MEGYEI VADÁSZNAP
19,00 - Zenés, táncos mulatság hajnalig

Időpont: 2007 augusztus 11. (szombat)
Helyszín: Tatabánya, Lapatári malom

Egésznapos rendezvények:

(Megközelítés:Tatabánya Kertváros, a
körforgalomtól táblák jelezik)

- Trófea bemutató
- Lovaglás
- Fekete lőporos (elöltöltő) fegyverek
bemutatója
- Mészáros Valéria grafikusművész kiállítása
- M. Horváth Anna festőművész kiállítása
- Gyerekprogramok, SZÖSZMÖTÖLŐ
Játszóház (arcfestés, vetélkedők)
- Hungarowild vadász-, íjász bemutató
- Terepjáró kiállítás

7,00 - Vadásznapi horgászverseny
(Gyermelyi horgásztó)
Nevezés a helyszínen: Pintér Istvánnál
(06-30/ 956-2560)
8,00 - Lövészet: Tatabánya, Fürdő utcai
lőtér: (2 x 25 korong) Három kategória:
"profi", "sport" és "női"
Nevezés a helyszínen: Palkó Gábornál
(06-30/ 919-0445)
Szabadedzés: augusztus 10. (péntek)
12,00-18,00 óráig
- Vadétel főzőverseny (a szükséges
anyagot a nevezők hozzák, tűzifát
biztosítjuk)
9,30 - Vadásznapi Megnyitó
A vadásznapot megnyitja: Lukáts Péter
OMVK KEM Elnöke
-Kitüntetések átadása
-Programismertető
10,00 - Hubertusz Mise. Celebrálja: Tóth
Tamás bicskei róm.kat.plébános
11,00 - Új vadászok fogadalomtétele
13,00 - Sportvadász osztályülés (malom
épület)
14,00 - Térzene (Tatabányai Városi Fesztivál
Fúvószenekar)
14,30 - IV. GERECSE Vadászkürt verseny
15,00 - Fegyverhajító verseny
15,30 - Ragadozó madár védelem és
gazdálkodás előadás
16,00 - Vadászkutya bemutató
16,30 - Solymász bemutató
17,00 - RISZ-ÁLOM hastánccsoport műsora
17,30 - Vadász tombola sorsolás
18,30 - Eredményhirdetés

VÁSÁROSOK: Vadászékszer, vadász ruházat,
festmények, grafikák, kisplasztikák, csont- és
fafaragványok, vadászkések, egyéb vadászati
felszerelések.

Az OMVK KEM Területi Szervezete
szeretettel vár minden érdeklődőt!

Aranyérmes bak 492 g (Szákszendi FVK)
Kísérő: Zsédenyi Gábor, hivatásos vadász
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Tisztelt Vadásztársaim!
Eltelt egy év, de ez egyben az 1996-os új
vadászati törvény első tíz éves ciklusának végét
is jelentette.
Jó lenne azt mondanunk, csak azt jelentette, de
nem így van!
Átalakultak vadászterületek, tulajdonosi
közösségek, új határokon belül folyik a
gazdálkodás és a vadászat. Sok sérelmet,
indulatot felszínre hozott az átalakulás, sok
értetlenség, félreértés, akarnokság és
ismerethiány mérgezte a kapcsolatokat, tette
próbára a vadász-barátságokat.
Sokan elfeledték: az egymás mellett élés azt is
jelenti, tisztelnünk kell azok érdekeit,
elképzeléseit, akik esetleg nem fertőzöttek
szenvedélyünkkel, a vadászattal. Meg kell
hallgatni őket, meg kell ismerni gondjaikat,
elképzeléseiket, csak ezek egyeztetése után lehet
úgy járnunk a határt, hogy az lehetőleg senki
vagyoni érdekeit ne sértse.
Még mindig van megyénkben olyan
vadászterület, ahol a szomszédokkal nem
sikerült egyezségre jutni, pedig időben kezdték,
tisztában voltak lehetőségeikkel, képzett
tanácsadóik segítették munkájukat.
Többször keresték meg Kamaránkat a területkialakítással kapcsolatos gondokkal,
kérdésekkel vadásztársaink, akiknek általános és sokszor nehezen érthető, alkalmazható
törvényi értelmezéssel
tanácsadással
szolgálhattunk. A Kamara alapvetően az egyéni
vadász érdekképviseleti szervezete, noha
nyilvánvalóan tudjuk, a vadászati közösségek,
egyesületek is belőlük verbuválódnak.
Gondjaikat ismerve, segítő és integráló
szándékkal felvértezve a két szekció mellé
Küldöttgyűlésünk az egyesületek, közösségek
csatlakozási jogát elfogadta, már vannak jogi
személyiségű kamarai tagjaink is!

s z l o v á k i a i K o m á r n ó i J á r á s i Va d á s z szövetséggel, közös korongvadász versenyeket
rendeztünk, és az Országos Kamarai
Küldöttgyűlést javaslatunkra Tatán, a Gottwald
Étteremben tartotta Feiszt Ottó országos
elnökünk.
23 taggal vagyunk többen, 1563 érvényes
vadászjegyet adtunk ki, nincs olyan vadász
megyénkben, aki nem tagja Kamaránknak.
2006. évi gazdálkodásunk adatai:
Bevételünk : 24 752 000 Ft
Kiadásaink: 23 568 000 Ft
Eredményünk: 1 184 000 Ft
2005 es záró pénzkészletünk:
2 948 333 Ft
2006 ös záró pénzkészletünk:
4 165 771 Ft
Az előző évekhez hasonlóan 2006- ot is pozitív
mérleggel zártuk. Eredményünk a 154 000,-Ft-os
tervhez képest 1 030 000,- Ft-al lett több ami
túlnyomóan a már másodszor megrendezett
képesített vadhúsvizsgáló tanfolyam bevételéből
és a pályázatokon elnyert támogatásokból fakad.
Sikeresen pályáztunk a KEM Megyei
Önkormányzathoz, mely a Vadásznap színvonalas
megrendezéséhez járult hozzá. A Vértes Expo
kiállítás költségeinek 50%-át FVM pályázaton
nyertük el.
Eszközbeszerzésre kapott képviselői
támogatásból (300 000,- Ft) projektort és vetítő
vásznat vásároltunk, ezek az eszközök a vadászok
képzésében, vizsgára történő felkészítésében ma
már elengedhetetlenek.
A költségeink alakulására az év során
folyamatosan
figyeltünk,
negyedévente
megtartott vezetői értekezleteken elemeztük.

Tudjuk és vállaljuk is, hogy bár a törvények
egyenlőre nem teszik lehetővé a megye mintegy
1500 vadászának egyetlen, érdekeiket magas
szinten szolgáló, bármilyen szövetkezési,
képviseleti formát befogadni képes, rugalmas, de
szakmailag elfogadott, stabil érdekképviseleti
szervezete kívánunk lenni, mint Vadászkamara.
Ezeket a kitűzött célokat szolgálta elmúlt évünk
tevékenysége is, hiszen tervezett
rendezvényeinken kívül részt vettünk a Vértes
Expón, aktív kapcsolatot építettünk ki a

Az FVM , az OMVK , az OTP és az APEH felé a
fizetési és adatszolgáltatási kötelezettségeinket
valamint a pályázatokon elnyert támogatások
elszámolásait pontosan, határidőre teljesítettük.
Az Állami Vadász vizsgát a törvényben előírtak
szerint negyedévenként megtartottuk, melyeken
összesen 69 jelölt tett sikeres vizsgát.
Kamaránk Kynológiai Bizottsága az újra kötelező
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apróvadas Vadászkutya Alkalmassági Vizsgát két
alkalommal
bonyolította le, 12 vadászeb
szerepelt eredményesen és kapott
VAV
bizonyítványt .

keresésükben, a problémás fegyvertartási
engedélyek megújításakor- együttműködve az
FM hivatallal - tudtunk támogatást nyújtani.
Minden
országos kamarai
fórumon
kezdeményeztük a megyék finanszírozásának a
felülvizsgálatát, újragondolását az igazságosabb
forráselosztás és az egyenlő működési feltételek
megteremtése érdekében. Sikerült elérni, hogy
javaslatunkra az Országos Kamara Pénzügyi
Bizottsága 2007 éves munkatervébe felvette a
megyék pénzügyi helyzetének egyedi
vizsgálatát.
2007. évi költségvetésünkről.
A korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően
bevételeinket óvatosan, míg a kiadásainkat a
biztonságos működést szem előtt tartva, a
különböző költség nemeknél magasabbra
terveztük. 2007 évben a kötelező feladataink
végrehajtásán és hagyományos rendezvényeink
megtartásán túl, vadászkürtös tanfolyam
beindítását, vadászatvezetői tanfolyamot,
valamint tanulmány utak szervezését tervezzük.
Sikeresnek ítéljük és folytatjuk az évenkénti
sportvadász továbbképzést, amelyre neves
egyetemi oktatókat és vadászati szakembereket
tervezünk meghívni.

Aranyérmes bak 479 g (Szákszendi FVK)
Kísérő: Zsédenyi Gábor, hivatásos vadász

Fontosabb rendezvényeink:
·
·
·
·
·
·
·

Környezet tisztítási akciónap
Megszervezése
Hivatásos vadász továbbképzés
Hivatásos vadászok versenye ( GyőrMoson-Sopron megyével közösen )
Jenő napi lövészverseny
Megyei vadásznap
Képesített Vadhúsvizsgáló képzés
Mikulásnapi lövészverseny

2007 évben kötelezően meg kell tartani a
hivatásos és sportvadász osztályüléseket. Az
osztályüléseket a továbbképzések alkalmával
tervezzük lebonyolítani.
Miként a bevezetőmben már írtam, most is
visszatérek arra a gondolatra, ne feledjék kedves
vadásztársaim, szerethetünk mi vadászni,
szeretnénk sokszor, sok vadat zsákmányolni,
trófeáinkkal, vadászati sikereinkkel dicsekedni,
de mindezt nem tehetjük meg a földtulajdonosok
nélkül! Ha velük jó a kapcsolat, nem fognak
akadályokat gördíteni szenvedélyünk élése elé, ha
járandóságaikat kifizetjük, vad által okozott kárt
megtérítjük, valami földbérletként elszámolható
juttatásban részesítjük, a béke tartós lesz,
vadászhatunk!
Minden vadásztársamnak ezt kívánom,
tisztelettel:

Megyei vezetőségünk tagjai az előző évhez
hasonlóan a Jávorka Sándor Szakközépiskolában
rendezett vadgazdálkodási technikus
tanfolyamon oktatóként és vizsgáztatóként
közreműködött.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a megyei ill. a
városi kapitányságok fegyverügyeseivel illetve az
írott és elektronikus sajtóval.
Több hivatásos vadász tagunknak - akiknek az
állása megszűnt - sikerült segítenünk állás-

Lukáts Péter elnök
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Az elmúlt üzemtervi ciklus nagyvad terv- és
hasznosítás statisztikája Komárom-Esztergom megyében
Forrás: KEM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművélődésiügyi Igazgatóság

Hasznosítás
1994-2006

Õz

9000

7858

8000
7000

2000

6397
5804

6000

4905

5000
4000

2500

7580

7106 6892

3906

4288

2870

3000

1500

4331

3908
3209

1000

2000

500

1000

3000

600

2500

500

2000

400

1500

300

1000

200

500

100

Vaddisznó

2006

2005

2004

2003

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

1 hasznosítás
2 ervezés
t

1997

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0
1998

1 hasznosítás
2 tervezés

Muflon

Gím

1997

2002

2001

2000

hasznosítás

1999

1997

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1998

0

0

1 hasznosítás
2 tervezés

Dám

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

250
200
150
100

4

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

1 hasznosítás
2 tervezés

1997

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

50
1 hasznosítás
2 tervezés

Egy elnyűtt vadászkalap
Gyerekkori emlékei mindenkinek vannak, már
amit a feledés homálya még nem takart el
egészen. Vannak dolgok, melyek elvesznek
mindörökre, de akadnak olyanok is, amelyeket
elő lehet még kotorni felnőtt fejjel, lefújva róluk
az idő porát. Ezek többnyire meghatározóak
maradnak életünk végéig. Egy ilyenről próbálok
írni, bár a pontos események bennem is csak erős
visszamlékezés árán kirstályosodnak ki.
Nagy szárazság volt már vagy két hónapja. A
reggeli harmat is igen gyér, ha akadt egyáltalán. A
falun átcsörgedező patak hetekkel ezelőtt
kiszáradt, mintha átok ült volna ezen a vértesi
tájon. Éjszakánként a szobámban nem volt
maradásom a hőségtől. Így hát kiköltözöm az
udvaron felállított sátorba. A bátyám és öcsém
nem vállalkozott eme kalandra, bár számukra is
lett volna elegendő hely. Szüleim is
megmosolyogtak, hiszen egy nyolcéves forma
gyereknek rendes körülmények közt félni kellene
kint az éjszakában. Felszerelkeztem
zseblámpával, hálózsákkal és a nagy unszolások
árán megvásároltatott ruszki távcsövemmel.
Nagyot nyeltem, és belevágtam, hogy leküzdjem
az ezerhangú, ezerarcú titokzatos éjt. Szinte
csábított az ismeretlen, hogy olyat lássak, amit
majd büszkén mesélhetek testvéreimnek. Hadd
tudják meg, miről is maradtak le! Kezdetben
furcsák voltak a hangok, az ismeretlen zörejek.
Zseblámpát szorongatva kuporogtam nyári
szállásomon. Néhány nap múlva viszont cseppet
sem zavart a falusi kutyák ugatása vagy a
háztetőnkön rohangáló nyestek zaja. Sötétben,
félelmemet leküzdve figyeltem a júniusi eget,
hullócsillagok után kutatva. Szüleim büszkén
mesélték hőstettemet a szomszédban, én pedig
egy csapásra az utcabéli gyereksereg
középpontjába kerültem. Meséltem
élményeimről, és majdani terveimről, mikor majd
Afrikában fogok oroszlánra vadászni. Nem
szabad félni, mert ott is sátorban kell eltöltenem
az éjszakát. Kijelentésem máris felkeltette a szőke
Zsuzsi figyelmét. Hányszor próbálkoztam már,
hogy észrevegyen! Most egy csapásra sikerült.
Büszke voltam magamra.
Apám egy nap elnyűtt vadászkalapot hozott haza.
Színét már kimosta az eső, karimáján itt-ott
felfeslett a varrás.
- Az öreg Bálint küldi neked - és a fejembe
nyomta. - Azt üzeni, annyi vadat lássál benne,
mint amennyit ő.
Bálint - nekem Bálint bácsi, később Bálint bátyám

- volt a vadásztársaság elnöke, és lelkesen
gyakorolta a kocsmai kuglizást is. Itt ismertem
meg a nyári szünidőben, komoly bábúállító
feladatokat végeztem délutánonként.
Igaz, a fizetség nem volt nagy, egy-egy kóla vagy
ropi, néha csekély aprópénz, ami jól jött a
nyárvégi búcsúkor.
Tetszett a kalap, bár egy kicsit lötyögött a
fejemen, és belül is fényes zsírkarima látszódott.
De mindez nem számított, mert mégiscsak igazi
vadászfejfedőm volt.
Ettől kezdve, ha nem kellet otthon segítenem,
mindig a határt jártam. Mintha a kalappal együtt
kapott jókívánság kísért volna, mert olyan
dolgokra lettem figyelmes, amelyeket eddig nem
is vettem észre. Megfigyeltem, hogyan játszanak
a kölyök rókák a homokban, meddig szalad a
lucernából kipattanó nyúl, mielőtt visszafordulna,
vagy milyen a felgallyazó fácánkakas hangja.
Napról napra gyűltek az élmények, kitárult a
világ. Szüleim sejtették már, valami olyan történt
velem, ami meghatározza egész elkövetkezendő
életem. És így is lett. Rabjává váltam a
természetnek. Elmúlt egy év, kalapom belső fele
már a saját viselésemtől fénylett. Ha nem az
erdőt-mezőt jártam, vadászfejfedőm akkor is a
fejemen díszelgett. Néha, mikor szüleim nem
vették észre, még iskolába menet is büszkén
viseltem. Feltett kincsem volt ez a kalap. Idővel
mégis eltűnt. Talán a szüleim dugták el
mindörökre. De a természet szeretete megmaradt,
és egyre inkább kiteljesedett.
Már vadász vagyok én is, mint egykori kalapom
előző tulajdonosa. Fegyverrel járom ugyanazt a
vidéket, melyen gyerekfejjel barangoltam. Nem
csak a vadászat éltet és hajt, hanem valahol
mélyen legbelül a természet szeretete és tisztelete
vezérel. Sok vadásznak a darab, a méret vagy a
súly a lényeg. Pedig az igazi érték az élmény. Az,
ami megmarad bennünk életünk végéig, és az,
ami bearanyozza a vadászatot. Egyre jobban
átérzem, mennyire igazak Szűtsy Lóránt sorai,
amelyeket a Boldog vadászévek című könyvének
bevezetőjében olvastam:
,,Régi igazság, hogy valódi, szívvel-lélekkel
vadász aligha lehet az olyan emberből, aki csak
élete derekán vagy még később csapott fel
vadásznak. Zsákmányát a mohó kocapuskás
hátizsákjában, az igazi vadász a szívében viszi
haza az erdőről-mezőről. Vérbeli vadásznak
nyilván születni kell.?
Halmi Péter Pál
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Továbbképzések, előadások

Jenő napi lövészverseny
Vadászkamaránk, a Tatabánya Városi
Lövészklubbal közösen 2007. július 14-én
rendezte meg
hagyományos Jenő napi
lövészversenyét. A nagy meleg ellenére 23 sport
és hivatásos vadász valamint 6 csapat vett részt
megyénkből a versenyen és mérte össze
koronglövő tudományát. A baráti, jó hangulatban
zajló versenyt Csorba Ferenc
kamaránk
„főszakácsa” által készített vaddisznó gulyás
zárta.

Kamaránk az első félévben az alábbi szakmai
konferenciákat, előadásokat szervezte meg:
Február 10.
·
·
·
·

A gímszarvas gazdálkodás fejlesztése a
legújabb kutatási eredmények tükrében
Élőhely fejlesztés lehetőségei a
Közösségi Agrárpolitika alapján
Vadászterületek-vadászterület részek
átadás-átvételének jogi szabályozása
KEM-i vadászterület kialakítások
helyzete, vadászara jogosultak aktuális
teendői.

Május 18.
Hivatásos vadász továbbképzést, osztályülés
·
·
·
·

A mezei nyúl jövője, a sikeres
gazdálkodás lehetőségei
Ragadozók hatása az
apróvadállományra, ragadozó
gazdálkodás
Ragadozó madár védelem és a
vadgazdálkodás kapcsolata
A vadászattal kapcsolatos jogszabályi
változások ismertetése

A Jenő napi lövészverseny résztvevői
Eredmények:
Egyéni:
1. Kokojev Dániel
2. Szintai Major Miklós
3. Koltai Lajos
4. Marosi Sándor
5. Viczai Gábor, Kiss László
Csapat:
1. Nemzetközi Brigád: Kokojev
Viktor, Kokojev Dániel, Koltai Lajos
2. Bányász Bikák: Berdán
Sándor, Erdélyi Tamás, Szintai M. Miklós
3. Tatabányai VLK: Marosi
Sándor, Kiss László, Csímár Géza

Június 30.
Sportvadász továbbképzés melynek témái az
előző előadásokból lettek válogatva
Előadók: Dr. Szemethy László egyetemi
docens, Dr. Heltai Miklós egyetemi docens
SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet, Zámbó
Zoltán KEM -i Vadászati és Halászati
osztályvezető, Román József TAEG Zrt.
vadgazdálkodási igazgató

Lőtt vad felvásárlás!
Lőtt nagyvad, apróvad felvásárlása a legmagasabb
napi árakon, az elejtés helyszínéről
azonnali elszállítással.

A Jenő napi lövészverseny helyezettjei

Érdeklődni: tel.: 06-30/936-5350
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Vadász Gasztronómia
A vadászat méltó befejezése a teríték elkészítése.
A teríték nem más, mint az elejtett vad szabályos
alakzatban való rendszerezett elhelyezése, mely
egyrészt a zsákmány számbavételét, másrészt az
ünnepélyes hangulat megteremtését és ezzel
együtt a tiszteletadás méltó körülményeinek
kialakítását szolgálja.
A teríték elkészítésével és a tiszteletadással a
vadász számára befejeződött a vadászat, de a
szakácsnak egy újabb kihívással kell
szembenéznie. Nekünk egy újabb terítéket kell
elkészítenünk. Egy sikeres vadászatot általában
ebéddel vagy vacsorával szoktak még
emlékezetesebbé tenni, ahol a társaság tagjai a
vendégekkel, barátokkal közösen felelevenítik a
nap eseményeit. Egy sikeres vadászat után is
keserű szájízzel távozhatnak a vendégek, ha az
ebéd vagy a vacsora nem a legízletesebben
készült el, de fordítva is igaz, hogy nem a
legjobban sikerült vadászat után is kellemes
emlékekkel távoznak a vendégek, és hosszú
ideig emlegetik, dícsérik a szakácsot és az általa
elkészített ételt vagy menüsort. (Egytálételt
általában nagyszámú társas vadászat alkalmából
főzünk, ami gulyás vagy pörkölt lehet. Menüsort
szűkebb, kb. 10-15 főre szoktunk készíteni,
amely a konyha felszereltségétől függ.
Étteremben vagy szállodában ez a szám akár 100
főre is rúghat. A menüsor áll: előétel, leves,
főétel, desszert.)
Egy vadétel minősége és elkészítése (a szakács
felkészültségén és tudásán kívül) függ a vad
korától, nemétől, tápláltságától, elejtésének és
kivéreztetésének körülményeitől, elkészítésétől
és pácoltságától. Vadhúsnak hívjuk minden
vadon élő állat húsát, zsírját és belső szerveit
(máj, tüdő, vese, gyomor, stb.).

A vadhús nagy biológiai értékű, mert
aminosavakat, emészthető fehérjéket, zsírokat,
könnyen emészthető ásványi anyagokat
tartalmaz, főképp foszfort és vasat. Legnagyobb
mennyiségben a belsőségekben találhatóak.
Vitaminokban is gazdag, B1, B2, B12. A májban
olyan anyagok is jelen vannak, amelyek
szükségesek az emberi szervezet
vörösvérsejtjeinek képzéséhez. Fehérjetartalma
is magas: a 20-26%-ot is elérheti.
A modern táplálkozásban a vadhús nagy
jelentőségű, mert zsírtartalmuk igen alacsony.
Az őzhúsnak 1-4%, a vaddisznóhúsé 2-4%.
Éppen ezért a zsírszegény diétázóknak
(fogyókúra) ajánlott. Azonban figyelembe kell
venni a vadhús elkészítési módját, mivel sütés és
főzés előtt szalonnával tűzdeljük, vagy
burkoljuk.
Az elejtett vadat bőrében vagy tollában pár napig
állni hagyjuk, hogy izomrostjai megpuhuljanak
és zamatosabb legyen. A nagyvadat kizsigerelve
általában 8-10 napig, míg az apróvadat többnyire
felbontás nélkül 3-4 napig érleljük. A vadhúsok
íz és zamatanyagának tökéletesítésére és az
izomrostok megpuhulása érdekében pácolást
alkalmazunk.

Csorba Ferenc
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Kétféle pácolást használunk: az egyik a
szárazpác, a másik pedig a nedves pác.
1, Száraz pác: Száraz páccal egybesütéssel,
frissen sütéssel szoktuk a húst előkészíteni.
Őznél: gerinc, comb
Szarvasnál: gerinc, vesepecsenye
Vaddisznónál: szűzpecsenye, karaj, tarja
Száraz pác elkészítése: Az előkészített vadhúst
bedörzsöljük borssal, kakukkfűvel,
fenyőmaggal, bazsalikommal, majorannával.
(ízlés szerint ki mit szeret. Nincs merev szabály!)
megkenjük mustárral, egy edénybe tesszük és
annyi olajat öntünk rá, hogy ellepje. 4-5 napig
hűtve pácoljuk. A másik lehetőség,hogy a előbb
leírt módon előkészített vadhúst olajozott
zsírpapírba tekerjük. Ezt 2-3 napig hűtve
pácoljuk.
2, Nedves pác elkészítése: Nedves páccal a
vadas vagy egyéb mártásos ételekhez szoktuk a
vadhúst előkészíteni. A pácléhez valók.
Sárgarépa, gyökér, zeller, hagyma, fokhagyma,
egész bors, babérlevél, fenyőmag, bor, borecet. A
karikára vágott zöldségeket, vöröshagymát, és a
többi anyagot a borral, borecettel
fölforraljuk,megfőzzük,majd lehűtjük. A
lehártyázott vadhúst belerakjuk és hűtőbe
pácoljuk 3-4 napig. Közben a húst forgatjuk. A
hús jellegének megfelelően a nedves páchoz más
fűszereket is használhatunk. A bor
megválasztása is a hústól függ. A nyúlhoz fehér, a
szarvas, őz, vaddisznóhoz vörös bort
használjunk.
A végén álljon itt egy recept, amit a barátaimnak
készítettem a tavalyi vadásznapokra.
Őzgerinc vajastésztába: A fent leírt módon
előkészített őzgerincet serpenyőbe forró zsíron
gyakori forgatással minden oldalát megsütjük

(kérget kapjon). Ezután forró sütőben folytatjuk
a sütést, ami kb. Ľ óra. A z elősütött húst
kivesszük a serpenyőből és hagyjuk kihűlni. Míg
hűl, elkészítjük a gombapépet. A megtisztított,
megmosott, leszárított gombát egész finomra
vágjuk. Zsíron apróra vágott vöröshagymát
pirítunk, és hozzáadjuk a gombát. Sóval, borssal
ízesítjük, majd hozzáadjuk a finomra vágott
petrezselymet. Mikor a leve elpárolgott
levesszük a tűzről, kicsit hűlni hagyjuk, majd
hozzákeverjük a tojásokat. Addig kevergetjük
lassú tűzön, amíg kenhetővé, jól formázhatóvá
nem válik. Nyújtódeszkán a vajastésztát
(mirelitben is lehet kapni ) kb. 3-4mm
vastagságúra nyújtjuk, rárakjuk a kihűlt
őzgerincet és megkenjük a gombapéppel, majd
az egész gerincet beburkoljuk a tésztával,és
megkenjük tojással. A tésztát néhány helyen
megszúrjuk tűvel vagy villával, hogy sütés közbe
a gőzök eltávozhassanak, és az egészet forró
sütőben megsütjük, ami kb. 3/4 óra. Jó étvágyat!
Csorba Ferenc főszakács
Sportvadász

Félvadkacsa vadászat Tatán!
Több év után ismét lehetőség van kiváló
röpkészségű félvadkacsára vadászni Tatán.
Várjuk baráti társaságok, vadásztársaságok
jelentkezését.
A vadászatok időpontja: 2007.augusztus 20.-át
követően egyeztetés szerint.
Információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Tata és környéki Földtulajdonosok Vadászati
Közössége
2890 Tata, Toldi M. u. 19.
Filipsz Attila fővadász,
telefon: 20/462-5890
attila@tataimgrt.axelero.net
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A VADÁSZTALÁLKOZÓ 2007
jelmondata :

FELHÍVÁS
Tisztelt Vadászok , Vadászjelöltek , a
határainkon belül vagy kívül élő , a vadászatot
és a természetet kedvelők nemre , korra tekintet
nélkül !

esemény

„Együtt a vadászat és vadgazdálkodás
jövőjéért !”
Szeretnénk , ha mindenki aki csak teheti ezeken a
napokon ellátogatna Ópusztaszerre , megnézné a
tervezett programjainkat , megtekintené a
kiállításokat , meghallgatná az előadásokat ,
válogatna kiállítók portékáiból , és egyúttal
megtekintené az Emlékpark nevezetességeit is .

A vadászatot és a természetet szerető sport és
hivatásos vadászok , a vadászat iránt érdeklődő
földtulajdonosok és földhasználók , erdészek és
mezőgazdálkodók , illetve valamennyi
érdeklődő részére 2007 augusztus 18 19 20.-án
Ópusztaszeren megrendezzük a

Legyen ez az esemény
a VADÁSZTALÁLKOZÓ 2007 a vadászok és
a nem vadászók közös ünnepe !

VAD Á S Z TALÁ LK O Z Ó
2007

Csongrád Megyei Vadászkamara
elnevezésű nagyszabású eseményt az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
területén .

BER-CAR
AUTÓKERESKEDÉS

A rendezvény elsősorban lehetőséget kínál arra ,
hogy a vadászok és vadászati szervezetek közös
ünnepe legyen , lehetőség a találkozásra , a
vadászbarátságok ápolására , a vadászati sikerek
és kudarcok megismerésére , a vadászat
jövőjének megvitatására , a kiemelkedő munkát
végzők nyilvános elismerésére , a hazai és
külföldi vadászati célkitűzések és eredmények
megismerésére , a Dél-Alföld vadászati
lehetőségeinek bemutatására , és nem utolsó
sorban az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark európai viszonylatban is kiemelkedő
látványosságot jelentő létesítményeinek és
nevezetességeinek megismerésére .

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT
NAGY FORGALMÚ AUTÓKERESKEDÉSÜNK
MEGVÁSÁROLJA,
ILLETVE BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉSRE
ÁTVESZI
SZEMÉLY ÉS TEHERAUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT,
AKÁR CÉGAUTÓT, SÉRÜLTET,
HITELLEL TERHELTET,
ÁLLAPOTTÓL FÜGGETLENÜL
Vértesszőlős Határ út. (Agip benzinkútnál)
TEL: 34 / 301-989
Hitelek: Tel / Fax: 34 / 510-054

Kérünk minden sport és hivatásos vadászt , és a
vadászattal rokonszenvezőt , aki ezeken a
napokon teheti , vegyen részt a rendezvényen ,
ismerje meg a programjainkat , látogassa meg a
bemutató helyeket , vagy legalább is vegye
szemügyre az Alföld eme rendkívül sokszínű és
élvezetes skanzenét .
Szeretnénk , ha minden e szenvedély vagy
szakma által elkötelezett vadász jelenlétével is
demonstrálná a vadászok táborának egységét ,
mellyel egyébiránt támogatást nyújthat a
vadászat és vadgazdálkodás jövőjéért , a
hivatásos vadászi szakma becsületéért , a
vadászok érdekképviseletéért tenni szándékozók
számára .

RENDKÍVÜLI
AKCIÓS
GÉPJÁRMŰHITELEK
TELJES KÖRŰ HATÓSÁGI
ÜGYINTÉZÉS (ÁTÍRÁS, EREDET VIZSGA,
BIZTOSÍTÁS)

GÉPJÁRMŰHITELEK AKÁR 0 %-TÓL,
AKÁR BARLISTÁSOK RÉSZÉRE IS
Gyors, rugalmas ügyintézés
Hiteliroda: Tel / Fax: 34 / 510-054
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HARMÓNIA VADÁSZBOLT
2890. TATA, Katona u. 17.
Tel.: 34/381-418, Fax: 34/589-736
MÁR 15 ÉVE A VADÁSZOK ÉS TERMÉSZETBARÁTOK SZOLGÁLATÁBAN!
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a megszokott színvonalon hatalmas
árukészletünkkel.
Ízelítőül a megye legnagyobb fegyver- és lőszerválasztékából
· exkluzív Krieghoff vadászfegyverek
· megbízható Steyr Mannlicher, SAKO, TIKKA, CZ golyós fegyverek
· elnyűhetetlen orosz IZS és TOZ vadászfegyverek
· COMLANBER, HUGLU sörétes fegyverek,
· a világ legolcsóbb HATSAN sörétes és légfegyverei
· RWS, ROTTWEIL, GECO, SAKO, Sellier&Bellot, NIKE-Fiocchi lőszerek
Optika
· ZEISS kereső és céltávcsövek
· Schmidt&Bender, Meopta céltávcsövek
· EXAKTA, PRACTIKA, VIXEN és VANGUARD keresőtávcsövek
· LEICA Geovid 8 x 56 távmérős keresőtávcsövek
Cipők, bakancsok, csizmák, ruhanemű
· Le Chameau, Deer Hunter, TermoSwed, RP, Venator, AKU, Olang, KAMIK, KOS
Fashion, AFARS, Ludiform, Wallaby bőrnadrágok
Egyéb kiegészítők
· GREINER kar- és ébresztőórák
· KA-CSA és Héliátor fegyverlámpák
· Ballistol, Stil Crin fegyverápoló szerek
A vadász és maroklőfegyverek sikeres műszaki vizsgáztatása érdekében lőfegyverein
ingyenes állapotfelmérést végeztetünk.
Ha Ön szereti a természettel a harmóniát, keresse a HARMÓNIÁT!
Minden vadásztársunknak, kamarai tagunknak gyakori vadászati lehetőségeket és
vadászsikerekben bővelkedő időszakot kíván az új üzemtervi ciklus alatt is a terület vezetőség
nevében.

Felelős kiadó: OMVK Kem Területi Szervezete
Felős szerkesztő: Lukáts Péter elnök
Fotók: Halmi Péter Pál, Nagypál Zoltán, Punk János
Nyomdai munka: REKLÁM-GM KFT.
2800 Tatabánya, Béla király krt. 66.
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