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Hat magyar erdõgazdaság együtt
mutatkozott be az Egyesült Álla-
mokban megrendezett vadászati vi-
lágkiállításon. A kiállítást 2010. ja-
nuár 20-23. között tartották Nevada
államban, Reno városában. A hazai
állami tulajdonú erdõket kezelõ tár-
saságok a Safari Club International
Közép-Magyarországi Egyesületé-
nek koordinálásával közös standon
kínálták Magyarország nagyvad-va-
dászati lehetõségeit. 

A magyar vadászati kultúra eddig
szinte ismeretlen volt az Atlanti-óceán
túlsó partján. Ennek megváltoztatását
tûzte ki célul a Gemenc Zrt., a Gyulaj
Zrt., a Mecseki Erdészeti Zrt., a Pilisi
Parkerdõ Zrt., a SEFAG Zrt. és a NYÍR-
ERDÕ Zrt. Mind az öt, idehaza lõhetõ
nagyvadfaj (gím, dám, õz, vaddisznó és
muflon) iránt nagy érdeklõdés mutat-
kozott. A figyelem középpontjában az
amerikai vadászok számára különleges-
ségnek számító õzbak állt, de a szabad-
téri vaddisznó-vadászatok és az apró-
vad (fácán, vadkacsa) iránt is nagy ke-
reslet mutatkozott. 

A kiállítás fontosságáról mindent el-
mond, hogy itt értékesítik a világ vadá-
szati kínálatának több mint kétharma-
dát. A kiállítók közé nehéz bekerülni, a
részvétel SCI tagsághoz kötött, Magyar-
ország idén díszvendég volt, így ki-
emelt helyen állíthattunk ki. Ajánlatain-
kat a szóbeli tájékoztatás mellett szóró-
lapokkal, dvd filmekkel és külön a kiál-
lításra készített, csomagárakat tartalma-
zó árlistával mutattuk be. A kiváló mi-
nõségû magyar vadállomány mellett
magas színvonalú, az amerikai vendé-
gek igényeit kielégítõ szolgáltatások,
kiváló vadászházi szálláshelyek, gaszt-
ronómiai különlegességek is szerepel-
tek a kínálatban. Számos érdeklõdõ volt

kíváncsi a vadászat mellett egyéb pro-
gramlehetõségekre, turisztikai látvá-
nyosságokra, és a nem vadászó kísérõk
számára igénybe vehetõ lehetõségekre
– foglalta össze Kaknics Lajos, a NYÍR-
ERDÕ Zrt. vezérigazgatója.

Milotai Gréta, a NYÍRERDÕ Zrt. hu-
mánpolitikai munkatársa, a hazai kiállí-
tóhely vezetõje szerint a négy nap so-
rán rendkívül sokan fordultak meg a

magyar standnál. A látogatók között az
észak-és dél-amerikai vadászok mellett
a többi között oroszok, dél-afrikaiak,
spanyolok, olaszok, franciák, horvátok,
ukránok és bolgárok egyaránt voltak. A
Convention egyik díszvendége, az
Egyesült Államok 43. elnöke George W.
Bush volt, aki a kiállításon tett látogatá-
sa során a magyar standot is felkereste.

Hazai sikerként könyvelhetõ el,
hogy az SCI Közép-Magyarországi
Egyesülete érdemelte ki a 2009-es év
legjobb nemzetközi szervezeti egységé-
nek járó elismerést. A kitüntetést Cseter-
ki Imre, az egyesület elnöke vette át. A
standon folyó munkát – a szervezésben
is oroszlánrészt vállaló – dr. Kõhalmi
Zsolt, a Safari Club International nem-
zetközi igazgatója koordinálta; Prihoda
Judit festõmûvész pedig vadászati té-
májú festményeit mutatta be. 

Vereb István

Vadászati világkiállítás Renoban

Bármely település megirigyelheti dr.
Czerny Károly „Ráckeve Évgyûrûi ké-
pes krónikája”cimû igényes kiadványát. 

A szerzõ kellõ alapossággal mutatja
be szeretett lakhelyét képekben szavak-
ba. Nem feledkezve meg erdész mivol-
táról, jelezve a könyvet lapozgatónak,
hogy mit köszönhet a város az erdészek
támogatásának. E mû „ piár tevékenysé-
ge „révén nyilvánvaló hogy sem a rác-
kevei notabilitások, sem az egyszerû
polgárok nem hisznek az olykor fel-
bukkanó nézetnek, hogy az erdészek
csak egyszerûen fanyûvõk. 

A kiadvány a helybéli lakosoknak biz-
tos fogódzó településük történetéhez, a
kivülálló szerencsés pedig, aki hozzájut a
könyvhöz, példát meríthet hasonló mun-
kához.  De nem készülhetett volna el a
mû, ha nem nyeri el Az erdõk közjóléti
célú védelmi pályázat támogatását.  

Gratulálunk Károly, mert munkáddal
sokat tettél az erdészek elismeréséhez. 

A könyv kereskedelmi forgalomban
nem kapható.

Pápai Gábor

Integráció
A Vértesi Erdõ Zrt. összefogva további 6
társ-erdõgazdasággal és 2 magántulaj-
donú gazdasági társasággal, 2009. no-
vemberében megalakította a hazai er-
dõgazdaságok közös villamosenergia-
beszerzését szorgalmazó integrációt. A
2010. évre vonatkozó tenderben az át-
húzódó szolgáltatói szerzõdések miatt
összesen 4 erdõgazdaság és a 2 magán-
tulajdonú vállalat vehetett részt. 

Cégünk megelégedéssel zárta a ver-
senyeztetést, mivel az összefogás kere-
tében az integráció minden egyes aktív
tagja igazolható, s számottevõ megtaka-
rításhoz jutott.

Az integráció lehetõségeit látva a 18
társ-erdõgazdaság többsége azóta már
jelezte felénk, hogy a  2011. beszerzési
évtõl kezdõdõen szintén csatlakozni kí-
ván a közös versenyeztetéshez.

Dr. Széles Attila vezérigazgató

Ráckevei „bédekker”




