
7. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 180 Ft 1998. M ÁJUS 7.



VILÁGSZENZÁCIÓ: ZEISS VICTORY
A ZEISS UJ CELTAVCSO GENERÁCIÓJA
AZ ÚJ, VICTORY (GYŐZELEM) NÉVRE HALLGATÓ CÉLTÁVCSŐVEK 35 %-KAL NAGYOBB 

LÁTÓTERÜLETET BIZTOSÍTANAK, SÚLYUK PEDIG 30 %-KAL KISEBB ELŐDEIKÉNÉL.
TULAJDO NSÁGAIK:

J  sines vagy sín nélküli
J  tubusa továbbra is egy darabból készül, pá

ratlan erősségei garantálvo 
□  por- és vízhatlan, nitrogénnel töltött tubus 
■  megbízható működése garantálva -3 0 0C-tól 

+70°C-ig
El minden kaliber esetén lövésbiztos szálkereszt- 

rendszer

AM I ÚJ:
A ZEISS VICTORY soiozat 6  különféle modellből 
áll. Az optikai rendszeren történő módosítás lehe
tővé tette, hogy a távcső rövidebb legyen (tubus 
hossza minimum 150 mm) ezáltal minden fegy
verre felszerelhető. A csökkentett hossznak és az 
objektívrendszerben használt könnyű, de különö
sen kemény mechanikai alkatrészeknek köszönhe
tően a súly jelentősen csökkent.
A felület matt színű, nem tükrözi vissza a fényt és 
karcolásmentes. Az optikai és mechanikai tenge

lyek pontosan egy vonalban vannak, ezáltal a 
szálkereszt magasság- és oldalirányú állításakor 
[az állítható távolság mind a 4 irányban ugyanak
kora) a tubust használja referenciaként. A csú
szósmentes beállítógomook seaílségével a szálke
reszt állítása egyszerű, továbbá minden modell 
kérhető lövedékes kompenzátorral.
A szálkeresztek méretei optimalizálva lettek, és a
pontosabb célzás érdekében a világító változat
ban (pont vagy kereszt) is kérhetők. Az új típusú 
üveglencse jelentősen megnövelte o látómező 
nagyságát. A ZEISS T multibsvonat 60  %-kal több 
kék spektrumú fényt enged át -  az áteresztőképes
ség meghaladja a 90  %-ot -  ezáltal szürkületkor 
minden eddiginél jobb képet biztosít.

A ZEISS VICTORY TÍPUSAI:

ZEISS VARIPOINT V M A  1,1 -4x24. 
Legkisebb nagyításnál a látómező 36 m / 100 
m, és ellentétben a szokásos világítópontú

irányzékckkal, a ZEISS varipoint lehetővé te
szi, hogy világítás nélkül is célozhassunk, csak 
a fekete pontot használva.
ZEISS DIAVARI V M A  1,5-6x42. 
Kategóriájában a legszélesebb látómezőt biz
tosítja, súlya csak 467  g.
ZEISS DIAVARI V M A  3-9x42.
Európában is egyre népszerűbb nagyítás, kü
lönös biztonságot nyújt magnum kaliberek 
használatánál is. Súlya 461 g.
ZEISS DIAVARI V M A  2,5x10x50 
A nagyobb objektív lencse növeli a szürkületi 
hatékonyságot. Súlya 494 g, könnyebb mint 
bármely távcső ebben a kategóriában.
ZEISS DIAVARI V M A  3-12x56 
Hossza 4 cm-rel csökkent, súlya 555 g. A leg
kiválóbb távcső szürkületben.
ZEISS DIAVARI V M A  5-15x42 
Vadászok kérésére került kifejlesztésre. Ideális 
nagy távolságú lövések leadására, látómezeje 
legnagyobb a kategóriában. Súlya 462  g.

HARMÓNIA VADÁSZBOLTOK AKTUÁLIS CÍMLISTÁJA 
4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U. 10. TEL.: (52) 430-468 FAX: (52) 412-633 ■ 3530 MISKOLC, SZÉCHENYI U. 14. TEL.: (46) 341-464 > 4600 KIS- 
VÁRDA, SZT. LÁSZLÓ U. 13. TEL.: (45) 415-887 -  4400 NYÍREGYHÁZA, BERCSÉNYI U. 1. TEL.: (42) 310-797 •  5600 BÉKÉSCSABA, LUTHER 
U. 12. TEL.: (66) 449-369 ■ 6720 SZEGED, OSKOLA U. 23. T E L : (62) 325-044 ■ 1165 BUDAPEST XVI. KÉR., MARGIT U. 116. (LŐTÉR) TEL.: (1) 
403-3016 ■ 2335 TAKSONY, BAROSS TÉR 1. TEL.: (24) 478-538 ■ 2890 TATA, MÁJUS 1. ÚT 38. TEL.: (34) 381-418 ■ 8360 KESZTHELY, RÁ
KÓCZI U. 3. TEL.: (83) 314-101 RÁDIÓTEL.: (30) 398-369 ■ 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 4-6 . (CSIPKE ÜZLETHÁZ) RÁDIÓTEL.: (30) 
398-369 ■ 7626 PÉCS, KIRÁLY U. 75. TEL.: (72) 335-333, 325-204 ■ 3300 EGER, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 85. TEL.: (36) 313-904 ■ 2400 DUNAÚJ
VÁROS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 4/C (TOJÁSHÁZ) TEL.: (25) 405-701 ■ 8200 VESZPRÉM, RÁKÓCZI TÉR 5. TEL.: (88) 325-033 ■ 7800 SIKLÓS, 

SZENT ISTVÁN TÉR 8. (KÉK SELLŐ ÜZLETHÁZ) TEL.: (72) 352-658 ■ 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY U. 102. TEL.: (75) 315-687



Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen 
rajtunk múlhat a vasárnapi ebéd, az otthon melege, 
üzemek, kisgazdaságok működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható 3500 csere
telepével, számos új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legmagasabb színvonalon kiszol
gálni 6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztóját, mint az ország legmegbízhatóbb 
PB-gáz szolgáltatója.

T ovább i in fo rm á c ió é rt k é rjü k , h ív ja  a P rím ag áz  v ev ő - 

sz o lg á la tá t a  23  4 3 0 -6 4 4 , v ag y  a 23  4 3 0 -5 5 2  te le fo n 

szám on!

PRIMAGAZ
PRÍMAGÁZ ENERGIA (§)



HIVATALOS MAGYARORSZAGI KÉPVISELET

SZENT HUBERTUS
1065 Budapest,
Podm aniczky u. 2. 
Tel.: 1/153-1726

OLASZ-MAGYAR KFT.
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7400 Kaposvár,
Fő u. 40.

Tel.: 82/318-954

7500 Nagyatád,
Piac tér 

Tel.: 82/352-899

. ü j í a í j k a  ; í r.
Az On nyomdaipari partnere!

Kínála
AGFA/OZASOLfilmek, lemezek, vegyszerek 

és fotótechnikai gépek 
ADAST nyomógépek és vágógépek 

DANTEX fotopolimer lemezek 
KIWO és AUTOTYPE szitasablon-készítő anyagok

szitafestékek és -szövetek 
AVERY DENNISON íves vinyl és papír alapanyagú öntapadók

könyvkötészeti borítóanyagok 
DAY o fszet nyom ókendők, 

szere lő fó liák , p résfó liák  
ZANDERS fehér és színes önátíró papírok 

TO R K -O FFS E T törlőkendők  
RAFLATAC íves öntapadó papírok 

SCHWEGMANN ofszet segédanyagok 
PLANATOL ragasztók 

TESA  ragasztószalag

Keresse fel GRAFIKA RAKTARHAZUNKAT
(Bp. XIII. F iastyúk u. 4 -8 .)  ahol kü lön fé le  term ékek „akciós á rak o n '’ kaphatók!

Budapest,
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TUDÓSÍTÓINK
...az elkövetkező hóna
pokban ezen a helyen 
szeretnénk feltüntetni az 
ország valamennyi me
gyéje tudósítójának ne
vét, címét, telefonszámát. 
Persze ehhez -  írásban 
és a 60/327-280-as tele
fonon -  várjuk a jelentke
zőket, akik vállalkozná
nak arra, hogy megyéjük
ből rendszeresen tudósít
ják a VADÁSZLAP-ot. Az 
érdeklődők számára a 
későbbiekben a szer
kesztőség tudósítói tan
folyamot indít.

CSAK INTENZIVEN
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T együk fe l, h o g y  c s e n d b e n , ku ltu rá lta n  a g o 
n izá lo k  az  in te n z ív  osz tá lyo n . A z  c s a k  a  v a k 
v é le tle n  m űve . h o g y  e z  k ísé rte tie se n  h a s o n 
lít a haza i v a d á s z a t m a i he lyze té re ...

A z  É R D E K V É D E LE M  lá b u jjh e g y e n , s z in 
te  é s z re v é tle n ü l -  a h o g y  s z o k o tt -  lo p ó d z ik  
az  á g y a m h o z  é s  e g y  h o s s z ú  lis tá ra  irká i. 
T é te le s e n  ö s s z e ír ja , m i m in d e n  já r  n e ke m  
a s o k -s o k  é v t iz e d e s  f iz e té s i k ö te le z e tts é 
g e im  a la p já n , a k a c s á z á s tó l e g é s z e n  a 
m é g  m ű k ö d ő  ( tá rs a d a lm i)  s z e rv e im  ú jra 
h a s z n o s ítá s á ig . E lo so n  h e ly e tte m  a  n y il
v á n ta r tó b a  is, c s ó v á lja  a  fe jé t a  lá z g ö rb é 
m e n  é s  e g é s z  s z a k s z e rű e n  tö rd e li a  ke ze it. 

K ö n n y e k ig  m e g h a t a z  e m p á tiá ja  m é g  a k k o r  is, h a  ily e n  h e lye n  
n e m  k ö n n y ű  a z  á lm o d o z á s .

A z  É R D E K K É P V IS E LŐ  je le n lé te ko r m á r é rd e m e s  é le tje leke t is 
m u ta tn i, ne tá n  lá b a d o z n i, révü lten  a  sze m e m e t fo rg a tn i. H a k e d 
v e n c  re g g e lim e t n e m  is  ka p o m  m e g , e lin té zn i a b iz m u tká sá t, am i 
jár, d e  e z t evés  u tán  ú jra  m e g n é z ik . H e lye tte m  b e k a p c s o lja  a  v a s tü 
d ő m e t, v a n  rá sza kké p e s íté se , s ő t s a já to sa n  je lz i m a jd  va la k in e k , 
h a  e g y e n e s e d ik  a z  E K G -g ö rb é m . A rra  u g ya n  n e m  k é p e s , h o g y  h e 
lye ttem  m e n je n  ki a  vé cé re , d e  e lin téz i a  d u p la  a d a g  v a z e lin t a  ka té 
te rem re , s  e z  jo g g a l e l is  vá rh a tó . A d o tt id ő b e n  szó l a  n ő vé rn e k , a  
b e te g to lo g a tó n a k  n e ve m b e n  és he lye tte m . S ok v ize t nem  zavar, d e  
jó  tu d n i, h o g y  itt van , m é g  a kko r is, h a  so k s z o r n e m  is  lá tsz ik .

A z  ÉR D E KÉR VÉ N Y ESÍTŐ  „k ö z te s tü le tn e k " m á r tö b b  a  jo g o s ítv á 
nya. R ám  szó l, h a  n e m  la zán  k a p o m  b e  a  lá zm é rő t. N e  ize g je k , 
m o z o g ja k  m o n d ja  é s  m e g tu d o m , m iko r v a n  a  lá m p a o ltá s . A  
m e g s z o k o ttn á l m a g a s a b b a n , ú g y  e u ró p a i s z ín vo n a lo n  h a ld o k o lja k  
m in d e n  n e m ze ti id e n titá s  né lkü l, b á r  e b b e n  k ü lö n ö s e b b  g y a k o rla 
to t n e m  s z e re zh e tte m . E lvá rnám  u g y a n , h o g y  k iv e rje  a  b a lh é t á g y 
n e m ű c s e ré é rt. m e rt é p p e n  m ost é rt e l a v ízn e k  á rja . d e  a z t m o n d 
ja , e h h e z  n in c s  k o m p e te n c iá ja . H a  a ka ro m , h a  nem , le n yo m já k  a 
to rko m o n  a  g u m ic s ö v e t, nye lem , m in t a  k a c s a  a n o k e d lit. S e g íte 
nek  is  e g y  k ic s it h e ly e s e n  ö k le n d e z n i is. K é z je le k k e l jo g o m b a n  á ll 
je le zn i is  v é g a k a ra to m a t a  s z a b a d o n  vá la s z to tt ké p v is e lő im n e k , d e  
v a g y  n e m  é rtik  m it a ka ro k , v a g y  m é g  n e m  d ö n tö tté k  e l m a g u k b a n  
ig a zá n , h o g y  é rd e k k é p v is e le t-v é d e le m b ő l, v a g y  ne tá n  é rd e k é r
vé n ye s íté s  o ká n  á lln a k  a z  á g y a m  m e lle tt. E zek u tá n  m ár az  sem  
zavar, h o g y  se n k i m e g  n e m  ké rdez i, h o g y  v é g té re  is  neke m  s p é c ié i 
a  le v e g ő n  kívü l m ire  is vo ln a  s z ü k s é g e m ... M á r m a z o h is ta k é n t 
vá ro m , m iko r m o n d já k : m i kö z ö d  a z  e g é szh e z?  C s u p á n  a nn y i, h o g y  
p a p íro m  v a n  a m in d e n fé le  ta g s á g o m ró l, s ő t vé le tle n ü l b e le lé p te m  
a z  a g rá rk a m a rá b a  is. N y ila tko z ta m , h o g y  e lfo g a d o m  a z  a la p s z a 
b á ly t. M in d e g y ik e t, a m i jön , b á r  m é g  nem  v o lt a lk a lm a m  e lm é lyü l- 
te n  ta n u lm á n y o z n i, m e rt m é g  nem  ta lá lko z ta m  v e lü k . Ú g y  v a g y o k  
e zze l, m in t a  te n g e r i u b o rk á v a l, a m íg  nem  e tte m , n e m  tu d o m  e l
d ö n te n i: sze re te m -e , v a g y  e lc s a p ja  a  hasa m a t.

M a n a p s á g  m in d e n  p é ld á t n y u g a tró l im p o rtá ln a k , d e  az  e lté rő  
ö k o ló g ia i v is z o n y o k  m ia tt e ze k tő l re n d s z e rin t s z ö rn y ű  k a la m a jk á k  
a d ó d n a k . A  k á n a á n  c s a k  ke v e s e k n e k  jö tt e l. ig a z  a zo k n a k  v iszo n t 
n a g y o n . A  tö b b ie k  a  g ig a n tik u s  v á ró te re m b e n  e g y m á s  id e g e in  há r- 
fá zn a k  é s  m á r s e m m it n e m  tu d n a k  k ita lá ln i.

K é tsé g te le n  tény, h o g y  a z  é rd e kvé d e le m , é rd e kké p v ise le t, é rd e k 
é rv é n y e s íté s  szavak , b á r  rokon  é rte lm ű e k , d e  a la p v e tő e n  m á s t és  
m á s t je le n te n e k . A  h iva ta li n ye lv  h a la n d z s á z á s á b a n  re n d re  ö s s z e 
keve rik . p e d ig  n e m  h e lye tte s íth e tő k . K ö zö s  b e n n ü k  az „é rte le m ", 
h o g y  é rte m , é rtü n k , e b b e n  a z  e s e tb e n  és v é g s ő  so ro n  a m a g y a r 
v a d g a z d á lk o d á s é rt,  v a d á s z a té rt fe jte n é k  ki v é g re  á ld á s o s  te v é 
k e n y s é g ü k e t. Id e je  v o ln a  a  fo rm á k a t ta rta lm a k k a l te le  tö lten i.

M in d e n  e lle n k e z ő  h íre sz te lé sse l é s  k a m p á n y b e s z é d d e l e lle n té t
b e n  a z  O rs z á g o s  M a g y a r V a d á sz  K a m a ra  e g y é n i ta g s á g o n  a la p u 
ló  kö z te s tü le t, a m e ly  e ls ő s o rb a n  nem  é rd e k v é d e le m m e l fo g la lkoz ik , 
h a n e m  sza km a i k é rd é s e k e t s z a b á ly o z ó , é rd e k é rv é n y e s ítő  s z e re 
pe t vá lla l, és  á tv e s z  á lla m i fe la d a to k a t is. a m e ly e k  e g y e lő re  k r is 
tá ly tis z tá n  m é g  n e m  ra jz o ló d ta k  k i. A  he lyé t, s z e re p é t m ie lő b b  m e g  
ke lle n e  ta lá ln i, m á r c s a k  a z é rt is, h o g y  a  s z e rve ze t ne  c s a k  le gyen , 
ha n e m  v é g re  m ű k ö d jö n  is...

V issza té rve  a z  e re d e ti p é ld á 
hoz, á llh a t jó  s z á n d é k k a l az 
á g y u n k  kö ré  b á rk i, d e  az  o rvos t 
c s a k  id e ig -ó rá ig  he lye ttes íthe ti.

L e g a lá b b is  e z  v o ln a  a  n o r
m á lis , íg y  az  ú jjá é le s z té s  id ő 
s z a k á b a n . fe le lő s  s z e rk e s z tő
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J a n o v ic s  T ib o r, B u d a p e s t : .... A  hét
végén. szalonkahúzás után egy cse 
répkályha m elegénél terítékre kerü l
tek és m egvitattuk az e lőző vadász
lapban m egjelent cikkeket. M ind
annyiunk egyhangú véleménye volt. 
hogy a vadászat -  és a vad -  mai k ri
tikus helyzetében csak a kerte lés nél-, 
küli őszinte, a mai. valós problém ákat 
feszegető, kritikus hang ad utolsó 
esélyt arra, hogy a m egoldáshoz kö
ze lebb  jussunk. G ratulálunk a lap 
szerkesztőinek m unkájához, és szív
bő l kívánunk Nektek további küzdel- 
m eteikhez erőt. bátorságot. Veletek 
vagyunk, vadásztársaim m al, bará ta
immal együtt...”
Köszönjük, és ígérjük, hogy m ár nem  
változunk, mert régen túlestünk a  p u 
bertáson.

Verebené, K ecskés M árta :.... Talán 
emlékeznek, két éve írtam Önöknek egy 
levelet, amelyben a segítségüket kér
tem születendő gyermekünk nevének 
kiválasztásában. Igaz, két év eltelt, de 
bizonyára Önök is tudják mit jelent egy 
pici teremtés gondozása. így most ra
gadom meg az alkalmat, hogy örömün
ket Önökkel megosszuk. Kisfiúnk 1996 
április 30-án, a Bika jegyében megszü
letett és a Nimród. Ákos keresztneveket 
kapta. Már két hónapos korában kivittük 
a vadászterületre, bemutattuk neki, re
mélve, hogy lesz még alkalma olyan 
csodálatos élményeket gyűjtenie, mint 
szüleinek. Az Önök munkájához továb
bi jó egészséget és erőt kívánunk, mind
hárman..."
Ha kicsit később is. de  öröm mel vettük 
sorait és kívánjuk, hogy a kis Nimród-

Ákos igaz vadásszá cseperedjék szü
le i és a vadásztársai örömére.

Balla  Z so lt, P écs: ....Egy kis halastó 
tulajdonosa vagyok és kifogásolom, 
hogy a februári számukban leírt orvha
lász esetet nem fejtették ki bővebben. 
Sőt az az érzésem, hogy a leírtak a lap
ján a tolvajok még további lehetősége
ket is látnak a lopásra. Az ilyen esete
ket a médiáknak szigorúan el kellene 
ítélni, mert így azt hiszik a tolvajok, 
hogy a törvény őket támogatja. Sajnos 
sok hasonló esetről számolhatnánk be. 
mert csak az tudja, aki benne él. M ind
ezek ellenére az újságok hallgatnak, 
vagy ha netán írnak róla -  amint ezt 
Önök megtették -  nem ítélik el túlzottan 
és a zsiványok zöld lámpát látnak. Sza
bad a rablás...'

Nem tud juk  e lképze ln i sem. hogy  
vajon m ié rt éppen  a Vadászlaptó l 
várja  e l az . íté lkezést Erre ugyanis  
az igazságszo lgá lta tás  h ivatott, és  
m ive l a z  e lkövetőknek az a lko tm ány
ban  b iz tos íto tt szem é ly iség i jo g a i 
vannak, nevüket sem  szaba d  k iír
nunk, m ert h ivata losan a d d ig  á rta t
lannak tekintendők, am íg  a füg g e t
len  b íróság  jo g e rő s  íté le tte l bűn ös
ségüket m eg  nem  á llap ítja . N yom o
zati, v izsgá la ti szakaszban p e d ig  
csak a tényeket lehe t m egírn i, m in 
den fé le  (e lő )té le t nélkül. M indezek
rő l -  gon do ljuk  -  m indenkinek m e g 
van a m aga önálló  vélem énye, de  a 
m ego ldás ku lcsa  a törvénya lkotók  
kezében van, vagy le g a lább is  o tt 
ke llene lennie.

A PRÓ H IRD ETÉS
APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 100 Ft, minden további szó 
20-20 Ft + 25% áfa. A hirdetéseket levél
ben, faxon vagy személyesen, minden hó
nap 10-éig szíveskedjenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
számára és valamennyi állást kereső szá
mára ingyenes az álláshirdetés. A vadász- 
társaságok áJtal beküldött halálozási érte
sítések ugyancsak díjmentesek.

Eladó 1 darab Heym SR 20 N. Típusú golyós, .30 06-os 
kaliberű. Zeiss Jena 6x42-es távcsővel, va’smirí LISEN- 
FELD 3-12x56os cé«ávcső ÉrdekWni: 06-88/427- 
835-ös telefonon lehet. 17 óra után.
.30.06 M 98-as MAUSER, 8x67 /ASIAVA távcsővel, 
elfordítható szeretekkel, .22 Mariin csőtá'as. 18 (öve
it] félautomata, távcsővel 12 kaliberű oldallakatos 
MERKEL. duplacsövű (147 E), 12. TOZ bock. 
20/76-os egycsövű külső kakasos. HARRiNGTON- 
RICHARDSON. újszerű állapotban eladó, Telefon: 
06-20-435-654

JÓ HA TUOJUK ZALÁBAN,
ÚJ BOLT NYÍLOTT BALÁZSBAN!

VADÁSZRUHÁZAT! KIEGÉSZÍTŐK • SPORTSZEREK
• FILMEK • FOTGALBUMOK • F1LMELÓHÍVÁS • 

PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nagykanizsától Zalaegerszeg felé 

a 18-as töcmétemél 
ZALASZENTBALÁZSON A KOSSUTH U. 144. 

SZÁM ALATT 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

TELEFON: 06-20388-210 
POLSTER KFT.

Eladó i db FÉG BOCK BÜCHS 12/70-7x60 R. 12/70 
12/70 váfiócsővel. 4x32 ZEISS, céltávcsővel. 1 db. 
12/70 M021 vadászfegyver. Érdek&Sni: 62-422-672

Szalonka vadászati lehetőség a piisi hegyekben. 
Érdeklőim: Bogdán Afife VI. Elnök Telefon: 
06/23/310-330

SIMSON MERKEL ‘6os ka.berű sírétes duptepuska. 
kilcgástalan állapéiban eladó. Irányár: 50CQ0 Ft Tea
fái: 06-52-214-196

A BEFAG RL különböző nagyságú vadászterületek 
eves ieJövési tervének 80-90%-át vadaszati célra 
felajánlja kedvező feltételek mellett. A területekre ki- 
zárőlagossagga! többéves szerződés is köthető. Ér
deklődni BEFAG Rt. Tőrök József erdőművelési és 
vadgazdálkodási osztátyvezetónél. Keszthely. Kas
tély u. 10.. telefon: 06-83/312-135.0683/314-228.

.300 W. Magnum Steyr ManScher Luxus. új. golyós 
fegyver gyári szere&sű. távcsővel, igényesnek eladó.
TeL:C6-72-479-413 ____________________
Eladók 12-es kaliberű sörétes puskához újratölteti 
papír hüvelyek, fogások. ícxfapck. csappanjuk és a töl
téshez szükséges egyéb eszközök Érdeklődni a 138- 
3351-eslefckmszámcn. 10.00-15 00 óra között lehel

Minden típusú terepjáró javíása. 4WD Center. 2040 
Budaörs, Építők u. 2-4. Tétekre 0623/415-541.

Eladó 16,65 kaiberú GUYOT párpuAa 2 sz. darabja. 
E. I. arammonogrammal, továbbá 1 db. ZASTA- 
VÁfRANKÓNlA DE LUX. .222 Rém., suhfi szerdékes, 
TASCO 6x42 távcsővel Tételen 0626372-030

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivitelben, 
összecsuttiató magasleseket hordozható, kocsiíetős 
valamint falmászós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
kft Szárnyas, szőrmés befogócsapdák minden méret
ben. Tétekre 0666321-151. fajt 0666/441-029.

Eladó 12-es Simson Si/il bock cs egy 7x57-es ZKK 
600-as 4x32-es távcsővel. Érdeklődni: 0662-221-147-
es telefonál lehet________________________
Kifogástalan állapotban lévő VC-2' es. k.ibe- 
rú. fél automata, sörétes fegyver, valamint vadászati fel
szerelések. távcsövek stb. eladók. Érdeklődni: 0652- 
381-306 telefonon 18.00 óra után.

VAD-GAZOA Mérnöki -oda vállasa: vadászterületek 
haszonbérleti szerződésesek e*5készrtésót. felérté
kelését. rövid és hosszú távú üzemtemszését. be
jegyzett szakértőkkel, referenciákkal Tételen: 06 
60/314-597.06-3CY314-597,118-9226. fax 1530417.

Keresek megvételre magyar /FÉGI 16os, egycsövű 
vadászfegyvert. Ooszi Sándor Mezőgazdsági Múzeum
1367 Buoaixst. Pl.: 129. Telefon J1/343-0017______
12-es kai. automata Boretta: magnum-skcet és trapp 
váitócsóveW<el. jó állapotban eladó. Érdeklődni napköz- 
béna 05-50322-236os telefonszámon lehet.

Vadászati szakértő, szaktanácsadó: vadászai ter
vezés, pályázatok készítése, vadásztársaság-alakí
tás. szabályzatok korszerűsilése. Kérdése van? Kér
jen személyes konzuláctót. Telefen: 06/20640083 
fax. üzenetrögzítő: 2224539.

SAUER 200, getyós fegyver. ,30-06-os kaliberben. 3 
éves. EAW oteható szerelékkel, valamint 6x42-es 
Schmd: és Bordér távcsővel, megkímétten eladó. Ér
deklődni: a 06-30-565-970<ís lelefonsz*n<re.
N&nei vizsla kölykök •
ve e’adík. Cm: Rácz Beatrix 3170 Szécscny. Pintér S.
u. 49. Tefefon: 06-30-651-076________________
Világgyóztcs apától, győztes arr/aiö. rCr.-dszőnj n?- 
met vizsla köljkók, eladók. Tamus József 5126 Jász- 
fériyszaru, Bajcsy Zs. u. 32. T.: 57-422-613

Vadászterületek vízellátását biztosítom szélmctoros 
kútjammal. vadászházak áramellátását szélmctoros 
generátcrcmmal. Szabó György. 3671 Borsodrá- 
dasd. Beiső u. 27. Telefon: 06-18/442-529. tetfax: 
C6-W471-419Í8-14 óráig).

Nyugat-szíbérlal (ajka kiskutyák, vadászó szülőktől el
adók Érdeklődni: Bőhm Antal. Bakonycsernye. leleten: 
22413606
Poínler kölykök , aktban vadászó (OTV-1. HJCH-HCB- 
BKHCH-CH) többszörösen g/őzles szúlóktőL a Pöste-

'eki-Füifcész kernelből -  sperttára árcn -  eladók. Bau- 
kóne 0660452430. 06-30283-583 délutái 15 Órától. 
hétvégén egész nap.
Vadasz terrier, szálkás tacskó, arany cockcr spániel 
és sárga latxadcr kölykök eladók, tetve elójegyezhe- 
tők. Ugyanit némeL jugoszláv jagd terrier, sárga lab- 
rador és szákás tacskó kanokkal fedeztetést válla
lunk. Endre Kárcty 7678 HuszJót. Kossuth u. 5. telefon: 
06-72498-683
Vadászó Ü S m  márciusi születésű róvidszórú né- 
met vizsla kölykök előjegyezheti*. Telefon: 06-74416-
118 0660311-553_______________________
Eladók, valamr.: e'öjcgyezhetők német simaszórü tsz- 
ta barna, és barna-fehér kutyakőf,kők cseh. valamint 
szlovák küllem; és munkawsgás szülőktől. Cim: Lévai 
Tibor. Svaty Peter-Kcmárno Horná 5.94657 Szlovákia

Igényes vadászházak, vadásztanyák, éttermek 
egyéni elképzelés szerinti belsőépítészetét és lakbe
rendezését vállal/uk KERTTIPP Bt. 2700 Cegléd. 
Kéve u. 9.. telefon: 0653/315-528.

Gordon szetter. 10 hónapos, kiváló munkaképességű 
kan sporttársi árcn eladó. Pomáz, Bocskai u. 1. Tele-
fon:06-30965-373_____________
Törzskönyvezett, levadászott szúHMó1. CrótzórG né- 
met vizsla kölyökkutyák, sporttársi áron eladók. Érdeíc- 
íődni a 06-52-331 -305-ös tetefonszámen 18.C0 őrá után. 
Bevadászott és aiaodcniicit vizslák eladók. Csűlög ist- 
ván 5530 Vészti, Szótokért u. 1. Telefon: C666477-267

ÚJ, MEGÚJULT VADÁSZTÁRSASÁGOK FIGYELEM!
Emblémájukat, működésükhöz szükséges ögryvfteli 
nyomtatványaikat. bélyegzőiket. tagkónyvúket és 
egyebeket (vendégjogyek, em'éklapck. levélpapírok, 
borítékok, névjegyek stb.) felkérésre megtervezem, 
kivitelezem. ötvözve az önók igénye*, helyi sajátos
ságaikat a magyar vadászati kultúra kép világával. 

Várorr. szíves érdeklődésűket 
CZIGLÉNYIALPÁR Grafikus (és vadász)

Cint 1027 Budapest. Hová! u. 2-12. n. 15. 
TeLfax: 201-8366

Húszezer hektárral rendelkező acróradas. alföldi va
dásztársaság felvételre keres hivatásos vadászt Sze*.'- 
gáiati lakás rrvjgckfiató. bérezés megegyezés szerint 
Az ajánlatokat .Azonnali kezdés’ jeligére a szerkesztő-

A tápiószentmártoni Hermán Ottó Vt. elsősorcen 
apró-/ad. de ragy\'ad tenyésztésben is gyakotattal 
rendelkező hivatásos vadászt keres vadászterületére. 
Bérezés megegyezés szerint. Lakást a vadaszíiázurk- 
nál tudunk biztosítani. Jetentkezn napközben: 8-16 
óráig a 06-53-311-277 este 18 óra után a 0629423- 
652-es telefonon lehet

Füzérkomlóson, a Zemplén-hegysóg szívében, az 
i&X-as é*/ek végén épült erdőgondneksági épü
letből átalakított, régi korok vadászháza'nak hangu
latát idéző, a mai ker igényeit kielégítő vendégház
ban vadászati és pihenési lehetőségeket kínálunk 
igényes vadászó és nem vadászó vendégek részé
re egyaránt. Érdeklődni lehet: C6-47-340-032

Agancsokból készült úlőgarncúra csillár, áíó&rpa. 
po'csúrijfecn eladó. Telekre 405-6758 
Vadásszon Namíbiában közvetilő roda ncíkúl! 8000 ha-os 
farmon 20 vadfaj, családias vendéglátás! 1997-öen 100%- 
cs sker! Érdeklődri a C6-3Q566-97Qes teieforszjmon1 
Bekötött Nimród é̂ -foiyamck elaook 1976-tól 1994- 
ig. Fegyvorcsere érdekel, ráfizetéssel is! Telelőn: 
06-78-404-176
30 éves osztüytalálkozó az 1968-ban az OwADi vada- 
sziskolában végzea hivatásos vadászok részére. Leve
lezési cim: Eszenyj István. 9793 Narda, Kossuth u. 14. 
ételen •0694-351-771

Ismerje meg a vadászirodalmat, vaca-v*. : :.-á: ■ Mr.í 
vadászkőnyvekbS! -  A Diana Vadász-hkxgász Antikvá
rium nagy könyvkészletéből kedvére válogaíiat, mert 
í̂ ánlőjegyzéket küldünk Levélcím: 6900 Makó, Zrínyi 
u. 34. Teleton:0662-211-561 és 0662-213680 
trófea gyűjtemény ebdó: szan as- c-s izagaxsck. vaa- 
dsznoag>9rak. őzbőrök, grandlk Telefon06363l3-5l2

ERFA-TOURS 
Erdészeti és Faipari, Utazás- 

és Oktatásszervező Kft. ajánlata

1938. áprSs 22-26-án Vünchen Vadászati Kiállítás
ra autóbuszos utat szervezünk.
1998. április 23-26-án ÍAadrid Vadászati Kiállásra 
repú'ögépes utat szervezünk a D'JNAKER Kft.-vd 
közösen. (A DUNAKER az érdeklődőket szvesen lát
ja a standján) Kulturális program: Prado. Naptér. stb 
ErdéVi származású szakvezetővel körutazás Szé- 
kefyfóldőn vadászat1, erdészeti és kulturális prog
rammal. Időpont: folyamatos.
Érdeklődni- ERFA-TOURS 1074 B>udapest. Csen- 
geryu. 11. Telefon: 322-1636

A vadászgörény tartásáról. idomTtósáfóI Magya-ers/á- 
gon eteő ízben megjelent videokazetta kapt-ató- Tele- 
fon: 06-78464-647
Nagyvad vadászati lehetőséget t : s-r
n>ozásra való (5-600 q,) takarmányért Ajánlatokat el
sősorban a Börzsöny, a Vértes és a Mecsek tenjfeteről 
várck Telefon: 06-30580264

Keresünk exponálási célból hulajtott és '/áogatcil 
gn> és dámszarkasagancsoí nagy mennyiségben: 
gtrsza%,asagarcs, s^éftssz'jág: 50 cm es Ki cm közölt 
Dárrsza'vasagaTCS. szárhosszúság: 6C cm fete't 
A fent feltételeknek megfelelő méretű és minőségű 
aga öcsökén felárat feeSünk 
Érdeklődni lehet <Oss és Kólám Bl 0627-342-819

(úlfúrás vadászati lehetőségért! Csaba jaws 4455 
izadadaDantanchu 28 Tele,or 0642-240-323 

V^tiroWk bérezésre rém aterras dő vörös róka- 
kal Tétekre 06-30487-930
Vásirolnék Cre-j nyula! (lő’eg nőstonyt). TeJe-

n.06-30487-930 __________________
Erdélyi származású szakvezetőbe -orutazás SZE- 
KELYFÓLDÓN vadászati, erdészeti és kűtu'áVs prog
rammal. Vadásztársasárészére testre szabott prog
ramok szerevezése. Időpont folyamatos. ERFA-TOURS
Telefax322-1636________ _______________
39 éves 16052 karcsú, barna, független böigy szeretne 
megismerkedni egy tanult, intelligens, .természetbo
lond- férfival. Jelentkezéseket .Dunántúl* jeligére a 
szerkesztőségbevárok.
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INTERJÚ I ,  ARADI CSABÁVAL^HORTÓBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓJÁVAL
SZERETNÉK A MÉRLEG NYELVE LENNI

ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA A HORTOBÁGY. A KAPCSOLAT 
1957-BEN TIZENHÁROM ÉVESEN -  KEZDŐDÖTT AZ ELSŐ 

MADARÁSZÚTTAL. S NEM VÉLETLEN. HOGY TÍZ ÉVVEL 
KÉSŐBB A HORTOBÁGY MADÁRVILÁGÁRÓL ÍRTA 

DIPLOMAMUNKÁJÁT. 1975-BEN AZ EGYETEMI KATEDRÁT 
CSERÉLTE FEL. HOGY AZ IDÉN NEGYEDSZÁZADOS 

JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ NEMZETI PARKBAN ÖKOLÓGIAI 
FELÜGYELŐ LEHESSEN. DE NEM SZAKADT EL AKKOR SEM 

A HORTOBÁGYTÓL, AMIKOR „HATÓSÁGI EMBER" LETT 
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLTA A TISZÁNTÚLON. 

1990-TŐL -  ÚGY TŰNIK -  BETELJESEDETT A SZERELEM:
A KÉT DEBRECENI EGYETEM DOCENSE. CÍMZETES 

ILLETŐLEG TISZTELETBELI DOCENSE AZ ÖKOETOLÓGIA ÉS 
KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA KUTATÓJA. OKTATÓJA 

A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓJA LETT.

VADÁSZLAP: -  Gondolom, a természetvé
dők között nem szokott azzal dicsekedni, 
hogy Ön huszonnégy esztendeje vadászik... 
Dr. ARADI CSABA: -  Mindenki tudja rólam, 
és senki előtt ezért nem kellett eddig szégyen
keznem. hogy van vadászjegyem, tagja va
gyok egy vadásztársaságnak ... igaz. azt már 
kevesebben tudják, hogy sose voltam nagy 
vadász, a lehetőségeimhez mérten keveset va
dászom.
VADÁSZLAP: -  Hogyan kezdődött?
Dr. ARADI CSABA: -  A nagyapám hatására, 
aki szenvedélyes vadász volt és mérnök em
ber létére kitűnően ismerte a természetet. Sok 
élményét, sok vadászhistóriáját hallgattam 
meg és 1974-ben döntöttem úgy, hogy egyete
mi tanársegédként kértem a felvételemet a 
Hajdúnánási Bocskai Vadásztársaságba. Há
rom év múlva igazoltam át a Hajdúhadházi Va
dásztársaságba, és ma már pontosan tudom, 
hogy sosem tudok úgy mesélni, úgy együtt él
ni a vadászattal, ahogy ezt a nagyapám tette. 
A természethez való kötődésem egészen kis
gyerek koromban kezdődött, amikor Nyírjes- 
tanyán, ahol rövid ideig nevelkedtem, meg
pillantottam az első vadkacsafészket. Ettől 
kezdődően váll érdekessé, izgalmassá szá
momra minden, ami az állatokhoz, a mada
rakhoz kötődött, később ezért érdekelt a bio
lógia. ezért tanultam, ezért készültem külön 
az országos tanulmányi versenyekre, ezért 
vettek fel felvételi nélkül a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemre, ezért madarász- 
kodtam, ezért vagyok ornitológus, ezért taní
tok a két debreceni egyetemen és ezért va
gyok vadász is.
VADÁSZLAP: -  Sajnos nem ludom, ho
gyan mesélt a vadászatról, a vadászat nyúj
totta csodás élményeiről a nagyapja, és még 
szó sem volt erről az interjúról, amikor 
meghallgathattam az Ön legnagyobb vadász- 
élményét.
Dr. ARADI CSABA: -  Csalódást fogok okoz
ni a vadászoknak, mert a történetemben nem 
csattan el a lövés, ezt előre kellett bocsájta- 
nom. Azt is előre kell elmondanom, hogy 13 
éves koromtól kezdődően rendszeresen járom 
a Hortobágyot, 1961 óta az omitológiai meg
figyeléseimről jegyzőkönyvet is vezetek ... 
mégis egy vadászatnak köszönhetem, hogy 
rádöbbenhettem, milyen fantasztikusan szí
nes. mennyire szép egy fogoly, a Perdix 
p.pcrdix, amit nem is tudom miért nevezünk 
..szürkének” . Sosem fogom elfelejteni: hideg 
téli reggel volt. a napsütéstől az ágakon és a 
fűszálakon még olt csillogott a zúzmara. A 
hajtás egy erdősávhoz ért. amely szintén csil- 
logott-villogott a kökény kékjétől, a vadró
zsák csodálatos piros bogyóitól ... és itt. a 
bokrok alján vettem észre egy, a reggeli nap
sütés varázslatában fürdóző-szárítkozó fo
golycsapatot. ahogy csipegettek, ahogy fi
gyeltek. ahogy -  én akkor úgy éreztem -  bol
dogok voltak. Természetesen eszem ágában 
sem volt puskát emelni rájuk, lemaradtam a 
hajtástól... és hosszan gyönyürkedtem ebben 
a/ idillben. Előtte is. utána is sokszor láttam 
foglyokat, fogolycsapatokat a Hortobágyon, 
de ez az élmény más volt, ez megmaradt ilyen 
felejthetetlennek.
VADÁSZLAP: -  Ön most mint igazgató, 
akárhogy is nézzük, több mint 50 ezer hek

táron -  a vadászati törvény értelmében -  
vadászaira jogosult. Hogyan vadásznak a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén?
DR. ARADI CSABA: -  Nálunk aránylag ke
vés konfliktussal alakult ki tulajdonképpen 
két darabban a Nemzeti Park -  idézőjelben 
mondom -  ..vadászterülete” . Ez egy különle
ges rendeltetésű vadászterület, mivel a horto
bágyi medence egyetlen ökológiai egység, 
amelyen mindig elsődlegesnek kell lennie a 
természet védelmének, biológiai sokszínűsége 
megőrzésének. Ebből a sokféleségből nem 
szabad kiemelni és külön kezelni sem a vé
dett. sem a vadászható vadfajokat. Azon kell 
munkálkodnunk, hogy az ember által eddig is 
kisebb-nagyobb mértékben befolyásolt termé
szeti rendszerek önszabályozó képességéi erő
sítsük. elősegítsük, de ha kell és szükséges, 
úgynevezett gyógyító eljárásokkal beavatkoz
zunk. rehabilitáljuk a természetes élőhelyeket, 
a Hortobágy gazdag élővilágának környeze
tét. Ilyen szükséges és minden természetvé
delmi területre érvényes eljárás az állomá
nyok szabályozása, amelyről még a lcgorto- 
doxabb természetvédő sem mondhat le. Saj
nos az elmúlt években produkáltunk egy-két 
baklövést itt a Hortobágyon is. például enged
tük felszaporodni a rókaállományt és aztán 
csodálkoztunk azon. hogy a túzokállomány 
nem tud gyarapodni.
VADÁSZLAP: -  Ezek szerint Ön elismeri 
az állománvszabálvozás módszerének a•  9

puskás vadászatot?
DR. ARADI CSABA: -  A vadászat-vadgaz- 
dálkodás és a természetvédelem között szerin
tem sokkal kisebbek az ellentétek, mint azt 
mindkét oldal sarkitól feltüntetik. Jó szándék
kal nagyon könnyen megtalálható az egyen
súly. de ezt a jó szándékot mindkét félnek egy
formán feltételeznie kell a másikról. Vélemé
nyem szerint elsősorban a természetvédelmi 
területeken, de talán előbb-utóbb az egész or
szág területén és hosszabb távon a vadászatot 
a természetvédelmi kezelés eszközeként fog
ják kezelni, amelytől nem idegen az etikus 
puskázás, némelyik vadfaj tenyésztése, sőt 
adott helyen és körülmények között a komp
lex vadgazdálkodás sem. A természetet vé
dőknek jó  szándékkal és megértéssel kell elfo
gadniuk a vadászat-vadgazdálkodás ökonómi
ai törekvéseit, eredményeit, ugyanakkor a va
dászoknak jó szándékkal és megértéssel kell 
elviselni a védelmi törekvéseinket, az ökoló
giai szemlelet érvényesülését.

VADÁSZLAP: -  Ezek szerint a Hortobá
gyon, a Nemzeti Park területén -  szigorúan 
ökológiai szemléletbe csomagolva -  enge
délyezett a vadászat, sót megkezdődhetett a 
bérvadásztatás is.
DR. ARADI CSABA: -  A válaszom az. hogy 
igen. De ehhez cl kell mondanom, hogy meg
fogadtam. én nem fogok a Nemzeti Park leni- 
kién vadászni, hogy legyen erkölcsi alapom 
az esetleges vadhajtások lenyesegetéséhez. 
Jómagam igyekszem a dolgokat kívülről 
szemlélni és a vadászok és nem vadászok kö
zött szerelnék a mérleg nyelve lenni. Akinek 
engedélyezem a vadászatot -  legyen szó a sa
ját embereimről vagy külső vendégekről, bér
vadászokról -  egyaránt érezniük kell, hogy a 
természet szentélyében vannak, itt csak a sza
bályok vaskalapos szigorúságának betartásá
val vadászhatnak. A Hortobágyi Nemzeti Park 
vadászatáról tudni kell. hogy a kontinentális 
jelentőségű madarávonulás miatt a park teljes 
területén tilos a vízivad vadászata. Ezen ma 
már nem vitatkozik senki. A terület kialakítá
sánál viszont a környék vadászainak megte
remtettük a lehetőséget a ki-beszálló vízivad 
vadászatára. A megszállott vadászoknak és az 
ortodox természetvédőknek is azonos az érde
kük. amikor azt mondom, hogy okvetlenül 
gyéríteni kell. kordában kell tartani a madárvi
lágban is nagy károkai okozó vaddisznóállo
mányt... és ezt a leggazdaságosabban a rend
szeres vadászattal érhetjük cl. Ezért a vaddisz
nót lőjük, lövetjük lesekről, és továbbra is 
lesznek a Hortobágyon vaddisznó-hajtóvadá
szatok.

Az őzállomány szelektálásánál feltehetően 
vitatkozni fogunk a vadászokkal, mert ahogy 
a természet, én sem az agancs nagyságát, mi
nősegei tekintem a fő kiválasztási szempont
nak. például sokkal fontosabbnak tartom az 
őzek túlélési tulajdonságainak figyelembevé
telét... és itt nem arra gondolok, hogy amelyik 
megússza a lövési, annak kell megmaradnia.

A róka visszaszorítását minden időben és 
valamennyi engedélyezett eszközzel végre 
kell hajtanunk, különösen a lúzokos terüle
teinken.

Két rehabilitációs projektünk van, az 
egyik, hogy Egyck-puszla környékén beindít
juk a fogolyprogramunkat és a másik, hogy az 
egész park területén megőrzendő jószágnak 
tekintjük a mezei nyúl állományát. Valamikor 
a Hortobágyon szépen volt nyúl, a terület el
tartó képessége azóta csak javult, a mezei

nyúl mégsem szaporodott ... meglátjuk, mi 
lesz. ha nagyobb figyelmet fordítunk rájuk. 
VADÁSZLAP: -  Á fogolyprogram alatt te
nyésztést is érlsek? A nemzeti park-jelleg 
nem zárja ki a mesterséges vadtenyésztést? 
DR. ARADI CSABA: -  Azokon a területeken, 
ahol egészséges, megfelelő számú természe
tes vadállomány él. ott a vadgazdálkodás ki
mondottan kárt okozott és okoz a mesterséges 
tenyésztésből kikerülő állomány plussz kihe
lyezésével. Erre számtalan példát tudnék 
mondani, különösen a fácán tenyésztéseknél. 
Ezt nálunk természetesen nem lehet csinálni, 
viszont egy korábban meglévő, de azóta fel
borult egyensúly helyreállítása érdekében -  a 
mai. sokkal inkább aktívnak nevezhető termé
szetvédelmi szemlélet alapján -  meggyőződé
sem, hogy mint eszköz, mint a pótlásra irá
nyuló lehetőség, minden további vita nélkül 
igénybe vehető a körültekintően előkészített 
és nagy figyelemmel folytatott mesterséges 
tenyésztés is, különösen ha mindez, többé-ke- 
vésbé egy kullúrtájon történik. Ez is hozzátar
tozik az állományszabályozáshoz. 
VADÁSZLAP: -  És mindehhez máris szak
mailag kifogástalanul értenek a természetvé
dők, a természetvédelmi örök és felügyelők? 
DR. ARADI CSABA: -  A vadászatot és va
dásztatást csak képzelt szakemberek végez
hetik a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ezért 
alakítottunk ki néhány kvalifikált szakem
berből álló külön vadászati részleget, alkal
maztunk a területen hivatásos vadászokat, 
hogy az állományok szabályozását -  saját 
kezelésben vagy értékesítéssel -  kifogástalan 
hozzáértéssel végezhessük el. A nemzeti par
kok. mint vadászatra jogosultak, mindig a f i
gyelem középpontjában fognak állni, ezért a 
vadászatokra, a vadászatok szervezésére és 
lebonyolítására nagyobb hangsúlyt kell for
dítaniuk. Úgy gondolom, azzal, hogy a HNP- 
ban a természetvédelmi őrök vadászati tevé
kenységéi képzelt vadgazda irányítja és ellen
őrzi. a vadőrökét pedig természetvédő ... ki 
fog alakulni a szigorú, de mindenki számára 
elfogadható rend.

A vadállomány hasznosítása, a vadászatok 
értékesítése pedig csak addig képzelhető cl 
nálunk, amíg a bevétel függőség nem szorítja 
háttérbe a természet védelmét.

ess

Lapzárta után...
O rszá g o s  v á la s z tm á n y i ü lés t 
ta rto tt a z  O M V V  á p rilis  23 -án . 
A  18 m e g ye i é s  h á ro m  tá je g y 
sé g i v a d á s s z ö v e ts é g  ú g y  d ö n 
tö tt, h o g y  m e g m a ra d  a z  O M V V  
é s  a n n a k  te rü le ti s ze rv e i. E lfo 
g a d tá k  a  s z ö v e ts é g  k ö lts é g v e 
té s i b e s z á m o ló já t é s  e lfo g a d 
tá k  az  ide i te rv e t. M iu tán  m ind  
a  k ö ltsé g ve té s i b e szá m o ló , m id  
a  te rv  ka p c s á n  jó c s k á n  m a ra d  
ta k  k é rd ő je le k  a  v ita  u tán , k ö 
ve tk e z ő  s z á m u n k b a n  v á la s z t 
k e re s ü n k  m in d e ze k re .
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C IK K Ü N K  NYOMÁN

Véglegesen állást foglalt az APEH
Az 1997. évi 213. számú szakmai tájékoz
tatóban foglaltak helyett a következők 
szerint kell eljárni a vadászati jog haszno
sításából számlázó jövedelem adókötele
zettségének megállapítása során.

A vadászati jog hasznosításából szár
mazó jövedelem adójogi helyzetét a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, vala
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tör
vény (a továbbiakban a vadászatról szóló 
tv.) jogi minősítéséből kiindulva kell 
meghatározni. A törvény 3. § (1) bekezdé
se szerint a vadászati jog a föld tulajdon
jog elválaszthatatlan része, a 13. § (2) be
kezdése értelmében a vadászati jog hasz
nosításának minősül annak haszonbért)e 
adása, amely haszonbérbe adásra a 15. § 
(1) bekezdés alapján a Ptk-nak a mezőgaz
dasági haszonbérletre vonatkozó 452. §. 
461. § szabályait kell alkalmazni.

A föld bérbeadásából származó bevétel
-  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVI1. törvény 1997. évben hatályos 
74. § (1) bekezdése alapján egészében 
jövedelem, amely után az adó mértéke 
20%. Mindaddig, amíg ezektől eltérő tör

Januári problémafelvető cikkünkre Gáti Csaba 
pénzügyminisztériumi főtanácsos úr adott választ, amelyre 

az APEH végre az egész ország területére vonatkozó 
állásfoglalást adott ki, amely -  értelemszerűen -  az eddigi 
különböző megyei szintű véleményeket megsemmisítette.

vényi rendelkezés nem lép hatályba -  az 
előzőekből következően -  a föld tulajdo
nosának a vadászati jog hasznosításából 
számlázó jövedelme olyan haszonbérbea- 
dásból származó jövedelem, amely a föld
tulajdonjog elválaszthatatlan része és 
ezért c jövedelem adóztatására a föld bér
beadásának, haszonbérbeadásának szabá
lyát kell alkalmazni.

így a magánszemélynek vadászati jog 
haszonbérbeadásából származó bevétele 
egészében jövedelem, amelv után az adó 
mértéke 20$,

Az 1998. évben ilyen címen megszer
zett bevételeknél a forrásadó mértéke vál
tozatlan azzal, hogy ez a szabály a termő
föld bérbeadására szűkül le. Ezzel össze
függésben a vadászatról szóló -  már hi
vatkozott -  törvény 5. §-a úgy rendelke
zik. hogy a vadászati jog gyakorlásával

kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a 
termőföld hasznosításra vonatkozó külön 
jogszabályok rendelkezéseivel összhang
ban kell alkalmazni. A vadászati joghoz 
így kapcsolódó, a termőföld haszonbér- 
beadásából származó jövedelem adósza
bálya. amely magában foglalja annak adó- 
kedvezményi szabályát is. Tehát az adó a 
földterület fekvése szerint illetékes önkor
mányzatot illeti meg és érvényesül a 3 ha- 
os földterület nagysághoz fűződő kedvez
mény is.

A társult vadászati jog gyakorlása ese
tén a tulajdonosok képviseletében a ha
szonbérlővel a vadászatról szóló tv. 12. §. 
illetve a 14. § szerinti közös képviselő 
köt haszonbérleti szerződést, aki a kezé
hez teljesített bevétellel, valamint költsé
geivel köteles az általa képviseltek részé
re elszámolni.

Mivel a vadászati jog haszonbérlője a 
16. § (1) bekezdés alapján csak kifizetőnek 
minősülő lehet -  és a magánszemélynél 
ennek a bevételnek egésze jövedelem 
a haszonbérleti díj kifizetésekor a kifizető 
a forrásadót köteles megállapítani és le
vonni. A közös képviselő így a földtulaj
donosok már adóval csökkentett haszon
bérleti díját veszi át és köteles azzal elszá
molni a tulajdonosok felé.

A közös képviselő e tevékenységével 
kapcsolatos költségeinek megtérítése fe
jében pénzben vagy természetben ellen
szolgáltatást fogad el. annak értékével az 
önálló tevékenységre vonatkozó adósza
bályok szerint kell elszámolni.

Tekintettel arra. hogy a termőföldről 
szóló törvény rendelkezése alapján a ter
mőföld fogalmába a halászattal (horgá
szattal) hasznosított vízterület is beletar
tozik. az előbbi levezetés alkalmazásával 
kell megítélni a halászati hasznosításra 
történő földterület bérbeadásából szárma
zó jövedelmet is.
(PM Jövedelemadók főosztálya -  
131/1998.)

A vadgazdálkodás érdekében
Alakuló ülését tartotta az OMVV székházi
ban az OVK Vadvédelmi és Vadgazdálko
dási Bizottsága március 5-én. A bizottság el
nöke: dr. Bőd Lajos, tagjai: Kővári Ferenc, 
Pétcrvári Gábor, és Szendrey Mihály. Az új 
bizottság meghatározta ügyrendjét, a kap
csolattartás módját, a területi szervezetek

hasonló bizottságaival való együttműkö
dést. A bizottság érzékeli azt az újszerű fel
adatot. hogy a vadgazdálkodás -  vadászat 
helyes útját a természetes személyek -  a va
dászok felé jelölve meg. holott nem ők a 
„vadászatra jogosultak". Ez a vadászati 
rend. szaktudás, etikus vadászmagatartás

megteremtésén keresztül közelíthető meg, 
ezért a társbizotiságokkal szoros egyeztetés 
szükséges. A bizottság a szakma igényeit és 
lehetőségeit hivatott biztosítani. A legsürgő
sebb feladat a 30/1997. sz. FM rendelet mó
dosítása, amelyhez várják területi szerveze
tek észrevételeit, javaslatait. Céljuk, hogy a

kamarai tagság ne csak jogszabályi kény
szer, hanem „kellemes" és hasznos is le
gyen. Tervezik a trófeabírálat és szankcio- 
nális módjainak felülvizsgálatát, alapvető és 
alapfokú, gyakorlatias szakkiadványok 
megjelentetését, és megtárgyalták az üzeni- 
tervezéssel kapcsolatos aktualitásokat is.

MINDENKI ODA MEHET, AHOVÁ CSAK AKAR
Múlt havi számunkban „Vi
har Bács-Kiskun megyében" 
című cikkünkben arról ír
tunk, hogy az alakulással 
kapcsolatban a vadászok 
egy csoportja megkérdője
lezte az alakuló ülés törvé
nyességét és erről panasz
beadványt küldtek a fel
ügyeletet ellátó FM-minisz- 
ternek. A minisztérium jogta
nácsosi és vizsgálati főosz
tályának vezetője illetékes
ségből megküldte a Bács- 
Kiskun Megyei Főügyész
ségre, onnan a Legfőbb 
Ügyészségre küldték. A 
Legfőbb Ügyészség állás
pontja szerint sem a minisz
térium, sem az ügyészség 
törvényességi felügyeleti ha
táskörrel nem rendelkezik. A

helyzet ugyanis az, hogy a 
minisztérium hatásköre csak 
a már bejegyzett kamara 
működésének felügyeletére 
terjed ki, azt megelőző idő
szakra nincs kompetenciája. 
Ezért a bejelentőknek dr. 
Brenner József főosztályve
zető főosztályuk illetéktelen- 
sége miatt a bíróságot java
solta jogorvoslati lehetőség
ként. (A levél kelte: márc. 4.)

Brenner úr lapunkat az 
ügyről úgy tájékoztatta, hogy 
folyik a vizsgálat, amelynek 
eredményét annak lezárta 
után ismerteti. Nem sokkal 
ezután a kamara ülésén dr. 
Fehérváry László elnök felol
vasta a jogszerűség vizsgá
latáról szóló emlékeztetőt, 
amelyet február 11-én készí

tettek a Bács-Kiskun megyei 
FM-hivatalban. Megállapítot
tak néhány kisebb formai hi
bát, de tartalmát illetően az 
alakulás megfelelt az előírá
soknak, és ugyanez fennállt 
a vitatott küldött taggá válási 
jogosultságára is -  írták. Hi
vatkozva a lefolytatott FM- 
vizsgálatra, dr. Heltay István, 
az OVK elnöke hasonló tar
talmú levelet intézett a me
gyei kamara alakulásának 
törvényességét megkérdője- 
lezők részére. Ez történt dió
héjban, és a magunk részé
ről az ügyet -  mindaddig, 
amíg más döntés nem szüle
tik -  lezártnak is tekinthet
nénk, mert úgyis belezavaro
dunk, és ezzel talán nem va
gyunk egyedül.

Dr. Brenner József szer
kesztőségünket ugyanis te
lefonon arról tájékoztatta, 
hogy a bíróság illetékes a 
döntésben, az egész nem 
rájuk tartozik. Bizonyára a mi 
hibánk az, hogy az egészet 
nem értjük. Ha ugyanis nem 
csak a bíróságra tartozik, 
akkor miért „vizsgáltak” , ha 
meg már kivizsgálták, miért 
nem azt írták a bejelentők
nek, hogy minden rendben 
van, és fejezzék már be a ta
máskodást. Jogilag talán le
het valamit így is, úgy is ér
telmezni, ellenben etikailag 
mindenképpen kifogásolha
tó, ha az igazság keresése 
közben más értelmű levelet 
kap a feljelentő, mint a felje
lentett. - H -
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C IK K Ü N K  NYOMÁN

Véglegesen állást foglalt az APEH
Az 1997. évi 213. számú szakmai tájékoz
tatóban foglaltak helyett a következők 
szerint kell eljárni a vadászati jog haszno
sításából származó jövedelem adókötele
zettségének megállapítása során.

A vadászati jog hasznosításából szár
mazó jövedelem adójogi helyzetét a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, vala
mint a vadászatról szóló 19%. évi LV. tör
vény (a továbbiakban a vadászatról szóló 
tv.) jogi minősítéséből kiindulva kell 
meghatározni. A törvény 3. § (1) bekezdé
se szerint a vadászati jog a föld tulajdon
jog elválaszthatatlan része, a 13. § (2) be
kezdése értelmében a vadászati jog hasz
nosításának minősül annak haszonbérbe 
adása, amely haszonbérbe adásra a 15. § 
(1) bekezdés alapján a Ptk-nak a mezőgaz
dasági haszonbérletre vonatkozó 452. §. 
461. § szabályait kell alkalmazni.

A föld bérbeadásából származó bevétel
-  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXV11. törvény 1997. évben hatályos 
74. § (1) bekezdése alapján egészében 
jövedelem, amely után az adó mértéke 
20%. Mindaddig, amíg ezektől eltérő tör

Januári problémafelvető cikkünkre Gáti Csaba 
pénzügyminisztériumi főtanácsos úr adott választ, amelyre 

az APEH végre az egész ország területére vonatkozó 
állásfoglalást adott ki, amely -  értelemszerűen -  az eddigi 
különböző megyei szintű véleményeket megsemmisítette.

vényi rendelkezés nem lép hatályba -  az 
előzőekből következően -  a föld tulajdo
nosának a vadászati jog hasznosításából 
származó jövedelme olyan haszonbérbea- 
dásból származó jövedelem, amely a föld- 
tulajdonjog elválaszthatatlan része és 
ezért e jövedelem adóztatására a föld bér
beadásának. haszonbérbeadásának szabá
lyát kell alkalmazni.

így a magánszemélynek vadászati jog 
haszonbérbeadásából származó bevétele 
egészében jövedelem, amely után az adó 
mértéke 20%.

Az 1998. évben ilyen címen megszer
zett bevételeknél a forrásadó mértéke vál
tozatlan azzal, hogy ez a szabály a termő
föld bérbeadására szűkül le. Ezzel össze
függésben a vadászatról szóló -  már hi
vatkozott -  törvény 5. §-a úgy rendelke
zik. hogy a vadászati jog gyakorlásával

kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a 
termőföld hasznosításra vonatkozó külön 
jogszabályok rendelkezéseivel összhang
ban kell alkalmazni. A vadászati joghoz 
így kapcsolódó, a termőföld haszonbér
beadásából származó jövedelem adósza
bálya. amely magában foglalja annak adó
kedvezményi szabályát is. Tehát az adó a 
földterület fekvése szerint illetékes önkor
mányzatot ille ti meg és érvényesül a 3 ha- 
os földterület nagysághoz fűződő kedvez
mény is.

A társult vadászati jog gyakorlása ese
tén a tulajdonosok képviseletében a ha
szonbérlővel a vadászatról szóló tv. 12. §, 
illetve a 14. § szerinti közös képviselő 
köt haszonbérleti szerződést, aki a kezé
hez teljesített bevétellel, valamint költsé
geivel köteles az általa képviseltek részé
re elszámolni.

Mivel a vadászati jog haszonbérlője a 
16. § (1) bekezdés alapján csak kifizetőnek 
minősülő lehet -  és a magánszemélynél 
ennek a bevételnek egésze jövedelem 
a haszonbérleti díj kifizetésekor a kifizető 
a forrásadót köteles megállapítani és le
vonni. A közös képviselő így a földtulaj
donosok már adóval csökkentett haszon- 
bérleti díját veszi át és köteles azzal elszá
molni a tulajdonosok felé.

A közös képviselő e tevékenységével 
kapcsolatos költségeinek megtérítése fe
jében pénzben vagy természetben ellen
szolgáltatást fogad cl, annak értékével az 
önálló tevékenységre vonatkozó adósza
bályok szerint kell elszámolni.

Tekintettel arra, hogy a termőföldről 
szóló törvény rendelkezése alapján a ter
mőföld fogalmába a halászattal (horgá
szattal) hasznosított vízterület is beletar
tozik, az előbbi levezetés alkalmazásával 
kell megítélni a halászati hasznosításra 
történő földterület bérbeadásából szárma
zójövedelmet is.
(PM Jövedelemadók főosztálya -  
1 3 1/19 9 8.)

A vadgazdálkodás érdekében
Alakuló ülését tartotta az OMVV székhazá
ban az OVK Vadvédelmi és Vadgazdálko
dási Bizottsága március 5-én. A bizottság el
nöke: dr. Bőd Lajos, tagjai: Kővári Ferenc, 
Pétervári Gábor, és Szendrey Mihály. Az új 
bizottság meghatározta ügyrendjét, a kap
csolattartás módját, a területi szervezetek

hasonló bizottságaival való együttműkö
dést. A bizottság érzékeli azt az újszerű fel
adatot, hogy a vadgazdálkodás -  vadászat 
helyes útját a természetes személyek -  a va
dászok felé jelölve meg. holott nem ők a 
„vadászatra jogosultak". Ez a vadászati 
rend. szaktudás, etikus vadászmagatartás

megteremtésén keresztül közelíthető meg. 
ezért a társbizottságokkal szoros egyeztetés 
szükséges. A bizottság a szakma igényeit és 
lehetőségeit hivatott biztosítani. A legsürgő
sebb feladat a 30/1997. sz. FM rendelet mó
dosítása. amelyhez várják területi szerveze
tek észrevételeit, javaslatait. Céljuk, hogy a

kamarai tagság ne csak jogszabályi kény
szer, hanem „kellemes" és hasznos is le
gyen. Tervezik a trófeabírálat és szankcio- 
nális módjainak felülvizsgálatát, alapvető és 
alapfokú, gyakorlatias szakkiadványok 
megjelentetését, és megtárgyalták az üzem- 
tervezéssel kapcsolatos aktualitásokat is.

MINDENKI ODA MEHET, AHOVÁ CSAK AKAR
Múlt havi számunkban „Vi
har Bács-Kiskun megyében” 
című cikkünkben arról ír
tunk, hogy az alakulással 
kapcsolatban a vadászok 
egy csoportja megkérdője
lezte az alakuló ülés törvé
nyességét és erről panasz
beadványt küldtek a fel
ügyeletet ellátó FM-minisz- 
ternek. A minisztérium jogta
nácsosi és vizsgálati főosz
tályának vezetője illetékes
ségből megküldte a Bács- 
Kiskun Megyei Főügyész
ségre, onnan a Legfőbb 
Ügyészségre küldték. A 
Legfőbb Ügyészség állás
pontja szerint sem a minisz
térium. sem az ügyészség 
törvényességi felügyeleti ha
táskörrel nem rendelkezik. A

helyzet ugyanis az, hogy a 
minisztérium hatásköre csak 
a már bejegyzett kamara 
működésének felügyeletére 
terjed ki, azt megelőző idő
szakra nincs kompetenciája. 
Ezért a bejelentőknek dr. 
Brenner József főosztályve
zető főosztályuk illetéktelen- 
sége miatt a bíróságot java
solta jogorvoslati lehetőség
ként. (A levél kelte: márc. 4.)

Brenner úr lapunkat az 
ügyről úgy tájékoztatta, hogy 
folyik a vizsgálat, amelynek 
eredményét annak lezárta 
után ismerteti. Nem sokkal 
ezután a kamara ülésén dr. 
Fehérváry László elnök felol
vasta a jogszerűség vizsgá
latáról szóló emlékeztetőt, 
amelyet február 11-én készí

tettek a Bács-Kiskun megyei 
FM-hivatalban. Megállapítot
tak néhány kisebb formai hi
bát, de tartalmát illetően az 
alakulás megfelelt az előírá
soknak, és ugyanez fennállt 
a vitatott küldött taggá válási 
jogosultságára is -  írták. Hi
vatkozva a lefolytatott FM- 
vizsgálatra, dr. Heltay István, 
az OVK elnöke hasonló tar
talmú levelet intézett a me
gyei kamara alakulásának 
törvényességét megkérdője- 
lezők részére. Ez történt dió
héjban, és a magunk részé
ről az ügyet -  mindaddig, 
amíg más döntés nem szüle
tik -  lezártnak is tekinthet
nénk, mert úgyis belezavaro
dunk, és ezzel talán nem va
gyunk egyedül.

Dr. Brenner József szer
kesztőségünket ugyanis te
lefonon arról tájékoztatta, 
hogy a bíróság illetékes a 
döntésben, az egész nem 
rájuk tartozik. Bizonyára a mi 
hibánk az, hogy az egészet 
nem értjük. Ha ugyanis nem 
csak a bíróságra tartozik, 
akkor miért „vizsgáltak", ha 
meg már kivizsgálták, miért 
nem azt írták a bejelentők
nek, hogy minden rendben 
van, és fejezzék már be a ta
máskodást. Jogilag talán le
het valamit így is, úgy is ér
telmezni, ellenben etikailag 
mindenképpen kifogásolha
tó, ha az igazság keresése 
közben más értelmű levelet 
kap a feljelentő, mint a felje
lentett. - H -
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VÉLEMENYCSOKOR A VENDÉGKÖNYVBŐL
-  Mint gyakorló hivatásos vadász, nagy ér
deklődéssel néztem végig a kiállítást. Az 
„egészséges" vadászirigységen túl. csak 
gratulálni tudok a rendezőknek!! Nagyon ta
nulságos volt amit láttam, csupán a „közön
ségdíjas" trófea kiválasztása okozott „rop
pant" nagy nehézséget, /t a k á c s  v ik t o r

-  Az újszerű ötletekhez, megoldásokhoz 
szívből gratulálok. A kiállított tárgyak és a 
gyermekrajzok esztétikusán rendezettek -  
pedig nem könnyű dolog -  baráti üdvözlet
tel /MURAY RÓBERT
-  Gratulálok, sok sikert kívánok.
/NAGY FRIGYES FM MINISZTER
- Nagy kár, hogy nem én lőttem Csekő Sán
dor bakját, /r á c z  g á b o r

-  Őszinte vadászirigységgel tekintettem 
meg a kiállított trófeákat, az ötlet jó. szere
tettel gratulálok minden elejtőnek és a szer
vezőknek. /KANIZSAY GÁBOR
-  A trófeakiállítás rendezése, megvalósítá
sa. nem beszélve a gyönyörű anyagról, mél
tó a Vadászati Kulturális Egyesület eddigi 
munkájához, teljesítményéhez! Gratulálok 
és további sikeres munkát kívánok.
/DR. HELTAY ISTVÁN

-  A rendellenes trófeák terme a kiállítás iga
zi gyöngyszeme, gratulálok a gondolathoz.
/DR. KONCZ ISTVÁN
-  Gratulálok! Végre nem csak a kapitális tró
feákat mutatják be, mert az igaz vadászokat 
ezek érdeklik! /f a r k a s  Dé n e s

-  A szakma szempontjából nagyon értékes
nek tartom „A rendellenes trófeakiállítást', a 
színvonala európai -  további sikereket kí
ván: /DR. NAGY EMIL
-  Nem lehetett könnyű ezt a „selejt" kollek
ciót begyűjteni... Gratulálok, /b e r t ó t i is t v á n

-  Gratulál a kiállításhoz a Vadászok és Ter
mészetvédők Középmagyarországi Szövet
sége nevében: /r á c z  g á b o r  é s  n a g y  is t v á n

-  Minden vadásznak kötelezően kellene 
megnézni a trófeákat. Csodálatosak és gyö
nyörűek. /t a k á c s  LAJOS
-  Minden elismerésem a II. Rendellenes Tró
fea-kiállításé. amelyet a Vadászati Kulturális 
Egyesület szervezett. Remélem, hogy ha
gyománnyá alakul a jövőben, /t ö r ö k  a n t a l

-  Rendkívül érdekes és szép a VKE által 
megrendezett rendellenes trófea-kiállítás. 
Őszinte elismerésem a rendezőknek és to
vábbi kitartó és odaadó munkát kívánok a

Vadászlapnak a MAGYAR Vadászok érde
kében. /1FJ. BULIN ISTVÁN ÉS DR. CSEH MIKLÓS
-  A  magyar híres vadállomány minőségi 
szabályozása (selejtezés) a magyar vadá
szok elvitathatatlan érdeme az a magas 
szakmai tudás, amelyet ez a kiállítás meg
erősíteni tud. További sikereket kíván egy 
régi „selejtező”, /d r . r á c z  a n t a l

-  A selejt általában kivetnivaló, de ilyen cso
dás selejteket csak imádni lehet.
/BODROGI GYULA
-  A Vadászati Kulturális Egyesület ismét bi
zonyította, hogy a nevében fogalmazottak 
érdekében tud és akar tenni. Ismerőseim, 
kollégáim véleményét tolmácsolva is írom 
le. talán az egyéni nagyobb súlyt kap: szép. 
tanulságos, jó, teljes, szükséges és fontos 
az ilyen megjelenés, /l u k á t s  Pé t e r

-  „Sysiphus’ -i munka volt a gyűjtés, való
ban ritka bemutató, kár, hogy csak „alkal
mi” . Különtermet érdemelne, egy állandó 
helyen. Gratulálok a teljesítményhez. Javas
lom „repríz" esetén a tematikus rendezést 
(genetikus, szervezett stb.) rövid informá
ciókkal didaktikai célból. Jó lenne legalább 
listázni, hogy tudjuk, hogy hol találhatók. 
/k o t l á r  k á r o l y

KÖZÖNSÉGDÍJAS TRÓFEÁK
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Szervezők, rendezők, k iá llítók és  lá togatók részé
ről egyhangú  a  vé lem ény abban, hogy az idei ki
á llítás jócskán  fe lü lm ú lta  a várakozásokat. Jó  ö t
let vo lt a  spo rt-, u tazás- és  vízisport-k iá llítások 
egy ide jű  m egrendezése, a négy nap  a la tt tóbb  
m int 110 ezer jegye t vá lto ttak. Ennek köszönhe
tő. hogy a haza i vadásza t berke ibe  o lyanok is 
betekinte ttek, ak ik m ás m ódon ezt nem  tehették 
vo lna  m eg.

M iután az ide i k iá llítást ö töd ik  a lka lom m al ren
dezték m eg. hagyom ányos seregszem lének 
m ondható  és  lehetősége t a d  arra. hogy  az  or
szág kü lönböző  pontja in  é lő  és do lgozó  szakem 
berek ta lá lkozhassanak, k icseré lhessék tapasz
talataikat.

A  védegyle tte l közős standon mutatkozott b e  az 
O rszágos M agyar Vadászkamara, am ely az a lka
lom ra a  tervezett vadászati m úzeum  részére szer
vezett adom ánygyűjtést és  kiadott szórólapján 
gyűjtö tte a  vadászok javaslatait, felajánlásait, ötle
teit. Szavazni lehetett a  „kiállítás legszebb standja" 
címre is. am elyet ezúttal a MAVAD és a Kaszó Rt. 
nyert el. Bem utatták a  gödöllő i G rassalkovich kas
télym úzeum  m akettjét, m egjelölve a tervezett m ú
zeum  épü le té t is. Sok lá togatót vonzott a  szabad
téri vadászkutya-, solym ász- és íjászbemutató, 
amely a hagyom ányok tiszteletén, ápo lásán kívül 
szakszerű ism ertetőkkel avatta be a lá togatókat a 
vadászat titkaiba.

Az é rdek lődésre  je llem ző, hogy a FeHoVa pa v i
lonja szűknek bizonyult, soha nem  látott töm eg 
höm pö lygőn , o lykor k isebb-nagyobb  torlódásokat 
okozva.

Bízvást kije lenthető, hogy a  kiállítás m éltón rep 
rezentálta a haza i vadászat, vadgazdá lkodás há t
tériparát a legkü lönbözőbb fe lszerelésektől az 
igényes, cé lszerű , spec iá lis  ruházatokig, ö n á lló  
standokon m utatkoztak be  a vadászatta l fog la lko 
zó  részvénytársaságok. Á rjegyzéke ik szépen 
fogytak, term észetesen továbbra  is kérdés, hogy 
je len t-e  ez va lóságos vevőkört, esetleg egyfa jta  
pótlást a  kü lfö ld i bérvadászok érdeklődésének 
csökkenésére.

A  szakm ai bem utatók, rendezvények sorában 
v ita thatatlanul a le gnagyobb  érdeklődést a II.

Rendellenes Trófeakiállítás és O rszágos Rókako
ponya Verseny hozta. Jól m utatja ez t a közön
ségszavazatok száma, m egoszlása. S ikerült né
hány o lyan igazi kuriózum ot is bem utatni, am e
lyekre e d d ig  nem  akadt pé lda. Ilyenek a négy- 
kam pójú  zerge, a hatagyarú vadkan, az a lsó  á ll
kapocsbó l a lu lra k inövő agyar, a gom bnyársas 
szarvasbikák, parókás bikák, bakok, d e  a jól ke 
ze lt á llom ányokból fe ltéte l nélkül e le jtendő egye- 
dek egész  sora is.
A  közönségszavazatok eredm énye:
G ím szarvas
I. Kádár József, Bakony, 1928, 101 szavazat
II. M iklós János. G yönk, 1996, 4 0  szavazat
III. Ám on Ferenc. Dabas. 1997 ,37  szavazat 
Őz
I. Závár Gyula, Nárai, 1994, 55  szavazat
A  békéscsaba i Interm as Kft. ügyvezető je. Borzán 
László különdíjként fegyverbe lövő  á llványt a ján
dékozott a nyertesnek.
II. C sekő Sándor, Fehérgyarm at, 1987,

42 szavazat
III. Ném eth Sándor, Táborfalva. 1997,

29 szavazat 
Az O rszágos Rókakoponya Verseny e redm é

nyeit a nem zetközi pontszám ok dön tö tték  el. Igazi 
m eg lepe tés volt az e lső helyezett koponya, am ely 
ha nem zetközi zsűri hitelesíti, a v ilágrang lis ta  II. 
he lyezettje  lesz. A  je len leg i v ilágrekord  28,30 IP. a 
m ásod ik  helyezett a csehországi 26.49 IP. az e d 
d ig i lege rősebb  m agyar rókakoponya 26.24 pon
tos volt.
Eredm ények:
I. G yőrffi Gábor. Pécsvárad (Rom onya) 1993.

26,61 IP
II. Ágoston Mihály, M ezőkovácsháza. 1991,

26.24 IP
III. Ágoston Mihály. M ezőkovácsháza, 1997,

25.81 IP
IV. Dr. Latkóczy Ágnes, M ezőcsokonya, 1992,

25.7 IP
A  helyezettek külön erre az a lka lom ra készített 

é rm eket vehettek át.
.H áző rzőké n t' a kiállítás bejáratánál állt a ren

dezést válla ló Vadászati Kulturá lis Egyesület és a

ÍGY l á t t a k  b e n n ü n k e t
M ég a  le g s z ő rö s e b b  sz ívűeke t is m o so ly ra  fa 
kasz to tta  a  B a lo g h  P é te r em léké re  re n d e ze tt 
gye rm ekra jz -k iá llítá s . K e rese tlen  ke d ve ssé g ü k , 
ő sz in te sé g ü k , lá tá sm ó d ju k  fö lh ív ja  a  fig ye lm e t 
a rra , m e n n y ire  fon tos  fo g la lko zn i a  v a d á s z c s a 
lá dok  c s e p e re d ő  cse m e té ive l, ak ik  egyko ro n  
á tvesz ik  m a jd  a p u ská t é s  m inde n t, am i ezze l 
jár. N é m e ly ik  k é p  reá lisan  szó l arró l, h o g y  igen

a la p o s a n  m e g fig y e ln e k  m inke t, m e g je le n t m in 
d en , a m it lá ttak... O ly k o r o lyan  e tika i vé ts é g e k  
is, a m e lye k  m ia tt a  m o d e lle kn e k  s z é g y e n k e z n i
ük ke llene . A  m á rc iu s  2 7 - i d íjk io sz tó  ü n n e p s é 
g e n  szü le ik , taná ra ik , tes tvé re ik , isko la tá rsa ik  
k ísé re téb en  ve tté k  á t a  V a dásza ti K u ltu rá lis  
E g ye sü le t ok leve le it, az  a já n d é k  b ő r  to llta rtó 
kat, ra jzeszkö zöke t, p lüssnyusz ikáka t.

HORGÁSZAT

I. díj: 1 d b  három részes Match 
Sensitiv horgászbot 
Nyerte: Fogarasi Péter 
1137 B p., Katona József u. 41.

II. díj: 1 d b  Dragon
négycsapágyas orsó 
Nyerte: Balázs Réka 
1223 Bp., Jókai u. 44/B.

III. díj: 1 d b  Kettner horgászláda
Nyerte: Herm ann Bogi 
1173 Bp., Sima u. 35.

VADÁSZAT

I. díj: 1 d b  TASCO látcső 
Nyerte: Szíjártó László 
8256 Ábrahám hegy, 
Rendesi u. 5.

II. díj: 1 pár Le Cham eau csizm a
Nyerte: Szabó József 
5700 Gyula. Pósteleki u. 69.

III. díj: 1 d b  kézilám pa
Nyerte: Kovács András 
8200 Veszprém,
Dióssy M. u. 2/B.

M agyar Vadászlap standja, ahol e lőfizetési lehe
tőségge l, könyvek, a jándéktárgyak árusításával, 
tagtoborzóva l á lltak az egyesü le t m unkatársai az 
érdek lődők rendelkezésére. M ind a  lá togatók, 
m ind a rendezők közős vé lem énye volt. hogy  ha
gyom ányt ke llene terem teni és m eghatározott 
időszakonként sajátos szakm ai továbbképzés
ként kellene rendezni hasonló kiállításokat. Egyfe
lől a szakem bereknek, vadászoknak szólna, m ás
felől a nagyérdem ű közönség figye lm ét hívja föl 
m indennél jo bban  arra, hogy  a vadásza t nem  ön
cé lú , hanem az á llom ány javítását, a  m inőség fe j
lesztését szolgálja.

GYŰJTŐKÖR
A kőzönségdíjak összeszámlálását követően 
nyílt alkalmunk megismerkedni a legtöbb szava
zatot kapott gímagancs beküldőjével, Kádár Jó
zseffel, aki Sopronban végzett erdőmérnök, 
nem tagja vadásztársaságnak, de egy -  eddig 
számunkra nem ismert gyűjtőszenvedéllyel 
.megáldott" -  vadász, és aki a rendellenes, a 
különleges, a kuriózumnak számító trófeákat 
kezdte gyűjteni. Ennek a gyűjteménynek néhány 
érdekesebbnek tartott darabját hozta el a kiállí
tásra. de mint mondta, ismer jó néhány olyan 
vadászt, akiknél sokkal izgalmasabb, érdeke
sebb trófeák rejtőzködnek, és amelyek biztosan 
több szavazatot kaptak volna a közönségtől.
A gyűjtőszenvedély gyermekkorában kezdő
dött, amikor lőtt egy szajkót, aminek dupla 
hosszúságú a csőre. Aztán a nagyapjától m eg
örökölt egy gímagancsot -  a kiállításon bemuta
tott 13. számú cseszneki bikát, amely egy bako
nyi juhász hodályából került elő -  és ez elég volt 
ahhoz, hogy a 36 éves fiatalember komolyab
ban is elkezdjen foglalkozni a gyűjtéssel. Ha eh
hez hozzátesszük, hogy korábban az ÉRTI erdé
szeti genetikai (!) osztályán tevékenykedett, 
mint kutató... könnyebben megmagyarázható 
az állatvilág, a vadászható vadfajok genetikai, 
hormonális, szerv- vagy mechanikailag sérült 
egyedei iránti érdeklődése.
Meggyőződése, nem szabad hagyni, hogy el
kallódjanak az állományt valamilyen formában 
jellemző, érdekes agancsok, trófeák, mert ezek 
is a magyar vadászati kultúra részei, amelyet ér
demes összegyűjteni és majd valamikor egy va
dászati múzeumnak átadni -  minden vadász 
okulására.

FELHÍVÁS!
Tisztelt erdészkollégák, vadásztársaim!
A Vadászati Kulturális Egyesület és a Magyar 
Vadászlap felkérésére elvállaltam, hogy meg
próbálom dokumentálni, rendszerezni a termé
szetnek azt a csodás változatosságát, melyet a 
rendellenes trófeák sokrétűségében képes 
megjeleníteni. Ehhez a munkához kérném mind- 
annyiuk szíves segítségét, hogy amennyiben a 
birtokában, látókörében tud olyan rendellenes 
trófeát, mely lefotózása, dokumentálása révén 
példaértékű lehet, jelezze. A leendő Gödöllői 
Vadászati Múzeum ez irányú szakkiállítása szá
mára pedig tisztelettel várjuk felajánlásaikat. 
Vadászüdvózlettel

Kádár József, oki. erdőmérnök 
8220 Balatonalmádi. Pf. 534.
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ÍGY NEM MEHET TOVÁBB
Bizonyára csepp# sem túlzás, ha a/t állítjuk, 
hogy akadnak térségek kis honunkban, ahol a 
szakszerű vadgazdálkodás alapvető feltételei 
is hiányoznak. Úgy tűnik, az állam nem képes 
garantálni a gazdálkodás feltételeit, mert iga
zán csak a „rendes”  vadászoknak lehet elhúz
ni a nótáját. A vadászatra jogosultak részére 
szigorúan számon kértek és ellenőrzöttek az 
eves tervek, rendkívül kevés mozgástérrel 
meghatározottak a kor szerinti cs minőségi 
szelekciós szempontok, amelyek alapján ejt
hetnek el trófeás vadat. Ezek szerint készül
nek majd a távlati ütemtervek is, ha egyszer 
majd ámen kerül az ígért egyeztetett körzet- 
tervekre.

Csakhogy... hiába kíméli, vigyázza az ígé
retes törzsállományt a gondos vadgazda, ha a 
vadorzók soha nem látott módon avatkoznak be 
szakszerű terveibe. Ezzel nem számolni strucc- 
politika. Az átok pedig igen hamar visszaszáll 
fejére, mert a felügyelet mind a törzsállományt, 
mind a minőséget számon kéri majd.

A közelmúltban a Kiskőrös környéki 
nyolc vadásztársaság a rendőrökkel közösen 
tartott értekezletet, amelynek a kiskőrösi Szé
chenyi Vadásztársaság adott otthont. A tanács
kozásnak -  egyebek között -  az’adott különös 
hangsúlyt, hogy a környék minden jóérzésű 
vadászát mélyen fölkavarta a városi bíróság 
egy lebukott orvvadász banda ügyében hozott 
jogerős ítélete. A hurokkal, hangtompítós kis
puskával és egyebekkel jó l felszerelt különít
mény végül -  lakossági bejelentés alapján -  
két hurokba fogott őzsután bukott meg. A ház
kutatás során nem kevesebb, mint 32 kopo- 
nyás őzagancsot, két erős másodfiives csapos 
szarvasbika agancsot és hat vadkan agyarat 
bűnjelként lefoglaltak, és az eljárás végén ad

ták át a Széchenyi Vadásztársaságnak. Mind
ezek ellenére a bíróság nem látta bizonyítha
tónak a vadorzás kézzelfogható emlékeit, 
mert a rabsicok egyhangúan állították, hogy 
azokat „elhullajtva" találták. Ebben a nagy fe
jetlenségben. arrafelé az őzek, szarvasok ko- 
ponyástúl hullajtják fejdíszeiket. Épeszű va
dász ezt cl nem hiszi, egyedül csak jogilag ér
telmezhető, főként ma született bárányok ré
szére.

Az elkövető A. Ferenc -  aki csak a bíróság 
szerint elsőrendű, és nem kiskorú, csak sze
mélyiségi jogokkal védett -  fegyverrel, lő
szerrel való visszaélés, valamint lopás miatt 
30000 forint büntetést kapott, amelyből lejön 
az a 300 forint, amelyet a három napos őrizet- 
bevétel miatt kifizetettnek tekintettek. Vissza

kapta lefoglalt jobblábas gumicsizmáját és 
ugyanilyen bakancsát. K. Gábor és S. Pál társ- 
tetteseket -  akárcsak a pudingot -  egy-egy év 
próbára bocsátották.

A. Ferencnek fizetnie kellett még 46980 
forintot, mindhármuknak együttesen pedig 
31020 forint bűnügyi költséget.

A vadásztársaságnak okozott kár mindezek
kel szemben a legóvatosabb becslések szerint 
is meghaladja a tízmilliót. Az egyik hurkolt 
sutára pedig azt mondták, hogy mivel a húst 
elkobozták, a kár egy része megtérült (?). Kér
dés kinek, hiszen a rendeletben minden vad
fajnak, így az őzsutának is. meghatározott 
vadgazdálkodási értéke van. amelyet a húsér- 
téktől függetlenül állapított meg a szaktárca.

Az értekezlet résztvevői meghatározták a 
legfontosabb feladatokat, a kapcsolattartás 
lehetőségeit és döntöttek a gyakoribb, szer
vezett járőrözés kérdésében is. mert a vadőri 
munka itt már édeskevés. Köztudott, hogy az 
orvvadászat tényének bizonyítása milyen ne
héz feladat és a jogtudorok ezzel igyekeznek 
számunkra magyarázni az érthetetlenül eny
he és tragikomikus ítéleteket. Ezek ugyanis 
mindennek nevezhetők, csak éppen elretten
tő hatásúaknak nem. Akárhonnan nézzük, 
bőven megéri a tilosban járás. Sajnos kiala
kult már a felvevő fekete piac, hiszen az. áron 
alul adott vadhús keresett cikk. Nem a sokat 
emlegetett megélhetési bűnözés ez. mert 
nincs ember, aki ilyen mennyiségű vadhúst 
csömör nélkül el tudna fogyasztani. A hozzá
értők körében általánossá" váll a tapasztalat, 
hogy zömében a szigorúan kímélendő, ta
pasztalatlan fiatal korosztályú vad válik a vad
orzók martalékává, mert ezek kevésbé óvato
sak. belebambulnak a kercsólámpa fényké
véjébe. A kispuskánál pedig kevés veszélye
sebb szerszám akad. mert gyenge teljesítmé
nye miatt egy-egy éjszaka a bizonyíthatnál 
sokszorosa az. a vad. amely később kínos 
pusztulással válik döggé, akár napokkal ké
sőbb. A területen járó vadászok már tudják, 
milyen károkat okoznak ennek a speciális 
bűnözési területnek a tettesei. De azt, hogy 
mit jelent ez országosan, azt ma még föl sem 
tudjuk mérni. Ha ugyanis mihamarabb törvé
nyes eszközökkel nem tudunk hatékonyan 
védekezni, egyszerűen minden szakmai el
képzelés előbb utóbb oka fogyattá válik, 
mert légvári terveinket mások egész egysze
rűen bekebelezik.

-  h -  v -

A BAKLÖVÉSEK MEGELŐZÉSÉÉRT
Szaksajtónkat. szakirodalmunkat lapozgatva, 
nap mint nap találkozhatunk méltán világhírű
vé vált hazai gím szarvasál lontány un kát, szar- 
vasgazdálkodásunkat bemutató elemző szak
cikkekkel. amelyeket természetesen, mint 
minden megszállott vadász, magam is szíve
sen olvasgatok. Sajnos azonban, minden ha
sonló témájú írás olvasásakor felvetődik ben
nem. vajon miért foglalkozunk oly ritkán, a 
legalább hasonlóan világhírű, s mégis mostoha 
gyerekként kezelt ő/állományunkkal, őzgaz
dálkodásunk helyzetével. Teszem ezt már csak 
azért is. mert ismerve a hazai helyzetet, tapasz
talva a túlhasznosításból eredő elfiatalodást, a 
már-már kritikus szintre torzuló és általánossá 
váló ivararánv-cltolódási. a mindenki által is
mert. de senki állal sem beismert ..hátizsákos" 
vaddá válást, úgy vélem, hogy a manapság 
szakmai fórumokon egyre inkább teret nyerő 
gazdálkodási irányelvek, akár kcgyclcmlövés- 
ként érhetik ózgazdálkodásunkat. Nem tudom, 
hogy dilettantizmus, avagy „csak" divatos 
nvugatmajmolás az oka. de napvilágot láttak 
olyan ajánlások, amelyekben az eddig alkal
mazott minőségi szelekción alapuló állomány- 
kezelesről, a mennyiségi alapon történő, az 
úgynevezett korosztályos szelektálás módsze
rére való áttérést javasolják a vadgazdáknak.

A tisztánlátás érdekében javaslom, hogy 
hasonlítsuk öss/e a kél hasznosítási fonnál és 
azok várható eredményeit! A minőségi selejte
zésen alapuló állománykezelés célja egyszerű
sítve. a kiváló agancsfcjksztó képességű egye- 
dek maximális kiemelése a kulminációs kor el
éréséig. illetve a kulminációt megelőző korosz
tályokban a gyenge képességű, vagy morfono-

lógilag sek'jt egyedek lövésére törekszenek. A 
korosztályos, vagy mennyiségi állománykeze
lés esetén ezzel ellentétben, minden korosztály
ból a hasznosítási ráta alapján kialakított 
egyedszámot veszik ki az állományból, tekintet 
nélkül az illető egyed minőségi besorolására, az 
agancsfejlcsztés képességére. A két vizsgált se
lejtezési elv összehasonlítását legkönnyebben 
modelkvett ő/bakállomány segítségével vé
gezhetjük cl olyan módon, hogy a bakállomány 
minőségi megoszlását egyéves koráig követjük 
végig. Az egyszerűbb elemzés érdekében azon
ban érdemesebb korcsoportonként (nem pedig 
évenként) vizsgálni az állomány alakulását, 
ezért különítsünk cl három korcsoportot: 1. 
korcsoport: 1-3 éves: 2. korcsoport: 4-5 éves: 
3. korcsoport: 6 éves és idősebb. A hazai őzpo- 
pulációkai és élőhelyeket ismerve bátran felté
telezhetjük. hogy modcllállományunk kiváló 
élőhclyi adottságok között, megfelelő egészsé
gi állapolhan él. és minden tekintetben az egyik 
kiváló populáció egyedei alkotják (pl.: Békés 
és Szolnok megyék jelentős részén). Ezek alap

ján fellélekvheljük. lwgy induló bakállomá
nyunk (egyéves) agancsfejlesztési esélyei (ké
pességei) alapján, három csoportba sorolható: 
g)vnge 50# (a kulminációs korban max. 280 g). 
közepes 30% (max. 380 g), kiváló 20% (380 g 
felelt).

A fentiek alapján, bármilyen baklétszám- 
ból kiindulva a következő eredményt kapjuk, 
melyet láblázat formájában tudunk leg
könnyebben áltekinteni.

A táblázat értékei alapján bizonyossá vá
lik. hogy egy őzállomány a kulminációs korba 
érve -  tehál teljesítőképessége maximumán - . 
minőségi elven történő kezelés cselén csak
nem kétszer annyi kiváló agancsú, s szintén 
csaknem kétszer annyi közepes agancsú bak 
elejtésére nyújt lehetőséget, mint a korosztá
lyos szabályozás esetén. A gyenge képességű 
bakok aránya pedig 1/7-e a korosztályos mód
szerrel kezeli állományénak.

A mai világban azonban nem mehetünk el a 
pénzügyi következmények összehasonlítása 
mellett sem. Ha a fenti credn>ényck alapján a

Minőségi szelektálás Mennyiségi szelektálás
Gyenge Közepes Kiváló G\enge Közepes Kiváló

1. korcsop m 30% 20% 50% 30% 20%
Ix  lövésre 

kerülő 
bakok 

minőségi 
megoszlása

100% 0% 0%. 50% 30% 20%

2. korcsop. 33% 40% 27% 50% 30% 20%
Lelövés 90% 10% 0% 50% 30% 20%

3. korcsop. 7,5% 54% 38.5% 50% 30% 20%

korosztályos kezeléssel szabályozott állomány
ból 10 hét éves bak kerül terítékre, akkor 2 k i
váló (számoljunk 420 g-al). 3 közepes (mond
juk 350 g-os) és 5 gyenge (pl. 260 g-os) hak 
agancsáért fizet a külföldi vendég, amelyért ér
vényes árjegyzék szerint (2x2360H3x900)+ 
(5x300)=8920 DM a bevétel. Ugyanez az állo
mány minőségi szelekcióval történő kezeléssel, 
a 10 hét éves bakból 4 kiváló (420 g), 5 közepes 
(350 g) és I gyenge (260 g) agancssúlyú bakot 
ad a vadásztatónak. azaz (4x2360H<5.x900>+ 
300=14240 DM-ről állíihatjuk ki a számlát. 
Azt hiszem, meggyőzőbb érv nem szükséges.

Ausztria és Németország vadászterületei
nek döntő többségén az őzállomány élőhclyi 
adottságai, a gyenge agancsfejlesztési erély, 
valamint a jelentősen feldúsított állománysű
rűség indokolják a korosztályos szelekció al
kalmazását: a kicsi vadászterületek szakkép
zetlen bérlői is végezhetik a selejtezést így 
anélkül, hogy durva vadgazdálkodási hibát ej
tenének. Ezt a sablont azonban nem lehet a 
hazai állomány helyzetére átvenni. Bátran ál
líthatom. hogy a magyarországi vadászterüle
tek. a meglévő gondoktól függetlenül, jó  vagy 
kiváló minősítésű élőhelyek, jó  vagy kiváló 
minősítésű populációkkal, amelyeket korosz
tályos selejtezés módszerével szabályozni az 
egyik legsúlyosabb vadgazdálkodási hiba vol
na. Természetesen ellenérveket szívesen elfo
gadok. Egy azonban bizonyos, a jelenlegi v i
lágranglista második, harmadik és negyedik 
hclyczettségű ózbakjait nem a korosztályos 
szelekcióval adut a magyar vadgazdálkodás.

Végh András 
vadgazdálkodási szakmérnök
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A TERÍTÉKEN: EGYETLEN MADÁR!
Önvallomás: Ahogy az erdők királynőjének 
nevezett titokzatos madárról csak elfogultan 
tudok szólni, ugyanúgy vállalom az elfogultság 
mindenféle vádját, amikor a Szalonkafesztivál
ról igyekszem vázlatosan beszámolni.

A hír: Április 3-án Győrött a városháza adott 
otthont a magyar vadászat történetében elő
ször megrendezett Szalonkafesztiválnak. A 
rendezvény a bamatercmben megnyitott kép
zőművészeti kiállítással kezdődött, majd a 
díszteremben került sor a konferenciára, ame
lyet az esti húzás idején a résztvevők számára 
szervezett szalonkavadászat követett két va
dásztársaság területén, a sokorói térségben a 
kajárpéci és az ilaki erdőkben.

A hír bővítménye: A kizárólag szalonkaáb- 
nízolásokat bemutató gyűjteményes kiállítá
son több mint 30 alkotó közel száz munkáját -  
üvegcsiszolást. fa-, és csontfaragást, grafiká
kat. ak varéi leket, olajfestményeket, bronzér
meket és preparátumokat láthatott a feszti
vált!) közönsége.

A kiállító művészek listája, mert ennyit mi
nimum megérdemelnek: Ambrus Lajos, Bo
ros Zoltán, dr. Egyed Istvánné Papp Mária. 
Farkas Adám. Fodor Zoltán. Fűimen Erhard. 
Gyulavári Pál. Jelenszky László. Konc/. Sán
dor. Kovrig Miklós. Meszlényi Attila. Mészá
ros Valéria. Miklósovits László. Mráz János. 
Muray Róbert. Nagy Judit, Nemes István. 
Németh János, Péchy Tamás, Prihoda Judit, 
Rékasi Csaba, Sipos György, Szarvas Pong- 
rácz. Valaczkai Erzsébet, dr.Végh Endre.

(Megjegyzés: Baklövés volt, hogy csak 
egyetlen napon és csak a fesztivál közönsége 
láthatta a fantasztikusan jó l sikerült kiállítási)

A támogatók listája, amelynek publikálását 
jogosan várják el a rendezőktől: Prímagáz 
Hungária Rt., Kézi Lőfegyver- és Lőszervizs
gáló Kft., Törley Pezsgőgyár, NIKE-Fiocchi 
Lőszergyártó Kft.

A konferencia: A konfemciára kétszáznál 
több(!) vadász volt kíváncsi, hogy meghall
gassa dr. Janisch Miklós szubjektív élmények
től áthatott bevezető előadását. Sántha Antal 
okfejtéseit a hivatalos természetvédelem és a 
szalonkázás kapcsolatáról, dr. Faragó Sándor 
eddig még sehol nem publikált szalonkakuta
tási eredményeit. Szajkó István jóslatait az 
„acélsörétek" várható bevezetéséről és Fluck 
Déncst, aki a francia szalonkavadász klub te
vékenységét ismertette. A délutáni órákban 
bemutatták az Internet vadászati oldalait, 
majd néhány jelenlévő szalonkaklub bemutat
kozása és a hozzászólások következtek.

A hozzászólók (nem mindenki): Miklós 
László (Budapest) javasolta, hogy a konferen
cia anyaga jelenjen meg egy kiadványban. 
Szajkó Mihály (Veszprém) a francia példán 
felbuzdulva, máris egy országos szalonka
klub megalakítását indítványozta. Török And
rás Mátyás (Bajna) szerint nem szerencsés a 
„fesztivál" elnevezés, ugyanakkor javasolja, 
hogy a szalonkázók jobban szűrjék meg a tag
jaikat, csak komoly és etikus vadászok lehes
senek a klubok, az országos klub tagjai. Öhm 
Károly (Szombathely) szerint a helyi kis csa

patok. szekták baráti társaságok, ahová etikát
lan vadászok egyébként sem kerülnek be. Pál 
Tamás (Nagykanizsa) korainak tartja az orszá
gos klub megalakítását. Homonnay Zsombor 
(Budapest) az előadók .Jiím" vagy „kakas", 
„tyúk”  vagy „tojó”  clncvczéskülönbségébcn 
a konferencia állásfoglalását javasolta és fel
hívta a figyelmet a ..nászrepülés”  helyes hasz
nálatára. Rottcnhoffcr Attila (Salgótarján) a 
vadászati tapasztalatok fontosságára figyel
meztetett. Búcsúházi Balázs (Rajka) a különb
ségre hívta fel a figyelmet: nem minden új va
dász „új-gazdag” , Pál Ferenc (Balatonalmá
di) az új vadászok tanítását tartotta fontosnak. 
Czeglédi István (Szolnok) a vadászjelöltség 
visszaállítása mellett voksolt. Hopp Tamás 
(Nagykanizsa) támogatta Sántha Antal külön 
is megismételt javaslatát, hogy alakuljon egy 
„szalonkateam”  amely a vadászati eredmé
nyeket és minden, a szalonkával kapcsolatos 
megfigyelést országosan képes összegezni.

Ami a javaslat mögött van: A Soproni Erdé
szeti Egyetem vadgazdálkodási tanszéke évek 
óta gyűjti az adatokat, elsősorban az ismerős 
erdészek megfigyeléseit és a beküldött 645 
adatlap alapján számolt be az eredményekről 
dr. Faragó Sándor. Ezen egy kicsit túl szeretne 
lépni a kiállítást és a konferenciát szervező 
Vadászati Kulturális Egyesület, azzal, hogy 81 
év szünet után megpróbálja ismét megszer
vezni az országos adatgyűjtést.

Előzetes és utólagos sajtóvisszhang: A győ
riek előzetesen sajtótájékoztatót rendeztek, 
amely -  előzetesen és utólagosan is -  fölkel
tette az újságírók érdeklődését, mert több lap 
és tévécsatorna foglalkozott a szalonkafeszti- 
vállal.

(Megjegyzés: Némelyik jobb lett volna, ha 
nem teszi, ugyanis a hozzá nem értés, a „sötét

zöld”  szemlélet sugárzott a címekből (Nép
szava: Szalonkahalál nászrepüléskor. Kisal
föld: Egy szalonka panasza. Nászuk alatt ölik 
a szerelmes madarakat, Kurin Gyalázatos 
stb.) Még az Élet és Irodalom főszerkesztőjét 
is „nicgihlettc”  a téma, erről lapunk 19. olda
lán olvashatnak. Persze voltak egyértelműen 
pozitív megnyilatkozások is. amelyek viszont 
nem kaptak akkora figyelmet, mint a marha
ságok.)

TanuLság: valamit a sajtótájékoztatón a győ
riek „clcsesztek" vagy ennyire rosszindulatú- 
ak az újságírók.

A konferencia zárónyilatkozata: A konfe
rencia résztvevői megállapítják, hogy az I. 
Szalonkafesztivál és konferencia eleget tett a 
célkitűzéseinek:

-  lehetőséget teremtett az ország szalonka
vadászainak a baráti találkozásra, az ismerke
désre, a szalonkavadászatok élményeinek cse
réjére,

-  először rendeztünk meg egy kizárólag 
szalonkatémájú gyűjteményes képzőművésze
ti kiállítást, amely a magyar vadászati kultúra 
újabb eredménye.

alkalom nyílt a szalonkavonulás, a sza
lonkakutatás és statisztika rendszea4nek kiala
kítására.

A konferencia résztvevői állást foglalnak 
abban, hogy a magyar erdők királynőjének 
nevezett, hazánkon tavasszal átvonuló erdei 
szalonka (Scolopax rusticola) Magyarorszá
gon 41 napra, naponta 4 darab elejthető ma
dárra korlátozott vadászata a világ legdemok
ratikusabb egyéni vadászati módjai közé tar
tozik a csapongva repülő, titokzatos madár ki
számíthatatlansága, a lövés sportossága miatt.

A konferencia résztvevői elhatározták, 
hogy évenként országos felmérést készítenek 
az erdei szalonka vonulási szokásairól, előfor

dulásának statisztikai mutatóiról, a terítékre 
került madarak méreteiről, hogy ezzel is segít
sék a szalonkakutatók tudományos és ismeret
terjesztő munkáját.

A konferencia bizonyította, hogy a Ma
gyarországon terítékre kerülő és mintegy 
6000-7000 darabra tehető -  80 százalékban 
hím ivaní -  erdei szalonka elejtése jelentékte
len a faj szaporodása és állománya szempont
jából. Csak az elfogult, szűk látókörű laiku
sok fejében fordul meg a szalonka hazai va
dászatának további korlátozása, sőt az időn
ként fel-fel vetődő betiltása, amely ellen a 
konferencia valamennyi résztvevője egysége
sen jelzi tiltakozását.

A tavaszi szalonkázás. mint semmi más
sal nem pótolható, a természet megismerésé
hez és szcrctctéhcz kötődő élmény, jelentős 
helyet foglal cl a magyar vadászatban, a ma
gyar vadászati kultúrában, amely számos iro
dalmi értékű és képzőművészeti alkotás ihle- 
tője. és amelynek egyértelmű bizonyítéka a 
konferencia előtt megnyitott gyűjteményes 
kiállítás.

A szalonkázó vadászok -  a magyar vadá
szok táborán belül -  külön „szektát”  képvisel
nek. akik hangsúlyozott figyelmet fordítanak 
a vadászai írott és íratlan szabályainak, etikai 
normáinak betartására, szokásaikkal, viselke
désükkel ápolják és fejlesztik a magyar vadá
szati kultúrát... és példát kívánnak mutatni 
minden vadásznak.

A konferencia résztvevői köszönetét mon
danak a szervezőknek, rendezőknek: a Vadá
szati Kulturális Egyesületnek, a Sokoró Öko
lógiai Park Alapítványnak, a Jagd-lnfó Kft.- 
nek. Győr Város Önkormányzatának és a kon
ferencia támogatóinak.

A vadászat: A gyártók cs ellenőreik jóvoltá
ból -  aki az esti húzásra jelentkezett -  kapott 
10-15 db acélsöréttcl töltött 12-es kaliberű töl
tényt kipróbálásra. A lövéspróba egyetlen va
dásznak sikerült, a két területen kint lévő mint
egy negyven vadász közül csak egyvalaki tett 
lövést, ő is duplára elhibázott egy madarat. 
Előző este a képzőművészeti kiállítás rende
zői már vadászhattak a kajárpéci erdőben és 
Mészáros Iván (Cegléd) nemcsak lőtt, fel is 
vette a szalonkafesztivál terítékéi: az egyetlen
-  egyébként 347 gramm súlyú, hímivarú -  
szalonkát.

(Megjegyzés: Sajnos csak ezért az egyetlen 
madárért .izgulhattak”  a dilettáns madárvé- 
dók! Egyébként Ivánnak, őszinte vadász
irigységgel gratuláltunk az idei első madará
hoz, amit a kiállításért tett, még meg is érde
melte.)

Összefoglalás: Azt hiszem egyértelmű, hogy 
sikeresen vagyunk túl az első szalonkafeszti- 
válon. a tematikus kiállítás telitalálatnak bizo
nyult, és a konferencia is elérte a maga ele tű
zött célokat. Ha tenni akarunk a vadászati kul
túráért, nem szabad abbahagyni ... és már 
most készülhetünk a folytatásra.

(Megjegyzés: Azért ez az egész, úgy 
ahogy volt, a mérgelődésekkel-fáradozá 
sokkal, a jó  szóval-barátsággal együtt, re 
mélcm nemcsak nekem, másoknak is emlé
kezetes marad.)

Csekó Sándor

DÍJAK-DÍJAZOTTAK
Idén 18 vadász nevével gazdagodott a Vadászati Kulturális Egyesület .Dublédgasok Klubjá
nak’ névsora, akfc igazoltan két lövésből kél szalonkát ejtettek el. Azért csak 18 névvel, mert 
Feiszt Ottó (Nagykanizsa) immár harmadik esztendeje sorozatban lövi a dublékat, ráadásul 
idén is két dubléjáról (március 20-án reggel és április 7-én este) küldött beszámolót, és Soós 
Gábor (Hódmezővásárhely) tavaly is a díjazottak között volt. A tatabányai Szintai Majer Mk- 
lós nevével most ismerkedtünk meg, az biztos, hogy szerencsés szalonkavadász: 19 kimene
tele során 52 madarat látott. 20 lövés! tett. 14 madarai tóit és 13 madarat vett feí... ebből há
rom alkalommal -  március 16-án, 28-án és 31 -én - szerűit neki a dublé meglövése. Feiszt Ot
tóhoz hasonlóan szintén két dub̂ éval dicsekedhet Gubis András (Mezőberény). amelyet 28- 
án reggel és 30-án este ejlett el.

A beküdótt értesítések alapján március 8-a és április 7-e között lőtték a vadászok a dubié*- 
kat, a csúcs március 31-éré esett, amikor három dublét regisztrálhattunk az országban: Tata
bánya. Táp és Fehérgyarmat környékéről.

Amiről tudomásunk van. az összesen 24 dublé. amelyből csak 3-at lőttek a hajnali pirka
datban, a többi az esti húzáson esett.

Az idei duWédijascfc ABC-ben: Balázs-Piri Andor (Hatvan), Bartucz Ferenc (Hetrehefy), dr. 
Egyed István (Budapest). Feiszt Ottó (Nagykanizsa). Galambos Kálmán (Mándok), Gál Fe
renc (Budapest). Gergácz Gyula (Sopron). Gubis András (Ntezöberény). Horváth Ferenc 
(Nagykanizsa), Joó Zoltán (Magyarsarlós). Kanyó László (Fehérgyarmat), Lázár Tamás (Fú- 
zesgyarmat), Mrázik Attila (Nézsa). Miernicky László (Budapest), dr. Örkényi Rudolf (Pécs). 
Rúzsa János (Táp), Sártory Endre (Vajsztó), Soós Gábor (HódmezővásártetV). Szalai János 
(Fonyód). Szintai Major Miklós (Tatabánya).

A dijakat - egy láda Törley pezsgő! -1998. május 26-án 17 órakor adjuk át a nyerteseknek 
Szolnokon a megyei vadászszóvetség székházában. Szintén itt vehetik át a dijakat a II. Rend- 
ellenestrófea-kiáfiitás közönségciiasai. és az Országos Rókakoponya-verseny helyezettjei.
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AZ OZBAK BIRALATA
Az őzbak felismerésekor a vadász leg
gyakrabban az agancsra hagyatkozik és 
ez főként a májusi vadászatok esetében 
jellemző. Ha az agancs jó l látható, formá
ja felismerhető, már egyéb jelre alig for
dít figyelmet, holott esetenként arra is 
szüksége lehet. Szükség lehet erre egy 
csenevész agancsú éves gombnyársas 
baknál, amelynek agancsát fiile i eltakar
ják, vagy éppen oldalt fordítja fejét, és 
ezért sutának véli, mert még teste is igen
csak hasonlít arra.

Az őzbakot leggyakrabban az agancs 
alapján minősítjük és mondunk róla ítéle
tet. Helyes ez, ha ezt csupán az agancs 
alapján megtehetjük, pl. rendellenes for
mája maradandó, vagy örökletes és emiatt 
állományunkban nem kívánatos, vagy 
egyenesen káros. Amennyiben bármi két
ség felmerül bírálat közben az agancsról, 
becsüljük meg az őz korát és az legyen a 
támpont az ítéletünkben. A fiatalkori for
mai hiba, mely szépséghibaként is felfog
ható, két-három évvel később növelheti az 
agancs értékét, különlegességét a bérva
dász. vagy egy vadásztárs számára.

Több évtizede követem azt a gyakorla
tot, hogy az agancs elbírálása előtt az őz 
korát megbecsülöm, majd ennek ismere
tében bírálom az agancsot, és ha azt lá
tom, hogy az őz korának megfelelő fej
lettségű, tömegű és formájú, vagy attól 
gyengébb, silányabb, attól függően mon
dok a bakról ítéletet!

Megállapítható-e az élő őz kora?
Annak ellenére, hogy viszonylag sok 

információt árul el magáról az őz, csupán 
egyéves koráig lehet teljes biztonsággal 
az élő óz korát megállapítani. A későbbi 
éveit -  korát -  becsüljük és ebben a szó 
értelme is jelzi, benne van a tévedés lehe
tősége. Ezért a gyakorlatban alkalmazha- 
tóbbnak tartom a korcsoportok szerinti 
korbecslést. bár ez nincs összhangban a 
trófeabírálat során alkalmazott éves kor
megállapítással, aminek hibájából eseten
ként szakmai viták, másrészt jogos, vagy 
jogtalan büntetésekre is sor kerülhet -  
egy-egy mínusz pontos bak esetében.

Az élő őz korbccslésénck gyakorlására 
legalkalmasabb a márciustól május köze
péig tartó időszak. A fedetlen élőhelyen a 
még csapatban vagy családban élő őzek 
jó l tartják helyüket és ezért akár napon
ként is megfigyelhetők. Az egymás mel
lett élő őzek eltérő korából eredő külön
böző ismertető jelek, vagy az eltérő visel
kedési módok szembetúnőek. Ebben az 
időszakban már az egyéves bakok kivéte
lével minden korosztályba tartozó bak 
agancsa kifejlődött. Májusra elveszti sző
rös háncsát, és a tisztítás eredményeként 
elnyeri végleges színét is.

Az első életévben lévő bakok április
ban. május elején ritkán járnak egyedül, 
hacsak el nem vesztették anyjukat. A su
ták csak akkor hagyják el azokat, ha köze
ledik ellési idejük és ezt megelőzően nyu
galmas. védett környezetet keresnek. Az

éves bakok csak a jó  élőhelyen, a jó l táp
láltság eredményeként érik el anyjuk test- 
magasságát, míg testük tömege azt még 
nem éri el egyéves korukra. Az éves bak 
testfelépítése, karcsúsága, vékony lábai, 
vékony nyaka a fiatal sutákra emlékeztet.

„Arca" gyerekes, viselkedése bizalmas, 
nem fél. még nem ismeri a félelmet. A jó 
kondícióban lévő fejlett bakok korán, má
jus elejére ledobják téli szőrüket. Agan
csuk nagyon eltérő fejlettségű lehet, de el
várt az éves baknak 8-10 centiméteres, le
hetőleg villás agancsa, melyet csak május 
közepén vagy végén tisztít le. A ritkaság
ba menő jó  agancsot, mely elérheti a 250- 
300 gramm súlyt is. csak júniusban tisztít
ja le. Ezekre kell az évesek között legin
kább vigyázni!

Az éves korú gombnyársas baktól 
nem várható, hogy később a közepesnél 
jobb, nagy tömegű agancsot hozzon. 
Mesterséges takarmányozás mellett, zárt 
területen előfordult, hogy egy gombnyár
sas bak később erős agancsot növesztett. 
A vadgazda számára figyelmeztető a 
gombnyársas bakok megjelenése. Általá
ban a romló élőhelyet és romló állomány 
minőségét jelzik.

Az első agancsú bakok válogatását 
óvatosan kell végezni, csak a nagyon csö
kön, gyenge agancsúakat és a satnya, fej
letlen tcstűekct kell meglőni, de azok kö
zölt is kímélni kell a vastag szárú 8-10 
centiméternél hosszabb nyársasokat és a 
villásokat. Ezek a következő évben még 
tovább növelhetik agancsuk tömegét.

A kettő-hároméves bakok korát nehe
zebb pontosan megállapítani. Ez csak ak
kor lehetséges, ha egy egyéves és egy két
éves egymás mellett bírálható el. Ha már 
a kettő és a hároméves van együtt, legfel
jebb az eltérő küllem, a fejlettség, az 
agancs segíthet, de a tévedés lehetőségét 
ez esetben sem lehet kizárni. Ennek a kor
csoportnak az egyedei testük fejlettségé
ben, viselkedésükben, gyakran még agan
csuk erősségében is hasonlóak. Ezek már

kifejlett bakok, súlyuk eléri a középkorú, 
jó  kondícióban lévőket. Feltűnő még a vé
konyabb nyak, de fejük formája, pofájuk 
még az éves bakokra emlékeztet. Fejüket 
fenn, magasan tartják, óvatosabbak, meg
szűnt az ember iránti bizalmuk.

Májusban, ha később vedlik és még a 
téli bundáját nem veti le. a kora hajnali 
harmattól, vagy az csőtől vizes nyakszőre 
vastagabbnak tűnik és a gyakorlatlan va
dászt könnyen megtévesztheti, aki 5-6 
évesként meglövetheti! Agancsuk még le
het villás, vagy páratlan hatos, de leggya
koribb a hatos. Jó élőhelyen a hároméves 
bak agancsszára megközelíti, vagy eléri 
végleges hosszúságát. Ágai 4-5 centimé
teresek és végük tompa.

Május elejére legtöbb letisztítja agan
csát, de a nagytömegűek csak később, 
május közepére készek. Az agancssúlytól 
elvárt a 250-300 gramm -  kiskoponyával
-  de előfordul ennél jobb is. Óvatosan kell 
válogatni a nagy tömegű kisebb szépség
hibásak között, azokat kímélni kell. Nem 
szabad hibának tekinteni a páratlan hatost, 
a kissé szűk állásút, az enyhén lépcgetőt, 
a nagyterpesztésűt. a több ágút. A villás is 
kíméletet érdemel, ha az agancsnak töme
ge van és eléri a már említett elvárt súlyt. 
A rövid szár még nem elég indok a lelö- 
vésre. ha tömege a korához viszonyított 
súlyt elérte.

A középkorúak korcsoportjába a 4-6 
éveseket sorolom. Ezek már teljesen ki
fejlett testű és testtömegű bakok. Marjuk 
erős, faruk telt. izmos, nyakuk vastag, fe
jük „rövidül” . Általában elmondható ró
luk. hogy délceg kiállásúak, mozgásuk az 
erőt sugallja. Érzékenyek, óvatosak, zava
rásra azonnal menekülnek. Ennek a kor
osztálynak van a legjobb agancsa hosszú
ságra és tömegre egyaránt. Az a bak, ame
lyik 4-5 éves korára nem éri el a 300 
gramm súlyt -  hacsak nem volt ínséges tél 
és emiatt a többi korcsoport is gyengébb 
agancsot hozott, nem érdemes tovább vár
ni, lőhető. Agancsszára legalább 15 cm- 
es, az ágak elérhetik a 6-10 cm hosszúsá
got is. A szárak gyöngyözöttsége erre az 
időszakra éri el csúcsát. A korcsoportba 
tartozók korát nehéz pontosan megállapí
tani. Legfeljebb azt lehet eldönteni, hogy 
a korcsoport fiatalabb, vagy az idősebb 
részébe tartozó. Ezt elsősorban agancsa, 
annak érettsége alapján lehet eldönteni. A 
hosszan kihegyezett ágvégek a „kész”  
agancsra utalnak. Ahol kevés a jó  örökítő 
képességű középosztályba tartozó bak, ott 
érdemes még ezekkel is várni cgy-két 
évet. Mindenképpen lőhetők a közepesnél 
kisebb agancstömeget hozók, a rendel
lenesek, hacsak nem szemmel láthatóan 
olyanok ezek a sérülések, melyek a követ
kező évben eltűnnek, mint pl. az ág- és a 
szártörés, vagy a szársérülésből eredő for
mai hiba. A gyenge egyedeket bátran lehet 
válogatni, ha ez ideig nem hoztak erős 
agancsot, ezután már nem várható, hogy 
ez bekövetkezzen. Jó élőhelyen a szakmai

szempontból jó l kezelt és gondozott állo
mányban el kell érni a korcsoportban élők
nek az 5-10%-os érmes arányt.

Május elején csak a beteg és a sérült 
bak agancsa lehet barkában.

A több évtizedes megfigyelési tapasz
talataim szerint az őzbak az 5-7. életévében 
eléri agancsfejlődésének csúcsát. Agancsa 
ekkor a legnagyobb tömegű, a szárak nö
vekedése és a gyöngyözöttség befejező
dik. Egy-két évig tartja ezt a kimagasló 
szintet és 8-9 éves korában már -  néhány 
kivételtől eltekintve -  hanyatlik agancsa, 
ezért felesleges ezt a kort megvárni.

Idestova harminc éve bírálok őztrófeát 
és azt tapasztaltam, hogy azt a bakot, 
amelyiket a hatvanas évek végén 8-9 éves 
korúnak becsültek őzagancs bírálatban 
gyakorlott bírálók, napjainkban ezt az 
agancsot ugyancsak hozzáértők és én ma
gam is legfeljebb 6-7 éves korúra teszem. 
A trófeabírálat gyakorlata ez alatt az idő 
alatt finomodott, a szubjektivitásból eredő 
tévedések is csökkentek, sokkal körülte
kintőbb, alaposabb a véleménynyilvání
tás. a főbb szempont figyelembevételével 
pontosabb a kor megállapítása is. Ebből 
ered a megállapításom, mely szerint az 
őzbak 5-6 éves korára elérheti agancsának 
maximális tömegét, méreteit és ennek 
alapján ezt a kort élőhelytől függően érett 
kornak is nevezhetjük. Tehát a hat évesnél 
idősebb bakokat az idős korcsoportba so
rolhatjuk. Több esetben találkoztam olyan 
vadászokkal, akik elmondásuk szerint 3 4  
éven át megfigyeltek egy-egy bakot, majd 
ezután meglőtték és a trófeabírálat során 
derült ki, hogy legfeljebb 5-6 éves korú 
lehet. A nagyon intenzív, esetenként rab
lógazdálkodás következtében a legtöbb 
területről eltűntek a 8-9 éves bakok, eset
leg az erdei őzek élnek ilyen hosszú ideig. 
A hat év feletti őzbakokat minden élőhe
lyen idős korúnak kell tekinteni.

A hat évesnél idősebbekre jellemző az 
alacsony, közel vízszintes fejtartás. Nya
kuk és fejük rövidnek tűnik, testük töm
zsi, zömök. Keveset mozognak, rejtetteb
ben élnek. Agancsuk május elejére tiszta, 
hacsak egészségi állapotuk ezt nem kés
lelteti. Tapasztalataim szerint később ved- 
lenek. mint a középkorúak. Az őszes „po
fát" nem tartom az öregedés biztos jelé
nek, ez lehet egyedi eset. Agancsukon 
már látszanak a hanyatlás jelei, az ágak 
hosszan kihegyezettek, a szár felülről le
felé vastagszik, a rózsa felett feltűnően 
vastagabb. Időskorú bak agancsa néha 
megtévesztésig hasonló felépítésű, mint a 
fiatal bikáé, az ágak tompa végűek, eset
leg szétterülök, lapátosodó, összenyomott 
végűek és a szárak felül vastagabbak. Ez 
esetben az őz teste egyértelműen bizo
nyítja, hogy öreg bakkal van dolgunk.

Ha megnyugtatóan megállapítottuk az 
öreg bak korát, amelyben az agancs fel
építése is segítségünkre van, ezek az 
egyedek érettek a golyóra.

Farkas Dénes
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H-2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 
Email: kollath@majl.digiteG002.hu

1998. ÉVI TAVASZI VADÁSZATOK
V íz ib iv a ly  vad á s za ta  A u sztrá liáb an  m árc iu s tó l

Ára: 3250 USD,ló (2/1 esetén és 750 USO fetór 1/1)
T ró feás  a lig á to r és  o sceo la  v ad p u lyka -va d ásza t F lo rid áb an  m ájustó l

Ára: 1800 USD/főtól 
K ína i e rd e i vad ásza t  

ötnapos vadászat, szeptember 20. és december 15. között 
A vadászat ára: 1990 USD1Ő (2/1-es vadászat esetén) ♦ trófeadijak 

S ike tfa jd - és  n y írfa jd kaka s-vad ásza t  
A z Uraiban  Nomád körülmények között: 2550 USO.'tő repülőjeggyel együtt 

Komfortos vadászházban: 2200 USD/fő repülőjeggyel együtt 
Közép-O roszország  Komfortos körülmények között: 1450 USD/fő 
K ő szá li kecsk e , fa rkas , szib éria i őz, sz irti vad p u lyka  

és  ó riá s  vad kan o k  vad ásza ta  K irg íz iáb an  
10 nap. vadászat ára: 3090 USD.'fö repülőjeggyel + trófeádig 

V ad ásza ti leh e tő ség ek  K am csatkán , J a k ú tiá b a n , B a jká l tó  m ellett, 
K au kázu sb an , U rá lb an , K azah sztán b an  és a déli kö ztá rsaság okb an  
Európai és óriás jávorok és barna medvék, argab, túr, urial, markhor. marco pdo. vadjuhok 
összes fajtája, kőszáb kecske, maral és pézsmaszarvasok, szajga, szibériai és kaukázusi 

őzbakok, hiúz. vadkanok, farkas és róka. siketfajd, nyírfajd, császármadár, szirti fogoly és puiyka 
Egyedi Igények szerinti vadászatok szervezését is  vállaljuk 
Trófeák hazaszállítását díjazás ellenében, garanciával intézzük! 
V adászíjja l va d á s zó k  részére  kü lö n le g e s  p rogram ok!

A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.
TR Ó F E A B ÍR Á L A T  

a N em zetkö z i S zafari K lub  m eto d iká ja  szerin t 
valljuk a vadászok és gyűjtők tulajdonában lévő. a világ bármely országából származó trófeák 

iiatát. valamint az érmes és rekordméretű trófeák bejegyeztetését az SCI Rekordok Könyvébe. 
Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97 

SCI hivatásos trófeabírálói engedély száma: C0M#1002373

KÉZI URH RÁDIÓK
K Ő M É  A MAGYARORSZÁGI K O K  KÉPVISIUnŐL

2 -5  KM-ES HATÓTÁVOLSÁGÚ KÖNNYŰ, 
MASSZÍV FELÉPÍTÉSŰ,

4 CSATORNÁS URH RÁDIÓK.
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐKKEL,
SL-25 RÁDIÓ ÖVTARTÓVAL, 

AKKUMULÁTORRAL, ANTENNÁVAL, TÖLTŐVEL.

55100  FT + ÁFA
ÁRAINK 2 ÉV GARANCIÁT ÉS A HATÓSÁGI 

ÜGYINTÉZÉST IS TARTALMAZZÁK.

VADÁSZATSZERVEZŐKNEK AJÁNIJUK AZ 
OGIVAD

VADÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZERT.
A PROGRAM A SZERVEZÉS ÉS AZ ElSZÁMOlÁS TE1JES 

FOLYAMATÁT LEFEDI AZ ELSŐ AJÁNLAT KÉRÉSÉTŐL,
A SZERZŐDÉSKÖTÉSEN ÉS A SZÁMIÁZÁSON ÁT, EGÉSZEN 
A TERÜLETTEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSIG ÉS M ÉG TOVÁBB...

TETRACOOM KFT.
1033 BUDAPEST, FLÓRIÁN TÉR 1. TEL: 388-8909 • FAX: 457-3821
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Mire szabad vadászni?
Az FM 30/1997. (IV. 30.) rendelete értelmében 
májusban: ó'zbakra -  vaddisznó kocára (50 kg zsige- 
relt súly felett) -  és vetési varjúra a fészektelepeken is. 
Júniusban: ó'zbakra.

Egész évben vadászható: a vaddisznó (kan, süldő, 
malac) -  a róka -  az üregi nyúl -  a nyestkutya -  a 
pézsmapocok -  a mosómedve -  az aranysakéi -  a 
szarka -  a szajkó -  a dolmányos és vetési varjú.

MÁJUS
Tavaszmező, avagy Pünkösd hava

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

7. Csütörtök 519 2004 1554 348
8. Péntek 517 20 05 1653 412
9. Szombat 516 20 06 1754 4 37

10. Vasárnap 514 20 08 1854 503
11. Hétfő 513 20 09 1954 532 01629
12. Kedd 512 2010 20 54 603
13. Szerda 510 2012 21 52 640
14. Csütörtök 509 2013 22 48 722
15. Péntek 5 08 2014 23 38 810
16. Szombat 5 06 2015 24 24 905
17. Vasárnap 5 05 2017 - 1006
18. Hétfő 504 2018 105 11 12
19. Kedd 5 03 2019 142 1221 C 635
20. Szerda 5 02 20 20 216 1334
21. Csütörtök 5 01 20 21 248 14 48
22. Péntek 500 20 23 319 1604
23. Szombat 4 59 20 24 3 51 1721
24. Vasárnap 458 20 25 426 1837
25. Hétfő 4 57 20 26 504 19 52 •  2132
26. Kedd 456 20 27 548 2103
27. Szerda 455 20 28 638 2206
28. Csütörtök 454 20 29 733 2300
29. Péntek 453 2030 833 2346
30. Szombat 453 2031 936 024
31. Vasárnap 4 52 20 32 10 39 057

VADASZ- 
FESTMÉNYEK 

-  MŰALKOTÁSOK -
Eredeti művek, valamint igényes 

reprodukciók állandóan kaphatók vagy 
megrendelhetők:

Budapesten a XIII., Balzac utca 1. alatt 
található

TERMÉSZET 
STÚDIÓBAN

ÁTMENŐ KÉPÜNK:

VÉGH ENDRE
FESTMENYE
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A BUSH LINE vadász-jeans 
kollekció tiszta pam ut gabar- 
dinból készül, az együttest 
kife jezetten  vadászatra fe j
lesztették ki. Az előm osott 
olív tiszta pam ut gabardin  
anyag különösen strapabíró, 
piszoktűrő és kellemes vise
let, m inden része egymással 
kom binálható.

1. BUSH-LINE funkcionális
dzseki, amely az ujjak lezippzá- 
rozása után mellényként is visel
hető. A patentok alatt vastag 
zippel záródik. Kilenc külső és 
egy belső zsebbel, derékban zsi
nórral, pam ut béléssel, hátán 
bővítő hajtással.
Méret: 48-54 15.900.-

56-60 17.300.-
olfv 60124
nádszín: 60098

2. BUSH-LINE funkcionális  
pantalló. A lezippezhető nad
rágszárak lehetővé teszik, hogy 
rövid nadrágként is hordhassuk. 
Megerősített farrészén két zseb
bel, két első rá te tt zsebbel, kés
zsebbel.
Méret: 48-54 9.900.-

56-60 10.900.-
olív: 61296
nádszín: 61297

r

15.900.-tó l

A csomagküldő katalógusban szereplő term ékek  
m egrendelhetők szaküzleteinkben, valam int 

a befűzött m egrendelőkártyán postai úton vagy 
csomagküldő szolgálatunknál telefonon: 

420-49-40, vagy faxon: 420-44-66.
Szállítás a megrendelés beérkezésétől 

szám ított 3 héten belül.
A m agyar törvények értelm ében csomagküldésben 

fegyver, lőszer nem küldhető.
A katalógusban szereplő áraink  

1998. július 31-ig érvényesek.
IKM bejegyzési szám: 1-518/2-94



1. BUSH-LINE mellény. Elől vas
tag zippel és patenttal, kilenc rá
te t t  zsebbel, belső zsebbel és 
tépőzárral e llá to tt hátsó zseb
bel. Hátán a szellőzést necc-be- 
té t segíti.
Méret: 48-54 9.900.-

56-60 10.900.-
oliv: 60327
nádszin: 60328

2. BUSH-LINE pantalló. Két rá
te tt zsebbel, két farzsebbel kés
zsebbel. Derékban oldalcsattal 
szabályozható a bősége.
Méret: 48-54 7.900.-

56-60 8.700.-
olív: 61091
nádszín: 61232

3. BUSH-LINE rövid ujjú ing. Két 
rá te tt és két zippes zsebbel, há
tán bővítő hajtással.
Méret: 39-47
olív: 63304 6.900.-
nádszín: 63305 6.900.-

4 . BUSH-LINE rövidnadrág. Be
vágott- és farzsebekkel, két le
gom bolható oldalzsebbel.
Méret: 48-54 6.900.-

56-58 7.500.-
olív: 60172
nádszín: 61251

5. BUSH-LINE öv marhabőrből, 
praktikus kis övtáskával. A leve
hető övtáska kb. 9x9x3 cm BUSH- 
LINE emblémával van ellátva. A 
3,5 cm széles barna marhabőr öv 
szolid fémcsattos.
Méret: 90, 100, 110, 120 cm 
Cikszám: 68042 6.900.-

2
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4-6.
3 .9 0 0 .-

1 . JEANS KABÁT derékb.in /sí 
nórral összehúzható. A  patentok 
alatt zippel záródik. Négy fűnk 
cionális külső és két belső zseb 
bel.
Méret: 48-54 17.900.-

56-60 19.600.-
Cikkszám: 60458

2 . JEANS PANTALLÓ dupla
térdrésszel, bevágott-, far- és ol 
dalzsebbel, valamint kés-zseb- 
bel.
Méret: 48-54 9.900.-

56-60 10.900.-
Cikkszám: 60424

3 . JEANS TÉRDNADRÁG dupla 
farrésszel, szabályozható bőségü 
térdrésszel, farzsebbel, o lda l
zsebbel és kés-zsebbel.
Méret: 48-54 8.900.-

56-60 9.900.-
Cikkszám: 61080

4 -6 . BUSH-LINE SAPKA, bőr
silddel, hátu l bővítő pánttal.
100 % pamut.
sötétkék
Cikkszám: 64830 3.900.-
homokszínű
Cikkszám: 64842 3.900.-
olív
Cikkszám: 64841 3.900.-



1 . ELCH kanvas rövidnadrág.
Oldal-, és két patentos farzseb
bel. Az oldalsó rávarrt zseben kis 
kiegészítő zseb van. A  kés-zse- 
ben rávarrt karabínergyürűvel. 
Anyaga tiszta pamut.
Méret: 48-54 7.900.-

56-60 8.700.-
o lív  60137

2 . ELCH kanvas mellény, zipp-
zárral, karabínerkampóval. Szé
lessége csatzáródással állítható. 
Tiszta pamut, bélése 65 % po li
észter 35 % pamut.
Méret: 48-54 12.900.-

56-60 13.900.-
Cikkszám: 60273

3 . HOPKINS BERMUDA a nyár
slágere tiszta pam utból, 2 le
gom bolható farzsebbel, 2 bevá
g o tt zsebbel, egy legom bolható 
oldalzsebbel és kés-zsebbel. 
Méret: 48-54 6.900.-

56-58 7.500.-
olív 60342
homokszín 60344
navykék 60347

4 .  SANDERSON piqué-póló.
Egyaránt sportos és klasszikus. A 
színösszeállításból eredően sok
oldalúan lehet hordani és kom 
binálni. A  keskenycsíkos gallér 
kellemes színkontrasztot bizto- 
sít.Tiszta pamut. Kék/szürke me- 
lírozott.
M éret: 3=48/50, 4=52/54,
5=56/58
Cikkszám: 63622 7.900.-

5 . SANDERSON piqué-póló. A 
vadászdivattal tökéletesen kom 
binálható. Csíkos gallérja a bal 
karrész alján hím zett emblémá
val. Kék m elírozott, tiszta pa
mut.
M éret: 3=48/50, 4=52/54,
5=56/58
Cikkszám: 63624 7.900.-

6 . ELCH vadászöv, 3 cm széles, 
tex tilbő l ELCH-rézcsattal.
Hossza: 105, 115, 125, 135 cm. 
Cikkszám: 68006 2.900.-

7 . ELCH piqué-póló. Tökéletes 
méretarányos kidolgozású, a 
gallér és az oldalsliccelés pam ut
szalagos megerősítésű. Tiszta 
pam ut. Beige/nádszín/olív csí
kokkal.
M éret: 3=48/50, 4=52/54,
5=56/58
Cikkszám: 62374 8.900.-

e l e l i

F 12 .900.-tó l
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3-5.
7 .9 0 0 .-

1. ELCH kanvas funkcionális
dzseki. A kényelmes szabás ele
gendő mozgásszabadságot biz
tosít. Magasan záródó ga llé r
rész, re jte tt kapucnival. A  pa
ten tok alatt, re jte tt masszív zip- 
pel záródik. Két kombizsebbel, 
derékban és alsó részén zsinór
ral. Nagy tépőzáras hátzsebbel. 
Tiszta pamut. Bélése 65% Poli
észter, 35 % pamut. Olív. 
Mérete: 48-54 19.900.-

56-60 21.900.-
Cikszám: 60161

2. ELCH kanvas nadrág. Kényel
mes bővítőhajtással, két bevá
g o tt zsebbel, két farzsebbel, o l
dalzsebbel, kés-zsebbel és me
gerősített térdrésszel. Tiszta pa
mut. Olív.
Méret: 48-54 9.900.-

56-60 10.900.-
Cikkszám: 60153

3 -5 . ELCH rövidujjú ingek a
nyár slágerei, előmosott, színtar
tó , puha fogású sportos, pamut- 
tw ill-bő l. Legombolható ga llér
ral, két rávarro tt legom bolható 
zsebbel. Hátán bővítő hajtással. 
100 % pamut.
Méret: 40-46
Cikkszám:
feh ér 63454 7.900.-
nádszin 63417 7.900.-
o lív  63421 7.900.-

2 .
9 .900 .-tó l



1 -3 . JEANS nadrág, bővítő 
hajtással, két legom bolható fa r
zsebbel. Strapabíró köm osott, 
tiszta pamut.
Méret: 48-54 8.900.-

56-60 9.900.-
o lív  60405
kék 60404
beige 60403

4 -6 .  Jeans pan ta llók  100% 
masszív pam ut-tw ill anyagból, 
rendkívül kedvező áron, jó  k ido l
gozású, kényelmes fazon, kelle
mes viselet akár terepen, akár 
szabadidő eltöltése közben. 
Méret: 48-54 6.900.-

56-58 7.600.-
o lív  60229
kék 60243
natúr 60247

7. Bőr öv, 3,5 cm széles, finom  
k iv ite lű , rézszínű fémcsatján 
fajdkakas motívummal. Sötét
barna.
Méret: 90, 100, 110 cm. 
Cikkszám: 68043 5.900.-

8 .  Marhabőr öv 3,5 cm széles, 
valód i nubukból, fémcsatján 
szarvas motívummal. Barna. 
Méret: 90, 100, 110, 120 cm. 
Cikkszám: 68025 5.900.-
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1. Elch hosszúujjú ing puha, 
könnyű nyári anyagból, zöld-na
tú r  kockás, tiszta pam utból, egy 
zsebbel.
Méret: 40-47
Cikkszám: 63022 7.900,-

2 . ELCH kockás röv idu jjú  ing.
Legom bolható gallérral, rá te tt 
legom bolható zsebbel. A  fo rró  
napokon a könnyű, szellős na- 
turszálas szövés biztosítja a kel
lemes viseletet. 70% pamut, 
30% len. Zöld /hom ok/natúr szín
összeállításban.
Méret: 40-47
Cikkszám: 63037 7.900.-

3 .  ELCH kockás röv idu jjú  ing. 
Natúr alapszínen finom  kék és 
zöld kockás. Kényelmes szabás, 
sportos elegancia. Puha, 100% 
pamut.
Méret: 40-47
Cikkszám: 63003 6.900.-

WILDMEISTER ingek, e lőm o
so tt tiszta  p am u t gabardin- 
ból, kényelm es szabással ké
szült, így k ife je ze tte n  a lk a l
mas nyári vadászatra. M in 
den mosással egyre puhább  
lesz.

4 .  W ildm eister hosszú u jjú  ing
Méret: 40-46
Cikkszám: 63290 6.900.-

5 .  W ildm eister röv idu jjú  ing.
Méret: 40-46
Cikkszám: 63291 5.900.-

6. HOPKIN'S röv idu jjú  kockás 
ing. Legom bolható gallérral, rá
te tt, legom bolható zsebbel. Fe
hér/fenyőzöld/kék.
Méret: 40-47
Cikkszám: 63064 6.900.-

7 -8 .  HOPKIN'S JEANS Ing.
Előmosott tiszta pam ut anyag
ból, két rá te tt zsebbel, legom 
bo lható  gallérral.
M éret: 39-47 
olív
Cikkszám: 63059 6.900.-
kék
Cikkszám: 63065 6.900.-

5 .9 0 0 .-

4 .
6 .9 0 0 . -

7-8 .
6 .9 0 0 . -

K N I T W E A R
6.

6 .9 0 0 . -

3.
6 .9 0 0 .-
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1. GREENOCK könnyű túra fé l
cipő velúrbőr és kordura kom bi
nációjából. Bélelt nyelvrésszel és 
dupla tépőzárral. Szellős, kive
hető tex til ta lpbe té tte l. Talpa 
elasztikus gum iból. Súlya: kb. 
300 g.
Méret: 40-46 
o lív
Cikkszám: 66124 6.900.-

2. GREENOCK félcipő velúrbőr 
és kordura kombinációjából. Bé
le lt nyelvrésszel zsinórfűzéssel. 
Szellős, kivehető te x til ta lpbe té t
tel. Talpa elasztikus gum iból. Sú
lya: kb. 450 g. Barna/antracit. 
Méret: 40-46
Cikkszám: 66030 8.900.-

3 . GREENOCK szandál, amely
ben jó l levegőzik a láb, mégis 
biztos tartása van. Széles, lyu
kasztott pántokkal, tépőzárral. 
Súlya: kb. 450 g.
Méret: 40-46
Cikkszám: 66146 6.900.-

4 . Könnyű fűzős félcipő, dísz
va rro tt, recézett gum ita lppa l, 
ve lú rbőr felsőrésszel, vékony 
bőrbéléssel.
Méret: 40-46
Cikkszám: 96643 7.900.-

5. Női velúr sportcipő, recézett 
gum italppal, kis gyopáros hím
zéssel.
Méret: 37-41
Cikkszám: 97601 8.900.-

6. FALKE zokni. 80% pam ut és
20% polyamid keverékből, olív 
Méret: 10,5=39-40, 11=41-42,
11,5=43-44, 12=45, 12,5=46-47 
Cikkszám: 65010 1.900.-

7. FALKE térdharisnya. 80% pa
m ut és 20% polyam id keve
rékből. olív
Méret: 10,5=39-40, 11=41-42,
11,5=43-44, 12=45, 12,5=46-47 
Cikkszám: 65023 2.900.-

8 . Vékony bokazokni gum íro
z o tt bokarésszel, talprészén
nedvszívó fro ttír  erősítéssel. 
Anyaga: 86 % pamut, form atar
tását 14 % PE biztosítja.
Méret: 10,5=39-40, 11=41-42,
11,5=43-44, 12=45-46 
Cikkszám: 96533 290.-

6 .

1 .9 0 0 .-

3.
6 .9 0 0 .-

&

2 9 0 .-

4 .
7 .9 0 0 .-
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JEANTEX

1. BUSH-LINE „Saml)« -.i <jumi 
csizma. Robusztus natúr k.m 
csukból, kifejezetten vadas/«itr.i 
Alapanyaga alacsony hőmérsek 
leten is strapabíró és kifejezet 
ten puha, a legkényelmesebb vi 
selet. Bősége csattal és zippz.ir 
ral szabályozható.
Méret: 40-47
Cikkszám: 66113 8.900.

2. Cseh csatos gumicsizma, csú 
szásgátló recézett talppal, pa 
műt béléssel.
Méret: 40-46
Cikkszám: 96640 5.900,-

3. Cseh végigfüzös gumicsizma, 
csúszásgátló recézett talppal, 
pamut béléssel.
Méret: 40-46
Cikkszám: 96644 6.590.-

4 . Gumi gazdacsizma, pamut 
béléssel.
Méret: 39-46
Cikkszám: 96690 4.900.-

5. BUSH-LINE gumicsizma ápoló 
spray, rendszeres használatával 
meghosszabbíthatjuk a csizma 
élettartamát, taszítja a piszkot 
és vizet.
Cikkszám: 66814 1.900.-

6 . K om fortos csizm atartó és 
hordtáska, amelyben elférnek az 
ápolószerek is. Egy betétte l két 
részre osztva egy rövid csizma és 
egy pár cipő tárolására is alkal
mas.
Cikkszám: 41193 5.900.-

7 . Csizm atartó, amely falra, 
vagy szekrényoldalra szerelve a 
csizma törésmentes tárolását, 
egyben ta lpának átszellőzését 
biztosítja.
Cikkszám: 66807 5.900.-
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HOPKIN'S sportos nyári parka.
Lezser, kényelmes viselet. A gal
lér és a patent résznél dekoratív 
kontrasztszínnel. Kapucnija le
gom bolható. Hat praktikus zseb
bel. Belső zsebe zippzáros. Bélé
se 100% Poliészter. Hossza: kb. 
75 cm.
Méret: 38-44
1 . Kék, nádszínnel kombinálva
Cikkszám: 70484 22.900.-
2 .  Nádszín, kékkel kombinálva
Cikkszám: 70476 22.900.-

HOPKIN'S több funkc iós spo rt
nadrág. Bővítő hajtással, két be
vágott zsebbel és elől egy kiegé
szítő zippes zsebbel. Praktikus a 
combrészen az o lda lt rávarrt és a 
két hátsó nagy zárható zseb. 
Méret: 38-44
3 . kék
Cikkszám. 71386 9.900.-
4 .  nádszín
Cikkszám: 71387 9.900.-

HOPKIN'S sportmellény. Variál
ható a lezippelhető és kontraszt
színű galléral. Elöl tö lté n y ta rtó 
val, ö t zárható és két bevágott 
zsebbel. Bősége csattal és pa
te n tta l szabályozható. Hossza 
kb. 60 cm.
Méret: 38-44

5 .  Nádszín, kék színű gallérral
Cikkszám: 77861 14.900
6 .  Kék, nád színű gallérral
Cikkszám: 77860 14.900

HOPKIN'S sport bemuda. Bővítő 
hajtással, két bevágott zsebbel. 
A hátsó ill. oldalsó rávarrt zseb 
re jett zippzáros. Hossza kb. 50 
cm.
Méret: 38-44
7 .  kék
Cikkszám: 71375 8.900.-
8. nádszín
Cikkszám: 71382 8.900.-

9 . HOPKIN'S apró-kockás blúz
kék alapon, tiszta pamutból, rá
te t t  zsebbel.
Méret: 38-44
Cikkszám: 77873 7.900.-



H így vadászoknak, vadász- 
f ségeknek ajánljuk a női 
BUSH-LINE kollekciót. A tiszta  
p m űt tw ilb ő l készült ruhák 
k iIonosén előnyös hordtulaj- 
(I nságúak, funkcionális k ia
lakítással.

ktikus BUSH-LINE mellény.
Gan rja kontrasztszínnel, elől öt 
/  «-bbel. A  patentok a la tt re jte tt 
:\f. p/árral, alján és derékrészén 
. • ' rosszehúzóval. Hossza kb.
80 cm.

Méret: 38-46
1. narancs
Cikkszám: 77858 11.900.-
2 . nádszín
Cikkszám: 77859 11.900.-

BUSH-LINE blúz, két rátett, le-
patento lható zsebbel.
Méret: 36-46
3 . olív
Cikkszám: 72096 7.900.-
4 . nádszín
Cikkszám: 72243 7.900.-

BUSH-LINE sokzsebes bermuda- 
sort. Hossza kb. 55 cm.
Méret: 38-46
5. olív
Cikkszám: 71018 7.900.-
6. nádszín
Cikkszám: 71079 7.900.-

BUSH-LINE dzseki, a karrész le- 
zippelésével mellénynek is átala
kítható. Legombolható kapucni
ja re jte tt gallérban van. Két zip- 
pes és két nagy patentos zsebbel. 
A patentok a la tt re jte tt zippzár-

ral, alján és derékrészén zsinór- 
összehúzóval. Feles hálós bélés
sel: 100 Poliészter. Hossza kb. 78 
cm.
Méret: 38-46
7 . nádszín
Cikkszám: 70486 22.900.-

BUSH-LINE többfunkciós pantal
ló, nadrágszár-része térdben le- 
zippezhető, így bermudának is 
használható. Hossza bermuda- 
ként kb. 47 cm.
Méret: 38-46
8 . nádszín
Cikkszám: 71072 8.900.-
9 . olív
Cikkszám: 71016 8.900.-
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1. Hátizsák vitorlavászonból, 
marhabőr szegéssel, vérzsák bé
léssel.
50 x 55 cm
Cikkszám: 41044 9.900.-
60 x 65 cm
Cikkszám: 41045 9.900.-

2 . Ülőke-hátizsák, praktikusan 
összecsukható. Az állvány feke
tére eloxált műanyag cső, az 
ülőfe lü let és a hátizsák anyaga 
rendkívül erős, strapabíró kordu
rából. Hasznosságát és kom fort
já t növeli a belső rekesz, a há
rom külső zseb és a széles állítha
tó, bélelt hordszíj.
Méret: 49x29x18 cm 
Cikkszám: 41201 4.900.-

3. KETTNER vadász-hátizsák, 
könnyű, időjárás ellenálló kor
durából, bélelt hátrésszel, lecsa
to lha tó  oldalzsebekkel, többcélú 
kordura pántokkal.
Mérete: 49x29x14 cm 
zsebek: 35x14x6 cm 
Cikkszám: 41207 4.900.-

4. ELCH sporttáska, elnyűhe- 
tetlen, vastagfalú PVC-re fe lhor
do tt nejlonszövetből, stabil, két- 
utasan záródó műanyag zippel, 
alján egyoldalon rögzíte tt mere
vítőlappal. Kézi- és váll hordszíj- 
jal, oldalsó ira tta rtó  zsebbel, a 
cipők számára átszellőző necc- 
betétes záródású rekesszel. Mos
ható, könnyen tisztántartható. 
Súlya kb. 1060 g. Méret: 60 x 30 
x 30 cm
Cikkszám: 41151 2.900.-

5. Felfújható ülőpárna, gumíro
zo tt anyagát tiszta pam uttextil 
fedi.
Mérete: 30x40 cm, kicsire össze
hajtható.
Cikkszám: 45014 3.490.-

6 . KETTNER therm o légszivacs- 
párna. Kitűnő szigetelő, vízálló, 
összetekerve a legkisebb helyen 
is elfér, önfelfújó.
Méret: 42x32x3 cm 
Cikkszám: 45070 4.490.-

7. Összecsukható három lábú 
vadászszék, erős marhabőr ülés
sel.
Cikkszám: 45020 4.900.-

8. Sétabot réz-kacsafejjel. Ma
hagóni színű, három részből 
összeállítható, 90 cm hosszú. 
Közkedveltségének titka : belse
jében egy 13 cm-es üvegcső 
rejtőzik a szíverősítö számára. 
Cikkszám: 45015 3.900.-

9. Többcélú célzóbot. Csavar
mentes fejrésze alkalmas videó
kamera, fényképezőgép rögzíté
sére, ezen túlmenően a fegyver 
megtámasztására a pontos cél
záshoz.
Cikkszám: 45039 8.900.-
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12.
7.900.-

BUSH-LINE FEGYVERTOKOK. A 
szállítás vagy tárolás közben a 
fegyvereket stabil a lum inium f.il 
és noppszivacs bélés védi. A tok 
külső fala különleges bordázott 
műanyaggal fedett.

1 . BUSH-LINE fegyvertok 1 db
számzárral és 2 db normál zárral. 
Mérete: 96x29x11 cm 
Cikkszám: 42407 18.900.-

2 .  BUSH-LINE fegyvertok 2 db
számzárral és 2 db normál zárral 
Méret: 124x23x11 cm 
Cikkszám: 42408 16.900.-

3. Fegyvertok noppszivacs bé
léssel, PTP borítóval, h ím zett 
névjegytakaróval.
Cikkszám: 94233 6.900.-

ÚJ! EXKLUZÍV A KETTNERNÉL
GUNTEC fegyverolaj eltávolítja a 
port és a füstlerakódást, véd a 
korrózió és oxidáció ellen, gá to l
ja a nedvességet, műanyagra, 
fára, fémre semleges.
4 .  200 ml spray
Cikkszám: 40153 1.900.-
5. 50 ml üveg
Cikkszám: 40157 890.-

6. Univerzális tö ltény ta rtó  mar
habőrből. 5 db kisgolyós, 2 db 
sörétes, 3 db nagy golyós tö l
ténynek.
Cikkszám: 41028 1.490.-

7 .  Fegyverszíj sötétbarna fe 
de tt marhabőrből, gumibetétes 
gurtn ia lá té tte l, ami megakadá
lyozza a szíj lecsúszását. 
Szélessége: 2,5 cm
Cikkszám: 42122 1.490.-

8. Nagy tisztítókészlet zippzá- 
ras műbőr tokban. Ebben m in
den megtalálható ami a fegyver 
tisztításához szükséges. A  kész
let szétcsúszását gumiszalag rög
zíti.
Cikkszám: 40042 8.900.-

9 .  BUTTOLÓ őzhívósíp gum i
ból, özhívó és vészsirám hang
zással.
Cikkazám: 46011 4.900.-

1 0 . FAULHABER rókahívó gar
nitúra vízálló tokban, nyúlsíró és 
egérhangsíp.
Cikkszám: 46018 2.900.-

1 1 . FAULHABER őzhívó garni
tú ra  vízálló tokban, suta-, gida-, 
őz és vészsirám hangzású sípok
kal.
Cikkszám: 46020 9.900.-

1 2 .  HUBERTUS sípgarn itúra
bőr tokban; őz-, kacsa-, nyúlsíró 
és egérhangsíp.
Cikkszám: 46001 7.900.-

11.
9 .9 0 0 .-

10,
2.900.-
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1. BUSH-LINE zsebkés, hosszú
idők óta az egyik legkedveltebb 
a KETTNER kínálatában. 9 cm 
hosszú DROP-Point rozsdamen
tes pengével, funkcionálisan k i
képzett pakka-fa markolattal. 
Cikkszám: 47271 5.900.-

2 . Praktikus vadászkés, széles, 
10cm hosszú rozsdamentes 
acélpengével, fa  m arko la tta l, 
bőr tokban
Cikkszám: 47086 7.900.-

3 . BUSH-LINE vadásztőr valódi 
agancs markolattal. Modern fo r
májú pengével, melynek hossza 
8 cm.
Cikkszám: 47147 12.900.-

4. BUSH-LINE vadásztör, 440-es
nemesacélból készült, különle
gesen éltartó, 10 cm hosszú pen
gével, agancs markolatán kéz
védővel és zsinórlyukkal. 
Cikkszám: 47068 15.900.-

5 . BUSH-LINE zsebkés 440-es
acélból, funkcionálisan kiképzett 
pakka-fa m arko la tta l, övre
erősíthető kordura tokban. 
Cikkszám: 47239 3.900.-

6. BUSH-LINE zsebkés 440-es
nemesacélból készült 8,5 cm 
hosszú fűrészpengével, pakka-fa 
markolattal, réz kézvédővel. 
Cikkszám: 47084 7.900.-

7 . Eredeti am erikai, többcélú 
kéziszerszám nemesacélból, bőr 
tokban. Akár zsebben is hordha
tó. Hossza kb. 11,5 cm Súlya 260 
9-
Cikkszám: 48042 16.900.-

8 . Kisméretű zsebmérleg, 30 
kg súlyig mér. Stabil műanyag 
tokban.
Cikkszám: 49301 3.900.-

9 . Késélező mindenki számára,
aki szereti az éles pengét. A ké
sélező használata különösebb 
kézügyesség nélkül szim m etri
kus, tiszta, tartós élet biztosít. A 
sérüléstől műanyag kézvédő
véd.
Cikkszám: 47059 1.900.-

10. Egykezes Herbertz zsebkés,
könnyűfém m arkolattal, 7,5 cm 
hosszú, kiváló rozsdamentes AISI 
420-as anyagból készült pengé
vel.
Cikkszám: 47358 5.900.-

11. Egykezes Herbertz zsebkés,
könnyűfém markolattal, 8,5 cm 
hosszú, kiváló rozsdamentes AISI 
420-as anyagból készült pengé
vel.
Cikkszám: 47357 7.900.-

r

5 .9 0 0 .-

7 .'____
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1. Iránytű  fo lyadékfe ltö ltéses 
fémházban, mikroskálával, na
gyítóval, szálkeresővel.
Cikkszám: 49035 4.900.-

2 . RECTA iránytű  o 50 mm, vilá
g ító  jelzéssel, fo lyadékfe ltö lté 
ses, áttetsző műanyag házban a 
té rkép  könnyebb á ttek in tésé
hez.
Cikkszám: 49176 4.900.-

3 . Karra csato lha tó iránytű , 
praktikus szerkezet, mely m indig 
kéznél van és ami mentesít a té r
kép használatától.
Cikkszám: 49110 1.900.-

4 . Univerzális fe jlám pa, ütés
biztos, vízálló. A fény iránya és a 
fókusz á llítható . 4 db m ignon-el
emmel m űködik, /elem nélkül/ 
Cikkszám: 49420 3.900.-

5 . KETTNER 20 W-os halogén, 
akkus kézi fényszóró. Zoom fó 
kuszálása pontv ilág ítás t is le
hetővé tesz, potm éteres fé 
nyerőszabályozóval. Csekély sú
lyú, ABS m űanyagból készült 
ütésálló házban, á llítha tó  hord- 
szíjjal. A hálózati akkum ulátor- 
tö ltő  tú ltö ltés  ellen védve van. 
Részleges használat m e lle tt 3 
órát, folyam atos használat mel
le tt, teljes fényerővel kb. 1/2 órát 
használható. (1500m)
Cikkszám: 49136 16.900.-
Pótizzó: 49137 1.690.-

1. KETTNER akkus kézi fényszó, 
fe ltö lth e tő  halogénlám pa. A 
kapcsoló és a ház ütésbiztos, víz
álló. Fényvetője speciális reflek
to rra l o 105 mm. Rendkívüli fé 
nyerő egészen 1000 m-ig. Ólom 
akkuval 6 V/4 Ah. Halogénizzó
val 5,5 V 1 A. GS tö ltő  a hálózati 
áramhoz, LED kijelzővel, autóa
dapterrel, 0,5 A  biztosíték. Tölté
si idő kb. 12 óra. V ilágítási 
időtartam  kb. 31/2 óra. FIGYE
LEM! Használat e lő tt fe ltö l
tendő! (kb. 12 óra) Három ha
vonta tö ltendő . Magas hőtő l vé
deni, gyerekek elől az ó lom  ak
ku t el kell zárni.
Cikkszám: 49339 6.900.-
Tartalékizzó:
Cikkszám: 49186 690.-

7. KETTNER halogén kézilámpa,
vízálló, ütésálló műanyag ház
ban, rendkívül nagy fényerővel. 
Elem nélkül.
Cikkszám: 49258 2.900.-

Blokkelem, a 49258-as kézilám
pához (nem tö lthe tő).
Cikkszám: 49157 990.-

8. KETTNER halogén zseblám
pa, vízálló, ütésálló műanyag 
házban. Elem nélkül. (Góliáte- 
lemmel m űködik)
Cikkszám: 49259 1.900.-

1

2 .9 0 0 .

2.
4 .9 0 0 . -

4 .
3 .9 0 0 .-

5.
1 6 .9 0 0 .-

3.
1 .9 0 0 .-
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A TASCO céltávcsövek világszer
te  elismert minőségűek, vízálló- 
ak. A kép vízszintes és függő le
ges irányban egyaránt állítható, 
a variálható nagyításúaknái fo 
kozat né lkü li nagyítási le
hetőség, m indam ellett a szálke
reszt a kép középpontjában ma
rad.

TASCO céltávcső. Standard kivi 
te l szerelékkel, légpuskához.

1. 4x15
Cikkszám: 21030 2.900.
2 .  4x20
Cikkszám: 21031 3.900.

TASCO SUPER céltávcső vadász 
fegyverhez.

3 . 3-9x40
Cikkszám: 21072 18.900.
4 .  4-12x56
Cikkszám: 21178 57.900,

5 . TASCO EURO CÉLTÁVCSŐ va
dászfegyverhez.
3-12x52
Cikkszám: 21164 57.900.

A legújabb technológiával előál
líto tt  SWAROVSKI PV céltávcsö
veket nagy látómező, brilliáns 
képminőség, csekély súly, karco
lásmentes, különleges fe lü le tke
zelés és nagy fényáteresztőké
pesség jellemzi. Az álta lunk kí
nált SWAROVSKI HABICHT PV 
3x12x50 céltávcső normál hasz
nálat m ellett lehetővé teszi egy 
világítóegység csatlakoztatását. 
Ennek segítségével a máskor fe 
kete szálkereszt centrumában, 
vagy egy v ilágító pont je lenik 
meg (4-es), vagy a szálkereszt 
vékony középrésze v ilá g ít 
(8-as).

6 -7 . SWAROVSKI HABICHT PV 
céltávcső, világító ponttal. 
Cikkszám:
21527 004 279.000,-

SWAROVSKI HABICHT PV cél 
távcső, világító szálkereszttel. 
Cikkszám:
21527 008 279.000,

8. Világító egység.
Cikkszám: 21358 29.000,



4 9  3 0 0 .-  
h e ly e tt
29.800*-

1. TASCO SPEKTÍV, 12-36x50 
GA ZOOM. Vadászok, sport
lövők és orn ito lógusok egyaránt 
jó l használhatják. A  gum írozott 
házban a.célpont, illetve a meg
figyelendő objektum  gyors meg
találásához célzócsatornát alakí
to tta k  ki. Erős állvánnyal, stabil 
műanyag hordtokban.
Szürkületi érték: 24,5 - 42,4 
Látómező: 1000 méteren: 12x-es 
nagyításnál 30 m. Hossz: 358 
mm. Súly: 770 g
Cikkszám: 20070 34.900.-

2 - 3 .  A vadászok kedvelt látcsö
ve a karcsú, kézben jó l fekvő, az 
időjárás ellen puha zöld gumival 
bevont TASCO LÁTCSŐ a szem
lencséjénél gumikagylóval, ami a 
szemüvegesek számára is ké
nyelmessé teszi. Középső á llítha
tó  csavar az élességhez, egyedi 
lencseállítók a dioptriakiegyenlí- 
téshez. K itűnő fényereje m ia tt 
különösen szürkületi és éjszakai 
megfigyelésre a ján lo tt. Tok nél
kül, hordszíjjal és lencsevédővel. 
TASCO 8x56 GA 
Cikkszám: 20129 41.900.-
TASCO 9x63 GA
Cikkszám: 20130 45.900.-

4 -5 .  TASCO STANDARD látcső
Jól kézhezálló látcső gum írozott 
házban, tokka l és hordszíjjal.
ST 10 x 50 GA
Cikkszám: 20176 14.900.-
ST 1 6 x 5 0  GA
Cikkszám: 20177 16.900.-

RENDKfVŰU AJÁNLATUNKl
6 .  TASCO FUTURA ZOOM  
LÁTCSŐ, RUBY COATING len
csével. Univerzális látcső vadá
szoknak és természetvédőknek, 
az objektívlencsén rubinvörös 
fényvisszaverő bevonattal, ami 
kiszűri a színtartomány vörösét 
erős napsütésben, így Ön kon t
rasztgazdag brilliáns képet lát. A 
vadmeghatározást fokozatosan 
á llítha tó  10-30-szoros nyagyítás 
segíti. Szürkületi érték: 22,4 - 
38,7 Látómező: 1000 m-en 64,7 
m /10x/C ikkszám : 20247
49 400. helyett 29.800.-

A SWAROVSKI egyike a világ ve
zető optikagyártó inak. Évtize
des tapasztalatok, a legújabb 
anyagok és a legm odernebb 
gyártási technológiák alkalma
zásával m értékadóak a 
látcsőgyártásban. A  karcsú, fo r
matervezett SWAROVSKI LÁT- 
CSÖVEKet már több  nemzetközi 
díjjal k itün te tték. A  nagyszerűen 
dim enzionált lencserendszer te l
jes használati kom forto t, széles 
látóm ezőt biztosít.
- középállítóval és központi di- 
optriakiegyenlítővel,
- süllyeszthető szemkagyló- 
védővel - ideális a szemüvegesek 
számára,
- fáziskorrigált, ütésállóan sze
re lt Dachkantprizm a rendszer 
ga ran tá lja  a tökéletes,
kontrasztgazdag képet,
- belső fókuszállítás következté
ben garantáltan por- és pára
mentes,
- kézben jó l illeszkedő, ütés- és 
karcmentes, habosított polyure- 
tanfedésű házban.
7. SWAROVSKI SLC 8x50 B
Cikkszám: 20388 246.900,-
8 .  SWAROVSKI SLC 7x42 B
Cikkszám: 20320 218.900,-
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1. M98 RENDSZERŰ ISMÉTLŐ-
FEGYVER. Az eredetileg a Mau
ser által kifejlesztett 98 zárszer
kezet a mai kornak megfelelően 
átdolgozva, gyári új precíziós 
csővel, elsütőszerkezettel és d ió
fa aggyal került szerelésre. Biz
tonsága és lőpontossága m iatt 
kiváló vadászfegyver. Közvetle
nül az ütőszegre ható zászlós 
biztosítóval, gyorsítóval ellátva. 
Kaliber: 7x64, 30.06 
Cikkszám: 14339 79.000.-

Különleges ajánlatunk:
14339 M98 fegyver 
3-9x40 TASCO SUPER céltáv
csővel szerelve 119.000.-
4x12x56 TASCO SUPER céltáv
csövei szerelve 159.000.-
3-12x52 TASCO EURO céltáv
csővel szerelve 159.000.-

Rendklvüli ajánlatunk a m á
jusi őzbak szezonra!!!
2. M98-as vadászfegyver 3- 
12x52-es TASCO EURO céltáv
csővel szerelve és belőve
Kai. 6 mm Remington, 270 W in
chester 25-06 Remington 
Cikkszám: 14339 fegyver, cél
távcsövei szerelve 
196:900. helyett 129.900.-

79.900.-tó l

3 . A nagysikerű M98 modell to 
vábbfejlesztett változata a LU- 
GER ismétlőfegyver. Megbízha
tó, működés közben hangtalan 
oldalbiztosítóval, kalibertől füg 
gően 3-5 kapacitású acél tárral, 
valamint a céltávcsőszerelék rög
zítéséhez szükséges menetes fu 
ratokkal e llá tott. A csöveket a 
legmodernebb precíziós eljárás
sal á llíto tták elő, amely hosszú 
távon megbízható lő te ljesit- 
ményt biztosit. Pisztolyfogásos, 
disznóhátú, recézéssel díszített 
agyfája diófából készül, gumi 
agytalppal. A zárszerkezet kiala
kítása lehetővé teszi a könnyű és 
gyors működtetést.
.222 Rém., .223 Rém.
Cikkszám: 14597 89.900.-
Kaliber: 6,5x567, 7x64, 30.06, 
9,3x62
Cikkszám: 14571 94.900.-
Magnum kaliber fe lá r 7 mm 
Rém. Mag. és .300 Win. Mag.- 
hoz 10.000.-
(külön megrendelésre)

Különleges ajánlatunk:
14571 fegyver LUGER
3-9x40 TASCO SUPER cél
távcsővel szerelve 139.000.-
4-12x56 TASCO SUPER cél
távcsővel szerelve 179.000.-
3-12x52 TASCO EURO cél
távcsővel szerelve 179.000.-

LUGER vadászfegyver, végig 
agyas kivitelben 
Kai. 6,5x57, 7x64, 30.06 
Cikkszám: 14572 114.900.-
Kal. 222 Rém. .223 Rém. 
Cikkszám: 14020 109.900.-

.fóuntö

ett
Az év 

árajánlata! 
2 .

196&00.-
h e ly e tt

1 2 6 .9 0 0 .-

3.
89.900.-tó l

m t n t z
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4 .  A  nagy hagyománnyal ren
delkező CESKA ZBROJOVKA 
fegyvergyár m inden igényt kielé
gítő  ismétlőfegyver családot fe j
lesztett ki, CZ 550 modellsoroza- 
tával. A  CZ 550 luxus kivite l dió 
agyfával, gum i agytalppal, leve
hető szíjkengyellel készül. Csőve 
hidegen kovácsolt, a zárszerke
zet oldalbiztosítóval, elsütő szer
kezete Stecher-es gyorsítóval. 
Kaliber: .243 W in. 7x64
30.06
Cikkszám 14973 119.900.-
.375 HH Mag., .300 W in. Mag. 
Cikkszám 14973 169.900.-

5 . Örömmel kínáljuk Önöknek 
a KETTNER ház kínálatában az 
utóbbi évek egyik legkedvel
tebb bock-büchs modelljét, a 
KETTNER S2000 fegyvereket, 
rendkívüli minőségéhez képest 
igen kedvező áron. Jellemzői: 
vastagfalú, kovácsolt acél záró
test, különösen mély csőbeágya
zással, páros csőkampóval, Del- 
cour büchs-csővel, belül ke
ménykrómozott sörétes csővel, 
a zárt csősín kifordítható szere
lék szerelésére előkészítve. A 
fegyver elegáns külsejű, finom 
arabeszk gavirozással, pisztoly- 
fogásos diógyökér agyfával. A 
KETTNER S2000 fegyverekre 5 
év garanciát biztosítunk. Stan
dard kivitel.

Kai. 12/6,5x57 12/30.06, 
12/9,3x74R, 12/5,6x50R 
Cikkszám: 13110 199.000.-
13110 KETTNER S2000 fegyver 
3-12x52 TASCO EURO 
céltávcsővel szerelve 299.00.-
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EDUARD KETTNER CAMPIONE 
modellcsalád. Megbízható mű
ködés, precíz lőteljesítmény és 
kedvező ár jellemzi a fegyvere
ket. A csövek belül keménykró
mozottak, a csősín ventillá lt.
A zárótest egy darab acélból 
kovácsolt stabil egységet ké
pez az elsütő- és zárószerkezet
tel. Törhetetlen spirál elsütőru
gó, elsütőbiztosítás a markolat- 
n y a k o n .  D i ó f á b ó l  k é s z ü l t  
aggyal.

1 . KETTNER CAMPIONE két el-
sütőbillentyüvel, e jektor nélkül. 
1/4 és 3/4 csőszűkítéssel. Cali- 
ber 12/70
Cikkszám: 11335 79.900.-

2 . KETTNER CAMPIONE egy sze
lektív elsütőbillentyűvel, ejektor- 
ral. 1/4 és 3/4 csőszükítéssel. Ca- 
liber: 12/70
Cikkszám: 11338 95.900,-

3 . KETTNER CAMPIONE egy sze
lektív elsütőbillentyűvel, elektor
ral, és 5 db cserélhető csőszükí- 
téssel: 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 és 0/0 . 
Caliber: 12/70
Cikkszám: 11339 104.900,-

BERETTA VADÁSZ- ÉS SPORT- 
FEGYVEREK megbízhatóak, k i
tűnő súlyelosztásúak, csövük 
belül keménykrómozott, a BE- 
RETTA sportfegyverekkel soro
zatban nyerik a sportlövők a v i
lágversenyeket.

4 .  BERETTA SILVER PIGEON ele
gáns nikkelezett zárótest, finom 
gravírozás, cserélhető csőszü- 
kítések, ejektor és szelektív, ara
nyozott elsütőbillentyű. 
Csőhossz: 710 mm.
Caliber: 12/76
Cikkszám: 11293 279.900,-
Caliber: 20/76
Cikkszám: 11307 279.900,-

5 . BERETTA SILVER PIGEON
TRAP karcsú, nikkelezett záró
test, szolid arabeszk gravírozás, 
egy szelektív elsütőbillentyű, ke
m énykróm ozott cső, ven tillá lt 
csősín, 1/4 és 3/4 szűkítésekkel. 
Csőhossz: 750 mm. Caliber: 12/70 
Cikkszám: 11390 269.900,-

A BERGAMO vadászfegyverek a 
meggyőző lőteljesítmény mel
le tt hosszú é lettartam úak és 
szép formájukkal, elegáns kivi
telükkel maradandó örömet sze
reznek tulajdonosuknak. A cső 
belül keménykrómozott, a cső
sín ventillá lt, az agyfa váloga
to t t  dióból, finom  kézi recézés
sel, a zártesten angol arabeszk 
gravírozással.

7 9 .9 0 0 .- tó l

^feCúuaró

m t n t t Campione
2-3.

9 5 .9 0 0 .- tó l

4-6.
2 3 5 .9 0 0 .- tó l

7-8. 10. 
1 6 5 .9 0 0 .- tó l Bergamo
1 8 9 .9 0 0 .- tó l

7 .  BERGAMO 12/70 fegyver,
ejektorral, két billentyűvel, 70 cm 
csőhosszal, 1/2 és 1/1 szűkítések
kel, pisztolyfogásos agyfával. 
Cikkszám. 11753 165.900.-

8. BERGAMO 12/70 vadászfegy
ver ejektorral, egy szelektív elsü
tőbillentyűvel, 1/2 és 1/1 szűkíté
sekkel, pisztolyfogásos agyfával. 
Cikkszám: 11754 172.900.-

9 . BERGAMO 12/70 vadászfegy
ver ejektorral, egy szelektív elsü- 
tőbillentyüvel, 5 db cserélhető 
csőszűkítéssel, angol agyfával. 
Cikkszám: 11755 189.900.-

1 0 . BERGAMO LIGHT könnyí
te tt kivitelű vadászfegyver ejek
torral, egy szelektív elsütőbillen- 
tyűvel, pisztolyfogásos agyfával, 
5 db váltószükítéssel: 1/1, 3/4,
1/2, 1/4 és 0/0.
Kaliber 12/70
Cikkszám: 11757 206.900.-
Kaliber 20/76
Cikkszám: 11759 206.900.-
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1-2.
6 9 .9 0 0 .-

5-6 .
1 2 5 .9 0 0 .-

Fegyverszekrényeink a VDMA 
24992. sz. nemzetközi biztonsá
gi szabványnak m egfele lően 
véd a betörés ellen, masszív biz
tonsági lemezből készül. O ldalt 
négy, alul és fe lü l egy-egy hen
geres zárdugattyú, továbbá két- 
to llú  kulccsal nyitható , kiváló 
m inőségű ném et zárszerkezet 
biztosítja az a jtó tökéletes és 
biztonságos zárását. A  fegyver
szekrényen belül, szeparált zár
ható rész van a lőszerek táro lá
sára, a fegyverszekrény ajtaján 
a belső részen helye van a tisztí
tókészletnek. A fegyverek el
mozdulásmentes kitámasztását 
egy szivaccsal bé le lt háttámla 
biztosítja. A fegyverszekrény 
hátoldalán a falhoz rögzítés cél
jából egy fu ra t ta lá lható, a szük
séges csavart mellékeljük. Ezek 
a szekrények biztonságos védel
met nyújtanak a fegyverek szá
mára.

Fegyverszekrény 5 db fegyver 
számára, „A " biztonsági fo ko 
zattal.
Külső mérete: 150 x 35 x 35 cm. 
Súlya: 85 kg, fegyverállítási ma-

r ág: 131 cm.
Jobbkezes ajtóval 

Cikkszám: 53012 69.900.-
2 . Balkezes ajtóval 
Cikkszám: 53031 69.900.-

3.
9 4 .9 0 0 .-

Fegyverszekrény 
balos nyitással

Fegyverszekrény 10 db fegyver 4 .
számára, „A " biztonsági foko- ^  q q q  
zattal.
Külső mérete: 150 x 67 x 35 cm,
Súlya: 140 kg, fegyverállítási ma
gasság: 131 cm
3. Jobbkezes ajtóval
Cikkszám: 53011 94.900.-
4 .  Balkezes ajtóval
Cikkszám: 53040 94.900.-

Fegyverszekrény 7 db fegyver
számára, „A  + B" biztonsági fo 
kozattal.
Külső mérete: 150 x 67 x 35 cm,
Súlya: 170 kg, fegyverállítási ma
gasság: 123 cm
5 . Jobbkezes ajtóval
Cikkszám: 53037 125.900.-
6 . Balkezes ajtóval
Cikkszám: 53042 125.900.-

ÚJ S Z O L G Á L TA TÁ S  
A  K E T T N E R N É L !!!
A fe n ti fegyverszekrényeket a 
megrendeléstől szám ított 30 na
pon belü l előzetesen egyezte
te t t  időpontban térítésm ente
sen házkapuig szállítjuk.

7 .  PISZTOLYKAZETTA noppszi
vacs béléssel , belsejében a lősz
er számára külön elzárható re
kesszel. 7 *
Cikkszám: 95312 5.900.- 5 gQ 0
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A  KETTNER k ín á la tá b a n  k ü lö n ö s e n  k e d v e z m é n y e s  á rú a k  a 
PM P va d ás z- és s p o rtlö s z e re k . Á lla n d ó , e g y e n le te s e n  jó , m e g 
b íz h a tó  m in ő s é g é t fo ly a m a to s  k o n tro l l  és a CIP je lz é s  b iz to 
s ít ja . A  lő s ze re k  k o rró z ió m e n te s  BOXER c s a p p a n ty ú v a l v a n 
n a k  s z e re lv e .

Vadászlőszerek
Kaliber Lövedék típus Súly(gr) Cikkszám Db/csom Fogy. ár

.22 Hornét. TM 2,9 g 30699 20 1300

.222 Rém. TM 3,6 g 30700 20 1500

.223 Rém. TM 3,6 g 30702 20 1800

.243 Win. TM PRO-AMM 6,5 g 30729 20 2600

.243 Win. TM 6,5 g 30703 20 2400

.270 Win. TM 8,4 g 30704 20 2000

.270 Win. TM 9,7 g 30705 20 2400
7x57 TM 8,4 g 30706 20 2000
7x57 TM PRO-AMM 9,8 g 30736 20 3200
7x57 TM  PRO-AMM 11,0 g 30737 20 3200
7x64 TM 9,7 g 30738 20 2600
7x64 TM PRO-AMM 9,7 g 30709 20 3200
7x64 TM PRO-AMM 11,0 g 30710 20 3200
7 mm Rém. Mag.. TM PRO-AMM 9,8 g 30740 20 3200
7 mm Rém. Mag. TM PRO-AMM 11.0 g 30741 20 3200
.308 Win. TM 9,7 g 30714 20 2200
.308 Win. TM PRO-AMM 11,7 g 30731 20 2600
.30-06 Spring. TM 9,7 g 30717 20 2400
.30-06 Spring. TM PRO-AMM 9,7 g 30732 20 3000
.30-06 Spring. TM 10,9 g 30718 20 2400
.30-06 Spring. TM 11,7 g 30719 20 2400
.30-06 Spring. TM PRO-AMM 11,7 g 30733 20 3000
.30-06 Spring. TM 14,3 g 30720 20 2400
.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 11,7 g 30742 20 3600
.300 Win. Mag. TM PRO-AMM 14,3 g 30743 20 3600

Swartklip kiskaliberű lőszerek
Kaliber Lövedék típus Súly(g) Cikkszám Db/csom Fogy. ár

.22 IfB. M atch 32058 50 290

.22 IfB. Sub Sonic S. P. 32059 50 290

.22 IfB. High Velocity 32061 50 350

.22 IfB. H o llow  Point 32062 50 350

.22 IfB. Blister 32064 50 420

Maroklőfegyver lőszerek
6,35 mm VM 3,2 g 36360 50 1850
7,65 mm VM 4,9 g 36361 50 1800
9 m m  Kurz. VM 6,2 g 36363 50 1980
9 m m  Para VM 7,5 g 36362 50 2900
.38 Special TM 10,2 g 36364 50 2100
.357 Mag TM 10,2 g 36365 50 2500
.45 ACP VM 14,3 g 36366 50 2500

A KETTNER sörétes lőszereket Európában a legmodernebb gyártási eljá- 
i ássál, különlegesen gondos, már a gyártási fo lyam at közben is végzett 
minőségvizsgálattal szállítják a vadászok és a sportlövők számára. A va- 
i iszlöszerek kiváló minőségű csillagperemezett, rézkupakos plasztikhü- 
elybe vannak töltve, plasztik sörétkosár alkalmazásával. Csak szaküz-

i beinkben kaphatók!

Fajta Kaliber Sörét súly Kupakmag Sőrét erősség Gkkszám Db/cs. Fogy. ár
gramm mm

Vadász 16/70 30 8 2,8; 3; 3,5 31095 25 900
Vadász 12/70 32 12 3; 3,5 31096 25 900
Vadász 12/70 35 12 2,7; 3; 3,2; 4 31097 25 950
S kee t 12/67,5 24 8 2 31109 25 850
S kee t 12/67,5 28 8 2 31032 25 850
Trap 12/67,5 24 8 2,41 31108 25 850
Trap 12/67,5 28 8 2,41 31031 25 850

A jó lőszernek nem kell fe ltétlenül drágának lennie. Az SJ lőszerek 
kitűnő löteljesftménye ö n t is meggyőzi majd erről.

SJ Vadászlőszerek
Kaliber Lóv. típus Súlyig.) Cikkszám Db/csomag Fogy. ár/cs.
243 Win. TM 6,5 g 30914 20 2000
7 mm RM TM 11,2 g 30919 20 2800
7x64 TM 9,0 g 30924 20 2600
7x64 TM 11,2 g 30925 20 2600
7x65 R TM 11,2 g 30926 20 2800
30.06 TM 9,7 g 30928 20 2600
30.06 TM 11,7 g 30929 20 2600
8x57 JS TM 12,7 g 30935 20 2400

8 x 57

A  MAGYAR TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN FEGYVER ÉS LŐSZER CSOMAGKÜLDÉSBEN NEM SZÁLLÍTHATÓ!

23



1 . BERETTA 92 FS. minden idők 
legtöbbet tesztelt és egyik legsi
keresebb maroklőfegyvere.
A  nagyfokú működési biztonság 
kitűnő teherbíróképességgel pá
rosul. Hidegen kovácsolt acélcső, 
nagyszilárdságú duralum ínium  
markolat, elsütőemelőként mű
ködő biztosítás, DA, ny ito tt szán 
jellemzik az alapvetően szolid 
fegyvert. Tárkapacitás: 15 db, ca
liber 9 mm Para, súly: 975 g, 
csőhossz: 125 mm.
Cikkszám: 17208 169.900,-

2 .  STAR 30 P DA, különösen 
kedvező árfekvésű, teljes egé
szében acélból készült ma
roklőfegyver, hosszan megveze
te t t  szánnal, kónuszos csőstabili
zálással, amely nagyfokú lőpon- 
tosságot b iztosít. Á llíth a tó  
irányzék, többfunkciós biztosító
val. Tárkapacitás: 15 db, caliber: 
9 mm Para, súly: 1075 g, csőhossz 
98 mm. Tartaléktárral.
Cikkszám: 17029 44.900,-

3 .  VEKTOR CP 1 m aroklőfegy
ver. Kiváló tulajdonságú, nagy- 
szilárdságú polymer markolattal, 
acél felsőrésszel, polygon csővel. 
Gázműködtetésű ism étlőrend
szer, re jte tt kakas, dupla elsütő
biztosítás. Tárkapacitás 12 db, 
caliber 9 mm Para. Súly; 700 g. 
Csőhossz; 99 mm.
A VEKTOR p iszto lyokat m ű
anyag dobozban, tarta léktárra l 
kínáljuk.
Cikkszám: 17453 79.900.-

2 .

4 4 .9 0 0 .-
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7 9 .9 0 0 .-

r
1 6 9 .9 0 0 .-

4 . CZ-75 teljes egészében acél
ból készült maroklőfegyver, f i 
nom elsütőszerekezettel, külön
leges felületkezeléssel, DA, egy
oldali biztosítóval. Tárkapacitás: 
15 db, caliber: 9 mm Para, súly: 
950 g, csőhossz: 113 mm. Tarta
léktárral.
Cikkszám: 91704 79.900,-

5. Kadét adapter váltócsőrend
szer CZ-75/CZ85 maroklőfegyver
hez. Alkalmazásával céllővéshez 
kitűnő és olcsó , ,22lfb caliberű 
gyakorló fegyverré alakíthatók a 
m egadtt m aroklőfegyverek. A 
kü lönböző erősségű lőszerek 
használatához finombeállítóval. 
10 db-os kapacitású tárra l szál
lítjuk.
Cikkszám: 91702 49.900,-

5. 
4 9 .9 0 0 .

I .  J L  Av /
EKTOR

Eduard Kettner Kft. 1214 Budapest. (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197.. tolcfon/fax: 420-4940
Kettncr Vadász-horgas? szaküzletek:

Budapest, VI.. Andrássy út 21. Tel.: 351-0300. Pécs, Sajcsy-ZsiSnszky u.3. JéL: '72) 313-904.
Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312476. Miskolc, Király u. 2. fel.: (46) 340-040. 

Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898 
Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324458. Szeged. Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.
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KÍGYÓKERÜLŐ
Ősi vadászösztön. Kitörölhetetlen vágy, melyet a gének „szülnek”. Csakhogy az ember adottságai 

e lko rcsu ltak - pusztán a szenvedély maradt belőle az évmilliókkal dacolva. De, mivel ő ember, 
felfegyverezte magát az állatvilághoz újra „felemelkedve”. 

Vadászok ők is, baljósan tekeregve. Vérük a fennmaradás üzenetét viszi az erekben, 
immáron 135 millió éve. Az életet, amelynek megőrzését a halál biztosítja.

Magyarország nem a mérgeskí
gyók kánaánja. Két mérgeskígyó 
fajunk közül a 40-50 cm-es rákos
réti vipera (Vipera ursinii) csupán a 
Hanság és a Kiskunság néhány 
élőhelyén maradt meg csekély lét
számban. A füves puszták és ka
szálók lakója, ahol a fűcsomók 
alatti üregekben talál magának 
menedéket. A nap kedvező óráit 
napozással, illetve táplálékszer
zéssel tölti, de a közeledő „kétlá
bú" mindig búvóhelyére parancsol
ja. Félénk, egyáltalán nem támadó 
kedvű állat, amely harapással leg
feljebb csak akkor próbálkozna, ha 
valaki véletlenül rálépne, vagy neki 
más módon fájdalmat okozna. Ki
csiny méregfogai egy lábbeli vagy 
akár egy erősebb nadrág átütésé
re sem képesek. Marása egyéb
ként is gyakorlatilag veszélytelen, 
mert mindössze néhány kellemet
len helyi tünet a következménye, 
szérumot sem gyártanak ellene.

A másik mérges kígyó fajunk a 
keresztes vipera (Vipera berus). 
amely Somogy és Zala megyé
ben, a Kisalföld egy részén, a 
Zempléni-hegységben és a Tisza- 
háton fordul elő. Nemcsak na
gyobb. 60-80 cm-es. hanem 
veszélyesebb is rokonánál, külö
nösen a Somogy és Zala megyé
ben található alfaja. Az árnyas, 
összefüggő erdőket nem kedveli, 
inkább a fás. bokros részek, erdei 
tisztások, esetenként tocsogós ré
tek lakója. Búvóhelyét, amely le
het egy ágkupac vagy netán kő
rakás, hosszú éveken keresztül 
megőrzi. Szintén félénk, bár a rá
kosréti viperánál támadóbb kedvű 
hüllő, de az emberrel való köze
lebbi megismerkedést ugyanúgy 
nem óhajtja. Mindkét hazai fajunk 
esetében nagyon kicsi a baleset 
lehetősége. Ha azonban mégis 
voltunk olyan „szerencsések", 
hogy sikerült megmaratni magun
kat valamelyik viperánkkal, akkor 
se essünk pánikba. Egyrészt mert 
korántsem biztos, hogy mérges 
kígyó volt a tettes, ugyanis ezek
kel egy területen ártalmatlan sikló
fajok is élnek. Másrészt pedig ma
gyarországi viperáink harapását 
követően, nagyon csekély a 
„megboldogulás" lehetősége. A 
kórházba való beérkezéssel egy 
időben, értesítsünk egy kígyószak
értőt. aki a harapott sebet meg
vizsgálja és csak vele egyetértés
ben egyezzünk bele az ellen
anyag beadásába. A legtöbb bal
eset jelentéktelen és igazi problé-

Parlagi vipera

N yugi! -  csak haragos, 
de nem m érges ez a s ik ló

mát esetleg a szérumkezelés 
okozhat.

Nem egészen így áll a dolog 
azonban ha szerencsénk, de fő
ként pénztárcánk, egy trópusi 
vagy más távoli országba vezérelt 
minket. A vadászat maradandó 
emléke lehet mondjuk egy testré
szünk maradandó károsodása. 
Amennyiben Afrika forró égövi te
rületeit cserkeljük végig, a kígyó
fajok széles skálája kerülhet az 
utunkba. Komolyra fordítva a szót. 
azonban ez sem jelent olyan ve
szélyforrást. mint ahogy az iménti- 
ekben kifejtettem. Valószínűleg 
ezeken a vidékeken a fertőző be
tegségek, politikai zavargások, 
sőt talán még a nagyvad vadá
szata is nagyobb problémát okoz
hat az embernek, mint a kígyók 
jelenléte. Mindenesetre tény. hogy 
az itteni fajok bizonyos esetekben 
komoly életveszélyt jelenthetnek. 
Néhány gyakoribb fajt kiemelve, 
kezdjük Afrika egyik legelterjed
tebb mérges kígyójával, a pufogó 
viperával (Bitis arietans). Az ese
tenként 150 cm-esre is megnövő 
gyerekcomb vastag hüllő, a ma
gas fűben, akáciák vagy bokrok 
félárnyékában tölti életének jelen
tős részét. Elhízott hentesként he
ver az aljnövényzetben -  mérhe-

Keresztes viperák

P u ffogó viperák
FOTÓK: RUPPERT GÉZA. SZELÓCZEI ISTVÁN

tetlen lustasága még a zsák
mánykereséstől is visszatartja. A 
közeledő ember esetében is ha
sonló a helyzet, hiszen a vipera 
általában nem érzi szükségét a 
menekülésnek. Többnyire aszt
más rohamhoz hasonló fújtatásba 
kezd, figyelmeztetve a vadászt a 
közelben ólálkodó halálra. Ha 
azonban megtörtént a baj. rémisz- 
tőek a következmények. Felpuf- 
fadt, bevérzett végtag -  ami legin
kább olyan, mint egy óriási véres 
hurka. A vérnyomás folyamatos 
esése, belső vérzések, vese elég
telenség. majd halál lehet a bal
eset következménye.

Ugyancsak vipera, de „csöke- 
vényes változatban” az efa (Echis 
carinatus), ez a mindössze 50-70 
cm-es kígyócska. Mindenesetre 
senkit ne tévesszen meg méretbe
li hiányossága, hiszen mérge a 
halálos dózis tekintetében húsz- 
szorta erősebb, mint az előbbi ro
konnak. Sziszegni nem szokott, el
lenben harapása előtt pikkelyeit 
összedörzsölve, időnként ..gyász
zenét játszik" az áldozatnak. A ha
rapás következményei kezdetben 
jelentéktelennek tűnnek. Később 
fontos figyelmeztető jel a fogíny 
vérzése, majd a vér magas szén
dioxid tartalma miatt kialakuló sze-

derjesség. Általános vérzékeny
ség. majd spontán vérzések jön
nek létre. Végső esetben pedig 
bekövetkezhet a vesekatasztrófa.

A kobrának is több faja él az 
afrikai kontinensen. Ezeknek 
egyik figyelemreméltó tagja a fe
ketenyakú köpködő kobra (Naja 
nigricollis). Mivel ez a faj a hara
pás mellett még „méregköpésre" 
is képes, legyünk különösen elő
vigyázatosak a különféle csuk
lyás kígyókkal, mert nem tudhat
juk. hogy éppen melyik fajukkal 
kerültünk kapcsolatba. A nyaki 
pajzsát szétfeszítő, felágaskodó 
hüllő elöl fordítsuk el a fejünket 
mert az mérgét akár 3-4 m-ről is 
látószervünkbe juttathatja. Ameny- 
nyiben mégis megtörtént a baj, 
szemünket bő vízzel azonnal öb
lítsük ki. De ha már az utolsó 
csepp vizünk is elfogyott a kula
csunkból -  végső esetben a vize
let is segíthet.

Miután eleget vadásztunk Afri
kában és túléltük a kígyókkal tör
tént találkozásunkat, ugorjunk át 
Észak-Amerikába. Ez a hatalmas 
terület a csörgőkígyók hazája. Va
lóságos óriás a legnagyobbnak 
számító keleti gyémánthátú csör
gőkígyó (Crotalus adamanteus). 
Ez a melegebb vidékeken előfor
duló faj a 250 cm-t és a 10 kilót is 
meghaladhatja. Rendszerint kitér 
a kétlábúak dijából, azonban bi
zonyos helyzetekben ellentáma
dásba lendülhet. Bár mérge nem 
olyan erős. mint jó néhány kisebb 
rokonának, de a leadott hatalmas 
mennyiség halálközeli pillanato
kat eredményezhet. Marás után 
az érintett végtagon ödéma kezd 
kialakulni, majd apró izom-össze
húzódások. valamint szájkőrnyéki 
bizsergés jelentkezhet, mentolos 
vagy fémes íz kíséretében. A nyi
rokcsomó gyulladás mellett, érzé
kelési zavarok tapasztalhatók a 
fejtetőn és az ujjakban. Jelentős 
vérnyomáscsökkenés, majd lég
zési nehézségek is várhatók.

Alig valamivel kisebb, de nem 
veszélytelenebb a keleti gyémánt
hátú csörgőkígyó (Crotalus atrox). 
amely a szárazabb klímájú térsé
geket részesíti előnyben. Hossza 
elérheti a 200 cm-t és támadé- 
konysága az előző fajét is fölül
múlja. Harapása súlyos esetben 
végtag üszkösödést, véralvadási 
problémákat, húgyivarszervi, va
lamint gyomor- és bélvérzéseket 
okozhat.

Benke Zoltán
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MADÁRKALENDÁRIUM
Májustól (április végétől) hallhatjuk az er
dőkben, folyóárterek ligeteiben a sárgarigó 
jól ismert szép flótáját. a magyarban „hun
cut a bíró"-val visszaadott kiáltást. Néha 
ugyan márciusban is hallani véljük a sárga
rigót, ez a hang azonban mindig ügyes ha
misítvány, a seregélytől származik, amely 
különös előszeretettel utánozza az arany
sárga tollú madarat.

Vágásokban, nagyobb tisztásokon, erdő
széleken gyakori fészkelő az erdei pityer. 
Vékony csőrű, felül barnás, a begyén és az 
oldalain fekete foltokkal díszített madár. Ve
réb nagyságú, de karcsúbb, távcsővel néz
ve feltűnően hosszú hátsó karma is látható. 
Sokat tartózkodik a talajon, a fű között, ahol 
ügyesen szaladgál (nem ugrál?). A hím ma
gasabb ágon ülve énekel, közben néha a 
levegőbe emelkedik, majd hangos „szia- 
szia" hangokat hallatva újra leereszkedik.

Májusban mindenfelé búgnak a vadger
lék. Elsősorban a feketefenyő-foltokban 
hallhatjuk gyakran az apró termetű fitisz fü
zikét. A csilpcsalp-füzikéhez nagyon hason
ló, de a begye és melle élénkebb sárga, lá
bai hússzínűek, nem feketék, mint amazé. 
Az ilyen különbségek felismeréséhez ter
mészetesen távcsőre van szükség, aki vi
szont már hallotta és megjegyezte mindkét 
faj énekét, biztosan nem téveszti össze 
őket. A fitisz füzikét nehéz emberi szóval 
visszaadni, jellemző, ahogy a végén leejti a 
hangot.

Május második felétől mind gyakrabban 
találkozhatunk az az évi fiatal vörösbegyek
kel. Nem mindenki ismeri fel őket, gyerekru
hájukon ugyanis még egyetlen narancsvörös 
tollacska sem ékeskedik. Piros mellényét a 
fiatal vörösbegy csak az első vedlést követő
en. néhány héttel a kirepülés után kapja 
meg, ettől kezdve azután haláláig külsejé
ben is igazi vörösbegy marad. A fiatal példá
nyok barna alapon agyagsárgán pettyezet- 
tek. Hasonló a fülemülék gyerekruhája is, de 
míg faroktollaik már ekkor élénk rozsdavörö
sek. a vörösbegy kormánytollai mindig olaj
barnásak. Vörösbegyekkel a leggyakrabban 
patakvölgyekben, erdei utakon találkozha
tunk. Szívesen vadászgatnak az ösvényeken 
alkony idején, de hajnalban is a legkorábban 
ébredő madarak közé tartoznak. Ha görényt, 
macskát vagy más ragadozót pillantanak 
meg, izgatott „cik-cik" hangokat adnak.

Csendes estéken és éjszakákon a széles 
vágások, nagyobb erdei tisztások felett

nesztelen szárnyakkal repülve vadászgat a 
lappantyú. A nappali órákat az avarban fek
ve vagy egy vízszintes ágon végignyúlva 
tölti. Tollazatának színezete a fakéreg min
tázatára emlékeztet, így a madár tökélete
sen beleolvad környezetébe. Rendszerint 
csak akkor figyelünk fel rá, amikor felrepül 
és alacsonyan tovább suhan a fák között, 
hogy egy alkalmas helyen ismét levágódjon 
a földre. Holdvilágos éjszakákon néha 
hosszasan is gyönyörködhetünk a tisztás 
felett csapongó madárban. A hím evezőin 
és a faroktollak végén jellegzetes fehér fol
tokat visel, ültében hallatott hangja monoton 
pirregés, a zöld varangy nászhangjára em
lékeztet. Repülés közben szárnyaival néha 
galamb módra csattog.

Elsősorban a Duna-Tisza közén találkoz
hatunk a színpompás szalakótával. Helyen
ként hívják zöld kányának és vasvarjúnak is, 
az Alföldön korábban használt ricsóka elne
vezés pedig arra utal. hogy ennek a szép 
madárnak az odúja nem éppen tiszta és né
ha ugyancsak illatozik. A szalakóta állomá
nya napjainkban sajnos nagyon megfo
gyott, a legteljesebb védelmet érdemli. Az 
Alföldön járva figyeljünk a villanyvezetékek
re, mert a sáskákra és bogarakra leskelődő 
madarak előszeretettel használják őrhelyül 
a drótszálakat. A szalakóta feje, begye és 
egész alsóteste kék, háta rozsdabarna, 
evezői feketék. Reptében égszínkék alsó 
szárnyfedői is jól látszanak. Az öreg példá
nyok szélső faroktollai kissé megnyúltak, 
hegyesek, a fiataloké még egyenesre vá
gott. A párok faodúkban költenek, a hím ta
vasszal látványos nászrepülést végez, köz
ben jellegzetes „rá-rá-rá" hangját hallatja.

Elsősorban ugyancsak a Dunától keletre 
találkozhatunk áprilistól egy másik szép és 
érdekes életmódú madárral, az ugartyúk
kal. A laza talajokat, a homokot kedveli és 
nem csak gyérfüvű legelőkben, ritkás gyü
mölcsösökben, fiatal erdőtelepítéseken is 
megtelepszik. Póling nagyságú madár, tol
lazata vörhenyessárga, finom fekete mintá
zattal. Nagy sárga szemei szürkületi és éj
szakai életmódjáról árulkodnak, élénk sár
gák a lábai és erős csőrének tővi része is. 
Ha felrepül, szárnyain két fehér csíkot fi
gyelhetünk meg. Egyébként csak véletlenül 
lehet felverni, a rejtett életű madár inkább 
az alkonyati és éjszakai órákban gyakran 
hallatott „kruiii" hangjával árulja el magát. 
Ha nappal közeledünk felé és úgy gondolja,

nem vettük észre, fácánok módjára lekus- 
hadva, szaladva próbál menekülni. A hazai 
állományt körülbelül 200-ra becsülik, a ritka 
madár tehát fokozott védelmet érdemel.

A sűrű nádasban, laza telepeken költő vö
rös gémeknek májusban már tojásaik van
nak. A fészkek az öreg, úgynevezett avas 
nádban épülnek, derékba tört nádszálakon, 
70-80 centiméternyire a víz felett. A 4-6 tojá
son a szülők felváltva kotlanak, a fiókák 
nem egészen egy hónap alatt kelnek ki. A 
telep körül rendszeresen lehet látni a ki- és 
beszálló madarakat. A vörös gém egyéb
ként meglehetősen rejtetten, a kanális széli 
növényzet vagy a ritkás nád között les zsák
mányára és gyakran annyira elbújik, hogy 
maga is csak akkor veszi észre a nesztele
nül közeledő embert, amikor az már csupán 
néhány lépésnyire van tőle. Ilyenkor rémül
ten repül fel, néha ijedt kiáltást is hallat, 
majd hosszú fehér csíkot freccsent maga 
alá. Ha távcsővel figyeljük, fekete fejtetője, 
a szeme alól hátrafelé nyúló és a nyakát 
szegélyező fekete csík, a nyak oldalainak 
vörös színezete tűnnek fel. Ha távolabb re
pül, leginkább sötétebb szárnya különböz
teti meg a szürke gémtől.

A bakcsó párok egy része már április vé
gén, május elején költeni kezd. rendszerint 
szürke gémekkel, kis kócsagokkal, üstökös 
gémekkel társulnak. A nászruhás bakcsó 
fejtetője, háta és vállai feketék, pofái és al
sóteste fehérek, szárnyai hamuszürkék. Tar
kójáról hosszú fehér dísztollak nyúlnak hát
rafelé, távcsővel piros szemeit és sárga lá
bait is jól láthatjuk. Rendszerint behúzott 
nyakkal üldögél az ágon, de vízinövények
kel benőtt holtágakban, kubikgödrök köze
lében, rizsföldeken is találkozhatunk vele. 
Főként alkonyat idején és éjszaka vadászik, 
békákat, vízirovarokat, apró halakat fog. A 
sötétben repülő madarat jellegzetes „kvak” 
kiáltása árulja el. Később, a nyár második 
felében a vizek mentén mindenfelé látha
tunk kóborló fiatal bakcsókat, ezek barna 
alapon világosan pettyezett tollazatukkal 
különböznek szüleiktől.

Május végén megszaporodnak a tocso- 
gós réteken és legelőkön szaladgáló bíbi
cek. A már repülős fiatalokat jóval rövidebb 
bóbitájuk, kisebb fekete mellpajzsuk és fa
kóbb színeik különböztetik meg az öreg 
madaraktól.

Schm idt Egon

TISZTELT SZERVEZŐBIZOTTSÁG!
Olvasva a Magyar VADÁSZ
LAP március-áprilisi össze
vont számában megjelent fel
hívást a gödöllői Vadászati 
Múzeum tervezetéről, a követ
kező gondolatom támadt. 
Hosszú életem során számos 
falfestményt és több ezer 
négyzetméter úgynevezett dio- 
ráma háttérfestményt készítet

tem különböző kül- és belföldi 
vadászkastélyban és múzeu
mokban.

A dioráma a preparált állatok 
valósághű elhelyezésére szol
gál, a jó háttérfestmény egybe
épül a dobogón elhelyezett va
lódi tárgyakkal -  fatörzs, szikla, 
nád stb. -  ezek a festmények

folytatódnak. Mindez tehát 
speciális ismereteket és téráb
rázoló képességet feltételez, 
amelyeknek az évtizedes gya
korlat révén birtokában va
gyok. Ha készülnek a múze
umban diorámás bemutatók, 
azok háttérfestményeit -  a felü
letek nagyságától függetlenül

-  térítés nélkül elkészítem -  ha, 
még megélem azt a szép időt. 
Budapest, 1998. április 6.

Muray Róbert 
festőművész

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy Muray 
mester fenti felajánlásának pénzértéke -  tekin
tettel a négyzetméter-árakra -  több százezer fo
rintos, vagy akár milliós nagyságrendű is lehel. 
(Szerkesztőség)
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VADÁSZOK A  SAJTÓBAN
Az elmúlt időszakban nagyobb figyelem for
dult a vadászati tőrvényt és a csatlakozó ren
deleteket megsértőkre. Több száz lehet azok
nak az ügyeknek a száma, amelyekben az FM 
megyei hivatalai vadgazdálkodási bírságot 
róttak ki. Várhatóan kózéjúk sorolható majd a 
baranyai illegális vadvágóüzem két német tu
lajdonosa is, akiknek nagy kárt okozó tevé
kenységét a húskommandó tárta fel a közel
múltban. Az utóbbi hetek sajtójából az is ki
derül: a vadgazdálkodás éves árbevétele 
nyolcmilliárd forint. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás nem hat kedvezőtlenül a hazai 
vadgazdálkodásra.

vadászat drága hobbi, kevesen engedhetik 
meg maguknak. A Magyarországra érkező külföl
di bérvadászok közül egyre többen itt fektetnek 
be, s építik ki vállalkozásaikat’ -  Írja a Magyar 
Hírlap Tíz évre készülnek a vadgazdálkodási 
tervek cicnmei. Pintér István, a Földművelésügyi 
Minisztérium vadgazdákodási és halászati főosz
tályának megbízott vezetője a lapnak elmondta: 
M  ágazat nyolcmilliárdos árbevételéből az ex
porthozam mintegy 5,7-6 milliárd forintot tesz ki. A 
költségek hétmilliárd forintra rúgnak, az ágazat te
hát 10 százalékos nyereséggel dolgozik. A hazai 
nagyvadállomány folyamatosan csökken. (...) A

jó minőségű, énékes dámvadállományt védeni 
kell, de Pintér István szerint nem szükséges, hogy 
az ország valamennyi erdejében előforduljon a 
dám. Elveszi ugyanis más őshonos nagyvad élet
terét. Az apróvadnál más a helyzet, miután a 
mesterséges tenyésztés az elmúlt években 
visszaesett az alacsony jövedelmezősége miatt, 
jelenfősen csökkent a szárnyas apró/adállomány. 
A fogoly jelenleg nem vadászható. Megmenté
sükre minisztériumitámogatássaJ-asopronier- 
dészeti egyetem índüott egy projekiet.’

A szigorúbb ellenőrzés tapasztalatairól számol 
be a Világgazdaság. A  szakminisztériumnál el
mondták: csupán Tolna megyében maximum 400 
ezer forinttal. Győr-Moson-Sopronban 100 ezer 
forinttal, míg Hajdú-Bihar megyében 50 ezer fo
rinttal sújtottak egy-egy vétkest. A bírságolások 
folytatódnak. ígérői a tárcánál, hiszen több más 
megyében is tartanak a bizonyítási eljárások, 
amelyek végén olyanok is számíthatnak büntetés
re. akk közreműködtek védett madarak elejtésé
ben. Több megyéből is beszámoltak arról, hogy 
gyakori a Sósban, a szomszéd területén történő 
vadászat. Tavaly összesen több mint egymillió fo
rint bírságot vetetlek ki. A vadászok hat alkalom
mal sértették meg a trófeabirálati szabályokat, 
több esetben védett madarakra vadásztak.'

.Az APEH. a rendőrség, valamint az álat-egész- 
ségügyi szakhatóság közös akciójának eredmé
nyeként illegális vadfeldolgozó üzemet számon 
fel a húskommandó a Baranya megyei Bár kö
zségben. Az ellenőrzés során a korszerűen fel
szereli üzemben 2600 kilogramm nagy értékű 
vadhúst találtak. Az úgy érdekessége, hogy az 
engedély nélkül épült feldolgozó már legalább 
tíz éve háborítatlanul működött: a nagyiparsze- 
rűen űzótt vadfeldolgozás, valamint a húské
szítmények kútfőidre történő rendszeres kiszál- 
tása akadálytalanul folyt' -  hangzott el az MTV 
híradójának pécsi tudósításában. A riporter 
beszámolt arról is: .A Remwald Kft. név alatt 
legalább tíz éve működő cég a szinte erődít
ménynek beillő épületegyüttest korszerű beren
dezésekkel szerelte fel. ahol folyamatosan folyt 
a legértékesebb nagyvadak őz, szarvas, vad
disznó -  feldolgozása. Az ÁNTSZ a bári vadfel
dolgozó részére már csak azért sem adhatott ki 
üzemelési engedélyt. mivel az objektum egy 
üdülőterületnek nyilvánított fólddarabon fekszik. 
Az üzembe nemcsak a védett gemenci terü
letről került nagy mennyiségben lőtt vad. hanem 
Bács-Ktskun megyéből is rendszeresen érkez
tek jelentős szállítmányok. Hogy valójában mek
kora értéket képviselő vadhús hagyhatta el így 
az országot, még megbecsülni sem lehet. Arra

sem egyértelmű a válasz, hogy a beszállító va
dászok, miként ritkíthatták meg úgy a környék 
vadállományát, hogy a kán a vadásztársaságok 
nem jelezték, illetve, ha észlelték is azt. a rabsi- 
cok számlájára írták.'

.A vadhús illegális feldolgozása és kereskedel
me a sertés- és a marhahúsnál is kifizetődőbb. 
Nem véletlen, hogy a bári csodaüzemet a vad
hús feldolgozására specializálták. Jóval na
gyobb hasznot vághatott zsebre a tulajdonos 
azáltal, hogy a lelőtt vaddisznót, szarvast, őzet 
titokban, adófizetés nélkül feldolgozták, majd 
hatósági ellenőrzés nélkül értékesítették. Felte
hető. hogy a hatóságoknak is fejtörést okozhat 
maid. miként tudták titokban tartani ezt a tevé
kenységet. A rendőrség bizonyára a hivatali 
apparátusban is vizsgálódik majd. A feketevá
gás egyébként élelmiszer-biztonsági szem
pontból talán veszélyesebb, mint a borhamisí
tás. Az pedig, hogy illegálisan végzik, aláássa 
a gazdaság normális működését, de nem csak 
a gazdaságét. Az ilyen tevékenység felszámo
lása nélkül ábránd marad az országmodernizá
ció. az uniós csatlakozás* -  kommentálja az 
esetet és következményeit a Magyar Hírlap 
Vadvágások című vezércikke.’

Összeállította: K. E.

AKCIÓ
10% KEDVEZMENY A VKE TAGJAINAK

SZERKESZTŐSÉGÜNK AJÁNLATA:
Válogatás a Duna Televízió Hubertus Vadászati 

magazinjának műsoraiból 2000 Ft
Concerto-Boldog kürtegyüttes ..Vadászzene” CD 1890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
Bognár-Huszár-Szidnai: Magyarország 

Aranyérmes Trófeái 1500 Ft
Dúcz László: A  közöttünk élő turulmadár 690 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 990 Ft
Arany János versei Miklosovits László rajzaival 1500 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550Ft
J.S.Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft
Lelovich György: Solymász voltam a Hortobágyon 1600 Ft
Lovász Sándor: A  vadászat lázában, Gelvács 340 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000Ft
Sipos György: Trófeák előkészítése preparáláshoz 600 Ft
Dr. Sterbetz István: Zöld kalapban 1800 Ft
Dr. Szigeti Jenő: Kenuval a kilomberói 

mocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A  hírnév kötelez 1600 Ft
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft
Ambrózy Á.- Dr. Fábián Gy.:A vadászíjászat 

kézikönyve 1150 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők és egyéb 

oroszlántörténetek 2600 Ft
Ezüstözött kiskanál vadászmotívumokkal 700Ft
Ezüstözött sörnyitó vadászmotívumokkal 1000Ft
Ezüstözött kitűző (fácán, vadliba, muflon, 

kőszáli kecske) 150Ft
Ezüstözött kitűző (szarvas, őzbak) 200Ft
Ezüstözött papírvágó kés 800Ft

VADGERLE KONFERENCIA ’98
A szolnoki megyeháza rangos díszterme nyújt méftó keretet a Vadgerle Konferenciának május 27-én 10 
órakor. Szervezője és ötletgazdája a Vadászati Kulturális Egyesület, amely természetesen ezúttal is 
együttműködik az Országos Magyar Vadászkamarával és az Országos Magyar Vadászati Védegylettel. 
A konferencia nyilvános, minden érdeklődőt várnak a szervezők (Homonnay Zsombor 06-60/327-280). 
A meghívottak a természetvédelem illetékesei, a naprafergótermesztésben érdekelt mezőgazdák, ag
rárvállalkozások, valamint a vadászat érdekvédelmi és köztestületi szervezetei. A konferencia résztve
vői arra lesznek fosérletet. hogy elfogadható megoldásokat keressenek és találjanak a védett vadgerlék 
kártételével, riasztásával, vadászatával kapcsolatban. A védettség ellenére ugyanis annak kezdete óta 
adtak ki helyre szóló és a károsítás időszakára érvényes riasztási, gyéntési engedélyeket. Az új vadá
szati törvénnyel azonban merőben változott a helyzet. A vadászati jog a föld tulajdonosát ie ti meg. így 
mind a haszonbérbe adott vadászterület, mind a saját jogon gyakorolt vadászat esetében a kár elhárí
tásának végrehajtását a gazdák joggal a vadászatra jogosulttól várják el. Teszik ezt annak ellenére, 
hogy a vadgerle jelenleg nem vadászható faj. s bár a védett fajok kártételének megtérítését a termé
szetvédelmi törvény előírja manapság, nem jelent meg annak végrehajtási utasítása, olyan, amely a va
dászható vadfajokhoz hasonlóan a kártérítés, elhárítás kérdéseiben pontos, vitamentes intézkedéseket 
ír elő. A kérdéskör módfelett összetett és nem mentes a jogszabályi ellentmondásoktól sem és már a 
szervezés időszakában kiderült, hogy jószerint senki nem rendelkezik ellenőrzött, megbízható, napra
kész adatokkal, ismeretekkel, kutatási eredményekkel. Szép számmal akadnak viszont -  minden érintett 
részéről -  elfogult, olykor rendkívül szélsőséges vélemények, amelyek a megoldás helyett az ellentéte
ket. sőt helyenként értelmetlen ellenségeskedéseket okoznak. A kérdés szőnyeg alá söprése, elbaga* 
tellizálása ugyanolyan hiba, mint a túldimenzionálás. Éppen ezért a szervezett adatgyűjtés, értékelés, 
de a kárfelvétel metodikájának kidolgozása sem halasztható feladat. Bizonyára a konferencián heves 
viták várhatók, és reméljük jó néhány egyezség is meg fog születni.

AZ „ÁLLATOK” KIRÁLYA
Még mondja azt valaki nekem, hogy az amerikai életformából átvett használható dolgok nem hozzák 
össze az embereket.

A tágas tér, az egybe nyitott konyha és nappali az oka annak, hogy békés szombat délelőtti 
ebédfőzésemet egy óraműhöz kapcsolt bomba ketyegésével végeztem. Miközben békésen párolódott 
a zöldség, sült a burgonya, a televízió egyik közkedvelt kereskedelmi csatornáján rajzfilmeket vetítettek. 
A rutinmúveletek közben tudatalattim a rajzfilmek szövegére figyelt.

Az első áramütést a szuperhős .Kimba, az albínó oroszlán' című film okozta, .aki’  az ökológiai 
szemléletet alapjaiban felforgató módon a hiénákat próbálta meg rávenni arra. hogy térjenek át a vege
táriánus táplálkozásra. Ennek hallatára 13 éves fsam fölnyerített.

Ekkor már a vizuális .élménynek" nem tudtam ellenállni, viszont elgondolkodtam azon. hogy mi is 
a helyzet azckkal a gyerekekkel, akik netán ezt elhiszik, ilyeneken nőnek föl?

A történet folytatódott. A jólneveltség szabályait hiánytalanul betartva, választékosán alkalmaztak 
az afrStai vadállatok minden olyan szófordulatot, ahol a .kérem-kószönőm' stb. megjelent a szövegben, 
Akadtak azonban renitensek is. Például a kis pávián olyan pofont kapott a mamájától véleménykülönb
sége, .mássága" miatt, hogy dupla szaltóval repült hátra A vadászok jellemábrázolására már ezek 
után ki sem kell térnem. Mivel nemcsak életformánkat, kultúránkat, de már gyerekeinket is megpróbál
ják behálózni a külföldről átvett, gondolom olcsón beszerezhető bóvlik, természethamisítások. Tegyünk 
valamit a dilettáns agymosás ellen!

Javaslom állítsuk föl a TOP listánkat, amelyiken olyan a rajz-, természet- és ifjúsági filmek szere
pelnének. amelyek negatív értékekei képviselnek, a természeti valóságot .hamis színben’ tüntetik föl.

Véleményem szerint, ha nem tudunk az évezredes és elismert hazai vadászati kultúránk erejével 
mindezek ellen fölépni, úgy ne is csodálkozzunk azon. ha néhány év múlva tényleg a nyúl viszi maid a 
puskát. Bartucz Éva
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K O N Y V I S M E R T E T O
MAGYAR FORDÍTÁSBAN A NEMZETKÖZI VADÁSZÍJÁSZ-OKTATÁSI PROGRAM

A Nemzetközi Vadászíjász-oktatási Prog
ram képekkel illusztrált jegyzetének ma
gyar nyelvű kiadásával végre lehetővé 
válik, hogy a hazai vadászíjászok vagy a 
vadászíjászat után érdeklődők is hozzá
jussanak ehhez az egyelőre egyedülálló 
anyaghoz.

Tudtommal a világon egyedülálló kép
zési program indult el ezzel az anyaggal, 
hiszen az egyes országok eltérő kötelező 
vadászati ismeretei mellett eddig nem lé
tezett egy. a világ összes vadásza részére 
szóló összefoglaló. Ideje volt végre, hogy 
a vadásztársadalom e kihívásra össze
gyűjtse azokat az elméleti alapvetéseket, 
amelyekkel egységesen szembenézhet 
ezekkel a mind aggasztóbb gondokkal. 
Külön öröm. hogy a vadászok társadal
mán belül a vadászíjászok tettek először-  
igen eredményesnek látszó -  kísérteiét erre.

A könyvben található anyag egyébként 
nélkülözhetetlen mindazok számára, akik 
bizonyítványt kívánnak szerezni arról, 
hogy nemzetközileg regisztrált vadászíjá
szok. E bizonyítvány kiadására Magyar- 
országon jogot nyert néhány vadászíjász- 
oktató. Az általuk elsajátítható tananyagot 
tartalmazza ez a könyv. Ennek a bizonyít
ványnak a megszerzése pedig alapfeltétel 
ahhoz, hogy valaki az Egyesült Államok
ban, Kanadában vagy Dél-Afrikában íjjal 
vadászhasson.

Minden fentebb felsorolt hasznossága 
mellett rendkívül érdekes olvasmányt kap

az olvasó. Különösen első része forma
bontó az eddigi hazai vadászati tanköny
vekkel összevetve. Hiszen nem a vadászat 
pontos jogi szabályozásának száraz anya
gával. a vadászható vadfajok ismertetésé
vel, a vadászati praktikák taglalásával 
kezdődik, hanem a vadászat égető gondja
inak rövid és igen szemléletes ismerteté
sével. Ugyanakkor ez az írás nem kilátás
talan kesergés a vadászatot fenyegető 
problémákon, hanem a kihívásra rövid és 
pragmatikus válaszokat adó munka. 
Mindannyian egyre gyakrabban szembe
sülünk a vadászatot ellenző hangos ki
sebbség agresszív támadása mellett a va
dászatot elítélő vagy közömbösen szemlélő 
urbánus társadalmak előítéleteivel. Ebből a 
munkából választ kaphatunk arra, hogy ho
gyan viselkedjünk, nyilatkozzunk a mos
tanság olyan gyakori és a vadászatot alapjai
ban megkérdőjelező környezetben, kelle
metlen és ..zavarba hozó" kérdések esetén.

Magyarországon ez a vészriadó, külö
nösen vidéki vadászaink körében korai
nak tetszhet. Pedig, ha csak a/J vesszük 
figyelembe, hogy Angliában 1996-ban a 
megyei önkormányzatok sorra tiltották be 
a vadászat szinte valamennyi formáját -  
mint „visszataszító és véres sportot”- ,  ak
kor nagyon komolyan kell vennünk min
den támadást. (A megyék rendeletéit 
utóbb a bíróságok megsemmisítették, de 
csak a /irt, mert az első per ítélete szerint 
csak a parlament által hozott törvénnyel

lehet betiltani a vadászatot. Ugyanakkor 
az ítéletből kitetszik annak reális lehető
sége, hogy a parlament ilyen törvényt 
hozzon, és ezt a feltételezést támasztja alá 
a falkavadászatnak törvénnyel való betil
tása. ahonnan csak egy lépés a vadászat 
teljes betiltása.)

A könyv szinte rövid filozófiai útmu
tatót ad arra, hogy hogyan fogadtassuk el 
a közömbös többséggel sportunkat mind 
szóban, mind pedig felelősségteljes visel
kedéssel. Az. íjas vadászoknak -  tekintet
tel a vadászíjászat kívülállók állal is elis
mert sportszerűségére -  erre talán na
gyobb lehetőségük van. mint tűzfegyver
rel vadászó társaiknak.

A további részek a vadászíjászat alap
ismeretéit, legfontosabb alapvetéseit tar
talmazzák. Ezek egy része a tapasztalt va
dászok számára magától értetődő, de a va
dászattal -  akár az íjászat kapcsán -  most 
ismerkedő kezdőnek mindenképpen meg
szívlelendő tanácsot, és a vadászati általá
nos műveltség alapjait jelenthetik.

Érthetően és összefoglaló jelleggel 
magyarázza el a könyv a vadásznyíl ha
tásmechanizmusát és segítséget ny újt ar
ra, hogy e vadásztársadalmunk előtt ke
véssé ismert sportot megismertessük és 
annak hatásosságában kétkedőket meg
győzzük hatékonyságáról.

A vadászíjászat gyakorlati tudományá
nak speciális ismereteit élvezetesen, ért
hetően. röviden összefoglalni nem kis fel

adat, de itt ezt teljes mértékben megtalál
hatjuk. A más fegyverrel vadászók előtt 
ismeretlen álcázási tudomány, egyéb va
dászok számára szokatlan a vad kis távol
ságra való megközelítésének fortélyairól 
szerezhetünk összefoglaló képet ennek az 
írásnak a segítségével.

Egyfajta egzotikum is árad ezekből a 
rövid jegyzetekből, a szabad amerikai va
dásztársadalom számunkra talán szokat
lan, de mégis megkapó, sajátos jó  érte
lemben vett „húsvadász”  etikája. Hiszen 
itthon, a lőtt vad eladásából élő vadásztár
saságok világában szokatlanul hangzik a 
figyelmeztetés, hogy a vadász egyik első
rendű kötelessége a lőtt vad kizárólag sa
ját használatra való feldolgozása.

Új vadászati törvényünkre tekintettel a 
földtulajdonosokkal való viselkedés nor
máinak folyamatos tudatosítása, bár szo
katlannak tűnik, de hasznossága a jövő
ben egyre inkább megmutatkozik majd.

Örömmel vettem kezembe ezt a szín
vonalas és a tárgyban szakértő fordító ál
tal a hazai közönségnek is végre hozzáfér
hetővé tett könyvet. Sajnos, nagy ritkaság 
a hozzáértő fordítás a mai importált isme
retterjesztő irodalmunkban.

Sok hasznos és szép illusztráció teszi 
érthetővé és élvezetessé az olvasási, ered
ményessé a tanulmányozást. Az egzoti
kum érzését erősíti, hogy az illusztrációk 
bemutatják a csodálatos észak-amerikai 
vadállományt is. Ősi Zsolt

„KIS VADÁSZERDŐ” 
EGY EVANGÉLIKUS PAP NÉZETEI A VADÁSZATRÓL A XVII. SZÁZADBAN

Ki volt tulajdonképpen a szerző. Sinapius 
János? Ma már nem is könnyű megállapíta
ni. mert az. újabb irodalmi művek, lexikonok 
nem is említik, legfeljebb testvéréi. Dánielt.
S. János Trencsénbcn született, valószínűleg 
1625-ben. Königsbergben tanult és -  mint 
a/ családjában hagyomány volt -  evangéli
kus lelkész lett. Az ellenreformáció idején 
elvették templomát, és a pozsonyi vértör- 
vényszék 1672-ben száműzésre ítélte. Né
metországba vándorolt ki és Halléban tele
pedett le. Itt jelentek meg vadászattal kap
csolatos művei, az említett Sylvula venato- 
na (FürMliches Lusi-Waldlein) 1678-ban és 
.i/ Omihica Sacra (Geistliche Vogel-Beitze) 
1682-ben. Sinapius halálának évében (utób- 
!>it „A madarászat vallási alapjai" címmel 
tordítottam magyarra).

Részleteket a Szabó K.-Hellebrant Á.: 
Róiii magyar könyvtár Bp.. 1879-1898. és 
S/inyci J.: Magyar írók élele és munkái
I XIV. Bp.. 1891-1914 c. művekből sikerült 
megtudnom.

Sinapius Comeniusnak és Miskolczi 
p.imak volt a kortársa. Reális és tudo- 

ínyos ismeretek közlésére törekedett, de 
v Mit áthatja a vallásos meggyőződés. A va- 
l.i .utón történő eseményeket mindig etikai 
\/ i tnpontból teszi mérlegre, a jónak, a sze

dnek eredetét az isteni gondviselésre, a

rosszét, a szerencsétlenségét az ördög mes
terkedésére vezeti vissza.

Felfogására jellemző kortársának, Co
meniusnak nézete, aki szerint: „A természe
tet nem a pogányok homályos és bizonyta
lan fényű lámpásával kell vizsgálni, hanem 
azzal a napként világító fáklyával, amelyet 
Krisztus hozott a világ sötétségébe..." Eb
ből erednek az allegorikus hasonlatai vad
dal. kutyával, lóval stb. kapcsolatban. Alka
lom nála arra, hogy vallási gondolatait a va
dászat különféle módjaiba öltöztesse. Az ül
dözött szarvasünő nem más. mint maga Jé
zus, akinek üldözése, utolérése az üdvözlés, 
a szarvas és az óz agancsa védekezésüket 
szolgálja és nekünk is így kell védekeznünk 
az ördög gonoszsága ellen. Azt állítja, hogy 
az oroszlán halva született kölykeit harmad
napra erős hangjával életre kelti, úgy a mi 
urunk Jézus Krisztus is feltámasztotta l i -  
zárt és maga is feltámadt harmadnapra.

Érdekesek Sinapius nézetei az állatokkal 
kapcsolatban, amelyek között nemcsak vad, 
hanem a vadászatnál alkalmazott más álla
tok. kutyák, lovak is szerepelnek. Azt állítja, 
hogy egyik-másiknak az emberéhez közel
álló értelme van. Nemcsak arra képesek, 
hogy felismerjék mi a jó és mi a rossz szá
munkra. hanem emlékező- és ítélőképesség
gel is rendelkeznek. Ilyenekül említi a lova

kat. Példaként hozza fel Nagy Sándor Buce- 
fal nevű lovát, amely halálosan megsebesül
ve is kihozta gazdáját a csatából, ezáltal 
megmentve életét. Jellemző az állatokra, 
hogy n»egvannak bennük azok az. érzelmi 
megnyilvánulások, amelyek az emberben: a 
jóindulat, a hála, de a harag és a bosszú is. 
Azután kedvelik a zenei hangokat: az ele
fánt a trombitát, a delfin a hárfát, a hattyú a 
citerát. a szarvas a sípot stb.

Sinapius óriási irodalmi ismereteit csak 
csodálni lehet. Az természetes, hogy a 
szentírást ismeri és sokat idéz. hiszen lel
kész. De ezenfelül nemcsak Xenophon. Pli- 
nius, Ovidius. Plutarehos stb. általunk is is
mert írók. történészek szerepelnek az idézett 
és hivatkozott írók között, hanem olyanok 
is, akiknek személyéről csak hosszas kutatás 
után sikerül valamit megtudni. A vadászattal 
kapcsolatban először felteszi a kérdést: va
jon Istennek tetsző dolog-e a vadászat? Erre 
azzal a bibliai idézettel válaszol, amit azóta 
is sokszor emlegetnek, hogy Isten hatalmat 
adott az embernek a természet és benne az 
állatvilág felett. Kit illet elsősorban a vadá
szat joga? Felelet: A fejedelmeket, mert sok. 
országos gondjaik mellett ez felüdülést je
lent számukra. (Ezzel tulajdonképpen a vadá
szati regálét alapítja és indokolja meg. A pa

pok a templom szolgálatára, a parasztok a 
földművelésre vannak rendelve.)

A szerző nagyon érzékeny a szegény em
berek dolgai iránt. Ez nyilatkozik meg a vad
kárral kapcsolatos felfogásában is. A föld
művesnek jogában áll. szerinte, a földjét a 
károsító vad ellen megvédeni árokkal, kerí
téssel. Nagyon korszerű témát taglal akkor, 
mikor felteszi a kérdést: szabad-e másnak a 
földjén vadászni? Mivel nemcsak a hajtással, 
vadászattal zavarják a vadat és tesznek kárt a 
terményekben, hanem a lövöldözéssel bal
eseti veszélyt is okoznak, ez. nem megenge
dett. Mindenki vadásszon saját és alattvalói
nak földjén és ne a másén. Kivétel a tulajdo
nos beleegyezése és a szokásjog.

A német nyelven és gót betűkkel írt szö
vegnek a mai magyar nyelvre átültetése nem 
volt könnyű feladat. Az akkori német nyelv 
(vagy csak szerzőnk nyelvtudása) nem egé
szen egyezik a mai nyelvtannal és a mai 
szóhasználattal.

A vadászok ne mai vadászati és vadgaz
dálkodási ismereteik világánál vizsgálják 
ennek az írásnak részleteit. A műnek nem 
szakmai, hanem kultúrtörténeti jelentősége 
van. Tájékoztatást ad arról, mi volt a véle
ménye a több mint háromszáz évvel ezelőtti 
értelmiségnek a vadról, a vadászatról.

Dr. Csőre Pál
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HOZZASZOLAS AZ ETIKAI KÓDEXHEZ
Hozzászólásommal erősíteni kívánom a 
VKE Etikai Bizottsága által készített terve
zetet, amelyet felajánlanak a magyar vadá
szoknak. (Vadászlap 1998. január)

- A  vadgazdálkodás és vadászat eszmei, 
kulturális, anyagi érték, természetóvó és -gaz
dagító tevékenység. Sportértékét csökkenti a 
kereskedelmi szemlélet túlzó alkalmazása, 
elkülönül attól, de ugyanakkor meghatározó 
tényező is. ha az innen származó bevétel 
visszakerül, illetve hozzájárul a vadgazdál
kodás költségeihez. Ilyen módon kevésbé 
hátráltatja az etikai normák érvényesülését.

-  A sportvadászat társadalmi szerkezeté
ben megváltozott, elsősorban azoknál a réte
geknél. akik társadalmi közösségi munkával 
egyenlítették ki a vadászat költségeit. Hz a 
jelenség erősen befolyásolhatja ezt az eddig 
meghatározó etikai magatartásformát, sőt 
meg is szüntetheti.

-  Vajon etikailag fenntartható-e a jelenle
gi vadászterületek hasznosítási aránya? Fon
tos dolog lenne bizonyítani, hogy a sportva
dászok döntő többsége szakmailag, erkölcsi
leg érett a velük szemben támasztott ésszerű 
feladatok teljesítésére.

-  A sport vádival nemzetközi kapcsolatát 
éleszteni, erősíteni és szélesíteni kell. Meg 
kellene újítani a régieket és új kapcsolatokra 
is szert tenni, különösen az európai közösség 
államainak vadászszövetségeivel. Az így kia
lakított újrendszerű együttműködés záloga 
vadászetikai fejlődésünknek. Meggyőződé

sem, érdekelni fogja ezeket a szövetségeket 
etikai fejlődésünk, minden mozzanata.

-  Az egyetemek, főiskolák, technikumok, 
szakközép- és szakmunkásképző iskolák tan
székeinek. tantestületeinek kellene segítséget 
nyújtani, hogy érvényre jusson az oktató-ne
velő munkában a vadászetika fogalma, isme
rete, megjelenési formái. Az etikai bizottsá
gok rendelkezni fognak valóságos ismeretek
kel, észrevételekkel és javaslatokkal, etikai ta
nulmányokkal is segíthetik a vadászetika ok
tatását.

-  A természet és a vadászai egymástól el
választhatatlan fogalom. A vadász szövetsé
gese a természet -  és környezetvédőnek, va
lamennyi természettel foglalkozó tudósnak, 
kutatónak, gyakorlati szakembernek az élő
világ megmentésében, a természet megis
mertetésében és megszerettetésében pedig 
eszmei és meghatározó szerepe lehet.

-  A vadásztársaságok vezetésében szinte 
teljes mértékű nemzedékváltás következett 
be. Az új jogszabályok, szabályzatok, vala
mint a szakismeretek hiánya nem mentesíti a 
sportvadászt a felelősségre vonás alól. Az 
etikai bizottságnak segítenie kell ezt a nem
zedéket. hogy minél előbb ismerje meg fel
adatait. Tegyenek javaslatot olyan tanterv el
készítésére és országos jellegű végrehajtásá
ra, amely a társaságok vadászmestereinek, 
„képesített vadgazdá' tanulmányi szintű is
mereteket nyújthat. Szűnjön meg végre az a 
kibékíthetetlen ellentét, amely a jól képzett

hivatásos vadász és a jó szándékú, de gyér 
szakmai ismeretekkel rendelkező vadász
mester között törvényszerűen létrejön.

-  A vadászetikai bizottságok erkölcsileg, 
a vadásztársaságok pedig anyagilag segítsék 
a vadászterület jellegének megfelelő vadász- 
kutyaképzést és -tartást, elsősorban a hivatá
sos és sportvadászok számára.

-Vissza kell állítani a közösségi munka 
önként vállalt tisztességét. Azt az elvet, 
amely szerint minden egyénileg vagy közös
ségben végzett vadgazdálkodási, vadvédelmi 
tevékenység a vadászterület állat- és növény
világának érdekében történik. Etikátlan en
nek a tevékenységnek megtagadása, de a 
pénzben történő megváltása is.

-  „Sebes ültiben- álltában- fektiben lűte meg 
a vailat... gunyolásként oly lövészről mondják, 
ki nem bízván ügyességében...”  Gondolom- 
ra... vakonta... vaktában... tett lövés az. midőn 
a vad löveti messzeségben túl... vagy sűrűség
ben vadász előtt elsuhanván... (Pák Diencs 
„Vadásztudomány'). Lám 170 évvel ezelőtt is 
gúny tárgyává tették és elítélték az etikátlan ma
gatartási A vadászirígység szüli a kapzsiságot, a 
kapz.siság a vadászbaleseteket. A kapzsiság sú
lyos erkölcstelen magatartás, amelynek eltűrése 
rendszerint tragédiákhoz vezet.

-  A hagyományok tisztelete, ápolása a va
dászati kultúránk nívójának függvénye. Az 
etikai bizottságoknak kellene kézbe vennie ezt 
a magasztos ügyet és feltárni, tudatossá tenni 
a szükségességét. A vadászati kultúra cróssé-

/  /

ge, a vadászokra gyakorolt hatása segíti a va
dászerkölcs fejlődését, mellyel párhuzamosan 
csökkennének az etikai vétségek.

-  Az avatási ceremóniát nemes és szép, 
bensőséges és szeretettel teli ünneppé kell 
tenni, hogy az új vadász számára éle te végé
ig örömet adó emlék maradjon. Készüljön 
okirat az avatásról, az általa elmondott foga
dalmáról. Örökítse meg fénykép azt a pilla
natot. amikor az. elejtett vad előtt fél térdre 
ereszkedve vadásztórrci, díszes „célzóbottal” 
..lovaggá’- (és nem valaggá) ütik. Vadásztár
sai adjanak számára kedves, hosszú ideig 
megtartható hasznos emléktárgyat. Az avatás 
derűvel ízesített komolysága mindannyiunk 
számára maradandó emléket nyújt.

-A  vendéghívás szép szokásai sok-sok 
vadász és vadásztársaság életében fellelhe
tők. Etikailag most csak egy. de fontos felté
telét jegyzem meg: csak olyan meghívást 
célszerű és szabad elfogadni, amelyet a lehe
tőségek őszinte feltárásával viszonozni tu
dunk. Az. etikai bizottságoknak kell megis
mertetni a befelé fordulás veszélyes voltát, 
az egymáshoz való közeledés fontosságát, a 
kedves és emberi -  kulturált szokások istápo- 
lását. Az. igaz vadászbarátságok crkölcsfor- 
máló szerepe a legerősebben haló tényező 
vadászélctünkben.

Szívből gratulálok „A vadászai etikai kó
dexe" tervezet szerzőinek, mert a becsület 
szabályainak összességéből jelesre vizsgáztak.

Mátvás Ferenc

A TELJESSEG KEDVEERT
„Ha erőm gyönge is. dicsérni fogják merész
ségemet!”  Propertius c régi mondását juttat
ta emlékezetembe a lap januári számában 
megjelent etikai kódex tervezetének elolva
sása. S hogy átnézését követően tollat ragad
tam. nem a kritikai vénám újbóli ..vérzésé
nek" tulajdonítható, pusztán gróf Zichy Géza 
már 1894-ben megjelent versének aktualitá
sát kívánom néhány kiegészítéssel tarkítani: 

„Mindig azt tartsd az eszedben:
Halált hordasz fegyveredben!
Mértéket tartsd mulatásban.
Kárt ne tégy magadban s másban.
Ne csak lőni legyen vágyad,
A jó vadat óvjad, szánjad.
Erős karral, erős kézzel 
Bátor légy, de mindig ésszel.
Erdők hegyek víg lakója,
A jó vadászt Isten óvja!”
S e versei követően alkotódnak a „vadá

szok tízparancsolatai". Az antivilág elérése
kor. öntelten és boldog hirdetésüket elhagy
ták, hiszen a magyar vadászok fokozatosan, 
de eljutottak a kívánatos vadászetika 
„mennyországába"! Ám a mai idők demok
ráciája, a modemitás barbarizmusa, a des- 
mond morrisi emberállat létrejötte, lám újból 
aktuálissá tette! Nagyon helyesen!

A kódexet összeállító négy eminensünk, 
ha nem is végzett úttörő munkát, „cserkésze
tük" dicsérni való! Minden egyes szavukkal 
egyetértve, engedtessék meg részemről némi 
kiegészítés.

A hozzáértés és szaktudás elve (II./!.) 
pontjánál feltétlenül szerepeltetném a faj fel

ismerésének fontosságát! Vagyis, aki nem is
meri fel teljes biztonsággal az eléje kerülő 
vadfajt, az ne lőjön! Ez elsősorban vízivad 
vadászatánál lényeges, bár találkoztam olyan 
vendég vadásszal is, aki szarvasborjú helyett 
őzet lőtt. A mai vadászvizsgák teszteken ala
puló megmérettetése, szerény véleményem 
szerint, egyáltalán nem biztosítja például a 
vízivad fajainak lövés előtti gyors és biztos 
meghatározását, és tananyaguk sem teszi ezt 
lehetővé. Szomorú, de tény. a régi vadásztár
sak között is akadnak szép számmal olyanok, 
akik a récéket két csoportra osztják: csörgő 
réce és dunai réce! Amelyik röptében nem 
csörög, csakis dunai lehet! Ámbár mindegy, 
az egyik kisebb, a másik nagyobb, de lő!>ető- 
ek és ehetőek, állítja régi ismerősöm, aki leg
alább 50 éve vadászik és hosszú évekig a ve
zetőség tagja is volt. só'. Nimród érme is van! 
Állításom igazát azon kétségbeejtő tény is 
alátámasztja, hogy megszüntették a vadász- 
jelöltség rendkívül fontos kategóriáját. Nem 
azért kifogásolom, mert én „hajtőként" kezd
tem, de azon időszak alatt tanultak sokkalta 
többel adlak számomra, mini a már kívülről 
fújt tananyag és a megbukás lehetőségét ki
záró ..vadászvizsgának”  csúfolt kabaré. Ma 
már ugyebár bukni is lehet, de előbb-utóbb 
minden kifizethető, mindenki lefizethető! A 
kidolgozott lélelek X-ci a vadászsajtó hirde
tési rovatában havonta kerülnek kiárusításra! 
Csiger az egész!

A „sikeresen letett”  vadászvizsga után a 
felszabaduló ösztönöket törvényeink nem 
képesek tömi. s a pénz az egyre nagyobb

úr hazánkban, amely a torkig érő mini
szoknya letépése után a cigányrécét is ba
rátrécének véli!

„Az állatok méltóságának elve”  (III.) be- 
kezdésének 8. pontja nem egyértelmű!

Mit is jelent a vadászok nyelvén az etető- 
hely? Bérczy (1860), Kékessy (1925). Eür- 
dögh (1976) ezt a Jogaimat”  nem ismeri. A 
szórót az utóbbi pedig a vaddisznók rneglö- 
vési helyének titulálja. Ugyanakkor a nyom
dafestéktől még nedves „Vadászati Lexikon" 
a szórót kifelejti! Nem kellene egy kicsit 
pontosítani?!

Ugyanezen bekezdések 10. pontja a mes
terséges tenyésztést szorgalmazza. Egyetér
tek, de szigorúan kikötve, hogy csakis a ha
zai fauna ökológiailag is odaillő fajaira vo
natkozóan! És semmi mást, hiszen történtek 
próbálkozások pl. japán fúrj, amerikai vad
pulyka stb. tenyésztésével és szabadon bo
csátásával. Az élő céltáblák nevelését a Va
dászati és Vadvédelmi Tanács (C1C) is hely
teleníti! Csakis az őshonos állomány erőtel
jesebbé tétele lehet etikailag célja a vadállo
mány mesterséges fejlesztésének.

A IV. fejezet 4. pontját módosítanám: 
„...vízen úszó. futó vízi vadra... lőni vadász
hoz méltatlan dolog.”  Nem hiszem, hogy ez 
bővebb magyarázatra szorulna, hiszen ha
zánkban a szárcsa is vadászható, s több vízi
vadfaj a felemelkedése előtt egy darabig a vi
zen fut!

Etikai és tudományos szempontból is alá
húznám az V. fejezel 3-as bekezdését! Ezen 
a téren az utóbbi években hihetetlenül nagy

.amerikanizálódás" következett be! Hirdeté
sekben. szaksajtóban, vadászati témájú 
könyveinkben nemkívánatos here módjára 
elszaporodott a szakkifejezések, vadfajok 
tudománytalanul alkotott, szó szerinti angol 
fordítása. Tudományosan elfogadott, ma
gyar megfelelőjük is létezik, ámbár egyre 
nyilvánvalóbb, hogy pl. a stone kos divato
sabb a kanadai vadjuh elnevezésnél! Quo 
vadis? ...Hová mégy, magyar vadászati kul
túra?! Én részemről minősített analfabetiz
musnak vélem! Tiszteljük vadásznyelvünk 
örökségeit!

Végezetül úgy érzem, a „győzelmi jel
vényt”, vagyis az elejtett trófeát maximálisan 
tisztelni kellene! Etikátlannak kell minősíte
ni annak padláson tartását, a gyakran látható 
rossz, szakszerűtlen kikészítését, és erkölcsi 
elvek alapján elítélendő az ezzel történő ke
reskedelem.

A részemről hitetlenkedéssel vegyes bi
zalmatlansággal fogadott etikai kódex átta
nulmányozását követőn, Karinthy igazmon
dásra bíró „bűvös székéi”  képzelem el ma
gam előtt, amelynek beültetésétől tartva, 
egyetlen magyar vadász sem vét a vadászeti- 
ka terén, s ezáltal a hit téren is rendkívüli 
emberekké válva a zsákutca és a lépéskény
szer helyeit Midas király mitológiai szerepé
hez hasonlóan .arannyá”  változtatják a hús- 
és trófeavadászat jelenlegi szivar szimbólu
mát, amely mostanság a siker és a jólét jele, s 
a hazai vadászetika is rövid időn belül intelli
gens bombává válik.

I)r. Czvalinga István
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MŰVÉSZPORTRÉ

DR. VÉGH ENDRE
Dr. Végh Endrét csak két éve ismer
tem meg a bükkszentkereszti „HELI
KONON” . Kicsit csodálkoztam  is, 
magamban, hogyan kerül ide az 
írók, színészek, képzőművészek kö
zé egy „falusi orvos", mint ahogy 
magát nevezte. Hosszabb, meghitt 
beszélgetés után derült csak ki róla, 
hogy a természet és vadászat szere- 
tete két alkotói formában is kikíván
kozik belőle. Erről így ír az „Ú jabb 
ötven vadász emlékei" c. kötetben: 
„A vadászat m inden fajtáját becsü
löm, tisztelem ... Ez az oka annak is, 
hogy az élet m inden apró és komoly 
dolgát a vadász szemével, gondol
kodásával, érzelmeivel és logikájá
val (is) élem meg.

Talán ez vitt közelebb a szabad ég 
alatt töltött gyönyörűséges órák m eg
örökítésének kielégíthetetlen vágyá
hoz: ezért írogatok, festegetek, m i
közben nem kívánok ezen megszen
telt birodalmak papjává és múzsák 
rabszolgájává válni."

Nagy dolog az, ha valaki a saját 
örömére alkothat, nem kell össze
egyeztetnie az önkifejezést a megél
hetés gondjaival! Nyugaton elég 
gyakori, hogy még a hivatásos mű
vészek sem okvetlenül a festésze
tükből élnek. Sokan tanárkodnak, 
lektorkodnak, de még olyannal is ta
lálkoztam, aki szobafestéssel keres
te a kenyerét, csak hogy ne kerüljön 
egyénisége a műkereskedelem be
folyása alá.

Dr. Végh Endre festményein érez
hető ez a szabadság. Nem törekszik 
tetszetősségre, általában egyszerű 
témákat választ és azokat tisztán, 
egyszerűen old ja meg. Nagyon is
meri az Alföldet, a téli síkon a végte
lenben összefutó keréknyomok, a vi
zes rétek bíbicjajongástól hangos 
tocsogói, a nádfoltban m egbúvó ró
ka, m ind-m ind a hiteles és gyakori 
élményt sugározzák. Bár saját be
vallása szerint senkitől nem tanulta a 
festészetet, ez képein nem leplező-
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dik le. Olyan erős a kifejezési vágy -  
és a született tehetség hogy ez fe
ledteti az anyagokkal való küzdel
meit. Kb. tizenkét éve fest. kezdet
ben kevert technikával (pasztell, 
tempera, stb.), de az utóbbi évek
ben főleg olajjal.

Jól teszi, mert ez az anyag a leg
alakíthatóbb. Az utóbbi években az 
akvarell is foglalkoztatja mások

gyakran ezzel az iskolai gyakorlatból 
hozott anyaggal szokták kezdeni a 
festészetet - . Egy 3x3-as padlásszo
ba a „műterme” és gyakran csodál
kozik, amikor később nagyobb tér
ben szemléli meg képeit.

Munkásságával foglalkozott a 
Hubertus Vadászmagazin a Duna 
Tv-ben, öt önálló kiállítást tudhat 
maga mögött, de számos csopor

tos kiállításon is részt vett, hogy 
csak a legfrissebbeket említsem: 
m árciusban a FeHoVán és április 
ban Győrött, a Szalonkafesztivál a l
kalmából.

Hosszú alkotóéveket kívánok az 
idén 60 éves Endre barátomnak, 
szolgáljanak képei a maga és a va
dásztársadalom örömére!

Muray Róbert
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VALLUS PÁL
1919-1998

Vállalom, hogy a rendszerváltás kópőnyegforgatói 
megköveznek érte. de én kedveltem, sőt miután al
kalmam volt jobban megismerni: szerettem (!) Val- 
lus Pált. a MAVOSZ egykori elnökét, akinek nevét, 
a magyar vadászatért és vadászokért kifejtett mun
kásságát méltánytalanul próbálják elfelejteni kor
társai. Pedig nem lehet, mert a tények -  a politikai 
hangjlatváításoktóí függetlenül -  makacsok. ön
magukért beszélnek.

Valius Pál neve és személye a 60-as években 
vált ismertté a vadászati közéletben. A Mátra kö
zepén működő .Bástya' Vadásztársaság, majd a 
MAVOSZ elnöke -  civilben az Anyag- és Árhivatal 
elnökhelyettese -  felismerte, hogy a magyar va
dat és vadászatot ugyanúgy kell menedzselni, 
mint minden más árucikkel és a vadászatnak az 

ad rangot, biztonságot, ha a társadalmi, gazdasági és politika: élet helyi és or
szágos vezetői fegyverforgatókká válnak. Miközben a szocialista rendszer, a 
munkás-paraszt kormány egyik oldalon megnyitotta a vadászatot a .János bá
csik" előtt, igen sok .egyszerű" embernek teremtett vadászati lehetőséget, a 
másik oldalon gondosan ügyelt arra. hogy a rendszer elitje is -  élén az ország 
első Jánosával -  képviseltesse magát, mintegy védőpajzsot alkosson a vad. a 
vadászat, a vadászok köré.

Ez a rendszer a vadászatban a MAVOSZ. amelynek huszonöt esztendőn ke
resztül volt Valius Pál az elnöke - évtizedeken keresztül eredményesen működött, 
és valljuk meg: az 1971-es 1.8udapesii Vadászati Világkiállítással világhírnévre is 
szert tett. Magyarországot igazi vadparadicsomnak tekintette Európa, példaérté
kűnek a vadászható vadfajokkal történő gazdálkodást. Mert volt vad. voltak világ
rekordok. különböző tenyésztési programok és a vadászatból származó nyeresé
get részben visszaforgatták a vadászatba-vadgazdálkodásba.

Aki ismerte Valius Pált. jól emlékezhet rá. hogy nem voít könnyű természetű em
ber. különösen akkor nem. ha valamit el akart érni. Tárgya'ásait majdnem mindig 
.lerohanó* stílusban kezdte, az volt a taktikája, hogy megfélemlítse a partnere*, és 
aki kibírta a beszélgetés elején, utána már meg tudott vele egyezni. Ezt persze nem 
mindenki tudta róla. ezért sokak szemében volt .félelmetes'... miközben akin csak 
tudott, és megtehette: segített. Sck vadász nagyon sok mindent köszönhet neki. 
akár lakásról, autóról, a töltényárak befagyasztásáról, a napos csibe árakról, a gye
rek továbbianulásáról. művészek támogatásáról vagy akár néhány saját kezűleg fó
liázott salátapalántáról volt szó. Mélységesen sajnálható, hogy a patinás szervezet 
meg sem emlékezett egykori elnökéről, akinek mai vagyoni helyzetét köszönheti.

Valius Pál neve. személyisége összeforrott a magyar vadászat és vadgazdálko
dás egy fényes korszakával, mint a C.I.C. alelnöke. négy évig elnöke, számtalan 
hazai es nemzetközi kitüntetés tulajdonosa Mégis úgy távozott közülünk, hogy 
végakaratának megfelelően -  nem állhattunk a ravatala előtt... pedig megérde
melte volna, és sokan vagyunk a kortársai között is. akik fejet hajtunk a sírja, mun
kássága előtt.

Úgy tűnik, a vadászat dokumentáló!ra. kutatóira, történészeire vár majd az 
adósság törlesztése, hogy az utókor ne felejtse el, a vadászok őrizzék meg Valius 
Pál emlékét.

Csekő Sándor

RÉVBÉRI OTTÓ
1922-1998

Ismét olyan vadásztársunkat veszítettük el. aki 
ezt a szakmát élethivatásának tekintette, és a 
vadászterületet szentélyként tisztelte. Az .ün
nepnapokat' mindig elegáns, vadászias öltözé
kével is jelezte környezetének. A természet és 
vad szeretetét erdész-vadász szüleitől örökölte. 
Fiatalon 16 éves korában - . éppen hatvan éve 
lett vadász. Mezőgazdasági, majd erdőgazda
sági szakakadémiát végzett, vadászati felügye
lői vizsgát tett. Erdészgyakornok a váci urada
lomnál volt. dolgozott a fegyvergyárban. 1947- 
től pedig a Magyar Állami Erdőgazdaságok Va
dászati Osztályán. 1942-52 között Budapesten, 
Süttőn. Abán. Szentendrén vadászati felügyelő, 
illetve rezervátumvezetői tisztet töltött be. Tíz 
éven keresztül a MÉM Kiállítási Irodán a mező- 

gazdasági kiállítások szervezésében, rendezésében végzett vezetői feladato
kat. Neve ebben az időszakban szerepelt legtöbbet a kor ismert vadászati 
szakemberei között. 1962-ben került át az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
vadgazdálkodási és vadászati főosztályára. 1965-től 1982-ig. nyugállomány
ba vonulásáig a MAVAD-nál dolgozott. Tagja volt az 1971-es Vadászati Világ
kiállítás Trófeabíráló Szakbizottságának.

Pályafutása során a vadászati egységek gazdálkodásának ellenőrzésé
ben. a vadászatok szervezésében, rendezésében végzett elismerésre méltó 
tevékenységet.

Hamvai -  végakaratának megfelelően -  kedvenc vadászterületén (Rákos
mezeje Petőfi Vadásztársaság) találtak végső nyughelyét. Délceg termete, a 
vadászatokon tanúsított fegyelmezett magatartása, káprázatos lőtudása, ki
vívta vadásztársai elismerését. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Krlstó László

FEGYVERÜZLET 
PESTERZSÉBETEN

ÖNVÉDEIMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TEIJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

VÁLLALJUK MINDENFÉLE FEGYVER JAVÍTÁSÁT, FEGYVERVIZSGÁRA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

C ÍM ÜNK: GEM ENC VADASZ-HORGASZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57 . (ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN) 

TELEFON: (36-1) 2 8 3 -4 43 2 , MOBIL: 0 6 -3 0 /4 2 1 -8 3 9 . 
NYITVA TARTÁS: H-P: 1 0 .0 0 -1 8 .0 0 , SZOMBAT: 9 .0 0 -1 3 .0 0

HIRDETMÉNY
A M agyar Véreb Egylet 1998. jún ius 20-án véreb 
fa jtabem utatót, tenyészszem lét és vérebversenyt 

(nehezített m esterséges vércsapa) szervez. 
Találkozás helye:

SZÁNTÓD PUSZTA MÉNES CSÁRDA  
Ideje: 9.00 óra 

A fa jtabem utatóra szeretette l várunk m inden 
törzskönyvezett hannoveri és bajor vérebet. 

Tenyészszem lére a 24 hónapos életkort betöltött 
törzskönyvezett hannoveri és bajor vérebek 

je lentkezhetnek.
A versenyre nevezhet m inden elővizsgát tett 

hannoveri és ba jor véreb.
Jelentkezni lehet:

BŐHM ISTVÁN tenyésztési vezetőnél 
1998. május 15-ig 

Jelentkezés és nevezés feltételei:
Az írásbeli je lentkezés m ellékletei legyenek:

• szárm azási lap m ásolata • te ljesítm ényfüzet 
m ásolata • igazolás a díjak befizetéséről

Fajtabem utató: díjm entes 
Tenyészszem le díja: 800 Ft 

A verseny nevezési díja: 2550 Ft

Díjakat 11743002-20126151 bankszámlaszámra 
lehet feladni az OTP Somogy megyei Igazgatóság 

MEOE VÉREB EGYLET KAPOSVÁR címre! 
M a g y a r V é re b  E g y le t v e ze tő sé g e
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
VADÁSZISKOLA 
(Ár: 4500 Ft áfával)
A MEZEI NYÚL 

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)
A  MEGRENDELÉSEKET POSTAFORDULTÁVAL, 

UTÁNVÉTTEL TELJESÍTJÜK!
Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0469,316-0470. Telefax: 316-0471

ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZÁKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ -HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Október 13-ától új telefonszámaink: 320-4314 *  320-4315

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9400 SOPRON, NEMESKÚTI U. 1.
Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 

síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 
legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 

szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., 
félpanzió: 2700 Ft/fő/éjszaka 

SZOBA- ÉS ASZTALFOGLALÁS Tel./fax: 06-99/323-566

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

v ______________________________________________ /

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, 
vadász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy 
választékban kaphatók.

AZ O LASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel /fax: 260-9262. tel.: 261-2537 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DlSZKONT-árusitás. Központi telefon: 342-2586.

s z e m e
A v a d á s z

A természet bőkezűbb vo lt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

^ C H M l P T  &  B E N p p p

1 A c

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



h í r  e  k  h í r e k :
Névadó Nagy Gyula nevét vette fel április 30-án a 
győngyóssolymosi általános iskola. A Mátra Múzeum 
vadászai részlegének néhai megteremtője, a hazai va
dászat történetének tudósa 1935-tól 1964-ig tanított, ké
sőbb igazgatóként dolgozott az iskolában Példamuta
tó. igaz vadászemberként kocának jellegzetes kőzis- 
mert és tszte* a'akja volt. Szellemi öröksége a vadá
szati tortúránk tenMn soha el nem éviíó érdemű.

Konferencia Sopronban Fogoíykcnferenciá! rendez 
október 26-tól 23-ig a Seprőm Erdészeti és Faipari 
Egyetem. A nemzetközi tudományos seregszemlén a 
hazai eredményeken kivűl beszámo’nak a kutatók mind
azokról. amelyek ennek a madárfajnak a vizsgálata s> 
rán a közelmúltban összegyutek.

Vadászati felügyelőségek A műt hónap közepén 
zárult le a megyei FM-hwatack vadászai, halászati 
osztó1,vezetőnek a pályázató elbírása. A kinevezett 
osztályvezetők a lervek szerint május 1-jén vennék át 
munkakörükét és ezzel végre létrejönnének a törvény 
által előírt vadászati felügyelőségek, és a későbbiek so
rán a kóztsztvisetfi státusban dogozó fe»gyefc5ke! az 
oszíáfyvezesók javaslta alapján neveznék ki. Ez a ter
vezett .menetrend’, amelynek egyebe cs?jpán az a 
szépséghiba, hogy lapzártáig a kormány nem járult 
hozzá még a köztisztviselői létszám emeléséhez.

Veszteséges vadászatok Az elmúlt időszakban 
za.kxtak országszerte azok a tulajdonosi gyűlések, ahol 
a részvénytársaságok társult vadászati jogot gyakorol
tak a terüetükbe .integrált’ földtulajdonosokkal. Híreink 
szernt - mert bizonyára többségben ők nehezményez
ték -  veszteséges gazdálkodásról számoltak be. és ezt 
a hallgatóságnak nem ált módjában etenőrizni Mvel 
ilyen esetekben is a íerüfetaráriyból számított szavazati 
arány a dönti, a veszteséges gazdálkodás megszünte
tésére vonatkozó eképzeiések. javaslatok ügyében is 
azok szava a döntő, akk a veszteségeket összehozták.

Kaszó Kupa ’98 A Kaszó Kupa vérebtóvizsgát febru
ár 14-15-én rendezték Kaszópusztán. A jees esemény 
adott alkalmat arra. hogy megrendezzék az éves köz
gyűlés!. amelyen ismertették és megutalták az ú, te
nyésztés és vizsgaszabályzat tervezetét is.
A fővizsga eredményei:

1. ZempténerdeiVita.vezetle:Sza!:óÁcám. 
204 pont Vad|

2. NasciBlick, vezette: Kámi János.
179 pont, IA díj

3. Karasicavólgy'e Cár. vezette: Molnár Tamás. 
93pont.il/adi

4. Fenyvesi Nycmkeresó Amanda, vezette: 
dr. Monostori Lásztó, 72 pont. IR/b díj

Hírkép Tóth isK'án és fia készítette ezt a teritékfotót a 
kerekegyházi Dózsa Vadásztársaság területén. Mn- 
dentodó kotorékkut>-áik segítségévei nem kevesebb, 
mnt 35 rókagereznát zsákmányoltak a terület apróvad- 
álkxnányának védelmében.

Fotókiállítás Dunaújvárosban, a színház aulájában 
április 8-a és május 3-a között .A mi világunk’ címmel 
a mezófóldi Természe!fctókiub tagjai: Fabó Ferenc. 
Gáspár Attila. Betmrich Tamás. Kovács Jenó. Kövér 
Ágnes. dr. Somcrácz György felvételei voltak 'álha
tók. Sajnáljuk, hogy az összevont március-áprilisi 
számunk miatt a látványos eseményről csak utlólag 
tudtunk hírt adni.

Szokásjog Sem a törvény, sem a jeenleg érvényben 
lévő végrehajtási rendelet nem engedélyezte, hogy az 
ápriis 10-ére -  péntekre esőszaJcrkavadászati dény 
a hét végé/el -  szombat-vasárnappal -  meghosszab- 
bodjon. Minden hivatabs szervezet elismeri, hegy a 
sportvadászok érdekeit szo’gáö és a korábbi rendelet
ben deklarált kedvezmény jól működött, egyesen vacraj 
vadászati sem okozott godot... a mostani végrehaj
tási rendelet szövegezésekor - nem szántszándékkal 
de mégis kimaradt V után az idény vége e’őtt igencsak 
megszaporodtak az érdektódö telefonok, a Fötdműve'és- 
úgyi Mniszlérium vadgazöákodás? és halászai főosz

tálya tervbe vette, hogy a legközelebbi rendeletmódosí
tás során visszaállta a kedvezményt Remélek, hogy a 
terv nem csak terv marad!

Van indítvány! Kötelező vagy nem kötelező a va
dászjegyet váltó magyar vadászok számára a vadász
kamarai tagság? -  erre az egyetlen kérdésre vár választ 
a hazai vadásztársadalcm az Alkotmánybíróságtól. Az
1997. évi XLV1. törvény IV. fejezetében a tagsági viszony 
keletkezését szabályzó 14. paragrafus (1) bekezdése 
kimondja: .A kamarai tagsági viszony létesítése -  az e 
törvényben foglaltak alapján -  kötelező.' Ezt az egyet
len passzust kifogásolja a Komárom-Esztergom megyei 
.vadásztársaság’ -  feltehetően elrás a .társaság', sok
kal inkább a megyei vadásször.etség értendő alatta, 
ahol a területi kamarai tisztségek választásánál a volt 
megyei vadászati vezetők .nem rúgtak labdába') az
1998. január 16-án benyújtott indítványukban, amelyet 
az Akolmánybiróság az W93-as iktatási számon vett 
nyilvántartásba.

Érdeklődésűnkre azt a tájékoztatást kaptuk az Al
kotmánybíróság rodájátóf. hogy az indítványt már to- 
vább’tották az i'etékes alkocmánybíróboz. aki a témá
ban a vizsgálódást megkezdte és munkastílusára jel
lemzően feltehetően -  nem keil éveket várni a taláros 
testü'et döntésére.

Hubertus vadászati magazin A DU<'«A Televízió 
Hubertus vadászati magazinja - az új műsorrendnek 
megfeleően -  megváltozott időben kerül sugárzásra. Ed
dig minden hónap első csütörtökén déUán volt látható 
a már korábban 20 percről 15 percesre csökkentett mű
soridejű magazin. Áprilisban 17-én délitán. május 1-jén 
délután volt látható. A legközelebbi magazin má|us 29- 
én délután jelentkezik, az ismétlés másnap - szombaton
-  6 óra 50 perckor kerül adásba. A músorszerkesztőség 
ígérete szerint, májustól kezdődően négyheterfcént pén
tek délután lesz a határon ki,ül is látható, műholdas su
gárzású, a vadászok M  kedveit magazin, és szintén 
négyhetenként - szombaton a kora regge’i órákban 
vehető az e&ó napi műsor ismétlése.

Minek nevezzem? Lapunk évekóca a Vadászati Kii- 
turáfe Egyesuet jówitáíxü -  ingyenes a hivatásos vadá
szok száméra Csak a gazdasági vállalkozások hivatáso
sává! leszünk kiléteit ahol -  véleményűnk szerint -  a 
munkaadó .kutya kötetessége' lenne, hog/ valamennyi

hivatásos vadászának előfizesse a VABÁSZLAPot Há" 
istennek, akadnak cégek. aKk ezt jól felfogott érdekük
ben meg is teszik De hát, nem feledkezhetünk meg a 
magyar ember tafóSékonyságá'ól. amit hol pozitan, hd 
negatívan lehet minősíteni A minap SöWvolt telefonon 
egy vadásztársaság hívatásos vadásza és majdhogy
nem leteremtett, hogy ó miért nem kapja lakcímére a VA- 
DÁSZLAP-ot. Persze tóderűt, hog’/  még nem jelentkezett 
be. nem közölte munkaadójának nevét és címét Szó 
szói követett, ametybó' kiderült, hog/ a szemszéd va
dásztársaság vadőrétől tudta akciónkat, aki évek óla 
rendszeresen és ingyenesen kapja lapunkat, kkxVassa - 
ennek nagyon örülünk - majd féfárcn eladja az elnöknek 
vagy valamelyik vadásztársasági tagnak. Elvégre a sok 
kicsi is. sokra meg... csak éppen nem tudom hogy az 
üzletet minek nevezzem. csekő

Vaddisznókról tartott előadást dr. Kőhaimy Tamás áp
rilis 3-án, a Vadász Könyvklub Egyesület klubnapján. 
Ugyanekkor dőli el dr. Mészáros Kálmán vadászró me- 
zócsáti szemlékének avatási időpontja, amely május 22- 
én 10 órakor lesz a mezőcsáti teroelíben. A helyreálítás 
költségeit a Vadász Könyvklub Egyesület és a Mezőcsáti 
Vadásztársaság viselte a neves vadásziró emlékének 
ápolásáért. Az avató ünnepségre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Húsvét Kupa néven korongvadászversenyt rendezett 
a VKE Tdna megyei hel,i csoportja, ápriis 11-én a sió
agárdi lőtéren.
Eredmények:
I. Szabadi István. Szabadi Éva. Kofer Lászió 91 pont
II. Krizsány Károly. Böteskei Gábor. Iván Gábor 86 pont
III. Pencs József, Ludvig Pál Német Gábor 78 pont 
Egyéni
L Szolga József 34 port
II. Szabad. István 34 pont 
HL Krizsány Károly 34 pont

Dabis Gábor, sárvár: tóvadász 50 000 forint ónként fe
lajánlott adománnyal seg'tette Barabás Attia munkanél- 
fcüli hivatásos 'vadászt aki kiskunmajsa határában két év
vel ezelőtt halálos konfliktusba keveredett fegyveres va
dorzókkal Amint arról már beszámolunk, fegyvereit be- 
venták. ezzel állását elveszítette, ügyében a bi-óság íté
letet még nem hozott s egy éve már a munkanélküli-se- 
gélye is lejárt...

M IÉR T JÓ A VK E TAG JÁNAK LENNI?
20%-os árengedményt ad a St. Hubertus étterem és vendégház tulajdonosa Szíjártó Csaba a 
VKE tagoknak. 8313 Balatongyörök. Mogyorós úl 41/B. TelTTax: 83/346-630, mobil: 30/463-626

Kovács Sándor szűcsmester (8622 Szántód. Móricz Zs. u. 73.. telefon: 06-84,1348-997) szórmés- 
bőr-kikészítési, szőrmésbőr-konfekcicnálási. öltözetkiegészítő cikkei, szücsipari munkáiból, vala
mint meíények készítésénél 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

Mráz János festő- és grafikusművész (6725 Szeged. Faragó u. 32.. telefon: 06-62/442-659) 10% 
kedvezményt ad a VKE tagjainak természeti témájú festményeiből, valamint grafikai arculatterve
zéskor.

ARCUS-PROMT KFT. (1043 Budapest. Nyár u. 36., teleforufax: 189-5768) épületgépészeti, kivi
telezés’ munkádból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.

A Zerge Bt. (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 20% kedvezményt ad Ádám Jenő könyveire.

A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32.. telefonfax: 06-74/309-609) 5% kedvez
ményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.

Dr. Kerényl Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi L. u. 12.. telelőn: 212-2803.176-2154) az 
ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk éö természet című videofilmjeinek árából 20 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagja; részére. (9600 Sárvár. Ráköczi u. 13.)

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

10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzító gyertyák, por-
i ztócsonk. léltengelycsuklók. tömítések, fékbetétek, ab’aktőriőlapátok. levegő- és olajszűrők. 

. /pumpák. fékhidraulikák, féktárcsák, fékdebok, vezérmüszíjak. ékszíjak, vezérműgarnitúrák. 
bowdenek, lengéscsillapítók, ablakemelők, stb.) vásárlására vagy megrendelésére. Csomag

küldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft. 1149 Budapest. Egressy u. 15. Telefon/fax: 252- 
2279.251-2226.

Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékeibő’ a VKE-ta- 
goknak (1027 Budapest. Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8366).

Subaru. Mitsubishi. Toyota, stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók javításánál 
és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dózsa Gy. u. 201.. telefon: 
06-29/438-841).

Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5'A.. telefonfax: 06-26/311 -342. üzlet: C6-26/3CO- 
693) 10 százalék kedvezmény, ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a VKE tagjainak.

Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest. Atöa u. 129., telefon: 175-2951) 10 százalék ked
vezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vatíbórök kikészítéséből.

A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között a 11-es út. 38-as km-kőnél) 10 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 6t.. telefon: 
1372-902. tel/fax 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szemüveg ké
szítésénél. valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) javítására 10 százalék kedvez
ményt ad.

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika Lőrinc Boltnak (1056 budapest, Fő
vám tér 6.. telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsóvek javításánál lehet 
igénybe venni.

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57., telefon: 283-4432. vagy 
30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.

Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba. Mednyánszky u. 17.. telefon: 06-66/441-029) álta’ kész 
tett korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és szőrmés vadbefogó 
csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát felmutató vásárlóinaik
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©  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 

HÉTFŐ -  SZERDA -  PÉNTEK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

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

Egyéni megrendelőink részére 
MARQKLÖFEGYVER-átvétel:

KEDD -  CSÜTÖRTÖK 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

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

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

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges:

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

B U D A P E S T , I X . k é r., Soroksári út 1 5 8 .1 4 5 3  Budapest 9 2 . P f . 1 5 . 
Telefon: (0 6 -1) 2 8 0 -6 78 2 , (0 6 -1) 2 8 1-18 6 0 . T e lT fa x : (0 6 -1) 2 8 1-18 5 6  
E -m a il: m k h @ m k h .h u  http^/w w w .netcall36.hu/lofegyv/legyver.htm

co K i£ j<ORDC t r a v e l
A ConCorde Travel 1998-ban is szeretettel várja kedves utasait! Vadászat, egyéni 
és társasutazások, valamint üzieti és incentive utak szervezése mellett igény szerint 
kedvező árú turista-, illetve kényelmes utazást biztosító business osztályú repülője
gyeket biztosítunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repülőjegyárainkból:

AMSTERDAM
BANGKOK
BARCELONA
BRUSSELS
CAPETOWN
CHICAGO
COPENHAGEN
DUBLIN
FRANKFURT
HARARE

37000- 
122 000,- 
47 000,- 
37000- 

124 200- 
84 900-
45 000.-
46 000,- 
45 000- 

124 200-

ISTANBUL 45 000- 
JOHANNESBURG 124 200.-
LARNACA 
LONDON 
LOS ANGELES 
MADRID 
MEXICO 
MIAMI 
MÜNCHEN 
NEW YORK

49000,- 
34 000,- 

102 500- 
58500,- 
92300- 
88 000-  

43500- 
70000,-

NICE 45000,-
ORLANDO 102 350,- 
PARIS 45000,-
RIO DE JANEIRO 134 900,-
STOCKHOLM
SYDNEY
TORONTO
WASHINGTON
WINDHOEK
ZÜRICH

54 000- 
194 000- 
79 300- 
77 700- 

130 000,- 
43 500-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!

AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 
5% KEDVEZMÉNYT ADUNK A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRA!

Irodánk nyitvatartási ideje: hétfő—csütörtök: 9.00-17.00, péntek: 16.00 
Címünk: ConCorde Travel, 1062 Budapest, Andrássy út 56.

Tel.: (31-1) 153-0935,269-5448, Fax: (36-1) 153-0417

/ /

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL.: 218-0293 
Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak. 

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés. 
NIKE SPORTCIPŐK ÉS SPORTRUHÁZAT

TAXUS GmbH

VADÁSZAT A BAKONYBAN
Gímszarvasvadászatra az őszi bőgési időszakra jelentkezéseket várunk.

Vaddisznó-, őz-, apróvadvadászati lehetőségek!

Szállás I. osztályú panzióban
Terepjárót, lovas fogatot vagy lovas szánt biztosítunk. Róka elejtése ingyenes.

Kérésre árkatalógust küldünk

Jelentkezés: TAXUS GmbH H-8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 
Levélcím: 8411 Veszprém-Kádárta, Pf. 4. Telefon: 06-68 458-439, fax: 06-88458-440 

Internet E-mail cím: taxus@mail.datanet.hu

Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállító rács kapható

Í V

Import-Export Kereskedelmi Kft. 

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON! 

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT. 

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

AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

SPORTTARSAK!
CSONGRÁD MEGYÉBEN, ÁSOTTHALMON MEGALAKULT A

/ /  »

A SPORTLÖTÉREN MINDENFÉLE KORONGLÖVÉSRE VAN 
LEHETŐSÉG EGYÉNILEG ÉS CSOPORTOSAN IS.

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐK ÉS LEENDŐ 
TAGTÁRSAK JELENTKEZÉSÉT.

CÍM: TÓTH ANDRÁS SE ELNÖK, 6783 ÁSOTTHALOM, KOSSUTH U. 5. TEUFAX 06-62/291-230

\
Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges 

kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban. 
Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek. Flóbert-pisztolyok. 

Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések,
^ ^ e r e d e t i  USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 

M inden héten kedvezményekkel, 
m eglepetésekkel várjuk vásárló inkat.

BIZOMÁNYOSI FEGYVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 
ÉS SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 

SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

1077 BUDAPEST. WESSELÉNYI U. 74. TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8 30-14.30

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/legyver.htm
mailto:taxus@mail.datanet.hu
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2440 Százhalombatta, Vörösmací' n. 40. 
TeUfax: 06-23/359-158, 06-30tt«s:<»-231

VARJUK EGYÜTT A NYARAT!
EGY KIS ÍZELÍTŐ NYÁRI AJÁNLATAINKBÓL!

K O R F U  apartman, repülővel májusban 
K R É T A  apartman, repülővel májusban
S P A N Y O L O R S Z Á G  3 csillagos szálloda, teljes ellátással, repülővel 
T Ö R Ö K  R IV IÉ R A  3 csillagos szálloda, félpanzióval, repülővel 
C IP R U S  apartman, repülővel 
P Á R IZ S  4 nap repülővel, szállodában 
L O N D O N  5 nap, repülővel, reggelivel
A N G O L -S K Ó T  K Ö R Ú T  9 nap repülővel és autóbusszal, szállodában 
ÍR O R S Z Á G  7 nap repülővel és autóbusszal, magánházban 
D É L -A N G L IA  K Ö R Ú T  6 nap autóbusszal, magánházban 
P R Á G A  4 nap autóbusszal, magánházban 
H O R V Á T O R S Z Á G  szálloda félpanzióval

apartman önellátással 
O L A S Z O R S Z Á G  apartman önellátással 
A U S Z T R IA  panzió reggelivel 
S Z L O V Á K IA  szálloda, félpanzióval

UTAZÁSI IRODÁINK: 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 118*8846 • 4025 DEBRECEN,

29.900,-
36.900,-
87.000,-
54.500,-
64.000,-
84.500,-
93.500,-

194.900,-
169.900,-
76.900,-
25.900,-
28.500,- 
9.900,-

41.800,- 
4.600,-

19.800,-
PETŐFI TÉR 7/A

Ft/fő/hét-től
Ft/fő/hét-től
Ft/fő/hét-től
Ft/fő/hét-től
Ft/fő/hét-től
Ft/fő + rept. (II.
Ft/fő-től + rept. ill.
Ft/fő + rept. illeték
Ft/fő + rept. illeték
Ft/fő
Ft/fő-től
Ft/fő/hét-től
Ft/fő/hét-től 
Ft/ap./hét-tői 
Ft/fő/éj-tői 
Ft/fő/hét-től

. TELEFON: 06-52/347-745

GREATTOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

UTAZÁSI IRODA
Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

egyszerre nyújt kikapcsolódást, pihenési, szó'akozást és vadászati lehetőséget vendégeinek.

1 HETES ÜDÜLÉS. 7 ÉJSZAKA (SZOMBATTÓL SZOMBATIG)

2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 5500 FT/NAP (2 FÓ) 33 500 R/HÉT (2 Fű)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI * FÉLPANZIÓ 7300 FTWP (2 FÓ) 51100 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI t  EBÉD + VACSORA 9100 FT,NAP (2 FÓ) 63700 FT/HÉT (2 FŐ)
3 ÁGYAS SZ03A REGGELIVEL 6300 FT/NAP (3 FÓ) 44100 R/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGEL! + FÉLPANZiÓ 9000 RNAP (3 FÓ) 63000 R/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZ03A REGGELI + EBÉD + VACSORA 11700 R/NAP (3 FÓ) 81900 R/HÉT (3 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGR/VEL 7500 R/NAP (4 FÓ) 52500 R,HÉT (4 FÓ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZiÓ 11100 RNAP (4 FÓ) 77 700 R/HÉT (4 FÓ)
t- ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 14 700 R/NAP (4 FÓ) 102900 R/HÉT (4FÓ)
A  a Balaton északi partján, Keszthelytől 6 km-re található. Vo
nyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV. telefon van, igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Gépxocsiparkolás az udvarban. A szállodában 
sörözó. billiard és játékterem, valamint kondicionálóterem álí rendeíkezesre. A Ba
latontól 200 m-re fekszik, jól felszerelt és részben homokos strandja igen kedveit a 
családok körében. A környék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afrika Mú
zeum -  Sümegi vár -  Badacsony -  Hévízi tófürdő. Sportolási lehetőségek: tenisz -  
szörfözés -  vízimotor -  strandröplabda -  lovaglás -  sportlövészet -  asztalitenisz. 
KEDVEZMÉNYEK: •  4 éves korig minden ingyenes {pótágyas elhelyezéssel) •
4-12 éves korig 20% kedvezményt adunk a ráeső részből •  kéthetes rendelés 
esetén a második hétből további 10% engedményt adunk.
ELLÁTÁS: •  büféasztalos reggeli •  háromfogásos ebéd (leves, főétkezés, süte
mény vagy gyümölcs) •  háromfogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy 
gyümölcs)

JELENTKEZNI LEHET:
• Március végéig 

a 06-1/325-9841
• Március után 

a HOTEL számain.

8314 Vonyarcvashegy
Arany J. u. 9.
Teteion: 83/348-036. 037 
Telefon és fax: 83/349-513 
Mobil: 06-30/470-649

I_________________________

A VONYARCVASHEGYI



Az ITM Autó Kft. megkezdte a SUBARU 
állandó összkerékhajtású gépkocsik 

forgalmazását.
Az Önök szakterületének figyelmébe ajánljuk a 
SUBARU Legacy Kombi 2,0 LX Hubertus 
modellt.
Ezt a gépkocsit a szokásosnál nehezebb terepre, 
erdészeti-vadászati célra tervezték.

A gépkocsi 2000 cm3-es, 4 hengeres, 115 LE-s boxer motorral készült. Állandó négykerék meg
hajtással, ABS-el, szervokormánnyal, dupla légzsákkal, visszagurulás-gátló fékkel („Hill- 
Holder”), a futómű elektromos szintszabályozóval (155 mm-ről 200 mm-re) rendelkezik.
Széria felszereltség a  raktéri vadászzsákmányt szállító teknő, a rakteret elválasztó rács, elől a 
gallytörő, hátul a lehajtható vadszállító rács, és a „tundrazöld” metálfényezés.
Ára: 6.510.000 Ft.
A hirdetés bemutatójának 50.000 Ft árengedményt adunk.
Tartós bérleti konstrukcióval is állunk rendelkezésükre.

Tel.: (1) 214-1495, 214-1496 
F a x : (1) 214-9515

1012 Budapest, 
Márvány u. 17.

INNOTRADE
L I 2 I N O

T el.: (1) 175-1727, (06-20) 342-780 
F a x : (1) 214-9515

A JAGD INTERNATIONAL-ARTEMIS
OSZTRÁK VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA KIZÁRÓLAGOS 

MAGYARORSZÁGI PARTNERE AZ ALÁBBI VADÁSZATOKAT AJÁNLJA:

AUSZTRIA: zerge ■ SZERBIA: vaddisznóhajtás, Őz
bak -  ANGLIA: őzbak > SKÓCIA: gímbika ■ SPA
NYOLORSZÁG: kőszáli kecske, vörös fogoly ■TÖ 
RÖKORSZÁG: vaddisznóhajtás "OROSZORSZÁG: 
siketfajd, nyírfajd, medve, szibériai őzbak, túr, ma- 
ral, jávorszarvas, kőszáli kecske ■ MONGÓLIA: kő
száli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávorszar
vas, farkas, karibou, hókecske ■ ALASZKA: jávor- 
szarvas, kodiakm edve, karibou, hegyi kos ■ 
AUSZTRÁLIA: vízibivaly ■ NAMÍBIA: antilopok ■ 
DÉL-AFRIKA: an tilopok-Z IM B A B W E : kafferbivaly ■ 
TANZÁNIA: speciá lis bivalyszafári, elefánt, orosz
lán, leopárd ■ KAMERUN: bongó, erdei elefánt

c v

5900 Orosháza, Szabadság tér 12. 
Tel/fax: 06-68/312-449, vagy 06-68/311-549

%A ,

Az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság részéről ez
úton értesítjük a vadgazdálkodókat, hogy 1998. évben 
is készséggel állunk rendelkezésükre fácánszükségletük 
beszerzésekor. Kitűnő törzsállománytól származó, állat- 
egészségügyileg garantált minőségű, különböző korú 
fácánokat kínálunk megvételre.

NAPOS FÁCÁNCSIBE-AJÁNLATUNK:
Június 20-ig 1 8 0 ,-  F t+áfa/db
Július 5-ig 1 6 0 ,- F t+áfa/db
Július 5-től 1 4 0 , - Ft+áfa/db

ELŐNEVELT FÁCÁN
6-7 hetes korban 4 5 0 -5 0 0  Ft/db+áfa

FELNŐTT VADÁSZFÁCÁNT
októbertől a vadászati szezon végéig tudunk 
biztosítani 1 2 0 0 -1 8 0 0 ,- F t/db  + áfa áron.

A megrendelt madarakat a helyszínre szállítjuk.

VÁRJUK MEGRENDELÉSÜKET AZ ALÁBBI CÍMEN:

HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG 
5241 Abádszalók, Pf: 10. Telefon/fax: 06-59 /355-415



Arra az esetre, ha dugóba kerül 
Bezenye és Piliny között.

( 99%-OS LEFEDETTSÉG

A W estel 0660-as m obilte lefonnal a légvárat- értük el az országos lefedettséget. M a 400 
lanabb  h e ly ze tek  sem  érik  k é szü le tle n ü l,  bázisá llom ás és 3 te lefonközpont biztosítja , 
A m o b il te le fo n sz o lg á l ta tó k  közü l e lső k é n t hogy Ön bárhonnan, bárm ikor telefonálhasson.

További információ: 06-80-450-450 •  Internet cím: www.westel.hu

Minden esetben

http://www.westel.hu
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Központ, nagykereskedelem, csomagküldő szolgálat:

Eduard Kettner Kft.
1214 Budapest, (Csepel) Rákóczi Ferenc u. 195-197.,

telefon/fax: 420-4940
KeUner  Vadász-horgász szaküz le tek:

1 Budapest, VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.3. Tel.: (72) 313-904, ’/
Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476,

’ Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040,
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523,
Gyöngyös, Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898,
Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058,

'Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.
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