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TISZTELT
VADÁSZTÁRSAK!
 A megszokottól eltérõ módon jelenlegi
lapszámunkban külön mutatjuk be a Tol-
na Megyei Vadász-Szövetségnél, és az
Országos Magyar Vadászkamara Tolna
megyei Területi Szervezeténél történt ese-
ményeket, a napi munkát, hiszen irodánk-
ban két szervezet mûködik egymás mellett. 

A szövetség a megyében mûködõ va-
dászatra jogosultak – területes és bérki-
lövõ vadásztársaságok és földtulajdono-
si közösségek – összefogásával jött létre,
érdekeik védelmére. Emellett alakult
meg 1997-ben az Országos Magyar
Vadászkamara, a hivatásos, valamint a
sportvadászok önkormányzattal rendel-
kezõ, közfeladatokat, továbbá általános
szakmai érdekképviseleti feladatokat is
ellátó köztestülete. Azóta, immár 12 éve
mûködik a két szervezet egymás mellett,
majdnem azonos vezetõséggel, amely a
közös munkát nagyban megkönnyíti. 

A szövetség feladatai közé tartozik a
vadásztársaságokkal történõ kapcsolat-
tartás, a tájékoztatás különféle jogsza-
bályi elõírásokról, pályázati és egyéb le-
hetõségekrõl. Az évek során a szövetség
munkáját a kamarai alkalmazottak vé-
gezték, ám áprilistól egy fõ ügyintézõt
foglalkoztat a vadász-szövetség. Erre a
lépésre több okból is szükség volt. A szö-
vetség minél szélesebb körben szeretné
segíteni a vadászata jogosultak munká-
ját, például szakmai programok indítá-
sa, pályázati lehetõségek figyelése, a
pályázatok elkészítéséhez nyújtandó ak-
tív segítség formájában. 

 Az idei évben többször felkerestük a ta-
gokat tájékoztató levél formájában. Elõ-
ször írtunk az éves tervek készítésével, tel-
jesítésével kapcsolatban. Szó volt az egyé-
ni vadászati napló és teríték-nyilvántartás
vezetésének szabályairól, valamint a va-
dászatra jogosult és a vadászatvezetõ fel-
adatairól vadászbaleset esetén. Szintén
ebben a levélben kaptak tájékoztatást a
társaságok az FVM által kiírt, vadgazdál-
kodáshoz kapcsolódó tevékenységek cse-
kély összegû (de minimis) támogatásáról
szóló pályázati lehetõségrõl. Aztán tájé-
koztattuk a tagokat a szalonka monitoring
programról, illetve ezzel kapcsolatosan
összehívtuk az érdekelteket egy tanácsko-
zásra. Szintén tájékoztatóra hívtuk a társa-
ságokat a számukra elérhetõ pályázati
rendszerrel, a Nemzeti Civil Alapprogram
mûködési és szakmai pályázati felhívásai-
val kapcsolatban. Itt szóltunk még a
FeHoVa rendezvényrõl és a tavaszi termé-
szettakarító akcióról is. Értesítést küldtünk

továbbá a február 28-ai idény végi jog-
szabályi elõírásokról. Amint tudomá-
sunkra jutott, rögtön tájékoztató levelet
küldtünk az FVM által kiírt ágazati szak-
mai szervezetek és érdekképviseletek
számára kiírt pályázati lehetõségrõl. De
a tájékoztatáson kívül számíthattak az
érdeklõdõk aktív segítségünkre is, hiszen
több társaságnak is elkészítettük a pá-
lyázatát. Bíztatjuk a társaságokat, hogy
éljenek a kínálkozó lehetõségekkel, eh-
hez munkatársaink maximális segítség-
nyújtását vehetik igénybe. 

 2007-ben indítottuk elsõ állami va-
dászvizsgára felkészítõ elõadássoroza-
tunkat. A szövetség próbál megélni a
több évvel ezelõtt meghatározott szövet-
ségi tagdíjakból, de a létfenntartáshoz
ez nem lenne elegendõ, ezért is próbál-
tuk meg az ismeretterjesztést elindítani.
Nagy elõnyt jelent a szövetség számára
az elõadások megszervezése során,
hogy a kamarával egyeztetett idõpont-
ban zárulnak állami vadászvizsgával a
felkészítések. A sikeres vizsgázók aránya
90% fölött van, ami azt jelzi, hogy nem
hiábavaló ez a tevékenység. 

 Többször adott be a szövetség pályá-
zatokat is, amik több kevesebb sikerrel
jártak. A Nemzeti Civil Alapprogram ke-
retein belül benyújtott pályázatok egyi-
kén a tavalyi év végén 400 ezer forintot
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázaton 450
ezer forint támogatást nyertünk. 

 A vadászkamaránál is személyi válto-
zások történtek. Január 1-tõl állt munká-
ba Király István titkár, aki ezelõtt 11 évig
dolgozott a megyei vadászati hatóság-
nál vadászati felügyelõként, így legtöbb
vadászunk személyesen is ismerheti. Ist-
ván megbízatása 10 évre szól. 

 Március utolsó napjaiban kapta meg a
kamara azt a határozatot, melyben a Varga
Mihály ellen magánokirat-hamisítás vétsé-
ge miatt indult eljárásban az ügyészség
ügyészi megrovásban részesítette, mivel
cselekménye már oly csekély fokban veszé-
lyes a társadalomra, hogy a törvény szerint
alkalmazható legenyhébb büntetés kisza-
bása, vagy más intézkedés alkalmazása is
szükségtelen, az eljárást megszüntette.

 A vadászkamara egyik fontos feladata
az állami vadászjegyek kiadása és érvé-
nyesítése. Megszokhatták ügyfeleink,
hogy nemcsak irodánkban, hanem vidéki
helyszíneken is érvényesítünk. Az idei év-
ben eddig 2274 fõ váltott vadászjegyet.
Ez nagyjából 50 fõvel kevesebb, mint az

elõzõ évben. Aki határidõre nem érvénye-
síti vadászjegyét, annak a kamara értesí-
tést küld, hogy azt mielõbb rendezze, hi-
szen a fegyver tartásának alapdokumen-
tuma az érvényes állami vadászjegy. 

 Állami vadászvizsgát az idei évben
már három alkalommal szerveztünk.
Vadhúsvizsgáló képzésre folyamatosan
várjuk a jelentkezéseket, mert a nyári
idõszakban szeretnénk egy tanfolyamot
és vizsgát lebonyolítani. Kürtös képzésre
egyelõre 3 fõ jelentkezõ van, ide is vár-
juk a tanulni vágyókat. 

 Április elsõ hétvégéjére hirdette meg a
vadászkamara a tavaszi természettakarí-
tó akcióját. Ennek a tevékenységnek már
hagyománya van, hiszen több éve ve-
szünk részt környezetünk tisztításában.
Rövid cikk jelent meg a megyei napilap-
ban az akcióról, melyben az író kiemel-
te a kamara és a szövetség szerepét.
Kértük a vadásztársaságok, horgász-
egyesületek, és iskolák részvételét is. 

 Április 17-én tartotta a kamara (és a
szövetség is) éves területi küldöttgyûlését. A
küldöttek képet kaphattak a megye vad-
gazdálkodásáról, Döbrösy Szabolcs vadá-
szati felügyelõ szemléltette a jelenlegi hely-
zetet. A Felügyelõ Bizottság elmondta,
hogy a kamara számviteli, pénzügyi és
ügyviteli munkájának ellenõrzése során hi-
bát nem találtak, a mûködésünk a jogsza-
bályi elõírásoknak megfelel. Miután az idei
évben a küldöttek megbízatása lejár, elnök
úr megköszönte az elmúlt négy évben nyúj-
tott önzetlen munkájukat, bízva a további
sikeres együttmûködésben. Ismertetésre
került, hogy a nyári idõszakban kamarai
osztályülések lesznek, ahol az új küldöttek
megválasztásra kerülnek, majd az õszi idõ-
szakban vezetõségválasztásra kerül sor. 

 Munkatársaink készséggel állnak a
vadásztársak rendelkezésére. Kereshet-
nek minket a 74/512-224-es telefon-
számon, a 30/983-91-50-es mobil szá-
mon Acsádiné Ildikó, a 30/239-46-40-es
mobil számon Király István titkár ad tájé-
koztatást vadászainknak. Pályázati, vala-
mint egyéb adminisztrációs kérdésekkel
kereshetik Völgyi Ágnest a 70/547-68-
74-es számon. Írhatnak emailt a post-
master@tolna-omvk.t-online.hu címre,
illetve hasznos informáci-
ókat olvashatnak a
w w w. omvk - t o lna .h u
weboldalunkon.

-ACSÁDINÉ  VARJU ILDIKÓ-
munkatárs

TÁJÉKOZTATÓ A NAPI MUNKÁRÓL
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A szövetség segítségnyújtása a pályázatfigyelésben és pályázatírásban
ATolna Megyei Vadász-Szövetség

bõvíteni szeretné szolgáltatási kö-
rét, ennek része a pályázatfigyelés,

valamint az ezek megírásában való se-
gítségnyújtás. A szövetség megkereste a
Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ Kht-t
és felkérte Kiss Lajos és Veres Imre ura-
kat, hogy tartsanak elõadást a vadász-
társaságok részére elérhetõ aktuális pá-
lyázatokról. A társaságokat kiértesítettük
az új elképzeléseinkrõl, ennek ellenére
március 3-án sajnos csekély érdeklõdés
mellett tarthatták meg elõadásukat a
Kht. munkatársai. 

Elsõ pályázati lehetõség az NCA
Déldunántúli Regionális Kollégiuma által
meghirdetett  pályázat volt, melyet a civil
szervezetek mûködésének támogatására
írtak ki. A pályázat a civil társadalom erõ-
sítését, a civil szervezetek társadalmi sze-
repvállalásának segítését szolgálja, célja
a civil szervezetek mûködéséhez való hoz-
zájárulás, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerõforrás tekintetében, vala-
mint szoftverekhez való hozzájutásának
támogatása. A pályázat beadási határ-
ideje 2009. március 13. volt. Néhány va-
dásztársaság pályázati anyagát a szövet-
ség készítette el, vagy a paksi székelyû
Kht. munkatársához, Hajdú Lindához for-
dultak bizalommal, de volt olyan is, aki
önállóan nyújtotta be. Megyénkbõl 7 tár-
saság indult, melybõl hatnak fogadták el
a pályázatát. A szövetség is benyújtotta
saját pályázatát, ezek eredményét várha-
tóan a nyár elején közli a Kollégium. A
pályázatot postai úton, valamint bizonyos
összeghatár felett elektronikusan kellett
benyújtani. Ez a pályázati lehetõség évek
óta elérhetõ, ezért jövõre is számíthatunk
rá. A pályázati kiírások a www.nca.hu, vagy
a www.esf.hu weboldalon olvashatók.

A vadászható állatfajok élõhely-védel-
mének, valamint a kiemelkedõ genetikai
értékû vadállomány megõrzésének támo-
gatásáról is kiértesítettük a vadászatra jo-
gosultakat. A beadási határideje szintén
március 13. volt, sajnos a pályázatot idõ-
közben felfüggesztették.

A következõ pályázatra a www.fvm.hu
honlapon találtunk rá, melyet az ágazati
szakmai szervezetek és ágazati érdekkép-
viseletek számára írtak ki. A benyújtási
határidõ 2009. április 2. volt. A társasá-
gokat ismét kiértesítettük errõl a lehetõ-
ségrõl, de sajnos a rövid határidõ miatt
csak kevés vadászatra jogosultnak tud-
tunk segíteni. Az öt érdeklõdõbõl három
pályázat elkészítésében nyújtottunk segít-
séget. A szövetség természetesen erre a
kiírásra is nyújtott be pályázatot. A támo-
gatás célja az agrár- és vidékfejlesztési
szakmai szervezetek és érdekképviseletek
mûködési költségeihez való hozzájárulás. 

Költségvetési támogatás igényelhetõ az

alapszabály szerinti mûködés költségei-
nek azon hányadához, amelyet a szerve-
zet saját forrásból nem tud fedezni, és
amelyek fontos közösségi célok megvaló-
sítását szolgálják, így:

a) az irodák, egyesületi helyiségek
fenntartási, mûködési költségeihez,

b) tagsággal való kapcsolattartás költ-
ségeihez,

c) személyi feltételek biztosításához,
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfe-

dezetéhez,
e) közgyûlések és más egyesületi össze-

jövetelek rendezési költségeihez,
f) weboldal létrehozásához, fenntartásá-

hoz, (ehhez is aktív segítséget tud nyújtani a
szövetség, mind weboldal elkészítése, mind
anyaggal való feltöltés vonatkozásában)

g) ágazati szakmai ismeretterjesztõ elõ-
adások, konferenciák, rendezvények költ-
ségeihez,

h) az oktatási programok költségeihez,
i) ismeretterjesztõ kiadványok készítésé-

nek költségeihez.
A pályázatot kizárólag postai úton lehe-

tett benyújtani. Az eredményeket május
12-én közölte a hivatal és sajnos egy va-
dászati szervezet sem nyert a pályázaton.

Az FVM honlapján találtuk meg a civil
szervezetek parlagfû mentesítési tevékeny-
ségének támogatására kiírt pályázati fel-
hívást. Jelen pályázati felhívás lehetõséget
kíván nyújtani a civil szervezeteknek ah-
hoz, hogy a parlagfû mentesítés kereté-
ben a fertõzött területek felderítésében, a
mentesítés ellenõrzésben, valamint az is-
meretterjesztésben, a lakosság tájékozta-
tásában eredményesebbek lehessenek.

A támogatás mértéke: a sikeres pályázók
50-500 ezer forint összegû támogatásban
részesülhetnek. A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2009. május 20-a volt, eredményhir-
detése 2009. június 20-án lesz.

A vadászatra jogosultakat kör e-mail-
ben értesítettük. Ehhez kapcsolódóan sze-
retnénk minden társaságot ismételten
megkérni, hogy adjanak meg egy elekro-
nikus levélcímet  a gyorsabb információ-
áramlás érdekében.

Ezúton köszönjük meg a Bátaszéki Va-
dászegylet vezetõségének az elõzõ két pá-
lyázati lehetõségre való figyelemfelhívást.

Egy nagy volumenû pályázati lehetõ-
ségrõl már hallhattak azok, akik 2008.
június 5-én részt vettek a Vajdahunyad
Várában megtartott konferencián és
meghallgatták Arnóczi Rozália elõadá-
sát. Az elõadás címe: A vadászturisztikai
támogatások lehetõségei az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program III. ten-
gelyében. A „Turisztikai tevékenységek
ösztönzése” intézkedésen belül lehetõség
van a vadászturisztikai tevékenységek tá-
mogatására: szállásbõvítésre, korszerûsí-
tésre, szolgáltatásfejlesztésre, valamint a
jogszabályban meghatározott körben

eszközök beszerzésére is. Az elszámolha-
tó költségek közé tartoznak többek között
a valamely ingatlanhoz (épülethez, telek-
hez) kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra
fejlesztések költségei. A vissza nem térí-
tendõ támogatás összege háromévente
nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot
kérelmezõnként. A kedvezményezettnek
üzemeltetési kötelezettsége van, ami azt
jelenti, hogy a projektnek az utolsó kifize-
tési kérelmétõl számított 5 évig  fenntart-
hatónak kell lennie. A támogatásra jogo-
sultak az 5000 fõ állandó lakosnál ala-
csonyabb lakosságszámmal vagy 100
fõ/km2 népsûrûségnél alacsonyabb nép-
sûrûséggel rendelkezõ települések. A tá-
mogatást igénylõk a Helyi Vidékfejleszté-
si Stratégiába illeszkedõen fogalmazzák
meg támogatási kérelmeiket, amelyeket
a helyi közösség értékel. A kérelmek ki-
töltésében a helyi közösség közremûkö-
dik, a támogatási kérelmeket helyi szin-
ten pontozza, végül az ügyfél ezt követõ-
en juttatja el a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz. 

Tolna megyében 4 Helyi Közösség ala-
kult ki, akiknek hivatalosan bejegyzett jo-
gi személyiséggé kellett válniuk:

 DUNA ÖSSZEKÖT EGYESÜLET
Székhelye: 7045 Gyököny, Fõ u. 494.
Tel: 75/522-000
Munkaszervezet irodája: 7045 Györköny,
Fõ u. 53-55. Tel: 75/675-202
További információ a www.dunaossze-
kot.hu weboldalon olvasható. 

A Duna Összeköt Helyi Közösség terüle-
ti hatálya: Bátya, Bikács, Bölcske, Drágszél,
Dunaföldvár, Dunaszentbenedek, Dunaszent-
györgy, Foktõ, Géderlak, Gerjen, Györ-
köny, Kajdacs, Madocsa, Miske, Nagy-
dorog, Németkér, Ordas, Pálfa, Puszta-
hencse, Sárszentlõrinc, Uszód

 3-AS KÉZFOGÁS NONPROFIT KFT.
Székhelye: 7090 Tamási, Szabadság u.
46-48.
Munkaszervezet irodája: 7071 Szakadát,
Ady Endre u. 233. Tel: 74/674-811
További információ a  http://3askezfo-
gas.info weboldalon olvasható.
Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség terü-
leti hatálya: Belecska , Diósberény, Felsõ-
nyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse,
Kalaznó, Keszõhidegkút, Kisszékely,
Magyarkeszi, Miszla,  Nagyszékely,
Nagyszokoly,  Ozora, Pincehely, Regöly,
Simontornya, Szakadát, Szárazd, Tamási,
Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád  

 TOLNAI HÁRMAS ÖSSZEFOGÁS
NONPROFIT KFT.
Székhelye: 7191 Hõgyész, Fõ u. 142.
Munkaszervezet irodája: 7191 Hõgyész,
Kossuth L. tér 6. Tel: 74/588-101
További információ a www.tolnaihar-
mas.hu weboldalon olvasható. 

Folytatás az 4.oldalon.
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A közúti közlekedési balesetek bekövetke-
zését befolyásoló alapvetõ tényezõk az
ember, az út és a jármû. Az elemzések
eredményei alapján azonban egyértelmû,
hogy elenyészõ azoknak a baleseteknek a
száma, melyek nem valamely szándékos
emberi magatartásra, vagy figyelmetlen-
ségre vezethetõek vissza. 

Mindezek alapozzák meg azt, hogy a
rendõrhatóság elsõsorban a jármûveze-
tõkre fókuszál a rendõri feladatok végre-
hajtása során, megelõzési és szankcioná-
ló módszerekkel egyaránt. Vannak azon-
ban kivételek, amikor a baleset a jármû-
vezetõ jogkövetõ magatartása ellenére is
elkerülhetetlenül bekövetkezik. Jellemzõ-
en ilyenek a gépjármû és vadon élõ állat
ütközésével történõ balesetek, melyek ha-
tékony megelõzése érdekében speciáli-
sabb, mûszaki-technikai alapú prevenciós
módszert kellett kidolgoznunk.

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
illetékességi területének közlekedés-
biztonságára veszélyt jelentõ körül-
mények között nem csekély re-
levanciával bír az, hogy Tol-
na megye vadállomány-
ban viszonylag gazdag.
Az ilyen balesetek száma
évente 80-110 között mozog,
de a látenciában maradó esetekkel
együtt vélhetõ, hogy ez az adat valójá-
ban magasabb.  Jellemzõ, hogy az
érintett gépjármûvekben komoly
anyagi kár, némelykor pedig szemé-

lyi sérülés is keletkezik a vaddal történõ üt-
közés során. A vadveszélyt jelzõ táblák a
balesetek elkerülésére némi esélyt ugyan
nyújtanak, de „garanciát” a kívánt ered-
mény kiváltására semmikép-
pen sem, azaz a baleseti koc-
kázat szintje ugyan mérséklõ-
dik, de kellõképpen nem re-
dukálódik.

Fokozott közúti ellenõrzése-
ink során gépjármûvekre sze-
relhetõ vadriasztókat propa-
gáltunk és adtunk át a jármû-
vezetõknek, az azonban irreá-
lis elvárás, hogy valamennyi
közlekedési eszköz rendelkez-
zen ilyen mûszerrel. Olyan
technikai megoldást kellett te-
hát találnunk, mely nem a jár-
mûhöz, hanem a veszélyezte-
tett útszakaszhoz kapcsolódik.  

A MÁV Zrt. vasútbiztonsági illetéke-
seinek tájékoztatása szerint az általuk
telepített Swarcoflex típusú fényvisz-
szaverõ vadriasztó prizmák kihelye-
zésének eredményeként 80%-al
csökkent a vadelütések száma a
vasútvonalak mentén. Az ered-
mények meggyõztek minket, így
a Tolna Megyei Baleset-meg-
elõzési Bizottság pályázata
alapján, az OBB-tõl ily mó-
don nyert anyagi támogatás-
sal, 2007-2008 évben,

mindösszesen 11 kilométeren, megyénk e
tekintetben legbalesetveszélyesebb szaka-

szaira telepítettünk 502 db. prizmát. A
prizmák háromfélék, annak alapulvéte-
lével, hogy a telepítés helye töltés, dom-
bok közötti bevágás, vagy egyenes út-
szakasz. A prizma a gépjármûvek fény-
szórói által kibocsátott fényt olyan speci-
ális módon tükrözi vissza, hogy ennek
eredményeként a gépjármû közeledése-
kor a vadat blokkolja, természetes vonu-
lását azonban mindez nem befolyásolja.

A finanszírozásban részt vállalt a

Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Igazga-
tósága, a Tolna Megyei Vadászkamara és
az Allianz Hungária Biztosító  Zrt. is, hi-
szen a felsorolt hatóságok és szervezetek

mindegyikének közös érdeke az ilyen bal-
esetek számának visszaszorítása. A priz-
ma ára 2.394 Ft.+ÁFA/db., a telepítés
költsége 980 Ft.+ÁFA/prizma, a kihelye-
zést a Magyar Közút Kht. végezte.

Mivel számos telepítés 2008 év végén
történt, így a tényleges eredmények majd
2009 év végén mérhetõek. Az azonban
már most megállapítható, hogy négy rend-
õrkapitányság illetékességi területén 2008
évben nullára redukálódott a vadelütések
száma azokon az útszakaszokon, ahová a
prizmák 2007-ben kihelyezésre kerültek.

A TMBB tehát kezdeményezõként lépett
fel a projekt indításakor és felkutatta az ér-
dekelt együttmûködõket is.  A jövõre nézve
javasoljuk, hogy a vadásztársaságok is kez-
deményezzék és finanszírozzák területük
leginkább vad- és balesetveszélyes útszaka-
szaira a prizmák telepítését.

-DR. SZECSEI ZSOLT-
r. alezredes, rendõrségi tanácsos, 

megyei közlekedésrendészeti
osztályvezetõ, a Tolna Megyei

Baleset-megelõzési 
Bizottság ügyvezetõ elnöke 

Együtt a vadbalesetek megelõzéséért

Folytatás a 3. oldalról.
A Bonyhádi Helyi Közösség és a Nyugat -
Völgység Akciócsoport területi hatálya:
Aparhant, Attala, Bátaapáti, Bonyhád-
varasd, Cikó, Csibrák, Csikóstõttõs,
Dalmand Döbrököz, Dúzs, Grábóc,
Györe, Gyulaj, Hõgyész, Izmény, Jágónak,
Kakasd, Kapospula Kaposszekcsõ,
Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Kocsola,
Kurd, Lápafõ, Lengyel, Mórágy Mõcsény,
Mucsfa, Mucsi, Nagykónyi, Nagymányok,
Nagyvejke, Nak, Pári, Szakály, Szakcs
Tevel, Váralja, Várong, Závod 

 SÁRKÖZ-DUNAVÖLGYE-SIÓMENTE
EGYESÜLET
Székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Munkaszervezet irodái: 7149 Báta, Fõ u.
147.  Tel: 74/490-558, 7100 Szekszárd,

Tartsay u.10. 74/312-704. További infor-
máció a www.szekszardikisterseg.hu ol-
vasható. 
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közös-
ség területi hatálya: Alsónána,  Alsónyék,
Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert,
Fadd, Felsõnána, Harc, Kéty,  Kistormás,
Kölesd, Medina, Murga, Õcsény, Pörböly,
Sárpilis,  Sióagárd, Szálka, Szedres, Szek-
szárd,  Tengelic, Várdomb, Zomba 

Sajnos a kiírási feltételeknek nem felel-
nek meg Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tolna
városok, és a közigazgatásilag hozzá tarto-
zó helységek, így azok a vadásztársaságok
akiknek itt van a székhelyük, vadászházuk
bejegyezve nem indulhatnak a pályázaton. 

A pályázattal kapcsolatos konkrét kér-
désekkel a területileg illetékes egyesület-

hez lehet fordulni, de a Tolna Megyei
Vadász-Szövetség kellõ számú érdeklõdõ
esetén a székhelyén is tartana elõadást és
segítene a pályázatok megírásában, profi
pályázatíró segítségével.

A pályázat elsõ fordulójának beadási
határideje 2009. január 12-e volt. Isme-
reteink szerint Tolna megyébõl csak egy
vadásztársaság élt a lehetõséggel. A pá-
lyázat második fordulóját elõreláthatóan
õszre várhatjuk. 

Reméljük felkeltettük a
társaságok érdeklõdését,
az aktuális pályázatok fi-
gyelésére a www.pafi.hu
oldalt ajánljuk.

-VÖLGYI ÁGNES-
munkatárs 
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Ez az év nemcsak a normál ügymenetet
jelentõ érdekképviseletei eseményekkel
fog eltelni, hanem az OMVK területi
szervezeteinél, így megyénkben is a vá-
lasztási ciklus végéhez érünk. Erre te-
kintettel az Alapszabálynak megfelelõ-
en választásokat kell tartani. A választá-
sok törvényes és alapszabályszerû lebo-
nyolításának megkönnyítése érdekében
az alábbiakban egy rövid áttekintést kí-
vánok adni a választások menetérõl.

A Kamarai Osztályokban
történõ választás rendje:

A kamarai osztály üléseit – külön-kü-
lön a sport és hivatásos vadászok osz-
tályának üléseit – a meghívóban közzé-
tett idõpontban, helyen és napirend
mellett a területi vezetõség illetékes al-
elnöke – mint a küldöttek által erre ki-
jelölt személy – vezeti.

A kamarai osztályülés akkor határo-
zatképes, ha azon legalább a tagnyil-
vántartás alapján megválasztható kül-
döttek létszámának megfelelõ tag jelen
van. (A küldöttek száma Tolna megyé-
ben 43 fõ sportvadász, és 16 fõ hivatá-
sos vadász.)

A határozatképes osztályülésen a le-
vezetõ elnök elõterjesztést tesz a három
tagú Szavazatszámláló és szintén há-
rom tagú Jelölõ Bizottságra, de ezen
tisztségekre a jelenlévõk közül bárki is
tehet javaslatot. A két bizottság megvá-
lasztása nyílt szavazással történik.

Ezek után a Jelölõ Bizottság a tagság
véleménye alapján készíti el a jelölt listát.

A jelöltlista-állításnál a választás nap-
ját megelõzõ napon lezárt, a megyei
kamaránál regisztrált sport- és hivatásos
vadászok létszámát kell alapul venni.

– A hivatásos vadászok kamarai osztá-
lyában minden megkezdett 10 tagonként,

– a sportvadászok kamarai osztályá-
ban minden megkezdett 50 tagonként
kell egy-egy küldöttet megválasztani. 

Jelölt csak olyan személy lehet, aki
vagy személyesen jelen van és jelölése
ellen nem tiltakozik, vagy az ülést meg-
elõzõen hiteles magánokiratba foglal-
tan – két tanú által aláírt nyilatkozatban
– nyilatkozott arról, hogy esetleges jelö-
lését és küldötté választását távolléte el-
lenére elfogadja. Küldött csak az érin-
tett kamarai osztály tagja lehet.

A Jelölõ Bizottság fentieknek megfe-
lelõen megteszi javaslatát, ismerteti a
jelöléseket. A jelöltlistára a jelenlévõk
közül bárki tehet javaslatot és ezt köve-
tõen kerülhet sor a jelölés lezárására. A

levezetõ elnök az így lezárt jelöltlistát –
jelöltenként egyenként – megszavaztat-
ja nyílt szavazással, elfogadása egysze-
rû (50% + 1 fõ) szótöbbséggel történik.

A küldötteket titkos szavazással kell
megválasztani. A szavazólaphoz, amely
a jelöltlistát tartalmazza, nevet hozzáírni
nem lehet, kihúzni viszont lehet bármelyik
jelölt nevét. Amennyiben több jelölt neve
szerepel a jelöltlistán a megválasztandó
küldöttek számánál, úgy a szavazóknak
ki kell húzni legalább annyi nevet a listá-
ról, amennyivel több jelölt nevét tartal-
mazza a megválasztandó létszámnál.

Érvényes szavazatnak azt a szavaza-
tot kell tekinteni

– amelyhez nem írtak hozzá külön nevet,
– amelyen több név nem szerepel,

mint a megválasztandó küldöttek száma,
kevesebb viszont természetesen lehet.

A Szavazatszámláló Bizottság fenti
szabályok szerint elkészíti a lezárt jelölt-
listát tartalmazó szavazólapokat, azo-
kat szétosztják, majd sor kerül a titkos
szavazás megtartására. 

A szavazatok összeszámlálását köve-
tõen a Szavazatszámláló Bizottság is-
merteti a szavazás eredményét. Megvá-
lasztott küldött az a jelölt lesz, aki a vá-
lasztás során a legtöbb szavazatot kap-
ta, feltéve, hogy az érvényes szavaza-
toknak legalább a 10%-át megszerezte.

A területi küldöttgyûlésen 
történõ választás rendje:

A területi küldöttgyûlést az újonnan
megválasztott küldöttek névsorának bir-
tokában a területi szervezet elnöke hív-
ja össze és vezeti le. 

A területi küldöttgyûlés akkor határo-
zatképes, ha azon a kamarai osztályok-
ban megválasztott küldöttek több mint
fele jelen van.  Ha a küldöttgyûlés ha-
tározatképes, az elnök javaslatot tesz az
elnökbõl és két tagból álló Jelölõ Bi-
zottságra és szintén elnökbõl és két tag-
ból álló Szavazatszámláló Bizottságra,
de ezen tisztségekre a jelenlévõk közül
is bárki tehet javaslatot, melyek megvá-
lasztása nyílt szavazással történik.

A küldöttgyûlésen az alábbi tisztségvi-
selõk, ill. az országos küldöttek megvá-
lasztására kerül sor:

a) elnök
b) kamarai osztályonként egy-egy al-

elnök
c) területi Etikai Bizottság elnöke +4-

9 tag (a területi küldöttgyûlés döntésé-
tõl függõen)

d) Felügyelõ Bizottság elnöke +2 tag

e) Vadvédelmi és Vadgazdálkodási
Bizottság elnöke +4 tag

f) két fõ vezetõségi tag.
g) országos küldöttek, melyeknek lét-

száma a területi küldöttek számának
megállapításához regisztrált kamarai ta-
gok után számítottan, a hivatásos vadá-
szok kamarai osztályában nyilvántartásba
vett, minden megkezdett 50 tag után, a
sportvadászok kamarai osztályában min-
den megkezdett 300 tag után egy sze-
mély. (4 fõ hivatásos, 8 fõ sportvadász)

Tisztségviselõvé bárki választható, aki az
OMVK-nak tagja, tehát nem szükséges,
hogy küldött legyen. Elõfeltétel csupán
annyi, hogy ha jelölik, úgy jelenlévõ sze-
mély esetében nyilatkozzon arról, hogy a
jelölést vállalja, távollévõ személy viszont
csak akkor jelölhetõ, ha két tanúval hitele-
sített írásos magánokiratban nyilatkozott
ugyanerrõl és ezt az ülés megkezdéséig a
területi küldöttgyûléshez eljuttatta.

Kamara elnökének legalább 10 éves
vadászati gyakorlattal rendelkezõ sze-
mély választható.

A Jelölõ Bizottság elnöke ismerteti a
tisztségviselõkre, ill. az országos küldöt-
tek személyére érkezett javaslatokat.

Az a jelölt kerül felvételre a szavazó-
lapra, aki nyílt szavazással elnyerte a je-
lenlévõ küldöttek legalább 50%-ának
+ 1 fõnek a támogatását és aki a jelö-
lést elfogadta.

A tisztségviselõket titkosan kell meg-
választani. Az országos küldöttek eseté-
ben azonban mód van arra, hogy ezen
személyek egyenként és a tisztségviselõk
megválasztása után nyílt szavazással,
vagy a tisztségviselõkkel egy idõben
szintén titkosan szavazással kerüljenek
megválasztásra. A küldöttgyûlés ez
utóbbi kérdésben nyílt szavazással dönt.

Megválasztott tisztségviselõ, ill. orszá-
gos küldött az a jelölt lesz, aki a jelenlé-
võ küldöttek legalább 50%-ának +1 fõ-
nek az érvényes szavazatát megkapta.

A kamarai osztályok választás céljá-
ból történõ gyûlései az alábbi idõpont-
okban és helyszíneken kerülnek meg-
rendezésre:

Hivatásos vadász osztály: 2009. júni-
us 12. 9 óra, Szekszárd, Állategészség-
ügyi Állomás konferenciaterme.

Sportvadász osztály: 2009. június
19. 14 óra, Szekszárd Állategészség-
ügyi Állomás konferencia terme.

A kamara zavartalan
szakmai mûködése ér-
dekében kérjük a megye
vadásztársadalmát a
minél nagyobb arányú
részvétel biztosítására.

-KIRÁLY ISTVÁN-
titkár

Választások
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Mint arról már korábbi (III. évfo-
lyam 2. szám) számunkban hírt
adtunk a megyénk nyugati részén

(Kocsola, Szakcs) élõ dámállományban
az agancsok torzulását eredményezõ
megbetegedést regisztráltak az érintett
vadászatra jogosultak. Akkor arról is be-
számoltunk, hogy a Kocsolai Földtulajdo-
nosi Közösség a vadászati hatósággal és
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudo-

mányi Karával együtt kezdte meg a prob-
léma okának felderítését. Késõbb a min-
tagyûjtések szakában bekapcsolódott a
Tolna Megyei Vadász-Szövetség, valamint

a Szakcsi Földtulajdonosi Közösség is a
munkába.

A vadászat során elejtett dámbikák közül
a beteg egyedek esetében Dr. Gál János
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudo-
mányi Kar, Kórbonctani és igazságügyi
állatorvostani tanszékének munkatársa
végezte el a boncolásokat. A boncolások
során az agancstõ mellett található bõr-
bõl, valamint a bõr alatti kötõszövetbõl

bakteriológiai és kórszövettani vizsgá-
lat céljából történt mintavétel.

Az elõzetes szakértõi vélemény há-
rom beteg egyed vizsgálata alapján
készült el. Azóta további két mintát is
eljuttattunk az egyetemre.

A bakteriológiai vizsgálat során a
Fusobacterium necrophorum és Staphy-
lococcus sp. kórokozókat sikerült kimu-
tatni. A terület dámállománya vélhetõen
egy velük egy élõhelyet használó juhászat
állatállománya által fertõzõdött. Ennek
felderítése érdekében felkerestük az állat-
egészségügyi hatóságot, ahol ígéretet

kaptunk arra vonatkozóan, hogy amennyi-
ben az állattartás szabályainak megsértése
okozhatta a fertõzést, úgy közremûködnek a
vad élõhelyének védelmét szolgáló intézke-

désekben. Szintén ilyen tartalmú megálla-
podásra jutottunk a vadászati hatósággal is.

Sajnos a beteg dámszarvas-állomány

gyógyszeres kezelése kivitelezhetetlen, így
egyetlen megoldás a fertõzés forrásának
felszámolása. Ha ezt az
érintett hatóságok közre-
mûködésével sikerül is
megoldani a betegség
még sokáig ki fogja fej-
teni káros hatását.

-KIRÁLY ISTVÁN-
titkár

Vadegészségügyi probléma a
Kocsola-Szakcsi dámállományban II.

Bõsz József
1921–2009

Megdöbbenéssel vettük tudomásul a
hírt, hogy Bõsz Józsi bácsi 2009.
február l6-án elhunyt. A hír váratla-

nul ért bennünket annak ellenére, hogy tud-
tuk, egészségi állapota megromlott. Egy
gazdag és egyben egy nehéz életpálya ért
véget. Szeretett élni, a közösségekért, az
emberekért tenni – ez volt mindene.

Az Esztergomi Érseki Tanítóképzõben
1942-ben tanítóként diplomázott, majd a
Tolna megyei Udvari község iskolájában
kezdett tanítani. 1943-ban megnõsült. A ta-
nítás mellett 1950-ben a Pécsi Tanárképzõ
Fõiskolán biológia-rajz szakos tanári diplo-
mát szerzett. 1951-ben Szekszárdra a Tol-
na megyei Tanács Oktatási és Népmûvelé-
si osztályára került oktatási elõadónak,
majd 1956-ban kinevezték osztályvezetõ-
nek. 1960-ban került az Õcsényi Általános
Iskolába, ahol igazgatóhelyettesként és bi-
ológia tanárként dolgozott. Sok egykori di-
ákjával – így velem is – megszerettette a
természetet, a vadászatot és bevezetett a
vadászkutyák tenyésztésének, kiképzésé-
nek tudományába.

Részt vett saját kiképzésû kutyájával a
háború utáni elsõ vizslaversenyen Kunba-
ján. A rövidszõrû német vizsla elkötelezett-
jévé vált élete végéig. Az Õcsényi Kennel

tulajdonosa volt. Számtalan jó vizslát te-
nyésztett és képzett ki vadászatra, vizsgá-
ra, versenyre.

Az 1960-as évektõl már szorgalmazta a
vizslák szakszerû kiképzésének és vizsgáz-
tatásának rendjét, a vizsgaszabályzat meg-
szerkesztését. Ettõl az idõtõl kezdve szinte
mindenhol ott volt, ahol vizsgát, vagy ver-
senyt rendeztek – versenyzõként, bíróként,
vagy rendezõként.

Elnöke volt a Tolna megyei MAVOSZ
Kynológiai bizottságának. Meghatározó sze-
repe volt a Szekszárdi MEOE helyi szervezet
megalakításában. A magyarországi német
vizsla szakosztály, majd 1976-ban a Német
Vizsla Klub létrehozása is az Õ nevéhez köt-
hetõ. A Klubnak több cikluson keresztül el-
nöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke volt. 

Mint vadász sokat tett a vadgazdálkodá-
sért. Szeretett vadászni, de mindig elsõ volt

a vad nevelés, a vadvédelem. 40 évig volt
az Õcsény-Szekszárd Vadásztársaság va-
dászmestere.

1981-ben vonult nyugdíjba, de nem pi-
hent, minden idejét kedvelt szenvedélyé-
nek – a vadászkutyázásnak szentelte.

Már 1973-ban Pogány Istvánnal közösen
megírták a Vizslák munkavizsgája címû füze-
tet, majd 1985-ben vezetõje volt annak a mun-
kacsoportnak, amely megírta a Vadászkutyák
Vizsga és Versenyszabályzatát. 2000-ig elnö-
ke volt a MEOE Vadászkutya Teljesítménybírói
Testületének, majd tiszteletbeli elnöke. 

Számos szakcikket írt és sokat fordított
magyarra a német vadászirodalomból. Jó-
zsi bácsi fordította magyarra Karl Tabel „A
vizsla idomítása” címû könyvét, amely
alapmû a vadászkutya kiképzésben. 

Kitûnõ szemû nemzetközi munka és kül-
lembíró volt. Neki is köszönhetjük, hogy
Magyarország is bekapcsolódott a nemzet-
közi vadászkutya sportba. Segítette és
szorgalmazta értékes tenyészegyedek be-
hozatalát a magyarországi német vizsla te-
nyésztés érdekében.

Munkáját Nimród éremmel, a MEOE
aranykoszorús jelvényével és a Németorszá-
gi Rövidszõrû Német Vizsla Szövetség arany
jelvényével ismerték el. Az osztrák német-
vizslások kitüntetõ elismerését is megkapta. 

A vadászkutyázás nagy egyénisége, az
utóbbi évtizedek legjelentõsebb kynológusa
távozott közülünk. Reméljük, hogy munkájá-
nak méltó folytatói tudunk maradni. Emlékét
kegyelettel megõrizzük.             -EPPEL JÁNOS-
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Mint az minden vadász elõtt ismeretes
hazánkban a 2009/2010-es vadá-
szati évtõl kezdõdõen nincs lehetõség

a szalonka vadászatára. Jelenleg a faj vadá-
szati idény nélkül van a vadászható fajok kö-
zött. Ennek oka, hogy az Európai Gazdasági

Közösség 1979. április 2-i, a vad madarak
védelmében megalkotott 79/409-es irány-
elvének 7§(4) pontja szerint, a madarak nem
vadászhatóak „a szaporodási idõszak alatt”.

Az EU irányelv 9§1(c) cikkelye alapján
a tagállamok bizonyos esetekben eltér-
hetnek (derogálhatnak) ettõl a tiltástól,
többek között a madárfajok szaporodási
idõszaka alatti vadászat esetében is, bizo-
nyos feltételek mellett:

– ahol nincs más kielégítõ megoldás
– szigorúan ellenõrzött feltételek mellett
– szelektív alapon
– ésszerû használat esetén
– bizonyos madaraknál
– kis számok esetén (kis mennyiségekben).
Jelenleg az EU irányelvben meghatározott

feltétel, illetve feltételek meglétének igazolá-
sa céljából folyik a monitoring program.

Vizsgálataink célja megbecsülni a hazánk-
ban tavaszi idõszakban vonuló erdei szalon-
ka állomány hasznosítási arányát, azaz az
EU Madárvédelmi Direktívája alapján be-
szüntetett hazai tavaszi szalonkavadászat
kapcsán annak pontosítása, hogy a magyar-

országi szalonkateríték eléri-e a hazánkban
vonuló állomány egyedszámának 1%-át. 

Az elmúlt 10 év terítékadatainak változásai
alapján az átlagos éves hasznosított mennyi-
ség 7698 példány volt (1. ábra, OVA).

A monitoring program idõtartama 5 év.
A programot önként jelentkezõ vadászat-
ra jogosultak végzik általuk kijelölt stan-
dokon. A vizsgálat során a megfigyelõ
standok koordinátái felvételre kerültek. A
megfigyelést vállaló személyek azonos
idõpontban, szinkronszámlálás módján
végezték a megfigyeléseket minden szom-
baton az esti húzások alkalmával.

Megyénkben 17 vadászterületen össze-
sen 37 megfigyelõ standon folyt a vizsgálat. 

A program indulása kisebb koordinációs
problémák miatt késéssel indult, így az el-
sõ megfigyelési alkalom február 28., míg

az utolsó a legtöbb helyen április 25-e volt.
Így összesen 9 alkalommal történt megfi-
gyelés. A megfigyelések során regisztrált
szalonkák darabszámait a megfigyelõk
jegyzõkönyvben rögzítették, majd a va-
dászkamara közremûködésével az adatok

a Szent István Egyetem Vadvilág Megõrzé-
si Intézetéhez kerültek, ahol azok elemzését
elvégezték, illetve a feldolgozás még nem
teljes. A részeredmények alapján a 2. áb-
rán látható sûrûséggrafikonról leolvasható,
hogy az elsõ megfigyelési alkalommal
(február 28.) és az utolsó megfigyelési al-
kalommal (április 25.) még nem, illetve
már nem láttak vonuló szalonkát a megfi-
gyelõk. Az is leolvasható az ábráról, hogy
a 2009-es évben, megyénkben a vonulási
csúcs március vége felé volt – az 5. megfi-
gyelési nap március 28. volt.

A beérkezett jegyzõkönyvek alapján, az
egy standon, egy alkalommal látott legtöbb
szalonka 18 darab volt, amelyet a Szent-
györgy Vadásztársaság területén, a „Brinyó”-i
erdõben regisztráltak. A  vizsgálatok további
eredményeirõl késõbb számolunk be.

A szalonka-monitoring elsõ évének eredményei

1. ábra: A szalonka teríték alakulása 1997 és 2006 között (OVA) 2. ábra: A vonuláskor megfigyelt szalonkák sûrûséggrafikonja.
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Az õzállomány nagyságának felmérése

A vizsgálat során az alábbi paraméterek
felmérése a cél:
– az õzállomány nagysága
– az állomány ivararánya
– a tavaszig felnevelt szaporulat nagysá-

ga (gida/suta)
– az állomány szaporodási mutatói
– a nyár végéig felnevelt szaporulat ará-

nya (gida/suta)
– az állományok általános egészségügyi

állapota
– a területre kijuttatott takarmányok minõ-

sége (mikotoxikológiai vonatkozásban)

A vizsgálat helye, módja:
A vizsgálatot a Tolna megyei Vadászka-

mara Vadgazdálkodási Bizottsága, a Tol-
na megyei Vadász-Szövetséggel és a Tol-
na megyei Vadászati Felügyelõséggel kö-
zösen végzi a megye Dél-mezõföldi régi-
ójának tíz vadászterületén. A mintaterület
vadgazdálkodásra alkalmas teljes nagy-
sága 55223 ha. A vadászterületek jogo-
sultjai saját becsléseik alapján összesen
3255 õzet becsültek 2009 februárjában. 

Vizsgálati térségnek egy-
mással szomszédos vadász-
területeket jelöltünk ki, töre-
kedve arra, hogy a vadászte-
rületeken az erdõsültség ma-
gas aránya és kedvezõtlen
eloszlása ne zavarja, illetve
ne gátolja az állomány egye-
deinek vizuális felmérését (1.
ábra sárgával jelölt terüle-
tek). Ennek megfelelõen az
erdõsültség aránya átlago-
san 10,8% volt. A legna-
gyobb erdõsültségi hányad a
Tengelici Vadásztársaság te-
rületén (16,2%), míg a legki-
sebb mértékû a Gerjeni GE-
FA Vadásztársaság területén
(7,4 %) volt. (1. táblázat)

A vizsgálat részfeladatai, azok elvégzésé-
nek tervezett módszere:
Az õzállomány nagyságának felmérése:
Tél végi, kora tavaszi idõszakban a „Tenge-
lici számlálás” módszere szerint, legalább
2-3 alkalommal állományszámlálást, ivari
megoszlást és a tavaszig felnevelt szaporu-
lat felmérést kell végezni a kijelölt vadász-
területen. A munkát a kijelölt személy a te-
rület vadászmesterével vagy hivatásos va-
dászával közösen végzi. Az állománybecs-
lést elõre megtervezett útvonal mentén
hajtják végre a becslést végzõ személyek,
amely útvonal minden alkalommal ugyan-
az és az egymást követõ években sem vál-
tozik. Az útvonal megtervezésénél az elsõd-
leges szempont az volt, hogy annak bejá-
rása során a vadászterület lehetõleg min-
den területrésze áttekinthetõ legyen – ter-
mészetesen távcsõ használatával –, azaz
ne maradjanak úgynevezett „fehér foltok”. 

Nyár végi szaporulat felmérés
A gabonák betakarítását követõen a

sutákkal együtt lévõ gidák megszámlálása

a cél, annak érdekében, hogy a szaporu-
lat nyári vesztesége felmérhetõ legyen. A
feladat elvégzésének módja és a felmé-
rést végzõ személyek megegyeznek az
elõzõ pontban foglaltakkal.

Magzatszám vizsgálat
A vizsgálat során a megfigyelõ lapra fel

kell jegyezni a vizsgálat dátumát, a suta
korát, kondícióját (vesezsír index alapján),
a benne található magzatok számát, a
magzati ivararányt és a magzat hosszáe
és tömegét.

Téli idõszakban az õz etetésére kihelyezett
takarmány mikotoxicitásának vizsgálata

Vadászterületenként minden (szemes)
takarmányféleségbõl az etetõbe kihelye-
zéssel egy idõben egy-egy – a vizsgálat-
hoz szükséges mennyiségû – zacskó min-
tát kell venni. A mintát a vizsgálatra kije-
lölt laboratóriumba juttatjuk el, de ezzel
egy idõben a takarmányon esetlegesen
található gomba fajának meghatározása
is megtörténik. A mintagyûjtést a jogosult
végzi, míg a minták feldolgozásában a
Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint
a Minerág Kft. laborja vesz részt. Tekintet-
tel a minták feldolgozásának magas költ-
ségeire, célzottan két féle mikotoxin kimu-
tatása – illetve ki nem mutatása – a cél. 

Az egyik a Zearalenone, amelyet elsõ-
sorban a Fusarium gramineanum gom-
bafaj termel és kukoricában, penészes
szénában, kereskedelmei pelletált tápban
a leggyakoribb. Ösztrogénhatású, így he-
resorvadást, vetélést, petefészek sorva-
dást, tejmirigyek növekedését okozhatja. 

A másik mikotoxin a trichotecének cso-
portjába tartozó DON (deoxinivalenol,
vagy vomitoxin) – fõként a Fusarium vagy
a Stachybotritis fajok termelik. Elõfordulá-
sa fõként kukoricában, búzában, kereske-

A vizsgálat célja: Okszerû és eredményes õzgazdálkodást abban
az esetben lehet végezni, ha az állomány legfontosabb paraméte-

reit ismerjük. Megyénk õzállo-
mányának minõsége hazai vi-
szonyainkkal összevetve köze-
pes szintûnek mondható. Meg-
gyõzõdésünk, hogy a jelenlegi
minõséget okszerû, következe-
tes gazdálkodással javítani le-
het. Ennek azonban egyik felté-
tele az állomány – gazdálkodás
szempontjából fontosnak ítélt –
adatok megismerése.

1. TÁBLÁZAT: 
A mintaterületek erdõsült-

sége, területnagysága és a 
jogosultak által becsült 
õzállomány nagysága

Farkas Dénes
Vadgazdálkodási
Bizottság elnöke

Király István
titkár
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delmi szarvasmarha tápban, keverék ta-
karmányokban, zabban és árpában. Pa-
tológiai hatása emésztési rendellenessé-
gekben, belsõ vérzésben és ödémában
nyilvánulnak meg.

Vadegészségügyi állapot
vizsgálata:

Vadászati idényben az elejtett
egyedek (bak, suta, gida) vizuális
módon megállapítható egészségi ál-
lapotának a helyszínen történõ meg-
ítélése. Betegségre utaló elváltozás
esetében állatorvosi vizsgálat. Az ál-
lategészségügyi vizsgálatok elvégzé-
sét a Szent István Egyetem Állator-
vos-tudományi Kar Kórbonctani és
igazságügyi állatorvostani tanszék-
ének bevonásával végezzük el.

A vizsgálatra kijelölt személyek:
Döbrösy Szabolcs, Farkas Dénes,
Király István, Kosaras Zoltán, Völgyi
Ágnes, valamint a vadászterületek
helyi koordinátorai.

A vizsgálat eredményeinekkiérté-
kelése folyamatos, amelyekrõl a
megye vadgazdálkodási egységeit
folyamatosan tájékoztatjuk.

Az eddigi eredmények ismertetése:
Az 1. táblázatban szereplõ vadá-

szatra jogosultak területén 2009.
március 23. és április 8. közötti idõ-
szakban végeztük el az állomány-
becsléseket. Kettõ vadászterület kivé-
telével legalább két alkalommal vet-
tük számba az õzállományt. A fel-
mérés eredményeit a 2. táblázat tar-
talmazza.

Az adatokból látható, hogy a jogosul-
tak által becsült õzállomány és a közös
program során becsült õzállomány átla-
gosan 847 darabbal tért el, amely eltérés
megközelítõleg 25%-os mértékû. A tízbõl,

négy esetben a túlbecslés volt a jellemzõ.
A közösen végzett becslések maximum
számolt õzeinek száma is alatta maradt a
vadászterületek által beadott becsült állo-
mánynak. (2. ábra)

A becslés összesített eredményei alapján
számolt ivararány tulajdonképpen megfelel
a szakirodalmi adatoknak. Jelentõsebb el-
térést két területen tapasztaltunk. Ezeken a
területeken az ivararány a becslés szerint a
bakok javára tolódott el. (3. ábra)

A felnevelt szaporulat felmérése az ösz-
szesített adatok átlagában 0,51 gida/suta
eredményt mutatott. Ez az eredmény a kü-
lönbözõ hazai és külföldi vizsgálatok ered-
ményeinek ismeretében jónak nevezhetõ.

A legkisebb értéket a
dunaföldvári területen tapasz-
taltuk (0,32 gida/suta), míg a
legmagasabb értéket a
madocsai területen (0,68 gi-
da/suta). (4. ábra)

Az állománysûrûség az
összesített adatok átlaga
alapján 4,4 egyed/km2 volt.
A legmagasabb érték a
madocsai vadászterületen
mutatkozott (6,4 egyed/km2),
amíg a legalacsonyabb a tol-
nai vadászterületen (1,7
egyed/km2) volt. Meg kell je-
gyezni, hogy a tolnai területen
találtuk a legkisebb állomány-
nagyságot, ami annak ered-
ménye, hogy jelenleg napi 24
órában folyik az M-6-os
gyorsforgalmi út építkezése a
vadászterület szinte teljes terü-
letén, így a terület vadállomá-
nya olyan mértékû zavarást
szenved el, hogy a korábbi
becsült állománynak csak egy
része figyelhetõ meg. 

Az eredmények értékelése:
Az ivararány vonatozásá-

ban a szakirodalmi adatoktól
jelentõs eltérést mindössze
néhány vadászterületen ta-
pasztaltunk. Ennek okai még

tisztázásra szorulnak, és az is lehet, hogy a
több alkalommal elvégzett megfigyelések
pontosabb eredményt hozhatnak. Rendel-
lenes, vagy (a minõségre) káros ivari arán-
nyal nem találkoztunk.

Folytatás a következõ oldalon.

1. ÁBRA: A program mintaterületei (sárgával jelölve)

2. TÁBLÁZAT: A program során felmért õzállományok fõbb adatai területenként és összesítve
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A sutánként számított, tavaszig felnevelt
szaporulat mennyisége az irodalmi adatok
szerint évenként és élõhelyenként (hazai
irodalmi adatok szerint) 0,28-0,78 között
ingadozhat. A vizsgált területeken a felne-
velt szaporulat értéke a két szélsõérték kö-
zött változott a több évtizedes adatokkal
megegyezõen.

A jogosultak által végzett becslések és a
program során közösen elvégzett becslé-
sek eltérései azonban felhívják a figyelmet
apróbb szakmai hibákra, melyek könnyû-
szerrel kijavíthatók. Itt kell megjegyezni,
hogy megyénket teljes hosszában érinti az
M6-os gyorsforgalmi út építésének mun-
kálata, amelyet jelenleg minden nap 24
órában végeznek. Ez az érintett vadászte-
rületeken olyan mértékû zavarást jelent,
amit a vadállomány nem tûr hosszú távon.
Ennek következtében a vadállomány, így
az õzállomány egy része is idõszakosan –
az építési mûveletek befejeztéig – elván-
dorolhat a vadászterületrõl. A zavarás ha-
tását mutatja a jogosultak és a közösen
végzett becslések eredményeinek eltérései
(2. táblázat és 2. ábra). Azokon a vadász-
területeken tapasztaltunk negatív elõjelû
becslést – azaz a jogosult által becsült ál-
lománynál kisebb állománynagyságot be-
csültünk a program során – ahol az autó-
pálya nyomvonala húzódik. 

Az adatok arra a vadgazdálkodási hibá-
ra hívják fel a figyelmet, amikor a becslés-
ben a korábbi évek során becsült állományt
tüntetjük fel, anélkül, hogy a változó ökoló-
giai körülményeket figyelembe vennénk.

További, az állománybecslés pontossá-
gát befolyásoló körülmény, hogy ez az idõ-
pont a mezõgazdasági területeken folyó
(talaj elõkészítés, vetés) munkálatok zavaró
hatása miatt kevésbé alkalmas az eredmé-
nyes felméréshez. A jövõben ezt a munkát
február utolsó dekádja és március utolsó
napjai között kell elvégezni.

A felmérés eredményei azt igazolták,
hogy a vizsgálatra kijelölt vadászatra jogo-
sultak többsége a februári állományfelmé-
rést viszonylag nagy pontossággal végezte
el, mennyiségi és ivari megoszlás tekinteté-
ben egyaránt. Az elõforduló túlbecslést töb-
bek között a romló gazdasági helyzetbõl
való kilábalás kényszere idézte elõ.

A vizsgálat eredményei (állománynagy-
ság, ivararány, felnevelt szaporulat) a va-
dászatra jogosult és a vadászati hatóság
számára egyaránt alapul szolgálhatnak az
éves lelövési tervek elkészítéséhez.

Ez úton szeretnénk köszönetünket kinyil-
vánítani a programban önkéntesen részt-
vevõ vadgazdálkodási egységek teljes tag-
ságának, különösen azon személyeknek,
akik abban aktívan, a munkát segítve vesz-
nek részt.

A program következõ feladatrésze a nyár
végéig felnevelt szaporulat felmérése, ame-
lyet a gabonák betakarítását követõen vég-
zünk el. Ennek eredményérõl következõ
„Vadászinfó” számunkban adunk tájékozta-
tást, de a program eredményei folyamato-
san megtekinthetõ honlapunk „Vadgazdál-
kodás” címû rovatában is (www.omvk-
tolna.hu/ozvizsgalatok-153.html).

2. ÁBRA A jogosultak és a közös becslések eredményei

3. ÁBRA A program során becsült ivararányok vadászterületenként (suta/bak)

4. ÁBRA A program során becsült sutánként tavaszig felnevelt szaporulat aránya
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Az õz korbecslése a fogkihasadás,
a fogváltás és a fogkopás alapján

Az õz fogazatának jellemzése
Az õz fogazatában metszõ-, elõzáp-,

utózápfog és ritkán õzkampó (szemfog)
található. A metszõfogak (I, dentes incisivi)
nyakalt, sík- vagy sokszor térgörbe fogak,
amelyek csak az alsó fogsorban, az állka-
pocs metszõfogi részén lévõ fogmedrek-
ben helyezõdnek. A felsõ fogsorban az
állközötti csontban metszõfogak nincse-
nek, helyettük elszarusodott hámsejtekkel
fedett foglemez található (SZÉKY, 1979;
FEHÉR, 1980). Összehasonlító anatómiai
szempontból az õznek 3-3 metszõfoga
van, de ezekhez oldalról csatlakozik egy-
egy morfológiailag és funkcionálisan met-
szõfogként mûködõ szemfog is. Tehát
funkcionálisan 4-4 metszõfogról beszélhe-
tünk az õz esetében. Elnevezésük középrõl
oldalra irányban haladva a következõ: 

– fogófog – I1
– belsõ középfog – I2
– külsõ középfog – I3
– szegletfog – I4
A felsõ szemfogak (C, dentes canini)

õznél, melyek az õzkampó nevet viselik,
csak ritkán fejlõdnek ki. Amennyiben
mégis kifejlõdik, a felsõ fogsorban az áll-
csont orrtükör felé esõ fogmedrében ta-
lálható. Az állkapocsban, mint szeglet-
metszõfog (I4) található meg. 

Az elõzápfogak (P, dentes praemolares)
az alsó és a felsõ fogsorban mind a két
oldalon hármasával helyezõdnek, azaz
összesen az õz esetében 12 maradó
elõzápfog fejlõdik ki. 

Az utózápfogak (M, dentes molares) az
elõzápfogak mögött helyezõdnek, szá-
muk ugyanannyi, mint az elõzápfogaké.
Az utózápfogakat fejlõdésük során tejfo-
gak (dentes lactei) nem elõzik meg.

AZ ÕZ FOGKÉPLETE:

• összehasonlító anatómiai szempontból
0 0 3 3 =  32
3 1 3 3

• funkcionális anatómiai szempontból
0 0 3 3 =  32
4 0 3 3

• ha az õzkampó is kifejlõdik

0 1 3 3
=  34

4 0 3 3

A fogváltás
Az õz fogainak váltódása SZEDERJEI

(1955) szerint 13-14 hónapos korban,
FARAGÓ (1994, 2002) szerint 12-13 hó-
napos korban, BIEGER (cit.: SZÉKY, 1979)
szerint pedig 12 hónapos korban már be-
fejezõdik. PRIOR (1968) szerint a maradó
fogak kihasadása és az elõzápfogak vál-
tódása egy éves kor elõtt befejezõdik.

Az õznek születéskor 20 tejfoga van.
Elõször a metszõfogak váltódnak sorrend-
ben középrõl oldalra, 8 és 12 hónapos
kor között. Ezt követõen az elõzápfogak
elõröl hátrafelé 12-14 hónapos korukban
váltódnak. Az elsõ utózápfog (M1, M1)
3-4 hónaposan, a második utózápfog
(M2, M2) 5-6 hónaposan, a harmadik
utózápfog (M3, M

3) 11-12 hónapos kor-
ban fejlõdik ki ( SZEDERJEI, 1955).

A fogkopás morfológiája
A fogkopása alapján történõ korbecs-

lés elterjedt eljárás az emlõsállatok élet-
korbecslése során (MORRIS, 1972; GRANT,
1982, HABERMEHLE, 1985). Az õz esetében
is gyakori módszer a fogkopás alapján
végzett korbecslés. A hivatásos és a sport-
vadász, a trófeabíráló és a vadbiológus
egyaránt figyelembe veszi, a fogkopás
mértékét a korbecsléskor. A fogkopás
alapján végzett korbecslést célszerû nem
csak egy-egy kiemelt fog vizsgálatával vé-
gezni, hanem az egész fogazat kopottsá-
gát kell megvizsgálni, hogy a kor minél
pontosabban becsülhetõ legyen.

A fogkopás mértékének segítségével
végzett korbecslést KÕHALMI (1999) szerint

elõször NIETSCHE (1890) alkalmazta a
metszõfogak alapján. Késõbb a zápfogak
kopottságát is már figyelembe vette
NEHRING (1903), majd BIEGER (1933). 

A fogkopás alapján elvégzett korbecs-
lés BIEGER (1939) szerint 50%-ban ad
pontos eredményt. MEÁK és SZEDERJEI,
(1957) szerint ennek az az oka, hogy egy
meghatározott õzpopulációkból szárma-
zó vizsgálati anyag alapján kidolgozott
módszert más területeken adaptálás, ki-
egészítés nélkül alkalmazzák. Vélelmez-
hetõ, hogy ha e módszert a vizsgált állo-
mányok adottságainak figyelembe vételé-
vel átdolgozzák, a pontosság javítható,
akár 70-80% is lehet.

Hazánkban az õz fogkopása alapján
dolgozott ki korbecslési eljárást SZEDERJEI

(1940; 1955; 1959), amely módszert
SZIDNAI (1978) és SZÉKY (1979) kis mérték-
ben módosított. 

Az alábbiakban bemutatott összeállí-
tást 7 éves korig AITKEN (1975), 8 éves
kor felett HRABE és KOUBEK (1987) javas-
lata alapján BLASE (1960) leírását felhasz-
nálva, SZEDERJEI (1959) és SZIDNAI (1978)
nyomán módosítva, továbbá a trófeabí-
rálatokon megfigyelt korbecslési gyakor-
lat alapján állítottam össze. A leírást kö-
vetõ szemléltetõ fotókat a fogcsiszolatok
alapján becsült kor utólagos értékelésé-
vel készítettem.

• Egyéves (másodfû) – A P1-en kopás
nem látható. A P2-n és P3-on a fogváltást
követõen kopás csak néhány hét esetleg
egy hónap múlva alakul ki. Az M1 és M2
fogcsipkéinek élén lekopott a zománc, a
feltáródott barna pótdentin már látható.
Az M3-nál ugyanez figyelhetõ meg, de a
kisebb mértékû kopás a fog hátulsó osz-
lopára nem terjed ki.

• Kétéves (harmadfû) – A P1-en kopás
általában nem látható. A P2 kissé kopott,
a kopás hátul erõsebb, a pótdentin rajzo-
lata már kivehetõ. A P3 elõl-hátul kopott,
a rajzolat is látható. Az M1-en a csúcsok
és az élek nagyon élesek, a külsõ rajzo-
lat jellemzõen háromszögletû, a hasadék
kivehetõ. Az M2 élein a kopás jól látható,
a külsõ rajzolat szélesedik, a hasadék jól
érzékelhetõ. Az M3 hátulsó csúcsa általá-
ban alig kopott.

• Hároméves (negyedfû) – A P1 cau-
dalis része esetenként kopott. A barna
pótdentin már esetleg látszik. A P2 külsõ
része erõsebben kopott, a P3-on határo-
zott kopás látható a rajzolatok majdnem
összeérnek. Az M1 rágófelületének külsõ
éle már nem éles, erõsen kopott, a barna
pótdentin háromszögletû. Az M2 rágófe-
lületének külsõ éle megkopott, a külsõ
rajzolata háromszögletûvé szélesedik. Az
M3 hátsó csúcsa alig kopott.

Folytatás a következõ oldalon.

Az elejtett vad életkorára
csonttani, azon belül kopo-
nyatani és fogtani jellem-
zõknek az életkor növeke-
désével párhuzamosan be-
következõ változásai alap-
ján következtethetünk.

1. KÉP Tej praemolárisok

2. KÉP Praemoralisok váltása
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• Négyéves (ötödfû) – A P1 hátulsó része sok-
szor már kopott. A P2 és a P3 erõsebben kopott.
Az M1 külsõ éle erõsebben megkopott, belsõ éle
is határozott kopást mutat. Az M2 és az M3 külsõ
éle erõsebben megkopott, belsõ éle is érdemi ko-
pást mutat.

• Ötéves (hatodfû) – A P1 hátulsó része jellemzõ-
en már kopott. A P2 külsõ és belsõ csúcsai erõsen
kopottak, a pótdentin a rágólap felületének nagy
részén látható. A P3 belsõ csúcsai is nagyon kopot-
tak. A feltáródott barna pótdentin a rágólap felüle-
tének nagy részén látható. Az M1 valamennyi csúcsa
erõsen kopott, a két belsõ csúcs bõven a rágófelü-
let fölé emelkedik, a zománcredõ nagy része elko-
pott. Az M2 és az M3 rágófelülete erõsen kopott, de
a rágófelületeik élei nem laposak, a belsõ csúcsok
határozottan kiemelkednek, a külsõ csúcsok kevés-
bé emelkednek ki, a rajzolat nagyrészt egybefolyik.

• Hatéves (hetedfû) – A P1 rágófelületének hátulsó
része jellemzõen erõsen kopott. A P2 rágófelülete erõ-
sen kopott, a csúcsok gyakorlatilag lekoptak, a zo-
máncredõk még láthatóak. A P3 rágófelülete erõsen
kopott, de a zománcredõ még jól látszik. Az M1 csú-
csai teljesen lekoptak, a zománcredõ még látszik, de
szakadozott. Az M2 csúcsai nem koptak le teljesen, a
zománcredõ még látszik, de szakadozott. Az M3 rá-
gófelülete lekopott, de a zománcredõ még összeér.

• Hétéves (nyolcadfû) – A P1 rágófelületének há-
tulsó része homorúra kopott. A P2 csúcsai lekoptak,
a zománcredõk maradványai még láthatók. A P3
csúcsai lekoptak, a zománcredõk maradványai
szakadozottak, de még láthatóak. Az M1 zománc-
redõinek maradványai részben már hiányoznak. Az
M2 zománcredõinek maradványai már szakadozot-
tak. Az M3 zománcredõinek maradványai szakado-
zottak, de a zománcredõ még összeér.

• Kilencéves (tizedfû) – A P1 rágófelületének
hátsó része homorúra kopott. A P2 rágófelülete
úgy lekopott, hogy a zománcredõinek maradvá-
nyai már alig vehetõk ki. A P3 zománcredõinek
maradványai eltûntek. Az M1 homorúra kopott
zománcredõinek maradványai már hiányoznak,
rágófelülete a többi fog rágófelülete alá kopott.
Az M2 zománcredõinek maradványai részben,
esetleg már teljesen hiányoznak. Az M3 zománc-
redõinek maradványai szakadozottak, részben
már hiányoznak. 

• Tízéves és idõsebb – A kopottság az összes
fog esetében egyre erõteljesebb. Egyes fogrészek,
fogak le is töredezhetnek, idõvel ki is hullhatnak.

* * *

A fogkopáson alapuló korbecslési módszer al-
kalmazásának hátránya, hogy az eltérõ takarmányt
felvevõ õz fogazata feltételezhetõen nem azonos
mértékben kopik. A fogkopás mértékét befolyásol-
hatja a talaj fizikai félesége, mivel a takarmánnyal
felvett homok feltehetõen jobban koptatja a fogat,
mint például az agyag. Mindezek mellett feltételez-
hetõ továbbá az is, hogy egyes egyedek fogai job-
ban kopnak, mint másoké, aminek oka részben a
takarmány-felvételi szokásokban (SZABIK, 1973),
részben az egyedi fogkeménység különbségében
keresendõ. Az azonos életkorban eltérõ mértékû
fogkopottságot fiziológiai, genetikai, etológiai és a
környezeti tényezõk hatása együttesen alakítja ki.

-Dr. MAROSÁN MIKLÓS PhD.-
egyetemi adjunktus, 

igazságügyi vadászati és vadgazdálkodási szakértõ, 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, 

Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi kar, 
Mezõ-Vad Kft.

3. KÉP Fogkopás 1 éves korban

11. KÉP Fogkopás 9 éves korban

9. KÉP Fogkopás 7 éves korban

7. KÉP Fogkopás 5 éves korban

5. KÉP Fogkopás 3 éves korban

4. KÉP Fogkopás 2 éves korban

12. KÉP Fogkopás 10 éves korban

10. KÉP Fogkopás 8 éves korban

8. KÉP Fogkopás 6 éves korban

6. KÉP Fogkopás 4 éves korban
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Többen megjegyzik, amikor irodánk-
ba betérnek, hogy „már megint látta-
lak titeket az újságban”, vagy „már

megint hallottam rólatok, Dianák”! Ez
örömmel tölt el, hiszen így szûrhetõ le,
hogy a Diana Vadászhölgy Klub mûködé-
sének van értelme.

Szokásos országos programokon kívül
immár második éve saját megyei prog-
ramtervünk is van, és folyamatosan érkez-
nek a felkérések, meghívások, melyeknek
próbálunk eleget tenni. 

Mint minden vadász számára nekünk is
maga a vadászat a legfontosabb, ám nõi
mivoltunkból kifolyólag úgymond színesít-
jük a rendezvényeket jelenlétünkkel, illet-
ve részt veszünk a felnövekvõ nemzedék
nevelésében is. 

Programjaink 
összefoglalása röviden:

Karácsony elõtti napokban elsõ családi
vacsoránkat tartottuk a csámpai vadász-
házban. Itt nemcsak a tagok, hanem csa-
ládjaik is részt vehettek, ezzel is erõsítve a
közösséget, az összetartást. A pörköltet a
férfiak szarvasborjúból fõzték. A hölgyek
süteményeibõl került az asztalra a desz-
szert. Az eseményrõl rövid cikket közölt
csoportképpel illusztrálva a megyei napi-
lap is. 

A január beköszöntével minden energi-
ánkat az elsõ bálunk megszervezésébe
fektettük. Emellett részt vettünk február el-
sõ szombatján, a Szegeden tartott Diana
Bálon is, megyénket 4 tag és kísérõik kép-
viselték. Saját megyei bálunkat február
21-én tartottuk Tolnán. Több mint 120 fõ

vett részt a bálon, ahol a Gemenc Tánc-
sport Egyesület ifjú táncosai színvonalas
elõadást mutattak be. A bált standard
táncokkal nyitották, majd vacsora után
latin tánc show-t varázsoltak a parkettre.

A vacsorát és a desszertet svédasztalról
kínálták. A házigazdák meglepetés mû-
sorral készültek, éjjel 11 magasságában
a Dianák vígan ropták a kán kánt. A tom-
bola fõdíját, egy Dél-Afrikai szafarit a Ge-
menc Zrt. hivatásos vadásza, Kántor Gá-
bor vihette haza. Örömében felkapta és

magasra lendítette Bán Beát, Bea nem kis
meglepetésére…

A bál megszervezéséhez nagyon nagy
segítséget nyújtott a Tolna megyei vadász-
kamara, a Safari Club International Kö-
zép Magyarországi Egyesülete,valamint a
Gemenc és Gyulaj erdõgazdaságok,
amely támogatásért ezúton fejezik ki kö-
szönetüket a tolna megyei Dianák.

Alig ocsúdtunk a mulatozásból, a
Gyulaj Zrt Hõgyészi Erdészetének dolgo-

zói „szezonvégi” vadászatra hívták a höl-
gyeket. A vadászaton öten vettünk részt,
és bár volt, aki hibázott, egyik társunk Ha-
jas Kriszti két borjút is ejtett az este alatt.
Köszönjük vendéglátóinknak a meghívást

és azt a remek hangulatot, amit teremtet-
tek nekünk, igazán jól éreztük magunkat.

Másnap indultunk Salzburgba a „Die
Hohe Jagd & Fischerei” vadászati vásár-
ra. Köszönjük a Romcar Travel Utazási
Iroda vezetõjének, hogy önzetlenül fel-
ajánlotta számunkra egyik mikrobuszát,

így heten együtt utazhattunk kényelmesen.
Szállásunk a festõi szépségû Lofer város-
kában volt. Megbeszéltük, hogy nyáron
vissza kell térnünk ide, annyira gyönyörû
a táj… Amikor a vásárközpontba értünk,
láttuk, hogy milyen nagy volumenû kiállí-
tásról van szó, szinte be sem tudtuk járni
egy nap alatt. Volt ott minden, ami szem-
szájnak – és vadászembernek – ingere.
Vehettek az érdeklõdõk vadászatokat kü-
lönbözõ országokba, vásárolhattak fegy-
vereket, ruházatot, különféle kiegészítõ-
ket. Minket, lányokat elsõsorban a ruhá-
zat, az ékszerek, bõr termékek érdekeltek,
ezekbõl is akadt bõven. Fáradtan, de él-
ményekkel gazdagodva tértünk haza az
éjszaka közepén, családtagjaink legna-
gyobb örömére…

Következõ rendezvény ahol újra együtt
lehettünk, a hazai Fegyver, Vadászat, Hor-
gászat kiállítás volt. Itt részt vettünk az Or-
szágos Diana Találkozón, ahol Bán Beat-
rix elnök bemutatta az elmúlt év esemé-
nyeit és ismertette az idei év programter-
vezetét. Másnap a Tolna megyei vadász-
lányok ültek be a játszóházba a gyerekek-
hez, hogy a kicsik figyelmét a vadászat,
természet felé fordítsuk. 

Április elején taggyûlést tartottunk
Tevelen, Jáhn Elemér tulajdonában lévõ
Landhotelben. Vezetõnk, Schuszterné Do-
bó Katalin részletesen beszámolt a bálról,
valamint ismertette a programokat, vadá-
szati lehetõségeket. 

• Több vadásztársasághoz is hívtak
minket a vadkárelhárítás idõszakára vad-
disznó vadászatokra, így akinek ritkán van
lehetõsége vadászni, most megtehette. 

Folytatás a következõ oldalon.

Ezek a nõk! Már megint a Dianák!
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• Április utolsó hétvégéjére egy baráti
társaság hívott bennünket vaddisznó va-
dászatra a bükkbe, amit szívesen fogad-
tunk. Azóta meg is történt a vadászat, ahol
heten vettünk részt, és Hajas Krisztinek si-
került egy süldõt elejtenie. Miután élete el-
sõ vaddisznója volt, felavattuk!

• Május 5-én Veszprémben a
Bakonyi Vadász Esték rendez-
vénysorozatának harmadik össze-
jövetelére hívtak minket a szerve-
zõk. Az elõadók között volt Bán
Beatrix, a Diana Vadászhölgy
Klub elnöke. Ide kilenc Tolna me-
gyei vadászhölgy utazott el.

• Május végére meghívta a
Somogy megyei vadászkamara
titkára a Diana Vadászhölgy
Klubot a megyei vadásznapi
rendezvényükre, ahol ismét
gyerekfoglalkoztatóval várjuk a
csöppségeket. Külön öröm szá-
momra, hogy talán Somogyban
is beindul a klub, amelyhez
minden segítséget megpróbá-
lunk megadni a „szomszédoknak”.

• Június 13-án kerül megrendezésre Bu-
dapesten a Vajdahunyad Várában a „Vadá-
szati Kultúra Napja”, ahol a Dianák felada-
ta lesz a családi vetélkedõk lebonyolítása.

• Június 14-én a Budaörsi lõtéren kerül
megrendezésre az országos Diana Kupa ko-
ronglövõ verseny.

• Az „Erdei csalogató” sikerén felbuzdulva
idén július 11-én kétnapos kirándulásra visz-
szük a gyerekeket a Regöly mellett fekvõ Pacs-
magi tavakhoz, ahol ismerkedhetnek a ma-
dárgyûrûzéssel, részt vehetnek vadlesen, lesz
szalonnasütés, bográcsos fõzés, tábortûz.

• Július 17-19-ig tervez egy közös hosz-
szú hétvégét a klub. Péntek este hangula-
tos szalonnasütést-, szombaton a két mú-
zeum (Keszthely, Vadászati Múzeum és
Balatonederics, Afrika Múzeum) megláto-
gatását és közös vacsorát-, vasárnap pe-
dig önfeledt strandolást szerveztünk.

• Az augusztus 30-i Tolna megyei va-

dásznapra a Dianák ismét önálló sátorral
készülnek.

És végszóként idézem Bán Beatrix gon-
dolatait: „A közösen eltöltött órák, napok
alatt olyan barátság szövõdött közöttünk,
ami manapság igen ritka. Ez a kapcsolat

ad nekünk erõt ahhoz, hogy sok-
sok más feladatunk és kötelezett-
ségünk mellett szervezzük a Klub
életét, és méltó módon képvisel-
hessük a magyar vadásztársa-
dalmat is.

Bíztatunk mindenkit, aki kedvet
érez a közös munkához, de legin-
kább a közös szórakozáshoz, a
közös vadászatokhoz, hogy csatla-
kozzon Klubunkhoz. Nem csak a
vadászó hölgyeket, de a vadászfe-
leségeket, természetjárókat, ter-
mészetet szeretõ hölgyeket is nagy
szeretettel várjuk.”

Elérhetnek minket a 70/702-
55-58-as,  valamint 30/983-91-
50-es mobil számon, a www.g-por-
ta l. hu/por tal / tol nai di ana,

www.vadasz. info.hu/dvhk
weboldalakon, vagy az
ildiko.acsadifree-mail.hu,
kate33@ci troma il.hu
email címeken.

-ACSÁDINÉ  VARJU ILDIKÓ-
munkatárs

EZÜSTÉRMES BAK
A képen látható trófeát viselõ õz-
bak a Faddi Új Élet Vadásztársa-
ság területén esett 2009. április-
ban. Elejtõje egy belföldi bérva-
dász, Ombódi Gábor úr , aki
visszajáró vendég a Faddiaknál.
A trófea súlya 486 gramm , a
trófeabírálaton 123.83 CIC pon-
tot és ezüst minõsítést kapott.
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Regölyi „Kapos-Koppány” Vadásztársaság
Avadászterület Tolna me-

gye északi részén a 65-
ös fõút, a Koppány- és

Kapos folyók és a Gyulaj Zrt.
területe határolja. Szomszé-
dos területek: Hõgyész,
Gyönk, Pincehely, Szakály,
Tamási, Gyulaj Zrt. A va-
dásztársaság 1996-ban ala-
kult, de vadászati, vadgaz-
dálkodási tevékenységet
1998-óta folytat. Elsõ elnöke
Göndöcs Tibor, jelenleg
Heidt János  (1999 óta látja
el feladatát),  24 aktív sport-
vadász és 2 hivatásos vadász
alkotja a társaságot.

A vadásztársaság területe
4970 ha, vegyes vadas terü-
let, fõ vadfaj az õz. Kiemel-
kedõ trófea 508 gr. A va-
dászterület részét képezi a
Pacsmagi Természetvédelmi
terület, gazdag madárvilágá-
val. Az õzzel történõ vadgaz-
dálkodásért Nádasdy Ferenc
emlékplakettet kapott a va-
dásztársaság. 

A területen évente átlago-
san 15 gímszarvasbika, 7 dámbika
esik, a fácánállomány létszámában
stagnál, a mezei nyúl évrõl-évre
több, az üregi nyúl állomány soha

nem látott mértékben felszaporo-
dott.  80-100 hektáronként 1db
õz- és fácánetetõt tartunk fenn, va-
lamint 4 hektár vadföldet mûvelünk

és több mesterséges dago-
nyát létesítettünk.

Etetett takarmányok éven-
te: 10-12 tonna õztáp, 50
tonna szemes kukorica, illet-
ve kukorica törtszem, 5 tonna
zab, 8 tonna lucerna széna.

Õzbak, gímszarvas, dám-
vad értékesítése saját kerete-
ken belül 90%-ban külföldi
vadászok számára, de a tag-
ság is jelentõs számban ejt-
het el trófeás vadat.

A társaság anyagi helyzete
stabil.  

Megyei vadásznapokon
aktívan részt veszünk minden
évben. Ezen kívül besegítet-
tünk a 2008 évben Keszõ-
hidegkúton rendezett „Rene-
szánsz vadásztalálkozó” el-
nevezésû rendezvényen is,
ahol a társaságunk területén
esett trófeákból láthattak az
érdeklõdõk ízelítõt. Mind a
hidegkúti, mind e regölyi fa-
lunapokat vadhús felajánlá-
sával segítjük. Támogatásun-
kat élvezi továbbá a helyi Lo-

vas Egyesület, a hastánc csoport és
a Polgármesteri Hivatal is. 

-HEIDT JÁNOS 
elnök-
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Vadászterületünk Tolna megye déli
részén fekszik. Keletrõl a Gemenci
Erdõ- és Vadgazdaság területével

határos, Nyugaton a Mecseki-dombság
nyúlványait érintjük. Területünk az alábbi
vadásztársaságokkal határos: Alsónánai
Nimród Vadásztársaság, Báta Duna-
menti Vadászegyesület, Bátaapáti Egres-
menti Vadásztáraság, Decsi Vadásztársa-
ság, Dunaszekcsõi Vadásztársaság,
Véméndi Nimród Vadásztársaság.

A Bátaszéki Vadászegylet 1996. októ-
ber. 14-én alakult a bátaszéki és kör-
nyékbeli vadászok részvételével, 57 fõ-
vel. 1996-2007 évek között dr. Bonnyai
József volt a Vadászegylet elnöke. 2007
évtõl Bozsolik Zoltán tölti be az elnöki
tisztséget, aki 1997 évtõl elnökké vá-
lasztásáig titkári feladatokat látott el. Va-
dászegyletünk jelenlegi létszáma 63 fõ.
Megalakulásunk óta az újonnan belépõ
tagok döntõ többsége földtulajdonos.

Vadászterületünk kiterjedése 9.504
hektár. A terület adottsága lehetõvé te-
szi az apróvad és a vízi vad vadászatát
is. Õz állományunk minõsége a terület
birtokbavétele –1997. március 1. – óta
a gondos vadgazdálkodásnak köszön-
hetõen folyamatosan javul. Nagyvad
váltóvadként fordul elõ területünkön. 

A területünkön elejtett vaddisznó, gím-
szarvas bika és õzbak trófeákból 3-4 db ér-
mes minõsítésû. 27,2 cm hosszú agyarral
rendelkezõ vaddisznót, 12,4 kg trófea súlyú
gímszarvas bikát, 4,6 kg trófea súlyú dám-
szarvas bikát és 565 gr trófea súlyú õzba-
kot is sikerült elejteni vadászterületünkön.

Évenként elejtett vad jellemzõ meny-
nyisége: gímszarvas 60 db, dámszarvas
10 db, õz 130 db, vaddisznó 200 db,
apróvad 450 db, vizivad 200 db.

25 hektár nagyságú területen takar-
mányt (zab, búza, napraforgó, kukorica,
vadlegelõ) termesztünk annak érdeké-
ben, hogy a táplálkozás szempontjából
szûkös téli hónapokban is megfelelõ
mennyiségû élelemhez jusson a terüle-
tünkön élõ vad. A betakarítást követõen
a betárolt takarmányt heti rendszeresség-
gel juttatjuk ki az etetõkbe és a szórókra,
ami összességében 850 q-t tesz ki.

A földtulajdonosokkal ápolt jó kap-
csolatra való tekintettel közösen össze-
fogva végezzük a vadkár elhárítást, így
tudjuk mindkét fél számára megfelelõ
keretek között tartani a kár mértékét.

Több hazai vadász kollégával hosszú
távú bérvadászati szerzõdét tudtunk re-
alizálni. Külföldrõl érkezõ vadászokat is
fogadunk, többségük visszatérõ ven-
dég. Sõt, el kell mondjuk, hogy az egye-
sület tagjai részére biztosított vadászati
lehetõség megtartása érdekében, több
vadászati lehetõség után érdeklõdõt el
kellett utasítanunk.

Az érvényben lévõ jogszabályok alap-
ján 3 fõ hivatásos vadász kerül alkal-
mazásra. A hivatásos vadászok közül
Németh Nándor egyben a Vadászegylet
vadászmesterre is.

Elmondhatjuk, hogy Vadászegyletünk
azon kevés vadászatra jogosult közé tarto-
zik, aki az induló pénzeszközeit nem élte
fel. Befektetéseink az egyesület érdekeit és
a vadgazdálkodási tevékenységet szolgál-
ják. A vadászház vásárlásán túl, mezõgaz-
dasági vontatót és vadföldek mûveléséhez
szükséges eszközöket (pótkocsi, eke, per-
metezõ, csõtörõ) szereztünk be. A gondos,
megfontolt gazdálkodásnak köszönhetõ-
en vagyonunk folyamatosan növekszik, a
kiadások finanszírozására megfelelõ tar-
talékkal rendelkezünk

2008. évben 350e Ft összeget nyertünk
a Nemzeti Civil Alapprogram mûködési
költség támogatására kiírt pályázaton.
Parlagfû mentesítésre beadott pályázatunk
sikeres volt, ez alkalommal 100,-eFt érté-
kû motoros kézi fûkaszát vásárolhattunk.

2009.évben a Nemzeti Civil Alap-
program, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium által kiírt pályázato-
kon részt veszünk. Összesen 7,3m Ft ösz-
szegben igényeltünk pályázati forrást. A
pályázatok még elbírálás alatt vannak.

Szintén elbírálás alatt szerepel az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében beadott vadászház fejlesztési
pályázatunk. A projekt teljes költsége
72m Ft, ebbõl az igényelt támogatás
összege 46,8m Ft

Szinte a vadászterület közepén áll a
65 m2-es vadászházunk, mely felújítá-
sát 2000. évben fejeztük be. A körülöt-
te lévõ 6000 m2 gyümölcsös és füves
terület pihenésre, valamint a közelben
lévõ Szekszárd-Bátai fõcsatorna horgá-
szatra nyújt lehetõséget.

Évente kettõ alkalommal taggyûlést és
havonta egyszer Intézõ Bizottsági ülést is

tartunk. Közel öt éve vettük fel a kapcsola-
tot az orosházi vadásztársasággal. Azóta a
hivatalos meghívásokon túl baráti meghí-
vások is érkeznek mindkét fél részérõl ven-
dégvadászatra. A területek különbségébõl
adódóan tagjaink apróvad vadászata cél-
jából, orosházi barátaink nagyvad vadá-
szata céljából érkeznek hozzánk. Termé-
szetesen egyéb rendezvényeinkre is meghí-
vást kapnak, illetve azokon részt vesznek.

Minden évben 15 alkalommal szerve-
zünk a tagság részére csoportos vadásza-
tokat. Nyári hónapokban kettõ alkalom-
mal családi hétvégén gyûlünk össze va-
dászházunknál. Az Országos Vadászna-
pok Tolna megyei helyszínén, Sióagárdon
megmérjük tudásunkat koronglövészet-
ben és vadétel készítésében. A farsang
ideje alatt rendezzük meg vadászbálun-
kat, ami a város viszonylatában – a részt-
vevõ vendégek szerint a térségben (me-
gyében) is – az egyik legszínvonalasabb
rendezvénnyé nõtte ki magát.

Bátaszék Város által szervezett ren-
dezvényeken is aktívan részt veszünk pl.:
koszorúzás, szüreti felvonulás. Tõlünk
telhetõ módon támogatjuk a helyi intéz-
ményeket, rendezvényeket. A helyi álta-
lános iskola matematika versenyét,
amely már nemzetközivé nõtte ki ma-
gát, ill. az alsó tagozatos osztályok túrá-
zásához nyújtunk anyagi segítséget.
Minden rendezvényünk esetében a refe-
renciát az elõzõ évi rendezvény magas
színvonala adja, valamint a rendezvé-
nyeken résztvevõk bõvülõ létszáma. 

Szoros kapcsolatot ápolunk a környé-
künkön lévõ civil szervezetekkel. pl. Te-
hetséggondozó Matematikai Alapít-
vány, Roma Kisebbségi Önkormányzat.
Önkéntes Tûzoltó Egyesület.

A Vadászegylet mikrotérségi szinten
mûködik. 2008. évben elkészült honla-
punk www.bataszekivadaszegylet.hu.
Ennek is köszönhetõen az ország szá-
mos részébõl érdeklõdnek bérvadászati
lehetõségeink után.

-BOZSOLIK ZOLTÁN-
elnök

Bátaszéki Vadászegylet
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Kisszékely-Nagyszékely Hegyhát Vadásztársaság
AHegyhát Vadásztársaság Tolna me-

gye észak-keleti részén fekszik
Simontornya és Gyönk között. Észa-

kon a Gyulaj Zrt-vel, keleten a Pálfai Két-
Határ Vadásztársasággal, délen a
Sárszentlõrinci, nyugaton pedig a Kölesd-
Dalmand Vadásztársasággal határos. A
vadászterület 3500 ha, mely Kisszékely
Nagyszékely és csekély mértékben Miszla
községhatárában található.

A társaságot 2006. december 23-án
jegyezte be a bíróság Kisszékely-
Nagyszékely Hegyhát Vadásztársaság
néven, elnöke megalakulása óta Keresz-
tes László, vadászmestere Kérges József.

A vadásztársaságot 18 fõ alapította
ezen kívül van még 14 fõ pártoló tagja.

A hazai vadászható nagyvad fajok közül
a muflon kivételével minden megtalálható
a területen, fõ nagyvadunk a vaddisznó,
legnagyobb darabszámban kerül terítékre.
A dám állomány kielégítõ, számuk évrõl
évre szaporodik. A gímszarvas is a terület

meghatározó nagyvadja, a trófeák mérete
jellemzõen 7- 9 kg között van, de esett itt
már több 11 kg fölötti bika is. Õzállomá-
nyunk közepes minõségû, egyedszámban
azonban magas. Apróvadból a fácán állo-
mánya közepesnek mondható, mezei nyúl
állományunk csekély. A szõrmés ragado-
zók száma elviselhetõ, ellenben nálunk is
megjelent az aranysakál.

Északon nagy kiterjedésû erdõvel va-
gyunk határosak, így a mezõgazdasági
vadkárunk jelentõs. 2007-ben 8.5 mil-
lió, míg 2008-ban 7.5 millió forint vad-
kárt fizettünk.

Vadföldjeinken kukoricát, zabot és lu-
cernát termelünk, melyet téli etetésre
használunk fel.

Külföldi és belföldi vendégek egy-
aránt megfordulnak a területen, kül-
földrõl elsõsorban német, osztrák olasz
és szlovák vendégek érkeznek.

Fiatal társaság vagyunk, és bár ilyen
mértékû vadkárral és egyéb kiadások-

kal szembesülünk, a gazdálkodásunk és
anyagi helyzetünk stabil.

Pályázaton 2008-ban nyertünk támo-
gatást vadászati berendezések beszerzé-
sére és vadföld-gazdálkodásra, 2009-
ben ismét pályáztunk. Minden nyáron
megrendezzük a vadásztársaság családi
napját, ahol tagjaink, vadászbarátaink, és
azok családtagjai, ismerõsei vesznek részt.
Ezeken a rendezvényeken koronglövészet,
vadász totó, trófea súly ill. kormeghatáro-
zása szerepel a programban, valamint a
nap végén közös estebéd a kisszékelyi
strandon. 2009-ben részt kívánunk venni
a megyei vadásznapon, 2010-ben tervez-
zük a vadászbál megrendezését.

Elérhetõségeink:
Cím: 7082 Kisszékely Szabadság u.

114. Keresztes László elnök 06-20-9655-
111. Email: kisszekely@t-online.hu Kér-
ges József vadászmester: 06-20-9413-759

-KERESZTES LÁSZLÓ-
elnök

Tolna és Baranya megye határán,
Bonyhád várost körülölelõ 5117
hektáros területen gazdálkodik a

Völgységi Természetbarát és Vadász
Egyesület. Az egyesület 2007-ben ala-
kult a Völgységi Nimród vadásztársaság-
ból történõ kiválással, ekkor az
egyesületet Német Zsolt irányí-
totta. Áldozatos munkájának
köszönhetõen az egyesület fel-
állt és elkezdte gazdálkodását.
A közelmúltban adta át a veze-
tést Lovász Zoltánnak, az egye-
sületnek jelenleg 21 tagja van.  

A területet észak-déli irányú
fõvölgyek és ezek közötti domb-
vonulatok szelik át. A völgyfene-
keket termékeny, változatos ve-
getációjú mezõgazdasági terü-
letek jellemzik. A vadászterület
ÉK-i részén találhatóak a
Honigpusztai halastavak, ame-
lyek lefolyását a Rák patak bizto-
sítja, Bonyhádtól északra kisebb
horgász és halastavak biztosítnak vizes
élõhelyet. A terület közepén É-D-i irányba
folyik a Völgységi patak és a Völgységi
malom árok vize. A terület erdõsültsége 6
%-os, ami 304 hektárt jelent.

A terület hidrológiai adottságai a vízi
vadnak, a változatos mezõgazdasági terü-
letek az õznek és fácánnak kedveznek. A
viszonylag alacsony erdõsültség lehetõsé-
get ad a területen a vaddisznó és a gím-
szarvas állandó jelenlétére is. Gazdálko-

dásunk szempontjából meghatározó az
õz, állománya közepes minõségûnek
mondható. Az éves szinten elejtett 30-32
baknak 10-15 %-a érmes,  bérvadásztatá-
si bevételeink kétharmadát teszi ki az õz-
bakvadásztatásból befolyó összeg. Gím-

szarvas állományunk is közepesnek
mondható, az állomány nagysága a
szomszédos területekhez viszonyítva ki-
sebb. A vaddisznóállomány folyamatosan
jelen van a területen, ez jelentõs problé-
mákat okoz vadkár tekintetében. A bevé-
teleink fennmaradó egyharmadát gím-
szarvas vadászatból és disznóhajtásból te-
võdik össze. Vadföldgazdálkodásunk 5
hektáron folyik, az itt megtermelt szemes
kukorica fedezi az éves szemes takar-

mányszükségletünket. Ez mellé vásárolunk
lucernaszénát és kukoricasilót. Vendégkö-
rünk zömében külföldiekbõl tevõdik össze
(spanyol, olasz, osztrák, dán, német), de
az utóbbi idõben a belföldi vadászok ér-
deklõdése is növekszik. A bérvadásztatás

keretén belül a hagyomá-
nyos egyéni és társas vadá-
szati formák mellett lehetõ-
séget biztosítunk íjjal és ra-
gadozó madárral történõ
vadászatra is. Egyesületünk
elkötelezett híve a termé-
szetvédelemnek, és mint az
a nevünkbõl is adódik, ezt
évente többszöri alkalom-
mal megszervezett szemét-
gyûjtési munkánkkal is alá-
támasztjuk. Az egyesület
tagjai rendszeresen részt
vesznek az országos va-
dászkamara szervezésében
megrendezett vadásznapo-
kon. Céljaink között szere-

pel az õzállomány mennyiségi és minõsé-
gi fejlesztése, az élõhely megóvásával és
javításával, és az évszakok váltakozásá-
val összhangban lévõ jó minõségû ta-
karmány kijuttatásával. Céltudatos selej-
tezéssel az õztrófea minõségének a javí-
tása a legfontosabb feladatunk, e mel-
lett nagy figyelmet szentelünk a fácán
természetes állományának megóvására.

-GERNER GÁBOR-
vadászmester

Völgységi Természetbarát és Vadász Egyesület
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A megfejtés a Ramsari
egyezmény alá tartozó 
természetvédelmi terület 
elnevezése.

1. Fejfedõ
2. Az elejtett vad szájába

helyezett növényi rész
3. Tõkés réce népiesen
4. Az õz nõivarú egyede
5. Lapátos vad
6. A vaddisznó fürdõhelye
7. Tüskés bokor
8. Vadgazdálkodási berendezés
9. Eb
10. Vad megfigyelését szolgáló építmény
11. Az elsõ vad elejtését követõ szertartás
12. A szarvasbika és az õzbak  fejdísze
13. Mesebeli állatfigura

REJTVÉNY

A DIANA VADÁSZHÖLGY KLUB 
A TOLNA MEGYEI  VADÁSZ-
SZÖVETSÉGGEL KÖZÖSEN ÉS A
REGÖLYI „KAPOS-KOPPÁNY 
VADÁSZTÁRSASÁG” SEGÍTSÉGÉVEL

MADÁR- ÉS 
VADMEGFIGYELÕ 
TÁBORBA 
hívja az iskoláskorú gyermekeket. 

A program helyszíne a Ramsari
egyezmény hatálya alá tartozó 
Pacsmagi Tájvédelmi Területen 
fekvõ erdei iskola. 
A programok között szerepel 
madárgyûrûzés, õzmegfigyelés, 
kézmûves foglalkozás, szabadtéri 
játékok,illetve esti szalonnasütés. 
A szabadidõs, oktató, 
nevelõ célú eseményre 
2009. július 11-12-én 
kerül sor.

A TOLNA MEGYEI VADÁSZKAMARA

GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZATOThirdet

TERMÉSZET, VADON ÉLÕ ÁLLATOK,
VADÁSZAT témakörben.

Nevezni az alábbi korcsoportok szerint lehet:
5-10 évesek, illetve 10-15 évesek.

A benyújtott pályamunkákat értékeljük, a legjobbakat díjazzuk,
és a legszínvonalasabb alkotásokból a Tolna Megyei

Vadászok és Természetjárók napján kiállítást rendezünk.
Benyújtási határidõ: 2009. augusztus 14. péntek.
Az anyagokat postán, illetve személyesen várjuk a 

7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18. címre.
A beküldött pályamunkák mellett kérjük feltüntetni

a készítõ nevét, lakhelyét, életkorát.
A díjakat 2009. augusztus 30-án vasárnap 

Sióagárdon adjuk át, a megyei vadásznapon.

A Vadászinfo elõzõ számában megjelent rejtvény helyes megfejtése „Mezei nyúl” volt. A beküldõknek apró ajándékkal kedves-
kedett a vadászkamara, mindenki vadászmotívummal díszített mobiltelefontartót kapott ajándékba. Íme a helyes megfejtõk: 
Acsádi Gábor 7133 Fadd, Arany J. u. 5., Acsádi Virág 7133 Fadd, Arany J. u. 5., Horváth Lejla 7095 Iregszemcse, Árpád u.
35., Ifj. Malagurszki Lajos 7149 Báta, Óvoda u. 2., Ifj. Reinhardt Konrád 7065 Miszla, Bikádi út 138., Ifj. Schäfer Attila 7164
Bátaapáti, Ady E. u. 5/a., Jakabovics Liliána 7052 Kölesd, Dózsa u. 37., Karap Ági 7056 Szedres, Ady u. 38., Karap Dóri
7056 Szedres, Ady u. 38., Kiss Balázs 7039 Németkér, Széchenyi út 159., Kóczán András 1121 Budapest, Mártonhegyi u.
21., Kóczán Eszter 7099 Felsõnyék, Marx körút 21., Kóczán Johanna 1121 Budapest, Mártonhegyi u. 21., Kóczán Máté
1121 Budapest, Mártonhegyi u. 21., Kóczán Zsófia 7099 Felsõnyék, Marx körút 21., Lajos Ildikó 7165 Mórágy, Kossuth út
74., Madár László 7026 Madocsa, Szállás út 11., Zengõ Zoltán 7064 Gyönk, Rákóczi u. 199.
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MEGNYÍLT
A BAJAI LÕTÉR

minden nap rendelkezésre
áll elõzetes bejelentkezés

alapján!

Lövészeti lehetõségek: 
 skeet
 trap
 30 m magas toronykakas
 korongvadászat
 300 m-es golyólövõ pálya

Ezen kívül pisztoly és fekete
lõporos lövészetre is

lehetõség van.

Hamarosan indul
a lõtér honlapja

www.bajailoter.hu címen.
Elérhetõség: 

Allaga Antal 70/333-42-25
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