegészítéseit.

Például, egészen biztos, lehet vita t
kozni azon, hogy az elharározásokhoz 
tartozónak, vagy a felkészülés körébe 
sorolandónak tartjuk a vadászatunkat 
szervező ügynökség kiválasztását.

A KÖZVETÍTŐ 
SZEREPE

Ritkán hagyható ki, egyáltalán nem mind
egy. hogy kivel kötünk szerződést, kinek a 
kapcsolataira, tapasztalataira hagyatko
zunk és kinek, mikor és mennyit fizetünk. 
Egy-egy kiállításon, konferencián vagy 
kongresszuson magunk is megtapasztal
hatjuk, reklámanyagaikat kézbe véve lát
hatjuk, hogy több ezer vadászati ügynök
ség működik a világon. Vannak neves ügy
nökségek, akik szinte minden vadfajra, a 
világ minden vadászatának megszervezé
sére vállalkoznak és vannak a kisebbek, 
akik sokszor egy-egy vadfajra, világrészre, 
országra specializálódtak.

Ismét döntenünk kell, hogy melyiket vá
lasszuk ... hiszen a nagyoknak és a kicsik
nek is megvannak az előnyeik és a hátrá
nyaik. A nagyok előnye, hogy könnyebb 
tőlük referenciákat beszerezni, a nevük jól 
cseng több kontinens vadászainak köré
ben, mondhatjuk: bejáratott az adminiszt

rációjuk és adnak az arculatukra ... amit 
persze nekünk kell megfizetnünk. A kiseb
bek többnyire olcsóbbak, kevesbé látvá
nyos reklámmal rendelkeznek, a referenci
áik sem mindig leellenőrízhetők ... viszont 
hajtanak a jó hírnév megszerzésére, ezért 
több figyelmet szentelnek a vadászok él
ményszerű vadászatainak megszervezé
sére.

Általában -  talán a farm-vadászatok ki
vételével -  nem érdemes a területek tulaj
donosaival, hivatásos vadászaival közvet
lenül szerződni. Ennek az a magyarázata, 
hogy a vadászat előkészítése során nem. 
nehezen vagy ritkán érhetők utol, mivel 
maguk is vadásztatnak, vadászaton van
nak ... és az akadozó kommunikáció előre 
vetíti, vetítheti a gondokat.

A vadászat szervezőjével ugyanis sok 
mindent előre kell tisztázni, segítségével 
választjuk ki a vadászat ideális időpontját, 
a szafari hosszát, ehhez alkalmazkodva 
tudjuk „szabadságolni” magunkat, vele 
egyeztetjük az elejteni kívánt vadfajok li- 
censzeinek megvásárlását, a vadfaj mi
lyenségét, minőségét -  adott esetben a 
trófeák várható nagyságát -  és vele kell 
megállapodnunk az előleg, illetőleg a fi
zetség mértékéről.

Minden évben -  sajnos általában január
ban és majdnem azonos időpontban -  két 
kiemelkedően nagy vadászat-szervezői 
választék kínálkozik az amerikai Safari 
Club által szervezett Renoi vagy Las Ve- 
gasi, illetőleg az európai. Németország
ban nagy hagyományokkal rendelkező 
dortmundi vadászati kiállításon. A na
gyobb kínálat -  értelemszerűen a fizetőké
pes kereslet miatt -  az amerikai kiállításo
kon vonul fel. de ez nem jelenti azt, hogy

nem bukkanhatunk jó lehetőségekre az 
angol, a német, a spanyol, az osztrák vagy 
éppen a magyar nemzetközi kiállításokon, 
a mi FeHoVánkon. A lényeg, hogy leg
alább egy évvel korábban igyekezzünk tá
jékozódni a felkínált lehetőségekről és tud
junk meg minden részletet az utazásról, 
utaztatásról, a vadászati módokról, a kísé
rőinkről, a hivatásos vadászokról, a trófeák 
kikészítéséről, hazaszállításának módoza
tairól. az engedélyekről, a kedvezmények
ről ... minden információ fontos, mert így 
alkalmunk nyílik az ajánlatok összehasonlí
tására. a számunkra legjobb, legideáli
sabb vadászat-szervező iroda vagy ügy
nökség kiválasztására.

És még egy ajánlott szempont, ha tüze
tesen átböngésszük a Safari Club által kia
dott rekordok könyvét, az elejtés dátumai, 
a vadászterületek megnevezései és a be
mutatott trófeák minősége is segítségünk
re lehet a döntésünkben.

A VADÁSZAT 
IDŐPONTJÁNAK 
KIVÁLASZTÁSA

Afrikában sem mindegy, hogy mikor vadá
szunk. Elsősorban az időjárás miatt, 
amelyhez a vadászati idények kapcsolód
nak. Ha macskafélét akarunk lőni -  érde
mes az idény elejét választani, míg bivaly
ra és az antilopfélékre a vadászati idény 
vége a jobb. mert ilyenkor már elszárad, 
eltűnik az aljnövényzet, jobbak a látás-, és 
a cserkelésre alkalmas terepviszonyok.

Ne kössünk az időpont kiválasztásánál 
kompromisszumot, érdemes kivárni -  né
hány esetben kiharcolni -  a vadászatra 
legalkalmasabb, legideálisabb időponto
kat. amiről a felkészülésünk során több
szörösen megbizonyosodtunk ... ezzel a 
saját vadászatunk élményszerűségét, 
sportosságát és nem utolsó sorban a zök
kenőmentességét teremthetjük meg.

A NYELVISMERETRŐL
Az afrikai kontinensen a legtöbb ország
ban elboldogulunk, ha tudunk, vagy va
lamennyire tudunk angolul. A volt német 
gyarmatokon még a némettel is meg tud
juk magunkat értetni. De vigyázzunk, Ka
merunban. a Közép-Afrikai Köztársaság
ban és a többi volt francia gyarmati or
szágban csak franciául hajlandóak a he
lyiek beszélni. Rendkívül bosszantó lehet
-  és ez megronthatja a vadászat élmé
nyét is -  ha kommunikációs, nyelvi prob
lémáink támadnak a szafari során, mert



nem tudjuk magunkat a kísérőinkkel 
megértetni.

Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy is
merjük azokat az alapszavakat, kifejezése
ket. amelyek a vadfajra, a vadászat mód
jára. az utazásra, a szafarira, stb. vonat
koznak.

A legszívesebben azt tanácsolnám, 
hogy tanuljunk nyelveket... vagy olyan kí
sérő. vadászbarát társaságában utazzunk 
a kiválasztott országba, aki jól beszéli az 
országban használt nyelvet.

A szafari során -  ha erre figyelünk -  ál
talában alkalmunk nyílik a benszülöttek ál
tal használt nyelvi kifejezések megismeré
sére is. érdemes ezeket megtanulni, tudni 
és használni. Ne féljünk attól, hogy nem 
tudunk mondatokat fogalmazni, néha egy- 
egy szó is megteszi ... sokkal közvetle
nebb. emberibb kapcsolatot tudunk így ki
alakítani.

MENNYI ELŐLEGET 
FIZESSÜNK?

Előleget fizetnünk kell. ezt nem úszhatjuk 
meg. de törekedjünk arra. hogy minél ke
vesebbet. Csak így van esélyünk arra. 
hogy a szafari végén nem érezzük majd 
magunkat becsapottnak. Nem kell elhinni, 
ha a vadászatszervezői azt mondják. Afri
kában mindent előre ki kell fizetni, külön
ben törvénytelen a vadászat. Ez nem igaz. 
különösen mostanában nem. amikor érez
hető a világ gazdasági helyzetében egy 
bizonytalanság és az iraki háborús készü
lődés miatt egyre kevesebb amerikai va
dász készülődik Afrikába. Tudnunk kell ró
la, hogy még a nagy irodáknál, ügynöksé

geknél sincs túljelentkezés ... azt is jó, ha 
tudjuk, hogy egyetlen ügynökség sem ren
dezkedik be arra. hogy gazdátlan csonto
kat gyűjtögessen a raktáraiban, nekik is jól 
felfogott üzleti érdekük, hogy a szafarit si
keresen szervezzék meg. ezért ki lehet 
eszközölni, hogy csak az eredményes va
dászat után fizessünk, s legközelebb is
mét őket válasszuk a vadászatunk meg
szervezésére.

Nem könnyű, nem is egyszerű az alku, 
de megéri. Különben futhatunk a pénzünk 
után. Négy éve Zambiában szitatungára

vadásztam egy helyi ügynökség szervezé
sében. Nagyon jó tapasztalatokat szerez
tem. minden a helyén volt. ezért úgy gon
doltam nem badarság előre lekötni náluk 
egy óriás leopárd és egy fakó lóantilop
nak a vadászatát. Ennek az elhatározá
somnak azzal adtam nyomatékot, hogy a 
szafarikat előre kifizettem. Közben -  egy 
év alatt -  megváltozott a helyzet az or
szágban. oly mértékben elharapódzott az 
orvvadászat, hogy még csalit sem tudtam 
lőni a leopárd vadászathoz. Kecskét kel
lett vásárolnom a leoprád beetetéséhez, s 
mikor megtudtam, hogy a hivatásos va
dász élő kutyával is kísérletezett -  otthagy
tam a területet, üres kézzel jöttem el. Rá
adásul azóta az ügynökség is megszűnt, 
busásan megfizettem a megelőlegezett bi
zalmat.

Ugyancsak a „nagyvonalúságomnak 
köszönhetem", hogy ma is várom a pén
zem visszafizetését egy sikertelen kínai 
vadászat után. Hírét vettem, hogy Mongo
liánál sokkal olcsóbban lehet Kínában al- 
táji argalit lőni. Néztem a térképen, való
ban az Altáj átnyúlik Kínába is, miért ne 
lennék én úttörő a kínai vadászatnál. Két 
hétig szenvedtünk a hegyek között, de a 
juhok királyának nevezett argaliknak még 
a nyomát sem találtuk.
Tanulság, azóta egyetlen szafarit sem fize
tek ki előre.

SOROZATUNK KŐVETKEZŐ RÉSZÉT A 
FELKÉSZÜLÉS ELMÉLETI ÉS FIZIKAI 
KÖVETELMÉNYEINEK ÖSSZEGYŰJTÉ
SÉVEL FOLYTATJUK, AMELYBŐL -  A 
TÖBBI KÖZÖTT -  KIDERÜL, HOGY MI
LYEN KALIBERŰ FEGYVEREKKEL, TÖL
TÉNNYEL ÉRDEMES AFRIKÁBAN A 
KÜLÖNBÖZŐ VADFAJOKRA VADÁSZNI?
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MITSUBISHI Pajero Pick Up 4 W D  GL MITSUBISHI Autószalonod
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VADÁSZ CSOMAG
Kartervédős első gallytörő, Maxliner 
zárható kiegészítő doboz, 3 részes 
bukócső, 2 csöves hátsó lökhárító, 
platóbélés fém rakományrögzítővel.' 
nettó 479 000 Ft helyett

37Ö VO O O  F t m

ERDÉSZ CSOMAG
Kartervédős első gallytörő, felépít
mény fűthető hátsó autóüveggel, 2 
csöves hátsó lökhárító, platóbélés 
fém rakományrögzitővel. 
nettó 753 000 Ft helyett

| 5 9 9 ^ C ) b ^ F t  i

1037 Budapest, Zay utca 24. 
Telefon: 388-9175

1012 Budapest, Alkotás u. 20. 
Telefon: 202-5180

1134 Budapest, Róbert K. krt.Í47 
Telefon: 350-2121 '

,
2030 Érd, Piroska u.14. 
Telefon: 06-23-361-360

w w w .m its u b is h i.c o .h u
w w w .d u n a in te rse rv ice .h i

MITSUBISHI MODELLEK 
CARRYBOY ÖLTÖZETBEN

Budaörs, Kinizsi u. 26. 
Telefon: 23/430-977 
Pécs, Zsolnay u. 54. 
Telefon: 72/324-986 
w w w .c a r r y b o y .h u  
imap@axelero.hu

http://www.mitsubishi.co.hu
http://www.dunainterservice.hi
http://www.carryboy.hu
mailto:imap@axelero.hu




K öszön tő G re e tin g s

Ebben az évben 10. jubileumát ünnepli a FeHoVa, Fegyver, 
horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás, amelyet a SZABADIDŐ
2003 keretein belül három másik kiállítással -  a jól ismert Sport, 
Budapest Boát Show és a Budapest Motor Kiállítással -  együtt 
tekinthetnek meg az érdeklődők.
Napjainkban egyre elterjedtebb módja a szabadidő eltöltésének 
az aktív pihenés, amelynek kedvelt formája a vadászat, horgászat. 
Különösen a vadászat iránt nőtt hazánkban az érdeklődés: évről 
évre egyre többen látogatják meg külföldről is Magyarország 
vadászterületeit. A turisták számának növekedésével bővül a szol
gáltatások köre is. A különböző igényeknek megfelelő kínálat biz
tosításában nagy szerepet kapnak az állami vagy önkormányzati 
tulajdonú erdő-, vadgazdaságok, illetve egyre jelentősebb az 
ezen a területen működő magánvállalkozások szerepe is. A 
FeHoVa kedvező „terepet*4 biztosít ezeknek a vállalkozásoknak, 
hogy bemutassák és népszerűsítsék szolgáltatásaikat.
A kiállítást a témához kapcsolódó kísérő programok teszik még 
tartalmasabbá. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz
térium bemutatkozása mellett íjász-, solymász-, vadászkutya
bemutatók és érdekes versenyek garantálják a szórakozást min
den idelátogatónak. A vállalkozó szelleműek többek között 
kipróbálhatják a flóbertpisztoly-, légpuskalövészetet vagy lézer 
fegyverrel lőhetnek „vadakat". A művészetek kedvelőit a 
„Természet és én" című kiállítással várjuk.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a „B" pavilon tágas területe teszi 
kényelmessé a nézelődést, és kínál kedvező lehetőséget szakmai 
bemutatók és üzleti tárgyalások folytatásához.
Bízom benne, hogy ebben az évben is -  hacsak néhány napra is
-  sikerrel varázsoljuk pavilonjainkba a természetet, és az itt bemu
tatott és vásárolt termékekkel kellemesen és hasznosan töltik 
majd szabadidejüket!

Dr. Barabás János
vezérigazgató 

HUNGEXPO Rt.

The FeHoVa International Arms, Fishing and Hunting Exhibition 
celebrating its 10th anniversary this year. It is awaiting visitors 
together with three well-known exhibitions - Sport, Budapest Boát 
Show and Budapest Motor Show - within the frames of LEISURE 
TIME 2003.
Active relaxation - popular forms of which are hunting and fishing
- is becoming a more and more generál way of spending pastime. 
Especially hunting is attracting growing interest in our country: 
more and more people come alsó from abroad to visit hunting 
fields in Hungary. The rangé of services is widening with the grow
ing number of tourists. The forest and game economies owned by 
the State or the local governments play an important role in sup- 
plying suitable offer to meet various demands, however alsó the 
priváté enterprises working in this field are alsó becoming more 
and more significant. FeHoVa is to provide favourable „field" fór 
these enterprises to demonstrate and promote their services. 
Adjoining programmes are going to make the exhibition even 
more substantial. In addition to the demonstration of the Ministry 
of Agriculture and Régiónál Development there will be archer, fal- 
coner and hunting dog shows and interesting competitions to 
grant entertainment to every visitor. Enterprising visitors can try 
among others Flobert-gun shooting or shooting at „games" with 
laser guns. The exhibition „Natúré and me“ is awaiting the lovers 
of árts.
Similarly to the pást year, Pavilion B is housing the exhibition with 
spacious room fór comfortable looking around and provides 
favourable conditions fór trade shows and business talks alsó this 
year.
I trust that we can conjure natúré intő our pavilions - if only fór a 
few days - with success alsó this year and you can spend your 
pastime in a pleasant and useful way with the products demon- 
strated and bought here!

Dr. János Barabás
CEO

HUNGEXPO Co. Ltd.

Rendezi/Organizer:
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ALTALANOS TAJEKOZTATO GENERAL INFORMATION

HELYE
Budapesti Vásárközpont, 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
(Expo tér 1.)
B pavilon, B szabad terület, 16-os pavilon 

MEGKÖZELÍTÉS
Metróval a 2. sz. metró Örs vezér terei végállomásától a vásárbe- 
járatokig közlekedő körforgalmú EXPO járattal, vagy a 37-es vil
lamossal a Pongrácz úti megállóig.

BEJÁRAT
l-es kapu

NYITVA TARTAS
2003. március 6-8. 

március 9.
10.00-18.00 óráig
10.00-17.00 óráig

BELEPOJEGYEK
Napi belépőjegy 800 Ft
(Egy személy egyszeri belépésére jogosít)
Családi jegy 1600 Ft
(Két felnőtt és két gyermek egyszeri belépésére jogosít)
Kedvezményes jegy 600 Ft
(Katonák, diákok, gyermekek és nyugdíjasok egyszeri belépésére
jogosít)
Valamennyi jegyfajta megvásárolható elővételben a HUNGEXPO Rt. 
Főpénztárában (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) valamint a 
helyszínen a vásárterület jegypénztárainál.

A KIÁLLÍTÁS SZERVEZŐJE
HUNGEXPO RT.
Kiállítási igazgató: Reményiné Tihanyi KJára Tel.: 263-6113 
Szervezők: Suga Gabriella Tel.: 263-6083

Bán Zsuzsanna Tel.: 263-6535

SAJTÓKÖZPONT
A kiállítás sajtóközpontja a B pavilonban található. 

SZOLGÁLTATÁSOK
A kiállítás az alábbi szolgáltatásokkal áll a kiállítók és üzletem
berek 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. K épület, aula 
MASPED-EXPO Kft. Vl-os kapu
VÁM _ Vl-os kapu
MENTŐK 34-es pavilon
RENDŐRSÉG 29-es pavilon
TŰZOLTÓK 29-es pavilon
OTP ll-es kapu
HUNGEXPO-EXPOTECH Kft. Ill-as kapu

A KIÁLLÍTÁSSAL EGY IDŐBEN KERÜL MEGRENDEZÉSRE

SPORT 2003
8. Nemzetközi sport és szabadidő kiállítás 
D, 23-as pavilon
BUDAPEST BOÁT SHOW 2003
12. Nemzetközi hajókiállítás 
A pavilon
BUDAPEST MOTOR KIÁLLÍTÁS
2. Nemzetközi motorkerékpár szakkiállítás 
A pavilon

LOCATION
Budapest Fair Center, H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.
(Expo tér 1.)
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
6-8 March 2003 10 a.m.-6 p.m.
9 March 10 a.m.-5 p.m.

ADMISSION TICKETS
Daily ticket HUF 800
(Valid fór a single entry)
Family ticket HUF 1600
(Valid fór 2 adults and 2 children fór a single entry)
Discount ticket HUF 600
(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. Albertirsai 
út 10., 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. 

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 AGENCIES ARE AT 
THE FAIR AREA
SPÁCIUM PUBLISHING 

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

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

OTHER EXHIBITIONS AT THE SAME TIME OF FEHOVA 

SPORT 2003
8th International Sport and Leisure Time Fair 
Pavilion D, 23
BUDAPEST BOÁT SHOW 2003
12th International Boát Exhibition 
Pavilion A
BUDAPEST MOTORBIKE EXHIBITION
2nd International Trade Exhibition fór Motorcycles, Spare Parts 
and Accessories 
Pavilion A
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A 22-ES CSAPDAJA TULELOBOLT B/10 d
1067 Budapest, Teréz krt. 21. Oktogon Üzletház -  
Levélcím / Letters: 2120 Dunakeszi, Fillér u. 15.
Tel.: 269-0232/102 -  Telefax: 27/393-217, 343-573 
E-mail: bekesi@foldr.bke.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  Baráti országok (USA, Németország stb.) katonai és 
túrafelszerelései.
♦ Military and touring equipment fór friendly states.

AGENTI BT. Szabad te rü le t B/1
8200 Veszprém, Rózsa u. 35/B 
Tel.: 20/925-5022 -  Telefax: 88/427-315 
E-mail: ak28a@freemail.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  RENAPUR bőrbalzsam a bőr ápolásához és impreg- 
nálásához.
♦ RENAPUR leather balsam fór leather care and 
impregnation.

AGROPRODUKT KKT. B/10 f
2870 Kisbér, Zrínyi u. 4.
Tel.: 20/942-5579, 20/939-1987 -  Telefax: 34/354-404 
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  Vadászruházati nagykereskedés, VENÁTOR és WAN- 
DERLISK kollekció.
♦ Wholesale trade of hunting clothes. VENÁTOR and 
WANDERLISK collection.

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

BAKONYI ERDESZETI ES FAIPARI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG • BAKONYERDŐ RT. B/3
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.

BEFAG -  JAGD VADÁSZATSZERVEZŐ ÉS 
UTAZÁSI IRODA B/3
8500 Pápa, Jókai u. 46.
Tel.: 89/513-131 -  Telefax: 89/513-167 
E-mail: bjagd@axelero.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés.
♦ Hunting organization

BE-NY BT. B/10 e
1118 Budapest, Kelenhegyi út 66/B -  Levélcím / Letters:
1016 Budapest, Sánc u. 13.
Tel.: 386-9323 -  Telefax: 386-9323 
E-mail: benybt@elender.hu 
Internet: www.elender.hu/~benybt 
Képviselt cégek / Represented firms:
A. UBERTI SRL. (I), CYBER GUN (F), KORA (CZ),
NORTH AMERICAN ARMS (USA), STURM, RUGER & 
COMPANY, INC. (USA)
Árucsoportok / List o f Products: 1.1.; 1.2.; 1.8.
•  Érdekes, megvásárolható fegyverek.
♦  Free, interesting guns.

(B O V A 5)
BOVAS
BIZTONSÁGTECHNIKA KFT. B/8 a
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 of Products: 2.1.
•  Fegyverszekrények, pisztoly- és lőszertároló fém
szekrények.
♦  Weapon cabinets. metál cabinets to store pistol and 
ammunition.

CARRYBOY HUNGARY KFT. B/4 c
2049 Diósd, Ipar u. 10.
Tel.: 23/545-600, 545-540 -  Telefax: 23/370-094 
E-mail: imap@axelero.hu 
Internet: www.carryboy.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.3.
•  PICK-UP felszerelések: felépítmények, platóbélések, 
gallytörőrácsok.
♦  PICK-UP accessories, canopies, bedliners, stainless 
Steel bumpers.

COLT POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET B/14 a
2360 Gyál. Patak u. 012/4 hrsz.
Tel.: 29/541-050 
E-mail: info@parador.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.6.
•  Western stílusú klub, lőtér és fegyverbolt.
♦  Western style club, shooting ground and gun-shop.

COMPASS-SPORT BT. B/9 h
1065 Budapest. Nagymező u. 12.
Tel.: 342-6583 -  Telefax: 461-0898 
E-mail: c-sport@silva.hu 
Internet: www.silva.hu
Árucsoportok / List of Products: 7.5.; 2.6.
•  Navigációs eszközök, GPS, tájoló, távcső, lézertávcső.
♦  Navigation instruments, GPS. compasses, telescope, 
laser tachometer.

CRALUSSO B/13 h
2600 Vác, Attila u. 8. -  Levélcím /
Letters: Králik és Tsa. Kkt. 2600 
Vác, Attila u. 8.
Tel.: 30/211-8368 -  Telefax: 
27/316-939 

E-mail: cralusso@cralusso.com 
Internet: www.cralusso.com 
Árucsoport / List of Products: 4.1.
•  CRALUSSO folyóvízi úszók világújdonság.
♦ CRALUSSO river quills, world novelty.

DÉLALFÖLDI ERDESZETI RT. B/3
6721 Szeged, Zsőtér u. 4/B -  Levélcím / Letters: 6721 
Szeged, Pf. 1197
Tel.: 62/551-340 -  Telefax: 62/551-342 
E-mail: dalerd@mail.tiszanet.hu 
Árucsoport / List of Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás, turizmus.
♦ Forestry and game management, tourism.

DÉNES NATÚR MŰHELY 
KIADÓ BT. B/12 d
2039 Pusztazámor, Táncsics u. 2/A -  
Levélcím /  Letters: 2441 Százhalom- 

OÉNES NATÚR MŰHELY KIADÓ batta, Pf. 17
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Tel 20/924-0262 -  Telefax: 23/347-692 
E-mail: dnm1@axelero.hu 
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 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
SZÖVETKEZET B/2 d
1077 Budapest, Wesselényi u. 74.
Tel.: 321-1607 -  Telefax: 342-2586 
Árucsoport / List o f Products: 1.4.
•  NORMA, RC lőszerek. BUSHNELL távcsövek, egyéb 
vadászati cikkek, ón ajándékok.
♦ NORMA. RC ammunition. BUSHNELL telescopes. 
other hunting articles. tin gifts.

DIANA TRADE KFT. B/6 a
1077 Budapest. Wesselényi u. 74.
Tel.: 322-4002 -  Telefax: 342-2753 
Képviselt cég / Represented firm:
KARL KAPS (D)
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Harminc éve a vadászok szolgálatában.
♦  Fór thirty years at hunters’ service.

DNC KÉS -  TUMPEK FERENC B/11 f
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: 1.3.

DUNA INTERSERVICE KFT. B/4 b
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 cars

EGERERDŐ ERDÉSZETI RT. B/3
3300 Eger, Kossuth L. u. 18. -  Levélcím /  Letters: 3301 
Eger. Pf. 55
Tel.: 36/510-266. 413-166 -  Telefax: 36/510-266, 413-207 
E-mail: egererdo@egererdo.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, vadászat, 
csemetetermelés, faipar.
♦  Forestry, game management, hunting. production of 
sapling, wood industry.

EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT.
8624 Balatonszárszó, Szóládi út 1/9 
Letters: 1185 Budapest, Rozsnyó út 10.
Tel.: 70/310-2923 -  Telefax: 356-7480 
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Arany és ezüst vadászékszerek.
♦ Gold and silver hunting jewellery.

EUROGLOB KFT. B/11 c
3516 Miskolc, Széchenyi u. 21.
Tel.: 46/508-484, 20/434-1648 -  Telefax: 46/508-484 
E-mail: manbo@freemail.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  OLANG bélelt vadászcipők, hótaposók, bakancsok.
♦ OLANG lined hunting shoes, snow-boots. laced 
boots.

EXTRÁMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
1137 Budapest, Szent István körút 12.
Tel.: 30/951-9358 -  Telefax: 368-6089 
E-mail: extramet@axelero.hu 
Társkiállító / Co-exhibitor:
SUMPIIMPOR-TŐR BT.
Képviselt cégek / Represented flrms:
BÖKER (D). HERBERTZ (D), KLAAS (D), MARTTIINI (SF).
S.F. TOLEDO (E), VICTORINOX (CH), WÜSTHOF (D)
Árucsoport / List o f Products: 1.3.
•  „Élben az élen." Kések, tőrök, kardok a világ legjobb 
gyártóitól.
♦  „Lead in edge." Knives, daggers and swords from the 
best manufacturers in the world.

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

F

FISCH KFT. B/13 g
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 55.
Tel.: 34/312-496 -  Telefax: 34/510-496 
E-mail: contact@fisch.hu 
Internet: www.fisch.hu
Árucsoportok / List o f Products: 4.1.; 4.5.
•  BYRON. RAPALA, STORM. TETRA, EHEIM kizáróla
gos képviselete.
♦  Exclusive distributor of BYRON, RAPALA, STORM,
TETRA and EHEIM.

FISH-COOPBT. B/13 e
5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1.
Tel.: 56/446-016 -  Telefax: 56/446-016, 66/386-437 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
KÖRÖSI SZÖVETKEZET 
Árucsoport / List o f Products: 3.
•  Halász- és vadászhálók, kötél, cérna, inslég a GALATI 
„PLASE PESCARESTI" SA hálógyár termékeinek kizáróla
gos 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 PESCA- 
RESTI“ 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.

FOREST KFT. B/12 j
6721 Szeged. Brüsszeli krt. 6.
Tel.: 62/426-664 -  
Telefax: 62/481-087 

E-mail: forest@mail.tiszanet.hu 
Internet: www.forestkft.hu 
Társkiállító / Co-exhibitor:
SEEADLER BT.
Képviselt cégek / Represented firms:
BASCHIERI & PELLAGRI LŐSZERGYÁR (I). BERETTA 
FEGYVERGYÁR (I), FAIR FEGYVERGYÁR (I)
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  BERETTA és FAIR fegyverek. BASCHIERI & PELL
AGRI lőszerek és egyéb olasz vadászati cikkek importja, 
nagy- és kiskereskedelme.
♦  Im port, re ta il a n d  W holesale tra d e  o f BERETTA and 
FAIR a rm s. BASCHIERI & PELLAGRI a m m u n itio n  and 
o th e r Ita lian h u n tin g  a rtic les.

B/14 b
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FORST HUNGARIA VADASZATSZERVEZO  
UTAZÁSI IRODA RT. B/3
1023 Budapest, Orgona u. 8.
Tel.: 336-1374, 336-1376 -  Telefax: 336-1377 
E-mail: z.palvolgyi@forst.hu 
Árucsoport / List o f P roducts: 2.9.
•  Vadászatszervezés.
♦  Hunting organization.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
M INISZTÉRIUM B/3
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tel.: 312-2485 -  Telefax: 301-4781 
Árucsoport / List o f Products: 2.11

GEMENCI ERDŐ- ES VADGAZDASAG RT. B/3
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, game management.

GÉMESI TAMÁS PREPARÁTOR B/9 e 1
8800 Nagykanizsa, Levente u. 20. -  Levélcím /  Letters:
8800 Nagykanizsa, Városkapu u. 1/A
Tel.: 93/324-194, 20/927-3720 -  Telefax: 93/324-194
Árucsoport / List o f P roducts: 2.8.

GLADIUS BT. B /10 g
3060 Pásztó, Fő út 113. -  
Levélcím /  Letters: 3060 
Pásztó, Nyírfácska út 4.

Tel.: 20/973-3251 -  Telefax: 32/460-878 
Képviselt cégek / Represented firms:
ACERO TOLEDANO (E). MUELA (E)
Árucsoport / List o f P roducts: 1.3.
•  MUELA és ACERO TOLEDANO magyarországi 
képviselet.
♦  Hungárián agency of MUELA and ACERO 
TOLEDANO.

GLOBÁLPRAXIS BT. NIVA
TRUCK HUNGARY Szabad te rü le t  B/5
6500 Baja, Szeremlet u. 78. -  Levélcím / Letters: 6500 
Baja, Kökény u. 14.
Tel.: 79/425-300 -  Telefax: 79/425-300 
E-mail: nivatgkhungary@emitel.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.3.
•  NIVA tehergépkocsik magyarországi kizárólagos 
importőre.
♦  Exclusive Hungárián importer of NIVA trucks.

GNU SAFARI JOHAN VAN ZYL B /10 b
Hoopstad, 9479 PO.Box 208 Dél-afrikai Köztársaság /
South Africa
Tel.: 27/534442577 -  Telefax: 27/534442577 
Árucsoport / List o f P roducts: 2.9.
•  Gnu szafari, Dél-Afrika, vadászatszervezés.
♦  Gnu safari, South-Africa, hunting organisation

GOLD 2000 KFT. B/9 f
6722 Szeged, Honfoglalás u. 65. -  Levélcím /  Letters:
6721 Szeged, Zárda u. 6/A II. 3.
Tel.: 62/291-230, 30/925-8656 -  Telefax: 62/291-230 
Árucsoport / List o f P roducts: 1.6.
•  Koronglövészet és vadgazdálkodási berendezések.
♦  Disk-shooting and game management equipment.

G Y

B/13 eGYŐRI ELŐRE HALASZATI SZÖVETKEZET
9062 Kisbajcs, Arany J. u. 22.
Tel.: 96/358-066, 358-067 -  Telefax: 96/358-171 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
KÖRÖSI SZÖVETKEZET 
Árucsoport / 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 YU LA J”  ERDESZETI ES VADASZATI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
7090 Tamási, Szabadság u. 27.
Tel.: 74/573-940 -  Telefax: 74/473-985 
E-mail: gyulajrt@mail.axelero.hu 
Internet: www.gyulajrt.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadászat-vadgazdálkodás, horgá
szat.
♦  Forestry, hunting, game management, angling.

H
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HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK
4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Tel.: 52/430-468 -  Telefax: 52/412-633 
Képviselt cégek / Represented firms:
ANTONIO ZOLI (I), BAIKAL (GSP), BERETTA (I), 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 Products: 2.1.
•  Országszerte 19 üzletben várjuk kedves vásárlóinkat.
♦  We expect our customers in 19 shops all over the 
country.

HM BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG RT.
1033 Budapest, Hévízi út 4/A -  Levélcím /  Letters: 1300
Budapest 3 Pf. 212
Tel.: 387-8859 -  Telefax: 387-8862
E-mail: bp-erdo@bp-erdo.hu
Árucsoport / List o f P roducts: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás, vadásztatás, rekultiváció, 
hőszolgáltatás.
♦  Forestry, game management, hunting, recultivation, 
heat supply.

HM VERGA VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁG RT.
8200 Veszprém, Jutási u. 10. -  Levélcím / Letters: 8201 
Veszprém, Pf. 54
Tel.: 88/591-510 -  Telefax: 591-549 
E-mail: vrt@mail.datanet.hu 
Á rucsoport! List o f P roducts: 2.6.
•  Erdőművelés, fahasználat, vadászat.
♦  Forestry, timber industry, hunting.

HORTOBÁGYI 
HALGAZDASÁG RT.
4071 Hortobágy-Halastó 
Tel.: 52/369-110 -  Telefax: 52/369-134
E-mail: hhgrt@elender.hu 

Á rucsoportok / List o f P roducts: 3.1.; 3.3.; 4.7.
•  Ponty, amur, busa és egyéb halak termelése, forgal
mazása. Horgászturizmus.
♦  Raising and distribution of carp, grass carp, bighead 
carp and other fishes. Fishing tourism.

B/6 a
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Tel.: 96/313-040 -  Telefax: 96/313-040 
Képviselt cégek / Represented firms:
AIGLE INTERNATIONAL S.A. (F), BSA OPTICS (USA), 
LIGHTFORCE (AUS). NAMMO LAPUA OY (SF). NIETO 
S.L. (E), NIGHT OWL (USA), PMC (USA), RIO (E), STEYR 
MANNLICHER GMBH (A). TAURUS (BR), WEIHRAUCH 
KG (D). ZASTAVA (YU)
Árucsoportok / List o f Products: 1.2.; 1.4.
•  Fegyver, lőszer nagykereskedés. STEYR, TAURUS.
ZASTAVA fegyverek, PMC, LAPUA, RIO. HIRTENBERGER.
MFS, NIKE lőszerek, NIGHT OWL éjjellátók. BSA távc
sövek. LIGHTFORCE fegyverlámpák. NIETO kések, 
tőrök. AIGLE ruházat, bakancsok, gumicsizmák forgal
mazása
♦  Wholesale trade in arms. ammunition. Distribution of 
STEYR, TAURUS. ZASTAVA arms. PMC. L4PUA. RIO. 
HIRTENBERGER. MFS, NIKE ammunition. NIGHT OWL 
infrared telescopes. BSA telescopes. LGHTFORCE gun- 
lamps. NIETO knives. daggers. AIGLE clothes, laced 
boots, rubber-boots.

HUNNIA VADGAZDÁLKODÁSI KFT. B/1 b
8640 Fonyód. Schneider dr. u. 1.
Tel.: 85/362-222 -  Telefax: 85/361-262 
E-mail: hunniavad@hunniavad.hu 
Árucsoport / List o f Products: 2.9.
•  Vadászatszervezés Magyarországon és Romániá
ban. vadgazdálkodás.
♦  Hunting organization in Hungary and Roumania. 
game management.

I  

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

INTERMAS KFT. ENGINEERING
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17.
Tel.: 20/945-0764 -  Telefax: 66/450-538 
E-mail: intermas@bekesnet.hu 
Internet: intermas.int.hu 
Képviselt cég / Represented firm:
GULYÁS LAPKIADÓ -  LÖVÉSZÚJSÁG 
Árucsoport / List o f Products: 1.6.
•  Automata és kézi korongdobók, könnyű lesek, csörlők.
♦  Automatic and hand disk throwing machines, light 
stands. winders.

IPOLY ERDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B/3
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-ZS. út 10.
Tel.: 35/300-769 -  Telefax: 35/301-424 
E-mail: ipolyerdo@elender.hu 
Árucsoport I Üst o f Products: 2.6.
•  Erdő- és vadgazdálkodás.
♦ Forestry and game management.

___________ K  ____________________

KA CSA KFT. B/4 e
6447 Felsőszentiván, Szabadság u. 70/B 
Tel.: 79/353-664 -  Telefax: 79/427-331. 353-664 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.

KASSAI LAJOS/KASSAI KFT. B /12 c
7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 122.
Tel.: 82/477-061 -  
Telefax: 82/477-061

E-mail: kassai.l@horsebackarchery.com

B/2 c

B/12 d

Internet: www.kassai-lovasijaszat.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  Tradicionális és sportíjak, tartozékok.
•  Traditional and sportsbows, accessories

KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C.
5900 Orosháza, Könd u. 44.
Tel.: 68/411-612-Telefax: 68/411-612 
Képviselt cégek / Represented firms:
ARMUSA (E), CHEVALIER (S). COMETA (E). DOCTER 
(D). NASTA (PL)
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Sörétes lőszer, optika, vadászruházat, korongdobó 
gépek.
•  Cartridge, optics, hunting-wear, disk-throwing 
machines.

KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR
1031 Budapest, Gyöngysor u. 6- 8.
Tel.: 388-1555. 388-1556 -  Telefax: 388-1556/18 
Internet: www.keseru.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  A legolcsóbb engedély nélküli FLOBERT-gumis pisz
tolyok.
•  The cheapest FLOBERT rubber pistol without licence. 

KÉSMÁNIA MAGAZIN
Levélcím /  Letters: Szerkesztőség: 1300 Budapest. Pf. 75 
Tel.: 242-4116, 30/202-5848 -  Telefax: 242-6889 
E-mail: kesmania@enternet.hu 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
MOSKITO KFT.
Árucsoport / List o f Products: 2.7.
•  Kéthavonta megjelenő színes magazin, amely 
késekkel, ehhez kapcsolódó információkkal, késtör
ténetekkel foglakozik. A magazin hivatalos támogatója a 
MOSKITO KESNAGYKERESKEDÉS.
•  Bi-monthty colour magaziné on knives. information 
and stories connecting with knives. Its official sponsor is 
MOSKITO KÉSNAGYKERESKEDÉS.

KOVÁCH ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KFT.
1061 Budapest. Jókai tér 6.
Tel.: 269-4453 -  Telefax: 269-4453 
E-mail: kosvadasz@mail.datanet.hu 
Internet: www.vadaszat.net/kos.htm 
Árucsoport / List o f Products: 1.
•  SAUER. STEYR. SWAROVSKI-OPTIK. MERKEL. 
HIRTENBERGER, BAIKAL.

KÖRMENDI ZOLTÁN
9300 Csorna. Mártírok tere 4. -  Levélcím /  Letters: 9022
Győr, Árpád u. 77/B
Tel.: 30/946-0841 -  Telefax: 96/319-830
E-mail: gergo.go@freemail.hu
Árucsoport / List o f Products: 2.2.
•  Vadászsapka-gyártás, szőrmekikészítés megren
delésre.
•  Production hunting cap, fúr dressing to order.

KÖRÖSI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd. Kossuth L. u. 27.
Tel.: 66/386-437 -  Telefax: 66/386-437 
Társkiállítók / Co-exhibitors:
FISH-COOP BT., GYŐRI ELŐRE HALÁSZATI SZÖVET
KEZET, TATAI MEZŐGAZDASÁG RT.
Árucsoport / List o f Products: 3.3.
•  Feldolgozott haltermékek, Körösi halászlé, ponty, 
busaszelet 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.
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LABOD VAD- ES ERDOGAZDALKODASI RT.
7551 Lábod-Nagysallér -  Levélcím / Letters: 7551 
Lábod. Pf. 6
Tel.: 82/548-030 -  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.

LEITZ HUNGÁRIA KFT.
1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14. 
Tel.: 268-9520 -  Telefax. 268-9521 
Árucsoport / List o f Products: 1.5.
•  A LEICA optikai eszközök importőre. 

Vadásztávcsövek, távolságmérők, spektívek.
♦  Importer of LEICA optical instruments. Hunting tele- 
scopes, distance meters, spectives.

M

MADARAS ES FIA BT.
5000 Szolnok, Hajnóczy út 1.
Tel.: 56/376-848 -  Telefax: 56/514-596 
Árucsoport / List o f Products: 1.3.
•  Késkészítő.
♦  Knife-maker

MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT.
1095 Budapest, Soroksári út 164. -  Levélcím /  Letters: 
2600 Vác, Csányi krt. 55.
Tel.: 280-8311 -  Telefax: 280-8311 
E-mail: magnum@magnum90.hu 
Képviselt cégek / Represented firms:
ALFA, B&R BANNER, BLIMEY, CHEDDITE, CRISPI, 
CUDEMAN, ESPARCIA, FOMEI, GLADIUS, HERBERTZ. 
KAHLES, KRICO, LISENFELD, MARLIN, MAROCCHI. 
ME, NORICA, OPTOLYTH, PS GRAND, REMINGTON, 
RONTANI, SABATTI, STEINER, TANFOGLIO. UMAREX. 
WENGER
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Vadászfelszerelés importálása, kis- és nagykeres
kedelem.
♦  Im port, retail a n d  W holesale tra d e  o f h un ting  equ ip - 
m ent.

B/3
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•  Polgári és katonai puska-, pisztoly- és riasztótöl
tények.
♦  Production of civil, military, pistol-, gun- and alarm- 
cartridges.

MITSUBISHI-DUNA INTERSERVICE KFT.
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 cars.

MOSKITO KFT.
1031 Budapest. Szentendrei út 174/A 
Tel.: 242-4116. 430-1088 -  Telefax: 242-6889 
E-mail: moskito@enternet.hu 
Társkiállítók / Co-exhibitors:
KÉSMÁNIA MAGAZIN. TIROLI OPTIKAI CENTRUM KFT. 
Képviselt cégek / Represented firms:
AITOR (E). AL MAR KNIVES (USA). ANT KNIVES (J), 
BENCHMADE KNIVES (USA), BÖKER KNIVES (D), 
BUCK KNIVES (USA), CAMILLUS KNIVES (USA), CHRIS 
REEVE KNIVES (USA). COLD STEEL KNIVES (USA), 
CRKT KNIVES (USA), EICKHORN (D), ELISHEWITZ 
CUSTOM KNIVES (USA). EMERSON KNIVES (USA), 
FOX KNIVES (I), G. SAKAI KNIVES (J), GLOBAL (J), 
HATTORI KNIVES (J). HELLE KNIVES (N), HIRO KNIVES 
(J), IMPERIAL SCHRADE (IR). KA-BAR (USA). KATZ 
KNIVES (USA). KERSHAW KNIVES (USA). LE KOOTO 
KNIVES (F), LINDER KNIVES (D), MASTERS OF 
DEFENSE KNIVES (CH), MESSER KLÖTZLI KNIVES 
(CH), MEYERCO KNIVES (USA), MICROTECH (USA), 
OPINEL KNIVES (F), PUMA KNIVES (D), SOG KNIVES 
(USA), SPYDERCO KNIVES (USA), STEEL WARRIOR 
KNIVES (E). TRAMONTINA KNIVES (BR), TSUGE 
KNIVES (J), UNITED CUTLERY (USA), WENGER 
KNIVES (CH)
Árucsoport / List o f Products: 1.3.

MURAY GALÉRIA
1213 Budapest. Fenyves u. 31.
Tel.: 420-4060 -  Telefax: 420-4060 
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Eredeti festmények, művészi reprodukciók.
♦ Original paintings, artistic reproductions.

N

MAGÓCSI ERIKA Szabad te rü le t B/4
2141 Csömör, Sas u. 2.
Tel.: 20/966-6166
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Kagylók, csigák, ásványok.
♦ Shells. sea-snails, minerals.

MARÉK JÓZSEF B/4 d
2000 Szentendre. Előd u. 11.
Tel.: 26/311-342
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KÓSZOBRÁSZ MŰHELY 
KFT.
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Vadászékszerek ezüstből, aranyból.
♦ Hunting jewellery made of silver, gold.

MFS 2000 MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ RT. B/6 a
3332 Sirok, Belső gyártelep -  Levélcím /  Letters: 3332 
Sirok. Pf. 9
Tel.: 36/361-122 -  Telefax: 36/561-027 
E-mail: mfs2000@agria.hu 
Árucsoport I List o f Products: 1.4.

NAGY ISTVÁN FINOMACELARU 
KÉSZÍTŐ ÉS ORVOSI MŰSZERÉSZ MESTER
2030 Érd, Drégely u. 11.
Tel.: 23/376-814 -  Telefax: 23/377-528 
Árucsoport / List o f Products: 1.3.
•  Különféle finomacéláruk készítése. Vadásztőrök, 
bicskák, kések, ollók -  nagy választékban kaphatók.
♦ Production of different fine steel products: hunting 
daggers, pocket knives, knives, scissors. Rich assort- 
ment.

NIKE-FIOCCHI SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.
Levélcím / Letters: 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22 
Tel.: 88/451-310 -  Telefax: 88/451-091 
E-mail: klan@nike-fiocchi.hu 
Árucsoport / List o f Products: 1.4.
•  Vadászlőszerek, sportlőszerek dobható és lőhető 
gránátok, pisztolylőszerek, speciális jelző- és 
riasztólőszerek, tűzijátékok, polgári célú pirotechnikai 
eszközök.
♦  Cartridges fór hunting and sports, throwable and 
shootable grenades, pistol and special signalling and 
alarming ammunition, fireworks, pyrotechnic devices fór 
civil use.

B/4 b
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B/3LABOD VAD- ES ERDOGAZDALKODASI RT.
7551 Lábod-Nagysallér -  Levélcím /  Letters: 7551 
Lábod, Pf. 6
Tel.: 82/548-030 -  Telefax: 82/385-140 
E-mail: ladodrt@externet.hu 
Á rucsoport / List o f Products: 2.6.
•  Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás, vadászturiz
mus, turizmus.
♦  Game management, hunting service, hunting 
tourism, tourism.

LEITZ HUNGARIA KFT.
1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14. 
Tel.: 268-9520 -  Telefax: 268-9521 
Árucsoport / L ist o f Products: 1.5.
•  A LEICA optikai eszközök importőre. 

Vadásztávcsövek, távolságmérők, spektívek.
♦  Importer of LEICA optical instruments. Hunting tele
scopes, distance meters, spectives.

M

MADARAS ES FIA BT.
5000 Szolnok, Hajnóczy út 1.
Tel.: 56/376-848 -  Telefax: 56/514-596 
Á rucsoport / List o f Products: 1.3.
•  Késkészítő.
♦  Knife-maker.

MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT.
1095 Budapest, Soroksári út 164. -  Levélcím /  Letters: 
2600 Vác, Csányi krt. 55.
Tel.: 280-8311 -  Telefax: 280-8311 
E-mail: magnum@magnum90.hu 
Képviselt cégek / Represented firms:
ALFA, B&R BANNER, BLIMEY, CHEDDITE, CRISPI, 
CUDEMAN, ESPARCIA, FOMEI, GLADIUS, HERBERTZ, 
KAHLES, KRICO, LISENFELD, MARLIN, MAROCCHI, 
ME, NORICA, OPTOLYTH, PS GRAND. REMINGTON. 
RONTANI. SABATTI, STEINER, TANFOGLIO, UMAREX, 
WENGER
Árucsoport / List o f P roducts: 2.1.
•  Vadászfelszerelés importálása, kis- és nagykeres
kedelem.
♦  Import, retail and Wholesale trade of hunting equip- 
ment.

B/2 e

B /14 d

B/6 b

•  Polgári és katonai puska-, pisztoly- és riasztótöl
tények.
♦  Production of civil, military, pistol-, gun- and alarm- 
cartridges.

M ITSUBISHI-DUNA INTERSERVICE KFT.
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 cars.

MOSKITO KFT.
1031 Budapest. Szentendrei út 174/A 
Tel.: 242-4116. 430-1088 -  Telefax: 242-6889 
E-mail: moskito@enternet.hu 
Társkiállítók / Co-exhibitors:
KÉSMÁNIA MAGAZIN. TIROLI OPTIKAI CENTRUM KFT. 
Képviselt cégek / Represented firms:
AITOR (E). AL MAR KNIVES (USA). ANT KNIVES (J), 
BENCHMADE KNIVES (USA). BÖKER KNIVES (D). 
BUCK KNIVES (USA), CAMILLUS KNIVES (USA), CHRIS 
REEVE KNIVES (USA). COLD STEEL KNIVES (USA). 
CRKT KNIVES (USA). EICKHORN (D), ELISHEWITZ 
CUSTOM KNIVES (USA), EMERSON KNIVES (USA), 
FOX KNIVES (I), G. SAKAI KNIVES (J), GLOBAL (J). 
HATTORI KNIVES (J). HELLE KNIVES (N), HIRO KNIVES 
(J). IMPERIAL SCHRADE (IR). KA-BAR (USA). KATZ 
KNIVES (USA). KERSHAW KNIVES (USA), LE KOOTO 
KNIVES (F). LINDER KNIVES (D). MASTERS OF 
DEFENSE KNIVES (CH), MESSER KLÖTZLI KNIVES 
(CH), MEYERCO KNIVES (USA), MICROTECH (USA), 
OPINEL KNIVES (F), PUMA KNIVES (D), SOG KNIVES 
(USA), SPYDERCO KNIVES (USA). STEEL WARRIOR 
KNIVES (E). TRAMONTINA KNIVES (BR). TSUGE 
KNIVES (J), UNITED CUTLERY (USA). WENGER 
KNIVES (CH)
Á rucsoport / List o f P roducts: 1.3.

MURAY GALÉRIA
1213 Budapest. Fenyves u. 31.
Tel.: 420-4060 -  Telefax: 420-4060 
Á rucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Eredeti festmények, művészi reprodukciók.
♦  Original paintings, artistic reproductions.

N

MAGÓCSI ERIKA Szabad te rü le t  B/4
2141 Csömör, Sas u. 2.
Tel.: 20/966-6166
Árucsoport /  List o f Products: 2.5.
•  Kagylók, csigák, ásványok.
♦  Shells, sea-snails, minerals.

MARÉK JÓZSEF B/4 d
2000 Szentendre. Előd u. 1 1 .
Tel.: 26/311-342
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KÓSZOBRÁSZ MŰHELY 
KFT.
Árucsoport / List o f P roducts: 2.5.
•  Vadászékszerek ezüstből, aranyból.
♦  Hunting jewellery made of silver. gold.

MFS 2000  MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ RT. B/6 a
3332 Sirok, Belső gyártelep -  Levélcím /  Letters: 3332 
Sirok, Pf. 9
Tel.: 36/361-122-Telefax: 36/561-027 
E-mail: mfs2000@agria.hu 
Á rucsoport / List o f Products: 1.4.

NAGY ISTVÁN FINOMACELÁRU  
KÉSZÍTŐ ÉS ORVOSI MŰSZERÉSZ MESTER
2030 Érd, Drégely u. 11.
Tel.: 23/376-814 -  Telefax: 23/377-528 
Árucsoport / List o f Products: 1.3.
•  Különféle finomacéláruk készítése. Vadásztőrök, 
bicskák, kések, ollók -  nagy választékban kaphatók.
♦  Production of different fine Steel products: hunting 
daggers, pocket knives. knives, scissors. Rich assort- 
ment.

NIKE-FIOCCHI SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.
Levélcím /  Letters: 8184 Fűzfőgyártelep. Pf. 22 
Tel.: 88/451-310 -  Telefax: 88/451-091 
E-mail: klan@nike-fiocchi.hu 
Árucsoport / List o f P roducts: 1.4.
•  Vadászlőszerek, sportlőszerek dobható és lőhető 
gránátok, pisztolylőszerek, speciális jelző- és 
riasztólőszerek, tűzijátékok, polgári célú pirotechnikai 
eszközök.
♦  Cartridges fór hunting and sports, throwable and 
shootable grenades, pistol and special signalling and 
alarming ammunition, fireworks. pyrotechnic devices fór 
civil use.
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A VADÁSZ KÖNYVKLUB 
EGYESÜLET

A  vadászkönyvek gyűjtőiből, könyv barátokból csaknem egy évtizede alakult az egyesület, 
amelynek több száz tagja az ország szinte minden részéből szerveződött. A klubnapoknak 
az OMVV Medve utcai székháza ad otthont és minden hónap első csütörtökjének délutánján 

ehelyütt találkozunk. A klubdélutánokra vadászírók, jeles vadászati közéleti személyiségeket hívunk 
meg előadónak, és megvitatjuk az elhangzottakat, és ezeken a klubdélutánokon beszéljük meg az 
egyesülettel kapcsolatos ügyeket, az aktuális teendőket is.

Időszakosan kihelyezett klub ülésekre is sor kerül, ilyenkor egy-egy könyvtárat, társ szervezetet 
vagy vadgazdálkodó szervezetet látogatunk meg.

A klub vezetősége és tagsága célul tűzte ki a hazai vadászati kultúra ápolását, de ezen túlmenő
en kapcsolatot tartunk a külföldön élő klubtagokkal, a határokon kívül élő vadászkönyv rajongókkal is.

Évente -  már éppen a hetedik alkalommal -  kiírjuk a „Természet és én” című ifjúsági képzőművé
szeti és irodalmi pályázatunkat, amelynek ünnepélyes eredményhirdetése hagyományosan a FeHoVa 
kiállítás szombati napján 11 órakor történik a pavilon színpadán. Minden évben a nyertesek között 
szép számmal akadnak a határainkon túl élő magyar fiatalok .

Öt olyan nagyhírű vadászíró sírjának gondozását, évente történő megkoszorúzását vállaltuk, akik 
maradandó életművet hagytak az utókorra. Ebben az évben támogatásból és jelenleg is folyó ado
mány gyűjtésből a Budakeszi Vadasparkban domborművet szeretnénk állítani a felejthetetlen, zseniá
lis vadász illusztrátornak és grafikusnak, a fiatalon -  1992-ben -  tragikusan elhunyt Balogh Péternek.

A Vadász Könyvklub Egyesület minden jelentős vadászati rendezvényen képviselteti magát, és 
a régi könyvek kiállításával, börzéjével arra kívánjuk fölhívni a vadászok és nem vadászok szíves figyel
mét, hogy milyen gazdag szellemi hagyatékot testáltak ránk őseink.

Ennek a szellemi kincsnek sajátos divatot, kultuszt szeretnénk teremteni. Ezért igyekszünk minél 
több emberrel megismertetni a vadász szép- és szakirodalmat, mert a maga nemében páratlan, 
igazi európai szellemi értékekről van szó, amelynek el kellene hagynia az antikváriumok csupán a 
„vájt fülűek" számára ismert, meglehetősen szűkös világát. Műkedvelők, rajongótábor és szen
vedélyes vásárló közönség nélkül ugyanis egyetlen alkotás sem válhat a szó nemes értelmében vé
ve „klasszikussá”.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK A FEHOVA-N,
A RÉGI VADÁSZKÖNYVEK BEMUTATÓJÁRA 

ÉS HA KITŰZÖTT CÉLJAINKKAL EGYETÉRT SZÍVESEN LÁTJUK SORAINK KÖZÖTT IS.

Homonnay Zsombor
elnök

C O N T -E C O  K F T .
9700 Szombathely, Szent Gellért u. 17. • Tel./fax: 94-325-672 

conteco@axelero.hu • www.cont-eco.hu

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKÁRELHÁRÍTÓ 
KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE, VILLANYPÁSZTOROK 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

KIVITELEZÉS  • KERESKEDELEM  • SZOLGÁLTATÁS

mailto:conteco@axelero.hu
http://www.cont-eco.hu


A tizenkét éve működő Vadászati K u ltu rá lis  E gyesü le t
nyitott kapukkal várja a belépni szándékozókat, akik közel állónak érzik magukat a 
magyar vadászati kultúrához, akik tagjai kívánnak lenni egy jó csapatnak.
Az egyesület fényképes igazolványa nem csak a könyvvásárlásoknál, az 
apróhirdetések megjelentetésénél jelent kedvezményeket, a partner üzletekben és 
szolgáltatóknál 5-10 százalékos árengedményt lehet vele igénybe venni.

Aki a FeHoVa-n dönt úgy, hogy előfizetője lesz a M agyar VADÁSZLAP-nak,
az év végéig csak 2 ezer fo r in to t k e ll he lyben befizetnie, 
hogy fóliázva, a mellékletekkel együtt a lakcímére küldjék a vadászok, 
vadásztársaságok, földtulajdonosok valós problémáiról nyíltan és őszintén 
cikkező vadászújságot.

Idén ismét lesz a VKE standján „ B e írókönyv"
... és aki bármilyen értékben vásárol valamit a kínálatból, 
beírhatja magát a magyar vadászati kiállítások történetébe.

A FeHoVa lesz az u to lsó  a lkalom , hogy aki eddig nem, most még 
vásárolhat kacsa-bélyeget, amelynek bevételét a vadászható vizes 
élőhelyek fejlesztésére, egy civil természetvédelmi katasztrófa-alap életre 
hívására, a bajba jutott vadállomány megsegítésére kívánják költeni.
Az értékesített bélyegek sorsolására m árc ius 28-án kerül sor, 
a nyeremények igazán rangosak, merthogy nem akármi tíz napra elutazni 
partnerünkkel Ausztráliába, Afrikába vagy a Duna-deltába I

A M AGYAR V A D V ILÁ G ÉR T

Ú jdonság a - FeHoVa alkalmából megjelenő - vadászati e tik e tt kézikönyv, a vadászias 
viselkedés szabályainak gyűjteménye, amelynek ismerete jelentősen javítana/javíthatna a 
vadászok táborának közmegítélésén.

A hivatásos vadászok -  ha esetleg még nem ismernék - felpróbálhatják, 
kézbe vehetik és természetesen megrendelhetik egyenruhájuk 
minden darabját. Ehhez is nyújt a VKE -  mint az egyenruha disztribútora -

HtfaTÁgrif vadáss egy gavalléros kedvezményt: bárm e ly  ruhadarab m egvásárlása esetén a 
h iva tásos vadász ingyen kapja 2003 végéig a M agyar VADÁSZLAP-ot
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Lövészet oktatás - gyakorlás

Fegyvertávcső beállítás, javítás. 
Fegyverismereti és vadászvizsgára 

felkészítő tanfolyamok

Maroklő - Nagygolyós - Sörétes - Elöltöltő lövészet

Gémesi Tamás
8800 Nagykanizsa. Levente u.20.

Tel.: 20/9273-720Tel./Fir. 93/324-1M

Madarak, 
emlősök, halak, 
afrikai áltatok, 

trófeák, 
montírozott 

Vadbőrszőnyegek 
kikészítése és 
értékesítése 

az országban a 
legnagyobb 

választékban.
Nyitva tartás:

Hétköznap: 700-I800 
Szombaton: 700-1200 

Budapesti átvevőbelyünk 
Schmidt Pál preparátor 

1238 Lóállás u. 14.
Tel.: 285-61-62 
Nyitva tartás: 

Hétfőtől-Póntekifl: 730-1530

Bérelhető dísz- és 
térvilágítás!
Világítást, 

fénytechnikát, 
villamos energiát 

biztosítunk 
rendezvényeire 

időjárási és 
terepviszonyoktól 

függetlenül!

Akár egyszeri 
alkalomra is.

Tel.: 28/495-718

p r im c r9 7 @ m a il .d ig i tc l2 0 ( ) 2 .h u

Prim er Viliszer Kft.
v illam osipari te rvezés, szo lgáltatás, 

k ivitelezés é s sz ak tanácsadás

M 1 Z S E V A D  K f L
6050 Lajosmizse, 

Ceglédi út 64. 
Tel/Fax.: 76/356-983 
Mobil: 30/9381-821 

Emil: cervidae@axelero.hu
Tevékenységi kör:
- Fácánnevelés, előnevelt és felnőtt fácán 
export és belföldi forgalmazás
- Vaddisznótenyésztés #|>
- Élővad kereskedelem ▼  .
• Vadászatszervezés
- Magyar szürke marha tenyésztés
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EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT. 
8624 BALATONSZÁRSZÓ, 

SZÓLÁDI ÚT 1/9.
TEL.: 06-70/310-2923

Várjuk a FEHOVA 14/B standján

http://www.erva.gundub.hu
mailto:cervidae@axelero.hu


NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG B/8 b
1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Tel.: 225-0748 -  Telefax: 225-0746 
E-mail: nimrodvu@axelero.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.7.

NISSAN RAPID KFT. B/14
1037 Budapest, Zay u. 26. -  Levélcím /  Letters: 1300
Budapest 3, Pf. 166
Tel.: 368-6075 -  Telefax: 388-2308
E-mail: nissanrapid@nissanrapid.hu
Internet: www.nissanrapid.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.3.
•  NISSAN terepjárók.
♦  NISSAN off-road vehicles.

N Y

NYÍRSÉGI ERDESZETI RT. -  NYIRERDO RT. -  
GUTHI ERDÉSZET B/3
4254 Nyíradony, Guthpuszta 
Tel.: 52/593-400, 593-402 -  Telefax: 52/593-401 
E-mail: erdoguth@mail.datanet.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.6.
•  Vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás.
♦  Game management, sylviculture.

OLYMPUS HUNGARY KFT. B/2 b
1117 Budapest, Budafoki út 60. A ép.
Tel.: 371-2470 -  Telefax: 371-2477 
E-mail: ohu.cdp.info@olympus-europa.com 
Internet: www.olympus.hu 
Árucsoportok /  List of Products: 7 .5 .; 2.1.
•  OLYMPUS üveglencsés távcsövek vadászathoz és 
túrázáshoz.
♦  OLYMPUS high-powered binoculars fór birdwatchers 
and fór travellers.

ORO-TEAM BT. B/13 1
1141 Budapest, Vadvirág u. 1.
Tel.: 20/943-7446 -  Telefax: 363-1444 
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.
•  Gerinckímélő ülőpárna, bőrbalzsam.
♦  Spine-protective chair cushion, balsam fór skin.

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET B/3
1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Tel.: 355-6180, 212-2225 -  Telefax: 375-8378 
E-maiI: omw@vadaszativedegylet .hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.11.
•  Vadászatra jogosultak érdekképviseleti szervezete.
♦  Business federation of the persons entitled to hunting.

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B/3
1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Tel.: 355-6180, 212-2226 -  Telefax: 375-8378
E-mail: info@omvk.hu
Árucsoport /  List o f Products: 2.11.
•  Sport- és hivatásos vadászok érdekképviseleti 
szervezete.
♦  Business federation of sport and professional 
hunters.

P • F CONSULTING KFT.

1039 Budapest, Királyok útja 26.
Tel.: 240-3611 -  Telefax: 240-3730 
Árucsoport /  List o f Products: 2.1.

B/12 h, 13 a, 
Szabad te rü le t B/6

PALÓCGAZDA MG. KFT.
2660 Balassagyarmat, Arany János u. 8. -  Levélcím / 
Letters: 2661 Balassagyarmat, Pf. 108 
Tel.: 35/501-030 -  Telefax: 35/501-033 
E-mail: palocgazda@hu.inter.net 
Árucsoport /  List of Products: 2.9
•  Fácánvadászat a legmagasabb színvonalon.
♦  Pheasant-hunting on the highest level.

PAM’S KFT.
2626 Nagymaros, Rákóczi u. 102.
Tel.: 27/594-385 -  Telefax: 27/594-386 
E-mail: pams87@hotmail.com 
Árucsoport /  List of Products: 2.2.
túralábbeli-gyártás, forgalmazás és

V A D Á SZ • É S  TÚ RACIPÓ K

•  Vadász
javítás.
♦  Production, distribution and repairing 
hunting and touring.

of shoes fór

PAP LAJOS KOFARAGO 
ÉS KŐSZOBRÁSZ MŰHELY KFT.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 
Tel.: 26/313-846 -  Telefax: 26/313-630 
E-mail: paplajos@elender.hu 
Internet: www.paplajos.hu 
Társkiállító / Co-exhibitor:
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.

PILISI PARKERDŐ RT.
2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Tel.: 26/398-133 -  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.
1095 Budapest, Soroksári út 158. -  Levélcím / Letters:
1453 Budapest, 92 Pf. 15
Tel.: 347-6030 -  Telefax: 347-6030/115
E-mail: mkh@mkh.hu
Internet: www.mkh.hu
Árucsoport /  List o f Products: 1.
•  Lég-, flobertfegyverek és lövőkészülékek ellenőrzése.
♦  Controtling of air guns, gallery rifles and shooting 
equipment.

REVESZ KESES MŰHELY
7000 Sárbogárd. Ady E. u. 157.
Tel.: 20/497-2695 -  Telefax: 25/460-006 
Árucsoport /  List o f Products: 1.3.
•  Saját készítésű zsűrizett zsebkések, vadásztőrök.
♦  Hand-made, judged pocketknives, hunting daggers.

RIPPERT OTTÓ
9141 Ikrény, Győri út 62.
Tel.: 30/986-1439 -  Telefax: 96/457-008 
Árucsoport /  List of Products: 2.2.
•  RIPPERT bőr és lódén vadászruházat.
♦  RIPPERT hunting garments made of leather and 
loden.

B/13 j

B/4 d
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S.P. JAGD -  SCHMIDT PÁL
1238 Budapest, Lóállás u. 12.
Tel.: 285-6162 -  Telefax: 284-9671 
Árucsoport /  List of Products: 2.2.
•  Preparátumok, ruházat, ajándéktárgyak, kiegészítők.
♦ Preparates, clothes, gifts, accessories.

SCHMIDT & BENDER HUNGÁRIA KFT.
1106 Budapest, Fehér út 10. -  Levélcím / Letters: 1475 
Budapest, Pf. 202 
Tel.: 434-2103 -  Telefax: 263-2937 
Árucsoport /  List of Products: 1.5.
•  Fegyvertávcsövek.
♦ Rifle scopes.

SEEADLER BT.
8638 Balatonlelle, Irmapuszta 
Tel.: 30/959-3818 -  Telefax: 85/354-278 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
FOREST KFT.
Árucsoport /  List of Products: 1.5.
•  SEEADLER kereső- és céltávcsövek importja és 
nagykereskedelme.
♦ Import and Wholesale trade of SEEADLER searching- 
and target-telescopes.

SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. -  Levélcím / Letters:
7401 Kaposvár, Pf. 9
Tel.: 82/505-113, 505-100 -  Telefax: 82/505-101 
E-mail: buzgo@sefag.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.9.
•  Fakereskedelem, vadásztatás, vadászati turizmus.
♦  Trade od wood, organizing of hunting, hunting 
tourism.

SUMMIT AUTÓ RT. B/14 e2
1095 Budapest, Máriássy u. 5.
Tel.: 455-1111 -  Telefax: 455-1112 
Internet: www.nissan.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.3.
•  NISSAN terepjárók, személygépkocsik, teljes körű 
szolgáltatás.
♦ NISSAN off-road vehicles, cars, complete services.

SUMPI IMPOR TŐR BT.
1061 Budapest, Anker köz. 1-3.
Tel.: 266-8880 -  Telefax: 266-8880 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT 
Árucsoport /  List of Products: 1.3.
•  Vadász-, filéző és konyhakések nagykereskedelme.
♦ Wholesale trade of hunting filleting and kitchen 
knives.

S Z

SZARVAS ANDRÁS TÉRKÉPÉSZETI
ÜGYNÖKSÉG B/13 b
1149 Budapest, Répássy u. 2.
Tel.: 363-0672, 221-6830 -  Telefax: 363-0672, 221-6830 
E-mail: szarvas.andras@mail .datanet. hu 
Internet: www.map.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.9.
•  Magyarország, Budapest, régiótérképek.
♦ Maps and atlases of Hungary, Budapest and regions.

SZENT HUBERTUS KFT.
7400 Kaposvár, Fő u. 40.

B /14  f Tel.: 82/315-252, 82/430-100 -  Telefax: 82/511-268 
E-mail: tibaldb@axelero.hu 
Képviselt cégek / Represented firms:
BROWNING (B), GAMO (E), LAPORTE (F), MIROCU (B), 
WINCHESTER (B)
Árucsoport / List o f Products: 1.2.
•  Sörétes, golyós vadászfegyver, lőszerek, vadászati 

B/9 d cikkek.
♦ Shotgun, rifle, ammunition, hunting articles.

SZENT HUBERTUS OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár, Fő u. 12. -  Levélcím /  Letters: 1065 
Budapest, Podmaniczky u. 2.
Tel.: 353-1914 -  Telefax: 353-1726 
Képviselt cégek / Represented firms:

B/12 j  BENELLI (I), P BERETTA (I), FRANCHI (I), FABARM (I) 
Árucsoport / List o f Products: 2.1.
•  Vadászfelszerelés.
♦ Hunting equipment.

SZERDAHELYI KFT.
6500 Baja, Árpád tér 1.
Tel.: 79/424-929 -  Telefax: 79/424-927 
Árucsoport / List of Products: 2.2.

SZOMBATHELYI ERDÉSZETI RT.
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 of Products: 2.6.
•  Mag-, csemete-, dísznövénytermesztés. Hagyomá
nyos erdőgazdálkodás. Fakereskedelem, vadgazdál
kodás, vadászatszervezés.
♦ Production of seeds, sapling, ornamental plants. 
Traditional forestry. Trade of wood products, game man
agement, organizing of hunting.

TARGET FEGYVERBOLT
1095 Budapest, Soroksári u. 132.
Tel.: 216-7616
Árucsoport /  List of Products: 1.

B/10 a
TATAI MEZOGAZDASAG RT.
2890 Tata, Toldi Miklós u. 19.
Tel.: 34/380-299, 380-851 -  Telefax: 34/380-851 
E-mail: tataimgrt@dpg.hu 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
KÖRÖSI SZÖVETKEZET 
Árucsoport /  List of Products: 3.
•  Halászat, halgazdálkodás, víziszárnyas és vadkacsa- 
tenyésztés, tavi és akváriumi vízinövények termesztése, 
értékesítése.
♦ Fishing, fish-breeding, waterfowl and wild duck 
breeding, growing and sale of water-weed of lakes and 
aquariums.

TENGERDI VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
8647 Balatonmáriafürdő, Vilma u. 9.
Tel.: 30/939-8207 -  Telefax: 85/376-810 
E-mail: tengerdi@axelero.hu 
Internet: www.tengerdi.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.9.
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TERRAPRINT KFT. B/2 f
1134 Budapest, Tüzér u. 43.
Tel.: 350-6455 -  Telefax: 350-6455 
Árucsoport / List o f Products: 2.7.
•  Könyvkiadó és nyomda. Vadászkönyv kiállítás és 
vásár.
♦ Publishing and printing house. Exhibition and fair of 
hunting books.

TIROLI OPTIKAI CENTRUM KFT. B/4 a
1141 Budapest, Thököly u. 88.
Tel.: 70/318-6099 -  Telefax: 460-9422 
Társkiállító cég / Co-exhibitor:
MOSKITO KFT.
Árucsoport / List o f Products: 1.4.
•  SWAROVSKI importőr és márkakereskedő.
♦ Importer and trader of SWAROVSKI.

TIRPÁK SÁNDOR B/11 e
3999 Hollóháza, Dózsa Gy. u. 3/A 
Tel.: 20/456-3766, 528-4656 
Árucsoport / List o f Products: 2.5.
•  Exkluzív porcelánok, kőfestmények.
♦ Exclusive porcelain-ware, stone paintings.

TRINEXUS AQUA B/13 f
1211 Budapest, Szabadkikötő út 2.
Tel.: 278-0990 -  Telefax: 278-0989 
E-mail: info@trinexus.hu 
Internet: www.trinexus.hu 
Képviselt cégek / Represented firms:
BOTTOM LINE, EAGLE, GARMIN, LOWRANCE 
Árucsoport / List o f Products: 4.1.
•  BOTTOM LINE, GARMIN, EAGLE, LOWRANCE és 
más halradarok, GPS-ek.
♦  BOTTOM LINE, GARMIN, EAGLE, LOWRANCE and 
other fishfinders and GPS.

TÜZES ÍJÁSZ BT. B/12 g
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, számszeríjak, nyílvesszők sport és vadászati 
célra.
♦  Bows, cross-bows, arrows fór sport and hunting.

V

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET B/3
1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
Tel.: 242-0042 -  Telefax: 242-0042 
E-mail: vke@vadaszlap.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.

VADÁSZVILÁG B/9 c
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 6/C 
Tel.: 250-4113 -  Telefax: 439-0494 
E-mail: minervakiado@axelero.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.7.
•  Vadászvilág, a legjobb német vadászújság a Jáger 
magyar nyelvű változata.
♦  Vadászvilág is Hungárián version of the best Germán 
hunting newspaper: Jáger.

VADCOOP B. VT. B/2 a
1113 Budapest. Bocskai u. 43-45. XI. Iph. II/239.
Tel.: 365-1005 -  Telefax: 466-0556 
Árucsoport /  List of Products: 2.

VADEX MEZŐFÖLDI ERDŐ- ÉS 
VADGAZDÁLKODÁSI RT.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.
Tel.: 22/329-420, 502-125, 502-126, 510-551 -  Telefax: 
22/327-525
E-mail: hunt@vadex.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.6.
•  Az erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységek.
♦ Activities connected to forestry and game manage
ment.

VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
TERMÉKTANÁCS B/3
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
Tel.: 28/421-921 -  Telefax: 28/421-922 
E-mail: vadtt@mail.digitel2002.hu 
Árucsoport /  List o f Products: 2.11.
•  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/3
2800 Tatabánya II., Dózsákért u. 63. -  Levélcím /  Letters:
2801 Tatabánya. Pf. 121
Tel.: 34/316-733 -  Telefax: 34/316-226 
E-mail: verteserdo@axelero.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadászatszervezés, vadászat.
♦ Forestry, hunting organisation, hunting.

W

WÁGNER K &  K BT. B/14 g
9423 Ágfalva, Határőr u. 7.
Tel.: 99/330-398 -  Telefax: 99/330-012 
Árucsoport /  List of Products: 2.5.
•  Agancsból: gomb, nyakkendő, óra, lámpa, fűszer- és 
pohártartó.
♦ Buttons, tie. watches. lamp. spice and glass holder 
made of antler.

ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.
(ZALAERDŐ RT.) B/3
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: 93/500-200 -  Telefax: 93/500-253 
E-mail: vadaszat@zalaerdo.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.6.
•  Erdőgazdálkodás, vadászat.
♦  Forestry, hunting.

ZANAKO BT. B /11 h
2230 Gyömrő. Levél u. 6/A 
Tel.: 29/330-718 -  Telefax: 29/333-952 
E-mail: zanako@enternet.hu 
Árucsoport /  List of Products: 2.2.

•  Vadászruházat sport- és hivatásos vadászok részére, 
minőségi elegancia, kellemes viselet.
♦  Hunting clothes fór sport and professional hunters. 
quality elegance, pleasant wearing.

ZICCER HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS B/12 a
8400 Ajka, Szent István u. 119.
Tel.: 88/216-139, 508-010 -  Telefax: 88/216-139 
Árucsoport /  List of Products: 4.1.
•  SHIMANO és egyéb horgászcikkek széles választék
ban.
♦ SHIMANO and other fishing articles in rich assort- 
ment.

B/3
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KÉPVISELT CÉGEK ♦ REPRESENTED FIRMS
A. UBERTI SRL. (I) /  BE-NY BT. B/10 e
ACERO TOLEDANO (E) /  GLADIUS BT. B/10 g
AIGLE INTERNATIONAL S.A. (F) /

HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
AITOR (E) /  MOSKITO KFT B/4 a
AL MAR KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT B/4 a
ALFA /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
ANT KNIVES (J) /  MOSKITO KFT. B/4 a
ANTONIO ZOLI (I) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a 
ARMUSA (E) /  KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C. B/12 e
B&P / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT B/6 b
BAIKAL (GSP) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
BANNER / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT B/6 b
BASCHIERI & PELLAGRI LŐSZERGYÁR (I) /

FOREST KFT. B /12 j
BENCHMADE KNIVES (USA) / MOSKITO KFT. B/4 a
BENELLI /  SZENT HUBERTUS OU\SZ-MAGYAR KFT. B/9 g 
BERETTA /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
BERETTA FEGYVERGYÁR (I) / FOREST KFT. B/12 j
BLIMEY / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
BOTTOM LINE /  TRINEXUS AQUA B/13 f
BÖKER(D) /  EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
BÖKER KNIVES (D) /  MOSKITO KFT. B/4 a
BRNOARMS(CZ) / / HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a 
BROWNING (B) /  SZENT HUBERTUS KFT B/6 a
BSA OPTICS (USA) /  HUNGARO-ARMS KFT B/9 i
BUCK KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT B/4 a
CAMILLUS KNIVES (USA) / MOSKITO KFT. B/4 a
CESKA ZBROJOVKA (CZ) /  HARMÓNIA

VADÁSZBOLTOK B/6 a
CHEDDITE / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
CHEVALIER (S) / KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C. B/12 e
CHRIS REEVE KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
COLD STEEL KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
COMETA(E) / KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C. B/12 e
COMLANBER (E) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
CRISPI / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
CRKT KNIVES (USA) / MOSKITO KFT. B/4 a
CUDEMAN / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
CYBER GUN (F) /  BE-NY BT. B/10 e
DOCTER (D) /  KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C. B/12 e
DYNAMIT NOBEL (D) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a 
EAGLE / TRINEXUS AQUA B /13 Í
EAW (D) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
EICKHORN (D) /  MOSKITO KFT B/4 a
ELISHEWITZ CUSTOM KNIVES (USA) /

MOSKITO KFT. B/4 a
EMERSON KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
ESPARCIA /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
EXAKTA, KESERŰ, KRIEGHOFF (D) /  HARMÓNIA 

VADÁSZBOLTOK B/6 a
FABARM / SZENT HUBERTUS OLASZ-MAGYAR KFT. B/9 g 
FAIR FEGYVERGYÁR (I) /  FOREST KFT B/12 j
FOMEI / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
FOX KNIVES (I) /  MOSKITO KFT. B/4 a
FRANCHI / SZENT HUBERTUS OU\SZ-MAGYAR KFT. B/9 g
G. SAKAI KNIVES (J) /  MOSKITO KFT. B/4 a
GAMO (E) /  SZENT HUBERTUS KFT. B/6 a
GARMIN / TRINEXUS AQUA B/13 f
GLADIUS / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
GLOBAL (J) /  MOSKITO KFT. B/4 a
GULYÁS LAPKIADÓ -  LÖVÉSZÚJSÁG /

INTERMAS KFT. ENGINEERING B/12 d
HATTORI KNIVES (J) / MOSKITO KFT. B/4 a
HELLE KNIVES (N) /  MOSKITO KFT. B/4 a
HERBERTZ (D) / EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
HERBERTZ /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
HIRO KNIVES (J) /  MOSKITO KFT. B/4 a
IMPERIAL SCHRADE (IR) /  MOSKITO KFT. B/4 a
KA-BAR (USA) / MOSKITO KFT. B/4 a
KAHLES /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
KARLKAPS(D) / DIANA TRADE KFT. B/6 a

KATZ KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT B/4 a
KERSHAW KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
KLAAS(D) / EXTRAMETAL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
KORA (CZ) / BE-NY BT B/10e
KRICO /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
LAPORTE (F) /  SZENT HUBERTUS KFT. B/6 a
LE CHAMEAU (F) / HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
LE KOOTO KNIVES (F) /  MOSKITO KFT B/4 a
LIGHTFORCE (AUS) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
LINDER KNIVES (D) / MOSKITO KFT B/4 a
LISENFELD /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
LOWRANCE / TRINEXUS AQUA B /13f
MARLIN /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
MAROCCHI / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
MARTTIINI (SF) / EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
MASTERS OF DEFENSE KNIVES (CH) /

MOSKITO KFT. B/4 a
ME /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
MEOPTA (CZ) / HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
MESSER KLÖTZLI KNIVES (CH) / MOSKITO KFT. B/4 a
MEYERCO KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
MICROTECH (USA) /  MOSKITO KFT B/4 a
MIROCU (B) / SZENT HUBERTUS KFT. B/6 a
MUELA (E) / HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
MUELA (E) / GLADIUS BT. B /10g
NAMMO LAPUA OY (SF) /  HUNGARO-ARMS KFT B/9 i
NASTA (PL) / KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C. B/12 e
NIETO S.L. (E) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
NIGHT OWL (USA) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
NIKE, PRAKTIKA, SAKO-TIKKA (SF) /

HARMÓNIA MATERIÁL KFT. B/6 a
NORICA / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT B/6 b
NORTH AMERICAN ARMS (USA) / BE-NY BT. B/10 e
OPINEL KNIVES (F) / MOSKITO KFT. B/4 a
OPTOLYTH / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
P. BERETTA /  SZENT HUBERTUS

OLASZ-MAGYAR KFT. B/9 g
PMC (USA) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
PS GRAND /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
PUMA KNIVES (D) /  MOSKITO KFT. B/4 a
REMINGTON / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
RIO (E) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
RONTANI / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
S.F. TOLEDO (E) /  EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
SABATTI / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT B/6 b
SELLIER BELLOT (CZ) /  HARMÓNIA

VADÁSZBOLTOK B/6 a
SOG KNIVES (USA) / MOSKITO KFT. B/4 a
SPYDERCO KNIVES (USA) /  MOSKITO KFT. B/4 a
STEEL WARRIOR KNIVES (E) /  MOSKITO KFT. B/4 a
STEINER / MAGNUM VADASZ ÉS HAJÓS KFT B/6 b
STEYR MANNLICHER (A) /  HARMÓNIA

VADÁSZBOLTOK B/6 a
STEYR MANNLICHER GMBH (A) /

HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
STURM, RUGER & COMPANY, INC. (USA) /

BE-NY BT. B/10 e
TANFOGLIO /  MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
TAURUS (BR) / HUNGARO-ARMS KFT. B/9 I
TERMOSWED (S) / HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
TRAMONTINA KNIVES (BR) / MOSKITO KFT. B/4 a
TSUGE KNIVES (J) / MOSKITO KFT B/4 a
UMAREX / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
UNITED CUTLERY (USA) / MOSKITO KFT B/4 a
VICTORINOX (CH) / EXTRAMETÁL

ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
WEIHRAUCH KG (D) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
WENGER / MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT. B/6 b
WENGER KNIVES (CH) /  MOSKITO KFT B/4 a
WINCHESTER (B) / SZENT HUBERTUS KFT. B/6 a
WÜSTHOF (D) /  EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
ZASTAVA (YU) /  HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
ZEISS (D) /  HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK B/6 a
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ÁRUNÉVSOR ♦ LIST OF PRODUCTS
Az á runévso r c ím sza va in a k  cso p o rto s ítá sa

1 Fegyver
1.1. Muzeális fegyverek, díszfegyverek
1. 2. Vadászfegyverek, sportfegyverek, íjak
1. 3. Vadászkések, bicskák, tőrök
1.4. Lőszerek
1. 5. Optikai eszközök
1.6. A sportlövészet felszerelései, eszközei
1. 7. Puskaművesség
1. 8. 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 ter

mékek
2 .6. Erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, élőhely

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

tumok, bőrök
2.9. Vadászturizmus
2.10. „Vadászok bora“
2.|1 ■ 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

1. Fegyver 
Arm s

KOVÁCH ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KFT B/6 a
POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS LÖSZERVIZSGÁLÓ KFT. B/6 a 
TARGET FEGYVERBOLT B/6 a

1 .1 . M uzeá lis  fe g yve re k , d ísz fegyverek
M useum  p ie ce  a rm s, o rn a m e n ta l a rm s

BE-NYBT. B/10 e

1. 2. V adászfegyverek, sp o rtfe g yve re k , íja k  
H un ting  a rm s, sp o rt a rm s , bow s

BE-NYBT. B/10 e
FOREST KFT. B/12J
HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
KASSAI LAJOS/KASSAI KFT B/12 c
KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR B/6 a
SZENT HUBERTUS KFT. B/6 a
TÜZES ÍJÁSZ BT. B/12 g

1. 3. V adászkések, b ic s k á k , tő rö k  
K nives

DNC KÉS -  TUMPEK FERENC B/11 f
EXTRAMETÁL ÜZLETHÁLÓZAT B/10 a
GLADIUSBT. B/10g
MADARAS ÉS FIA BT. B/14 d
MOSKITO KFT B/4 a
NAGY ISTVÁN FINOMACÉLÁRU KÉSZÍTŐ 

ÉS ORVOSI MŰSZERÉSZ MESTER B/11 d

C la s s ific a tio n  o f E n tries  C on ta ined  
in  th e  L is t o f P roducts

1. Arms
1.1. Museum piece arms. ornamental arms 
1. 2. Hunting arms. sport arms, bows
1.3. Knives
1.4. Ammunition
1. 5. Optic equipment
1. 6. Equipment and tools of sport shooting
1. 7. Rifle-making
1. 8. 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 protec-

tion (technologies and tools)
2. 7. Professional publications, journals
2. 8. Tools of trophy preparation, preparates and skins
2. 9. Hunting tourism
2.10. "Wine of hunters"
2.11. 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

RÉVÉSZ KÉSES MŰHELY B/13 I
SUMPIIMPOR-TŐR BT. B/10 a

1. 4. Lőszerek
A m m un ition

DIANA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
SZÖVETKEZET B/2 d

HUNGARO-ARMS KFT. B/9 i
MFS 2000 MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ RT. B/6 a
NIKE-FIOCCHI SPORTLÖSZERGYÁRTÓ KFT. B/6 a
TIROLI OPTIKAI CENTRUM KFT. B/4 a

1. 5. O p tika i eszközök  
O ptic  e q u ipm e n t

COMPASS-SPORT BT. B/9 h
LEITZ HUNGÁRIA KFT B/2 e
OLYMPUS HUNGARY KFT. B/2 b
SCHMIDT & BENDER HUNGÁRIA KFT. B/9 d
SEEADLER BT. B/12 j

1. 6. A spo rtlö vé sze t fe lsze re lé se i, eszközei 
E qu ipm en t and to o ls  o f sp o rt shoo ting

COLT POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET B/14 a
GOLD 2000 KFT. B/9 f
INTERMAS KFT. ENGINEERING B/12 d

1. 8. E le k tro n iku s  o k ta tó , sze m lé lte tő  eszközök, 
já té k o k
E le c tro n ic  in s tru c t in g  to o ls , v isu a l a ids, 
gam es

BE-NYBT B/10 e
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2. V ad ásza t 
H unting

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET 
VADCOOP B. VT.

2. 1. Vadászati c ikke k , fe lszere lések, 
berendezések
H unting item s, equipm ent, too ls

B/3 
B/2 a

AGENTI BT.
BOVAS BIZTONSÁGTECHNIKA KFT. 
DIANA TRADE KFT.
HARMÓNIA MATERIÁL KFT.
KA-CSA KFT.
KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C.
MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT 
OLYMPUS HUNGARY KFT 
ORO-TEAM BT.
P • F CONSULTING KFT. B/12 h,
SZENT HUBERTUS OLASZ-MAGYAR KFT.

2. 2.

Szabad terület B/1 
B/8 a 
B/6 a 
B/6 a 
B/4 e 

B/12 e 
B/6 b 
B/2 b 
B/13 I

13 a, Szabad terület B/6
B/9 g

Vadászruházat, kiegészítő  fe lszere lések  
H unting garm ents, supp lem entary equ ipm ent

A 22-ES CSAPDÁJA TÚLÉLŐBOLT B/10 d
AGROPRODUKT KKT B/10 f
EUROGLOB KFT B/11 c
INDIFORM KFT. B/2 c
KÖRMENDI ZOLTÁN B/9 e2
PAM’S KFT B/13 j
RIPPERT OTTÓ B/9 e3
S.P JAGD -  SCHMIDT PÁL B/14 f
SZERDAHELYI KFT B/12 f
ZANAKOBT. B/11 h

2. 3. Terepjárók, szá llítóeszközök
Off-road cars, transpo rta tion  vehic les

CARRYBOY HUNGARY KFT B/4 c
GLOBÁLPRAXIS BT. NIVA TRUCK HUNGARY Szabad terület B/5 
MITSUBISHI-DUNA INTERSERVICE KFT B/4 b
MITSUBISHI-DUNA INTERSERVICE KFT. B/4 b
NISSAN RAPID KFT. B/14 e<
SUMMITAUTÓRT. B/14 e2

2. 5. D ísztárgyak, iparm űvészeti te rm ékek, 
kézműves te rm ékek
O rnam ental item s, ite m s of fine  cra ftsm en

EÖRDÖGH ÉS TÁRSA KFT. B/14 b
MAGÓCSI ERIKA Szabad terület B/4
MARÉK JÓZSEF B/4 d
MURAY GALÉRIA B/14 h
PAP LAJOS KŐFARAGÓ ÉS KŐSZOBRÁSZ MŰHELY KFT. B/4 d
TIRPÁK SÁNDOR B/11 e
WÁGNER K & K BT. B/14 g

2. 6. E rdőgazdálkodás és vadgazdálkodás,
é lőhelyvédelem  (techno lóg iák, eszközök) 
S ylv icu ltu re , gam e m anagem ent and h a b ita t 
p ro tection  (techno log ies and too ls)

ANIVET ÁLLATTENYÉSZTŐK ÉS ÁLLATORVOSOK 
ÜZLETKÖZPONTJA B/1 a

BAKONYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - BAKONYERDŐ RT. B/3

COMPASS-SPORT BT. B/9 h
DÉLALFÖLDI ERDÉSZETI RT. B/3
EGERERDŐ ERDÉSZETI RT. B/3
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ERDŐGAZDASÁGI RT.

(ÉSZAKERDŐ RT.) B/3
GEMENCI ERDŐ- ÉS VADGAZDASÁG RT. B/3
„GYULÁT ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B/3
HM BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG RT. B/3
HM KASZÓ ERDŐGAZDASÁG RT. B/3
HM VERGA VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁG RT. B/3
IPOLY ERDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B/3
LÁBOD VAD- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI RT. B/3

NYÍRSÉGI ERDÉSZETI RT. -  NYÍRERDŐ RT. -  
GUTHI ERDÉSZET B/3

PILISI PARKERDŐ RT. B/3
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI RT. B/3
VADEX MEZÓFÖLDI ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI RT. B/3 
VERTESI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. (VÉRTESI ERDŐ RT.) B/3 
ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. (ZALAERDŐ RT.) B/3

2. 7. Szakkönyvek, szakfo lyó ira tok
Professional pub lica tions , jou rna ls

DÉNES NATÚR MŰHELY KIADÓ BT. B/12 d
KÉSMÁNIA MAGAZIN B/4 a
NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG B/8 b
TERRAPRINT KFT B/2 f
VADÁSZVILÁG B/9 c

2. 8. T rófeakikészítés fe lszere lése i, eszközei, 
preparátum ok, bőrök
Tools o f trophy prepara tion , preparates and 
skins

GÉMESI TAMÁS PREPARÁTOR B/9 e1

2. 9. Vadászturizm us
H unting tou rism

BEFAG -  JAGD VADÁSZATSZERVEZŐ ÉS UTAZÁSI IRODA B/3 
FORST HUNGARIA VADÁSZATSZERVEZŐ 

UTAZÁSI IRODA RT. B/3
GNU SAFARI JOHAN VAN ZYL B/10 b
HUNNIA VADGAZDÁLKODÁSI KFT. B/1 b
PALÓCGAZDA MG. KFT B/5
SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. B/3
SZARVAS ANDRÁS TÉRKÉPÉSZETI ÜGYNÖKSÉG B/13 b
TENGERDI VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA B/9 e4

2.11. S zaktanácsadás  
C onsulting

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET B/3
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B/3
VADGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

TERMÉKTANÁCS B/3
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM B/3

3. H a lá s za t 
Fishing

FISH-COOP BT. B/13 e
TATAI MEZŐGAZDASÁG RT. B/13 e

3. 1. Halgazdaságok, ha lászszövetkezetek  
Fishery

HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG RT. B/13 d

3. 3. H alászati te rm ékek (é le lm iszerek)
F ishery products (food products)

GYŐRI ELŐRE HALÁSZATI SZÖVETKEZET B/13 e
HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG RT. B/13 d
KÖRÖSI SZÖVETKEZET B/13 e

4. 1. Sporthorgász c ikke k , -fe lszere lések
Sport ang ling  equipm ent

CRALUSSO B/13 h
FISCH KFT. B/13 g
TRINEXUS AQUA B/13f
ZICCER HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS B/12 a

4. 5. A kvarisz tika  
A quaris tics

FISCH KFT. B/13 g

4. 7. Horgászturizm us  
Fishing tou rism

HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG RT. B/13 d
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* r - T
NATURHUN

ahol a vadászat kezdődik á k i ELEfKAMRANK AZ ERDŐ
A VADLAKOM A egy
kétnapos fesztivál ahol 
amatőrök (családi, barái 

csapatok), vadásztársaságok 
csapatai, országos hírű 

chefek és profi 
mesterszakai sok készítik a 

vadételek legjobbjait két 
napon á t  a szabadban....

é

A VADLAKOM A a
vadászok ünepe is, 

akik az ország minden 
részéből idelátogatva 

mutatják be egymásnak 
és az érdeklődőknek 

mindazt, am ire büszkék: 
trófeáikat, tudásukat, 

szokásaikat...

r
A VADLAKOM A a hajdani kacsi bencés fürdő területén zajlik, ahol egykor a 

s/er/etesek készítettek győgyfózeteket és azt keverték az itt feltörő langyos 
források vizébe....

6yÓ6YN0VÉNy 
AKADÉMIA

• szerzetesek titka i - 
gyogyfüves fürdők
* gyógynövények 

termesztése, 
felismerése

• gyógynövények 
felhasználása

^ i i  m w p i
ORSZÁGOS VADÉTELFŐZŐ VERSENY ÉS FESZTIV/ 

KÁ<$/ 2 0 0 1 .  JÚNIUS 7 -8 .
Információ: Végh László, 06 20 213-0785, www.vadbkoma.hu 

Kacs jövő jóéri Egyesület, 1072. Budapest, Nagydiófa u. 5.

BOVAS Biztonságtechnikai Kft.
7150 BONYHÁD, ZRÍNYI U. 25. TEL: 74/550917. FAX: 74/550905 
W eb: www.elender.hu/~bovas E-mail: bovas@elender.hu

ÖNORM EN=ISO=9001:1994
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL GYÁRTUNK 

ÉS AJÁNLUNK:

FEGYVERSZEKRÉNYEKET:
DUPLAFALÚ, TŰZBIZTOS ■ SZIMPLAFALÚ 

■ KÖNNYÍTETT KIVITELŰ

PISZTOLYTÁROLÓKAT:
SZEKRÉNY KIVITELŰ ■ FALI KAZETTA KIVITELŰ 

■ BÚTORKAZETTA KIVITELŰ

M IN D EN  MÉRETBEN 
ÉS EGYEDI IGÉNYEKET 

IS KIELÉGÍTVE
TERMÉKEINKET A  MAGYAR 
BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE 

IS MINŐSÍTETTE

VÁSÁROUON KÖZVETLENÜL 
A  GYÁRTÓTÓL!

tengerd i VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
BALATONMÁRIAFÜRDŐ, VILMA U. 9.

TEL.: 30/9398-207; fax: 85/376-810 
Web: www.tengerci.hu; E-mail: tervgefdi@oxelero.hu

CSOMAGVADASZATOK 
AFRIKÁBAN, ÁZSIÁBAN

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, 
NAMÍBIA, TANZÁNIA, KAZAHSZTÁN

vadászatszervező irodánk várja 

az érdeklődőket, és a vadásztársaságok 

I  felajánlásait

I  AZ ETIKUS VADÁSZATÉRT!
(0
-oa>n

I izeres 1 lövészet és Virtuális vadászat 
először Magyarországon 
a NATURHUN -n a l!

Próbálja ki ön is

B pavilon 9 /B  standján!

http://www.vadbkoma.hu
http://www.elender.hu/~bovas
mailto:bovas@elender.hu
http://www.tengerci.hu
mailto:tervgefdi@oxelero.hu


biztosítási
szolgáltatások

Társaságunk élet-, vagyon-, gépjármű-, lakás- 
és utasbiztosításokkal is várja ügyfeleit!

Az OTP-Garancia Biztosító a vadászok 
hivatalos fe le lősségbiztosító ja

OTP-Garancia Biztosító. A segítő jobb. O  otp-garancia
B,ZTOSÍTÓJíT


