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„A magyar vadászatban – miközben 
rendületlenül érvényesek és elfogadot-
tak voltak az általános  magatartáskul-
túra viselkedési szabályai – az elmúlt 
századokban fokról fokra alakultak 
ki a vadásziasság külön szabályai is, 
amelyek részben vagy részleteiben, de 
beépültek vadászati kultúránkba. Ezek 
a szabályok a közmegegyezésen ala-
pulnak, egy speciális szakmai vadász-
erkölcsöt tükröznek, betartásukért nem 
jár se jutalom, se büntetés … mégis kö-
telezőek(!) a magukat kulturált, igaz 
vadásznak tartó vadászok számára.” 
(Csekő S.: Vadászetikett)

Érdemes elgondolkodni ezen az idé-
zeten és feltenni a kérdést: vajon az 
új vadásznemzedék törekszik-e arra, 
hogy megismerje a vadászat etikai sza-
bályait, és azokat kulturált igaz vadász-
ként be kívánja-e tartani?

Ötvenéves vadászmúltam és az azt 
megelőző – vadászok között töltött – 
évek során volt alkalmam sokféle va-
dásszal találkozni. Az 1950-es évek 
vadászai között csak kevesen voltak 
olyanok, akik 1945 előtt is vadásztak. 
Az új vadászok többsége a vadásza-
ti ismeretekben járatlan volt. Egyszerű 
kétkezi munkások, hivatalnokok voltak. 
Csak elenyésző hányaduk, a korábbi 
orvvadász korában szerzett némi is-
meretet a „vadászat” gyakorlatából.  
A vadászati etikáról, a helyes vadász-
viselkedésről vajmi keveset hallottak. 
A vadászati etikát, a vadászhoz mél-
tó viselkedést, öltözködést vagy a lőtt 
vad számára adandó tiszteletet nem 
ismerték. Az 1945 utáni években ala-
kult vadásztársaságok elnökének, va-
dászmesterének szinte minden esetben 
egy-egy idősebb, már a háború előtt 
is vadászó, tapasztalt, tiszteletben álló 
személyt választottak. Annak ellenére, 
hogy az újonnan alakult vadásztársa-
ságok tagjainak többsége semmiféle 
vadgazdálkodási, vadászati gyakorlat-
tal nem rendelkezett, viszonylag kevés 
szabálytalankodó, a vadászat rendjét 
súlyosan megszegő vadász volt. Álta-
lános gyakorlat volt, hogy a fiatal va-
dászt a vadászmester vagy egy idő-
sebb, tapasztalt vadász maga mellé 
vette a vadászaton, és miközben folyt a 
vadászat, tanácsokkal, intelmekkel lát-
ta el. Néhány vadászat után már teljes 
jogú vadászként vett részt az ifjonc, és 
a tanultakat a gyakorlatban hasznosí-
totta. A vadászaton résztvevők ruhá-
zata a mai vadászokéhoz viszonyítva 
igencsak változatos és szegényes volt. 
A hétköznapi, használtabb ruha és ál-
talában a már a mindennapi haszná-

latból kivont háromnegyedes télikabát 
képezte az öltözéket. A téli vadászato-
kon leggyakoribb volt a meleg kucsma. 
Szennyes, piszkos ruhában senki nem 
jelent meg a vadászaton. A vadász öl-
tözékéhez hozzátartozott a hátizsák, 
amiben az elemózsia és az ital, általá-
ban a fröccs volt. A vadászatok minden 
esetben egész naposak voltak, csak a 
hosszú ebédszünetek idején pihentek, 
de ez alkalmat adott arra, hogy meg-
kínálják egymást a frissen töltött hurká-
val, kolbásszal és természetesen az üve-
gek is körbejártak, amíg volt benne ital.

Az ebédszünetben kellemes beszél-
getés folyt, leggyakrabban a délelőtti 
eredményről, a szép vagy éppenség-
gel rossz lövésekről, a fiatalok okításá-
ról. A fiatal vadászok természetesnek 
vették, hogy az idősebbek, a tapasz-
taltabbak olyan tanácsokkal látták el 
őket, melyek a közösségi beilleszkedés-
hez, a vadászat rendjének megismeré-
séhez és a vadászat gyakorlatának el-
sajátításához fontosak voltak. 

A vadászias viselkedést, az íratlan va-
dászati törvényeket, a vadászati etika 
megismerését a mindennapi élet so-
rán, a vadászatokon, a gyakorlatban 
szívták magukba az új, a fiatal vadá-
szok. 

Ezt a gyakorlatot kívánta folytatni az 
egykori vadászjelöltség kötelező be-
vezetése az 1970-es évtizedben. A va-
dászjelölt a „botosvadász” időszaká-
ban elleshette, megtapasztalhatta a 
gyakorlati szokásokat, a szabályokat, 
mindazt, ami a vadásszá váláshoz szük-
séges volt. 

Az elmondottak évtizedekkel koráb-
bi időszakban voltak szokásban. Azóta 
sokat változott a világ, a vadászok vi-
lága ugyancsak.

Napjainkban a vadásszá váláshoz 
nincs szükség hónapokra, évekre. Aki 
sikeresen levizsgázott és fegyvervásár-
lási engedélyt kapott, gyakran nem is 
sörétes fegyvert, golyós fegyvert vásá-
rol elsőnek. Nagyvadvadász leszek!  – 
gondolja. 

Azt, hogy milyen hiányos sok új va-
dász ismerete a vadról, a vadászat gya-
korlatáról és a vadászati etikáról, gyak-
ran tapasztalhatjuk. De tapasztalataink 
mellett azt is tudomásul kell vennünk, 
hogy esetenként a segítőkész jó taná-
csot, netán a figyelmeztető szavakat 
nemtetszést kifejező hangon vissza is 
utasítják. Egy-egy veszélyes (alacsony) 
lövés vagy a néhány méterről rongy-
gyá lőtt fácán láttán, ha netán jelzi azt 
egy idősebb vadász, válaszként kiokta-
tó szavakat kaphat a kezdő vadásztól. 

A vadászfegyver használatát szigo-
rú szabályok írják elő. Töltetlen fegyver 
nincs! – szól a mondás. Ennek ellené-
re még ma is gyakori, hogy két hajtás 
között, vagy a vadászat befejezésekor 
töltött fegyverével forgolódik társai kö-
zött a szabályt szegő vadász, ami súlyos 
törvényszegés. Ha netán a vadászatve-
zető illően figyelmezteti fegyverének 
megtörésére, azt sértésként veszi tudo-
másul. Közelmúltban egy ilyen esetben 
tanúja voltam, amikor a hajtás befeje-
zésekor a szabálytalankodó vadászt a 
vadászatvezető figyelmeztette, a vá-
laszt csak úgy lazán odavetette: „Úgy 
tudom, még egy hajtás lesz, felesleges 
üríteni.”

Az új vadászok többsége megelég-
szik azzal a tudással, aminek birtoká-
ban levizsgázott. Egy-egy vadról csak 
annyit tud(?), amennyi a vizsga leté-
teléhez kellett. Sajnálattal kell megál-
lapítani, hogy a jelenlegi vadászvizs-
ga kérdései között etikai témájú kérdés 
nincs!

Az, hogy a vadászok többsége keve-
set olvas szakirodalmat, köztudott. Az 
új vadász számára még inkább fontos 
lenne hiányos tudásának gyarapítása, 
hogy azokat az ismereteket megsze-
rezze, amelyek nélkül nem illene va-
dászatra menni. A golyós puskát vásá-
roló újonc vadász első nagyvadként 
szarvasbikát akar lőni, miközben arról 
még halvány ismerete sincs – gyakor-
lat, tapasztalat híján –, hogy a „selejt” 
agancsú bikát milyen jelekről lehet fel-
ismerni. 

A vadásszá válás folyamata egyko-
ron évekig tartott, napjainkban ez sok 
esetben napok alatt végbemegy. Azt 
nem lehet eldönteni, hogy a vad isme-
rete, a vadászat gyakorlata vagy a va-
dászati etika megismerése között van-e 
fontossági sorrend. Azt azonban meg-
állapíthatjuk, hogy etikai ismeretek nél-
kül a legjobb lövő sem válik igaz va-
dásszá, az csak „puskás” marad. 

Az íratlan, etikai szabályok születé-
se korábbi keletű, mint az írott jogsza-
bályoké. Az írott szabályok betartását a 
hatalom, az állam írta és írja elő, tehát 
külső kényszer kötelezi a vadászt be-
tartásukra. Az íratlan, etikai szabályo-
kat az erkölcsös vadászember alkotta 
meg, azzal a céllal, hogy betartásuk-
kal védje a vadat, védje a vadászat 
szépségét. Az etikai szabályok betartá-
sa az egyén lelkiismeretére van bízva, 
ezért azok megszegése nagyobb vét-
ség, mint az írottak megsértése.

Farkas D.

A vadászati etikáról
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Az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetének Vadászkutya Szakbizottsága a 2010-re 
meghirdetett program szerint két helyen tartott vizsga-előkészítőt, majd hat helyszínen 
voltak VAV vizsgák: négy helyen apróvadas, egy helyen vaddisznós kutyák számára és 
egy helyen vérebek részére.

A vizsgákon összesen 40 kutya jelent meg, amelyek közül kettő nem felelt meg a köve-
telményeknek. Be kell vallani, hogy ez a vizsgázói létszám kevés.

A vadászatokon még mindig sok a VAV vizsgával nem rendelkező vadászkutya, ez 
pedig a vadászat rendjének megsértését jelenti!

A vizsgáztatást szakbírók végezték, a vizsgáknak vadásztársaságok adtak helyet, biz-
tosították a vadat. A vadásztársaságoknak, a helyi szervezőknek ezúton is köszönettel 
tartozunk!

A vizsgákon tapasztaltak azt bizonyítják, hogy a vadászkutyák felkészültsége általában jó. Azt azonban meg 
kell jegyezni, hogy a vadászkutyatartók többsége nem ismeri eléggé a követelményeket. Ezért a Kamara Va-
dászkutya Szakbizottsága továbbra is azt javasolja, hogy a vizsgára való felkészítést – ahol a kutya és vezető-
je is tanulhat – igénybe kell venni!

A vizsga-előkészítőkre a Szakbizottság tagjainál – területi képviselőinknél kell bejelentkezni:

 Tamásiban tartandó vizsgával kapcsolatban: Palánki Gábor 06/30-3319-185
  Király Attila 06/30-3319-201
 Decsen tartandó vizsgával kapcsolatban: Konyecsni Károly 06/30-6351-423
 Dombóváron tartandó vizsgával kapcsolatban: Stemler József 06/30-9375-723
 Bogyiszlón tartandó vizsgával kapcsolatban: Ezer Csaba 06/70-9672-549
 Pakson tartandó vizsgával kapcsolatban: Záborszky Zoltán 06/30-3487-740

A vizsgák időpontja a későbbiekben kerül meghatározásra.

Vizsgára jelentkezni továbbra is írásban – az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezeténél kell, a vizsgát meg-
előzően 30 nappal. (Jelentkezési lap letölthető a Kamara honlapjáról :  www.omvk-tolna.hu)

Változás van  a származási lappal nem rendelkező vadászkutyák vizsgára bocsátásával kapcsolatban!  (Ed-
dig lehetőség volt a helyszínen történő tetoválásra.)

2011-től oltási igazolvánnyal kell érkezni a vizsgára, és abban benne kell lennie a chipszámnak, amely chip 
korábban a kutyába lett helyezve, azonosítás végett. (Az állatorvosok az oltások során elvégzik a chip behe-
lyezését.)

Fontos az azonosítás nemcsak a vizsga miatt, biztosítás miatt baleset esetén, károsodás, esetleges károkozás 
tisztázása érdekében is.

Vizsgára csak azonosítható vadászkutya mehet!

A vizsga díja változatlanul: 5�000 Ft, amelynek befizetését/átutalását igazoló szelvény másolatát a jelentke-
zési lap mellé kell csatolni!

A vizsgák feltételeinek biztosítása érdekében, kérjük a jelentkezési határidők betartását!

Eppel János  
a Vadászkutya Szakbizottság elnöke

A vadászkutyázás 2010. évi tapasztalatai
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Egyszerre két nagyhírű madridi va-
dászati kiállításon is bemutatkoztak 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. erdő-
gazdasági portfóliójába tartozó, a 
vadászatban, országos és európai vi-
szonylatban is jelentős szereppel bíró 

állami erdőgazdaságok. A két elté-
rő helyszínen, eltérő célközönséggel 
és jelleggel megrendezésre került 
madridi FICAAR 2011 és VENATORIA 
2011 szakkiállításon Magyarországnak 
és az állami vadászterületeket kép-
viselő öt erdőgazdaságnak kitünte-

tett szerep jutott. A FICAAR 2011 ne-
vű („Feria Internacional de la Caza 
y las Armas”, azaz Nemzetközi Vadá-
szati és Vadászfegyver Kiállítás) négy-
napos, több szinten zajló rendezvény 
díszvendége Magyarország, mint az 
EU soros elnöke volt. A magyar vadá-
szati lehetőségek képviselésében kife-
jezett hangsúlyt kaptak a kiemelkedő 
vadászterületekkel rendelkező és szol-
gáltatásokat nyújtó állami erdészeti 
társaságok. A Tolna megyei székhelyű 
Gyulaj Zrt. büszkén képviselte minő-
ségi vadászati lehetőségeinek széles 
tárházát a spanyol vadászati célkö-
zönség előtt. A standok tömegéből 
mindkét kiállításon üde foltként emel-
kedett ki az állami erdőgazdaságok 
és a Magyar Turizmus Zrt. közös, rend-
kívül ízlésesen és nagy gondossággal 
megtervezett látványstandja. A kiállí-
tás hivatalos megnyitója március 4-én 

délután zajlott, melyet Bucsi-Szabó 
Edit, a Magyar Köztársaság Nagykö-
vetségének spanyol nagykövetasszo-
nya a kiállítást meglátogató spanyol 
delegációval közösen, köztük Rosa 
Patac Carilloval a FICAAR igazgató-
nőjével nyitott meg. A nagy tömege-
ket megmozgató kiállításon számos 
érdeklődő volt kíváncsi a spanyol va-
dászok körében egyébként is népsze-
rű magyarországi őzbak-, dámbika- és 
gímbikavadászatokra valamint vad-
disznóhajtásokra. A VENATORIA 2011 
rendezvény szűkebb, szakmai réteget 
megcélzó kiállításán is sikert könyvel-
hettek el a kiállító erdőgazdaságok, 
hiszen számos érdeklődő ámulattal bí-
rálta, méregette a kiállításra került ka-
pitális trófeákat és figyelte áhítattal a 

minőségi vadászatokról készült kép- 
és videófelvételeket. Számos érdek-

lődő jelezte szándékát, hogy a már 
jól ismert, vagy éppen számára még 
ismeretlen magyar megyék állami te-
rületein szeretne vadászni. 

Mint számos múltbeli és jelenlegi tró-
fea-világrekordot felvonultató ország, 
Magyarország mindkét kiállítás alatt 
jelenlétével tovább erősítette pozíció-
ját a spanyol vadászati piacon. A töb-
bi állami erdőgazdasággal együtt a 
Gyulaj Zrt. méltón és büszkén képvisel-
te saját vadászterületeit, kiemelkedő 
vadászati lehetőségeit és egyben ha-
zánk vadász- és egyéb turisztikai att-
rakcióit Madridban, hogy Magyaror-
szág vonzereje még nagyobb legyen 
a spanyol vadászok és világutazók 
szemében.

Kovács Tamás

Magyarország és a Gyulaj Zrt. sikeres bemutatkozása 
Spanyolországban a FICAAR és a Venatoria kiállításokon
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A cím lehet, hogy elsőre egy za-
varos szójátéknak tűnik, tán az 
is. Ami viszont biztos, az az, hogy 

valós jelenségen alapul.
Korábban (Vadászinfó 2008. decem-

ber) Szabadi István vadásztársunk már 
beszámolt a jelenségről, de úgy érzem, 
most ismét említést kell róla tenni. Miről 
is? Hát a vadásztársadalomban elhatal-
masodott érdektelenségről. És itt most 
arra kérek mindenkit, hogy akinek nem 
inge, az ne vegye magára. De sajnos 
sok ing van készleten.

Hogy mi is az, ami e sorokat ki kény-
szerítette belőlem? Nos, akkor kezdjük 
a tényekkel.

2010. május 4-én tisztújító küldöttköz-
gyűlést tartott a Tolna Megyei Vadász-
Szövetség (továbbiakban szövetség). A 
szövetségnek a megye vadásztársasá-
gai és más vadgazdálkodók (erdőgaz-
daságok, földtulajdonosi közösségek) 
a tagjai. Tolna megyében jelenleg 64 
tagja van a szervezetnek. A szövetség 
alapszabálya szerint a küldöttközgyűlé-
sen a tagszervezetet az elnök (cégve-
zető, földtulajdonosi közösség esetében 
képviselő) képviseli, illetve akadályozta-
tása esetén az általa hivatalosan meg-
hatalmazott személy. Lényeg a lényeg, 
az ember azt gondolná, hogy egy szer-
vezet életében a tisztújító küldöttközgyű-
lés a legnagyobb érdeklődést kiváltó 
események közé sorolható. Az érdeklő-
désről annyit, hogy a 64 tagszervezetből 
15 képviseltette magát.

De ezzel még nem ért véget a megle-
petések sora. Történt ugyanis, hogy 2011. 
április 8-án a szövetség vezetősége a 
szövetség alapszabályának módosítá-
sa miatt hívta össze a küldöttközgyűlést. 

Az ember arra gondolna, hogy egy szer-
vezet alapszabályának módosítása szin-
tén nagy érdeklődésre számot tartó ese-
mény … kellene legyen. De csak kellene, 
mivel erre a küldöttközgyűlésre mindösz-
sze 11 szervezet képviselője jelent meg, 
a 64-ből!!! És még mindig nincs vége. Ez 
év május 4-ére a vadászkamara (nem a 
szövetség, bár a lényegen nem változ-
tat) sportvadász osztályának elnöke, Ké-
kes Gábor hívta össze a sportvadászok 
gyűlését. Ez megyénkben hozzávetőle-
gesen 2100 főt jelent. A gyűlést meghir-
dettük a Tolna Megyei Népújságban, a 
szervezet honlapján és mindemellett az 
összes vadászatra jogosultat írásban ér-
tesítettük. A gyűlés 42 fő jelenlétével lett 
volna határozatképes. De nem lett az!!!

Hát mindenesetre elgondolkodtató. 
A szövetség 64 tagszervezete hozzáve-
tőlegesen 1700 fő vadászt ölel fel. Őket 
kellene a küldöttközgyűlésen képvisel-
jék a 64 tagszervezet vezetői. De a jelek 
szerint nem teszik. A kamara küldöttgyű-
léseire a küldöttek (58 fő) fele sem szo-
kott eljönni, pedig ők a megye több mint 
2300 vadászát képviselik.

És most itt csatolnék vissza a címre, 
amely így már értelmet nyer és máris 
nem csak egy egyszerű és zavaros szó-
játék.

Két dologra lehet gondolni a jelen-
ség kapcsán. Az egyik az, hogy a vadá-
szok háza táján annyira rendben megy 
minden, hogy a küldöttek jelenlétükkel 
és esetleges kérdéseikkel ki sem akarják 
zökkenteni munkájukból a szervezetek 
vezetőségét. Ha így van, akkor semmi 
gond, minden mehet tovább. De attól 
tartok, hogy nem ez az oka a távollét-
nek.

A tényleges magyarázat inkább az le-
het, hogy a meghívókat megkapó sze-
mélyek – a szövetség tagszervezetei ese-
tében az elnökök – a leveleket rendre 
nem olvassák el, vagy a tartalmát figyel-
men kívül hagyják, és a tagokat nem is 
tájékoztatják. Ezzel csak az a baj, hogy 
ők kellene képviseljenek a megye vadá-
szait érintő dolgokban szövetség eseté-
ben 1700 embert, a kamara esetében 
pedig a megye vadászait, azaz több 
mint 2300 vadászt. Képviselet hiányá-
ban azonban ezek az emberek teljes 
hírzárlatban élnek, már ami a vadásza-
ti eseményeket illeti.

Nem beszélve arról, hogy a szövetség 
és a kamara – együtt érdekképviselet – 
szinte vakon végzi tevékenységét, mivel 
az információáramlás felénk is akadozik.

Megragadva az alkalmat, hogy ez a 
panaszlevél a megye összes vadászá-
hoz eljut, arra kérjük őket, hogy legye-
nek határozottak, és vonják kérdőre az 
őket képviselő elnököket, küldötteket, ha 
valamilyen problémájuk van.

Végső gondolatként egy kérdés még 
felmerül az emberben. Miért vállalnak 
az emberek olyan tisztséget, amelyet 
utána nem látnak el? A kamara megyei 
küldötteinek fele a 2009-es megválasz-
tása óta egyszer sem adott életjelet ma-
gáról. Vajon képviseltjeivel találkozott 
valaha? A szövetség küldöttei esetében 
ez az arány még rosszabb.

Ez kicsit a vak vezet világtalant dolog-
ra hasonlít. Pedig feladat lenne a terü-
leteken, és az érdekképviselet vezető-
sége kész a segítségre. Ebben kérnénk 
a jövőben az aktívabb közreműködést.

KI

Amikor a képviselő 
nem képviseli a képviseltet

Világhírű fiatal természetfotós hon-
fitársunk, Máté Bence látogatta meg 
Madrid Casa de Campo területén 
megrendezett FICAAR 2011 „Feria 
Internacional de la Caza y las Armas”, 
azaz Nemzetközi Vadászati és Vadász-
fegyver Kiállítást.

Idén hazánk soros EU-elnöksége 
kapcsán Magyarország volt a vásár 
díszvendége. Az ünnepélyes megnyi-
tót tartó madridi magyar nagykövet 
asszony és a Magyar Fejlesztési Bank 
delegációját követő látogató, a ter-
mészetfotós tehetség volt a magyar 

állami erdőgaz-
daságok stand-
ján, aki marokkói 
fotós útját köve-
tően a spanyolor-
szági Oviedoban 
vehette át a XXI. 
alkalommal ki-
írt nemzetközi ter-
mészetfotós pá-
lyázat fődíját, a 
Memorial Maria 
Lujza díjat. A zsű-
ri 11552 pályamű 
közül választotta 
ki Bence fotóját a 
legkiválóbbnak.

A vadászati kiállítást követően köz-
vetlenül Budapesten, majd Moszk-
vában díjazták Máté Bencét ter-

mészetfotós tevékenysége újabb 
elismeréseként.

Antli István

A sztárfotós látogatása 
a Gyulaj Zrt. kiállítói 
standján Madridban
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Az intenzív érdeklődés miatt ez év 
márciusában vadászkürtös képzést 
hirdettünk. A tanfolyamra az előze-
tes igényfelméréshez képest csak 8 

fő jelentkezett. A képzést Tápai Ba-
lázs kürtoktató, valamint Kovács Gá-
bor – mindketten a Vadászkamara 
Kürtegyüttes tagjai – tartották. 

Az első hétvégén megismerkedhet-
tünk a kürtölés alapjaival, azaz kü-

lönféle kürttípusokat láthattunk, vala-
mint megtanultuk a helyes testtartást, 
helyes légzést, ajaktartást, ajakrezeg-

tetést, fúvókázást is. Ezt követően ve-
hettük kezünkbe a jelzőkürtöket, s fo-
kozatosan tanultuk be egy-egy hang 
megszólaltatását. Miután a legtöbb 

szignál eljátszásához elegendő az öt 
alaphang megismerése, ezért ezek-
nek a hangoknak a megszólaltatá-
sát fokozatosan építettük fel. Kaptunk 
kottát, amelyekben a szignálok olvas-
hatók, valamint egy remek CD-le-

mezt, amelyről 
akár ezerszer 
is meghallgat-

hatjuk a jeleket, hogy minél inkább 
rögzüljön a ritmus, a tempó, a dallam. 

A hétvégét az „Indulás a vadászat-
ra” szignál közös elfújásával, elége-
detten zártuk. 

Balázs felhívta figyelmünket, hogy 
a három héttel későbbi foglalkozásig 
mindenkinek nagy szüksége lesz a na-
pi 20 perces gyakorlásra ahhoz, hogy 
a megtanult hangokat már biztosan 
szólaltassa meg. Biztatott bennünket 
további szignálok kipróbálásra is. 

Áprilisban érezhető volt mindenki 
játékán a gyakorlás. Egyre szebben 
szóltak a kürtök, és egyre több szignál 
harsant fel, néha bizony már két szó-
lamban! A második alkalommal már 
mindenkinek kötelező volt tovább-
haladni, és egyre több terítékszignált 
megtanulni. Az őz volt a kedvenc, ezt 
mindenki remekül teljesítette. Ez alka-
lommal tanultuk meg a „csapatban 
kürtölés” kultúráját, szabályait is. 

Május 15-én zárult a tanfolyam, de 
ezzel nincs vége, hiszen megbeszél-
tük, hogy amikor csak lehetséges, ösz-
szejövünk egy kis gyakorlásra, és taná-
rainktól ígéretet kaptunk arra, hogy 
augusztusban összehozunk egy utó-
képzést is. Remek csapat kovácso-
lódott össze a három hétvége alatt, 
és büszkén mondhatjuk magunkról, 
hogy egy újabb lépéssel közelebb 
érezhetjük magunkat a vadászati kul-
túrához. 

Csoporttársaim! Találkozunk a me-
gyei vadásznapon, június 25-én!

Vadászüdvözlettel:
 Acsádiné Varju Ildikó

Kürtöseink!
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Ezen sorok papírra vetése nagy dilem-
ma elé állított, mivel a cikkben nem 
csak a hivatásos vadászokhoz szeret-
nék szólni, hanem az őket foglalkoz-
tató vadászatra jogosultakhoz is.  
Nehéz ezt megtenni elfogultság 
nélkül, mivel magam is hivatá-
sos vadászként „tengetem” 
az életem. Véleményem-
mel mégis a két ellentétes 
parton állók közti párbe-
szédet szeretném meg-
indítani. Közelíteni ott a 
szakadék partjait, ahol 
nagyon eltávolodtak, 
mert a probléma csak 
közös összefogással 
oldható meg. 

Kezdjük a legelején! 
A vadászati törvény kö-
telezi a vadászatra jo-
gosultat 3000 hektáron-
ként egy hivatásos vadász 
alkalmazására az őt megil-
lető felszerelések ellátásával. 
Ez természetesen azonnal nagy 
anyagi terhet jelent a munkáltató-
nak. Az alkalmazottnak – szintén a tör-
vény szerint előírt – minimum közép-
fokú vadgazdálkodási végzettséggel 
kell rendelkeznie, aki a legtöbb he-
lyen minimálbérért látja el munkavál-
lalói kötelezettségét, a juttatások mi-
nimumra faragása mellett. A másik jól 
bevált módszer a bérköltség csökken-
tésére a papíron alkalmazott hivatá-
sos vadász, ami általában a második-
ként alkalmazott vadőrt érinti, ahol a 
terület nagysága ezt indokolttá teszi. 

Az is egy érdekes jogi helyzetet 
eredményez, hogy a hivatásos va-
dász azzal szemben gyakorolja ellen-
őrzési feladatait, azzal tartatja be a 
vadászati törvényt, akitől a fizetését 
kapja. Ebben a formában nem védi 
semmi a kötelességének eleget tevő 
hivatásos vadászt munkája elveszté-
sétől, ha „kellemetlenséget” okoz a 
munkáltatójának. 

A hivatásos vadászok irányítását a 
jogosultaknál nem mindig szakirányú 
végzettséggel rendelkező személy 
végzi (vadászmester), így igazából ez 
sem biztosítja a szakmaiság feltételeit. 
Könnyebb lenne az álláspontok közelí-
tése két szakember között, és az így ki-

alakított döntés elfogadása is. Termé-
szetesen ez munkavállalói oldalon is 
megfelelően képzett és kellő gyakor-

lati tapasztalattal rendelkező hivatá-
sos vadászt feltételez. 

Ami a hivatásos vadászi szakma 
megítélését illeti a sportvadászok ré-
széről, azt a címben is próbáltam meg-
fogalmazni. Ezen is változtatni kell! Aki 
a hivatásának választotta ezt a szak-
mát, szívvel-lélekkel, legjobb tudása 
szerint igyekszik szolgálni a gondjaira 
bízott vadállományt és vadászterüle-
tet. Őt ne illesse ilyen, és ehhez hason-
ló jelzőkkel a vadászatot hobbijának 
választó személy. 

 
Mi lehet a megoldás?

A közös cél megtalálása talán nem 
is olyan nehéz, mint azt gondolnánk. 
Hiszen a vadászatra jogosultak va-
dászni szeretnének, a hivatásos vadá-
szok a hivatásuknak élni, és ne felejt-
sük el, hogy mindannyian vadászok 
vagyunk. A vadászokban pedig kö-
zösnek kellene hogy legyen a termé-
szet és a vad szeretete és tisztelete, 
a vadászat ősi ösztönének gyakorlá-
sa iránti vágy. A jelenlegi helyzetben 
pedig nem létezhet egyik oldal sem 

a másik nélkül a jogszabályban fog-
laltak szerint.

 
Céljaink legyenek a következők: 

▪ Kormányhivatalnál közösen fel-
lépni azért, hogy 6000 ha-ként 

is elég legyen alkalmazni egy 
hivatásos vadászt. Ezzel meg-

szüntethető lenne a tevéke-
nyen amúgy sem dolgozó, 
papíron bejelentett hiva-
tásos vadászok kategó-
riája.
▪ Az elaprózott feladat-
körök összevonásával 
mind hatásköri, mind 
bérbeli támogatást biz-
tosítani. Mire gondolok? 
Egy adott területen két 

személyt alkalmaznak 
szinte azonos feladatra 

(pl.: mezőőr, hivatásos va-
dász vagy kerületvezető er-

dész, hivatásos vadász eseté-
ben).
▪ A hivatásos vadász munká-

ja során feltárt szabálytalanságok-
ról közvetlenül a kormányhivatalnak 
tartozzon jelentéssel, és a hivatal in-
tézkedjen az ügyekkel kapcsolatban. 
Ezzel a jogszerűség is biztosítva lenne, 
hiszen a társaságok bizottságaiban 
nem sokan rendelkeznek jogszabályi 
ismeretekkel. 
▪ Ha a hivatásos vadászi szakmát mi-
nimum középfokú végzettséghez kö-
tik, akkor az őt közvetlenül irányítani 
akaró vezető is rendelkezzen legalább 
hasonló feltételekkel. Az élet más te-
rületén is így van ez, ahol ez természe-
tes. Csak a vadászatban nem.
▪ A hivatásos vadász megítélése pusz-
tán emberi hozzáállás kérdése, és itt a 
kollégáknak is másképpen kell a kér-
déshez hozzáállni, mert a tiszteletet ki-
érdemelni lehet, megkövetelni nem! 
Ennek érdekében nekünk is folyama-
tosan képezni kell magunkat, merni 
kell kommunikálni és kimondani a vé-
leményünket.

Bízva törekvéseink pozitív megítélé-
sében, vadászüdvözlettel: 

Gerner Gábor
a Hivatásos Vadászok  

Tolna Megyei Szövetségének elnöke

Hivatásos vadász, vagy fizetett ellenség?
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Kellemes időben került sor a Klub 
tagjainak fácánvadászatára a 
Tengelici Vadásztársaság terüle-

tén január 8-án. A Klub tagjai fiatalos 
lelkesedéssel és jó hangulatban gyü-
lekeztek a tengelici Hotel Orchidea 
előtti réten, ahol 16 öreg vadász talál-
kozott. Buják Imre, a helyi vadásztársa-
ság elnöke üdvözölte a vendégeket, 
akik 50 nevelt fácánt vettek a vadász-
társaságtól. Buják úr megnyugtatta a 
vendégeket, hogy fácán az lesz, már 
a közeli erdősávban várják a vadá-
szokat, de a jó terítékhez megfelelő-
en kell lőni. 

A Klubtagok közül 14-en puskával, 
két tag botos vadászként vett részt a 
hajtásban. 

A jól begyakorolt hajtócsapat előtt 
a madarak jól szálltak fel, némelyik 
vadfácánként magasan és sebesen 
repülte át a puskások sorát, többsé-
gük azonban terítékre került. Napköz-
ben a fagyott szántás kiengedett, és 
a két kilométeres gyaloglás eredmé-
nyeként a „hetvenkedő” vadászok a 
reggeli frissességüket a szántásban 
hagyták. 

A 36 zsákmányolt fácán teríté-
két Nyirati István vadászmester az-
zal a kiegészítéssel adta át a vendé-
geknek, hogy koruk ellenére kitűnő 
lőképességről tettek tanúságot.  

Miután a terítéket elosztották, a 
résztvevők közös ebéden vettek részt. 
A vaddisznóból főzött pörköltnek 
nagy sikere volt, a baj csak az ebéd 
után következett, amikor a többség 
szomorúan jelentette be, hogy a kitű-
nő ebéd után nem tud meginni egy 
pohár jó bort, mivel gépkocsivezetőt 
nem hozott magával. 

A jó hangulatú, eredményes vadá-
szatot követően a klubtagok abban 
állapodtak meg, hogy a tavasszal is-
mét találkoznak.   

Farkas D.

Vadásztak a Szenior Klub tagjai
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Február utolsó vasárnapján, 
a vadászati év zárásaként a va-
dászhölgyek a kamara meghívá-
sának eleget téve egy hangula-
tos fácánvadászaton vettek részt a 
Nagydorogi Új Barázda Vadásztár-
saság területén. A reggel fél kilenc-
re meghirdetett gyülekezőn 19 hölgy 
köszöntötte egymást és a vadásztár-
saság tagjait. 

Kihelyezett fácánra folyt a vadá-
szat, volt közülünk, aki élete első fá-
cánját ejtette el, így a terítékátadás 
után avatással tettük számára emlé-
kezetessé a napot. Csemez Gabriel-
la vadásztársunkat Kovács Zoltán va-
dászmester avatta fácánvadásszá.  
A terítéken lévő zsákmányból végül 
mindenki átvehetett egyet, ezt köve-
tően egy délutáni ebéddel koronáz-

tuk meg a vadászatot. A tányérokba 
vaddisznóhússal gazdagított babgu-
lyás került, összefagyott kezeinket a 
forró teás bögrével melegítettük fel. 

A részt vevő vadászhölgyek ne-
vében szeretném megköszönni a 
megyei vadászkamara szíves ven-
déglátását, és a nagydorogi vadász-
társaság tagjainak segítségét. 

AVI

Fácánvadászat
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A „Vadászinfo” legutóbbi számában 
számos eseményről számolhattam be. 
Vadásznapokon, lövészeteken, vadá-
szati konferenciákon való részvétele-
inkkel elnyertük a „Legaktívabb me-
gyei szervezet” díjat 2010-ben. Nem 
sok idő telt el azóta, mi mégsem ülünk 
a babérjainkon, megyünk tovább. 

November 22-én Dalmandra láto-
gattunk, ahol a már hagyományos 

trófeabemutatón vettünk részt. Érdek-
lődéssel figyeltünk a vadászmesterek-
re, akik beszámolót tartottak az idei 
szezon eredményeiről. Megszemléltük 
a trófeákat is. Az eső elől bemene-
kültünk vendéglátónk borospincéjé-
be, ahol finom borokat kóstolhattunk 
meg. Az est vacsorával zárult. 

November 26-án évzáró ülésünket 

a Vadászkamara új irodájában tar-
tottuk. Felelevenítettük az elmúlt év 
közös programjait, élményeit. 

Január 22-én szombaton a Sióvöl-
gye Vadásztársaságnál egy apróvad-
vadászaton vettünk részt társunk, Si-
mon Lajosné, Ilike meghívására. A 
vadászat jól szervezett volt, a tagok 
gyakorlott, jól dolgozó vadászkutyák-
kal vártak minket. A teríték után egy 

finom ebédre és házi rétesre invitálta 
a Dianákat Kersák György, a társaság 
vadászmestere. A társaság tagjaitól 
barátokként búcsúztunk el. 

Február 5-én a VIII. Országos Dia-
na-bálra mentünk el néhányan. A ren-
dezvénynek a lajosmizsei Geréby kúria 
adott otthont. A vacsora után hajnalig 
tartott a jókedv és a mulatozás.

Február 24-25-én kétnapos kirándu-
lásra mentünk a Salzburgi Vadásza-
ti Kiállításra.

Március 5-én a megyei vadászbál-
ban mulattunk vadász barátainkkal.

Március 11-én a Gyulaj Zrt. szállás-
pusztai vadászházában egy finom gu-
lyásleves mellett megbeszéltük az idei 
terveinket, programjainkat. 

A vadásznapok, lövészetek ideje 
lassan megkezdődik, melyeket már iz-
galommal várunk. Reméljük, idén új-
ra találkozunk régi és új barátainkkal.

Vadásztársainknak vadászélmé-
nyekben gazdag vadászidényt kívá-
nok a Tolna megyei Diana Klub tag-
jai nevében.

Gubritzky Mária

Folytatjuk tovább – Diana Vadászhölgy Klub

Dalmandi trófeaszemle

A Sióvölgye Vt-nél 
vadásztunk
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A Vadászlap hasábjain olvashat-
juk minden hónapban ugyanezen a 
címen futó rovatot. Minden vadász 
más és más. Békés Sándor, a rovat író-
ja gyakran ellátogat Tolna megyébe, 

hogy bemutassa vadásztársainkat és 
otthonukat. Azért hívom fel a figyelmet 
e két könyvre, mert oldalain olvasha-
tunk  neves vadászokról (Hídvégi Béla, 
Cseterki Imre, Gergely Imre, Bán Beat-
rix, Feiszt Ottó) és mellettük Tolna me-
gye vadászairól, mint Farkas Dénes, 
Szabadi István, Kékes Gábor, Németh 
József, Bodó István és jómagam. Figyel-
mesen olvassuk a Vadászlap rovatát, ki 
tudja mikor látunk meg egy ismerőst.

Büszkék legyünk arra, hogy vadá-
szok vagyunk itt Tolna megyében.

Békés Sándor: „Írtam tudósításokat, 
riportokat, publicisztikákat, de a leg-
kedvesebb műfajom a portré volt, és 
mindig az is marad. A portré egy sze-
mély képmása. Minden portré ket-
tős: az egyik arc éles körvonalakkal, 
a másik elmosódottabban, de mégis 
egyértelműen felismerhetően látszik 
a képen. Magamról is mesélek, ami-
kor másokról írok. A trófea több mint 

győzedelmi jel. A legdrágább lakás-
dísznél is több, hiszen bizonyos érte-
lemben minket vadászokat is minősít.”

Gubritzky Mária

Kétnapos ünnepi rendezvényt tartott 
az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet, Az Országos Magyar Vadász-
kamara és annak Fejér Megyei Terü-
leti Szervezete, valamint a Vadászati 

Kulturális Egyesület május 21-22-én. Az 
ünnep apropóját több dolog is adta. 

Szombaton ünnepelte az OMVV 
a megalapításának 130. évét, és a 

helyszín is ehhez kapcsolódóan lett a 
Nádasdy-kastély, hiszen gróf Nádasdy 
Ferenc volt a szervezet egyik alapító-
ja. Ezen a napon meghívott vendé-
gek vettek részt a megemlékezésen, 

valamint lehettek részesei különféle 
kulturális csemegéknek, mint példá-
ul a Vadászkamara Kürtegyüttes já-
tékának és a Három Grácia hegedű-

trió koncertjének. Megyénket Kocsner 
Antal elnök, valamint Dr. Király István 
titkár képviselte.

Másnap a Vadászati Kulturális Egye-
sület vette át a főszerepet, ez a szer-
vezet idén ünnepli fennállásának 20. 
évfordulóját. Minden évben megren-
dezésre kerül a Vadászati Kultúra Nap-
ja, amely eleinte vadászmajális volt, 
mára azonban egy színvonalasabb 
országos rendezvénnyé nőtte ki ma-
gát. Idén ezt az eseményt szintén a 
Nádasdy-kastélyban, a Fejér megyei 
vadásznappal együtt tartotta a VKE.  

A gyönyörű kastélyparkban reggel 
a vendégek érkezésére felcsendültek 
a vadászkürtök, 10 órakor a szokásos 
rendnek megfelelően különféle ünne-
pi köszöntőket hallhattunk, valamint 
együtt örülhettünk a kitüntetéssel el-
ismert vadásztársaink sikerének. 

A kastélyban megtekinthetők vol-
tak a VKE által kiírt különféle pályáza-
ti munkákból összeállított színvonalas 
– gyermekrajz, fotó és festmény – ki-
állítások. 

Az alkalom remek lehetőséget adott 
az ország különböző pontjain élő va-
dászbarátoknak a találkozásra, a kul-
turális feltöltődésre, és könyvek, kiegé-
szítők, ajándéktárgyak beszerzésére is. 
A Tolna megyei Dianák ezen a napon 
8 fővel vettek részt a rendezvényen. 

AVI

Vadászünnepet tartottak Nádasdladányban

KÖNYVAJÁNLÓ – Vadászok, vadászotthonok 1-2

Balról jobbra:  Farkas Ibolya, Bölcskei Gáborné, Csemez Gabriella,  
Hajas Krisztina, Acsádiné Varju Ildikó, Csik Anikó, Gubritzky Mária 
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Bár az elmúlt három évben a kamara 
és a szövetség nem rendezett megyei 
vadászbált érdektelenség miatt, az 
idei évben mégis megpróbálkoztunk 
összehívni a vadászokat egy hangu-
latos estére� A döntés megszületése 
után nagy erőbedobással álltunk ne-
ki a rendezvény megszervezésének, 
amely munkának meg is lett az ered-
ménye� 

2011. március 5-én, Tolnán teltházas 
bállal búcsúztattuk az elmúlt vadásza-
ti évet és a farsangi szezont. Az étter-
met egy rögtönzött diorámával va-
rázsoltuk vadászbálhoz méltó hellyé, 
és néhány trófeával díszítettük, hogy 
megadjuk vadászias jellegét. 

A megnyitón Acsádiné Varju Ildikó, 
a rendezvény háziasszonya köszöntöt-
te a vendégeket, majd átadta a szót 
Kocsner Antal elnök úrnak, aki ünnepi 
beszéddel nyitotta meg a Tolna me-
gyei vadászbált. Az M6 Expressz zene-
kar élőben játszotta el a megnyitón 
a Vadászhimnuszt. A bált a Gemenc 
Tánc Sport Egyesület táncosai nyitot-
ták gyönyörű bécsikeringő-koreográ-
fiával. A vastaps nem maradt el, hi-
szen igazán szép előadást láthattunk. 
Rögtönzött galériánkban igényes 
munkáival bemutatkozott Kovács Edit 
természetfestő, szálkai vadászhölgy.

A vacsora felszolgálása előtt a zene-
kar kicsit megmozgatta a vendégse-

reget, hogy aztán 
jó étvággyal ül-
hessünk asztalhoz, 
elfogyasztani az 
igazán élvezetes 
vadászbáli menü-
sort. Köszönet illeti 
Manzinger László 
főszakácsot és se-
gédeit, akik iga-
zán remek étkeket 
küldtek az asztal-

ra, bőséges adagokban. Az Alimen-
tál étterem dolgozói nagyon kitettek 
magukért, a vendégek előtt csak tele 
tányérokat lehetett látni, gördülékeny 
volt a felszolgálás is.

A vacsorát követően kezdetét vette 
a mulatozás, a táncparkett megtelt 
párokkal, a hangulat fergeteges volt.  
A szervezők a programot félórás has-
táncos műsorral fűszerezték. 

A tombolán értékes ajándékok és 
számos vadászati lehetőség került 

Hajnalig tartó megyei vadászbál



132011. JÚNIUS KULTÚRA – RENDEZVÉNYEK

Támogatóink voltak: 
Tolna Megyei Vadász-Szövetség, mint rendező

OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete, mint rendező

Faddi Új Élet Vadásztársaság
Új Barázda Vadásztársaság, Nagydorog

Medina-Dalmand Vadásztársaság
Teveli Hubertus Vadásztársaság
Dunakömlődi Vadásztársaság

Völgységi Természetbarát és Vadász Egyesület
Bátaszéki Vadászegylet

Gerner Gábor, hivatásos vadász, a kamara kulturális bizottságának tagja
Dr. Király István, kamarai, szövetségi titkár

Alimentál étterem
Garabás Kft.

Stefán Vadászcentrum
Kékes Gábor, alelnök

Pintér Anita Judit
Pintér Attila

Nimród Vadászújság
Eördögh Katalin, ötvös

Bognár Mihály

...és mindenki, aki bármilyen aprósággal vagy munkájával hozzájárult a sikerhez.

Külön köszönöm családomnak, hiszen többször nélkülözniük kellett a társaságomat, és 
elviselték olykor-olykor gondterhelt tekintetemet. 

Acsádiné Varju Ildikó

kisorsolásra. A fődíjat Varga Mária 
nyerte, amely egy őzbakkilövési le-
hetőség. 

Az éjféli svédasztalos vacsora után 
még hajnalig tartott a jókedv, a visz-
szajelzések szerint érdemes volt erőt, 

energiát szánni erre a színvonalas ren-
dezvényre. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak azt a segítséget, amellyel az est sikeréhez hozzájárultak. 
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MEGYEI VADÁSZNAP
SIÓAGÁRD 2011. JÚNIUS 25. SZOMBAT

PROGRAMOK:
   8.00-tól: Koronglövészet – egyéni, csapat
  Vadételfőző verseny – hozott anyagból 
 10.00:  Ünnepi megnyitó
  Köszöntőt mond Pechtol János az OMVK főtitkára, OMVV ügyvezető elnöke
  – Új vadászok avatása
  – Kitüntetések átadása
 11.00:  Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje
 11.40:  Dr. Bod Lajos, OMVK Somogy Megyei Területi Szervezetének nyugalmazott titkára 

bemutatja, Szabolcs József „Megfigyeltem” című könyvét
 12.00:  Főzőverseny zsűrizése Bodrogi Gyula színművész és vadász részvételével
 13.00:  Solymászbemutató
 14.00: Vadászruházat – divatbemutató

Időponthoz nem kötött programok:
 „Kontinensek vadjai” – öt földrész vadfajainak bemutatása
 Filmvetítés – természetfilmek egész nap
  Könyvvásár: az OMVK Tolna és Baranya megyei szervezetei, valamint a Sefag Zrt. és a 

   Gyulaj Zrt. támogatásával, Szabolcs József „Megfigyeltem” című könyvének bemutatása és árusítása
 Gyermekjátszóház – Diana Vadászhölgy Klub segítségével
 Ifjúsági légpuska lövészet
 Stefán ételbár – látványkonyha, büfé
 Vadászvásárosok, kiállítók 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk a tisztelt vadásztársakat, valamint civil érdeklődőket is rendezvényünkre!

hétfőtől péntekig: 8.00-tól 17.00-ig
szombat, vasárnap: 9.00-től 12.00-ig

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

Stefán Vadászcentrum
VADÁSZBOLT: 
- vadászfegyverek 
- maroklőfegyverek
- gáz- és riasztófegyverek
- légfegyverek
- vadászati felszerelések  
- vadászruházat

FEGYVERJAVÍTÓ 
MŰHELY:
- javítás     
- távcsőszerelés
- belövés
- barnítás
- fegyverek vizsgáztatása

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.

NYITVA TARTÁS: 

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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„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan 
hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka 
szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág 
nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes 
nyárfaillata van és selymes puha keze, mint a jó tündérnek.”

Wass Albert

Az Országos Magyar Vadász-
kamara Tolna Megyei Terüle-
ti Szervezete egynapos erdei 

kirándulást szervez a megyében élő 
iskolás gyermekek számára a Len-
gyel Annafürdői Turisztikai és Termé-
szetismereti Központba. A kirándulás 
célja, hogy a gyermekek felhőtlen 
napot tölthessenek a természetben, 
megismerve annak növény- és állat-
világát. A Tolnai dombság csodála-
tos környezete biztosítja ezt számuk-
ra. 

A kirándulás időpontja: 2011� július 
8� péntek

Indulás Szekszárd, Autóbusz-pálya-
udvarról reggel 8.30-kor. Utazás közö-
sen autóbusszal. Várjuk az érdeklődő 
szülőket, kísérőket is. 

A nap folyamán végigjárjuk a 2,5 
km-es Hunyor tanösvényt, melynek so-
rán elénk tárul a gyönyörű horgász-
tó, valamint a csodálatos panorá-
ma a kilátó tetejéről.  Utunk végén a 
vadaspark állataival ismerkedhetünk 
meg testközelből. Főzés a szabadban, 
valamint délután fajátékkészítés. 

Részvételi díj: 2500 Ft/fő, amely 
tartalmazza az útiköltséget, meleg 
ebédet, valamint a foglalkozások dí-
ját is.

Bővebb információ és jelentkezés: 
Acsádiné Varju Ildikó: 30/983-91-50

 A jelentkezőket kérjük, hogy hozza-
nak magukkal tízórait (pl. keksz, alma) 
félliteres üdítőt vagy vizet, műanyag 
tányért, kanalat, poharat.  Kérjük a 
szülőket, hogy a gyereknél legyen 
Szuku, könnyű kalap, valamint zárt ci-
pő.  A kirándulást csak jó idő esetén 
tartjuk meg.  

   1       

  2        

 3         

 4         

          

 6         

  7        

  8        

 9         

 10         

   11       

5 
 1. Őz kicsinye
 2. Galamb másként /balkáni…/
 3. Lapátos
 4. Vadnyúlféle
 5. Agyaggalamb
 6. Vadászkutyafajta
 7. Férfinév és vadászfolyóirat neve
 8. Fekete István gólyája
 9. Vadászok jelző hangszere
 10. Kis vaddisznó
 11. Vadászati idénye április 15-én kezdődik

Az előző számunkban megjelent rejtvényünk helyes meg-
fejtése: TÉLI BEREK volt. Nagyon sok jó megoldás érkezett, 
éppen ezért sorsolással döntöttük el, hogy a helyes meg-
fejtők közül kiket tudunk megajándékozni. 

A szerencsések a következők: 

 Stier Mónika Döbrököz
 Horváth Lejla Iregszemcse
 Budai Melinda Tengelic-Szőlőhegy
 Orsós Éva Értény
 Földesi Ádám Szekszárd

Gratulálunk a nyerteseknek, és továbbra is biztatunk 
minden kis vadászpalántát a mostani rejtvény megfejté-
sének beküldésére is, hiszen értékes nyeremények várják 
a helyes választ beküldőket. A nyereményeket postán jut-
tatjuk el a kisorsoltaknak.

A rejtvény ezúttal egy három megyére kiterjedt híres 
erdőnk nevét rejti.

Beküldési cím: Tolna Megyei Vadászszövetség 7100  
Szekszárd, Pollack M. u. 32/b. fsz. 2.

A borítékra írjátok rá: „Vadászinfo rejtvény”

Kedves gyerekek!
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