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A Csongrád Megyei Vadászkamara
2007. augusztus 18-19-20-án Vadász-
találkozó 2007 elnevezéssel ünnepi vadász
hétvégét szervez az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark területén.

A rendezvény alapvetôen a hagyományok
ápolása, a vadászati kultúra továbbéltetése, a
vadászok együvé tartozásának demonstratív
kinyilvánítása, a vadászatért sokat és ered-
ményesen dolgozók megbecsülése, és a
vadászat–vadgazdálkodás jelenlegi gond-
jainak és jövôbeli lehetôségeinek felmérése
és megoldáskeresése céljából kerül megren-
dezésre. Természetesen  azzal a nem titkolt
szándékkal is, hogy az erre az eseményre
kilátogatók egyben megismerkedhetnek az
Emlékpark ereklyéivel, és az épített
emlékekkel, melyek méltán európai hírûek.
Szeretnénk továbbá minél közelebb hozni
egymáshoz a Kárpát-medence környékén élô
és vadászó embereket, vagyis a környezô
országok vadászati szervezetei is jelentôs
számban képviseltetik magukat a ren-
dezvényen, valamint szeretnénk a nem
vadászó, és csak az ünnep kedvéért kiláto-
gató közönséget - mindenekelôtt és elsôsor-

ban a gyerekeket, fiatalokat –
közelebb hozni a vadászat és
vadgazdálkodás szépségei-
hez, értékeihez.
A park, mint önálló kiállítási
terület, természetesen nem
teheti meg, hogy a ren-
dezvényünket látogatni
szándékozókat térítés nélkül
beengedje, hiszen a megvál-
tott belépôvel a vadászati
eseményeken kívül vala-
mennyi állandó kiállítás és
rendezvény megtekinthetô
lesz A Csongrád Megyei
Vadászkamara azonban vala-
mennyi Csongrád megyei
kamarai tag számára a
belépôjegy ellenében 1000 Ft
támogatást biztosít a 2007
augusztus 18-i fôrendezvény
megtekintésére. Így a vadás-
zok ezen a napon 200 Ft-ért
válthatnak jegyet, ami
magában foglal egy szarvas-
gulyás-ebédet is. Ezzel azt
szeretnénk elérni, hogy a
vadászaink minél nagyobb

számban látogassák a rendezvényt, és ne
legyen számukra anyagilag megterhelô a
belépôjegy-váltás. Szeretnénk egyértelmûen
kimutatni azon szándékunkat, hogy a megyei
Vadászkamara a tagjai számára a lehetô
legtöbb segítséget törekszik nyújtani a
vadászati rendezvények látogatásában.
A Csongrád Megyei Vadászkamara
lehetôséget kíván biztosítani valamennyi
vadászatra jogosult számára az ünnepen való
megjelenés azon formájára is, hogy akár be is
mutatkozhassanak önállóan a nagyközönség
számára.
A “Vadásztalálkozó 2007” rendezvény rés-
zletes programja olvasható lesz az OMVK
honlapján, a Vadászati Információs Portál
Hírlevelében, a www.itthon.hu honlapon,
illetve a megyei újságokban július végén.

Együtt a vadászat és a vadgazdálkodás
jövôjéért !

Csongrád Megyei Vadászkamara 
elnöksége 

Idén is Ásotthalmon rendezik meg a
megye vadászati szervezetei a hagyo-
mányos Megyei Vadásznapot. A Bedô
Albert Szakközépiskola területén
szeptember 8-án, szombaton
gyülekeznek össze a megye Nimród-
jai.

A program délelôtt 9-kor kezdôdik
az ünnepélyes megnyitóval. Idén is
sor kerül jó néhány kitüntetés
átadására, az új vadászok ünnepélyes

külsôségek közepette tesznek fogadal-
mat.

A vadásznapon a hagyományos 
programokra kerül sor. Természete-
sen lesz pörköltfôzô verseny és gépjár-
mûbemutató. A szintén tradícionális
lôversenyekre is sor kerül. Ezek mel-
lett íjászbemutatóban és vadászkutya
showban is gyönyörködhetnek a
részvevôk. Idén újdonság lesz a pálin-
ka kóstolás, az ország finom párlatait
a Szegedi Pálinkaház kínálja.

Évek óta elôször fordul elô, hogy
nem lesz országos vadásznap, ezért a
megyei összejöveteleknek még na-
gyobb a jelentôségük.

A Csongrád Megyei Vadásznap
fôvédnökségét   idén ismét Tasnádi
Gábor vállalta el, aki azonban immár
a Csongrád Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal fôigazgatója,
egyben ô fogja megnyitni az ünnepet
is.

Ilyen még nem volt!
Vadásztalálkozó Ópusztaszeren

Vadásznap ismét 
Ásotthalmon
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Hivatásosok 
továbbképzése

A Vadászkamara kötelezettségének és
éves tervének megfelelôen ezévben két
részletben hajtja végre a hivatásos 
vadászok szakmai továbbképzését. Elsô
etapban  a vad ôrzôi áprilisban 
Hódmezôvásárhelyen kaptak hasznos
információt a napi munkájukhoz. A 
továbbképzés a Vadászati Osztály
vezetôjének hagyományosnak mondható
tájékoztatóval kezdôdött, majd dr. Török
Anikó az elsôsegélynyújtásról tartott
gyakorlati bemutatóval egybekötött
elôadást. Az idô rövidsége miatt a
“Zoonózisok” témakört írásban kapták
meg a jelenlévôk.

A továbbképzés újdonsága volt, hogy az
elôadásokon elhangzottakat írásban is
megkapták a hivatásos vadászok. A
“Munka-, és tûzvédelem” a várható
ellenôrzések kapcsán célterületté válik a
vadászatra jogosultaknál. E témában kap-
tak jól elôkészített, a téma minden
területét felölelô elôadást a jelenlévôk. A
vadászterületek újraalakítása kapcsán
változott a hivatásos vadászi kar
összetétele, az “új fiúk” mutatkoztak be
néhány gondolatban megtörve az elôadá-
sok monotonitását.

Kottymán László a Körös-Maros NP
munkatársa tartott tájékoztatót a
ragadozómadarakról. A közelgô ôzbak
szezonra való felkészülés praktikumait
adták elô kollégáiknak, a figyelemfelkeltés
célzatával Borbás Krisztián, Gálfi István és
Kasper Attila. A kellemes ebéd elfo-
gyasztása után mindenki eredményesnek
értékelte a  továbbképzést. Az írásos
anyagot néhány vadászatra jogosult még
nem vette át, a Kamara irodájában megte-
heti.

-mgy-

A Vadászkamara éves programtervében május
utolsó hetében “Kürtös tanfolyamot”
tervezett. Vadôreink többszöri felhívás és 
jelentkezési lehetôség ellenére sem tolongtak.
Végül mégiscsak összegyûlt egy lelkes kis csa-
pat akiket Gálfi István a Pankotai Agrár ZRt.
fôvadásza vezetett be a kürtölés rejtelmeibe. Az
Ópusztaszeri Vízügyi Vt. vadászházában meg-

Az OMVK Csongrád megyei területi szervezete
70 éven felüli vadászoknak tartott találkozót és
tájékoztatót 2007. május 22-én Hód-
mezôvásárhelyen a Rendezvényházban.

Az Etikai Bizottság kezdeményezésére a
Nádaskay Gábor barátunk által megteremtett
hagyományt. A közös vacsorát megelôzôen Szél
István a Csongrád Megyei Mezôgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igaz-
gatóság Vadászati és Halászati Osztályának
vezetôje tartott aktuális kérdésekrol tájékoztatót.
Dr. Molnár Imre Sportvadász Osztály alelnöke és
Mészáros György Hivatásos Vadász Osztály alel-
nök köszöntötte a találkozó résztvevôit, adott
tájékoztatót.

Nádaskay Gábor - aki korábban vezette az
Etikai Bizottságot - hangsúlyozta, hogy nem
csupán a hagyományok tisztelete, hanem
idôsebb vadásztársainkra való odafigyelés is
egyre fontosabb ebben a rohanó világban. Szük-
ség van tapasztalatukra, szakmai iránymutatá-
sukra, továbbá arra, hogy a közösség részének
érezzék magukat. Kezdeményezte, hogy az
idosebb vadászkollégáink írják meg Egyesületük

alakulásának és mûködésének történetét.
Legyen ez egy olyan kezdeményezés, amely
segíti a hagyományok orzését, a visszatekintést
a kezdetekre.

Komoly Tamás titkár mondott pohárköszöntôt
és nyitotta meg a jóhangulatú baráti beszél-
getést és vacsorát.

Szeretnénk ha Egyesületeink, a Kamara, az
Etikai Bizottság, a Fiatal Vadásztársak fontosnak
tartanák az idôs kollégákkal való kapcsolat-
tartást, ez állandó része lenne a Kamara
tevékenységének. Bízunk benne, hogy a
résztvevôk jól érezték magukat, és erre az össze-
jövetelre ezután minden évben sor kerülne.Vár-
juk a beszámolókat. Várjuk, hogy a Vadásztár-
saságok, Egyesületek alakulásukról,
munkájukról a visszatekintést, beszámolót a
Kamara részére megküldjék.

Jó egészséget minden 70 évet betöltött
vadásztársunknak!

Dr. Magyarossy József
Etikai Bizottság elnöke

Tiszteljük hagyományainkat 
és idôs vadásztásainkat!

tartott egyhetes “bejárós”, a délelôttöket igénybe
vevô tanfolyam végül nem várt sikerrel zárult.
Felismerhetô kürtjelek, hangok hagyták el a
kürtöket, ami az idô rövidsége miatt komoly
eredmény - hangzott el a tanfolyamvezetô
értékelésében.

A további, rendszeres gyakorlások teszik majd
használhatóvá az itt megszerzett alapokat.

Nemes gesztusként értékelendô, hogy a
résztvevôk ôzbak vadászati meghívással
köszönték meg az oktatást. Köszönet mind a
tanfolyam vezetésért mind a kitartó gyakor-
lásért.

Kellô számú jelentkezô esetén további tan-
folyamokat is szervez a kamara.

-mgy-

Kürtös tanfolyam
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Tábor vadászkutyásoknak 
A Vadászrész karácsonyi számában hirdettük

meg a Kamara Kupa 2007 elnevezésû lövész
bajnokságot, a megye koronglövô lôtereinek
segítségével.

Az ötfordulósra hirdetett bajnokságban
Kiszomboron, Ásotthalmon, Hódmezôvásárhe-
lyen és Szegeden lezajlottak a versenyek. A záró
forduló augusztus 11-én reggel 9 órakor
kezdôdik  Csongrádon a Cseh István Lôtéren.
Versenyszám: 25 korong toronykakas + 5 lövés

golyós fegyverrel.
Minden versenyen megrendeztük a kiírás sze-

rinti lövészszámokat, annak ellenére, hogy az
adott versenyen a kiírásban elôl szereplô
versenyszám számít a bajnokság ered-
ményében. Versenyenként a nevezôk száma 15-
25 fô között változott. Összesen 37 vadász vett
részt a vetélkedésben, ami a megyei vadászok
2150 fôs létszámához képest szerény szám. A
verseny izgalmát az adta illetve adja, hogy az
elsô tizenöt versenyzô között azonos találati
számot elértek között szétlövéssel kell eldönteni
a sorrendet, a bajnoki pontszámítás miatt.

A versenyen indulók jól érezték magukat,
jövôben a kétszámos fordulókat is támogatnák.

A versenyek jó hangulatban zajlottak, és ebéd-
del végzôdtek.
A bajnokság végleges sorrendjét - az utolsó

versenyt követôen - a fordulókban elért négy
legjobb eredmény határozza meg.

Komoly Tamás

Tisztelt Vizslatartók! A Csongrád megyei
Vadászkamara Kynológiai Bizottság vadászkutyák
részére egyhetes bentlakásos kiképzô tábort
szervez. A táborba bárki jelentkezhet (vadász,
nem vadász),
a kutya képzettségi szintjétôl függetlenül. Minden
résztvevô eb a képzettségének megfelelô színtû
feladatokat hajt végre.
A tábor ideje: 2007 augusztus 25. – augusztus 31.

Helye: Mártély, Ifjusági tábor
Elhelyezés faházakban, napi háromszori étkezési
lehetôséggel.
A részvételre családtagokkal együtt is, van
lehetôség!
A szállás teljes ellátással: 30.000, Ft/fô/hét, napi
bejárásra is van lehetôség ellátással.
Elhelyezés: 2 fô/faház (4 ágyas), kutya is bent
tartható.

A tábor kezdete: 2007. aug. 25. (szombat) 
8-9 óra: Beérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
(külön igény alapján, lehetôség van elôzô esti
érkezésre és szállás igénybe vételére)

10-12 óra Képzettségi szint fölmérése 
13 óra: Ebéd
15-18 óra: Kiképzési foglalkozás
19 óra Vacsora

26.-tól - aug 31.: 2-2 órás foglalkozások:
7-8 óra Reggeli 
de. 8-10 óra Kiképzési foglalkozás
13 óra: Ebéd
du. 16-18 óra Kiképzési foglalkozás
19 óra: Vacsora

Kiképzési foglalkozások magukban foglalják:
vadászterületen természetes körülmények között
vaddal való találkozást, úsztatási lehetôség – vízi
munka- szôrmés vonszalék, stb. és mindazokat a
feladatokat melyek a Vadászati Alkalmassági Vizs-
ga követelménye. A vizslás tábor gyakorlati
foglakozásai Bajusz István kynológiai bizottsági

Kamarai lövészkupa 

A bajnokság állása  
1. Gyüre F. ............................................... 54
2. Magyar F. ............................................ 51
3. Szigeti L. ............................................. 50
4. Marjai P. .............................................. 40
5. Luczó Csaba  ........................................ 29
6. Dajka L. .............................................. 28
7. Török N. ............................................. 27
8.-9. Soós T. / Török S. ............................ 25

10. Sákovics A. ......................................... 23

elnök irányításával folynak. A VAV
követelményszintjét elérô kutyák vizsgát tehetnek.
Szabadidôs programlehetôségek:
strandolás, napozás, csonakázás, horgászat, sza-
lonnasütés, fôzés, kirándulás a Mártélyi Tájvédel-
mi Körzetben, lovaglás, távcsöves “vadászat”,stb.
Jelentkezni lehet:
OMVK Csm-i Területi Szervezet
Szeged, Irinyi J. u. 1  Tel:62/42o-362
e-mail: omvkcsongrad@invitel.hu
Tel.: 30/239-49-22
Bajusz István Kynológiai Biz. elnök   
Tel.: 30/42-90-322

Jelentkezési határidô: 2007. augusztus 21.

OMVK Csongrád Megyei Területi Szervezet
Kynológiai Bizottsága

Megjelent  "Kutyás" Bajusz István könyve
a vizslák tanításáról.

A Hódmezôvásárhelyen élô neves szakember 
több évtizedes 

tapasztalatait gyûjtötte egybe.
Számos vadásztársunkat vezette 

már be a vadászkutya idomítás rejtelmeibe.
A könyv kizárólag a szerzôtôl rendelhetô meg.

A tábor után minden résztvevônek ilyen fegyelmezett lehet a kutyája.
(drótszôrû magyar vizslák a Póspataki-Drótos kennelbôl)

Emlékverseny Orosházán
2007. augusztus 18-án Orosházán

kerül megrendezésre a

KOLTAI ZOLTÁN
KORONGLÖVÔ EMLÉKVERSENY!

Versenyszámok:
25 korongos olimpiai skeet
25 vadász-skeet
25 vadász-trap
Nevezési díj: 4000Ft
A verseny kezdete: 8 óra
Minden sportbarátot és érdeklôdôt szeretettel

várunk!
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Bár az OMÉK több mint száz éves történetre
tekint vissza, az újkori regionális állat-
tenyésztési kiállítást a Hód-Mezôgazda Zrt.
vezette be Magyarországon. 1993-ra datálódik
az ötlet, miszerint szakmai kiállításon kellene
bemutatni a térség állattenyésztési eredményeit.
Hódmezôvásárhely már nevével is jelzi, hogy a
város mindig is a földrajzi régió hagyományos
vásárközpontja volt. A szervezôk a földrajzi
adottságokat és a hagyományokat kihasználva
elôször három megye mezôgazdasági szakem-
bereivel fogtak össze, hogy létrehozták a kiál-
lítást. Az Alföldi Állattenyésztési Napok az évek
során országos rendezvényé fejlôdött, ma már
egyre több külföldi cég is képviselteti magát.
Az elmúlt több mint egy évtized alatt állandó-
sult a kiállítás tematikája és eredeti célkitûzése
mely szerint a tenyésztett fajták legszebb,
legértékesebb egyedeit mutatják be. Az állatbe-
mutatókat évek óta bôvülô létszámban egészíti
ki a háttéripari kiállítók igénye szakmai megje-
lenése.

2005-ben egészült ki a szakma igénye szerint a
kiállítás a növénytermesztési ágazat bemu-
tatkozásával is, hiszen az eredményes állat-
tenyésztés nélkülözhetetlen alapja a minôségi
növénytermesztés és takarmány-elôállítás. A
hódmezôvásárhelyi áprilisi hétvégék a szakma
elsô számú találkozójává váltak. 2003 augusz-
tusában ebben  a Kiállítási Centrumban ren-
deztük meg az Országos Vadásznapot.

2007-ben a vadgazdálkodás is lehetôséget
kapott, bizonyítsa, hogy az agrárium része. “
Együtt a vadgazdálkodás jövôjéért” címen meg-
jelent kiállítóként a Magyar Vadvilág Tár-
saság, a Vadászati Kulturális Egyesület, a
DALERD Zrt., a Vadászlap valamint az

OMVK Csongrád Megyei Területi Szervezete.
Kísérôrendezvényként az I. ôzvadászat Nyitány
került megrendezésre. Április 27-én 16 órától a
Kiállítási Centrumban lévô Vándorsólyom
fogadó elôtti területen szoboravatás volt a
nyitány lsô akkordja, a Farczádi Gyôzô szabad-
szállási fafaragó által készített szobrot dr. Koncz
István vadászíró e nemes vadfajunkat méltató
szavai után leplezte le. Közremûködtek a
Csongrád Megyei Vadászkürtösök.
Utána a térség vadászalkotóinak mûveibôl nyílt

kiállítás a Hód-Vad Khe. szervezésében a Kiál-
lítási Centrum lévô Lovas Presszóban, a kiál-
lítást Oláh Csaba a Vadászati Kulturális
Egyesület elnöke nyitotta meg.

Este 7-tôl a VKE Vadászkürtös Egyletének tag-
jai tartottak bemutatót az igen szép számú
közönség elôtt a Szent István téri templom
elôterében, majd 8-tól Szent Hubertusz misére
került sor a Baranya Vadászkürt Együttes és a
Bársony István Szakközépiskola diákjai
közremûködésével.

Külön öröm volt számunkra, hogy az Állat-
tenyésztési Napokra díszvendégként meghívott
ország, Szerbia, delegátusának vezetôje Danilló
Golubovics államtitkár úr minden ren-
dezvényünkön  megjelent és biztosított bennün-
ket a két ország vadászatának kölcsönös megis-
merésének, valamint kapcsolatok kialakításá-
nak, szélesítésének lehetôségérôl.
A rendezvényhez való csatlakozás alapgondola-

ta azt volt, kiállítók zöme vagy vadászik, vagy a
földjén vadásznak. Közelítsünk tehát
egymáshoz, és bizonyítsuk, helyünk és
szerepünk van az agráriumban!

mgy

Aláírásgyûjtést kezdeményezett a Vadászkama-
ra Békés megyei szervezte a sportvadászok ter-
vezett pszichológiai alkalmassági vizsgája ellen.
A felhívás szerint a sportvadászokra történô
kiterjesztés teljességgel indokolatlan és elfogad-
hatatlan. Szerintük ez ellentétes a nemzetközi
gyakorlattal is, ahol csak különösen indokolt
esetekben rendelik el a mentális alkalmasság
igazolását. Az ilyen jellegû vizsgálat többek
között Németországban, Szlovákiában és
Romániában is ismeretlen. Diszkriminatív a
magyar vadászokra nézve, hisz a külföldi bér-
vadászoknak szûrését nem tervezik. Ha pedig
netán rájuk is vonatkozna a rendelet, várhatóan
igen kevesen jönnének hozzánk vadászni.

A vadászbaleseteket sem pszichésen sérült,
vagy antiszociális egyének okozták, hanem a
vadászati törvényeket felelôtlen és figyelmetlen
módon megszegô vadászok, a törvényi szigort 

inkább velük szemben kellene érvényre juttatni,
mondja a felhívás. Az egyébként is szigorú
fegyvertartási feltételek ellenére is az ismertté
vált fegyveres bûncselekmények 99 %-át
illegálisan tartott fegyverrel követték el.

A Kamara szerint a módosítás hátterében gaz-
dasági érdekek húzódnak meg, egy újabb
“szenvedélyadóval” kívánják a magyar
vadásztársadalmat megsarcolni.
A felhívást megküldték az összes megyei kama-

rai szervezetnek és az összes Békés megyei
vadásztársaság elnökének. A megyei titkárokat
arra kérték, minden megyében küldjék szét a
felhívást a vadásztársaságoknak. A
kezdeményezôk kérik, hogy mindenki csak
egyszer írja alá az ívet. Annak viszont nincs
akadálya, hogy ne csak vadászok, de szimpa-
tizánsok is aláírják. Ez csak növeli a dolog
súlyát.

Vadászok az Állattenyésztési Napokon
Tiltakozás a

“szenvedélyadó” ellen

Mészáros György a kürtösökkel, Farzcádi Gyôzô, dr. Koncz István és Balogh János

A magunk védelmében

Nagyon fontos lépés ez. Nem elsôsorban
azért, mert a vadászokat sújtó sokféle értel-
metlen jogi korlátozás legostobábbika ellen
emel szót. Sokkal inkább azért, mert elôször
mozdult meg a magyar vadásztársadalom
“alulról”, elôször emelte föl szavát saját,
belsô kezdeményezésre. Önálló akaratból,
érvek alapján. Azt jelzi, hogy a “magyar
vadász”nem a birkafélék családjába tartozó,
a bürokrácia által szabadon levadászható
faj. Érveink annál hatásosabbak lehetnek,
minél többen írjuk alá a Békés megyeiek föl-
hívását. Mostanában azt hallani, a pszi-
chológiai vizsga bevezetése lekerült a
napirendrôl. A tiltakozás és az aláírás-
gyûjtés azonban így sem értelmetlen.
Egyfelôl bármikor fölmelegítheti valaki az
abszurd ötletet. Másfelôl jó volna demon-
strálni, hogy szükség esetén egységet és erôt
tudunk fölmutatni.

mt
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Én nem tanultam diákéveim alatt latint, de ezt
tudom:“Hajózni szükséges…”. Eleink állapítot-
ták meg ezt a törvényszerûséget, mint ahogy
vadász ôseink is szükségesnek látták a
csapdázás mesterségének folytatását.

Jómagam csupán harminc éve vagyok jáger, de
már hajtókoromban megtapasztaltam  szôrmés
és szárnyas kártevôink hathatós apasztását a
sztrichnin nevû idegméreggel. Ezt a hatékony,
fehér, porszerû mérget az 1970-es évek derekán
kivonták a használatból. Maradt a tojásban
használt foszforszörp. E folyadék feltûnô lilás
színével legitim “kollégának” bizonyult, mind-
addig, amíg okkal-ürüggyel közveszélyesnek
nem minôsítették. Ezt követte az F1-es és F2-es
szelektív méreg, szintén tojásban használva,
mely csupán a varjúfélékre volt hatásos. Mára
már ezek sem használhatóak, mivel nem felel-
nek meg a modern társadalom természetvédel-
mi igényeinek.

Így jutok a kemikáliáktól a különféle
csapdákig. Az ölôcsapdákat nem taglalom, bár
hatékonyak, és ôk is 24 órás mûszakban dolgoz-
nak minden nap, csakúgy, mint a fent említett
vegyszerek és az élve befogó csapdák. Az ölô-
csapdákról még annyit, hogy jogszabály nem
tiltja a használatukat, de elôírás van a csapdák-
ba került vad kiszenvedésének maximált idôtar-
tamára. Ja, és még annyit, hogy a rókára, kóbor
kutyára kitett vas felhúzott állapotban, jól el-
rejtve az óvatlan határjáró emberre is komoly
veszélyforrás.

Tehát az élve fogó csapdákról egy pár szót.
Szükségességüket leginkább az igazolja – látá-
som szerint -, hogy felpörgött világunkban a vad
ôrzésével megbízott szakembernek jóval
kevesebb ideje és energiája marad a haszonvad
védelmére, mint a korábbi évtizedekben. Arról
még csak említést sem teszek, hogy a hivatásos
vadász közönyös, és nem érdekli a dúvad-
apasztás. Pedig erre is gondolhatnék az erkölcsi
és anyagi megbecsülést hiányoló szakmánkban.
József Attila után szabadon így fogalmazódott
meg bennem: “Ötvenegy évem elszelelt, de havi
száz még sose telt.” De aki tisztában van szak-
mánkkal, az tudja, hogy a vadôr - mármint a jó
vadôr! -, nem a fizetés mértéke szerint végzi a
munkáját. Így tehát, ha van rá lehetôsége, még
csapdák alkalmazásával is ûzi, illetve apasztja a
dúvadat.

A menyétfélékre használt billenô, és ládac-
sapdák nagy hátránya, hogy méretüknél fogva a
becstelen megtalálók rögtön “elvi-szemmel”
néznek rájuk, és mi bottal üthetjük a nyomukat.
Nem olcsók, de ha használójuk ismeri a kis-
ragadozók szokásait, mozgási útvonalait, akkor
nem csak eséllyel, de hatékonyan is al-
kalmazhatja ôket. Gondoljatok bele! 24 órán át
szolgálatban vannak. Ti, akik gyakoroljátok az
éjszakai reflektoros rókavadászat megye-adta
jogait, ugye, nem sok nyestet, görényt láttok
éjjel? Tudom, hogy nem lôhetitek, és nem is
lövitek le e kiváló ragadozófajok megpillantott

egyedeit reflektorfény mellett, de tudnotok kell,
hogy méretüknél és életmódjuknál fogva talán
csak a tizedrészét láthatjuk állományuknak!
Pedig nagyszerû vadászok, és emberi szempon-
tok szerint sok kárt okoznak az apróvadban.

A nagyobb testû szôrmés kártevôket is meg-
fogó csapdák már nehezebben mozdíthatóak, de
az áruk is több tízezer forint. Minden élve
befogó csapda “nagy hátránya”, hogy napi rend-
szerességgel ellenôrizni kell, hogy eredményes
volt-e az éjszakai szolgálata. A különbözô állat-,
és természetvédelmi törvények elôírják a befo-
gott állat bezártságára, éhezésére utaló idôtarta-
mot.

A szôrmések csapdái után a tollas kártevôk
befogásáról. A héjakosár elônye nagy mérete.
Nehezen lopható el, és a vágómadár bizalmat-
lansága is hamarabb elszáll. Ez a csapda nem
szelektál, ami jó és rossz is. Míg a védett fajokat
– befogásuk esetén - törvényi elôírások
betartásával kell helyben vagy a befogás helyétôl
távolabb elengedni, addig a vadászható szárnyas
kártevôk elpusztíthatóak. (Minden ragadozó-
madár-faj az ország egész területén védett. Még
gyérítésükre sem adnak ki eseti engedélyt. A
szerk.) Az elengedettekben az a jó, hogy képet
kaphatunk a ragadozómadár-fauna
gazdagságáról. No, meg reménykedhetünk, hogy
a fácán kieresztôhelyünktôl 30 kilométerre
szabadon engedett héja nem talál vissza.A befo-
gottakat tán érdemes volna meggyûrûzni, hogy
mozgásukról pontosabb képet alkothassunk.

Mielôtt a - megyénkben pár hónapja - “befu-
tott” Larsen-csapdának kikiáltott szarka-szajkó
és dolmányos varjú élve befogó csapdáról nyi-
latkoznék, még egy nagy “hátrányát” említeném
e csapdaféléknek. A csaliállat, mely serkenti a
predátor csapdában landolását, jogokkal ren-
delkezik. Állatvédelmi törvény! Ismét a makói
alma materem névadóját idézem: “Ehess, ihass,
ölelhess, alhass! A mindenséggel mérd magad!”
Szóval, legyen étele és itala a csaliállatnak! Még
jó, hogy ez a figyelmes törvény nem rendelkezik
arról is, hogy röptessem vagy sétáltassam meg,
a szóban forgó csalimadarat vagy emlôst, netán

a szerelemre párt is szerezzek neki. Tehát Larsen
úr találmányát én ezév június másodikán kap-
tam használatra azoktól, akik többet akarnak,
és többet is tudnak befektetni
vadászterületükbe. Egy kocka alakú, csibedrót-
tal borított fakeretrôl van szó, mely három
fakkra van osztva. Kb. 1/2 m³ a csalimadár
helye, a másik, kb. ½ m³ két részre osztva a
befogó rész.A csalimadárról nem tudható, hogy
hívófél-e avagy a revírbe jogtalanul behatoló
egyed, de barátság ide, féltékenység oda, az
addig szabad fészekrabló beugrik egy szóra, és
megvár engem –fogolyként. (Viszont nem eszik
több kisfoglyot.) Téged is ott fog várni, csak
vedd a fáradtságot, ne sajnáld az idôt és az üze-
manyagot, s megtapasztalhatod e csapdaféle
hatékonyságát.

Három hétig használtam két csapdát, majd
három hete már csak eggyel dolgozom (a
másikat kölcsön adtam legkedvesebb
vadászbarátomnak). Negyvenöt nap alatt 36
szarkát fogtam be, melyeknek 75%-a öreg
egyed volt. Ez a csapda szelektív – a csalimadár
alapján. Igaz, hogy naponta ki kell menni, hogy
a “kollégámat” ellássam, és kivegyem a rabbá
vált fajtársat. Ha van helyed, érdemes egy tároló
röpdét létesíteni, hogy az esetlegesen leamor-
tizálódott csalimadarat cserélni vagy pótolni
tudd. Nekem eddig a csalimadarak meghálálták
a törôdést; még az eredetik dolgoznak. Amíg a
Tisza hullámtere beleesett a naponként
ellenôrzött járásomba, addig én is alkalmaztam
különbözô technikákat. Az utóbbi tíz évben
takarékra tettek a legmagyarabb folyó
környékérôl, és én is takarékra tettem magam
csapdák vonatkozásában. Ez most a másod-
virágzásom. Lehet, hogy kérészéletû lesz, de a
Tisza is minden évben, rendszeresen és több
napig “virágzik”. Errôl viszont tudnotok kell,
hogy csak a magyar nóta szerint “szomorú a
Tisza, mikor kivirágzik”, valójában gyönyörû és
kívánnivaló, mint a csapdázás.

Pongó Gyula

“Navigare necesse est…”

Szürke varjak a 
Larsen-csapdában
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Tizedik alkalommal…
A magyar vadászat szerves része a vadászati

kultúra, melynek fontos, napjainkban egyre
divatosabbá váló területe a vadábrázolás
mûvészete.

1997. novemberében Muray Róbert, aki e
terület elismert festômûvésze, mutatott be
engem a Magyar Vadászlap szakfolyóirat
mûvészeti rovatában. Ez a – munkáimmal is
illusztrált – írás elindított egy, azóta már tíz esz-
tendeje tartó folyamatot. Hogyan?

A Gemenci Erdô-, és Vadgazdaság Rt. jogásza,
az egyébként lelkes mûvészetpártoló vadászem-
ber, dr. Novics György e cikket elolvasva azzal az
ötlettel keresett meg, hogy mi lenne, ha
szerveznénk egy gemenci alkotótábort a
vadász-, és természetfestôk számára. Ter-
mészetesen igent mondtam. Ekkor arra kért,
hogy tegyek javaslatot a résztvevôk személyére.
Ettôl kezdve a gazdaság vezetése, illetve az elsô
táborvezetô, Muray Róbert szervezték ezt a
mûvésztábort, amelyet idén már a tizedik
hasonló követ. Az elsôre végül 1998 júliusában
került sor a festôi környezetben fekvô karapan-
csai vadászkastélyban, amely – az ottani szívé-
lyes vendéglátással együtt – úgy gondolom,
mindannyiunkban mély nyomokat hagyott. Itt
készült – vagy magunkkal hozott – fest-
ményeink, grafikáink a bajai székház, illetve
gemenci vadászházak falát díszítik.
Ami a résztvevô alkotókat illeti, közülük öten –

Gyalai Béla, Meszlényi Attila, Nemes István,

Szarvas Pongrác és jómagam – számítunk
alapító tagoknak. Vannak, akik már eltávoztak
az élôk sorából, vannak, akik más okból nem
tudnak részt venni a közös táborozásban.
Ugyanakkor mindig felbukkannak új arcok is
közöttünk: meghívott mûvészek, akik erdei
séták, kirándulások, vízi túrák, vadetetések, esti
és hajnali vadlesek, vagy adott esetben akár
vadászatok közepette megismerkedhetnek a jó
hangulatú, színes egyéniségekbôl álló csapattal,

a jellegzetes természeti szépségekkel, sajátos
növény-, és állatvilággal, melyeket e csodálatos
táj rejt magában. Az alkotás helyét, idejét,
eszközeit és témáját – hangulatos tájképek vagy
mozgalmas állatábrázolás – mindenki maga
választja meg. Az itt szerzett élmények, látottak,

hallottak mindenkit saját egyéniségének,
stílusvilágának megfelelôen serkentenek
alkotásra. Természetesen megnézzük egymás
munkáit, mindenki elmondhatja véleményét.
Hasznosak és tanulságosak a táborok prog-
ramját színesítô elôadások, vetítések, s a –
gyakran éjszakába nyúló – szakmai beszél-
getések is.A táborhoz kezdettôl szorosan kötôd-
nek a Csongrád megyei illetôségû alkotók. Mráz
János állandó visszatérô vendég, az utóbbi évek-
ben pedig törzstag lett Simon Ferenc. Sôt ebbe a
körbe bizonyos mértékig én is beletartozom,
hiszen biológia-rajz szakos diplomámat egykor
a szegedi Juhász Gyula Tanárképzô fôiskolán
szereztem.
Vendéglátóinknak köszönhetôen minden eddi-

gi tábor eredményesen zárult. Ennek elis-
meréseképpen az utóbbi három alkalommal
hárman – Szurcsik János, Nemes István és
jómagam – vehettük át a “Gemenci mûvésztelep
díja” elnevezésû emlékplakettet.
Ez alkalommal – amely a tizedik – Keselyûs ad

majd otthont az immár hagyományosnak
számító gemenci mûvésztábornak. Elsô
táborvezetônk, Muray Róbert idôközben saját
tábort hozott létre, tisztét pedig rám hagyta, így
az én feladatom mindannyiunk nevében
köszönetet mondani a Gemenc Zrt. vezérigaz-
gatójának, gazdasági igazgatójának, és jogászá-
nak, hogy életre hívták ezt az alkotótábort, s
lehetôvé tették, hogy hagyomány legyen belôle.

Valaczkai Erzsébet

Fent:
Csonka Tibor, a Gemenc
Zrt. vezérigazgatója,
Rékasi Csaba, Ferencz
László erdészetvezetô-
helyettes, Szurcsik
János, Valaczkai Erzsé-
bet, dr. Novics György,
Prihoda Judit

Lent:
Szarvas Pongrác, Gyalai
Béla, Ezüst György,
Ambrus Lajos, Mráz
János, Kalas András,
Nemes István és Simon
Ferenc a karapancsai
vadászkastély elôtt
2006-ban.

Eddigi táborok:

1998 Karapancsa
1999 Keselyûs
2000 Dusnok
2001 Dusnok

2002 Karapancsa
2003 Keselyûs
2004 Dusnok

2005 Kardosfa
2006 Karapancsa
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Ilyen angol boxokban költenek a foglyok. A foglyos területeken a fácán és a nyúl álománya is megnô.

kártevôt fogtak velük. 2006. januártól decem-
berig 52 róka, 55 kóbor macska, 9 kóbor
kutya, 12 nyest, 27 szarka és 29 szajkó fogó-
dott meg illetve került puskavégre. 2007-ben
június közepéig 9 róka, 13 macska, 11 kutya,
4 nyest, 2 borz, 14 szarka és 17 szajkó a zsák-
mánylista. Ettôl az évtôl használják az úgy-
nevezett Larsen-csapdákat. (Leírását lásd.
Pongó Gyula cikkében.)
Az így kialakított foglyos területen  jelen-

tôsen nôtt a fácán és a mezi nyúl állománya.
Nem csak egyik vadmadarunkat, de egyik

legszebb vadászati módunkat is próbáljuk
megmenteni ezzel a programmal. A ha-
gyományos bokrászat “alanya” ugyanis elsô-
sorban fogoly. Három-négy vadász pár hajtó-
val és két jó kutyával remekül szórakozhat így
kora ôsszel, amikor a jó fácánozáshoz még túl
nagy a takarás. Elállókra nincs feltétlenül
szükség, hisz a fogoly viszonylag jól bevárja
az embert és a kutyát. A fogoly szeptembertôl
vadászható, s ekkor immár lôhetünk néhány
szépen futó mezei nyulat is az élmény színe-
sebbé tételére.
De a késôbbi nagyobb körvadászatokon is

különleges csemegét nyújthat a fölburranó
fogolycsapat. Széchényi úgy fogalmazott: “a
téli nyúlstráf ékessége a sok fogoly”, amely
ilyenkor már magasan repül és igen jó lô-
sportot nyújt.A sok persze viszonylagos foga-
lom. Ma már a legtöbb helyen egy csapat
fogoly is soknak számít.
A Dalerd nemcsak a foglyok gondozására

fordít kiemelt figyelmet, hanem tájékoztatás-
ra. Idôrôl idôre meghívja a megye és az ország
érdeklôdô vadgazdálkodóit, és részletesen
beszámol a tapasztalatokról.

Ôsi vadmadarunk, a fogoly, csaknem kipusz-
tult Magyarországról. Megmentésére egy
komplex program indult, amelyben részt vesz
a Dalerd Zrt. is.
A munka 2004-ben kezdôdött. Állami támo-

gatással egy fogoly tenyésztelepet hoztak létre
Lenesen Árva Károly vezetésével.A tenyésztés
megkezdésével együtt négy mintaterületet
jelöltek ki az országban: a korábbi fogoly
kísérletek színhelyén, a Lajta-Hanságban,
Abádszalókon, Bácsbokodon és a Délalföldi
Erdészeti Zrt. derekegyházi területén.
A mintaterületeken a legfontosabb  az ideális

élôhely kialakítása. A Dalerd saját földjén és
bérelt területeken egy 500 hektáros tömböt
alakított ki. Itt sávos kultúrákat telepítettek.
Sövényeket alakítottak ki, mellé csíkokban
lucernát, kukoricát, napraforgót, gabonát
vetettek, valamint fûkeveréket, édesköményt,
mályvát, szabad sávokat, utakat, nyiladékokat
is hagytak. A földet a földtulajdonostól
kibérelték, a terményeket vadtakarmányként
hasznosították. Közismert, hogy a fogoly
(valamint a fácán és a nyúl) a táblaszegé-
lyeken szeret legjobban tartózkodni, itt
fészkel (és fial). Nos, a kialakított 6-12 méter
széles sávokban nem vegyszereznek, hisz a
fogolycsibék elsôsorban állati eredetû
táplálékot, hangyatojást, lárvákat fogyasz-
tanak. Itt csak a költési idô után kaszálnak, s
akkor is vadkímélô technológiával, vadriasztó
lánccal. A Dalerd 2005-ben saját
vadászterületén 500, 2006-ban pedig a szom-
szédos Derekmezô Zrt. területén egy 268 hek-
táros fogoly-revírt alakított ki a fent leírt
módon, ez a két terület szomszédos egymás-
sal.
A természetvédelmi hatóság engedélyével a

védett ragadozómadarakat is befoghatják.
Számos héja, ölyv és barna rétihéja kerül a

csapdákba, ezeket Ásotthalmon szabadon
engedik.
A Dalerd 40 angol boxot helyezett ki a terüle-

tre. Ezekbe a 3,5x3,5x1,6 m-es dróthálóval
védett kalitkákba tették ki a kényszerpárosí-
tott foglyokat. Természetesen minden
ketrecben van etetô, önitató megfelelô búvó-,
és fészkelôhely, porfürdô. A drótháló a
legtöbb ragadozótól megvédi a foglyokat. Elô-
fordult azonban, hogy kóbor kutya, vagy le-
gelô tehén és ló (!) szétdúlta a ketrecet.
Védekezni kell a patkány és a hörcsög ellen is,
mert ezek néha még a felnôtt madarakat is
képesek elpusztítani.

Rendkívül lényeges a  ragadozókontroll. A
Dalernél eddig ládacsapdákat  valamint
héjakosarakat használtak és meglepôen sok

Fogolyprogram állami segítséggel
FFaajjmmeennttééssbbeenn  vveesszz  rréésszztt  aa  DDaalleerrdd
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Rövidszôrû német vizsla kan kiskutyák eladók.
Apa , anya vadászik. kitûnô kiállítási ered-
ménnyel. A kölykök nagy termetûek egyszínû
barnák, törzskönyvezettek.
Szabó Attila Hmvhely Damjanich u. 98.
Tel: 20/912-3869

Minôségi rövidszôrû magyar vizsla
kölykök születtek. Az apa: Világgyôztes
Malomközi Pompás,eredményei:
H S C H . , H J C H . , - J . b e s t e r- 1 0 X B O B . , -
2XBOG.,J.Eu.WINNER J.CI.WINNER.,-
1 3 XC AC . , - 2 X R . C AC I B. , - 7 XC AC I B. , -
2XBOG3.,BIS3.,Klubgyôztes 2006-ban,VAV.
HD-frei.
Az anya: Kôfalmenti Odett-
CAC.,Tsz.,HFGY,
web: www.magyarvizsla.ingyenweb.hu 
dr. Szuromi István Tel.:0620/230-9991 

Hatástalanított, nem engedélyköteles, dupla    
sörétes külsô kakasos 1927-ben gyártott belga
“Bayard”, 12-es vadászfegyver, eredeti vésetekkel
gyûjtônek eladó, vagy nagyvad vadászatra el-
cserélhetô. Tel: 30/291-60-34 Dorogi Géza

Vadtápsó 5 kg-os mikroelemekkel dúsított,
kullancsot, orrbagócsot, egyéb parazitákat
távol tartja a vadtól, utódnevelési,
agancsnövelési idôszakban
nélkülözhetetlen. Újdonságok: kenhetô
tubusos és dobozos, ôrölt és 10 kg-os,
vízben, esôben nem oldódó (csak a vad
nyalásával oldódik). Különféle erdészeti,
szôlészeti, kertészeti vadriasztók árusítása
kis és nagy tételben. Szeged, Szabadkai u. 8.
Tápbolt. Tel: 30/291-60-34 Dorogi Géza

Távcsô! Infra fényvetôs Cyclo-NZT típusú éjjellátó
monokulár eladó. Tel: 30/291-60-34 Dorogi Géza

VADÁSZRÉSZ
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APRÓKA
Zastava 12/70 ARMS BOCH, Mûszaki érv.:
2015. Kategóriába sorolt. Kifogástalan
esztétikai és mûszaki állapotú. Ár: 55.000 Ft
Érd.: Molnár Sándor 30/9851641

A Magyar Közlöny 2007 évi 94. száma hirdeti
ki a vadászati törvény végrehajtási rendeletének
(Vhr.) legújabb módosítását. A 61/2007. (VII.
13.) FVM. sz. rendelet összesen ha t(6)§.-t tar-
talmaz, és jórészt csak pontosítja a hatóság
engedélyezési, és a vadászatra jogosultak
madárvédelemmel kapcsolatos – már ismert –
eljárási és bejelentési kötelezettségeit. A ren-
delet 4.§-a azonban már jelentôs változásokat
tartalmaz az erdei szalonka tavaszi vadásza-
tában! Tekintsük át a jelentôsebb változásokat!

A 2.§.: A jogszerûen elejtett /befogott
vadászható madarak szállításának,
értékesítésének – már korábbról ismert -
szabályait pontosítja. Szállításnál, eladásnál
legalább a madár egyik szárnyán, a faj
meghatározásához szükséges mértékben a tol-
lazatot meg kell hagyni.(a pontosító új kife-
jezéseket vastag betûvel jeleztük) Egyébként
vadászható 16 madarunk közül, mindössze 4 faj
jogszerûen elejtett egyedeit értékesíthetjük “lôtt
vadként”(fácán, fogoly, tôkésréce és örvös
galamb) A Vhr. hatályos szövege (45.§. (2)-bek)
nem az értékesíthetô fenti 4 fajt sorolja fel,
hanem azt a másik 12-tôt, amelyek lôtt
egyedeinek eladását tiltja.

A 3.§.a külföldiek (vadászati engedélyesek!)
vadászatával kapcsolatos – 24 órával megelôzô
– bejelentési kötelezettséget terjeszti ki azáltal,
hogy most már nem csak a külföldiek bér-
vadászata esetében, hanem mindennemû (pl.
térítésmentes) vadásztatásuknál is kötelezô azt
elôzetesen megtennie a vadászatra jogosultak-
nak: a vadászati hatóság, vagy a vadászati és ter-
mészetvédelmi hatóság felé, egyidejûleg.

A 4.§, és melléklet azonban már teljesen új
szabályozást jelent az erdei szalonka vadásza-
tát illetôen. Ami változatlan maradt: továbbra
is csak húzáson vadászható, és továbbra is
személyenként legfeljebb napi 4 db lôhetô. Ám
“a miniszter határozattal az erdei szalonka ele-
jtésének védelmére vadgazdálkodási
körzetenként hasznosítási
kvótákat állapít meg, amely
országosan az évente
átvonuló erdei szalonkák
mennyiségének 1%-át nem
haladhatja meg”Az erdei sza-
lonka helyi vadászatát pedig
– a jövôben – a vadászati
hatóság engedélyezi (ter-
mészetesen a körzeti kvótá-
val összhangban!) “amely
nem haladhatja meg
vadászterületenként az adott
idényben elejthetô meny-
nyiséget”

Bevallom ôszintén: nem
világos számomra, hogy a

“miniszteri körzeti kvóták” mellett, vajon a
vadászati hatóság “vadászterületi kvótákat” is
megállapít-e, vagy csak egyszerûen rendszeres
(napi, heti, vagy dekádonkénti) jelentések
folyamatos összesítésével követi nyomon a
vadászati idény alatt a teríték alakulását?

Ha a szalonka hagyományos - egyes
vélemények szerint “nem szalonképes” - tavaszi
vadászata megtartásának az volt a feltétele,
hogy az EU felé kinyilvánítsuk a Madárvédelmi
Irányelvekkel szembeni lojalitásunkat,
véleményem szerint egyszerûbb, hitelesebb és
mindenki számára elfogadhatóbb megoldás lett
volna, a naponta és személyenként elejthetô
mennyiség korlátozásával operálni. Fogalmam
sincs például, az ország (vagy akár csak a
megyénk területén!) átvonuló – és persze évek
szerint is eltérô létszámú - erdei szalonkák
számáról!? Erôsen kétlem, hogy a teríték-ada-
tokon kívül (amely az utóbbi 10 évben orszá-
gosan is, a megyénkben is, markáns növekedést
mutat!) van-e megbízható adat, módszer - a
nappal rejtôzködô, éjjel vonuló - erdei szalonkák
létszámának, populáció-dinamikájának meg-
becslésére. Ennek hiányában pedig, a számított
“1%”, és a “kvóta-rendszer” hitele, szaksz-
erûsége kétséges.

A madárvédelem és a vadászat hazai és
nemzetközi tudományos szervezetei
egyetértenek abban, hogy az erdei szalonka
európai populációjának sebezhetôsége a
telelôhelyek környékén keresendô (Földközi-
tenger északi, és déli partvidéke!), ahol jó
néhány helyen a mai napig élô gyakorlat az erdei
szalonka (és az apró énekesek!) étkezési célú
hálózása. Csak reménykedni lehet abban, hogy
az érintett országok mielôbb beépítik (és
mûködtetik is) saját jogrendszerükbe az Unió
madárvédelmi irányelveit. Végülis – mint
esetükben is – Uniós tagországokról van szó…

Marsovszky István

“…az erdei szalonka elejtésének védelmére…”

Nem fogy a száma...
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BBaarrkkóócczzii  ééss  NNaaggyy  ttáárrssaaii
pprreeppaarrááttoorr  mmûûhheellyy

Igényes és precíz egyedi kivitelezésben vállalja

madár, kisemlôs, nagyvad mell- és csont

trófeák valamint hüllôk, kétéltûek, halak der-

moplasztikáinak elkészítését, valamint egyéb

csontanyagok kialakítását és régi prepará-

tumok felújítását, magánszemélyek, oktatási

intézmények, múzeumok és egyéb bemutató

központok számára

Mûhely: Hódmezôvásárhely, Ady E. u. 40

Tel.: 06-70-330-5988

e-mail: barkoczi@hotmail.com
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6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy u. 32. • Tel./Fax: (62) 248-768 • Mobil: (30) 958-0603
honlap: www.hargitajagd.hu • e-mail: hargitajagd@invitel.hu

Eredményesen kíván vadászni?
Szüksége van az alábbi cégek termékére?
Fontos Önnek a jó ár és a színvonalas kiszolgálás?
Tegyen egy próbát! Hívjon, vagy írjon! Nem bánja meg!

Fegyver: Steyr Mannlicher, Rössler Titan, Heym, CZ, Remington, Marlin, Sako, Tikka, Tula,     
Merkel, Sauer, Mauser, Baikal-IZS, Voere, Sabatti, Marocchi, Rizzini.

Optika: Leica, Schmidt&Bender, Swarovski, Zeiss, Kahles, Meopta, Steiner, Minox, Vanguard, 
Praktica, Exakta.

1991-tõl folyamatosan a vadászok szolgálatában.

ÕÕSSZZII  MMOOTTOORRFFÛÛRRÉÉSSZZ

AAKKCCIIÓÓ

Most akciós árainkon túl 
kedvezõ hitellehetõséggel 

várjuk Önöket!

Egyszeri 5% kezelési költség

Törlesztõrészletek száma: 10

A törlesztõrészlet a
hitelösszeg 10%-a.

22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  11--ttõõll  

22000077..  ookkttóóbbeerr  3311--iigg


