Tisztelt MSE Vezetőség és Tagság!

A Világkiállítás kapcsán kialakult helyzet miatt, illetve megelőzve az MSE munkáját megkérdőjelező
esetleges további vádaskodásokat, mint a pályázatok elkészítésére felkért projektmenedzser szeretnék
néhány gondolatot megosztani a tagsággal.
2019-ben felvetődött az ötlet, hogy rendezzünk egy Solymász V4 találkozót. Eközben megérkezett a
felkérés és megkezdődött a Világkiállításra való pályázat előkészítésének munkája. Az Egy a
Természettől vezetősége az ötletünk mögé állva, a Világkiállítás „reklámrendezvényeként” támogatta
a V4 találkozót. A rendezvényre 12 millió forintot kapott az MSE. Egy laikus ember is fel tudja mérni,
hogy ezt a nagy volumenű rendezvényt, úgy, hogy a résztvevőknek teljesen ingyenes volt, ennyi
pénzből, a megvalósult színvonalon, a 150 fő számára nem lehetett megrendezni. E mögé nagyon sok
embernek be kellett fektetnie saját – szellemi, fizikai, anyagi – forrását. A pályázati összegként kapott
pénz el lett számolva, minden egyes szolgáltatás külön számlával, teljesítési igazolással. A rendezvény
szervezése, a lebonyolításban segítők munkája társadalmi munkában történt, azért egyetlen forint sem
lett kifizetve.
A 2020-as évre szintén benyújtottunk pályázatot, ami a kialakult járvány miatt elmaradt.
Azonban tovább folytatódott a Világkiállításra való rendezvény szervezése. Egy fél éves munka volt a
hagyományos vadászati módok szervezeteinek közös pályázati anyagának összeállítása, melyre az
összeget a kiíró határozta meg. A beadott anyagot aztán különböző indokokkal és néhány nem
szimpatizáns közbenjárására megnyirbálták, majd több szervezetet a visszalépésre kényszerítettek
ezekkel az intézkedésekkel.
A Magyar Solymász Egyesület még ezt követően is kitartott, hiszen fontosnak és kötelezettségének
érezte a Solymászat képviseletét a Világkiállításon. Többszöri egyeztetést követően sikeres pályázatot
nyújtottunk be, amelyben a pályázott - és szintén a kiíró által meghatározott – 16 millió Ft összeg
tartalmazza az összes résztvevő díjazását, étkezését, esetleges szállását, a szükséges anyagok
beszerzését az alábbiak szerint:
-

Anyag beszerzés: Pavilon számára beszerzendő szakmai anyagok, eszközök: tradicionális
solymásztarisznyák, solymász kesztyűk, sólyom sapkák és madár szerszámok, itató és fürdető
tálak, magas állók, körállványok, sólyom blokkok

-

Beltéri bemutatók: A kiállítás teljes ideje alatt (20 nap) naponta 30 perc időtartamú rövid
solymászattörténeti előadást, szabadon röptetést, interaktív elemek sokaságát (pl.: közönség
bevonása a röptetésbe) tart különböző bemutatható vadászmadarakkal - vándorsólyom, héja,
karvaly, északi vadászsólyom, szirti sas, kerecsen sólyom, harris ölyv - 3 fő solymász

-

Kültéri bemutatók: A kiállítás ideje alatt - három héten keresztül - hetente 4 alkalommal
(csütörtök – péntek – szombat – vasárnap) 4 fő solymász által tartott 30 perc időtartamú kültéri
bemutató, szabadon röptetés, szatunázás, kiegészítve rövid solymászattörténeti előadással,
madarak bemutatásával.

-

Szakmai jelenlét biztosítása: A kiállítás teljes ideje alatt (20 nap) naponta 3 fő szakmai
jelenlétének biztosítása, díjazása, megszervezése, ezzel garantálva a nagyközönség szakmai
tájékoztatását, a solymászattal, illetve a programokkal kapcsolatos mindenfajta információ
nyújtását

-

Tematikus nap megrendezése: A hazai és nemzetközi szakma részére tematikus nap
rendezése. Tervezett előadások témája: - Nők a magyar solymászatban - Magyar solymászok
által kidolgozott szürkefogoly védelmi és telepítési rendszer bemutatása - A nemzetközi

szövetség 3 delegáltjának előadása( vándorsólyom program, hybridek a solymászatban,
solymászat és természetvédelem valamint ragadozómadár védelem) - Innovatív
rádiótelemetriás megoldások a solymászat, vadgazdálkodás és a természetvédelem
szolgálatában - Ragadozómadaraink zárttéri tenyésztése (4 fő szakmai előadó díjazása,
előadások közben illetve kötetlen beszélgetés alatt kávé, frissítő, pogácsa, sütemény
felszolgálása 2 alkalom kb. 100 fő részére, büféasztalos étkezés 1 alkalom kb. 100 fő részére, 2
fő szinkrontolmács, szinkrontolmács technika tolmácskabin, tolmácspult, tolmács központ,
sugárzó, 50 db vevő készülékeket fejhallgatóval stb. biztosítása)
-

Kiadványok készítése: Szakmai kiadványok előkészítése, nyomtatása. Tervezett kiadványok:
Solymászat képekben, Solymász almanach A/4 méretű keménytáblás, Solymászat
enciklopédiája, Lelovich-féle Solymászat kézikönyv A/4 méretben. Pavilon katalógus
szövegének megírása a hazai solymászatról, ismertetők, képaláírások, tárgyleírások. Molinók,
grafikai tervezés, ismertetők, szórólapok, egyéb (katalógus szövegek, képaláírások,
tárgyleírások stb.)

-

Szállás, étkezés: A rendezvényen a szakmai jelenlétet biztosító vidéki résztvevők, illetve a
bemutatókat tartó solymászok félpanziós szállodai elhelyezése.

A szerződéskötéshez, illetve megvalósításhoz kapcsolódó összes dokumentációt visszaküldtük, a
támogatási szerződést június közepén aláírásra megkaptuk, azonban az aláírás előtt néhány, az
előzetes egyeztetések során elhangzott ígérvényeket, az Egyesület vezetősége írásban is kérte. Ezek az
alábbiak voltak:
-

Közreműködők számára belépő
Parkolóhely (lehetőleg közel a pavilon bejáratához)
Napközbeni alap ellátás a szakmai jelenlétet biztosítók számára: egyszeri étkezés, víz
A szakmai jelenlétet biztosítók mellé angolul beszélő kisegítő személyzet biztosítása (cca. 6 fő)
Egységes formaruha
A madarak esetleges sérülésére stb. kötött biztosítás
Az IAF nemzetközi szervezet megjelenhessen az MSE pavilon területén belül
Bemutató alatt nem lehetnek más bemutatók a KP további területein
2 db 5x5 m-es sátor pihenő számára, nyitott oldal csak olyan területre néz majd, ahol nincs
állatmozgás (padozatra nincs szükség)

Ezt követően 2021 június 30.-án az MSE vezetősége Dr. Németh Balázs útján szóban közöltek alapján
értesült arról, hogy a Magyar Solymász Egyesület kizárásra került a világkiállítás résztvevői közül. Az
alig három hónappal a megnyitó előtti kizárásról (mint ahogy anno a világkiállításra történő részvételre
is felkérő levél érkezett) írásban történő megerősítést az Egyesület a mai napig nem kapott.
Az eltelt 10 napban, egy közösségi médiában közzétett tájékoztatás szerint egy másik szervezet
hivatalos tájékoztatást kapott az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás szakmai
vezetőségétől, hogy az eddigi partnerszervezettel a solymászat bemutatása érdekében létrejött
együttműködés, korábban kialakított szervezeti kereteit elvetik, és a Vadászati Világkiállítás kapcsán
tervezett együttműködési megállapodást nem kötik meg. Ezzel egy időben felkérés is érkezett a MIRSA
Egyesület felé, hogy az Egyesület vegyen részt a Vadászati Világkiállítás solymászatot bemutató
szakmai programjának kidolgozásában, kivitelezésében. A felkérést a MIRSA Egyesület Közgyűlése elé
terjesztette, amely felkérést a Közgyűlés jóváhagyólag megszavazta, elfogadta. Így az említett
egyesület „kényszerhelyzetbe került”, idézem: „…vagy megcsinálja a szervezést a MIRSA, vagy
szélsőséges esetben, említés szinten jelenik meg a solymászat a kiállításon.”
Egy felelősségteljes vezető ilyen felkérést - semmilyen előkészítés nélkül - nem vállal, ezt
színvonalasan, szakmailag kifogásolhatatlanul nem lehet ennyi idő alatt megvalósítani! Erre igazolást
ad, hogy most, a Magyar Solymász Egyesületet eddig ért összes atrocitás mellőzésére érkezett felkérés
az alábbiak szerint: „ …. Tehát személyesen kérek Mindenkit, minden magyar solymászt, hogy
lehetőségeitekhez képest támogassátok ezt a munkát. Nem nehéz elképzelni, hogy ilyen rövid idő alatt

óriási munkaterhelés és nyomás fog nehezedni azokra, akik részt vállalnak a projektből. Ezért
szeretném kérni Tőletek, hogy segítsetek, hogy szép vadászati ünnepként tekinthessünk vissza a
rendezvényre. A negatív hangvételű, cinikus és rosszindulatú kommentek nem ezt a célt szolgálják.
Kérlek Benneteket, ne nehezítsétek ezekkel a szervezők munkáját. A sértettségeket tegyétek félre, és
fogjunk össze, legalább erre az időre. „
A solymászatot és az általam megismert és nagyra tartott solymászokat tisztelve kívánom, hogy tényleg
sikeres legyen a MIRSA Egyesület képviselete a Világkiállításon! Azonban csatlakozva az előbb idézett
felkéréshez, kérem azokat a kritizálólat, akik továbbra is ellenségesen állnak az MSE munkájához, hogy
ők is tartózkodjanak a negatív hozzáállással és hagyják meg nekünk a lehetőséget, hogy méltón
folytathassuk a V4 találkozó és konferencia szervezését és lebonyolítását!
Én, személy szerint a pályázatok elkészítésében projektmenedzserként csak a solymászat iránt érzett
személyes indíttatásaim, és vadászként több vadásztársaságban végzett gazdasági szakemberként
szerzett tapasztalataim miatt veszek részt! Ezért továbbra sem tartok igényt semmilyen (anyagi)
ellenszolgáltatásra!

Vadászüdvözlettel!

Novákné Magyar Hajnalka

