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Hogy elszállt az idõ, szokta mondogat-
ni nagyanyám, amikor találkozott egyik
ritkán látott unokájával. Amaz megnõtt
megerõsödött és megkomolyodott. 

Nos, így van ez az egy híján húsz éve
megnyílt fegyver-, horgász-, és vadász-
kiállítással is. Rendezõdtek a sorok, va-
lahogy egyszerûen megtalálható volt
minden, mi szemnek, szájnak kedves.
Különösen azoknak, kik nem elõször
nézték végig a rendezvényt. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
megnyitójában szólt arról, hogy a CIC je-
lezte: Magyarországon zárt térben nevelt,
például hormoninjekciókkal feljavított,
génmanipulált kapitális õzbakokra, szar-
vasbikákra rendeztek fizetõs vadászatot
külföldieknek, ami nemcsak állatkínzás,
hanem csalás is, és nagyon súlyosan árt a
magyar vadászat presztízsének, illetve
veszélyezteti anyagi érdekeit.

Az ügyvezetõ elnök kifejtette, ez el-
len a legkeményebb hatósági intézke-
désekkel kell fellépni. Elmondta, javas-
latukra a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal a rendõrségnél bûnszövetség-
ben elkövetett állatkínzás és csalás ala-
pos gyanúja miatt feljelentést tett.

A parlament hamarosan tárgyalja az
új fegyvertörvény tervezetét, ami jelen-
tõsen csökkenti a vadászokra háruló ad-
minisztrációs terheket. Ezen túlmenõen
az új büntetõ törvénykönyvben önálló
bûncselekmény lesz az orvvadászat,
ami lehetõvé teszi az orvvadászokkal
szembeni hatékony fellépést. A további
megállapodások alapján pedig megva-
lósul az is, hogy az erdészek és a hivatá-
sos vadászok a rendõrökhöz hasonló
védelemben részesüljenek majd, ami-
kor fellépnek például a falopás, vadlo-
pás és egyéb bûncselekmények ellen.

A megnyitón a kormány, a civil szer-
veztek, a természetvédelmi és vadgaz-
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dálkodási ágazat képviselõi aláírták a
vadászható fajok körére, valamint az
apróvadfajok vadászati idényére, illetve
egyes trófeák behozatalára vonatkozó
megállapodást is.

Fazekas Sándor miniszter köszöntõ-
jében szólt arról, hogy a tárca kiemelt fi-
gyelmet fordított arra, hogy a megálla-
podás mindkét ágazat számára elõnyös
megoldásokat tartalmazzon. 

A dokumentum értelmében tovább-
ra is védett faj marad az egerészölyv, a
barna rétihéja, a héja, a holló és a
nyuszt és természetvédelmi oltalom alá
kerül a menyét. Védett faj marad a fürj,
a vadgerle és a fenyõrigó is.

Kétségtelen, hogy a 14 ország 200 ki-
állítója közül a legegységesebbek az ál-
lami kezelésben (MFB) lévõ erdõgazda-
ságok voltak. Köszönhetõ a térben
praktikusan elhelyezett pavilonoknak.

Ez alkalomra jelent meg „ A mi erdõnk”
legújabb száma, melyben szó van a fa-
tüzelésû kandallókról, a merített papír-
készítésrõl, a téli vadetetésrõl, a tûzifá-
ról és még sok érdekességrõl.

A tavalyi ígérethez híven ízelítõt kap-
tunk Észak-Amerika vadvilágából. 

Tél vége felé a szarvasbõgõ verseny
bizsergethette az igazi vadászemberek
lelkét. Illusztrációként a világon találha-
tó szarvasfajokból 30 különbözõ trófeát
láthattunk. 

Kissé meghökkentõ volt, hogy az
egyik standon a kiállítók „otthon felejtet-
ték” a kitömött zsiráf testét, így csak nyak-
tól fölfelé láthattuk a derék afrikai vadat.

Mindezzel együtt a FE-HO-VA a
HUNGEXPO sikerkiállításai közé tartozik.

Az MTI és az OEE honlapja alapján
összeállította és fényképezte:
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