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Kedves Solymászok!
A közgyűlések közötti időszakokban rendszeresen megjelenő Hírlevelünkkel szeretnénk tájékoztatást adni az Egyesület életében a közelmúltban történt eseményekről, rendezvényekről illetve a jövőben minden közérdekű híranyagot, információt hírlevél
formában osztanánk meg a tagsággal.
												
MSE Vezetősége

Pályázatok, támogatások
Az egyesület működési célú pályázata
700 ezer forintot nyert, amelyből szeretnénk egyesületi logós pólókat vagy
egyéb logozótt ruházatot készíttettni a
tagok részére.
Támogatási kérelem került beadásra a Hungarikum Bizottsághoz egy
gyerekeknek készülő solymászati
oktatófilm elkészítésére is, amely a
tv-ben is bemutatásra kerülne. Ennek
elbírálása még folyamatban van.

A FM minisztériumba beadásra került
továbbá egy támogatási kérelem a
SkyTrial megrendezésére. A minisztérium szeptember közepére ígérte
a szerződés aláírását ill. a költségvetés elfogadását. A SkyTrial ősszel/
télen kerülne megrendezésre, attól
függően, hogy mikor érkezik meg a
támogatás a minisztériumból.
A beadott pályázat kivonata a
mellékletben elolvasható.

A sátoraljaújhelyi önkormányzat turisztikai fejlesztés projektjén belül
valósulna meg egy solymásztelep
létrehozása, amire a látványtervet,
költségvetést szeptember közepére
kell beadni az egyesületnek. A telep
elsősorban iskolai oktatás céljából
valósulna meg, a működtetésére
pályázat kerül majd kiírásra. A
tervezet szerint a solymásztelep mellett kialakításra kerülne egy lombkorona sétány is.

Vadászatok
október 19-20-21
Füzesgyarmat			
(Molnár Mátyás)
70/321-42-16
november 3-4-5	Orosháza			
(Rytkó Roland)		
20/919-95-73
november 17-18-19
Békéscsaba			
(Rytkó Roland)		
20/919-95-73
december 8-9-10
Skytrial+vadászat Dunavecse (Prágay István)		
20/591-11-79
december 27-28-29 Mezőberény			
(Zátonyi László)		
30/430-17-99
január 5-6-7		
Tataháza			
(Kiss Tamás)		
20/955-81-76
január 19-20-21
Abádszalók			
(Molnár György)
70/538-18-21
január 26-27-28
szezonzáró Bölcske		
(Molnár Mátyás)
70/321-42-16
A fenti ütemterv egyelőre tervezet. A megjelenéskor alkalomhoz illő öltözetben, érvényes vadászjeggyel, érvényes madártartási engedéllyel, továbbá a 2017. évre befizetett tagsági díjjal kell rendelkezni. Az MSE vadászatokon kizárólag telemetriával ellátott madár engedhető el. A kezdésre pontosan kell érkezni, ezzel tiszteljük meg egymást, nagyon kellemetlen a
többiekkel szemben, ha fél órákat várnak egy-egy notóriusan késő emberre. Az elejtett zsákmányt minden este át kell adni
a csoportvezetőknek, amennyiben valaki a teríték előtt vadat visz el, a MSE felelősségre vonást kezdeményez.
További tudnivalók a www.solymaszat.hu oldalon.

madárbiztosítás
A Groupama biztosítóval történt tárgyalás a következők szerint alakult. A biztosító ajánlata: a min. biztosítási díj évi 4
millió Ft. A kártérítési limit 500 ezer Ft/madár. Mivel a biztosító által kifizetett limit 1 évre 5 millió Ft lenne, így ez 10 madár
biztosítását fedezné. A fedezet nem terjed ki az 1 évnél fiatalabb ill. az engedély, gyűrű, csip nélküli madárra. Pusztulás
esetén állatorvosi igazolás megléte szükséges, melynek költségét a tulajdonos állja. Betegségre nem fizetnek, csak balesetre. Egy madár éves biztosítási díja kb. 22-23 ezer Ft lenne.
A biztosítókkal történt megbeszélések során még mindig ez volt a legkedvezőbb ajánlat, de mivel ez sem reális számunkra, és nem várható jobb ajánlat, így a közgyűlés szavazása szerint felfüggesztésre kerültek a tárgyalások a biztosítóval.
Magyar Solymász Egyesület 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 10.
Adószám: 18156034-1-03 • Számlaszám: 10103874-54619943-00000009
www.solymaszat.hu

Magyar Solymász Egyesület
solymászkönyv
Elkészült Pray György 18. században írodott solymászkönyvének
fordítása és nyomdai kiadása. A
kulturális alaptól kapott 1,2 millió forintból 500 db könyv került
kinyomtatásra, melyet a tagok ingyen fognak megkapni.
Ezúton köszönjük Bagyura Jánosnak a közreműködését és a könyv
létrehozását.
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madárbeszerzés
A vadonfogott héják befogása folyamatban van, 4
csapda van még kint. Akik eddig igényeltek madarat,
mindenki megkapta.
A MSE köszöni Baán Péter, Billege Balázs, Iván
Ákos és Fuszonecker Gergő héjabefogáson nyújtott
segítségét.
Kérjük, hogy akik megkapták a madaraikat, minél
előbb teljesítsék bejelentési kötelezettségüket!

Közgyülés, mustra
A közgyűlés 2017. augusztus 26-ára lett meghirdetve Apostagon a Dunamenti Kossuth Vadásztársaság
Vadászházában. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv a honlapon lesz megtalálható.
Ezzel egy időben lett megtartva a Mustra is, ahol a14 sólyom, 2 héja, 2 harris mellett egy jó hangulatú rendezvény jött
össze. A kiválóan sikerült pörköltet ezúton is köszönjük a főszakácsnak Motyovszki Hajninak és segédeinek!

Fotók: Északi Fanni
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