Tisztelt Solymásztársak, Barátaink, kedves érdeklődők!

A Magyar Solymász Egyesület 2021. október 1-3. között tartotta évadnyitó vadászatát az ország egyik
legszebb helyén, a mesés Hortobágyon. A vadásztársaság már jó barátként várta egyesületünket,
hiszen nem először találkoznak az általunk képviselt vadászati móddal. Annak ellenére, hogy a találkozó
október elsejére esett, a résztvevők száma meglepően nagy volt.
A szervezők valószínűleg elszólhatták magukat a solymászok érkezésének dátumáról, mert kint a
területen mind a nyulak, mind a fácánok jóval felkészültebben vártak bennünket az eddig tapasztaltnál.
A korai dátum miatt a még lábon álló kultúrák nyújtotta védelmet maximálisan kihasználták a nyuszik,
viszont akiket a nyílt területen sikerült tetten érni, mesterien cselezték ki madarainkat. Némely
tapsifüles által bemutatott produkció láttán régi legendás korcsolya közvetítések jutottak eszembe.
Szinte már láttam magam előtt, ahogy Vitray Tamás hangja kíséretében a zsűri magasra emeli a 10-es
számú táblát, egy tripla leszúrt Rittberger, vagy egy dupla Axel után. A képzett madaraknak persze még
így is sikerült megakasztani egy-egy gyakorlatot. Vadászat közben nagyon magas számban voltak jelen
a darvak, gyűjtöttünk is szebbnél- szebb tollakat. A nap végén többek elkeseredésére felvilágosítottunk
mindenkit a védett madarak származékainak tulajdonlásáról, ezek után a tollakat a területen hagytuk.
A sasos, a héjás és a sólymos csoport is sikeresen szerepelt a vadászaton. Csodás pedzéseket
láthattunk, melyeket esténként a szálláson jól ki is vesézhettünk. Külön szeretném kiemelni a rendkívüli
segítő készséget solymászainktól, akik egymást segítve, néha a saját pedzési esélyüket is feladva
próbáltak a másik solymásztárs kedvében járni. Segítettük egymást és szívből örültünk a
solymásztársak sikereinek.
Apropó a szállás. Minden köszönet megilleti vendéglátóinkat, ahol már családtagként fogadtak és
kényeztettek bennünket. A második este számunkra elkészített vacsora lelki és testi felüdülést is
jelentett. A jó vacsora után sorra kerültek elő különböző palackok, melyek tartalmukkal sokat emeltek
az amúgy is nagyon jó hangulaton, és a sztorizások mellett hamar eljött hajnal.
A három nap koronájaképpen, egy csodás teríték mellett állva mondhattunk köszönetet és
búcsúzhattunk el egymástól és vendéglátóinktól.
A fényképekért köszönet évek óta velünk sétáló fotósoknak, Boros Erzsébetnek és Fodor Lajosnak.
Következő vadászat, Kaszaper.
Solymászatra Fel!!!!
Solymászüdvözlettel:
Rytkó Roland
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