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Békés, szép ünnepeket és
vadászélményekben gazdag
új esztendőt kíván az
Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezete és a
Tolna Megyei Vadászszövetség.

Boros Andrea természetfestő
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Rövid tájékoztatás a vadászkamara 2011. évi munkájáról
Az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabálya pontokba szedve sorolja fel a
kamara feladatait, amely feladatok elvégzésével napi szinten az apparátus,
valamint az elnökség foglalkozik. Elsődleges ezen tevékenységek közül a vadászaink érdekeinek képviselete, védelme.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez az
érdekvédelem természetesen csak azon
vadászokra vonatkozik, akik tevékenységüket a jogszabályok, előírások és etikai normák hiánytalan betartása mellett
végzik. Ezt csupán amiatt említem, hogy
az idei évben több olyan észrevétel érkezett hozzánk, mely szerint nem álltunk
ki egy-egy kamarai tagunk mellett, ám
ezek a személyek vadászjegybevonás, illetve büntetés alá kerültek, hiszen vadászati rendet sértettek, illetve esetenként
akár bűncselekményt követtek el. Természetesen olyan esetben, amikor a vadászt
jogsérelem vagy erkölcsi sérelem éri, mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a rendet helyreállítsuk. Tesszük ezt akár a
fennálló jogsegélyszolgálatunkkal, amelyet irodánkon keresztül vadászaink igénybe vehetnek, akár egyszerű szakmai tanácsadással.
Fontos feladatunk a vadgazdálkodást,
vadászatot, vad védelmét érintő jogszabályok megalkotásában való részvétel,
mind előterjesztések, mind véleményezés
formájában. Ebben a munkában a Tolna
megyei szervezet aktívan részt vesz, hiszen
elnökünk az országos elnökség tagjaként,
valamint titkárunk a Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány titkáraként, a kamara Vadgazdálkodási Bizottságának felkért
szakértőjeként és az Oktatási Bizottság
tagjaként vesz részt a munkában.
Kiemelkedő szakmai programként
fontos szólnunk az évek óta folytatott
szalonkamonitoring programról, amelyben több vadásztársaságunk vesz részt,
időt, energiát nem kímélve. Reményeink
szerint ennek eredményeképp a hagyományos tavaszi szalonkavadászat visszaállítható lesz majd Magyarországon.
Hivatásos vadászainknak kötelező a
kamarai tagság, valamint kötelező számunkra az éves egyszeri szakmai továbbképzés. Ezt az idei évben a Gyulaj Zrt. területén tartottuk, ahol nemcsak elméleti,
hanem gyakorlati programon is részt vettek a vadászatot szakmaként űző társaink. Ezenfelül igyekszünk számukra érdekes programokkal szolgálni, mint ahogy
szeptemberben szakmai utat szerveztünk
a Kardosfán (Somogy megye, Sefag Zrt.)
tartott trófeaszemlére is.
Hatósági jogköreink közé tartozik az állami vadászvizsgák szervezése és lebonyolítása. A vizsgák negyedévente, esetenként
ennél sűrűbben kerülnek megrendezésre. Most, hogy egy éve az új irodaépületben vagyunk, a meglévő tárgyalótermünk
biztosítja ehhez a megfelelő, kényelmes
helyszínt. Itt maximum 15 ember egyidejű vizsgáztatására van lehetőség. 2011ben eddig 4 vizsgát tartottunk, és még
egy alkalom lesz decemberben. Ezekre
a vizsgákra fel lehet készülni a Tolna Megyei Vadászszövetség keretein belül ismeretterjesztő előadásokon való részvétellel.

Tanagyag beszerzését is biztosítjuk irodánkon keresztül mind hallgatók, mind vizsgázók részére.
Szintén hatósági feladatunk az állami
vadászjegek kiadása és évenkénti érvényesítése. Az állami vadászjegy a vadászok egyik legfontosabb magánokirata,
amelyhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik az egyéni lőjegyzék is. 2011. évben a
vadászaink létszáma 2289 fő, amely enyhe csökkenést mutat az előző évi létszámadatokhoz képest. Bevont vadászjegyeket
a büntetett személy irodánkban köteles leadni, melyet irattárazunk, és a lejáratkor
visszaadunk. Remek nyilvántartó programunkkal minden változást be tudunk vezetni vadászaink személyes adatlapjára.
Az újonnan bevezetett programverzióval
immár a vadászkutyákat is nyilvántartásba vesszük, így könnyen nyomon követhetők a VAV vizsgával rendelkező ebek
vizsgafajta, chip vagy törzskönyvi szám,
illetve gazda szerint. Az idén négy vadászati alkalmassági vizsgát tartottunk vadászkutyáknak.
Folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat
mind a felsőbb, mind társszervezetekkel,
valamint hatóságokkal. Említésre méltó a
kiváló munkakapcsolat az OMVK központi
irodájával, a megyei kamarákkal, a vadászati hatósággal, a rendőrséggel, a közútkezelő kft-vel, valamint a Gyulaj és Gemenc erdőgazdaságokkal is.
Próbálunk pozitív információkat küldeni
a civil lakosság felé, ezért havonta reklámcikket jelentetünk meg a megyei napilap
hasábjain, valamint egyéb csatornákon
keresztül is lehetőségünk van befolyásolni
a vadászokról kialakított szemléletet. Ezekhez a cikkekhez várjuk vadászaink ötleteit,
témaajánlatait.

Vadászainkhoz elsősorban jelen újságon (Vadászinfo) keresztül szólunk, a vadásztársasági vezetőket évente többször
szólítjuk meg levél formájában, illetve
naprakész, friss információkat olvashatnak folyamatosan weboldalunkon (www.
omvk-tolna.hu), amely immár 5 éve áll rendelkezésre.
A Baranya megyei kamarával, a Sefag
és Gyulaj erdőgazdaságokkal karöltve a
nyáron kiadtunk egy vadászirodalmi kötetet, Szabolcs József: „Megfigyeltem” című
könyvét, amelyet lapunk hasábjain bővebben is bemutatunk.
Egyszóval végezzük szabályok adta munkánkat, próbálunk minél több vadászt megszólítani, illetve pluszprogramokat, információkat, szolgáltatásokat nyújtani Önöknek.
Keressenek minket munkaidőben a 74/512224 –es telefonszámon, vagy írjanak e-mailt
a postmaster@tolna-omvk.t-online.hu címre.
Elnök:
Kocsner Antal
30/239-46-39
Szakmai tanácsadás:
Dr. Király István titkár
30/239-46-40
Adminisztráció:
Acsádiné Varju Ildikó
30/983-91-50

AVI

Tisztelt Sportvadász Tagtárs!
Az Országos Magyar Vadászkamara
Tolna megyei Területi Szervezete

ÖSSZEHÍVJA,
a Sportvadászok kamarai osztályának ülését.
Az ülés időpontja: 2011. december 19. 1400 óra
Az ülés helye: Szekszárd, Tolna megyei Kormányhivatal,
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának konferencia terme.
(Tormay Béla u. 18.)

Az ülés napirendi pontjai:
Alelnöki és titkári beszámoló
Egyebek
Kékes Gábor sk.
alelnök
sportvadászok kamarai osztálya
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VADÁSZJEGY-ÉRVÉNYESÍTÉS
A vadászjegyek érvényesítése 2012. január 2-án, hétfőn kezdődik.
A vadászjegy-érvényesítéshez, kérjük, hozza magával vadászjegyét és lőjegyzékét is!
A 70. évüket betöltött vadászok tagdíjmentességet élveznek.
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:
TAMÁSI:
DOMBÓVÁR:
PAKS:

2012. január 17. kedd
2012. január 19. csütörtök
2012. január 24. kedd

Gyulaj Zrt., Szabadság u. 27.
Rendőrkapitányság, Dombó P. u. 10.
Dunamenti Zrt. irodaháza, Rákóczi u. 5–7.

Ezeken a napokon az ügyfélfogadás Szekszárdon SZÜNETEL!!!

Illusztráció:

Ismét a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. csapata a győztes
Az évtizedes múltra visszatekintő állami erdőgazdaságok között zajló lövészverseny idei versenyéve is a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. lövészcsapatának csapatban elért első helyezésével zárult. A 2006-os szezon óta megszakítás nélkül, immáron
hatodik éve a Bölcskei Gábor, Csapó Károly, Kalauz Csaba, Király Attila, Tóth Péter alkotta ötös hódítja el, illetve marasztalja Tolna megyében a
nyertesnek kijáró serleget.
Az összesen 11 fordulóból álló versenysorozat alatt a csapat összesen
hétszer ért el dobogós helyezést, ráadásul négyszer a dobogó legfelső
fokára állhatott fel. A csapatban elért szenzációs teljesítmény mellett a
csapattagok egyéni lőteljesítménye
is figyelemre méltó. A nevezett összesen 53 lövész közül mindegyik kollégánk az első húsz közé „lőtte be” magát, míg külön kiemelendő, hogy az
első tízbe két Gyulaj Zrt.-s lövész is be-

került. Király Attila, a Tamási Erdészet
hivatásos vadásza összesítettben az
előkelő 6. helyett szerezte meg egyéniben – ő a tokaji verseny alatt egyé-

niben is elhozta az aranyérmet –, míg
Tóth Péter, a Hőgyészi Erdészet kerületvezető erdész-vadásza a 7. helyen
végzett.
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Trófeamustrák a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-nél
2011. október 3-án
a szálláspusztai vadászháznál
gímszarvastrófea-szemle
„A hivatásos vadászok feladata a vadászat igazi erkölcsös jellegét megtartani és ezt a példát átadni”
Immár hagyományőrző módon, a
szarvasbőgés záróakkordjaként rendezték meg a Gyulaj Zrt. Hőgyészi
Erdészetének szálláspusztai vadászházánál a terítékre került gímbikák
trófeáit bemutató szemlét. Közszemlére kerültek a társaság mind a négy
vadászterületén elejtett gímbikák trófeái, amelyeket a szakszemélyzeten
kívül megtekinthettek a vadászvendégek, meghívott vendégek, valamint a közeli és távolabbi vadásztársaságok és a sajtó képviselőiből álló
érdeklődők.
A társaság területén szeptember
hónap bőgési időszakában terítékre került 60 gímbikából 50 került kiál-

lításra, amelyek előtt Gőbölös Péter,
a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg a trófeaszemlét. Kiemelte,
hogy a jelenlegi gazdasági nehézségek között sem maradt el a társaság az eddigi időszakra kitűzött célok
teljesítésében. Ebben a szép eredményben mindenkinek egyaránt
benne van az elhivatott munkája,
legyen az akár szervezési, közvetlen
terepi vagy adminisztrációs feladat.
Méltán említhetjük a különböző területek eredményét, mert a maga
adottságai között mindegyikük átlagon felüli teljesítménnyel járult hozzá
a sikeres szeptemberhez.
A 60 elejtett gímbika átlagos trófeatömege a 2011. év bőgési idényében
7,46 kg. Kiemelendő a Hőgyészi Erdé-

szet, ahol 8 trófea tömege is meghaladta a bűvös 10 kg-ot, de ezek közül
kettő még a 11 kilogrammos határt is.
Így az itt esett harminc bika átlagos
tömege 8,14 kg.
Külön öröm, hogy több év után a
Németkér vadászterület is adott egy
közel 11 kg-os trófeát, de azonfelül is
érett, koros bikák kerültek terítékre. A
tizenkét trófea átlagtömege itt 7,11 kg.
Kisszékely több évi foglaltság után
került vissza újból választható lehetőségként a vadászok látókörébe, de ennek
ellenére 13 bikával
és 6,68 kg-os átlagos
tömeggel zárta az
idényt.
Örömteli meglepetést okozott Gyulaj –
zárta gondolatait a
vezérigazgató –, ahonnan a kiváló dámvadászati eredményről
szóló hírek látnak napvilágot, de ebben az
idényben öt gímbika került terítékre,
6,28 kg-os átlagos tömeggel.
Külön élmény volt megszemlélni a
párban kiállított hullott agancsokat,
amelyek egykori viselői még ma is a
Gyulaj Zrt. erdeiben élnek. Ebből is lemérhető, hogy kiváló adottságú gím
szarvasállomány él, és kimagasló szakmai munka folyik vadászterületeinken
– állapították meg a szakemberek.
Az ünnepséget a zrt. saját zenekara vadászkürtjeinek a patinás hangja
nyitotta és zárta, melyet a környező
erdő öreg fái visszhangozták. A szarvasbőgés ugyan véget ért, de máris
megkezdődött a dámbarcogás, aminek a végével reményeink szerint egy
újabb, nem mindennapi kiállítást tudunk a nagyközönség elé állítani.

2011. november 6-án
dámtrófeaszemle zajlott
az Óbíród vadászházánál
Még alig ültek el a dámbarcogás
hangjai a színesedő tölgyek között,
máris vadászkürtök hangjától lett hangos Óbíród völgye, a gyulaji erdőben.
Népes vendégsereg gyűlt össze, hogy
szemügyre vehesse a természet csodás alkotásainak seregszemléjét, az
őszi vadászati idényben terítékre került dámbikák trófeáinak javát, apraját és nagyját.

Gőbölös Péter vezérigazgató nyitotta meg a mustrát, köszöntve vendégeinket és a kollégákat, majd Wass Albertet idézve zárta gondolatait: „Egy
szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy
pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.”
Mi, a Gyulaj Zrt. szakszemélyzete a vadászterületeinken, erdeinkben otthon
érezzük magunkat és ehhez önma-

gunkból is hozzáadunk valamit, mely
ezen a trófeaszemlén is, és reményeim
szerint minden más tevékenységünkben is látható.
Ezután a szót átadta Deák István
Bedő-díjas erdőmérnöknek, a Gyulaj
Zrt. nyugalmazott és meghatározó
igazgatójának, akinek az előadása
által a vendégek betekintést nyerhettek a gyulaji dámszarvas történelmi
múltjába, sorsának és megítélésének
alakulásába.
Számvetés volt ez a nap, de számok és statisztikák helyett az élményeké és a szakmai eszmecseréé volt
a főszerep. Egyaránt helyet kapott
a bemutatón az érdekes, kis tömegű felemás, a „papírlapátú” aranyérmes és a Pincehelyi Erdészet területéről származó robusztus, kapitális
dámlapát. Így a nézőknek bőven
volt alkalmuk egy-egy trófea előtt
hosszasan elidőzni, méltatva annak kiválóságát, korát vagy éppen
egyéb sajátosságait. Ha az összes
nagyvadas vadászterületen hasonló hozzáértéssel, szemmel és lélekkel végzik a szakszerű válogató vadászatot kollégáink, akkor a magyar
nagyvad jövője miatt még sokáig
nem kell aggódnunk. Találkozzunk
jövőre, ugyanitt!
(Gálos Csaba vadászati ágazatvezető után)
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A téli rókavadászatokról
Kevés az apróvad, fogy az apróvad,
nincs fácánunk sem nyulunk – ehhez
hasonló panaszok gyakran hangzanak el manapság. Hogy miért fogy
az apróvad, annak okaival már foglalkoztunk egyik ezt megelőző lapunkban, ezért erre jelen esetben nem térek ki. Az okok közül csupán egyről, a
rókáról kívánok szólni, mint az egyik
legnagyobb apróvadpusztítóról.
Az utóbbi években mintha elhanyagoltuk volna a róka gyérítését, pedig
egykoron a tavaszi dúvadazás egyik
legeredményesebb része a rókakotorékok felderítése, a kotorékozás és a
gázosítás volt. Napjainkban erre már
nincs lehetőség, és a róka tavaszi gyérítésével alig foglalkozunk. A rókák számát azonban télen is lehet gyéríteni,
mégpedig nagyon eredményesen.
A róka párzási időszaka a legszebb
téli hónapokra, januárra és februárra esik. Ezekben a hónapokban általában hó fedi a határt, az erdőt, ami
nemcsak széppé, de alkalmassá is teszi a vadászatra.
A párzás idején a róka gyakran nappal is talpon van, keresi a szukát, és ez
a vadász számára a vele való találkozás lehetőségét segíti. Reggeltől estig
eredményes lehet a találkozás, de az
eredmény érdekében indokolt a róka hívása, ami történhet a legismertebb nyúlsíró hangon, de lehet egércincogással és madársíró hanggal is
csalogatni.
A téli rókagyérítés idején a koslató
szukával gyakran több kan is van egyegy kotorékban, melynek közelében
lesről a szerencsés vadász több rókát
is elejthet, amikor azok a kotorékból
előbújnak.
A téli rókahívás az egyik legszebb és
legeredményesebb vadászat. Emel-

lett nagy érdeme annak a vadásznak, aki már télen meglövi az apróvadat pusztító rókákat, hogy megelőzi a
későbbi, legfőbbképpen a tavaszi apróvad-szaporodási időszakban a róka kártételét. A nyáron, tarlón meglődözött kölyökróka-vadászat nagy
élménnyel és eredménnyel járhat, de
ahol erre lehetőség van, ott a tavaszi
időszakban már sok apróvadat pusztítottak el az anyarókák az almok nevelése idején.
Az apróvadállomány nagymértékű
apadása miatt nagyon sok területen
vadászatát egy-két alkalomra korlátozták, gyakran le is állították. Ennek
ellenére ritka az a vadászterület, ahol,
éppen az apróvad védelme érdekében a téli időszakban rókahajtásokat
rendeznek. Ahol ezek is elmaradnak,
ott a vadászatra vágyakozók számá-

ra a rókahíváson túl, van még egy lehetőség, a rókahajtás vagy a terelés.
Ehhez egy-két puska is elegendő, és
esetenként a meghajtandó területtől
függően elég akár egy hajtó.
A hajtás egyik legfontosabb feltétele a csend. A hajtás előtt és alatt
kerüljön a vadász minden felesleges
zajt, a hajtó is szótlanul haladjon a hajtásra kerülő nádasban, erdőfoltban.
Ugyancsak fontos a szél irányának figyelembevétele, a hajtó a szél segítségével terelje a rókát a szél alá a lesben álló vadász felé.
A megfogyatkozott (hasznos) apróvad vadászata helyett a vadászatra
és a vadászattal együtt járó élményre vágyó vadász számára a téli rókavadászatok pótolhatják a vadászati
lehetőségeket.
Farkas D.
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Vadászünnep Sióagárdon
2011. június 25.
A megnyitón a vendégsereget a házigazda Tolna Megyei
Vadászszövetség és Vadászkamara nevében Kocsner Antal, a két szervezet elnöke köszöntötte, majd ünnepi beszéde megtartására Pechtol János urat, mint fővédnököt kérte
fel, aki az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára, vala-

mint az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető
elnöke. Köszöntője után a példamutató vadásztársak elismerése következett.

Ezúton köszöni meg a vadászszövetség és vadászkamara vezetősége és apparátusa az évek során nyújtott segítő kezet.

A megnyitót a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület
színvonalas műsora zárta.
A programok sorában a Vadászkamara Kürtegyüttes
koncertje következett, amely mind a szakértő, mind a botfül számára igazán kellemes élményt nyújtott.

Hubertus kereszt bronz fokozatát kapta:
– Soponyai János (†) a Party István Bérkilövő Vadásztársaság elnöke.
Hubertus kereszt ezüst fokozatát kapta:
– Kiss Varga Mihály, az Alsónánai Nimród Vadásztársaság tagja
– Iván Gábor, a Széchenyi Vadásztársaság tagja
– Csik Gyula, a Széchenyi Vadásztársaság
vadászmestere
Hubertus kereszt arany fokozatát vehette át:
– Nyirati István, a Tengelici Vadásztársaság
vadászmestere
– Meszlényi István, a Tengelici Vadásztársaság
hivatásos vadásza
Nimród Érem kitüntetésben részesült:
– Molnár Imre, a Kakasd Vadásztársaság elnöke
– Stemler József, a Gazda Vadásztársaság elnöke, a
Vadászkutya Bizottságunk tagja
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel gazdagodott a
Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság
Magyar Vadászatért Érdemérmet kapott posztumusz,
Rakiczky Béla
Kamarai Aranyérmet vehetett át Varga János, a volt
Titavölgye Vadásztársaság elnöke, volt vadászkamarai
vezetőségi tag
Az elmúlt vadásznapok lebonyolításának aktív szereplői
voltak Szabadiék, akik ezen a napon a Stefán Vadászcentrum nevében szalagot kötöttek a Tolna megyei vadászok
zászlajára. A szalagot Szabadiné Babruskai Éva helyezte el.

A dísztribünnel szemben felállított „trófeasátorban” került
sor az OMVK Tolna és Baranya megyei szervezeteinek gondozásában kiadott könyv bemutatására. Ebben a sátorban
láthatták az érdeklődők a „Kontinensek vadjai” című kiállításunkat, amely öt földrész vadfajait mutatta be, javarészt
preparátumok formájában, de voltak kifőzött trófeák is.
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Immár negyedik éve van aktívan jelen ezen a rendezvényen a Diana Vadászhölgy Klub, akik az évek során mármár tökélyre fejlesztették a gyermekek szórakoztatására
kialakított játszóházat. Ezenkívül több tag hozta el trófeáit,
amelyeket egy rögtönzött kiállítás keretében tekinthettek
meg a látogatók. A vadászhölgyek, családtagjaik segítségével modellként álltak helyt a délutáni divatbemutatón.

senyét ifj. Zsarnai István, a hölgyekét Csik Anikó képviselte.
A seniorok között első lett Pál Ferenc, csapatversenyben
a Gemenc Zrt. tarolt.
Végül szeretném megköszönni mindazoknak az embereknek a segítségét, akik önzetlenül, szabadidejüket feláldozva álltak tettre készen, hogy a rendezvény zökkenőmentes és színvonalas legyen.
Köszönetet érdemel:
Acsádi Gábor
Bodó Katalin
Csemez Gabriella
Gerner Gábor
Gubritzky Mária
Ifj. Lacza Ferenc
Kékes Gábor

A programok között szerepelt idén a solymászati bemutató is, amely nagy sikert aratott. A bemutatón kívül a vadászkamara sátra alatt lehetőség volt a madarakkal ismerkedni, megsimogatni, fényképezni őket.
Az ifjabb nemzedék légpuskalövészeten mérte ös�sze lőkészségét, ebben is javarészt az erősebb nem
képviselői jeleskedtek, két leányzó nevezett a versenyre. A győztese fiúk között első lett Baranyi László, második Puskás Győző, harmadik Puskás Ákos, leányok között első Acsádi Virág, második Horváth Diána.
A felnőttek lőversenyében több kategóriában nevezhettek. Veteránok között első lett Budai Dezső. A juniorok ver-

Kékes Kata
Király Gabriella
Pintér Anita, Judit
Stein Krisztián
Szabó Tibor
Szebényi Attila

Rajtuk kívül számos szervezet támogatta az eseményt,
többek között
– a Paksi Atomerőmű,
– a Gyulaj Zrt.,
– Sióagárd Önkormányzata (Háry János polgármester, Mészáros Ferenc, valamint a Polgárőrség),
– Stefán Vadászcentrum (Szabadi István,
Szabadiné Babruskai Éva),
– M6 Express zenekar,
– Völgységi Természetbarát és Vadász Egyesület,
– Minerág Kft.
És természetesen köszönjük minden résztvevőnek, vadásztársaságoknak, szereplőknek, hogy jelenlétükkel emelték
az esemény színvonalát.
AVI

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:

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

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 Szenior Klub életéből
Őszintén bevallom, amikor megalakítottuk a Szenior Vadászklubot, nem
gondoltam, hogy az éltes korú vadász
barátaim olyan aktivitással vesznek
majd részt a klub rendezvényein, mint
ahogy az a valóságban történik. Ennek több oka lehet, én csak egyet
emelek ki az általam gondoltak közül.

nek az idős(ödő) vadászoknak lenne
indokuk a közös rendezvényekre nem
elmenni, a meghívást visszautasítani, mert a felsoroltakon túl sok egyéb
probléma is adódhat, ami ok lehetne az otthon maradásra. Ők azonban, ha hívják őket, természetesnek
tartják, hogy ott a helyük. Ennek bi-

A klub tagjai egykoron valamennyien
mozgalmas vadásztársasági életet éltek, megszokták a jó társaságot, a társasági élet természetes volt számukra,
mert anélkül nem létezett vadgazdálkodás, vadászat. A jó társasági élet
egyik alapfeltétele volt az eredményes gazdálkodásnak, a sikeres vadászatoknak. Az idős korosztálynak
természetes még ma is a közösség, a
társakkal, a barátokkal való együttlét,
a beszélgetés, a vadászsikerek és -kudarcok megbeszélése, azaz minden,
ami a társasági élet részét képezte.
Hogy miért is írtam a mondat végét
múlt időben, talán néhány olvasónak
feltűnhet. Sajnos, napjainkban sokkal
gyakrabban hallunk arról, hogy romlik
a vadásztársaságok békéje, egysége,
közössége. Valami elromlott. Hogy mi,
arra nehéz egy szóval, egy mondattal
magyarázatot adni. Nem célom ennek a magyarázatát elemezni, csupán csak azt szerettem volna jelezni,
hogy vannak még olyan vadászok,
olyan barátok, akik igénylik a társaságot, és nem mondanak le annak szükségéről, még akkor sem, ha netán fáj
a derekuk, nehezen képesek lehajolni, hogy bakancsukat befűzzék, nehezen emelik fel a jobb karjukat, amivel
a puskát kellene felkapni. Holott ezek-

zonyítéka, hogy a klubunk tagjai részt
vettek a megyei vadásznapi beszélgetésünkön, valamint népes csapattal vettünk részt a Somogy megyei
Bőszénfán a szakmainak
is mondható kiránduláson és a hőgyészi összejövetelen.
Csak a magam nevében nyilatkozhatok, bár
úgy érzem, klubtársaim egyetértenek velem
abban, hogy a klub élete mozgalmas és színes –
amely öreg barátaimnak
köszönhető.
További soraimban a
nyári eseményekre térek
vissza és, a még hátralévő
programunkról ejtek szót.
Időrendi sorrendben az idei első ös�szejövetelünk a sióagárdi megyei vadásznapon volt, ahol a vadásznapi
rendezvény gazdag programa ellenére jelentős számban jelentek meg
a klubtagok.
Június 27-én Paczolai László és Szabó János kedves meghívásának tettünk eleget. Vadászházukban egy
kellemes és hangulatos délutánt töltöttünk el. A zenei aláfestéssel „fűszerezett” vadpörkölt után a résztvevők

csak nehezen szánták el magukat az
illő távozásra. A másodszor megrendezett meghívásos találkozót ez úton
is meg kell köszönnünk a vendéglátóknak!
Augusztus 17-én egy kis busszal a
Somogy megyei Bőszénfára utaztunk. Utunk felért egy kiváló szakmai
továbbképzéssel.
Olyan különleges, egyedülálló élményben volt részünk, ami valamen�nyi résztvevő számára újdonság volt.
A látottak, a hallottak egyaránt szakmai továbbképzésnek megfelelő élményt nyújtottak. A kapitális agancsú
gímszarvasok látványa már a program elején ámulatba ejtette a résztvevőket. Ez az ámulat csak fokozódott a trófea-bemutatón. Az egykor
a klasszikus vadgazdálkodásról tanultakat az ott látottak és hallottak részben megcáfolták. Mást láttunk és
mást hallottunk, mint amit egykoron
tanultunk. Példaként csak a villás és
koronás első agancsokat, vagy a selejtként elkönyvelt tízes bikák következő évi koronás agancsait említem. A
zárt szarvastartás bizonyítja, hogy az
agancs fejlődése és gyarapodása a
tanultaktól eltérően másként történhet, így és ennek következtében a selejtezési elveinket is újra kell gondolni. A látottak azt bizonyították, hogy

a szarvasgazdálkodásban még nagyon sok újdonsággal kell a jövőben
számolni.
Hiszem, hogy a tapasztalatok a
résztvevők tetszését minden tekintetben megnyerték.
Remélem, hogy a 2011. évi záró
program ugyancsak elnyeri majd a
résztvevők tetszését, amelyre decemberben kerül sor egy tengelici vadászaton.
F.D.
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Büszkeségek
„Hát megtörtént! Annyira nagy
élmény volt! Nagyon gyorsan tör-

tént minden. És képzeld, azért is voltam roppant büszke, mert két ugrás
után összeesett, és még Kocsner Tóni is megdicsért, hogy milyen szépen,
szakszerűen lőttem meg, pont oda
ment, ahová kell... (ez csak véletlen
volt szerintem, annyira izgultam, hogy
a szívem majd kiugrott, szerintem mozgott a fegyver is a kezemben...) Szóval megvan. Még dolgozom felfelé a
lelkemmel!”
Ezt a levelet kaptam Csurgai Andrea Diana-társamtól, aki 2011. július
3-án, a Faddi Új Élet Vt. területén ejtette el a fotón látható bakot. A fenti idézet remekül érzékelteti mind a kezdő
vadászok izgalmát, mind a nőiségünkből adódó lelki folyamatokat, melyeket vadászataink során tapasztalunk.

„Gyönyörű nyári este volt. Érződött
a búzatarló édes illata és a szél időnként a szomszédos erdő illatát is az
orromba keverte. Megláttam, megremegtem – nagyon messze volt. Közelebb kerülve láttam, hogy bal mellső lábával biceg. Valami érhette,
mert előző nap még vidáman lépegetett, gondtalanul keresgélt táplálék után a tarlón. Lassan, óvatosan közelítettem felé. A szívverésem
felgyorsult, az adrenalin szétáradt a
testemben, figyelmem rá összpontosult, érzékszerveim érzékenysége az

S a Hold lassan, vörös színbe öltözve
megjelent a horizonton.”
A fenti élménybeszámolót Laci doki barátom írta nekem első őzbakjáról
2011. szeptember elején. A bak 450 g,
bronzminősítést kapott.

Hároméves kihagyás után idén
márciusban megyei vadászbált szerveztünk. Ezeket a rendezvényeket
igyekszünk takarékos módon kivitelezni, de a tombola fődíja mindig a
mi ajándékunk. Ezúttal egy őzbakkilövést ajánlottunk fel, melyet Varga
Mária nyert meg a bálon. A kilövésre
augusztus 6-án került sor, a bak 298 g
lett a trófeabírálat szerint.
egekben és akkor megérintettem a
fegyverem elsütőbillentyűjét. Dörrenés, majd tompa puffanás. Megvan!
- kiáltottam föl magamban, megvan!
Láttam, ahogy lerogyik – majd föltápászkodik, de helyben maradt. Durr!
Mennydörögte ismét villámló botom.

Gratulálunk az elejtőknek!

Az összeállítást
Acsádiné Varju Ildikó
készítette

Megyei vadászbál

2012. március 3-án 19.00 órától Szekszárdon, az
Ady étteremben
Zene:

M6 Express zenekar
Tombola, büfé

Érdeklődni: Acsádiné Varju Ildikó: 30/983-91-50

Mindenkit szeretettel várunk!
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Koronglövő vadászhölgyek
Miután a hölgyek nem túl gyakran forgatják a fegyvert,
nem árt a gyakorlás, az edzés, hogy egyre nagyobb rutint szerezzenek a fegyverkezelésben.
A tavaly első alkalommal megrendezett sióagárdi Diana családi majális hagyományait 2011-ben is szerettük volna folytatni, az időjárás azonban közbeszólt, azon a hétvégén a borús, esős idő
miatt a korongozás elmaradt. Aznap a résztvevők meglátogatták
az ozorai várat és baráti beszélgetéssel töltötték a napot.
Ezt követően május 15-én nyílt lehetőség ismét korongozásra, Soponyán, ahol a
lőtéren Varga András
Soponya
lőoktató tanította Dianáinkat a sörétes puska eredményes használatára.
A VIII. Országos Diana Kupa
koronglövészetre
Tiszakécskén került sor, ahol a Tolna megyei tagok
szép eredményeket értek el. Farkas Ibolya IV., Csík
Anikó VI., Bölcskei
Gáborné VIII. heTiszakécske
lyezést ért el.

Bepótolva a majálist, július utolsó napján gyülekeztek a
Tolna megyei Dianák a sióagárdi lőtéren, a versenyen 9
hölgy indult, valamint kísérőiknek is biztosított volt a gyakorlás lehetősége.
I. helyezett
Bölcskei Gáborné 17 találattal
II. helyezett
Csik Anikó
15 találattal
III. helyezett
Farkas Ibolya
10 találattal
Az első helyezett egy tarvadvadászati lehetőséget nyert,
minden résztvevő emléklapot, emlékérmet és ajándékot,
az első öt helyezett értékes vadászkönyvet vihetett haza.

Sióagárd

Augusztus 27-én a Tamási Széchenyi Vadásztársaság invitálására részt vettünk egy közös lövészeten, köszönjük a
meghívásukat.
A gyakorlásunkat idén is nagyon sokan segítették, akiknek ezúton is köszönetet mondunk!

Dianák részvétele vadászati kulturális és
szakmai rendezvényeken
A júniusi megyei vadásznapon a Dianák minden eddiginél aktívabb segítséget nyújtottak a szervezőknek, az
eseményről hosszabb cikk olvasható
a lap hasábjain.

Augusztusban Simon Lajosné Ilike
tolmácsolásában meghívást kaptunk
a Kersák Lovasfarmra, ahol egy színvonalasan megrendezett gazdanapon

vettünk részt. Kersák György házigazda örömmel látta a Tolna megyei Dianákat a rendezvényen.

Szeptemberben immár IX. alkalommal került megrendezésre Greifenstein
József szervezőmunkájának köszönhetően a Kölesdi Diána Napi Vadászvigalom és Szüreti Nap. A rendezvényen
elsőként Tóth Ferenc kormánymegbízott köszöntötte a résztvevőket, a Hubertus-misét Wigand István plébános

celebrálta a korábbi évekhez hasonlóan. A rendezvényen közreműködtek a Zönge Népdalkör, a Gemenci
Sulyom Vadászkürt Egyesület és a Tolna megyei Dianák. Rónai Gábor természetfotóiból valamint rendellenes
trófeákból összeállított kiállítás egész
nap megtekinthető volt a Művelődési házban. Az idei évben elejtett gímbikákat is megcsodálhatták a látogatók.
Októberben ismét országos szakmai konferenciára voltunk hivatalosak, amely most rendhagyó módon
egy kétnapos Nemzetközi Kulturális
Konferencia keretén belül került megtartásra, ahol több európai országbeli vadászhölgy klub is képviseltette
magát. Az egész napos bemutatkozások, vadászati kultúrák ismertetése és szakmai témák boncolgatása
után a program a Lázár Lovasparkban
folytatódott szenzációs lovasbemuta-
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tóval, majd cigányzenével kísért estebéddel, ahol az OMVK és VKE elnöke
egyetértőleg aláírták a Magyar Vadászetikai Egyezményt.
Másnap a hölgyek egy hangulatos fácánvadászaton vettek részt, és
annak befejeztével a viszontlátás reményben búcsúztak.

Erdei kirándulás
A nyári szünet hosszú, meleg és olykor
unalmas. És bár a szülők sok esetben
örülnek, ha elfoglaltságot találnak a
lurkóknak, a kamara által meghirdetett egynapos kirándulásra mégsem
tolongtak a jelentkezők. Már-már úgy
tűnt, elmarad a természetjárás, ám
lelkes Dianánk, Gubritzky Marcsi mindent megtett, hogy mégis menjünk!
Így aztán reggel 9-kor megérkeztünk
a Lengyel-Annafürdői Ökoturisztikai
Központba, megrakva elemózsiával.
Rögtön felfedeztük a forrást, amelyből
friss, hideg víz csobogott. Megtudtuk,
hogy a forrásvíz hőmérséklete télennyáron 10 fokos, és iható minőségű.
Szegedi Viktória, erdeiiskola-vezető
köszöntötte a kis csapatot, majd elin-

dultunk a vadaskert felé, hogy közelről
is megszemlélhessük a vaddisznókat,
dámokat és gímszarvasokat. Lehetőség volt alaposan szemügyre venni az
állatokat. A gím- és dámbika agancsa még barkában volt. A gyerekek
sok új információval is gazdagodtak
a vad életét, testfelépítését, élőhelyét illetően.

A kilátó lépcsője alatt mozgásra figyeltek fel a gyerekek. A homokban
lyukakat lehetett látni, ahonnan olykor-olykor felcsapott valami… Óvatosan körbeállták, és figyelték, hogyan
dolgozik a hangyaleső bogár, aminek
sikerült is hangyát zsákmányolnia. És
ha már az erdőben barangoltunk, vezetőnk megkérdezte a kicsiket, hogy
tudják-e, hogyan
születnek a fák, hogyan lesz az erdő.
Sok okos választ kaptunk, melyeket kiegészítve már mindenki tisztában van
a fák szaporodásával. Az erdei iskola
udvarára érve már
parázs várta a csapatot, előkerültek a
virslik, kolbászok, szalonnák, nyársakat kaptunk és sütögettünk. Fáradtan és jóízűen lakmároztunk.
Rövid lazítás után az apró kezek nekiveselkedtek a csiszolásnak, ragasz-

tásnak, végül mindenki elégedetten
csodálta a fából készült kis csigáját.
Munka közben csigáról szóló dalok is
előkerültek.
Mindenkinek köszönjük a segítséget,
aki bármi aprósággal hozzájárult a kirándulás sikeréhez, valamint köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, hogy
lehetővé tették gyermekeik számára,
hogy ezt a napot velünk töltsék!
Javasoljuk vadásztársainknak, ha
egy kellemes napot szeretnének tölteni a szabadban, keressék fel a
Gyulaj Zrt. gondozásában lévő Lengyel-Annafürdői Központot. „Az év
ökoturisztikai létesítménye 2011” cím
elnyerésére kiírt pályázaton az állami
erdőgazdaságok között egyetlen kitüntetettként az előkelő III. helyezést
kapta a Gyulaj Erdészeti és Vadásza-

ti Zrt. Lengyel-Annafürdőn található
ökoturisztikai központja!
Az oldalpárt Gubritzky Mária Tolna megyei Diana elnök segítségével Acsádiné
Varju Ildikó állította össze
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olna megye középkorú és idős korosztálybeli vadászai tán kivétel nélkül személyesen ismerték Szabolcs Józsefet, Józsi bácsit, aki ugyan Baranya megye szülötte, dolgozott több megyében is, de életének
legtermékenyebb éveit itt élte, megyénkben. Rövid ideig dolgozott Szálkán, majd 1953-tól az egykori Tamási Erdőgazdaságba helyezték. 1970-ben nyugdíjba vonult,

de volt munkahelye – melynek neve az időben Gyulaji
Állami Erdő- és Vadgazdaságra változott – tovább alkalmazta és évekig végezte még a vadászat és a vadásztatás adminisztrációs munkáit. Nyugdíjasként lépett be
az egykori belecskai vadásztársaságba, ahol vadászmesterként tevékenykedett. Erdész volt, de az erdőben
csak akkor érezte jól magát, ha ott bőségben élt a vad.
Hangot adott nemtetszésének, amikor látta, hogy az erdőből „kikerítik” a vadat a vadkárok miatt, és ahol ezt
tapasztalta, az erdőt kerülte.
Sokat vadászott, de a vadászat számára nem a zsákmányszerzést jelentette, annál sokkal többet, a vad
megfigyelése érdekelte olyannyira, hogy minden alkalommal, amint a vadászatból hazaérkezett, azonnal
papírra vetette a látottakat, a tapasztaltakat. A hetven

év vadászatiról részletes, fényképekkel illusztrált naplót vezetett.
A Tolna megyében eltöltött évei voltak a legtermékenyebbek. 1968-ban jelent meg a – ma is egyetlen –, a
dámvadról írott monográfiája „A dámvad”. 1971-ben „Az
erdei szalonka”, majd 1995-ben az „Apám és én 100 éven
át vadásztunk” címet viselő könyve. Életének utolsó, betegeskedő éveiben született meg a „Megfigyeltem” kézirata. Kiadására és megjelenésére azonban csaknem két
évtizedet kellett várni. Erre 2011-ben került sor.
A korábbi szakirodalmi műveinek sorát mintegy ajándékként a „Megfigyeltem” koronázza meg. A vadász érzékével, a biológus szemével szerzett tapasztalatok és
megfigyelések nemcsak olvasmányosak, szavai és mondatai élvezetük mellett tudományos értékűek is. Kevés
vadászélményről, néhány kudarcról és rengeteg új megfigyelési eredményről olvashatunk, ami még a tapasztalt
vadász számára is újdonság. Természeti képei a valóságot, a tényeket úgy írják le, hogy annak az olvasó részesévé válik. Azt vallja Szabolcs József: „Ahogy öregszik
a vadász, úgy fogy belőle a lövés értéke anélkül, hogy
vadászszenvedélye csökkenne. … Az aktív vadűzés vágya kezd elapadni, de növekszik benne valami lankadatlan érzés emlékeinek, élményeinek ébrentartására.”
Számára a vadászat a zsákmány elejtése mellett minden esetben az élményszerzésre törekvés volt. Vadászat
során minden, a legtöbb vadász figyelmét tán elkerülő
jelenségre is felfigyelt, annak részleteibe igyekezett belelátni és biológusszemmel értékelni. Számára a vadászat
olyan élményszerzés volt, ami sikertelenség esetében is
értékessé, emlékezetessé, tanulságossá vált. A vadon
élő állatok viselkedésének megfigyelése számára tudományos értékű volt. Elemezte megfigyelési eredményeit. A legapróbb állatoktól a szarvasbikáig mindegyikről
a legrészletesebb viselkedési szokásokat, formákat észrevette és feljegyezte. Talán a vaddisznóról szerzett tapasztalatai voltak leggazdagabbak. Ez a bikácsi erdők
remete kanjáról írt történetében bizonyosodik be leginkább. De a rókáról és a mezei nyúlról szerzett megfigyelései ugyancsak tanulságosak.
Történeteiben a vadásztársak név szerint szerepelnek.
Ezt a személyek megbecsülése, az utókor számára megörökítésük miatt tartotta fontosnak.
Könyve az idős és a fiatal, még tapasztalatlan vadász
számára egyaránt élvezetes, tanulságos, ugyanakkor érdekfeszítő. A könyvet kézbe vevő és abba beleolvasó
vadász nem tudja letenni, míg a történet végére nem
ér. A fiatal vadásznak élményszerzésen túl útmutatót ad
ahhoz, hogy a vadászatban ne csupán a lövés vagy a
trófea megszerzése legyen a célja, hanem a vadászat
szépségét, a körülményeket, a vadászt és a vadat körülvevő erdőt és annak minden rezdülését, érdekességét, szépségét észre kell venni. Nem csak a megfigyelés
fontosságára, hanem annak módszerére is megtanítja
az olvasót.
F. D.

A Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
KIADÓ: Kocsner Antal elnök • SZERKESZTI: Dr. Király István, Acsádiné Varju Ildikó, Farkas Dénes
CÍM: Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/b • TELEFON: 74/512-224 • E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu • HONLAP: www.omvk-tolna.hu
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Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság
Amikor a Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaságról esik szó, eszünkbe kell
jusson, hogy ez a vadásztársaság 1922
óta működik töretlen lendülettel, ami
kivételes dolog. Ennek a társaságnak

jelenleg 33 tagja van, akik javarészt
Bogyiszló lakosai, ám van néhány vidéki tag is. A megye legrégebbi társaságaként tartjuk számon, ebben a
vadásztársaságban a tagok összetartása és összetartozás-érzése példamutató. Kihangsúlyozandó ez a mai
világban, amikor ez sajnos már csak a
legritkább esetben érvényesül.
Részben emiatt nem volt kétséges,
hogy 2011-ben ők érdemelték ki a
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet, melyet évente egy vadászatra jogosult közösség vehet át. Másrészt a
bogyiszlaiak példamutató vadgazdálkodást folytatnak a vadászterületen, amely jelenleg ~6000 ha nagyságú. Nem volt ez mindig így, volt
idő, amikor az ország legkisebb vadászterülete volt az övék, de végül
a szomszéd területekkel való jó kapcsolatnak, és a bogyiszlai emberek

kívánságának megfelelően bővültek
a határok. Vadászterületük a faddi, a
tolnai vadásztársaságokkal, valamint
a Gemenci Erdőgazdasággal határos. Területüket néhány éve az M9-es
autóút határolja,
valamint a természetes határ
a Duna és egyéb
vízfolyások.
Főbb vadfajaik az apróvad,
valamint az őz.
A
fácánállomány ugyan –
mint ahogy szerte az országban
– most van ismét
fejlődőben, hiszen az elmúlt
időszak kedvezőtlen időjárása
itt is megtizedelte az állományt. Gyakran esnek érmes
trófeájú őzbakok, többször előfordul
400 g feletti trófeasúly is. Vaddisznó is
él a területen, számukra egy védett
területet alakítottak ki, az állomány
javarésze itt találta
meg szokásos élőhelyét. Szarvas csak
váltóvadként fordul
elő a területen.
A gondos és szakszerű vadgazdálkodáshoz rendelkezésükre áll egy saját
tulajdonú traktor, és
különféle mezőgazdasági eszközök.
Az utak tisztítását, a vadgazdálkodási berendezések karbantartását, valamint a vadföldek művelését így önál-

lóan tudják végezni, külső segítség
nélkül, saját költségen. A gazdákkal
való kapcsolatuk is jónak mondható,
általában sikerül megegyezni, hogy a
gazdának és a társaságnak se legyen
megfizethetetlen kára. Vad-gépjármű
ütközés néhányszor előfordul a területen, de eddig még minden alkalommal sikerült megegyezniük a károsulttal, így békés úton rendeződött mindig
a baleset.
Anyagiak tekintetében elmondható, hogy a társaság stabilan működik,
bár dúskálni nem lehet, de a megfelelő működéshez elegendő.
Különféle közösségi rendezvényeket
szerveznek, valamint szívesen vesznek
részt a falusi rendezvényeken is, ahová
rendszerint meghívást kapnak. A helyi
önkormányzattal kölcsönösen támogatják egymást. Támogatást nyújtottak a kolontári vörösiszap-katasztrófa
károsultjainak is. Kétévente tartanak
vadászbált, amely az utóbbi alkalommal igazán színvonalasra sikerült.

2012-ben kerül sor ismét az eseményre. Régebben, amikor még lehetőség
volt alkalmi lövészeteket tartani, majálisokat is rendeztek.
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Nemzetközi CACIT mezei-vízi verseny
német vizslák és társult fajták részére
A Német Vizsla Klub évente az ország
más és más megyéjében rendezi a
versenyt.
Ebben az évben 2011. október 22-én
– kiemelt rendezvényként – Tolna me-

gyében, a Szekszárd Sió Motel Centrummal került megrendezésre, ott,
ahol a Német Vizsla Klub 35 évvel ezelőtt megalakult. A 35 év sikerei bizonyítják, hogy ma a Német Vizsla Klub
hazánk és a világ egyik legeredményesebb vizslás klubja, amelynek igen
sok Tolna megyei vadász is tagja.
A rendezvény fővédnöke volt Vajai
László, a Vidékfejlesztési Minisztérium
erdészeti, vadászati, halászati főosztályvezetője.
Védnökünk volt Kocsner Antal, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna
Megyei Területi Szervezetének elnöke.
Bíróként köszönthettük körünkben
Ing. Dieter Kowarovszky urat, aki a Rövidszőrű Német Vizsla Világszövetség
alelnöke és az Osztrák Rövidszőrű Német Vizsla Klub elnöke.
Ezúton is köszönjük, hogy támogatásukkal megtisztelték klubunkat.

A verseny a Német Vizsla Klub kiemelkedő szakmai rendezvénye. A
versenyen csak azok a vizslák vehetnek részt, amelyek már bizonyítottak
képességeikről és tanítottságukról, képességvizsgával és
mezei-vízi vizsgával
rendelkeznek.
A versenyre 12
kutyát neveztek
Magyarországról
és Ausztriából. A
bírók is az ország
különböző megyéiből és Ausztriából
érkeztek. A rendezvény jó alaphangulatát a szép
őszi időjárás és az
Agyaki Gábor által
vezetett Baranya Vadászkürt Együttes
vadászkürtös megnyitója adta.
A megnyitó után a versenyzők és
bírók kivonultak a Bogyiszlói Duna
gyöngye Vt., illetve a Sióagárdi Vt.
vadászterületére. A kitűnő vadászterületeken a kutyáknak bizonyítaniuk
kellett: mezei keresőmunkában, vadmegállásban – vadászati használhatóság szempontjából –, vadelrepülésre való viselkedésben, lőttvad – nyúl és
fácán – csapán való megtalálásában
és elhozásában. A vízimunka során a
kutyáknak bizonyítaniuk kellett, hogy
jól irányíthatók a vízben. A sűrű nádban felkutatják a vadat, megkeresik és
elhozzák a sebzett vadat. A kutyáknak
17 feladatot kellett elvégezni, amelyeket a bírók külön-külön értékeltek.
Az igen színvonalas verseny lebonyolítását a jól felkészített kutyák és

vezetőik, a vadásztársaságok által
biztosított segítők és nem utolsó sorban a kiváló területek biztosították.
A fegyelmezett munka eredményeként késő délután a tervezettnek
megfelelően 17 órakor került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre.

A verseny magas mércéjét igazolja
az a tény, hogy a nevezett – jól felkészített – kutyák közül 7 kutya tudta teljesíteni a verseny feladatait, 2 kutya
visszalépett, 3 kutya kiesett.
I. helyezett: Malomközi Mill (rövidszőrű német vizsla), vezette: Tóth István
II. helyezett: Kevi-Lator Csendes (rövidszőrű német vizsla), vezette: Pálinkás István
III. helyezett: Dunaegyházi Vadász
Áron (drótszőrű német vizsla), vezette: Ekker István
A versenyt támogatták:
Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezete
Tolna Megyei Vadászszövetség
Naturhun Kft.
Dunagyöngye Vt. Bogyiszló
Sióagárdi Vt.
Új Barázda Vt. Nagydorog
Tolna-Fácánkerti Vt.
GE-FA Vt. Gerjen
HORFER Serleg
TolnAgro Állatgyógyászati Kft.
Happy Dog
Támogatóinknak köszönjük, hogy
hozzájárultak egy igen színvonalas
rendezvényhez.
Eppel János
a Német Vizsla Klub elnöke
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FELHÍVÁS!

VALAMENNYI VADÁSZATRA JOGOSULT
FIGYELMÉBE!
A rókák veszettség elleni, szájon át történő tavaszi immunizálásának
eredményességét ellenőrző mintagyűjtés a vakcinázott területeken
2011. november 14-től 2012. február 28-ig tart.
Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen idő alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott határozatban rögzített számú felnőtt rókát juttassák el vizsgálatra.
A nem vakcinázott területeken az előírt mintaszámot 2011. március 25től 2012. február 28-ig lehet elejteni és leadni vizsgálatra.
A hatályos elszámolási rend szerint eljárva, a vadászatra jogosult állítja ki a számláját a Hubertus Kft. felé (7.000 Ft/róka + áfa összegben,
amelynek kötelező melléklete a rókaminta-átvételi elismervény eredeti
példánya). A számlát és mellékletét kérjük, haladéktalanul küldje el a
HUBERTUS Kft. (1024 Bp., Ady E. u. 1.) címére.
A őszi mintagyűjtési időszakban, a vakcinázott területekről és a nem
vakcinázott területekről 2012. március 15-ig tudjuk a számláikat befogadni.
Ezen időpontokat követően beérkező számlákat nem áll módunkban teljesíteni!
Kérjük, hogy a mintagyűjtésre és az elszámolásra megállapított határidőket a zökkenőmentes és pontos elszámolás érdekében szíveskedjenek
betartani!
További információk a www.hubertus.com c. honlapon állnak rendelkezésére.

Kedves gyerekek!
Előző számunk helyes megfejtése: GEMENCI ERDŐ volt!
Nagyon sok helyes megfejtés érkezett, amelyek közül öt
megfejtőnek tudunk ajándékot küldeni.
A szerencsés nyerteseket Dr. Király István titkár úr sorsolta
ki, nyereményüket postai úton juttatjuk el hozzájuk!
1
Csapó-Kun Réka
Molnár Bertalan
Baranyi Boglárka
Klem Frida Nóra
Szőke Zita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zenekar
vállalja
vadászbálok,
lakodalmak,
rendezvények
zenei szolgáltatását!

A megyei vadászbálok zenekaraként a
vadászkamara ajánlásával!
A 6-tagú zenekar kizárólag élő zenét játszik;
mulatós és sváb zenék,
operettbetétek, angol örökzöldek,
régi nagy slágerek
szerepelnek a repertoárban.

Információ: (30) 302-52-84 telefonon,
vagy az
m6expressz@citromail.hu e-mail címen.
Web: www.freeweb.hu/m6expressz

A mostani szám megfejtése egy vadászok számára nagyon fontos dokumentum, amely nélkül vadászatot folytatni nem lehet!
Kellemes időtöltést kívánunk!

Németkér
Ozora
Mucsi
Paks
Fadd

Dám trófeája másként
Lövészeti gyakorlathoz használt eszköz
A mi megyénk!
Gímszarvas hímivarú egyede
Lábbeli
Kutyafajta becézve
Téli táj jelzője
Fejlődőben lévő agancs tulajdonsága
Terepjáró
Társas vadászati mód
Egyik legelterjedtebb vadfajunk
Vadászati idénye április 15-én kezdődik
Gímtrófea része
Őzek párzási időszaka
Vaddisznótrófea
„Eb a vadász ……….nélkül”

Az M6 Expressz

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16

2011. DECEMBER
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www.atomeromu.hu

