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Valamennyi vadásztársunknak kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket
és vadászsikerekben gazdag boldog új évet!
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2010. címszavakban
A 2010/2011-es vadászati évre majdnem 100 fő nem érvényesíttette állami vadászjegyét időre. Miután a fegyvertartás alapdokumentuma az érvényes állami vadászjegy,
aki azzal nem rendelkezik, kimeríti a lőfegyverrel való vis�szaélés fogalmát. A rendőrséggel kötött együttműködési
megállapodás és a hatályos jogszabályok alapján, egyeztetnünk kell a rendőrkapitányságokkal, hogy kik azok a
személyek, akik a fegyverüket jogszerűtlenül tartják. Ennek során fény derült arra, hogy legtöbben már nem rendelkeznek fegyverrel, csak elfelejtették közölni irodánkkal ezt a változást.
g

Sikeres vizsgát tett 2010-ben 81 fő, de decemberben
még kettő állami vadászvizsgát tartunk, kb. negyven fő
részére. A fokozott vizsgázási kedv annak is köszönhető,
hogy új vizsgakövetelmény-rendszer van kidolgozás alatt,
ami várhatóan hamarosan életbe lép.
g

Képesített vadhúsvizsgálói képzést tartottunk június elején, ahol negyvenen tették le a sikeres vizsgát. Ezenfelül
az összes eddigi képesített vadhúsvizsgáló részére, a megváltozott jogszabályi háttér miatt továbbképzést tartottunk. Ezen sem vett részt mind a 190 fő, volt aki úgy döntött, nem folytatja tovább ezt a tevékenységet. Aki nem
hallgatta végig a továbbképzést, azoknak az állategészségügyi hatóság visszavonta az engedélyét.

Pakson. Nagyon ritka esetben fordul elő a „nem felelt
meg” minősítés.
Október 8-án második alkalommal vett részt szervezetünk a Szekszárdi Lobby Találkozón, ahol a cégeknek,
egyesületeknek lehetőségük van a meglévő kapcsolataikat ápolni, illetve új ismeretségeket kötni.
g

A helyi médián keresztül igyekszünk a civil lakosságot tájékoztatni különféle vadászati, vadgazdálkodási témákról.
A Tolnai Népújság havonta negyed oldalt biztosít a vadászkamara részére PR-cikkek megjelentetésére. Emellett szívesen közlik rövid híreinket, megmozdulásainkat is.
g

A Tolna Megyei Vadászszövetség az idei évben ismét
nyert a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán, ezúttal
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül
a szervezet.
g

g

A vadásztársaságok képviselői már megszokták, hogy
irodánkban lehetőség van külföldi állampolgárságú vadászok részére felelősség- és balesetbiztosítást kötni, ezt
a lehetőséget rendszerint igénybe is veszik. Az ügyintézés
gyors és egyszerű, a biztosítás ára kedvező.

g

Vadászkutya-alkalmassági vizsgákat rendeztünk több
helyszínen, Tamásiban, Dombóváron, Decsen, Bogyiszlón,
g

Új székhelyen
a Vadászkamara és
a Vadászszövetség
Új helyre költözött a Tolna Megyei
Vadászkamara és a Tolna Megyei Vadászszövetség.
Az új székhely címe: Szekszárd,
Pollack Mihály utca 32/B. fsz. 2.
Megközelíthetőségek:
Észak felől érkezve Szekszárdra a városkerülő úton a Mátyás király utcába jobbra fordulva, majd az első utca
(kb. 20 méteren belül) balra, ott az első háromszintes társasház az utcában
jobb oldalon.
Dél felől érkezve Szekszárdra a városkerülő úton a Mátyás király utcába balra fordulva, majd az első utca
(kb. 20 méteren belül) balra, ott az első háromszintes társasház az utcában
jobb oldalon.

Második éve vesz részt megyénk a szalonkamonitoring
programban, melynek koordinálását Dr. Király István végzi.
A megyében több vadásztársaság vállalta a folyamatos
megfigyelést, így nekik lehetőségük lesz tavasszal mintagyűjtés céljából szalonka elejtésére, meghatározott kvóta alapján.
g

Kereshetnek minket a 74/512-224-es telefonszámon, a
postmaster@tolna-omvk.t-online.hu e-mail címen, valamint további hasznos információkat olvashatnak a
www.omvk-tolna.hu oldalunkon. Munkaidőben készséggel állunk vadásztársaink rendelkezésére.
Kocsner Antal elnök urat a 30/239-46-39-es,
Dr. Király István titkárt a 30/239-46-40-es,
Acsádiné Ildikót a 30/983-91-50-es mobilszámon érhetik el.
Vadászüdvözlettel: AVI
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HÖLGYKOSZORÚ
▪ Május

Dianáink ebben az évben is számos
rendezvényen vettek részt, és öregbítették Tolna megye és a Dianák hírét.
Tagjaink közül néhányan értékes vadászélményekkel gazdagodtak, meglátogattunk több szabadtéri kulturális
rendezvényt, és egyéb elfoglaltságok
mellett még egy színvonalas szakmai
konferencián is csiszolhattuk tudásunkat, hozzáértésünket.
És most lássuk, hol voltunk idén:

▪

A vadászkamara megyei szervezete május elsejére majálist rendezett a
vadászhölgyeknek a sióagárdi lőtérre. A programban szerepelt koronglövészet, szabadtűzön főtt ebéd és
gyerekprogramok. A rendezvényen
tiszteletét tette Bán Beatrix, a Diana
Vadászhölgy Klub elnöke, valamint
Kocsner Antal kamarai elnök is.

15-én a
szakadó eső ellenére sem maradtunk otthon, hanem elmentünk
Tamásiba, ahol a
Gyulaji Erdészet
kollégáinak közreműködésével a
dámbikáról hallottunk előadást,
és láttunk egy kis
trófeabemutatót.
A hidegben átfázott résztvevőket
Farkas Ibolya látta vendégül egy meleg teára.

▪ Június első hetében az OMVK szoká-

sos éves vadgazdálkodási konferenciáján is részt vettünk, ahol büszkén
hallgattuk a Dianák bemutatkozásában, hogy Tolna megyében elsőként
kezdtek a vadászhölgyek szerveződni.

▪

Június 6-án reggel hosszú útra,
Csongrádra indultunk, a VII. Diana
Kupa koronglövő versenyre, melynek
22 nevezője volt. A biztonságra rendkívüli figyelmet fordítottunk, ahogy tanácsoljuk is minden vadásztársunknak, aki fegyvert vesz a kezébe. A
lövést megszakítván finom kétfogásos
ebéddel pótoltuk az elveszett kalóriát,
melyet még megtoldottunk Bozóné
Olgi süteményeivel. Végeredményben büszkén térhettünk haza, hiszen
talán a mi megyénk képviseltette leg-

nagyobb számban magát a rendezvényen, ahol az amatőr kategóriában
Bölcskei Rozika az előkelő második
helyet szerezte meg. Hajas Kriszti és
Farkas Ibolya is fej-fej mellett haladva, igen szép eredményt ért el.

▪ Június

19-én, a Sióagárdon rendezett megyei vadásznapon játszóházzal vártuk a vadászok gyerekeit,
minden ügyeskedőnek ajándékkal
kedveskedtünk.

▪ Július 3-án a Pécsett megrendezett

Országos Vadásznapra látogattunk
néhányan.

▪ Július 17-18-án Karapancsán, a Ge-

menc Zrt. Izabella-napi rendezvényén vettünk részt. Programok közt
szerepelt dámalovas bemutató, falkavadászat, előadások a Bellyei uradalomról; meghallgattuk a Baranya
Vadászkürt Egyesület koncertjét; jelen
voltunk Croy-Dülmeni Izabella főhercegasszony mellszobrának avatásán,
megtisztelő volt, hogy találkozhattunk
Habsburg-Lotharingiai Saroltával; s a
Kiskastély Múzeum kiállítását is megnéztük.

▪ Augusztus 14-én harmadik alkalom-

mal rendezték meg Bács-Kiskun megyei Dianák koronglövő versenyünket. A bajai lőtérre négy megyéből
érkeztek versenyzők. Tagjaink itt is nagyon jól szerepeltek, Csík Anikó második, Farkas Ibolya harmadik helyezett lett egyéniben, a családi versenyt
a Bölcskei házaspár (Gábor és Roza)
nyerte meg. A meghívást köszönjük
Jerkovics Csillának.

▪ Szeptember 18-án reggel Kölesdre

mentünk, mint már a korábbi évekFolytatás a következő oldalon
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ben is, Greifenstein József a Diána-napi vadászvigalom szervezője
meghívott minket, vadászhölgyeket
a rendezvényre. Hubertus-mise után,
megnéztük Boros Andrea vadásztémájú festményeit és Szinger Ádám afrikai trófeagyűjteményét. A borospincét sem felejtettük el, ahol a Gemenci
Sulyom kürtegyüttes tartott egy kisebb
bemutatót nekünk. Palánki Gábor
közreműködésével megismertük néhány vadászkutya jellemző tulajdonságait. A délután folyamán Szabó Erzsébet ruhakollekciójából tartottunk
egy kis divatbemutatót. Szüreti felvo-

H

agyományosan Érsekcsanádon
– szeptember 24-én – ért véget az erdőgazdaságok közötti lőversenysorozat.
Az év folyamán 10 fordulóban mérhették össze lőtudásukat – sörétes és
golyós fegyverekkel – az erdőgazdasági dolgozók. A szoros versengésben, zsinórban ötödik esztendeje, a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. csapata nyerte el az elsőséget. Második
helyen a Gemenc Zrt., harmadik helyen pedig a Pilisi Parkerdő Zrt. csapata végzett.
Az egyéni helyezések a következőképpen alakultak:
1. Varga András (Pilisi Parkerdő Zrt.)
2. Karikó Róbert (ZALAERDŐ Zrt.)
3. Dobos József (NEFAG Zrt.)
4. Tóth Péter (Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt.)
5. Király Attila (Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt.)
6. Kovács Ignác (Gemenc Zrt.).
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nulás és az azt követő néptáncbemutató megalapozta a hangulatot az esti szüreti bálra.

vesebb sikerrel. Lássatok bennünket,
férfitársaink az elejtett vad mellett térdelve, csapzottan és fáradtan is, ne
csak a szép ruhánkban. Mert mi is vadászok vagyunk, még ha néha oly
nehéz is elhinni. Lesünk, cserkelünk,
célzunk. És ha talált, akkor jön a munka. Zsigerelünk, cipelünk, nyúzunk, és
ami ezzel jár. Tagjaink közül többen
ejtettek el gímbikát szeptember elseje óta, volt, aki dámbikát, vaddisznót,
és volt, aki tarvadat lőtt. Akinek területes tagsága van, rendszerint meghívásokkal kedveskedik a többi hölgynek. Így tudunk részt venni közösen
például egy-egy társas apróvadvadászaton is.
Szeretném megköszönni családjainknak, barátainknak, vendéglátóinknak egész évi támogatásukat. És persze szeretném megköszönni a tolnai
Dianáknak egész évi munkájukat. Remélem, jövőre újra találkozunk régi és
új barátainkkal.

▪

Október 29-30-án rendezte meg
a Diana Klub éves szakmai konferenciáját, ezúttal Borsod megyében,
Telkibányán. Örömmel vettük át – Szolnok megyével megosztva – a „legaktívabb megyei szervezet” vándordíját.
S hogy ne csak a felszínről és a „magamutogatásról” beszéljek, hadd
említsem, hogy bizony rendszeresen
járunk ki a vadászterületre, több-ke-

Ötödször

Vadászüdvözlettel:
Gubritzky Marcsi és AVI
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Diana vándordíj
Elismerés lányainknak

A Diana Vadászhölgy Klub 2008-ban
alapította a „Legaktívabb megyei
szervezet” vándordíjat, amelyet az
alapítás évében, a kezdetektől kimagaslóan teljesítő Hajdú-Bihar megyei
szervezet kapott meg. Akkor úgy tűnt,
talán Tolna megye lesz a soron következő, hiszen jó darabig szóltak rólunk
a híradások, legyen az akár megyei
napilap, Vadászinfo, vagy országos
vadászati folyóirat. Több alkalommal
szerepeltünk rádiós adásokban és
vadászati internetes portálokon is. A
sors úgy hozta, hogy a 2009-es évben
mégsem érezhettük magunkénak a
megtiszteltetést, Vas megye megelőzött minket, akiknek akkor szívből gratuláltunk munkájukhoz.
Maga a tárgy Seres Erzsébet porcelánfestő gyönyörű, kézzel festett vázája. Ezt a díjat minden évben az or-

A

szágos szakmai
konferencia alkalmával nyújtja
át Bán Beatrix, a
klub elnöke. Nem
volt ez másképp
most sem, október 29-én, pénteken, Telkibányán
a Jász-NagykunSzolnok megyei
Dianákkal megosztva, idén a
Tolna
megyei
szervezet is megkapta az elismerést.
Beatrix kihangsúlyozta, hogy az
idei évben a tartalmas programok
szervezése mellett hatalmas összetartásról tettünk tanúbizonyságot,
amikor
egyik
tagtársunkat tragédia érte. Azt is
elmondta, hogy
m i n d a m e l l et t,
hogy az idén is
nagyon sokat
„tettünk le az
asztalra”, ezt a
díjat az eddigi
évek munkájának elismeréseként kapjuk, hiszen már jó ideje
érdemesek voltunk rá.

Miszla

Makay házaspár vendégszeretetét élvezhették a vadászok október 9-én délután a miszlai Fölső kastélyban. A szervezők
nem kisebb előadókat hívtak, mint Oláh Csabát, a Vadászati Kulturális Egyesület elnökét,
Komáromy Imrét, a Vadász Könyvklub elnökét, valamint világjáró, közismert nagy vadászunkat, Hídvégi Bélát. A délután három órakor kezdődő program megnyitó ünnepségén
a Vadászkamara kürtegyüttes dallamait visszhangozták a dombok. Az est folyamán tartalmas előadásokat, történeteket adtak elő
a meghívottak, mindenkinek lehetősége volt
személyes beszélgetésre. A rendezvény jóval
a tervezett befejezési idő után ért véget, ami
a rendezvény létjogosultságát bizonyította.

Szeretnénk megköszönni a munkáját eddigi elnökeinknek, hiszen az ő
áldozatos és lelkiismeretes közreműködésük nélkül ma nem lenne ilyen
jó közösségünk. Minden tagunknak
köszönjük, aki bármilyen aprósággal
hozzájárult ahhoz, hogy a Tolna megyei Dianákat a vadásztársadalom elismert és említésre méltó közösségnek
tarthassa. Köszönjük azoknak a szervezeteknek az eszmei és anyagi támogatását, akik fontosnak tartották
azt, hogy ez a klub probléma nélkül
nyújthasson remek programokat a vadásztársaknak, a gyerekeknek, a civileknek és tagjainak. Köszönjük végül
a segítő szándékú kritikákat is, hiszen
hibáinkat ismerve tudjuk az eddiginél
is jobban végezni tevékenységünket.
AVI
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Megyei Vadásznap 2010.
A megszokottól jóval korábbi időpontban, augusztus utolsó vasárnapja helyett ezúttal június 19-én, szombaton
került megrendezésre a Tolna Megyei
Vadásznap. A helyszín változatlanul a
sióagárdi sportpálya és a mellette fekvő lőtér volt.
Az előző napi heves zivatarok és felhőszakadások ugyan legörbítették a
rendezők száját, ez azonban csak „főpróba” volt, hiszen a nagy napon gyönyörű
napsütés, és elviselhető meleg
időjárás fogadta a vadászokat. A tíz órakor
kezdődő ünnepi megnyitón
köszöntőt mondott Kocsner Antal, a Tolna Megyei Vadász-Szövetség
elnöke, majd ünnepi beszédre kérte
fel Csonka Tibor urat, a Gemenc Zrt.
vezérigazgatóját, aki ezen a napon
fővédnökként tisztelte meg a rendezvényt.
Számos kitüntetést adományozott a
vadászkamara és a vadászszövetség,
valamint a vadásztársaságok is.
A vadásznap kitüntetettjei:
– Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetésben részesült:
Sáfrány Lajos
– Kamarai Aranyérem kitüntetésben
részesült:
Id. Berg Péter
– Nádasdy Emlékplakett kitüntetést
kapott:
Paksi Úttörő Vadásztársaság
– Nimród érem kitüntetésben részesültek:
Id. Szőke Géza
Rauh Konrád
Pusztai István
– Hubertusz kereszt arany fokozata kitüntetést kapott:
Ludvig Pál
Jakab László
Holmi Miklós
– Hubertusz kereszt ezüst fokozata kitüntetést kapott:
Gerner Gábor
Ranga János
Széll Szabolcs
Ifj. Gyenei Ferenc
– Hubertusz kereszt bronz fokozata kitüntetést kapott:
Komjáthy Éva

A 2010-es megyei vadásznapon 16
fő ifjú vadász nyilatkozta ünnepélyesen, hogy a magyar vadásztársadalom méltó tagja kíván lenni. Ezen esküt
avatás követte,
mely eseményről
a résztvevők emléklapot kaptak.
A nap folyamán láthattak az
érdeklődők vadászkutya-fajtabemutatót, majd
szavazhattak Tolna megye legszebb vadászkutyájára is. A megtisztelő címet Dékány
János drótszőrű német vizsla kölyök
kutyája nyerte.
A vadásztársaságok sátrai alatt
készültek a főzőversenyre az étkek,

melyek nem feltétlenül vadból készültek, hiszen a zsűri kóstolhatott
vegyespörköltet, birkapörköltet, sőt
még nyárson sütött pontyot is.
Hogy a gyerekekről se feledkezzünk
meg, a Diana Vadászhölgy Klub tagjai egész nap játékokkal várták a kicsiket, lehetett rajzolni, festeni, lufit
fújni, totót kitölteni. Aki ügyeskedett,
apró ajándékkal szaladhatott anyuhoz.
A nagyobbacskák próbára tehették lőkészségüket a légpuskalövészeten, és mivel a vadászat férfisport, így
a gyereklövészeten is csak egyetlen
leány versenyző indult. Ő Jakabovics
Liliána volt, a fiúk között Pintér Attila
bizonyult a legügyesebbnek.
A vadásztársaságok sátrai alatt
még késő este is élénk beszélgetés
folyt. 
KI.
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Hivatásos vadászok
országos szakmai versenye 2010
Idén tizedik alkalommal került megrendezésre a hivatásos vadászok országos szakmai versenye. Augusztus 11-én és 12-én a „vadőri” szakma

is a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
volt. Tizenhét megye versenyzői – megyénként egy fő – vettek részt a rangos eseményen. Az első napon a

legjobbjai mérték össze tudásukat a
gyulaji erdőben. A házigazda ugyan-

lőkészség bizonyítása volt a feladat,
amelyet gyorsított korongvadász és

kétféle golyós lövészet során kellett
teljesíteni.
A második versenynapon gyakorlati
és elméleti versenyszámokban mérték
össze tudásukat a
„jágerek”. Az elméleti versenyszámok
közt volt 100 kérdéses teszt, videóteszt
és vadászati kultúra
témakörben egy izgalmas feladatsor.
Ezt követően a gyakorlati feladatok következtek a különböző állomásokon,
ahol állathang-felismerés, botanikai
ismeretek, trófeabírálat, anatómiai ismeretek – csontszilánk és különböző
Megnyitó
testtájak szőrtakarói –, lőszerismeret szerepelt a feladványok között.
KI.

A verseny helyezettjei:
I. helyezés: Németh Sándor, Somogy megye
II. helyezés: Varga András, Pest megye
III. helyezés: Varga László, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Különdíjak:
Lövészet:
Növényfelismerés:
Állathang-felismerés:
Trófeabírálat:
Elméleti teszt:
Videóteszt:
Vadászati kultúra:

Varga András, Pest megye
Tóth G. Balázs, Tolna megye
Varga András, Pest megye
Göncz Róbert, Zala megye
Németh Sándor, Somogy megye
Vizi Norbert, Veszprém megye
Major Tamás, Nógrád megye
Megyénk indulója

I. helyezett: Németh Sándor

II. helyezett: Varga András

III. helyezett: Varga László
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Szarvasbőgési trófeamustra a Gyulaj Zrt. Óbíród vadászházánál

A

2010. október 01.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. négy nagyvadas vadászterületen folytat vadgazdálkodási tevékenységet. Közülük három életében igen fontos szerepet tölt be a
szeptemberi szarvasbőgés, ami igazi
ünnep minden nagyvadvadász szá-

akkor kiemelte, hogy a jól végzett
munka után még koránt sem lehet
hátradőlni, hiszen előttünk áll még
egy dámbarcogás és a téli hajtásszezon, illetve a tarvadvadászatok, így
tennivaló akad majd bőven a vadászidény hátralévő hónapjaiban. Végül

mára. Ezt az ünnepi időszakot megkoronázandó, október elsején az óbíródi
vadászház előtti füves területen bemutattuk a szűk szakmai körnek és
meghívott vendégeinknek a szezonban, vadászvendégeink által elejtett 70
gímbika legjavát, a
legsúlyosabb, legmagasabb pontszámot
elért, vagy éppen a
legé rdekesebbnek
ítélt 35 trófeát. Nem
volt könnyű kiválogatni a „javát”, mert
nem csak a rendhagyó mustra, de maga
a bőgési szezon is különlegesre sikeredett.
A rendezvényt a vadászkürtök hangja a
„köszöntővel” nyitotta meg, majd ezt követően Gőbölös Péter
vezérigazgató
szólt a szép számban
megjelent „szakmához”, meghívott vendégekhez. Rövid üdvözlőjében megköszönte a hivatásos
személyzetnek az általuk végzett magas színvonalú munkát és odaadást,
ami lehetővé tette, hogy ilyen látványosságnak lehessünk tanúi. Ugyan-

vadászkürtjéről felcsendült a „vadászat vége-hallai” szignál és a vendégek birtokba vették a kiállított agancsokat. Innen-onnan elismerő szavak,
csendes, vagy akár harsány szakmai

viták hallatszottak, de előkerültek a
vendégkísérés közben megesett, mosolyt fakasztó történetek is szép számmal. Volt, aki büszkélkedett a kíséretében elejtett bika trófeája mellett, és

volt, akiben egészséges irigység ébredt, hiszen volt is mire büszkének lenni. Nem mindennapi eredménnyel
hagytuk hátunk mögött a szeptemberi hónapot.
Mit jelent ez röviden, a számok nyelvén: szeptember végéig 70 gímbika
került terítékre, amiből Gyulajon
3, Németkéren 10, Pincehelyen
25 és Hőgyészen 32 esett. Kiemelkedő az utóbbi trófeák 8,45
kg-os átlagos tömege is. 10 kg-ot
meghaladó trófeájú bika 9 került
terítékre, a legnagyobb agancs
tömege 13,46 kg volt.
Mikor mindenki kigyönyörködte magát a pazar látványban, a
vendégek figyelő szeme előtt újra, nem hivatalos bírálatra került
a legnagyobb trófea. Itt a nem
szakavatottak kaphattak ízelítőt
a bírálat apró fogásaiból, menetéből. Dicséri a megyei vadászati hatóság szakértelmét, hogy a
most kapott eredmény és a hivatalos pontszám közötti különbség elenyésző volt, jelezve ezzel
a bírálati képlet kiforrottságát és
a kellő objektivitást a bírálatok során.
Ezután egy jó hangulatú közös ebéd
adott alkalmat a további eszmecserékhez, szakmai beszélgetésekhez és
vidám anekdotázáshoz.

Minden vadgazdának hasonló
eredményt kívánunk!
Gálos Csaba
vadászati ágazatvezető

9

2010. DECEMBER

Dámbarcogás után, a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt-nél…
A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
Óbíród vadászháza adott helyszínt
a 2010. évi dámtrófea-bemutatónak.
A szemlén kiállításra kerülő lapátok a
Tamási–Gyulaj és a Pincehely–Kisszékely területekről kerültek kiválasztásra.
Mindkét gazdálkodó egység bemutatta a legjava trófeáit, ugyanakkor
kiállításra kerültek az érdekes-abnormális és a legkorosabb bikák is.
Számos meghívó üzenet szaladt
szét a világhálón, hogy ezt a nem
mindennapi eseményt a cég dolgozói ne csak magukban láthassák, hanem szélesebb érdeklődő és szakmai
réteg is részese lehessen annak. Jöttek is szép számban, külön örömünkre vadászvendégeink közül is többen
szakítottak rá időt. Így ők rendhagyó
módon, igen illusztris társaságban láthatták viszont barcogás alatt elejtett
bikájuk ékességét, majd vehették át
őket terítékbontás után.

Vadászkürtök nyitották a mustrát,
majd Gőbölös Péter, a Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Méltatta a sikeres barcogási szezon
eredményeit, amelyek valóban nem
mondhatóak átlagosnak. A Gyulaj Zrt.
területein terítékre hozott 115 db dámbika trófeája között 2 is volt, amelynek tömege meghaladta a bűvös 5
kg-os határt. Palánki Gábor, a Tamási Erdészet vezetője vette át a szót és
tájékoztatta a vendégeket a gyulaji
területen folyó szakmai munkáról, távlati céljainkról. Ezt kiegészítendő számolt be Dr. Király István, az OMVK Tolna megyei titkára, az általunk közösen
megkezdett dámagancsvizsgálat első eredményeiről. A folyamatban lé-

vő és szándékunk szerint folytatódó
kutatásoktól azt várjuk, hogy általuk
a jövőben mélyebbre tekinthessünk
a vadtakarmányozás, vadföld
gazdálkodás és
állománykezelés tudományában, a kapott
eredményeket
átültetve a mindennapi munkába.
Ezt követően a látogatók
„birtokba vették” a majd’
40 darabos kol-

lekciót, aprólékos vizsgálatnak vetve alá minden ágat, csipkét, érdekességet. Legnagyobb sikere talán
a Belecskáról származó 5,03 kgos, 201,21 bírálati pontszámú és az
ugyanonnan való, 4,45 kg tömegű,
többszörösen osztott szárú trófeáknak volt. De minden bika újra és újra bírálatra került, alapos beszélgetés, értékelés, vagy éppen parázsló
szakmai vita során.
Úgy hisszük, hogy aki részt vett az
eseményen, feltétlen gazdagabban
térhetett haza. Egymástól némileg
eltérő, de egyazon szándéktól vezérelt szakemberek eszmecseréje kizárólag hasznára lehet vadgazdálkodásunknak, főként a jövő egyik
lehetséges nagyvadjának kikiáltott
dámvad esetében. Találkozzunk 2011
késő őszén is!
Gálos Csaba
vadászati ágazatvezető
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Ne hagyjuk kipusztulni
a mezei apróvadat!
Írásom elején néhány régi, némelyek
számára hihetetlennek tűnő adatot
osztok meg a Tisztelt Olvasóval. Teszem ezt azzal a céllal, hogy számokkal bizonyítsam, milyen súlyos jelenleg az apróvadállomány helyzete
megyénkben.
Egy 1930-as évekből fennmaradt
zsákmányadat, báró Schell József
katalinpusztai nagybirtok területéről
a hajdani fogolybőségről ad számot.
Nevezett területen egy francia vadász
fél nap alatt 100 foglyot lőtt.
Ugyancsak ennek az évtizednek a
végén, 1938-ban Újberekpuszta környékén (napjainkban a decsi vadásztársaság területének része) Bárány
Imre (1946-ban a szekszárdi járási vadászati felügyelő) egy apróvadvadászaton 125 mezei nyulat ejtett el.
A következő adat 1946 tavaszáról
származik, amikor is Tolna megye vadászterületein a mezei nyúl törzsállo
mány nagyságát 134 000 egyedre becsülték.
Fácán a XX. század közepéig főként
uradalmi területeken, ott is leginkább
vadaskertekben és azok környékén
élt, ahol tenyésztésével foglalkoztak,
ezért akkortájt az általános elterjedéséről nem beszélhetünk. Abban
az időben ilyen kibocsátóhely volt
Nagydorog határában gróf Széchenyi
Domonkos birtokán a Banai tó és környéke. Az egykori lőjegyzék tanúsága szerint nevezett tó menti erdőben
1938. november 19-én 6 vadász 473
fácánt és 168 mezei nyulat ejtett el és
rakott terítékre. Megjegyzem, hogy a
területen vadászati idényenként csak
két hajtást rendeztek. Ami megmaradt a tenyésztettből, az a vadfácán
törzsállományát pótolta.
Távol áll tőlem, hogy az előbb említett adatokkal az Olvasó szívét kívánnám fájdítani, sokkal inkább a figyelmét akartam és akarom felhívni arra,
hogy egykoron milyen gazdag apróvadállomány élt megyénkben, aminek napjainkra csak a töredéke maradt meg, és (sajnos) ma már ezzel is
megelégszünk, olyannyira, hogy belenyugvással vesszük tudomásul, ha
csak egy nyulat vagy csak egy (vad)
fácánt sikerül a hét végi apróvadvadászaton elejteni.
Az elmúlt fél évszázadban jelentős
változás történt hazánk valamennyi
vadászterületén, amit különösen igazol, hogy csökkent az apróvad és nőtt

a nagyvad létszáma. Szembetűnő,
hogy ott ahol egykor gazdag apróvadállomány élt, ma gímszarvascsa
patok vagy vaddisznókondák uralják
a mezőgazdasági területet. Főként a
vaddisznó hódította meg megyénket
(ahogy ma már hazánk minden vadászterületét). Az 1950-es években
még a gemenci és a Tamási környéki
erdőkben is csak ritka jószágként fordult elő. 2009-ben viszont megyénk
vadászatra jogosultjai 5139 vaddisznózsákmányt jelentettek (vadaskerteken kívül!). Ugyancsak ebben az
évben mindösszesen 1756 mezeinyúlterítékről szólt a statisztika. Háromszor
nagyobb volt a vaddisznó terítéke a
mezei nyúlénál!
A 2009. évi vadászati terítékek adatait tovább boncolgatva egyéb elszomorító eredményeket is kapunk:
A 64 vadászterületből 18 területen
nem lőttek nyulat, 10 területen pedig
10-nél kevesebb volt az éves zsákmány! A 64 vadászterületből mindös�szesen 6 vadászterületen ejtettek el 80
egyednél többet! Ezzel szemben nincs
olyan vadászterület, ahol nem esett
vaddisznó az elmúlt évben. Csak két
vadászterületen lőttek 20 vaddisznónál kevesebbet, míg 22 területen 80nál több vaddisznót zsákmányoltak!
Fácánból a legnagyobb terítéket
az 1970-től 80-ig tartó évtizedben értük el. Példaként az 1975. évi megyei
zsákmányt említem, amikor a megye
terítéke megközelítette a 34 000-et.
Míg 2009-ben a vadászatra kibocsátottal együtt kereken 8000 egyedet
zsákmányoltak a vadászatra jogosultak. (Vadászatra 6300 nevelt fácánt
helyeztek ki a vadászterületeken, ha
ennek 50 %-át lelőtték, a vadmadár
teríték a 4000 egyedet alig haladta
meg.)
Úgy gondolom, sok vadásztársam
véleménye azonos az enyémmel,
megyénkben a mezei nyúl és a fácán állomány olyan alacsony szintre süllyedt, hogy az a teljes vadászati
tilalom esetében sem képes már növekedni. Ott, ahol 3-4 közös vadászaton nem tudják meglőni a tagonkénti
egy nyulat vagy egy fácánt, ott elérte törzsállomány azt a kritikus szintet,
ahonnét nincs visszaút, az állománynövelésnek a legkisebb esélye is elveszett. Még néhány év, és a fogolyhoz
hasonlóan egyes vadászterületekről
a teljes állomány kiveszhet. A 15-20

egyed nagyságú éves teríték azt bizonyítja, hogy fácán és mezei nyúl tekintetében egyaránt vannak olyan
vadászterületek, ahol évekkel korábban önként, és nem a hatóság által,
be kellett volna tiltani a vadászatokat!
Tapasztaltam, hogy csak azért nem
állítják le a vadászatokat a vadásztársaságok, mert a vezetőség a hatósági tilalomra vár. Nem akarnak a
társaság tagjaival szemben „rossz fiúk” lenni, ezért nem teszik azt önként.
Az apróvadállomány rohamos csökkenésének legfontosabb tényezője a
túlzott vadászat, az apróvadat pusztító védett és vadászható ragadozók és
madárfajok tömeges elterjedése, valamint a vaddisznó kártétele.
A hajdani közös dúvadazások, a
téli rókahajtások kimentek a divatból. Nem így a vaddisznó vadászata,
és az ezzel járó etetése és védelme.
Mind gyakoribbak a „magán” vaddisznószórók, magaslesek készítése és
fenntartása, ahol csak annak készítője vagy fenntartója vadászhat. Vajon
gondolt-e arra, aki ezeket használja,
hogy a „vaddisznója” mennyi hasznos apróvadat és hány védett, földön
fészkelő madártojást vagy madárfiókát pusztít el? Bizonyára nem, számára – sajnos – a vaddisznó védett
szent állat lett.
Ahol az apróvad törzsállományát
növelni kívánjuk, ott a kártevők sorába a vaddisznót is bele kell venni, tehát nincs helye a vadászterületen.
Joggal kérdezheti az Olvasó, vis�szafordítható-e az állománycsökkenés folyamata, lehet-e ismét gazdag
apróvadállománya Tolna megyének?
A mezei nyúl és a fácán törzsállomány-növelésének eltérőek a felté
telei.
A mezei nyúl élőhelyére alkalmas területek vagy térségek napjainkban is
vannak, és a jövőben is megmaradnak megyénkben. Az állománytelepítés legelső és legfontosabb előfeltételeként a kártevők apasztását, illetve
folyamatos féken tartását kell megoldani. Ezt követheti a telepítés, aminek költségét napjainkban kevés vadászatra jogosult képes finanszírozni.
Állami támogatás nélkül a telepítés sikerének kicsi az esélye.
A fácánállomány növelésének lehetőségére és esélyére inkább látok lehetőséget. A fácánneveléssel foglal-
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kozó vadászatra jogosultak megfelelő
élőhely és vadászatra alkalmas terület megléte esetében néhány év alatt
eredményt érhetnek el. Az előfeltételek között, amint azt a mezei nyúlnál
hangsúlyoztam, legfontosabb a kártevők folyamatos gyérítése. A fácán és

a mezei nyúl esetében kártevőnek nevezem a vaddisznót is. Ott, ahol a vaddisznót megtűrik, egyik faj sem képes
megfelelő eredménnyel szaporulatot
nevelni, a vaddisznó felfalja a nyúlfiakat és a fácánfészekaljakat.
Apróvadállományunk olyan kriti-

A mezei nyúl, a fácán és a vaddisznó becsült állománya és a zsákmány
Év		
		
1965
1975
1991
2000
2009

Mezei nyúl			

Fácán		

Vaddisznó

Becslés

Élőbefogás

Lőtt

Becslés

Kibocsátás*

Lőtt

Zsákmány

36515
38272
17612
13012
16643

3737
430
0
0
0

9140
5998
2046
1320
1756

27095
82960
32759
26517
28049

1138
395
29170
8753
6300

6310
33894
18880
16163
7997

118
663
1196
3737
5139

kus helyzetben van, hogy nagyon rövid idő alatt lépni kell megmentése,
védelme és törzsállományának növelése érdekében. Ha néhány éven
belül nem tesszük meg az első lépéseket, örökre elveszíthetjük nagyobb
térségekben a mezei nyulat és a fácánt, s a fogolyéhoz hasonló állapot
áll elő, aminek jelenleg néhány csapatra csökkent állománya él csak megyénkben.
A vadászati tilalom önmagában
kevés a védelemre, igaz ez a mezei
nyúl és a fácán esetében egyaránt.
A passzív védelem csak tovább rontja a helyzetüket, mert azzal, hogy
nem vadásszuk, még nem oldjuk
meg a problémát. A védelemnek
párosulnia kell egy nagyon intenzív
élőhelyvédelemmel (kártevők gyérítése csapdázással, vadászattal),
élőhelyjavítással (vadföldek létestése, téli takarmányozás stb.). Az első sikeres lépést követheti a telepítés. Állománynövelésre a jelenlegi alacsony
törzsállomány önmagában már nem
elegendő, ezt csakis telepítéssel lehet
elősegíteni.

Farkas Dénes

* vadászati célú kibocsátás.

A hivatásos vadászszakma tündöklése és hanyatlása
(Görbe tükör)
Idézet a vad védelméről, a vadgazdál
kodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvényből: „50. § (2) A jogosult a vadgazdálkodási üzemtervben
és az éves vadgazdálkodási tervben
foglaltak szakszerűségének biztosítása,
továbbá a vad és élőhelyének védelme
érdekében vadászati szakszemélyzetként köteles a szakirányítási feladatok
ellátására vadászterületenként egy, illetve minden megkezdett háromezer
hektár után legalább egy, a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel
és vadászlőfegyver-tartási engedéllyel
rendelkező, az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: kamara)
által nyilvántartásba vett hivatásos vadász igénybevételéről gondoskodni.”
Az OMVK alapszabálya értelmében
a kamara célja és feladata a hivatásos
vadászok szakmai továbbképzésének
megszervezése és végzése. Emellett célja és feladata még a vadgazdálkodási
feladatok segítése, előmozdítása is. E feladat ellátását szolgálja a szervezet Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága,
de természetesen emellett nagy szükség
lenne a hivatásos vadászok közreműködésére is. Azt hiszem, nem mondunk

azzal újdonságot, hogy a hivatásos vadászok jelenlegi anyagi elismerése és erkölcsi megbecsülése ama bizonyos farkatlan kétéltű hátsójánál is lejjebb van.
Mi tagadás, ez valóban jelentős negatív
motivációs tényező a szakmai mozgatórugóban.
De hogy a szakmai mozgatórugó rozsdásságát szemléltessük, konkrét számokat szeretnék bemutatni.
A kamara Tolna megyei szervezete a
hivatásos vadászok drága idejét kímélve
mindössze egyszer egy évben továbbképzési napot szervez, amelyen olyan
előadásokat próbál felsorakoztatni, amelyek tartalma megítélésünk szerint szakmai szempontból újdonságértékű lehet,
így a mindennapi gyakorlati munka számára haszonnal járhat.
Így történt ez idén is, de a tapasztalat
lehangoló volt. A megyében a kamara
nyilvántartása szerint 163 fő hivatásos
vadász működik. Ezt a létszámot vártuk
a 2010. június 16-án megtartott továbbképzési napra is. A napi program része
volt egy 50 kérdéses szakmai írásbeli
teszt kitöltése is. Ennek célja kettős volt.
Az egyik az, hogy a megye hivatásos
vadászainak elméleti szakmai felkészült-

ségéről képet kapjunk, így a jövőben
erre alapozzuk a hiányosságok pótlását
célzó képzéseket, valamint, hogy az ez
évben megrendezésre került hivatásos
vadászok országos szakmai versenyére
megfelelő indulókat találjunk. Nos, érdekes eredmények születtek. Először is, a
tesztet mindössze 86 fő töltötte ki. Ez fele
a nyilvántartott hivatásos vadászoknak.
A többi nyilván képzettebb náluk ezért
nem kellett jelen legyen.
A másik meglepetés a teszt kijavítását
követően következett. De előtte tudni
kell, hogy a teszt nem volt más, mint az
állami vadászvizsgán szereplő tesztek
egyike. Egy olyan teszt, amit szobafestő,
karosszérialakatos, gépészmérnök, vagy
adott esetben betanított munkás tölt ki
az állami vadászvizsgán. Olyan emberek, akik ha egy egyesületben vezető
tisztséget töltenek be, például vadászmesterek, akkor tőlük mindig keserű szájízzel fogadja a hivatásos vadász a munkáltatói utasítást, mondván, „nekem
egy karosszérialakatos ne mondja meg,
mitől döglik a szarvas”. Ezzel egyébként
a szakma mindaddig egyet is ért, amíg
a hivatásos vadászt a vadászterületen
valóban a szakszerűség zálogának gondolhatjuk.
Folytatás a következő oldalon
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– Közreműködés a hivatásos vadászok
jogállásának kidolgozásában.
– A hivatásos vadászok jogainak és érdekeinek képviselete.
A cél mindenképpen a szakmai felkészültség szinten tartása, növelése és a
megszerzett ismereteknek a munkavégzés területén való alkalmazása. De adott
esetben a megye vadgazdálkodását
segítő feladatok közös végzése is. Például kutatási feladatokban való részvétel.
Egy ilyen programhoz éppen most szándékozik csatlakozni megyénk, egyelőre
három vadászterülete, a hivatásos vadászai segítségével.

De térjünk vissza a második meglepetéshez. Az ominózus tesztet kiértékelve a
következő eredmények születtek. Ha a
jelenlegi állami vadászvizsga-szabályzat
előírásait vesszük figyelembe, azaz hogy
a vizsgázónak az 50 kérdésből legalább
38 jó választ kell adnia, akkor a résztvevők 15%-a eredménytelen vizsgát tett.
Ha a szigorúbb, tervezett szintet vesszük
figyelembe – ebben az esetben 40 jó választ kell adnia a vizsgázónak – akkor a
jelenlévő hivatásos vadászok 27%-a vérzett volna el a vizsgán. De volt olyan is,
aki mindössze 30, vagy ennél kevesebb
jó választ tudott adni.
Milyen következtetéseket vonhatunk le?
Ha egy megye hivatásos vadászainak
fele nem is jelenik meg a kellő időben,
előre meghirdetett kötelező továbbkép
zésre, akkor a meg nem jelentek nem
hivatásos vadászok. A megjelentek közel egyharmada szakmailag feltételesen alkalmas a feladatra. Számoljunk
egy kicsit! 163 fő az össz nyilvántartott
hivatásos vadász, ebből 86 jelent meg,
a megjelentek legalább 27 százalékánál aggályok merülhetnek fel a szakmai
felkészültség terén, megkockáztatva azt
a kijelentést, hogy nem valók a szakmába, mert annak ázsióját csak ronthatják,
akkor megyénk vadászterületeire mindösszesen 53 fő hivatásos vadász jut. Legalábbis olyan, akivel vadgazdálkodási
szempontból számolhatunk – a megyében 64 vadászterület van.
Kérdésem. Milyen erkölcsi alappal bo
csátjuk el a vizsgáról a szobafestőt, karosszérialakatost, gépészmérnököt, vagy
adott esetben betanított munkást, ha
egy hibaponttal többet produkál a teszten? És kérdem még, milyen erkölcsi alapunk van – és itt most a hivatásos vadászok nevében mondom ezt – a szobafestő, a karosszérialakatos, a gépészmérnök,
vagy adott esetben a betanított munkás
utasításait, mint vadászmester utasításait
bírálni, ha nem állunk magasabb szinten
adott esetben?
Egy szakma tanulása nem akkor ér véget, amikor megkapjuk a bizonyítványt.
A jó pap is holtig tanul. És mit írnak a sírkövére?... Tanulmányait befejezte. Ezt

egy korábbi, általam igen nagyra tartott
munkahelyi vezetőm mondta, de nagyon igaza volt.
A probléma nem új keletű. A kiváltó
okok nem is kezelhetőek egyszerűen, de
fenti példa egyértelműen megoldásért
kiált. A megoldások lehetőségét azonban most nem taglaljuk, mert akkor az
egész kiadvány csak e téma körül forogna. Nem mintha nem érdemelne akkora
terjedelmet, de most más apropója van
a folytatásnak.
Hogy a történet happy end-del folytatódjék, beszámolhatunk arról, hogy azért
vannak még a megyében a szakmát hivatásszerűen gyakorlók között olyanok,
akik többet akarnak kihozni magukból
és szakmabeli társaikból is.
A hivatásos vadászok országos versenyének előválogatójára – nem kis rábeszélést követően – hét fővel indult neki
megyénk. Az előválogató során, amikor
is több alkalommal összegyűlve, közösen
próbáltunk felkészülni a Somogy megyében megrendezett válogatóra, majd
pedig a már csak egy fő indulását lehetővé tevő országos megmérettetésre, a
jelentkezők oly módon összekovácsolódtak, hogy megszületett az alapgondolat. Az alapgondolat arról, hogy ennek a
szép szakmának nem szabad ily módon
ledegradálódnia, mint ahogy az napjainkban sajnos megfigyelhető. Az elhatározás megszülte a Hivatásos Vadászok
Tolna Megyei Szövetségét – maradjunk
abban, hogy a szülés folyamata még
tart, de lesz gyermekáldás.
A szövetség alapítói: Gerner Gábor,
Kiss Ferenc, Kovács Zoltán, Papp Lajos,
Szabó Tibor, Szebényi Attila, Tóth Balázs
hivatásos vadászok.
A szövetség fő céljai a következők:
– A megye hivatásos vadászai szakmai színvonalának emelése.
– A hivatásos vadászok szakmai tekintélyének helyreállítása.
– Nemzeti kincsünk, a magyar vadállomány és élőhelyének megőrzése
tevékenységében való aktív közreműködés.
– A magyar vadászati hagyományok
és kultúra megőrzése és továbbadása.

A kezdeti jókívánságok mellett még
annyit kívánhat az ember, hogy lesz
olyan eredménye a kezdeményezésnek, amelyről büszkén adhatunk számot
a jövőben.
Addig is várjuk azon hivatásos vadászok jelentkezését, akik meg akarják őrizni e sokrétű szakma hírnevét.

Dr. Király István

Pusztai István

PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást
vizsgáztatást
belövést
barnítást
távcsőszerelést
agyazást
7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74459-759
06/30-2588816
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A természet csodája

A

Bika Bátaszékről

z idei bőgéskor a Bátaszéki Vadászegylet hivatásos
vadásza, Papp Lajos egy rendkívüli gímbikatetemet
talált a vadászegylet területén. A gímtrófea súlya
22,20 kg.
A trófea hivatalosan nem bírálható. Az elmondások szerint a tetem már hónapok óta feküdhetett a megtalálás
helyén. Valószínűsíthető, hogy heresérülés következtében
az állat parókás agancsot kezdett el felrakni, amely akkora energiát emésztett fel, amelybe végül belepusztult.

Végül a parókát (kötőszöveti részek) a természet letisztította a csontról, amely miatt a jelenlegi formája kialakult.
A trófea kinézete olyan, mint a „korallzátony”, tapintásra
kemény, meszes érzetű. Távolról olyan képet sugall, mintha fosszilis maradvány lenne.
A kuriózum gímtrófeát már több helyen bemutatták azóta országszerte, szerepelt a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság (TAEG), valamint a Zalaerdő Zrt. trófeabemutatóján
is érdekességként.
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Nagy „disznók”

z apropója ennek az összefoglalónak, hogy értesültünk egy-két nagyobbacska vaddisznó terítékre kerüléséről. Ez azért megy manapság csodaszámba,
mert a jelenlegi társasvadászati nyomás egyértelműen a
nagy kanok, egyáltalán a nagy disznók előfordulása ellen
hat. Ennek oka azt gondolom többnyire mindenki előtt ismert. Vaddisznóhajtáson általában – tisztelet a kivételnek
– válogatás nélkül lőnek a vadra, és olyankor a nagyobb
test jobb célpont, így marad az apraja. És most következzenek a nagy kanok, bár lesz köztük egy kakukktojás is,
egy koca, de a mérete és kora miatt érdemes tudni róla.
Simon Lajosné,
a Diana Vadászhölgy Klub tagja
2010. augusztus
12-én ejtett el egy
hatalmas vadkant
az Iregszemcsei
Kittenberger Kálmán Vadásztársaság területén.
A vad testtömege 162 kg volt. Az
agyarak a trófeabírálaton 120,75
C . I . C .    p o n t t a l
aranyérmet kaptak.
2010. október 23án a Hármashatár
Vadásztársaság területén Bakó Márton vadásztársunknak kedvezett a vadászszerencse. Már éppen haza készülődtek a fiával, amikor kettő, egy kisebb és egy nagyobb
vaddisznót vettek észre a holdvilágban. Az elejtést követően, amikor a vadhoz értek, már látható volt, hogy nem

2010. május 14-én a Felsőnyék–Fürgedi Vadász Egyesület területén Kóczán Csaba egy rendkívüli méretű vaddisznókocát ejtett el. Az egyed zsigerelt testtömege 168
kilogramm volt.

Néhány régebbi nagy kan
Elejtés helye: Felsőnyék–Fürgedi Vadász Egyesület,
Fülöprét 1997. szeptember 7.
Zsigerelt testtömeg: 237 kg.

Elejtés helye: Felsőnyék–Fürgedi Vadász Egyesület, Hos�szúvölgy 2004. január 6.
Zsigerelt testtömeg: 178 kg.

mindennapi kan került terítékre. Az öröm nem volt kicsi,
különös tekintettel arra, hogy Bakó Mártonnak aznap volt
a születésnapja. A kan zsigerelt testtömege 188 kg volt. A
trófea 121,7 C.I.C. pontot kapott, így aranyérmes lett.
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VADÁSZJEGY-ÉRVÉNYESÍTÉS 2011
– A vadászjegyek érvényesítése 2011. január 3-án, hétfőn kezdődik.
– A vadászjegy érvényesítéséhez, kérjük, hozza magával vadászjegyét és lőjegyzékét is!
– A 70. évüket betöltött vadászok tagdíjmentességet élveznek.
– A fegyvertartási engedély hatósági érvényességét kérjük jelezni, hogy nyilvántartásunkban rögzíthessük.
– A vadászjegy elvesztését a vadászati hatóságnál jelenteni kell, a bejelentésről szóló igazolás bemutatása után
pótoljuk az iratot.
– Első vadászjegyet csak személyesen, és csak a szekszárdi irodában adunk ki.

Vidéki vadászjegy-érvényesítés:
A vidéki vadászjegy-érvényesítés minden alkalommal 9–14 óráig lehetséges!
DOMBÓVÁR: 2011. január 13. Zerbra97 autósiskola. Hunyadi tér és Zalka M. utca sarka (városközpont)
TAMÁSI:
2011. január 20. Tamási, Földhivatal, 2. emelet
PAKS:
2011. január 27. Paks, Rákóczi u. 5–7. Dunamenti Zrt. irodaháza
Ezeken a napokon az ügyfélfogadás Szekszárdon SZÜNETEL!!!

Kedves Gyerekek!
Mostani rejtvényünket Fekete István, az „erdész-vadász
irodalom” egyik legismertebb írójának munkássága köré
építve készítettük el.
Fekete István a vadászattal már egész kicsi korában elkezdett ismerkedni, majd felnőttként évente kétszer-háromszor
baráti társaságával napokra, néha hetekre eljárt Erdélybe,
a Börzsönybe, a Bükkbe vagy egyéb vadregényes tájakra
vadászni. Vadásztársa volt többek között Kittenberger Kálmán, a világhírű Afrika-vadász, író, Csathó Kálmán, a neves
író, a Nemzeti Színház főrendezője, gróf Széchenyi Zsigmond
világhírű Afrika-vadász, író. Ezenkívül dr. Vertse Albert, a Magyar Madártani Intézet igazgatója; Tőrey Zoltán, a Magyar
Filmiroda igazgatója és gróf Wass Albert földbirtokos, író is.
Fekete István vadászati témájú írásai gyakorta megjelentek a Nimród vadászújság hasábjain. Civilben mezőgazdasággal foglalkozott, dolgozott a Földművelésügyi
Minisztériumban is, ahol több mint egy tucat új megoldású mezőgazdasági oktatófilmet írt és rendezett.

Fekete István minden idők egyik legolvasottabb magyar
írója, első írása egy ifjúsági, történelmi regény, „A koppányi
aga testamentuma”. Jó néhány állattörténetét ismerjük,
többek között Kele, a gólya; Lutra, a vidra; valamint Hu, a
bagoly történetét. Ezenkívül számtalan elbeszélése, regénye az erdőről, a természetről, vadászatról szól.
A rejtvény megfejtése az író egyik legismertebb regényének címét rejti.
Miután megfejtetted a rejtvényt, ajánlom figyelmedbe
Fekete István további köteteit, pl. a híres Tüskevár című ifjúsági regényt, a Bogáncsot, vagy a fent említett állattörténetek valamelyikét.
Jó szórakozást, és kellemest olvasgatást kíván nektek:

A. V. Ildikó

1.
2.
3.
4.

1. Lúd és varjú is van ilyen
2. Fő vadászidény (évszak)
3. Itt született Fekete István
4. Kittenberger lapja volt, ma is élő vadászújság

5.
6.

5. Vadászok gyakori vágóeszköze

7.

6. Ilyen puskát vesznek a kezükbe a vadászok,
amikor apróvadazni indulnak
7. Utánkeresésre használt eb
8. Híres regény, amely a zalai nádasokban játszódik
9. Az író kisrókája

8.
9.
Beküldési határidő 2011. február 20. A nyerteseket postán értesítjük.
Cím: 7100 Szekszárd, Pollack M. u. 32/B, fsz 2.

A Tolna Megyei Vadászszövetség és Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
KIADÓ: Kocsner Antal elnök • SZERKESZTI: Dr. Király István, Acsádiné Varju Ildikó, Farkas Dénes, Gubritzky Mária
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Jövőnkenergiája
www.atomeromu.hu

Stein Krisztián

Stefán Vadászcentrum
Szekszárd, Kossuth L. u. 32. • Telefon: 74/ 510-995 Fax: 74/ 510-996

VADÁSZBOLT:

- vadászfegyverek
- maroklőfegyverek
- gáz- és riasztófegyverek
- légfegyverek
- vadászati felszerelések
- vadászruházat

FEGYVERJAVÍTÓ
MŰHELY:

- javítás
- távcsőszerelés
- belövés
- barnítás
- fegyverek vizsgáztatása

NYITVA TARTÁS:

FÖLD ALATTI LŐFOLYOSÓ:
A bolt nyitvatartási ideje alatt
üzemel.

TEREPLŐTÉR:

Preparátor
Vállalom
vadászható
madárfajok és
emlősök
preparálását

Tavasztól őszig ügyeleti nyitva tartás.
Vadásztársaságok, baráti társaságok
háziversenyének szervezése,
lebonyolítása.
Évente 4-5 koronglövő verseny
rendezése.
Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.
hétfőtől péntekig: 8.00-tól 17.00-ig
szombat, vasárnap: 9.00-től 12.00-ig

Telefon: 06/30-3319-174

