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Röviden a napi munkáról: Örömünk-
re szolgál, hogy vadászaink száma egyre
gyarapszik, az idei évben összesen több
mint 2300 db vadászjegyet adtunk ki,
amely enyhe növekedést mutat a tavalyi-
hoz képest. Az idén még kettõ állami va-
dászvizsga kerül megrendezésre, s a si-
keres vizsgázók közül is feltehetõleg vál-
tanak néhányan vadászjegyet. Jelenleg
12 fõvel fut a vadász-szövetség ismeret-
terjesztõ elõadássorozata, mely segíti a
vadászjelölteket a vizsgára történõ felké-
szülésben. 

Vadászkutya Alkalmassági Vizsgákat szer-
veztünk a megyében több helyszínen, külön-
bözõ idõpontokban. 

Augusztus 29-én, „Mezõgazdasági
vadkárbecslés a gyakorlatban” címû fó-
rumra invitáltuk az érdeklõdõket. A fóru-
mot a megyei Agrárkamarával közösen
szerveztük, hogy ily módon mind a vadá-
szatra jogosult, mind a gazdálkodók jelen
lehessenek ezen a mindkét felet érintõ ta-
nácskozáson. 

Jelentõsebb kulturális rendezvény a Tolna
megyei Vadásznap volt augusztusban a szo-
kott helyen, Sióagárdon. Megállapítható,
hogy nõtt az érdeklõdés a rendezvény iránt,
28 vadásztársaság volt jelen családdal, ba-
rátokkal; valamint sok-sok egyéni érdeklõ-
dõvel is találkozhattunk. Színes programok-
kal, tartalmas kikapcsolódást biztosított a
nap mindenkinek. A Kölesdi Diána Napi
Vadászvigalom és a Keszõhidegkúti Rene-
szánsz Vadásztalálkozó szervezésébõl és le-
bonyolításából is kivettük a részünket.

Szeptember hónap folyamán a kerületi
rendõrkapitányságok vezetõit tanácskozásra
hívtuk, ahol szó esett többek között az orv-
vadászat visszaszorításáról, a fegyvertartási
engedélyek érvényességének meghosszab-
bításáról, eljárási szabályokról. Összességé-
ben megállapítható, hogy a vadászkamara
és a rendõrség között jó az együttmûködés.

A megyei közútkezelõ történt megálla-
podás aláírása után kihelyezésre kerültek
az úgynevezett vadriasztó prizmák, me-
lyek hatékonyságáról a kamara rövid fel-

mérést készített.  Ennek alapján megálla-
pítható, hogy a prizmák hatásosak, hiszen
az érintett útszakaszokon a vad–gépjármû
ütközések jelentõs mértékben csökkentek,
illetve megszûntek.

Bizonyára a legtöbben hallották már,
hogy a megyei vadászkamaránál személyi
változások történtek. Varga Mihály a va-
dászkamara titkára október hónap folya-
mán közös megegyezéssel megszüntette
munkaviszonyát. 

Kereshetnek minket a 74/512-224-es
telefonszámon, a 30/983-91-50-es mobil
számon Acsádiné Ildikó, a 30/239-46-39-
es számon Kocsner Antal elnök ad tájékoz-
tatást vadászainknak. Írhatnak e-mailt a
postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
címre, illetve hasznos információkat olvashat-
nak a www.omvk-tolna.hu weboldalunkon.

A vadászkamara és vadászszövetség mun-
katársai munkaidõben készséggel állnak a
Tolna megyei vadászok rendelkezésére. 

-ACSÁDINÉ VARJU ILDIKÓ-

Tájékoztató aaz OOMVK TTolna mmegyei TTerületi SSzervezeténél
és aa TTolna MMegyei VVadász-SSzövetségnél ffolyó mmunkáról

TISZTELT VADÁSZTÁRSAIM!
A vadászkamara idén, mûködésének tizedik évét töltötte be. Ez a tíz esztendõ bizonyítot-
ta, hogy a kamara a hivatásos és sportvadászok összefogásával, a vadászoknak nyújtott
szolgáltatásaival a törvényi elõírásoknak megfelelt. Tevékenységünk elõsegítette, hogy a
vadászat napjainkban is szervezett keretek között mûködhessen. 

A jövõben erõsítenünk kell a vadgazdálko-
dást és vadászatot érintõ negatívumok ki-
küszöbölését oly módon, hogy a meg-
hozott változtatások megfeleljenek a
szakma elvárásainak. Vadásztársaink-
ban tudatosítani kell, hogy feltétlen

tartsuk be a vadászat írott és íratlan szabályait. Mindany-
nyian tegyünk azért, hogy az elkövetkezõ idõben egy ma-
gas színvonalú vadgazdálkodás részesei lehessünk. 

De ne csak javítsuk a vadászati lehetõségeket, hanem
mutassunk példát vadászati etika és erkölcs javításá-
ban is. 

Ebben a reményben kívánok a Tolna Megyei Vadász-
Szövetség és Vadászkamara elnöksége és munka-
társai nevében minden vadásztársamnak és család-
jának boldog Újévet és balesetmentes vadászato-
kat a 2009-es évben!

KOCSNER ANTAL
elnök

2



2008. DECEMBER KÖZÉRDEKÛ 3

Küldött…, de hova és fõleg miért?
Tisztelt TTolna mmegyei vvadásztársaim! TTudom, hhogy aa ccikk ccíme eegy
kicsit ffurcsa, dde rremélem, ééppen eezért ffigyelemfelkeltõ iis. AA kküldés
szónak ttöbb éértelmezése llétezik, eezért sszögezzük lle mmindjárt aaz eele-
jén, hhogy eez eesetben jjó sszándékú, jjó üügyet, üügyeket sszolgáló
„küldött”-sségrõl vvan sszó. MMár eegy iideje ffoglalkoztat aa ggondolat, hhogy
meg kkellene oosztani vvéleményemet, mmeglátásomat, aaggályaimat VVe-
letek. AAz ggondolom, hhogy aa kkamarai hhírlevél eerre mmegfelelõ ffórum.

Az utóbbi 2–3 évben egyre inkább az
az érzésem, hogy valami elromlott vadá-
szati berkekben. Egyre többet hallani ér-
dektelenségbe fulladt, határozatképtelen
vadásztársasági gyûlésekrõl, azt is tapasz-
taljuk rendszeresen, hogy jó néhány va-
dásztársaságnál a társaságon belüli infor-
mációáramlás bizony nem a legjobb.
Fontos dolgokról késõn – ne adj Isten –
soha nem értesülnek azok a tisztségvise-
lõk, tagok, akiknek abban az ügyben in-
tézkedéseket kell tenni. Megyei szintû ren-
dezvényeken is valószínûleg emiatt kisebb
az érdeklõdés. Példaként említhetem az
utóbbi évek küldöttgyûléseit, megyei va-
dászbált vagy a propagandafelelõsöknek
összehívott megbeszélést. 

Az utolsó, 2008. április 11-én 14.00
órára összehívott küldöttgyûlés adta a tol-
lat a kezembe. Számomra eleve abszur-
dum, hogy a meghívó így fejezõdik be:
„Amennyiben a közgyûlés határozatképte-
len, úgy változatlan helyen és változatlan

napirend mellett a közgyûlést 2008. április
11-én 14 15 órára hívom össze.” Ez már
intõ jel kell hogy legyen! Egy egész megyét
érintõ, döntéseket igénylõ, szakmai, pénz-
ügyi, kulturális vonalon fontos információ-
kat adó gyûlésrõl feltételezni kell, hogy ha-
tározatképtelen lesz! Pedig évente maxi-
mum kettõ, nem több alkalom.

Nos, tisztelt vadásztársaim, már feltéte-
lezni sem kell, mert elsõ körben határozat-
képtelenek voltunk, s a küldöttgyûlés a
másodiknak kitûzött idõpontban lefolyt
úgy, hogy mindösszesen 23-an vettünk

rajta részt. A megyében vadászó 2300 va-
dászból ily módon mindösszesen kb. 800-
nak volt képviselõje. 

Érdekelne, hogy a többi, közel 1500
vadászunk honnan tudja meg, mi történik
vele, mi zajlik körülötte, mit teszünk érte?
A küldöttgyûlésre kitûzött munkát végül is
elvégeztük! – mondhatjuk, ha elégedettek
akarunk lenni… De milyen munkát lehet
így elvégezni, amikor tudjuk, hogy ezernyi
gonddal-bajjal kell szembeszállnunk!
Mindenki panaszkodik, hogy a vadászok-
kal nem törõdik senki, magunkra hagytak
bennünket. A józanész azt diktálná, hogy
legalább a megyén belül fogjunk össze,
értsünk szót, próbáljunk segíteni egymás-
nak. Azonban, ha ennyire nem figyelünk
egymásra, nem fog menni, láthatja min-
denki.  Már akit érdekel egyáltalán…

Persze ez a helyzet nemcsak Tolna me-
gyére jellemzõ, nem véletlenül írja Csekõ
Sándor az alábbiakat a Vadászlap 2008.
júniusi számában, a Szerkesztõ jegyzete

rovatban: „Ma is bosz-
szankodom, ha eszem-
be jut, hogy az egyik
vadászati vezetõnk sze-
rint minden rendben
van a vadászok közötti
kommunikác ióban.
Szerintem – az elmúlt
harminc évet a vadá-
szat bugyraiban eltölt-
ve – ilyen mélyponton
még nem volt a vadász
és vadász közötti kom-
munikáció, mint napja-
inkban.” 

„… nincsenek se
szakmai kérdések, se
szakmai viták és ahol
nem ütköznek egymás-
sal a különbözõ érvelé-
sek, ahol senki nem

akar meggyõzni másokat a vélt vagy valós
igazáról, feltételezéseirõl, ötletérõl, javas-
latáról, stb. – ott megdöglött az azonos te-
vékenységet folytatók táborának érdek-
lõdése,…”

„… nincs a magyar vadászatnak-vad-
gazdálkodásnak nemzeti stratégiája, olyan
koncepció, amely alapjaiban meghatároz-
ná a fõ és követhetõ irányvonalakat… le-
gyen szó a vadászható vadfajokról, mind-
arról, amit vadászatnak-vadgazdálkodás-
nak nevezünk, vagy ami nélkül ma már ne-
hezen képzelhetõ el a vadászat.” 

„Mivel nincs érdemi vitában kiforrott,
minden oldalról megvitatott stratégiánk,
nincs taktikánk sem. (Ez utóbbi állításom
persze csak részben igaz, jó néhány olyan
vadászati vezetõt ismerek, aki egyes egye-
dül a túlélésre taktikázik.) Jobb esetben
egyszerû tûzoltás, ügyeskedés, amit csiná-
lunk … és természetesen a legtöbb esetben
alulmaradunk a vadászat ellenzõivel, ellen-
feleinkkel, sõt a hatóságokkal szemben is.”
Ezek tehát a szerkesztõ meglátásai.

Nekem pedig az a mondás jut eszem-
be, hogy nem jó az, ha az ember sokat
néz visszafelé. Magam is szívesebben az-
zal foglalkozom, miként lehetne jobban,
szebben, színvonalasabban megszervezni
valamilyen rendezvényt.

Viszont voltak idõk, amikor küldöttnek
lenni megtiszteltetés volt, ami munkával is
járt és némi felelõsséggel. A küldöttek
igenis elmentek a küldöttgyûlésre, az ott
hallottakat, megbeszélteket átadták az ar-
ra illetékesnek. 

Kívánatos lenne, hogy ez a szellem,
hozzáállás visszaköltözne a vadásztársa-
dalomba. Mert gondjaink vannak bõség-
gel, azokat megoldani vagy legalábbis
megpróbálni, kötelességünk. Igyekezzünk
olyan tettekkel segíteni a vadászat-vad-
gazdálkodás ügyét, melyekért utódaink
büszkék lehetnek ránk. Ehhez a cseppet
sem könnyû munkához
kérem a segítségeteket!

Köszönöm, hogy „meg-
hallgattatok”!

Vadászüdvözlettel: 

SZABADI ISTVÁN
PROPAGANDA FELELÕS
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Bizonyára mindenki tudja, hogy ja-
nuár és február hónap folyamán ke-
rül sor a vadászjegyek érvényesíté-
sére. A lõfegyverekrõl szóló hatályos
jogszabályok a vadászlõfegyver
tartásának elõfeltételeként ír-
ják elõ az érvényes vadászjegy meg-
létét. Érvényes vadászjegy hiányá-
ban mindennemû vadászati tevé-
kenység szabálysértési vagy bünte-
tõjogi következményekkel jár. 

Az érvényesítés 
határideje:
február 28.

A megszokott módon, vadászatra
jogosultak tagjai részére csoportos
formában kívánjuk megvalósítani a
vadászjegy-érvényesítést 2009-ben
is. A társaságok elnökeinek decem-
berben küldjük ki az általunk nyil-
vántartott taglistát, és a megadott
idõpontot. Ennek módosításá-
ra lehetõség van. Kérjük tehát a
vadászatra jogosultakat, hogy
amennyiben a kijelölt idõpont szá-
mukra nem megfelelõ irodánkban
ezt mielõbb jelezni szíveskedjenek!

A megszokott módon, vidéki hely-
színeken is érvényesítünk, ezeken
a napokon irodánkban a va-
dászjegy érvényesítés szüne-
tel. Egyéb ügyekben (külföldi va-
dászbiztosítás, beírókönyv, informá-
ció) természetesen ezeken a napo-
kon is ügyeletet tart az iroda. 

Kérjük megértésüket és türelmüket az
ügyintézés során, hiszen munkatársa-
ink mindent megtesznek a zökkenõ-
mentes és gyors munka érdekében. 

Minden vadászjegy mellé évkönyvet
adunk, ezért kérjük, gondoskodja-
nak a vadásztársaságok ezek el-
szállításáról is. 

A társaságok idõbeosztása és a vi-
déki ügyintézés pontos rendje ol-
vasható a www.omvk-tolna.hu
honlapon.

A vadászjegy érvényesítés költsége
2009/2010 vadászati évre: 14.000
Ft. Aki nem kíván a vadászkamara
tagja lenni, kérjük idõben gondos-
kodjon az érvényes vadász felelõs-
ség- és balesetbiztosítás megkötésé-
rõl valamely biztosítótársaságnál. 

Kérjük vadásztársa-
inkat, hogy észrevé-
teleikkel, javaslata-
ikkal és kéréseikkel
keressék munkatár-
sainak a 74/512-
224-es számon,
Acsádiné Ildikó a
30/983-91-50-es számon áll szí-
ves rendelkezésükre.

E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-
online.hu

-ACSÁDINÉ VARJU ILDIKÓ-

Vadászjegy érvényesítés rendje

A vadászjegyem érvényesítéshez 
mit kell magammal hozni?
– Állami vadászjegy
– Egyéni lõjegyzék 
– Fegyvertartási engedély
– A vadászjegy-érvényesítés díja (14.000 Ft)

FO
NT
OS

– A vadászati év március 1-tõl február 28-ig tart!
– Az állami vadászjegy csak az egyéni lõjegy-

zékkel együtt érvényes! 
– Az állami vadászjegy csak az egyéni lõjegyzék be-

mutatását követõen hosszabbítható meg!
– Kérjük, hogy a vadászjegyeket ne vegyék ki a

mûanyag tokból!
– 2009. december 31-ig 70. életévüket betöltõ va-

dászaink kamarai tagdíjmentességet élveznek, szá-
mukra a vadászjegy költsége 11ezer forint.

– Elveszett vadászjegy pótlására eljárási díj befizeté-
se mellett van lehetõség!

– Elsõ vadászjegyet csak személyesen és csak a
szekszárdi irodában állítunk ki.
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DOMBÓVÁR, ADY E. U.,
SZÁLKERESZT
VADÁSZBOLT

2009. január 12. hétfõ
9.00 Dalmandi Vadásztársaság

10.00 Gazda Vadásztársaság Attala
12.30 Hármashatár Vadásztársaság 
14.00 Dombóvári Földtulajdonosok

Vadászó Közössége

2009. január 13. kedd
9.00 Döbröközi Földtulajdonosi 

Közösség
10.00 Kocsolai Földtulajdonosi Közösség
11.00 Naki Földtulajdonosi Közösség
12.30 Szakcsi Földtulajdonosi Közösség
13.00 Széchenyi Zsigmond Bérkilövõ

Vadásztársaság

2009. február 9. hétfõ
9.00–14.00 Egyéni vadászjegy

érvényesítés

TAMÁSI, FÖLDHIVATAL

2009. január 14. szerda
8.30 Felsõnyék Fürgedi Vadász

Egyesület
9.00 Hegyhát Vadásztársaság

10.00 Nagykónyi Koppánymenti
Vadásztársaság

11.00 Kittenberger Kálmán
Vadásztársaság

12.30 Ozorai Pipó Vadásztársaság
14.00 Magyarkeszi Nagyberény Közös

Vadásztársaság

2009. január 15. csütörtök
8.30 Széchenyi Vadásztársaság

Tamási
10.00 Nagyszokolyi Sólyom

Vadásztársaság
10.30 Regölyi Kapos-Koppány

Vadásztársaság
12.30 Tolnanémedi Vadásztársaság
13.00 Szakályi Vadásztársaság

PAKS, DUNAMENTI ZRT.
IRODAHÁZA,

RÁKÓCZI U. 5–7.

2009. január 19. hétfõ
9.00 Dunaföldvári Vadásztársaság

10.30 Dunakömlõdi Vadásztársaság
13.00 Györköny-Pusztahencsei

Hubertusz Vadásztársaság

2009. január 20. kedd
9.00 Németkéri Vadásztársaság

10.00 Madocsai Vadásztársaság
11.00 Bölcskei  Tátorjános

Vadásztársaság
13.00 Sárszentlõrinci Vadásztársaság

2009. január 21. szerda
9.00 Váraljai Mecsekalja Vadásztársaság

10.00 Alsónánai Vadásztársaság
11.00 Hõgyészi Földtulajdonosi Közösség
13.00 Aparhanti Diána Vadásztársaság

2009. január 22. csütörtök
9.00 Bakta Vadásztársaság

10.00 Bátaapáti Egresmenti Vadásztársaság
11.00 Hunor Vadvédelmi és Vadgazdál-

kodási Egyesület
13.00 Báta Dunamenti Vadászegyesület

2009. január 26. hétfõ
9.00 Bátaszéki Vadászegylet

10.30 Donát Völgye Vadász Egylet
13.00 Bogyiszlói Dunagyöngye 

Vadásztársaság

2009. január 27. kedd
9.00 Decsi Vadásztársaság

10.00 Faddi Új Élet Vadásztársaság
11.00 Felsõnánai Vadásztársaság
13.00 Kakasd Vadásztársaság

2009. január 28. szerda
9.00 Ge-Fa Vadásztársaság

10.00 Két Határ Vadász Egylet
11.00 Királyhegy Vadász Egyesület
13.00 Kölesd-Dalmandi Vadásztársaság

2009. január 29. csütörtök
9.00 Medina-Dalmandi Vadásztársaság

10.00 Mûcsényi Hubertusz Vadásztársaság
11.00 Sióagárdi Vadásztársaság
13.00 Nagydorogi Új Barázda Vadász-

társaság

2009. február 2. hétfõ
9.00 Szekszárd-Szálkai Vadásztársaság

10.00 Béri Balogh Ádám Vadásztársaság
11.00 Szentgyörgy Vadásztársaság
13.00 Zombai Széchenyi Zsigmond

Vadásztársaság

2009. február 3. kedd
9.00 Teveli Hubertusz Vadásztársaság

10.00 Tengelici Vadásztársaság
11.00 Völgységi Természetbarát és 

Vadász Egyesület
13.00 Tolna-Fácánkert Vadásztársaság

VADÁSZJEGYEK KIADÁSA 2009 ÉVBEN

NNee ffeelleejjttsséékk,, aa vvaaddáásszzjjeeggyyeekk
éérrvvéénnyyeessííttéésséénneekk hhaattáárriiddeejjee:: 

22000099.. ffeebbrruuáárr 2288..

VADÁSZKAMARA 
IRODÁJA

SZEKSZÁRD, 
TORMAY BÉLA U. 18.
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A vadászati balesetek szá-
ma hazánkban a második vi-
lágháborút követõ két évti-
zedben volt a legmagasabb,
ekkor évente 50–60 eset jutott
a hatóságok tudomására. Je-
lentõs változás következett be
1967 után, amikor is a vadá-
szati balesetek száma 30–40 -
re csökkent évente. Az utóbbi
évtizedben átlagosan 25–30
balesetrõl van tudomásunk. 

A vadászat – szépségei mellett – veszé-
lyes sport és foglalkozás és ûzése közben
elõfordulhatnak elõre nem várható fegy-
ver- vagy töltényhibák, lövedékgurula-
tok, amelyek a legnagyobb gondosság,
a legnagyobb fegyelmezettség mellett

sem kerülhetõek el, ezért a címben feltett
kérdésre azt kell felelnem, hogy a vadá-
szati balesetek száma jelentõsen csök-
kenthetõ, de annak kicsi a lehetõsége,
hogy minden balesetet megelõzzünk.
Annak felelõssége, hogy számuk csök-
kenjen a vadászokra, reánk hárul.

Annak reményében vetettem papírra
gondolataimat, hogy ezzel is hozzájáru-
lok a vadászati balesetek csökkenéséhez.

A vadászati balesetek jelentõs többsé-
ge felelõtlen emberi magatartásból, a
vadászati elõírások tudatos be nem tar-
tásából ered. Ezek közé sorolhatjuk a
vadászatszervezési hibákat, a vadásztár-
saságon belüli fegyelmezetlen légkört,
az egyesületben és a vadászatokon a
megfelelõ irányítás hiányát, a kontroll

nélküli vadászszenvedélyt, a kapzsisá-
got, a szabálytalan fegyverhasználatot
(pl. meggondolatlanul és a vad felisme-
rése elõtt leadott lövést, a fegyver sza-
bálytalan hordmódját), az éjszakai va-
dászat kötelezõ elõírásainak megszegé-
sét és még sorolhatnám. 

Jelentõs javulást az emberi magatar-
tás, a fegyelem (ide sorolom az önfe-
gyelmet is) javításával lehet csak elérni.
Ezt szolgálják a vadászati, a fegyvertar-
tási és a fegyverhasználati jogszabályok.
El kell ismerni, hogy az utóbbi két évti-
zedben megjelent és napjainkban is ha-
tályos rendelkezések nagymértékben
hozzájárultak a vadászati fegyelem ked-
vezõ változásához és ennek is betudhat-
juk a vadászati balesetek csökkenését.

Nagy szerepe van a jogszabályi fe-
gyelmezés mellett az önfegyelmezésnek,

az etikai normák tiszteletének és betartá-
sának. A szabályszegést általában az
egyén követi el, ezért a fegyelmezésnek
elsõsorban az egyénre hatónak kell len-
ni. A példamutatás jelentõségét a fiatal,
a kezdõ vadászok nevelésében fontos-
nak tartom. Az egykori vadászjelölti gya-
korlat ismételt kötelezõvé tételére nem
látok már lehetõséget, holott annak a
vadásszá válás folyamatában nagy je-
lentõsége volt. Tapasztaltam szerint nap-
jainkban az új vadászok többsége nem
keresi a példaképet, és nem szívesen
hallgatja meg a jó tanácsot. Az állam-
polgári jogon vadászók számára pedig
csak ritkán adatik meg az a lehetõség,
hogy egy tapasztalt vadász mellett sze-
rezzen gyakorlatot a vadászatban. 

A balesetek megelõzését szolgálja a

vadászati törvényben elõírt és az éven-
ként ismételten kötelezõ baleseti oktatás
a társas vadászatok megkezdése elõtti
balesetvédelmi eligazítás. Azt, hogy en-
nek milyen szinten tesznek eleget, az
adott közösségben döntik el. Az éves bal-
eseti oktatási kötelezettségnek a vadá-
szatra jogosultak többsége maradékta-
lanul eleget tesz, viszont a társas vadá-
szatok elõtti balesetvédelmi eligazítások
gyakran csak a részvétel igazolására
szolgáló névsor aláírásával be is feje-
zõdnek, holott az alapos eligazítás külö-
nösen az esetben lenne fontos, amikor
olyan vadász vesz részt vendégként a
társas vadászaton, aki – talán – ott hall-
ja elsõ esetben a megfelelõ intelmeket,
lévén alanyi jogú vadász. Ugyanis a jog-
szabály az évenkénti oktatás kötelezett-
ségét a vadászatra jogosult számára írja
elõ, az alanyi jogú vadász azonban nem
tartozik ebbe a csoportba.

A vadászati balesetek többsége társas
vadászatokon történik. Ezért a vadászat
szervezés és vadászat irányítás nem csak
az eredményes vadászat érdekében kell,
hogy történjen, nagy szerepe van a bal-
esetek megelõzésében is. A társas vadá-
szat vezetõnek nem csak a nagyvad va-
dászatokon kell kész tervvel (hajtástérkép-
pel) megjelenni, az apróvad vadászatra
ugyancsak hajtásonkénti tervet kellene
készíteni. Ha ennek hiányában a vadá-
szat elõtt kitalált tervet ismerteti a megje-
lentekkel, annak következménye lehet az
elégedetlenség, a vita és a veszekedés. A
vitatkozással és veszekedéssel kezdõdõ
vadászat balesethez vezethet.

A társas vadászat elõtti határozott,
egyértelmû balesetvédelmi eligazítás és
az azt követõ vadászati tervismertetés
hozzájárul a vadászat sikerességéhez, és
elejét veheti minden szabálytalanságnak.

Kerülni kell a társas vadászatokon a
nagyszámú vendégsereg meghívását. A
vendéghívó felelõsséggel tartozik társa-
ságának azzal, hogy fegyelmezett ven-
déget hív a vadászatra. A vendéget a
vadászaton a meghívónak illik a vadá-
szaton kísérni, gardírozni, ha arról a va-
dászatvezetõ másként nem rendelkezik. 

Társas vadászaton a népesség összeté-
tele általában nagyon vegyes. Köztük
megtalálható a nagy gyakorlattal rendel-
kezõ, a nyugodt, az etikus, az ideges és iz-
guló kezdõ vadász és ott lehet a kapzsi, a
fegyelmezetlen ugyancsak. A vadászatve-
zetõnek ennek tudatában kell a vadásza-
tot megelõzõ baleseti oktatást megtartani,
a vadászatok tervezését és lebonyolítását
végrehajtani. A balesetvédelmi eligazítás
legyen az alapvetõ és a vadászat jellegé-

Megelõzhetõek-e 
a vadászati balesetek?
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Az Országos Magyar Vadászkamara Tol-
na megyei Területi Szervezete, a Tolna Me-
gyei Vadász-Szövetséggel és a Tolna Me-
gyei Agrárkamarával karöltve, 2008. au-
gusztus 29-én fórumot hívott össze a „Me-
zõgazdasági vadkárbecslés a gyakorlat-
ban” címmel, Szekszárdon. 

A fórumra meghívást kaptak a vadászatra jogo-
sultak, neves vadkárszakértõk, de a rendezvényt
minden érdeklõdõ számára nyitottá tette a szerve-
zõség. A fórum célja volt az egységes szakmai
szemlélet kialakítása a mezõgazdasági vadkárbecs-
lés területén. Kocsner Antal a Tolna megyei Vadász-
kamara elnöke köszöntötte a számos érdeklõdõt, il-
letve az elõadókat. 

Elsõként Ács István agrármérnök, vadgazdálko-
dási szakmérnök mutatta be a különbözõ kötele-
zettségeket és teendõket, melyeket szükséges meg-
tenni a vadkár megelõzése és elhárítása érdekében.
Bemutatta ezen intézkedések hatását a kármegosz-
tás és a vadkár adójogi szabályainak szempontjá-
ból. Kemenszky Péter a Somogy megyei Vadászka-
mara titkára, vadgazdálkodási szakmérnök, vad-
kárszakértõ bemutatta az elõzetes vadkárbecslés
során felmerülõ problémákat. A rövid szünetet kö-
vetõen a résztvevõk meghallgatták Völgyi László
agrármérnök urat, aki az õszi betakarítású növé-
nyek kárbecslésérõl és a kárszámítás módszereirõl
tartott elõadást. Végezetül dr. Novics György ügy-
véd mutatta be a vadkár-kérdéskört a jogi gyakor-
lat szemszögébõl. 

A prezentációk végén hozzászólásokat intéztek az
érdeklõdõk az elõadókhoz, majd kötetlen beszélge-
téssel ért véget a rendezvény.

A szervezõk úgy gondolják a résztvevõk sok hasz-
nos információt sajátíthattak el
ezen a fórumon. Amennyiben
szükségét érezzük, a továbbiakban
is megadjuk a lehetõséget a vadá-
szatra jogosultaknak különbözõ
témákban az információcserére és
a lehetõségek megismerésére.

-VARGA MIHÁLY-

Fórum a vadkárról
nek megfelelõen alapos és min-
denre kiterjedõ.  

A társas vadászaton nincs helye
a vitának és a veszekedésnek. 

A fedett terepen zajló mezei nyúl
és fácán vadászat egyaránt hibát-
lan szervezést és nagyfokú fegyel-
met igényel. A levegõbe leadott
lövések magukban rejtik a veszélyt
még akkor is, ha a kötelezõ lövés
irányt és a 45º-os szöget minden-
ki betartja. A gurulatot kapott sörét
útját elõre nem lehet tudni. Társas
vadászaton a baleset veszélye,
elõfordulásának lehetõsége min-
den esetben megvan. 

A felelõtlen vadász magatartá-
sával olyan baleseti veszélyhelyze-
tet is teremthet, melyben õ lesz a
baleset elszenvedõje. Erre volt pél-
da az elmúlt évben az egyik Tolna
megyei vadásztársaság területén
az az eset, amikor a vadászat
rendjét megszegõ vadász a hajtás-
vonal mögött lemaradva egy sza-
bályosan leadott (a hajtás irányá-
val ellentétes) lövéstõl sérült meg.

Nagyvad társas vadászaton a
golyós fegyverbõl leadott lövések
nem csak a szomszéd puskáso-
kat, a távolabbiakat is veszélyez-
tethetik. Volt példa arra, hogy a
meggondolatlanul elengedett lö-
vés több száz méterrel távolabb
okozott halálos balesetet. A köte-
lezõ lövési irány kijelölése nem
felesleges tevékenység! 

A vadászaton résztvevõk között
gyakran megjelennek az önzõ, a
kapzsi, a fegyverhasználat alap-
vetõ elõírásait semmibe vevõ va-
dászok is. Velük minden esetben
számolni kell a vadászatvezetõ-
nek és éppen ezért a legkisebb
szabályszegést is elkövetõt azon-
nal figyelmeztetni kell, súlyosabb
esetben pedig ki kell zárni a va-
dászatból! Tudom, ezt megtenni
nem egyszerû, de akit az elköve-
tett szabályszegés után nem fi-
gyelmeztetnek, az a továbbiak-
ban is semmibe veszi a szabályo-
kat, aminek egyenes következmé-
nye lehet a baleset.

A gyakorlatlan vadász megkülön-
böztetett tájékoztatást és segítséget
igényel úgy az apró, mint a nagyvad
társas vadászat elõtt. Ez a feladat el-
sõsorban a meghívóra hárul.

Az elsõ lövések leadásakor a
gyakorlatlan vadásznak a másod-
percek töredéke alatt több infor-
mációt kell befogadni és értékelni.
Erre a kezdõk nincsenek felkészül-
ve és az esetek többségében nem
is képesek. A felelõtlenül eleresz-
tett golyó vagy sörétraj útját aki
nem méri fel vagy nem képes fel-
mérni, szintén tragédia okozója
lehet.

A jó szervezés ellenére is történ-
het baleset vadászat közben. En-
nek leggyakoribb oka lehet a kap-
zsiság, az önzõség, melynek ere-
dete a szabadjára engedett, kont-
roll nélküli vadászszenvedély. A
vadászszenvedély meghatározója
a vadász jellemének, erkölcsi be-
állítottságának. A vadászszenve-
dély ugyan velünk született õsi
ösztön, azonban szabadjára en-
gedni és kitörni hagyni, erkölcsi,
etikai vétség. 

A vadászati balesetek egy ré-
szét objektív okok is elõidézhetik,
melyeket maximális emberi fegye-
lem és figyelem ellenére sem le-
het minden esetben megelõzni. 

Ilyen eset lehet a már említett gu-
rulatot kapott sörét vagy lövedék,
amely egy faágon vagy a fagyos
rögön ember irányába térül el. Az
esetek egy részét nem lehet kivéde-
ni, viszont nagyobb odafigyeléssel
csökkenthetõ gyakoriságuk. 

A vadászfegyver biztonságos
használatának elõfeltétele a tökéle-
tes mûszaki állapot. Ennek ellenõr-
zése elsõsorban a vadász feladata.
A vadászatok utáni kötelezõ fegy-
vertisztítás ugyancsak a mûszaki ál-
lapot megõrzését és ellenõrzését hi-
vatott szolgálni. Ám a gondoskodás
ellenére is történhetnek mûszaki hi-
bából eredõ balesetek.

A felelõtlen tölténycsere ugyan-
csak okozott már balesetet. A söré-
tes fegyverek között napjainkban
már három tölténykamra méretû
van forgalomban. Az ajándékba
kapott sörétes töltényt csak az arra
alkalmas puskából szabad kilõni!

„Társas vadászat nem kezdhetõ
meg a biztonságos lefolytatását
akadályozó körülmények esetén”
– olvashatjuk a Vadászati Törvény
végrehajtási utasításában. A sûrû
köd, a látási viszonyokat erõsen
korlátozó havazás esetében a va-
dászatvezetõnek még abban az
esetben is tilos megkezdeni a va-
dászatot, ha ez vadászbarátainak
nem tetszésével találkozik.

Vadászaton nem vehet részt az,
aki alkohol vagy vadászati képes-
ségére hátrányosan ható szer be-
folyása alatt áll. Napjaikban a
vadászok többsége gépkocsival
érkezik a vadászatra. Ez a tény
csökkenti az alkohol befolyása
alatt érkezõ vadászok számát.

Bízom abban, hogy egyre több
olyan ifjú vadász
lesz, aki felelõs-
séggel, teljes kö-
rû fegyelemmel
és figyelemmel
vesz részt a va-
dászatokon!

-FARKAS DÉNES-

KKÜÜRRTTÖÖSS KKÉÉPPZZÉÉSS!! A Tolna Megyei Vadász-
Szövetség megfelelõ számú jelentkezõ esetén va-
dászkürtös képzési lehetõséget biztosít vadászaink-
nak. Amennyiben a lehetõség felkeltette figyelmét,
kérjük, a részletekrõl érdeklõdjön a szövetség irodá-
jában, a 74/512-224-es telefonszámon.
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Megyénk szabadterületi dámállományának egyik legkiválóbb trófeaminõ-
ségû állománya található a Kocsola-Szakcsi vadászterületeken. A va-
dászterületen vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultak pár évvel

ezelõtt figyeltek fel arra, hogy a területen élõ dámbikák agancsai ismeretlen ok
miatt torzulásokat szenvednek el. A tünet az agancs tövénél mutatkozik meg leg-
markánsabban, ahol gennyes váladékozó sebek keletkeznek, melyeket, ezt kö-
vetõen másodlagos problémaként húslegyek lárvái is károsítanak. (1. és 2. kép) 

A folyamat nemcsak az agancstövet, de a felrakandó lapátot is károsan
befolyásolja, olyannyira, hogy napjainkra már szinte mindennaposak a torz
lapátok, illetve többször a beteg agancstövön nem is tud lapát kialakulni,
csak egy torz szárcsökevény. (3., 4. és 5. kép)

A Kocsolai Földtulaj-
donosi Közösség a va-
dászati hatósággal tör-
ténõ együttmûködés ke-
retében, a Szent István Egyetem Állator-
vos-Tudományi Karának szakmai irányí-
tásával ez év õszén megkezdte az állat-
egészségügyi probléma diagnosztizálá-
sát az esetleges terápiás eljárás kidol-
gozása érdekében.

A vizsgálat jelen szakaszában mind-
össze arról tudunk beszámolni, hogy
beteg egyedekbõl szövettani és bakteri-
ológiai mintavételek történtek, melyek
feldolgozása folyamatban van.

Vadegészségügyi probléma a
Kocsola-Szakcsi dámállományban

2. Másodlagos fertõzés húslégylárvákkal

1. Beteg, gennyes agancstõ

3. Torz, csökevényes bal szár  4. Mindkét agancstõ torzulása 

5. Torzult agancstõ, a csontszövet
elhalása

MEGJELENT a 18/2008. (VI. 19.)
KvVM rendelet, mely kisebb mértékben
módosította a védett állatfajok körét. Eb-
bõl a  vadászokat érintõ talán legfonto-
sabb változás, hogy védett faj lett a böjti
és a barátréce is, mindkettõ természetvé-
delmi értéke 50.000 Ft egyedenként.

Ennek megfelelõen a 85/2008. (VII. 5.)
FVM rendelet törölte ezt a  két fajt a va-
dászható fajok közül. 

Egyúttal törölték az erdei szalonka ta-
vaszi vadászati idényét is, melyre azért ke-
rült sor, mert Brüsszel felszólította Ma-
gyarországot a madárvédelmi irányelv
helyes végrehajtására.

-KIRÁLY ISTVÁN-
Vadászati
felügyelõ

A cikk elkészülését
segítették még:
GÁL JÁNOS és

BÖRCSÖK ZOLTÁN
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A rendezvényt kürtszó nyitotta, a ma-
gyar Himnusz elhangzása után felvonták
a zászlókat, majd elhangzott a Vadász-
himnusz. Az ünnepélyes megnyitón
Kocsner Antal a Tolna Megyei Vadász-
Szövetség és Vadászkamara elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket, majd Fehér
István, a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója
mondott ünnepi beszédet. Ezt követõen
került sor a kitüntetések átadására. 

A Magyar Vadászatért Érdemérem ki-
tüntetést Birck LLászló a bátaszéki erdészet
vezetõje, valamint a Bátaapáti Egresmenti
Vadásztársaság vadászmestere kapta, aki
a Tolna megyei vadállomány, vadgazdál-
kodási és vadászati értékek megõrzéséért
tevékenykedik. 

Kamarai Aranyérem kitüntetésben ré-
szesült Stein JJózsef a Paksi Úttörõ vadász-
társaság vadászmestere, aki két cikluson
keresztül a Tolna megyei Vadászkamara
hivatásos vadász alosztályának alelnöke-
ként sokat tett a megyében élõ hivatásos
vadászokért. 

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett kitün-
tetésben részesült az Ozorai PPipó VVadász-
társaság. Példamutató vadgazdálkodási
munkájuk mellett jó kapcsolatot ápolnak a
szomszédos vadászterületek gazdáival. A
kamara és a szövetség által szervezett ren-
dezvényeket önzetlenül segítik, a trófeáikból
készített színvonalas kiállítást megtekinthet-
ték az érdeklõdõk a nap folyamán.

Nimród Érem kitüntetést Sitkei AAndrás, a
Bölcskei Tátorjános Vadásztársaság va-
dászmestere vehetett át, megköszönve ezzel
a több évtizede a vadászat, vadgazdálko-
dás területén nyújtott kimagasló munkáját.

Ugyancsak Nimród éremmel ismerte el
a Tolna Megyei Vadász-Szövetség a
Nagydorogi Újbarázda Vadásztársaság
elnökét, Kovács IIstván urat, akinek veze-

tése mellett a dorogi társaság
példamutató vadgazdálko-
dást, és irigylésre méltó közös-
ségi életet folytat. 

Nimród érem kitüntetést ve-
hetett át Kupás DDeák ZZoltán, a
Gyulaj Zrt. erdészetvezetõje is.

Hubertusz kereszt arany fo-
kozatát vehette át: Sümegi ÁÁr-
pád, a Báta Dunamenti Vadász Egyesület
tagja, Kimmel AAttila a Nagykónyi
Koppánymenti Vadásztársaság tagja, Ké-
kes GGábor a Szekszárd Szálkai Vt. Vadász-
mestere, Fazekas PPéter a Szekszárd Szálkai
Vt. hivatásos vadásza, Rochi JJózsef a
Szekszárd-Szálkai Vt. tagja, Keresztes LLász-
ló az Alsónánai Nimród Vt. elnöke, Kovács

Ferenc, Alsónánai Nimród
Vt. tagja, illetve Vári JJózsef
szintén az Alsónánai Nim-
ród Vt. tagja.

Hubertusz kereszt ezüst
fokozatát kapta Strubel IIm-
re az Alsónánai Nimród Vt.
tagja.

Hubertusz kereszt bronz
fokozatát kapták: Ambrus
Attila, Vári RRichárd és
Weidmann ÁÁdám. Mind-
hárman az Alsónánai Nim-
ród Vt. tagjai.

A Tolna megyei Vadász-
kamara által létrehozott
„25 év a vadgazdálkodás

szolgálatában” kitüntetést Miklós JJános
vadásztárs kapta, aki több évig volt a
gyönki vadásztársaság vadõre, jelenleg a
Kölesd-Dalmandi vadásztársaság szolgá-
latában áll. 

Az ifjú vadászokhoz Varga Mihály a Va-
dászkamara titkára, a Szövetség fõvadá-
sza intézett beszédet, majd Hajas Krisztina
ifjú Diana olvasta fel az avató szövegét.
Titkár úr 22 fõ új vadászt foga-
dott ünnepélyesen a vadásztár-
sadalom tagjává. 

Ez követõen a Diana Vadász-
hölgy Klub Tolna megyei elnöke
Schusztené Dobó Katalin szólt a
megjelentekhez, majd a Dianák
kis emlékládikóját nyújtotta át
dr. Szabadi Évának. A Klub me-
gyei tagjai ezzel köszönték meg
Évi eddigi munkáját, melyet a
vadászhölgyek érdekében fejtett
ki az elmúlt évek során. Az em-
lékdobozt Kocsner Antal a Tolna
megyei vadászkamara elnöke is
átvehette, mellyel a hölgyek a

kamara folyamatos támogatását kívánták
megköszönni.

Az idei évben második alkalommal hir-
detett gyermekrajzpályázat eredményhir-
detése következett, a beérkezett pályamû-
vek mindegyike egy kiállítás keretében
megtekinthetõ volt a nap folyamán. 

Újdonságként a gyerekek foglalkoztatá-
sára több hangsúlyt fektettek a szervezõk,
mint az eddigiek során, így a pálya mellett
légvár várta a mozogni vágyó kicsiket, va-
lamint a Diana sátor alatt gyerekfoglalkoz-
tató sarokban köthették le magukat a gye-
rekek. A vadásztotón minden hibátlanul ki-
töltött totót díjaztak a szervezõk.

Kötetlen programként találkozhattak az
érdeklõdõk Videcz Ferenc íróval, megte-
kinthették a Kölesdi Közéleti Egyesület be-
mutatkozó sátrát, valamint a Dianák trófe-
áiból, gobelinjeibõl készült kiállítást is. 

A megyei vadásznapon 28 vadásztár-
saság tagsága vett részt, minden sátor
alatt rotyogott az étel a bográcsokban. A
programot kutyabemutató illetve kutya-
szépségverseny színesítette, az ifjabb kor-
osztály lõkészségét légpuskalövészeten
próbálhatta ki. 

A lõtéren egész nap zajlott a koronglö-
vészet, melynek eredményhirdetése késõ
délutánra tevõdött. A kora esti órákban a
társaságok sátrai alatt még élénk beszél-
getés folyt.

Jövõre újra találkozunk!
-ACSÁDINÉ VARJU ILDIKÓ-

Ünnepeltek aa mmegye vvadászai
Augusztus 24-én, vasárnap gyûltek össze a megyében
élõ nimródok egy közös, baráti ünneplésre, melynek
kereteit a Tolna Megyei Vadásznap adta. A szemerkélõ
esõ ellenére a Sióagárdi pályán szokásos számú érdek-
lõdõ gyûlt össze.
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A ttöbb ééves hhagyományoknak mmegfele-
lõen, iimmáron hhatodik aalkalommal kkerült
megrendezésre aa DDiana-nnapi vvadászviga-
lom éés sszüreti ffesztivál, mmelynek 22008.
szeptember 220-áán aa KKölesdi MMûvelõdési
Ház aadott ootthont, aa KKölesd KKözségi ÖÖn-
kormányzat sszervezésében éés aa KKölesd-
Dalmand VVadásztársaság ttámogatásával.

Két gímbika terítéke fogadta
a vendégeket a vadászkastély
õsi kapuján belépve. A hideg,
szeles idõ nem igazán kedvezett
a szabadtéri programnak, vi-
szont a házigazdák nagy szere-
tettel és egy kis lélekmelegítõvel
fogadtak bennünket, Dianákat,
a vármegye háza gyönyörû bo-
rospincéjében, mely valame-
lyest tompította a zord hideget.

A program Halmai Gáborné
országgyûlési képviselõ megnyi-
tójával kezdõdött. A Kölesdi
Zönge Népdalkör a Vadászhim-
nusz eléneklésével emelte az
ünnep hangulatát, majd a Ge-
menci Sulyom Vadászkürt
Együttes elõadásában hallhattunk egy
gyönyörû részletet gróf Festetics Leó her-
ceg „Eszterházy család fõvadászatai
Ozorán” címû könyvébõl. Percekre meg-
elevenedett elõttünk a letûnt korok va-
dászemléke, csodálatos lovakkal,
bankhart vadászhintókkal, mely hûen tük-
rözte, hogyan zajlott az 1800-as években

egy fõúri vadászat. Hogyan fújtak ébresz-
tõt a már ott lévõ vendégvadászoknak;
hogyan szólították õket étkezéshez, ivás-
hoz; hogyan jelezték a vadászat és a haj-
tás kezdetét és végét. A teríték mellett
megadták az elejtett vadnak a végtisztes-
séget, a herceg fogadott kürtösei elfújták
a szarvas, a dám, a vaddisznó halálát,

majd ezután a hallalit hangoztatták s vé-
gül a viszontlátásra fújták. Megtiszteltetés
számomra, hogy az összekötõ szöveg fel-
olvasására személyemet kérték fel.

Ezek után a Gyönki Szivárvány Kórus
színvonalas elõadásában helyi népdalo-
kat hallhattunk. A Hubertus misét Vígand
István plébános celebrálta a vadászkürtö-

sök közremûködésével. A kölesdi és az er-
délyi Siménfalvi testvértelepülés hivatalos
okiratának átadása után a jelenlevõk el-
énekelték közösen a magyar és a székely
Himnuszt. Az 1700-as években épült
Apponyi Vadászkastély emeleti nagyter-
mében Németh József festõmûvész kiállí-
tásának megnyitóján vehettünk részt. A ki-
állítást dr. Töttös Gábor helytörténész fõ-
iskolai docens nyitotta meg.

A helyi Diana, Kocsis Ágnes édesapja
gondoskodott a finom, ízletes szarvas-
pörköltrõl, melyet ezúton is köszönünk neki.

A környék Vadásztársaságai külön
sátrakban fõztek. A rendezvény
ideje alatt a szomszédos nyugdíjas
klubban lehetõségük volt vért ad-
ni az arra vállalkozóknak. A dél-
elõtti programmal párhuzamo-
san, Igaz Levente és Szalay Dániel
íjászok szórakoztatták az érdeklõ-
dõket. Az udvar közepén álló bor-
kútból egész nap folyt a vörös- és
fehérbor. A délutáni program a
szüreti fesztivállal kezdõdött. A hi-
deg ellenére mintegy 200–250
fõbõl álló társaság öt hintóval és
három lovaskocsival körbejárta a
falut. Visszaérve a kastély udvará-
ba a szép számú nézõk örömére a
szabadtéri színpadon mutatták be
tánctudásukat. Az esti mûsor a

szüreti bállal folytatódott a község sport-
csarnokában, mely hajnal 4-ig tartott.

Az idõjárás nem volt hozzánk túl kegyes,
ennek ellenére a Dianák nagyon jól érezték
magukat. Reméljük jövõre is kapunk meg-
hívást erre a színvonalas rendezvényre.

-HAJAS KRISZTINA-
A Diana Vadászhölgy Klub tagja

Kölesdi Vadászvigalom

2008. sszeptember 227-één, aa mmegközelítõ-
leg 2240 llakosú, ffestõi sszépségû KKeszõ-
hidegkúton aa BBodó ccsalád llátta vvendégül aa
„Bodó VVadász VVendégházban” aaz éérdeklõ-
dõket aa RReneszánsz VVadásztalálkozó eelneve-
zésû rrendezvényen.

Az egy napos program keretében a
mûvelõdési házban Bodó Katalin köszöntötte a
vendégeket, Huszárné Lukács Rózsa (Tolna Me-
gyei Falusi Turizmus Egyesület) és Kocsner Antal
elnök (Tolna Megyei Vadászkamara) mondott
beszédet. Vadászattörténeti elõadást Dr. habil
Jánoska Ferenc, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karának tanára tartott. 

A mûvelõdési házban Surányi Gabriella
veszprémi Diana gobelinjeit, Molnár Zoltán és
Vincze Bálint természetfotóit, a Tolna Megyei Di-
ana Vadászhölgy Klub és a Regölyi Kapos-
Koppány Vadásztársaság tagjai által kiállított
trófeákat lehetett megtekinteni. A trófeák között
volt még Dömötör Zoltán, Pongrácz János és Vö-
rös Gyula a vadászterületen elejtett nagyvadfa-
jok trófea- és hullott agancskülönlegességeik is.

A megnyitó ünnepség után Krekács Zoltán
izgalmas solymászbemutatót tartott, napköz-

ben az íjászattal ismerkedhettek meg a Bodó
Vadász Vendégház kertjébe látogatók. 

A vendégek megtekinthették a falu közpon-
ti terén a kézmûvesek portékáit, megkóstolhat-
ták a fõzõverseny finom ételeit, részt vehettek a
vendégházban tartott reneszánsz lakomán. A
XV.–XVI. században is használt alapanyagok-
ból készült finomságok mellé  borkútból csor-
dogált a vörösbor, a reneszánsz muzsikáról
Szarvas Réka fuvola játéka gondoskodott.

14.30-kor kezdõdött „Újszkítiában” Cziráki
Viktor lovasíjász-bemutatója. Itt a korabeli va-
dászati módok mellett az érdeklõdõk a külön-
bözõ korok és népek lakóhelyével, használati
tárgyaival is megismerkedhettek.

18 órától vacsorával, majd bállal ért véget
a színes program, melyhez a bonyhádi Tonik
zenekar és néhány dal ere-
jéig Bodó Katalin szolgál-
tatta a talp alá valót.  A bál
fergetegessé varázsolásá-
ból a megyei Dianák is ak-
tívan kivették a részüket.

-BODÓ KATALIN-
A Diana Vadászhölgy

Klub tagja

Reneszánsz Vadásznap Keszõhidegkúton

További képek hamarosan a
www.bodovendeghaz.hu oldalon
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A DDiana VVadászhölgy kklub nnagy eese-
ménye aaz 55. sszületésnap mmegünneplése
volt, aa llovasberényi OOktatási KKözpontban
október 331-één. AA pprogram 112 óórakor
kezdõdött BBán BBeatrix eelnök bbevezetõjé-
vel. ÁÁtadva aa sszót BBékés SSándor ííró,
újságíró ttartott nnekünk sszínvonalas
elõadást aa „„vadászati eetika” ttémakör-
ben, kkülön kkiemelten bbeszélt aa vvadász-
hölgyekrõl, rrólunk.

A fórum második felében lehetõséget
kaptunk kérdéseket feltenni, véleményt
nyilvánítani, különbözõ felszólalásokra
reagálni. Ennek fõbb témája volt a höl-
gyek elfogadása a vadászok körében, a
férfiak viselkedése hölgyek társaságában,
etikai vétségek és még sorolhatnám. 

Nagyon finom, többfogásos vacsorát
készítettek számunkra, ez 18 órakor kez-

dõdött, melyre szinte mind a 80 vadász-
hölgy egyenruhában jelent meg. Beatrix a
vacsora elõtt elmondta, hogy megalakítot-
tak egy vándordíjat, amelyet annak a me-
gyének a Dianái fognak megkapni, akik a

legtöbbet tesznek munkásságukkal, tevé-
kenységükkel, a legaktívabban vesznek
részt a szervezet mûködtetésében. Köszön-
töttük támogatóinkat, akik többségében
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Ezt

követõen a Hajdú Bihar megyei Dianák
Halloween-es jelmezbe öltözve vidították
fel a társaságot és próbálták ijesztgetni
az asztalnál ülõket. A jószándék vezérel-
te õket, hiszen nyalókákat osztogattak,
táncoltak és énekeltek. 

Sajnos hamar eltelt ez a nap, nagy
örömünkre Tolna megyébõl öten képvi-
selhettük a Dianákat (Klézli Erika,
Gubritzky Mária, Kocsis Ágnes, Hajas
Krisztina és jómagam), és tele élmény-
nyel, új ismereteket szerezve térhettünk
haza. Köszönjük a lehetõséget!

-BÖLCSKEI GÁBORNÉ, ROZA-
A Diana Vadászhölgy Klub tagja

Születésnapot üültek aa DDianák

Vadászat Medinán
2008. november 9-e reggelén korai

kelés várt a tolnai Dianákra, Kistormáson
gyülekeztünk vaddisznóhajtás miatt! a Va-
dászkamara Tolna Megyei Szervezete hív-
ta meg a hölgyeket a Medina– Dalmand
Vadásztársaság területére. A hûvös, kö-
dös reggelen a vendéglátó vadásztársa-
ság elnöke, Barakonyi Imre köszöntötte a
hölgyeket, majd átadta a szót Szabadi Ist-
ván vadászmesternek, aki pontosan el-
magyarázta a vaddisznóhajtás menetét.
Mivel ez egy kicsit veszélyesebb vadászat,
ezért nagy fegyelmet követel a vadásztár-
saktól. Mindenki megkapta a térképet
amelyen szerepel a hajtás iránya, a leálló
vadászok helye, a tiltott lõirányok, vala-
mint balesetvédelmi tudnivalók, amely
minden társasvadászaton elhangzik. 

Indulás elõtt mindenki kapott pogácsát
és üdítõt vagy teát, mire elindultunk a
hajtás heylszínére a köd is felszállt! 

Csizmát húztunk, elõzõ napokban
esett az esõ és így a szántás meg a kuko-
ricatarló kissé felázott. Én a vége fele áll-

tam le, így jól láttam a hajtókat. Elhang-
zott a dupla sörétes lövés, a hajtók elin-
dultak kiabálva, csujjogtatva a kutyákkal
együtt zörgették a bokrokat. Szaladtak az
õzek, rókák és bikák, de sajnos felénk
disznó nem jött. Szerencsére Kocsner An-
tal úrnak sikerült lõni egy nagy kocát.
Gyülekezõ után mentünk a második haj-
tás helyszínére.

Én pont egy erdõ sarkába a szántóföld
szélén álltam a hátam mögött kukoricatar-
ló. Bizakodva vártunk,  mígnem megjelent
a disznó a puskám céltávcsövében és már
lõttem is. Tompa becsapódás majd újra
lõttem és ismét talált. Laci felkiáltott: Ez egy
kan! És megvan! Gratulált! Dr. Szabadi Évi-
nek sikerült a hajtáson belül lõni egy kocát.

A vadászat végén visszamentünk Kö-
lesdre, ott készült el a teríték, körbeálltuk
és megadtuk a vadnak járó utolsó tisztele-
tet, átvettük a töretet a vadászmestertõl.
A nap végén finom vacsorát kaptunk. 

-ALFÖLDI MÁRIA-
A Diana Vadászhölgy Klub tagja



A Vadászkamara udvaráról indultunk
23 gyerekkel. Dénes Margit, a Turisztikai
és Természetismereti Központ és az erdei
iskola vezetõje fogadott bennünket. Elsõ-
ként a Hunyor tanösvényen mentünk vé-
gig, amely 2,5 km hosszú és számos ér-
dekes látnivalót kínál. Rengeteg hasznos
információval gazdagodtak a gyerekek,
többek között megismerhették a különbö-
zõ fafajokat, a bükköt, tölgyet, madárcse-
resznyét, és azok terméseit. A cserjék kö-
zül a szúrós csodabogyó nyerte el a leg-
több résztvevõ tetszését. Érdekes látványt

nyújtott a fára kúszott, megvastagodott
borostyángyökér is. 

Miután elértük a gyönyörû horgász-
tavat, megpróbálkozhattuk a vízipók-
halászattal is, ami több-kevesebb siker-
rel járt. Következõ állomásunk a tanös-
vény legmagasabb pontján álló kilátó
volt, amely 230 méteres magasságban
található, és innen körbeszemlélve a
Tolnai Dombvidék egy jellegzetes része
jelenik meg a látogatók elõtt. 

Folytatva utunkat elérkeztünk a vadas-
kerthez, ahol karnyújtásnyi közelségbe
kerültek az egyébként rejtõzködõ élet-
módot folytató hazai nagyvadfajok, a gím-
szarvas, a dám és a vaddisznó. Érdekes volt
testközelbõl megszemlélni az agancsát tisz-
tító dámot, a gyerekek élénken kérdezget-
ték túravezetõnket, hogy miért véres az
agancs és mik azok a foszlányok rajta… 

Felmerült a – vadásztársadalom számá-
ra egyik legjelentõsebb – kérdés, hogy
miért vadászunk? A gyerekeknek elmond-
tuk, hogy a vadászat egyidõs az emberrel,
eleinte az élelemszerzés és az állatbõr

hasznosítása volt a cél, napjainkban pe-
dig többek között azért van szükség a va-
dászatra, hogy az állatok ne szaporodja-
nak szabályozatlanul, ne okozzanak a
mezõgazdaságban károkat, és a be-
teg, sérült, oda nem illõ egyedek
ne örökítsék tovább a hibás
géneket.

A fárasztó erdei túra
után a kis csapatot sza-
bad tûzön fõzött ebéd
várta, mindenki jóízûen
falatozott, ezután min-
denki szabadon fedez-
hette fel a környéket. 

Délután lovaskocsi gör-
dült az udvarra, amely bevitt
minket a faluba, ahol megte-
kinthettük az Apponyi grófok kas-
télyát, a gyönyörû park fõbb látnivalóit,
többek között a hatalmas citromfenyõt,
muzeális jellegû traktorokat és az igazi
hungarikumnak számító szürkemarhákat.
Utunkat erdei kocsikázással folytattuk. 

Mire visszaértünk, várt bennünket a kera-
mikus, mindenki nagy lendülettel állt neki a
gyúrásnak. Elõször ujjbábot – vaddisznót,
rókát, volt, aki elefántot –, majd laptechni-
kával készült emlékplakettet készítettünk.
Idõközben kiderült, hogy íjászok táboroz-
nak az erdei iskolában. Sikerélménnyel
gazdagodott mindenki, aki kipróbálta. 

Gyerekeink a nap végére fáradtan ló-
gatták az orrukat, arcuk kipirulva, de a
busz csakúgy harsogott hazafelé az ének-

szótól. Köszönjük a Gyulaj Zrt.-nek a
szivélyes fogadtatást és a pozitív hozzáál-
lást. Margitnak köszönjük a túravezetést,
amit ajándékba kaptunk.

Összegezve azt gondolom, hogy a
kirándulás remekül sikerült, re-

méljük, elértük, hogy ezek
a kicsik közelebb kerültek

a természethez, a vad-
hoz, és talán elfogad-
ják majd felnõttkoruk-
ban a vadászatot is.
Ha nem is õzik ezt a
hivatást, ezt a sportot,

de talán nem is fordul-
nak ellene. 
A Diana Klub tagjai

fontosnak tartják a gyerme-
kek pozitív szemléletének kialakí-

tását a természettel, vadászattal kapcsolat-
ban. Az oktatás, nevelés egyik állomása az
„Erdei csalogató” volt, de ezzel nem ért vé-
get a feladatunk, hiszen szeretnénk minél
szélesebb körben elfogadtatni a vadászat

létjogosultságát. A következõ állomás
a megyei vadásznap volt, ahol a va-
dászhölgyek gyerekfoglalkoztatóval
várták a rendezvényre látogató kicsi-
ket. Szoros együttmûködésben va-
gyunk a megyei vadászkamarával,
akik eszmei támogatásukat nyújtják te-
vékenységünkhöz. A helyszínen kiállí-
tást készítettünk a pályázatra érkezett
gyerekrajzokból. A nap folyamán a
nagyok légpuskalövészeten vehettek
részt, kitölthettek egy vadásztotót, lát-
hattak a hölgyek által elejtett trófeák-
ból kiállítást, illetve folyamatosan

ügyeskedhetnek a gyerekfoglalkoztató sa-
rokban. Itt is szabad tûzön fõzött étellel vár-
tuk a kedves érdeklõdõ-
ket, melyhez a vadhúst a
Gemenc Zrt, valamint a
Völgységi Természetbarát
és Vadász Egyesület aján-
lotta fel. Köszönet érte
Német Zsolt elnök úrnak,
és a tagságnak.

-ACSÁDINÉ VARJU ILDIKÓ-

2008. DECEMBERRENDEZVÉNYEK

Erdei csalogatóAugusztus 115-één, ppénteken aa
Diana VVadászhölgy KKlub TTol-

na mmegyei ttagjai eegynapos eer-
dõjáró ttúrára vvittek eegy ccsoport
iskolás ggyereket aa LLengyel-AAn-
nafürdõi eerdei iiskolához. AA
program ccélja eelsõsorban aaz
volt, hhogy mmegpróbáljuk bbemu-
tatni, mmegszerettetni aa ttermésze-
tet, aa vvadon éélõ áállatokat aa ggye-
rekekkel, iilletve –– hha ccsak eegy
napra iis –– dde kkimozdítani õõket aa
nyári sszünet eegyhangúságából. 

12
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A Dunaföldvári Vadásztársaság 1946-ban
alakult 24 fõvel, és azóta is folyamatosan
mûködik. 1996-ban nagy átalakulás történt
az új vadászati törvény életbe lépésével, ahol
a magán földtulajdonosokkal sikerült egyez-
ségre jutnunk, amit 2006-ban újabb 10 év-
re meghosszabbítottuk. Jelenleg 8600 hek-

táron gazdálkodunk 42 taggal, terüle-
tünk az Alföld és a Dunántúl mezõföldi
találkozási pontjánál húzódik, ahol fõ-
ként az apróvad és a vízivad a jellem-
zõ, de elõfordul a külsõ területeken a
vaddisznó és a gímszarvas is. 

Nyúl- és õzállományunk minõségi-
leg és mennyiségileg is a megyei át-

lag felett szerepel. Az apróvad folyamatos
szinten tartásához már 1997 óta évente
2000 db félvad-tenyésztésû fácánt bocsá-
tunk ki a területre. Ez a módszer szintén or-
szágos érdeklõdésre tart már számot, mert
talán azon kevesek közé tartozunk, akik-
nek sikerül minõségi fácánok felnevelése
és kibocsátása költséghatékony módszer-
rel. 2008-ban indítottuk el kipusztult, de
õshonos vadfajunk, a fogoly visszatelepí-
tési programját, több-kevesebb sikerrel.

Megközelítõleg 70 hektáron folytatunk
vadföldgazdálkodást, fõleg olyan növény-
fajták termesztését preferáljuk, amely az
apróvadnak nyújt biztonságos fészkelési
és táplálkozási lehetõséget, valamint az
apró illetve a nagyvadnak a téli idõszak-
ban lábon hagyott terményekkel biztosít-
juk a megfelelõ táplálkozást.

Tevékenységünk sokrétû, ami abban is
tükrözõdik, hogy a vadgazdálkodás mel-
lett kiemelkedõ feladatunknak tekintjük
lakóhelyünk polgártársainak tudatos
környezetvédelmi személetének kialakí-
tását. Ennek keretében 2000-ben úttö-
rõként kezdtük el az illegális hulladék-le-
rakóhelyek feltérképezését és megszün-

tetését, amihez az
évek során sok civil
szervezõdés (Duna-
földvári Idegenforgal-
mi és Természetvédel-
mi Egyesület, Kézilab-
da csapat…),  illetve
az általános iskolások
is egyre nagyobb
számban csatlakoz-
nak. A másik kiemelt,
nem vadászati célú

feladatunk az elhagyott, illetve a város
által kezelt zöld területek minden õsszel
történõ tisztítása, és cserjékkel, fákkal
történõ beültetetése. 

A társadalmi összefogást kívánjuk erõ-
síteni az 1996 óta minden év július elsõ
szombatján megrendezésre kerülõ „Va-
dász júliálissal”, ahol a környezõ települé-
sek polgárai megismerkedhetnek a vad-
gazdálkodással, a természetvédelemmel
és természetesen a vadászokkal. Ezen a

rendezvényen minden alkalommal több,
mint 500 fõ vesz részt, ahol már országo-
san is jegyzett vadétel-fõzõ bajnokságot
rendezünk, valamint számos szórakoztató
és kulturális programmal szolgálunk.
Minden évben részt veszünk a Megyei Va-
dásznapon.

Társaságunknak az elmúlt évek alatt
sikerült az országon belül és az ország-
határainkon kívül is nívós kapcsolatokat
kialakítani. A 2000-ben, több mint 10
millió Ft értékében felújított vadászhá-
zunk színvonalas vendégváróként funk-
cionál. Már többszörösen visszajáró

vendégeink vannak Görög-, Francia-, Spa-
nyol- és Olaszországból, valamint Szlovéni-
ából és Szlovákiából, mely bizonyítja ered-
ményes és vendégszeretõ tevékenységünket. 

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt az alábbi elérhetõségeinken:

Dunaföldvári VVadásztársaság, 77020
Dunaföldvár, KKéri uu. 445. FFax: 775/675- 1159
E-mmail: ddf.vt@tolna.net

Vadásztársi üdvözlettel: 
-SÜVEGES JÓZSEF, ELNÖK-

Ismerjék meg a Dunaföldvári Vadásztársaságot!

Feellhhíívvjjuukk aa vvaaddáásszzttáárrssaassáággookk ffiiggyyeellmméétt,, hhooggyy aa jjöövvõõ
éévvii mmeeggyyeeii vvaaddáásszznnaappoonn FFOOTTÓÓKKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS öösssszzeeáállllíí-
ttáássáátt tteerrvveezzzzüükk.. AA kkiiáállllííttáásstt aazz eellõõzzõõ éévveekk vvaaddáásszznnaapp-

jjaaiinnaakk ffoottóóiibbóóll sszzeerreettnnéénnkk eellkkéésszzíítteennii.. KKéérrjjüükk aa ttiisszztteelltt vvaa-
ddáásszzttáárrssaakkaatt,, hhooggyy aammeennnnyyiibbeenn eehhhheezz aa ttéémmááhhoozz mmeeggffeellee-
llõõ aannyyaaggggaall rreennddeellkkeezznneekk,, úúggyy sszzíívveesskkeeddjjeenneekk aazztt aa sszzöövveett-
sséégg rreennddeellkkeezzéésséérree bbooccssááttaannii.. 
IInnffoorrmmáácciióó:: 7744//551122-222244
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Az igaz vadász tízparancsolata
1. Ismerd meg, és óvd a természetet, mely nemcsak életünk
kerete, de a sokszínû földi élet, benne az emberi faj fennma-
radásának elõfeltétele.
2. Szeresd és tiszteld az élet minden formáját - ismerd el és
tedd életed vezérlõ csillagává a vadon élõ állatok méltósá-
gának elvét.
3. A vadász nem válhat gyilkossá. A vadász a vadon élõ,
vadászható állatok "kertésze", akinek a kezében a puska nem
gyilkos fegyver, hanem szerszám, amellyel megakadályozza
a túlszaporodást, eltávolítja az adott állományba nem illõ
egyedeket és amellyel birtokba veszi az "érett gyümölcsöket".
4. A vadászat nemcsak szenvedély, sport és gazdasági ága-
zat, hanem szakma, sõt tudomány is, az igaz vadász élete
éppen ezért folyamatos ismeretgyûjtés és tanulás.
5. Adj esélyt a vadnak! A vad nem ellenséged, a vadászat
nem háború. A legmodernebb technikai eszközök alkalma-
zása bérgyilkossá zülleszt.
6. Tanúsíts önmérsékletet! A vadászat élménygazdagsága
és szépsége nem az elejtett vadak mennyiségétõl függ.
7. A biztonság mindennél elõbbre való. Az önfegyelemnek
korlátoznia kell a szenvedélyt. Nincs jogod másokat veszé-
lyeztetni!
8. A vad halála ünnep és gyász. Add meg az elejtett vadnak
járó tiszteletet, ismerd meg és ápold a vadászat nemes kul-
turális hagyományait.
9. Magánemberként is éld az igaz vadászok életét: légy
mértéktartó és fegyelmezett. Ne adj okot arra, hogy a va-
dászellenes érzelmek felerõsödjenek.
10. Minden állat és természetbarátot, a természet és kör-
nyezetvédelem minden hivatásos és önkéntes munkatársát
tekintsd szövetségesednek. T iszteld - és ha lehet, segítsd is
- a vadászterületeden gazdálkodók munkáját.

Vadásznak az orvosok a tónál. Amikor a vadkacsák felröp-
pennek, a belgyógyász felemeli a puskáját, de nyomban visz-
sza is ereszti: 

– Nem biztos, hogy kacsa... 
Tovább várnak, ismét felröppennek a vadkacsák. A pszichi-

áter céloz, de õ is leereszti a fegyvert: 
– Én tudom, hogy kacsa, de vajon õ is tudja-e magáról? 
Megint csak várnak tovább. Amikor felröppennek a vadka-

csák, a sebész irtózatos tüzelésbe kezd, lelövi az összeset.
Odaszól a kórboncnoknak: 

– Menj, és nézd meg, van-e köztük kacsa.

* * *

Az öreg székely meséli a fiának: 
– Megyek az erdõben, hát egyszer csak rám ront egy feldü-

hödött vadkan. Rálövök, de nem találom el, és mivel nincs
több töltényem, menekülnöm kell. Szaladok amilyen gyorsan
csak bírok, a vadkan utánam. Elérünk egy vén tölgyfához, an-
nak a vastag törzse körül futok körbe, a vaddisznó meg a nyo-
momban, és egyszer utol is ér. 

– És hogy nem döfte fel édesapámat? 
– Há’ úgy fiam, hogy tudta, van egy környi elõnyöm. 

* * *

Készül a székely a vásárba. Kérdi a felesége: 
– Veled mehetek a vásárba? 
– Nem, nem jöhetsz! 
– De had menjek veled, akkor csak a szekér hátuljára! 
– Nem, nem jöhetsz! 
Elindul az ember a vásárba. Egyszer csak nagy vihar kere-

kedik, belecsap a villám a szekér hátuljába. 
– Hej, pedig milyen szépen kérte

* * *

Egy vadász szafarin van a dzsungelben a feleségével és az
anyósával. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a
férjét:

– Drágám, eltûnt a mama, gyere menjünk és keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjsza-

kában. Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztõ látvány
tárul eléjük: a mama egy bokor elõtt áll, és egy hatalmas hím-
oroszlánnal néz éppen farkasszemet.

A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:
– Uramisten, most mit teszünk?
– Semmit. Az oroszlán kereste magának a bajt, másszon ki

belõle egyedül!

Kedves gyerekek! Az alábbi rejtvény megfejtését 2009. ffebruár 115-iig küldhetitek be
a vadászkamara címére (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.), levélben, vagy nyílt
levelezõlapon. A helyes megfejtõk között hasznos ajándékokat sorsolunk ki. A nyer-
teseket postán értesítjük! A megfejtés egy Magyarországon honos, szõrmés, vadász-
ható apróvadfaj neve.

1. Magyarországon leginkább elterjedt szarvasféle
2. Leveles ágacska, melyet a vadász a sikeres vadászat után a kalapja mellé tûz
3. Nõivarú egyede a suta
4. Galambféle
5. Az üregi nyúl másképp
6. Vadászható madárfaj, hajtóvadászatok zsákmánya
7. Ragadozó madarunk
8. Egyetlen Magyarországon fészkelõ vadlúdfaj
9. Vadászati célú berendezés

REJTVÉNY

Egy kis humor...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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