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VADÁSZ SÁND OR

Szerencsés gyermekkorom volt. Házunkat minden irány-
ból erdô ölelte. Ez volt az én játszóterem. A természet
szeretete és csodálata egy egész életre meghatározó élményt
jelentett számomra. Édesapám gyerekkori fényképezôgépé-
vel kezdtem az elsô próbálkozásokat. A gép is, a kitartó pró-
bálkozás is mindmáig megmaradt.

Ma is épp olyan lelkesedéssel járom a természet útjait,
mint kisdiák koromban. Keresem, kutatom és kamerámmal
megörökítem a ritka pillanatokat, mert a felfedezés öröme
semmi mással nem pótolható élménnyel ajándékozza meg az
embert.

Remélem nem csak a magam, de mindannyiunk örömére.

Vadász Sándor
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Azt hiszem, érdekel mindenkit, hogy egyes
vadászterületeken, milyen feltételekkel és mi-
lyen lehetôségekkel lehet vadászni. Sokan kér-
dezték és kérdezik, hol mennyi a tagdíj mik a
vadászati lehetôségek stb. Ebbôl az alkalomból
önkéntes alapon kértük a vadászatra jogosulta-
kat amennyiben nem sértô ill. titkosak ezek az
adatok akkor osszák meg.

39 vadászterülettôl kaptunk erre vonatkozó-
an adatokat. Természetesen nem az volt a cél,
hogy nevesítsük az egyes vadászterületeket, ha-
nem bárki összehasonlíthassa a saját lehetôsé-
geit.

A táblázatból látható hogy nagy szórások
vannak, de ez természetes. A vadászterületek
adottságai között is nagyok a különbözôségek,
illetve az adottságok kihasználása, a gazdálko-
dási, hasznosítási célok sem azonosak.

A tagság ára !?

legkissebb legnagyobb
1 vadászra esô vadászterület nagyság (ha) 76 597
Taglétszám (fõ) 11 80
Terület nagyság (ha) 2500 25000
Éves tagdíj (Ft) 4000 180000
Közösségi munka kötelezettség (nap/év) 0 100
Közösségi munka megváltás pénzben (Ft/év) 0 100000
Élônyúl-befogási kötelezettség (nap/év) 0 6
Élônyúl-befogási kötelezettség pénzbeni 2500 10000

megváltási lehetôség (Ft/nap)
Vadászati idény fácán kompetencia
mennyisége (db/év) 7 45
Vadászati idény mezei nyúl kompetencia
mennyisége (db/év) 0 15

Tagdíj ellenében vadászható vadfajok
Igen Nem

Dúvad (vadászterület) 38 1
Vízivad (vadászterület) 36 3
Nevelt réce (vadászterület) 4 31
ôz tarvad (vadászterület) 31 7
ôzbak (vadászterület) 15 20
Szalonka (vadászterület) 23
Vaddisznó 20
Gímszarvas 5
Dámszarvas 3
Alanyi jogú vendéghívási lehetôség 20 13 (4 nincs adat)
Vendéghívó jegy vásárolható 0 6 vt.-nél nincs behatárolva

Vadászok az
állattenyésztési

napokon
Tavaly elôször vettek részt a megye

vadászai is Hódmezôvásárhelyi Állat-
tenyésztési Napokon. A sikeren fölbuzdulva
a Vadászkamara megyei szervezetének
vezetésével idén szélesebb kínálattal jelenik
meg az ágazat.

Bemutatjuk a legnagyobb Csongrád
megyében zsákmányolt trófeákat, és néhány
egzotikus zsáékmányt. Láthatóak lesznek a
fontosabb fácán alfajok, valamint bemu-
tatunk az élvefogó csapdákból néhányat, és
fajtacsoportonként mutatjuk be a vadászat-
ban használatos fontosabb kutyafajtákat. Az
ismert vadászfestôk közül Bede Péter, Boros
Zoltán, dr. Soós László, Kis Richárd, Kovács
Tibor, Murai Róbert, Mráz Jánbos, Rékasi
Csaba és Valaczkai Erzsébet alkotásit
láthatják a vendégek. A vendégek 25-én
délután Hubertusz megemlékezést lesz a
tavaly fölavatott ôzbak szobornál.

Felhívás
A vadászjegyek érvényesítésének kam-

pányfeladatán túljutottunk.
A tavalyi évben 2237-en, míg idén 20020

fô érvényesítette vadászjegyét.
Azon vadászok, akik ezt jelen pillanatig
még nem tette meg, rendôri ellenôrzés

során súlyos szankcióknak
teszi ki magát.

Felhívjuk a mulasztásban lévô vadász-,
kamarai tag figyelmét, saját érdekében
- a kellemetlenségek elkerülése végett -

mihamarabb érvényesítesse vadászjegyét.

Az idény elsõ
nagy bakja

Szalonkázáskor már aggódva figyelték. A
reggeli húzás után többen is elkocsikáztak a ta-
nyája felé. A Nagy Bak - most már közhírré te-
hetjük - az atkai holtág felé vezetô Tisza-töltés
mellett lakott. Alighanem az árvíz szorította ki,
korábban nem látták. Pedig tenyérnyivel a füle
fölé nyúló agancsát nehéz lett volna összeté-
veszteni! Azért is aggódott érte Muhari Endre, a
Felszabadulás Vt. hivatásos vadásza. Forgalmas
út mellett vert tanyát, s az autókkal sem volt
különösebben bizalmatlan.

Már megvolt a "gazdája" is: dr. Tráser László,
a társaság tagja (Egyébként a Szegedi Tudo-
mányegyetem gazdasági fôigazgatója) vállalta,
hogy meglövi. Persze ezt sokan vállalták volna,
de ô - némi kedvezménnyel - hajlandó volt
megadni az árát is. A leendô elejtô is meg-
nézhette többször az élô bakot, vágyakozva,
remegve gusztálta.

Április 15-én hajnalban azonban nem talál-
ták helyén az Öreget, két fiatalabb bak állt ott.
Végül kicsit távolabb leltek rá, két sutával volt.
Sikerült a lövés, a Nagy Bak soha többé nem tér
vissza az ártérbe. Az elejtô boldogsága határta-
lan volt. S alighanem mi, Csongrád megyei va-
dászok is örülhetünk, hogy ez a kivételes trófea
itt marad nálunk. Az elejtô ígérete szerint a
Hódmezôvásárhelyi Állatenyésztési Napokon
bárki megnézheti.

A nagy bak lefôzött koponyája jószerével még
meg se száradt, lapzártáig nem bírálták el. A
fajsúly gyengének bizonyult, Muhari Endre
vadôr saját mérése szerint 24 órás kisko-
ponyára számított súlya 430 gramm, a szár-
hossz 30 cm fölött van a páratlan 8-as agancs.
Az elejtett bak korát 6-7 évesre becsülik.
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A dolmányos varjú-, és szarkapopulációnkat
leghatékonyabban a Larsen-csapdával tudjuk
csökkenteni, de megfelelô lôkészséggel a tarso-
lyunkban, és lelkiismeretes hozzáállással elér-
hetô, hogy apróvadunk e szárnyas kártevôi csak
elvétve forduljanak elô vadászterületünkön. (Ha
elvétik a határt, és betévednek a szomszéd terü-
letrôl.) 

Tíz éve egy nyelvtudásából és még ki tudja
mibôl élô Csongrád megyei jáger azt mondta,
hogy nem tudnak mit kezdeni  szürke varjúval.
Mondtam, hogy a tavaszi rügyfakadáskor fel
kell térképezni a fasorokban, erdôsávokban és
tanyatelkekben lévô fészkeket, és rá kell szánni
másodmagaddal 8-10 napot. Ki kell lôni a haj-
nali hûvössel a tojásait féltô tojókat. Kezdô vad-
ôr koromban a Bajai út, a Kiskunhalasi út és a
zákányszéki átkötô által bezárt háromszögben
a tanyavilágban magam rúgtam a fákat, és lôt-
tem a kiugró szarkákat. Persze, akkor még min-
den jobban ment. A vadászvizsgámon
Hagymási Laci bácsi az ötödik lövést követôen
megköszönte a produkciót. (Akkor még csak öt
korong eltalálása volt a limit.) Tehát „lenn, a do-
rozsmai határban ..”, legszebb terítékemen egy
hajnali szarkaugrasztás után 26 db kotlófoltos
tojó feküdt. Persze akkor még az ôzbak idény
csak május elsején indult, a vendégeket kísérni

A tavaszi vadgazdálkodási feladatok apró-
vadas területeken nem merülnek ki az április
15-dikén kezdôdô, ôzbak vadászatra való felké-
szüléssel. Az apróvad szôrmés és szárnyas kár-
tevôinek kordában tartása az elsô feladat, ame-
lyet el kell végezni a várható siker érdekében.
Ezt hajlamos sok vadgazdálkodó elszabotálni.

Pedig ha nem végezzük el a tavaszi „dúvad
mentesítést“, megfelelô élôhely-kialakítás köz-
ben is elmarad az eredmény!

Remek módszert találtunk fel újra „spanyol-
viaszként“ a „Larsen-csapdát“! Informálódtam
több gyakorló vadgazdától és szeretném a ta-
pasztalatokat megosztani. Elsôként a Pitvarosi
Vt. vadászmesterét, Nagy Tibort kértem meg
beszéljen az „új“ módszer sikerérôl, nehézsége-
irôl, alkalmazásának feltételeirôl.

Elsô lépésként a törvényi hátteret kell biztosí-
tani, tehát engedélyt kell kérni a szárnyas kárte-
vôkre, hiszen vadászatát vadászati idény hatá-
rozza meg.

Fontos, hogy szarka fogására a leghatéko-
nyabb az élô szarka csali, mivel a kora tavaszi
territoriális viselkedést akarjuk kihasználni.
Ezért jó idegen területrészrôl származó szarká-
val csalizni. Bár ezzel a csalival csak szarkát fog-

tak! A csaliként használt madarak jól tûrik a
fogságot, de rendszeres gondoskodást igényel-
nek friss vízrôl és eleségrôl gondoskodni kell!
Remek eleség a száraz kutyatáp!

Érdemes március elején elkezdeni szarkázni
ekkor már hevesen támadják a csalimadarat -
vesztükre. Hatékonyságára lehet jellemzô, hogy
tavaly március 19-étôl április 3-ig a 6473 ha-on
négy csapdával kezdve 100 szarkát fogtak úgy,
hogy a területnek csak 2/3 része lett lefogva. Ez
a hatékonyság lôfegyverrel elképzelhetetlen!
Tehát ennyivel kevesebb fog fészket építeni, és
fiókát nevelni fácántojáson!

Sok többletmunkával jár a csap-
dák ellenôrzése. Sôt ha a kihelyezés
után nem fog, át is kell telepíteni, de
2-3 társasági tag és egy-két 16-18
éves vadászjelölt segíti a munkát
magáénak érezve a feladatot.

A csapda beszerzése nem komoly
összeg 6000 forintért lehet hozzájut-
ni, de elkészíthetô akár házilag is.
Nagy Tibor szavaival élve: „Egysze-
rû, mint a faék!“

Természetesen használható egész
éven át, és különbözô csalikkal más

kártevôk is foghatók vele. Javaslat, hogy ha más
csalival, pl. tojás, hús, galamb stb. erôsített hálót
kell alkalmazni, mivel a szôrmés ragadozók ki-
rágják magukat a „csirkehálóból“.

Sokan kezdték újra alkalmazni ezt az ôsi
módszert és reméljük egyre többen fogják meg-
teremteni a feltételeket a sikeres ragadozó gyérí-
téshez.

Természetesen nem szabad megfeledkezni a
többi módszerrôl sem, hiszen a jövô év záloga a
megmaradt szaporulat!

M.P.

pedig nem kellett vadôrnek. Voltak hozzáértôb-
bek, a jáger csak zsigereljen és készítse ki a trófe-
ákat a vadászháznál. Félre most a régi sérelmek-
kel, olyan vadászataim sosem lesznek!

Tizenegy éve újraírták Csongrád megye vad-
gazdálkodási térképét.A területek felszabdalásá-
val a vadôrvándorlás is beindult. Mi is két jó he-
lyett kaptunk két másikat, az „indultak még” ka-
tegóriából. Én is új területet kaptam, ahol elô-
döm csak az ôzre és a rókára fektette a hang-
súlyt. Persze májusi ôzvadászat és kilomboso-
dott fák fogadtak. A fészkeket nem találhattam
meg, bár ekkor még négy-öt nap alatt lezongo-
ráztuk a bakvadásztatást. A kedvezôtlen elôjelek
ellenére azévben 98 db szarkát zsákmányoltam.
Az azt követô évben már csak 64 db-ot, és igaz,
ekkor már csak 15-20 pár szarka költött az én já-
rásomban. Fiam és Salánki Feri barátom volt
nagy segítségemre e munkában, melyet ilyen
társakkal öröm volt végezni. Ferivel egy hajnal-
ban 13 tojót zsákmányoltunk, ez volt a csúcs. Én
rúgtam, ô lôtte. Nemigen duplázott.

Szegváron ô a dúvadak réme, nem az „öreg”
szakmabeli. Ja, mikor elkerültem a Tisza mellôl,
még felhôbe járt a szegvári-mindszenti határból
a dolmányos varjú, de fôleg Feri barátom ráme-
nôsségének és lôtudásának köszönhetôen mini-
mális szintre szorult a varjú és szarka állománya.

Varjú nem tud úgy károgni, nemhogy ember,
mint Feri. Szóval, csali hangokkal, mûuhuval,
sötétben való kiérkezéssel és némi lôkészséggel
igenis lehet kiváló eredményeket felmutatni. Én
ma már sajnálom, hogy nincs elég szarka a terü-
letrészemen, mert így eltûnik a vörös vércse és
az erdei fülesbagoly a határból. Nincs, ami fész-
ket építsen nekik. Köztudott, hogy ôk a régi, el-
hagyott fészkek lakásfoglalói, mint nagyváros-
okban a kisebbség. Az új, elsô szarkafészek gaz-
dája legtöbbször a bagoly lesz, a másodiké a vér-
cse, és majd csak a harmadik fészekben költhet
az építô, a szarka. A vadôr meg keresse a fészket
a kilombosodott fákon! Én az idén nem haszná-
lok Larsen-csapdát, mivel az öt pár szarkámat
meghagyom építkezni a jogosan védett ragado-
zó madarainknak. A tavalyi 66 db-os Larsen-
csapdás terítékemnek  80 %-a annak a munka-
társamnak a területérôl jött le, ahol 11 éve én
voltam a jáger, és most be kellett segíteni, mivel
a „ringbe bedobták a törölközôt”.

Tehát csapdázzatok, de lôjétek is! Tudjátok,
hogy Oliver Cromwell - aki az 1640-49-es angol
polgári forradalom vezetôje volt - „vasbordájú
hadsereg”-ének jelszava ez volt: „Bízzatok Isten-
ben, és a puskaport tartsátok szárazon”.

P. Gy.

Szarka-tisztogatás puskával

Vissza a gyökerekhez
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József napján elmondhattam, hogy „Már én-
nékem beborult az ég!”. Nincs búzám, sem lo-
vam, sem szeretôm - mint a nótában, de köte-
lességteljesítés közben elvesztettem ötéves jagd-
terrier szukámat. A karcsú kotorékban rókát
sejtettem, semmi jel nem utalt borzra. Összesen
20 percet töltöttünk Peti barátommal a tanyate-
lekben, és már hat ásónyi föld kidobása után
képben voltunk. A két jagd nyak-, és pofafogás-
sal csüngött a csíkospofájún, melyet aztán gyor-
san magamhoz ragadtam. A fiatal kan kutyám
még a számlát rendezte az ellenféllel, én már az
addigra elalélt tudós kutyámat mosogattam,
nyelvét kihúzva, szájüregét a sártól megtisztí-
tottam, és biztattam, hogy túlvagyunk a nehe-
zén. Pedig a legaljasabb ellenféllel akkor vívta
eddigi legnehezebb csatáját. Sajnos, ez a harc
lett a végsô, mint jósoltuk a pártállam idején, ál-
lami ünnepségeken, Himnusz helyett az Inter-
nacionálét énekelve. Azt, hogy ez utóbbi már a
múlté, azt a kutya sem bánja, de, hogy a kutyám
odalett, az legalább annyira fáj, mint egy-egy
ünnepségen a magyar emberek viselkedése a
gyenge minôségben énekelt Himnusz alatt.

E kutyám édesanyja is teljes vérû német vo-

nal képviselôje, 2003. március 1-jén maradt alul
a borzzal vívott küzdelemben. Nagytudású dr.
Kovács Kálmán állatorvos szerint a halál oka
vagy szívinfarktus, vagy embólia volt. Mindkét
halálesetben az igen kemény ellenfél túlzott
idegfeszültséget hozott létre kutyáimban, mely-
nek eredménye gyors lefolyású agónia lett. Peti
barátom, aki rábeszélt ez utóbbi ásásra, és ott
volt az elôbbi, 2003-as borzalomnál is, mondta,
hogy két vadászcimborája is hasonlóan járt egy-
egy jagdjával. Ezek is a dúvad terítékre hozása
után kaptak infarktust, vagy embóliát. E négy is-
mert esetben komoly harapott, vagy mart seb
nem volt a jagdokon. Soós Tibi barátom pedig a
tél végén veszítette el szuka jagdját egy mély
borzvárban. Nem jött ki a hû vadásztárs. Talán
érrendszeri rosszullét okozta pusztulását, de az
is lehet, hogy a borz betemette, mint a ballada
szerint Déva várába Kômûves Kelemen asszo-
nyát.

A vadászévek bizony a kotorékozást végzôk-
nek nemcsak pirosbetûs vadásznapokat tarto-
gatnak, hanem fájdalmas, könnyes búcsúkat, fe-
lejthetetlen emlékeket és kimondhatatlan ûrt
hagyva maguk után, mint Kittenberger Kálmán

Szikra nevû vizslája. Kálmán bácsi, aki az egyik
legnagyobb magyar vadász, 50 éve távozott kö-
zülünk az örök vadászmezôkre. ô az, akit mél-
tatlanul bár, de sokat mellôzött a népi demokrá-
cia, méltó arra, hogy itt, Csongrád megyében is
emlékezzenek rá az utódok. Ne csak az,„ki most
kezébe lantot vesz”, hanem azok is, akik akkord-
jaimat hallgatják. Az örömökben gazdag évek és
fájdalmas órák emlékére idézem most a nagy
afrikandert, az ô szavaival állítva emléket a bá-
tor és állhatatos vadászbarátainknak. Ez áll ked-
ves magyar vizslájának emlékkövén:

„A LEGHÛSÉGESEBB,
A LEGJOBB,
A BÁTOR,
A SZÉP
ÖRÖKÖS CHAMPION
SZIKRA”
Hálás szívvel köszönöm Istennek nemcsak

hûséges segítôtársainkat, de a nagy elôdöket is,
akik önzetlenül áldozták életüket a nemzet és a
vadászat oltárán. Tisztelettel egy utód:

Pongó Gyula

Veszélyes üzem

Szent Hubertus Kupa 2008.
„Vadász lövészverseny”

Csongrád megyei vadászok lôversenye.

A verseny célja: Versenyzési, gyakorlási lehetôség biztosítása Csongrád
megye lôterein, a lôterek bemutatása.

A verseny helyszínei és idôpontjai:

I. forduló: Kiszombori lôtér, május 10-én 9 órától. 25 korongos vadász
skeet + 10 lövés 0.22-es fegyverrel 50 méterre. Sákovics József:
30/938-0399

II. forduló: Ásotthalmi lôtér, május 31-én 9 órától, 25 korongos gyorsított
korongvadászat + 25 korong trap. Tóth András: 30/9258-656

III. forduló: Hódmezôvásárhely Szakszervezeti Vt. lôtere, június 21-én 9
órától. 25korongos korongvadászat + 25 korongos korongvadászat.
Égetô József: 30/240-3984

IV. forduló: Szegedi lôtér, július 19-én 9 órától, 25 korongos vadásztrapp +
25 korong vadász skeet. Mácsai Béla: 30/955-0134.

V. (záró) forduló: Csongrád Cseh István lôtér, augusztus 2-án 9 órától. 25
korong toronykakas + 25 korongra korong vadászat,
Asztalos Zoltán: 30/219-3677.

Nevezés és nevezési határidô: a forduló felelôsénél telefonon vagy a
verseny napján 8.30-ig.

Nevezési díj: versenyenként, fordulónként 2.500 Ft (+1.500 Ft) amely
magában foglal  a versenyzô részére egy ebédet.A versenyek lebonyolítása,
értékelése a Magyar Korongvadász Szövetség szabályai szerint.

A Szent Hubertus Kupa értékelésébe a kiírásban szereplô versenyszámok
tartoznak. A fordulók során kialakult holtverseny a második versenyszám

eredménye alapján dôl el. Nevezni lehet egyénileg és csapatban.A csapatok
háromfôsek, de fordulónként a két legjobb eredmény számít az értékelés-
be. A verseny értékelését a záró fordulóban hajtjuk végre, az értékelésbe a
legjobb négy forduló eredménye számít. Fordulónként az egyéni verseny I.
helyezett 15 pontot a XV.-ik helyezett 1 pontot kap, csapatverseny I.
helyezett 5 pontot az V.-ik helyezett 1 pontot kap, és fordulónként
versenyzést oklevéllel díjazzuk.

Díjazás:. Az összetett verseny egyéni elsô X helyezettje díjazásban
részesül.A verseny egyéni és csapat gyôztese az elsôként kiírt Szent Huber-
tus Kupa vándorserleget is elnyeri. A korrekt verseny lebonyolítás
érdekében a helyszíneken pontosítások történnek.

OMVK Csongrád Megyei Területi Szervezet Elnöksége
Csongrád Megyei Vadászszövetség Elnöksége

Fejet hajtunk – Vadászati
emlékhelyek Magyarországon

270 oldalon, több, mint 200 színes
fotóval megjelent a magyarországi

vadászati emlékhelyeket
megyénként összegyûjtô kiadvány.

A kiadvány, tisztelgést jelent a múlt,
elôdeink tettei elôtt, bôvíti

a szakirányú történelem ismeretet,
szolgálja a hagyományápolást.

A könyv beszerezhetô
a Vadászkamara székházában.
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Tavaly már beszámoltunk róla, hogy a Felsza-
badulás Vt. területén rendszeresen szalonkázó
társaság tavaly egy díjat alapított Tóth Tibor em-
lékére. A társaság fiatalon elhunyt hivatásos va-
dászata honosította meg a környéken a szalon-
kázást. A deszki Prónay Tibor egy díszes tálcát
ajánlott föl annak, aki a társaságból a legtöbb
szalonkát lövi. Tavaly dr. Szepes Attilához került
a díj 5 fölvett madárral, idén szoros versenyben
Papp Zoltán nyerte el 5 szalonkával. Szepes Atti-
la és Muhari Endre ugyancsak 5 szalonkát lôtt,
de ôk nem lôttek dublét, ezért született ez az íté-
let. Érdekesség, hogy díj átadására az idény utol-
só napján április 10-én került sor, amikor az es-
ti húzáson a Ruszki erdôben még 3 szalonkát
láttak, és Szepes Attila lôtt is egyet!

A baráti társaság több hét végi hajnalt is kö-
zös reggelivel, beszélgetéssel, fényképezéssel
zárt. Egyik alkalommal elhatározták, hogy klub-
bá alakulnak. Szepes Attila ötletére fölvették a
Szegedi Fanatikus Szalonkázók nevet.

A társaság köszönetét fejezi ki a Felszabadu-
lás Vt. vezetôségének, hogy nagylelkû vendéghí-
vási szabályokkal biztosított nekik vadászati le-
hetôséget. Az ô gyakorlatukat a megye többi va-
dásztársaságára is példaadónak tekinti.

M.T.

Tóth Tibor díj

Az a bûvös 1%!
Természetesen nem „arról” az 1%-ról írok,

ami a jövedelmünk utáni adónk azon részét ké-
pezi, melyrôl mi magunk döntünk. Valószínû-
nek tartom, hogy errôl az 1%-ról, nem mi ren-
delkezünk saját belátásunk szerint!

Mégis mire akarom a figyelmet felhívni? Ar-
ról már bizonyosan értesültek sokan, hogy az
erdei szalonka vadászatának megváltozott a
törvényi háttere!

2008. március 1-tôl, a Magyarországon át-
vonuló erdei szalonka egyedszámának 1%-a
az elejthetô!

Ez az áldásos állapot annak köszönhetô, hogy
nekünk vadászoknak voltak konkrét adataink
arról, milyen elenyészô hatása van a magyaror-
szági vadászatnak a költôhelyekre vonuló erdei-
szalonka-populációra.

A NYME-EMK Sopron vadgazdálkodási tan-
széke a kutatásának, és a kutatást segítô adat-
szolgáltatók egyre bôvülô csapatának, akik már
több mint 10 éve végzik az adatszolgáltatást:
számba veszik, lemérik az elejtett szalonkákat,
és az adatokat eljuttatják Sopronba.

Kérdés ez a mintavétel mire elég? Arra bizo-
nyosan nem, hogy meghatározható legyen az át-
vonuló állomány nagyság! Számtalan kérdés ve-
tôdik fel. Mi számít átvonulónak? Hiszen lehet
le sem száll az országunk területén egy vonulá-
si hullám, mivel akár 500 km-t is meg tud tenni
egy éjszaka alatt! Ezeket ki számolja meg? Élet-
módjából adódóan szinte lehetetlen még csak
megsaccolni is az 1%-ot!

Sokáig vajúdott az FVM Hivatal a vadászatra
jogosultak „kvótáját” (újabb csodálatos szóval
bôvült a vadászati szakzsargonunk) illetôen,
majdnem lekéstük a szezont. Végül bölcs meg-
egyezéssel osztották föl a megyei kvótát. Néhány
nem szalonkás társaság lemondott a lehetôség-
rôl, ezért az erdôsebb terültek „rendes” mennyi-
séget, esetleg 20-26 darabot kaphattak.

Mégis elmondható, csodálatos szezont zár-
hattunk! Országszerte jónak mondható volt a
vonulás intenzitása, az utóbbi évek legjobb hú-
zásai voltak.

Persze voltak területek, ahol nem ez a tenden-
cia tükrözôdött, pl. Ásotthalom térsége, ahol ta-
valy remek húzások voltak, idén szinte semmi.

Erre az idényre rányomta a bélyeget a kvóta-
rendszer, következô kérdések záporoztak a sza-
lonkázók között országszerte a „mit láttál”,„volt
hangja” stb… helyett:”- Van még a kvótából?”,
„Ki lehet még menni?” stb…

Van-e kiút ebbôl a bûvös keret számból, ami
alapján a kvótát meghatározták?

Az európai és az orosz, ukrán állomány
nagyságát 16-20 millió egyedre becsülik, a
vonulás iránya a gyûrûzési megkerülések alap-
ján, a hazánkon átvonuló madarakat francia és
orosz gyûrûkel jelölték meg.

Talán az, ha minden szalonkázni szeretô és
kijáró vadász adatot gyûjt az észlelt madarak-
ról. Az adatokat összesíteni, feldolgozni, repre-
zentálni nem kis feladat.

Mégis a franciák, olaszok jól végzik! Erôs tár-
sadalmi összefogás van mögöttük rengeteg adat-
tal. Csak öszszehasonlításként: Franciaország-
ban a szalonkavadászok országos szövetségbe
tömörülve 40.000 szalonkagyûrûzôvel komoly
érveket sorakoztatnak fel az általuk terítékre ho-
zott évi kb. 1.500.000 db szalonka sem veszé-
lyezteti az állományt.

Joggal kérdezhetjük akkor a mi kb. 8000 db
szalonkánk ugyan miért?

Ma hazánkban 17 szalonkagyûrûzô van, aki
így vagy úgy de teszi a dolgát, és adatot gyûjt, pár
száz ember, aki adatot gyûjt de nem egységesen
és nem egy helyre. Ez a maroknyi csapat nem ké-
pes tovább védeni az érdekeket a tavaszi vadá-
szat mellet. Háromévente felülvizsgálják újra a
rendszert és akkor elvérezhetünk. Még két évünk
van tenni érdemben a saját érdekeinkért.

Erôs szervezetté kell tömörülni és tenni a dol-
gunk, ha akarunk még tavasszal szalonkázni!

Marjai Péter

Értékeljük azoknak a törekvéseit, akik próbál-
nak érveket hozni a tavaszi szalonkavadászat
megôrzése mellett. A kvótásdi azonban nem jó út.
Nem alapozhatjuk érvelésünket egy szakmai non-
szenszre. A nálunk átvonuló szalonkát számát
megbecsülni nem lehet, még csak hozzávetôlege-
sen sem. Aki ezt komolyan állítja, az nevetségessé
válik, álláspontját egyetlen szakember sem veheti
komolyan. Ha nekem bárkivel szemben érvelni
kellene az 1 %-os kvóta mellett, nagy bajban vol-
nék.

A kvótásdi azért nagyon rossz megoldás, mert
hülyének tettetjük vele magunkat s egyben vita-
partnereinket is hülyének nézzük. Ezt nem lehet
sokáig védeni, csak addig, amíg ez a másik félnek
is föl nem tûnik.

Megalapozott érvelésre volna szükség, például
a gyûrûzési adatokra, a vadászok megfigyelésire,

Megbecsülni lehetetlen, lefotózni is nagyon nehéz. Márok Tamás felvétele.

a terítékvizsgálat adataira. Igen sok helyen el kel-
lene mondanunk az aránypárt: 1,5 millió áll
szemben 8 ezerrel. A franciaországi teríték 187-
szerese a magyarnak, ám - ha kollégánk adatai
helytállóak - a gyûrûzôk ott 2353-szor annyian
vannak. Persze a gyûrûzés nem tipikusan a va-
dászok, sokkal inkább a madarászok asztala.
Kedves természetvédô barátaink! Szívesen fogad-
juk segítségeteket!

M. T.
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A dublé, amikor a sörétesünk két csövével
egy-egy vadat hozunk terítékre, minden va-
dásznak dicsôsége. Sokféle dublé létezik, de leg-
szebb repülô vadnál. Úgy mondják, az elsô még
a levegôben van, amikor eltaláljuk a másikat.
Ezért az igazi dublénak ritmusa van: „piff-
puff ”, azaz a két lövés között se túl hosszú, se túl
rövid idô nem telik el.

A szalonka dublé a legnehezebbek és a legrit-
kábbak közé tartozik. Csongrád nem tartozik a

legjobb szalonkás megyék közé, ennek ellenére
tavaly és idén volt dublé. Tavaly a szegedi Csúri
József követte el Ásotthalmon. Idén fiának,
Csúri Gábornak kedvezett a szerencse. Igaz, a
Bács-Kiskun megyei Dunafalván történt márci-
us közepén. A dolog érdekességét fokozza, hogy
a cvikk vendéglátójára, a szintén szegedi dr.
Szepes Attilára repült rá. ô rálôtt, az egyik ma-
darat esni látta, ám az váratlanul ismét szárnyra
kapott, s ô meglepetésében második lövésére

hibázott. A két madár ezek után
érkezett Gabi fölé, aki szépen
meglôtte mind a kettôt.

A másik dublé a Baktó mel-
letti Ruszki erdôben esett már-
cius 9-én este.A szerencsés elej-
tô Papp Zoltán szinte az erdô
szélén lakik, úgyhogy „hazai pá-
lyán” érte el a kivételes teljesít-
ményt. Mindketten számíthat-
nak a Vadászati Kulturális Egye-
sület dublé-díjára. Az egy kar-
ton Törley-pezsgôt amelyet má-
jus 24-én, Várpalotán, az egye-
sület majálisán vehetnek át.

Pezsgôt nem kap, de azért el-
ismerés illeti Muhari Endrét, a
Felszabadulás Vt. hivatásos va-
dászát. ô automata puskával va-
dászik, és az Algyô melletti há-
romszög erdôben egy cvikk re-
pült rá. Meglôtte a hátsó mada-
rat, majd a párja egy nagyobb
kör után visszajött, amelyet
ugyancsak leszólított. Ha nem is
érvényes dublé, azért gratulá-
lunk hozzá!

Szalonka dublék Újabb nagy kan
Magyarcsanád-

ról
Magyarcsanád térségében, a Maros árterében

már több hatalmas kan ejtettek már el.
Idén március 10-én este, erôs alkonyatkor

Maros Vt. területén Szabó István sportvadász
lôtte azt a remetét, amelynek agyara 131,4
nemzetközi pontot ért el és magasan aranyér-
mes lett. A jobb nagyagyar hossza 25,3 cm, szé-
lessége 30 mm, a bal nagyagyaré 23,3 cm, szé-
lessége 29 mm. A kisagyarak  körmérete 8,7 és
7,9 cm. Korát 6 évre becsülték a bírálat során.

Papp Zoltán Tóth Tibor díjas dubléra lôtt szalonkáival

Szegedi Fanatikus Szalonkázók

Gabonatermesztési Kutató Kht.
Szeged, Alsó Kikötõ sor 9.

Tel.: 62/435-235
www.gabonakutato.hu

Vadföldekre - közepes és gyengébb
talajadottságú területekre -

a GabonaKutató szárazságtûrõ
és jó alkalmazkodó képességû
takarmánycirok és napraforgó

fajtákat és hibrideket ajánl.

SZEMESCIROK
�� GK Emese, a májusban is vethetõ 
�� Alföldi 1, a nagy, tömör bugájú

SZUDÁNIFÛ (vadbúvónak)
�� GK Csaba, a nagyhozamú  
�� Akklimat, a legvékonyabb szárú

NAPRAFORGÓ
��Magóg, az USA-ban legeltetésre is

bevált
��Masaï PR, a biztonságosan

termeszthetõ
�� Viki, Európa nagy veteránja 
�� Bambó, az átlag feletti

szárszilárdságú
·  Marica-2, a nagyszemû étkezési

hibrid

Érdeklõdni:
Virágné Pintér Gabriella: 30/53-53-472

Pál Mihály: 20/33-05-186
Kótai Csaba 20/37-75-458
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mondanivalója a dúvadgazdálkodás, és ennek
kimutatható gazdasági eredménye volt. Mint
gyakorlati szakember szólt a kotorékozásról és a
különféle csapdák használatának szükségessé-
gérôl. (Na, ezt kellett volna legalább 60 elnöknek
és ugyanannyi vadászmesternek végighallgat-
nia, elfogadva az elhangzó intelmeket.)   

A kotorékozás fortélyai a gyakorlatban, címet
viselte az utolsó elôadókör témája. Németh Csa-
ba Mórahalomról a jó kutyák, a jó szerszámok
és a jó hozzáállás szükségességét emelte ki. Fox-
terrierekkel dolgozik közel három évtizede, és az
elmúlt években saját tenyérbôrén tapasztalta
meg, nem mindegy, hogy homokon, vagy fekete
földön ássuk-e az aknákat. Két-három fô, segít-
ségnek mindig jól jön.

E sorok írója, Pongó Gyula Szentesrôl idézettel
nyitotta meg gondolatainak sorát: „Elküldtél en-
gemet, férgekhez a férget” (Babits: Jónás imája).
Én sem vagyok különb nálatok, csak valamit
igyekszem csinálni a szakmámban. 15-20 kéz
emelkedett a magasba, amikor a kotorékkutya-
tulajdonosok száma felôl érdeklôdött. E speciá-
lis vadászkutya-kört használhatjuk kotoréko-
zásra, kazlazásra és fedett tereprôl való rókahaj-
tásra. Mindhárom alkalmazási mód magában
hordja négylábú segítôtársaink elvesztésének
lehetôségét. A vadászterületünkön sok helyen
Heston-Wergelt bálákból álló kazlakban tárolják
a szalmát. Ez kiváló nappali lakóhelyet biztosít
télen a rókáknak. E vadászati módot két-három
jól lövô puskással ûzhetjük. De hogy a tavaszi
kotorékok felszámolása mennyire fontos, íme
egy kis áttekintés néhány 2007-es rókaalomról
és az ott talált maradványokról.

Soós Tibor Székkutasról a kora tavaszi róka-
kotorékok kiásására helyez nagy hangsúlyt,
melynek során nemcsak jagdterriereire támasz-
kodhat, hanem a hódmezôvásárhelyi fôiskola
vadgazdálkodást tanuló diákjaira is. Ez a tiszto-

A 2008. március 6-án szakmai napot tartot-
tak a megyei vadászati szervezetei. Hegyes Zol-
tán, az OMVK Csongrád Megyei Területi Szerve-
zete elnöke a tôle megszokott módon járta körül
a hivatásos vadászok jövôképét, kitérve az elhi-
vatottságra, mely öröklôdik, a gyakorlatra és a
képzésre. Az igen népes számú gyakorló szak-
embergárda mellett feltûntek a vadgazdálkodá-
si egységek tisztségviselôi is - bár még mindig
nem a kívánt és meghívott létszámban.

Szél István, a Mezôgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Vadászati és Halászati Osztály osztályve-
zetôje tájékoztatójában kiemelten kezelte a
szakminisztérium által leosztott szalonka-kvó-
tát, amely 170 db elejthetô erdei szalonkáról szól
megyénkben. Ezt a tételt a megyei felügyelôség
az elmúlt évek terítékadatai alapján próbálta
meg igazságosan szétosztani a vadgazdálkodók
között. Ismertette a vadászati törvény módosítá-
sának újabb részleteit, melyek révén a szakmai-
ság háttérbe szorulása és a tulajdonjog, vala-
mint a pénz és politika dominanciája tapasztal-
ható. A hivatásos vadászok precízebb munkájá-
ra hívta fel a figyelmünket, kitérve vadásztatás-
ra, trófeabírálatra és nagyvad azonosítók hasz-
nálatára. Szerinte sem volt bölcs döntés a mí-
nuszpontok eltörlése. Zárszavában az osztályve-
zetô a vadászkamarával való jó gyakorlati vi-
szonyt, kapcsolatot emelte ki.

Mivel a rókapopuláció nehezen tartható kor-
dában, keresnünk kell törvényes úton a kotoré-
kok gázosításának lehetôségét. Errôl és a Poli-
tanol granulátumok rókakotorékban történô
felhasználásának tilalmáról szólt nekünk Tatár
Zsolt növényvédelmi felügyelô. Felhívta a figyel-
münket az együttmûködésre és a rágcsálóirtás
figyelemmel kísérésére. Például a Redentin csak
2008. december 31-ig használható! 

Hajas Péter, a fogolyprogram projektvezetô
referense kapott szót a szünetet követôen. Fô

gatás életfeltételt biztosít az apróvad fajok sza-
porulatainak, hiszen majd csak aratás után terül
szét a felnevelt rókanemzedék. Addig a róka-
mentes térben három generáció mezei nyúl is
felnô, és a fácáncsibék is megtanulhatják a fel-
gallyazás szükségességét. Három-négy puskával
és még több jagddal mozgatják a Székkutasi Pe-
tôfi Vt. területén a nádasokat és kisebb kukori-
cásokat, elállva a rókák váltóit. Tibor barátom fi-
gyelmünkbe ajánlotta, hogy a kutya fogyóesz-
köz, tehát három-négy darab legyen a kennel-
ben. ô a tél végén, én pedig a továbbképzés és e
tudósítás megírása közötti idôszakban veszítet-
tem el egy-egy szuka jagdunkat a borzzal vívott
harc közben. A felfokozott idegállapotot nem
bírta el a szívük és érrendszerük.

Jó kis babgulyás zárta a napot, és öröm volt
nézni az ebéd utáni kis csoportokban zajló be-
szélgetéseket. Ugyancsak öröm volt megtapasz-
talni a csapdázási kedv fellángolását is. Valami
elkezdôdött? Tamási Áronnal búcsúztam akkor
is, és most is: „Azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk.” Üdv a vadásznak!

Pongó

Dátum alomszám ôzgida tôkésréce mezei nyúl fácán t. fácán k. vakond hörcsög bíbic házi tyúk házi kacsa
03.12. 6 4 2 1 1 1
04.05. 5 3 1 1 1
04.16. 3 1 1 4
04.26. 5 5 1 1 4
04.26. 2 1 3
04.27. 5 5 1 1
05.25. 2 4 3 1 5
06.01. 4 1 2 6 2 1 3 4
06.05. 4 3 5 2 1 3
06.05. 4 3 7 3 1 1 2 4 2

Szakmai lap, a magyar vadászok
széles körének:

a "Magyar Vadászlap"
Elôfizetés és megrendelés:

Tornyi Gyula

06-30/388-48-10
vagy 06-70/702-50-22

E-mail: gytornyi@gmail.com 

A rókakotorékokban talált zsákmányállatok:
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APRÓKA
Hatástalanított, nem engedélyköteles 12-es 1927-
ben gyártott külsô kakasos belga Bayard sörétes
eredeti vésetekkel gyûjtônek eladó vagy ôzbak
vadászatra cserélhetô. Dorogi G. 30/291-6034.

Vadtápsó 5 kg-os, mikroelemekkel dúsított,
utódnevelési, agancsépítési idôszakban nél-
külözhetetlen. Újdonságok: 10 kg-os, vízben,
esôben nem oldódó, csak a vad nyalására ol-
dódik.

Erdészeti, szôlészeti, kertészeti vadriasztó szerek
árusítása kis és nagy tételben. Szeged, Szabadkai
u. 88. Tápbolt, Dorogi G. 30/291-6034

8-20 x 50-es zoomos Exakta távcsô kitûnô ál-
lapotban eladó. Dorogi G. 30/913-9205

Az OMVK Csongrád Megyei Területi Szerve-
zete és a Csongrád Megyei Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati
Osztálya felhívást tesz közzé a 2008 évi ôzbak
vadászattal kapcsolatosan.

A vadgazdálkodás ezen belül az ôzzel való
gazdálkodás érdekében harmadik alkalommal
hirdetik meg a "SPEKTÍV-DÍJ"-at. A díjat az a
vadászatra jogosult nyerheti el, aki az idei
vadászidényben nem vagy csekély számban
visz bírálatra olyan ôzagancsot, amely mínusz-
pontos értékelést kap. "Holtverseny" esetén az
dönt, hogy melyik vadgazdálkodó terítéke köze-
líti meg leginkább az ajánlott koreloszlást. A

Harmadik Spektív-díj Csongrádi
sikerek

szarvasbôgésben

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
Döbrössy Iván és Hegyes Zoltán
Szerkeszti a szerkesztôbizottság:

Komoly Tamás titkár (30) 239-4922
Márok Tamás fôszerkesztô (30) 913-9205

Marsovszky István
Mráz János grafika (30) 943-6299

Pongó Gyula
Címe: 6721 Szeged, Római krt. 18./b.

Tel./fax: (62) 420-362
ISSN 1589-0511

Nyomás, elôkészítés:
Szoliter Nyomda- Tel.: (62) 222-485

Könnyen lehet, hogy két kezünkön meg tud-
juk számolni, hányan hallottak már szarvasbô-
gést Csongrád megyében. Ezért is tekinthetô
különösen értékesnek, hogy két versenyzônk
idén is igen jól szerepelt a FeHoVa Szarvasbôgô
versenyén. Kasper Máté 5. lett, Hegyes Balázs
pedig éppen csak lecsúszott a dobogóról. Ez-
úton is gratulálunk a két ifjú Nimródnak, s egy-
ben kívánjuk, hogy minél hamarabb ajándékoz-
za meg ôket Diana egy „saját bôgésû” jó bikával!

1. Erdélyi Tamás 87 pont
2. Homolya László 79 pont
3. ifj. Homolya Károly 75 pont
4. Hegyes Balázs 74 pont
5. Kasper Máté 67 pont

korrekt értékelés miatt azon vadgazdák vesznek
részt a versengésben, akik minden ez évben te-
rítékre került ôzbakot a Csongrád Megyei
Trófeabíráló Bizottságnál bíráltatnak el. A lét-
számbeli eltéréseket (az elejtett bakok száma)
arányosan értékelik. Az értékelésbe beleszámít
az agancsok bírálatra való elôkészítettsége is.

A díj - amint az a nevében is szerepel - egy
nagyteljesítményû spektív.

A díj meghirdetése mellett ezúton is felhívjuk
a figyelmet a szakszerû, minden körülményt
figyelembe vevô vadászatra, vadász kisérésre,
szolgálva ezzel a megye vadgazdálkodását.

2007

2006
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Fotó: Vadász Sándor

Az Életem mellé kaptam egy Vadász ajándé-
kot is. Meghatódva gondoltam, ezt biztosan Bé-
la bácsi rendezte így, fogta a tombola húzásnál a
„kis” Béla kezét!

Harmadik utamra, kilencedik kiülésre-cser-
kelésre novemberben hajnalban olyan fekete-
barna agancsú érmes bikát lôttem, amilyenhez
hasonlót addig még csak nem is láttak a környé-
ken! Kísérômnek, Albertnek nagy köszönet jár,
de  biztosan „öszszejátszott” Béla bácsival - hi-
szen a keze alatt vált vadôrré .Amikor már min-
den reményt feladtunk, a sûrû bokrosban - so-
ha nem fogom felfogni, hogy hogyan, de - meg-
látta a mozdulatlan bika agancsának alig kilát-
szó ág végét.

Köszönöm Béla Bácsi!
Szeged 2007.

Dorogi Géza
A balástyai Móra Ferenc Vt. tagja

Majd' harminc vadászév elteltével, - alföldi
lévén - csak az utóbbi években sikerült  szarvas-
bikát lônöm. Persze az elsô kb. 15 évet nem is le-
het számítani, hiszen golyós fegyvert csak a ki-
váltságosok kaphattak az apróvadasoknál. Az az
érdekes azonban, hogy legszebb és legemlékeze-
tesebb bikám története  tulajdonképpen már
akkoriban, sok éve kezdôdött.

Szomszédunk baranyai leány volt, így ismer-
kedtem meg édesapjával Baán Béla bácsival aki
Szederkényben vadászott már sok éve. Nyugdí-
jas bányász volt, abból a generációból, akikbôl
ma már talán egy sincs köztünk. Méhészkedett
is, minden idejét az erdôn-mezôn töltötte. Na-
gyon szerette és tisztelte a nagybetûs Természe-
tet és benne a Vadat.

Sokszor voltam vendége, jártuk az erdôt, ki
nem fogyott az élményekbôl, minden völgyhöz,
patakhoz kapcsolódott egy emlék. Sokat csodál-
tam trófeáit, igen sok disznót lôtt, vadmacskát,
számos rendellenes agancsú ôzbakot (ezeket
kedvelte leginkább). Szarvasbikát alig, mert ré-
gebben nemigen volt feléjük.

Minden trófea történetét pontosan tudta,
akárhány év telt is a vad elejtése óta.

Szerettem nyugodtságát, mindentudását,
gyakorlatiasságát. A vadat szentként tisztelte,
magatartása hibátlanul vadászias volt. Mindent
tudott és én sokat tanultam Tôle.

Szeretett fácán és nyúlvadászatra jönni hoz-
zánk, számára igazi gyönyörûség volt egy komo-
lyabb teríték. Az elejtett vad cipelésérôl semmi-
vel sem lehetett eltéríteni, akármekkora is volt a
zsákmány. El is szokott fáradni rendesen. Ven-
dégeként lôttem Nála disznót hajtásban és les-
bôl, ôzsutát, szarvasborjút, de trófeás vadat nem
sikerült. Mindig mentegetôzött, de tudta, látta,

hogy jól érzem magam így is, elég az erdôzúgás,
a patakcsobogás, egy volt a véleményünk ab-
ban, hogy nincs csodálatosabb a kora hajnali
ébredô Életnél.

Sok év telt el így. Azért sokszor mondta: nagy
kan itt nincs, ôzbak  Nálatok is van, de egy szép
bikát ígérem, egyszer rendezek Neked! Ezt csak
nekem mondta és köztünk is maradt.

Idôközben Béla bácsi elment!  Ez azonban
nem jelentette azt, hogy az ígérete érvényét ve-
szítette volna. Megígérte és az örök Vadász me-
zôkrôl rendezte!

Fia, a „kis” Béla  (majd 190 centi, a hozzá illô
kilókkal)  örökölte szenvedélyét, társasági tagsá-
gát, puskáit, jó öreg vizsláját., meg engem !

Fordult. Most már kicsit én tudtam többet.
Velem lôtte elsô szarvasát, fölavattuk nálunk ap-
róvadra, általam ismerte meg igazán patakparti
öreg vadászházukat, ahol  a pelék az öreg kályha
füstje miatt egész éjjel rohangásznak a padláson
és ahol olyan jót lehetett a tornácon a hajnali les
után szalonnázni (lila hagymával).

Megtanulta, a kocsi tetejérôl feltámasztva
nem az antennát, hanem a bakot célszerûbb
meglôni.

Meg azt is, ha megbeszéljük, hogy egész éjjel
kint leszünk a lesen, akkor lebukik hogy ô nem
így tett, ha reggel összejövetelkor friss péksüte-
ménnyel kínál bennünket. Persze hazaosont az
asszonyához, hiszen még fiatal. Nem tudja, hogy
a párja megvárja, de az aznapi hajnal nem jön
vissza soha.

Ismét sok év telt el. Szívmûtétem után meg-
maradtam. Vadásznak is. Bélától a kórházban
vettem a hírt, vadászbálon megnyerte a fônyere-
ményt, egy súlykorlátozás nélküli bika kilövést,
melyet nekem ajándékoz !

Az égi ajándékbika

„Eb a vadász, kutya nélkül”

Gondolom, mindenki számára ismerôsen
hangzik a szólás, és gyakorló vadász számára,
tartalma is ismert. A megyei vadászkutya vizs-
gabizottság tagjaiban régóta megfogalmazó-
dott, hogy a vizsgákon nem a kutyák rosszak. A
gazdák sok esettben nem tudják kedvencüket
az elvárható szinten fegyelmezni, illetve képte-
lenek „megértetni”vadásztársukkal az elvárása-
ikat, a feladatokat. Nem tudják, hogy érhetik el a
feladatok végrehajtását.

Ezért a Kamara Vadászkutya Bizottsága au-
gusztus végén vadászkutya tartók részére egy-
hetes tábort szervezett Mártélyon. Tavaly vi-
szonylag rövid idô állt rendelkezésre, a tábor
hírverésére. A kezdeményezés újdonsága és is-
meretlensége miatt a kurzus kapacitása közel
sem került kihasználásra. Ennek ellenére nem
csak megyei vadászok, hanem megyénken kí-
vüli kutyások részérôl is mutatkozott érdeklô-
dés. A kutyás tábor résztvevôi igény szerint
bentlakással vagy bejárással vettek részt a napi
két alkalommal tartott foglalkozásokon. A tré-
ning végén négy kutya vállalta a megmérette-
tést, a tanultak bemutatását, a vizsga követel-
mények teljesítését. Valamennyi eb határozot-
tan, fegyelmezetten dolgozott, - vizsgadrukk a
vezetôkre volt jellemzô -, és igazolták: nem volt
hasztalan idôtöltés a táborban eltöltött idô.

Idén ismét megrendezzük a kutyások tábo-
rát, várjuk, az érdeklôdök jelentkezését.

(komoly)

Kutyatábor
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A Csongrád Megyei Vadászkamara tagjai,
Vadászjegyük felmutatásával ebben az üzletben

Diszkont áron vásárolhatnak.

1991-tôl folyamatosan a vadászok szolgálatában.

Ti tudjátok? Mi már sokan élünk a kedvezô lehetôséggel!

Próbáljátok ki. Nektek is megéri!

Az ajánlat visszavonásig érvényes.




