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MÁTÉ  BENCE
m û v é s z p o r t r é
MÁTÉ  BENCE

Máté Bence 1985-ben született, a Csongrád megyei
Pusztaszeren nôtt föl, ide járt általános iskolába is.

Már ekkor is nagyon érdekelte a természetjárás. Ötö-
dikes korában névnapjára kapott egy tekercs filmet és
öreg Zenit gépükkel a kertben elkezdett fényképezni. Az
eredmény csalódás.

Édesapja magyarázza el neki, hogy kell beállítani az
élességet, a blendét, az idôt. Aztán kölcsön kap egy fotó-
puskát, amellyel értékelhetô képeket készít.

Kezdettôl fogva a lessátras madárfotózás izgatja.
Amikor Szegedre kerül a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolá-

ba, Vadász Sándortól kap hasznos útmutatásokat. Magántanulóként
érettségizett.

2001 és 2004 között ô az év ifjú természetfotósa.
2006-ban, 21 évesen az év természetfotósa a felnôtt kategóriában.
A BBC Wildlife Magazin és a londoni Természetrajzi Múzeum

2002-es pályázatán ô nyeri az év ifjú természetfotósa világcímet.
2004-ben és 2005-ben a Madarak viselkedése kategóriában ki-

emelt díjat kap.
2010-ben fôdíjat nyer a BBC világpályázatán, ahol 81 országból

31.000 fotós vesz részt. Ugyanebben az évben, 25 évesen
Pusztaszer díszpolgárának választják.

Van vadászvizsgája is, de az utóbbi idôben egyre kevesebb
ideje van a vadászatra.
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Új elnököt választott az Országos Ma-
gyar Vadászati Védegylet. A magyar vadá-
szati sajtóban elsôként a Vadászrész adott
hírt róla, hogy a poszt esélyese Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. December
3-án Lovasberényben valóban ôt válasz-
tották meg a Választmány elnökének.

Az Elnökség és a Felügyelô Bizottság beszá-
molóinak elfogadását követôen a küldöttek  a
Védegylet többször módosított Alapszabály-
tervezetét fogadták el. A Jelölô és Szavazat-
számláló Bizottságok megválasztását követô-
en került sor a szavazásra. A Szervezet élére
egyedüli jelöltként Dr. Semjén Zsolt minisz-
terelnök- helyettesre érkezett jelölés. Az alel-
nöki tisztségre hat jelölt pályázott, így csak a
harmadszorra megismételt szavazás során
született meg az eredmény.

Dr. Semjén Zsolt elnöki székfoglalójában
elmondta: vadászdinasztiában nôtt fel, aktí-
van vadászik, de nem tartja magát szakem-
bernek.

A Védegylet szervezeti ügyeiben és pénz-
ügyekben nem kíván részt venni. Feladatának

azt tekinti, hogy a szakmai álláspontok ér-
vényre jutását elôsegítse a politikai döntésho-
zatalban, társadalommal folytatott párbe-
szédben.

Célok, feladatok:
• Magyarországon a magyar ember és a

magyar vadász érdeke az elsô.
• Vadászat és a vadászok tekintélyének visz-

szaállítása, zászlóbontás. Ki kell állni a
társadalom elé!

• A vad és a vadászat kerüljön a  hun-
garikumok körébe!

Közeljövôben radikális változások elérése
szükséges az alábbi kérdésekben.

A fegyvertartással kapcsolatos jogszabá-
lyokat meg kell változtatni. Magyarországon
ne legyenek az uniós szabályozásnál szigo-
rúbb elôírások.

A nulla alkoholtoleranciát föl kell oldani...
Nem a vadászatokon, hanem  fegyverszállítás
vagy utazás alkalmával, vadászat végeztével.
Elejét venni vadászok meghurcolásának. Elfo-
gadhatatlan, hogy a hatóság egy hosszabb
pengéjû vadászkést fegyvernek minôsít. Azt
sem kellene büntetni, ha valaki olyan lôszert
tart, amilyen kaliberû fegyvere nincs.

A fegyvertartás egészségügyi alkalmassági
feltételeit is enyhíteni kell, összhangban az
Uniós szabályozással.

Fegyverek mûszaki vizsgáztatásának mo-
nopóliumát föl kell számolni! 

Vadászható vadfajok kérdésében, kiállunk a
szalonka, húzáson történô vadászatáért, va-
dászhatóvá szeretnénk tenni a fürjet. Az
Európaszerte törvényesen vadászható fajok
vadászatára a jövôben lehetôleg Magyarorszá-
gon is legyen lehetôség. Semjén Zsolt szerint
indokolt volna a ma teljes egészében védett
ragadozó-madár fajok létszámbecslése, s ahol
ez indokolt létszámának apasztása. Trófea-be-
hozatal szabályai is nálunk szigorúbbak mint

máshól, miért vagyunk „pápábbak a pápá-
nál”? Itt is enyhítés, ésszerûsítés szükséges.

Önálló vadászati-múzeumot kellene létre-
hozni, amely a legjelentôsebb trófeák, fegyve-
rek, mûalkotások gyûjteménye lenne, amely
egyben nemzeti érdeket szolgálna. Régión-
ként is lehetne és kellene múzeumokat létre-
hozni.

Az irreális bürokráciát le kell építeni. Vad-
húst be kell vonni a közétkeztetésbe, bürokrá-
ciamentes feltételek megteremtésével. Elfo-
gadhatatlan, hogy miközben a lôttvad átvételi
árak alacsonyak, a feldolgozott, mélyhûtött
vadhúsokat több ezer forintért árulják.

Fontos volna a hivatásos vadászok védel-
mének megteremtése, jogállásuk rendezése.

A trófeabírálatban a mínuszpontos rend-
szert vissza kellene állítani.

Az új elnök szerint indokolt a vadászterület
minimális nagyságaként a  3000 ha fenntartá-
sa. Szintén támogatja a haszonbérleti idô 15
évre történô emelését, és azt, hogy a magyar
vad kerüljön a hungarikumok körébe.

A Vadászkamara- és a Védegylet jogi hely-
zetét a jövôben át kell gondolni. A vadásztár-
sadalomnak defenzívából offenzívába kell vo-
nulni, még akkor is, ha a zöldek és a társada-
lom részérôl övön aluli támadások lesznek,
ennek ellenére szükséges a kiállás a társada-
lom elé.

Semjén Zsolt szerint csak akkor nyerhe-
tünk csatát, ha a vadászatot jól kommunikál-
juk.

Komoly Tamás

Semjén Zsolt az OMVV élén

Ahhoz képest, hogy Semjén Zsolt nem tartja
magát szakembernek, meglehetôsen határozott
és konkrét szakmai programmal állt elô. Nyil-
ván nem egyedül dolgozta ki. Ez két dolgot je-
lent. 1. Támaszkodott a vadászati szakemberek
véleményére. 2. Hajlandó azt magáévá tenni és
képviselni.

Az 1990-es rendszerváltás óta sok vezetô po-
litikusról, országgyûlési képviselôrôl, sôt mi-
niszterelnökrôl tudtuk, hogy vadászik. Ezért is
volt nehezen érthetô, hogyan születhettek
olyan vadászellenes és értelmetlen szabályok.

Az új kormányzati struktúra felállásakor
biztató volt, hogy a természetvédelem és a vad-
gazdálkodás irányítsa egy minisztérium alá

került. Ez magában hordozta a lehetôséget,
hogy a védelem kidolgozásakor figyelembe ve-
szik a gazdálkodás észszerû érdekeit. Most ez
látszik megvalósulni.

Nem azért szeretnénk például a fürjre (s
csendben hozzáteszem: a nyári lúdra) vadász-
ni, mert mohók vagyunk, még csak nem is
azért, mert máshol is vadásznak rájuk Európá-
ban, hanem mert úgy ítéljük meg, hogy az itt
élô és átvonuló állomány ezt lehetôvé teszi. S
nem azért szeretnénk lelôni pár ölyvet vagy ré-
tihéját, mert ki akarjuk irtani ôket, hanem
mert meggyôzôdésünk, hogy természetes ellen-
ség híján túl sok van belôlük és túl nagy kárt
okoznak a védett és a vadászható fajokban.

Mintha a szabályozás változása azt jelezné,
a kormányzat megbízik bennünk, vadászok-
ban, a közremûködésünkre számít. Nagyobb
szabadságot biztosít nekünk, de – ami ezzel
együtt jár! – nagyobb felelôsséget is tesz a vál-
lunkra. Nem arra serkent bennünket, hogy leg-
szigorúbban, fôvesztés terhe mellett tartsuk be
a törvény minden egyes betûjét, hanem arra,
hogy mindig átgondoltan, felelôsen cseleked-
jünk.

Milyen jó volna, ha ez az irány megmarad-
na!

(márok)

A józan ész és hagyomány szellemében

A Védegylet elnöke Dr. Semjén Zsolt
Ügyvezetô elnök: Pechtol János
alelnökök Dr. Jámbor László és

Dr. Bodnár József
Felügyelô Bizottság elnöke: Imre János

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, az
OMVV új elnöke
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Tisztújító közgyûlésre hívták össze 2010.
október 21.-ére a Csongrád Megyei Vadász-
szövetség tagjait, mivel lejárt a vezetés man-
dátuma. A választmányi ülésre szép számban
megjelentek a vadgazdálkodók képviselôi, ott
volt a Szél István a Megyei Vadászati és Halá-
szati Osztály vezetôje is.

Hegyes Zoltán a Csongrád Megyei Vadász-
szövetség leköszönô elnökének beszámolója
2007. decemberéig nyúlt vissza:

Ebben az évben a Kamara és a Szövetség
együttes küldöttértekezlete egyhangúlag fon-
tos döntést hozott: a két szervezetnek együtt
kell mûködnie a lehetô legteljesebb mérték-
ben. Ezt követôen személyesen is igen sokat
lobbizott ennek érdekében, de  a két vezetôség
elkezdett együtt gondolkodni, próbálták meg-
szólítani a megye 2200 vadászát. Ugyanakkor
a megyei szakmai hatósággal is új alapokra
helyezték az együttmûködést.

A két szervezet együttmûködésének pozití-
vumai már megmutatkoztak a megyei va-
dásznapok rendezésében és eredményei a va-
dásznapok erôsödô sikerében. Értékelésében
helyet kapott az is, hogy komoly eredménye-
ket ért el a Csongrád Megyei Vadász Klub is
azzal, hogy akár 30-60 embert tudott egy-egy
cél érdekében mozgósítani a megye vadász-
társadalmából.

Talán a Szövetségnek évek óta hiányzik a
mozgatóereje, hogy miért van, miért legyen,
mit csináljon, hogyan különüljön el a Kama-
rától, de mégis hogyan mûködjön azzal
együtt... Nincs igazán kiforrott koncepció arra
– és ez lenne a jövôbeni egyik legfontosabb
feladat – hogy hogyan segítse egymást a Ka-
mara és a Szövetség, hogyan mûködhetnek a

leghatékonyabban együtt – megtartva bizo-
nyos szakmai önállóságukat is.

Nincs megoldva – országosan sem –  és
nem tudjuk érvényesíteni a szakmai beleszó-
lási lehetôséget a törvényhozói munkába. Ez
azért is fontos, mert nyakunkon a 2016., a
földhaszonbérletek megújítása.

Komoly együttmûködési lehetôség lenne az
élô és lôttvad-értékesítésben, takarmányozá-
si kérdésekben is jó lenne megyei koncepció-
ban gondolkodni. Ugyanez vonatkozik a fá-
cánnevelés kérdésére, különös tekintettel az
idei év súlyos fácánhelyzetre.

A vezérmotívum  az kell, hogy legyen, hogy
a két szervezetnek sem megszûnni, sem egy-
beolvadni nem kellene, hanem egymással in-
tegrálódva kell majd a jövôben mûködnie. Ha
már a politika nyitott a vadásztársadalom fe-
lé, talán ezen a mezsgyén kellene tovább ha-
ladni és jobban ki lehetne lépni a nyilvános-
ság elé.

Az elmúlt, 2010. évi vadásznap sikeres
megrendezéséért köszönetét fejezte ki vala-
mennyi közremûködônek. Külön megköszön-
te munkáját  – és egy-egy emlékplakettet
adott át – Karikó Józsefnek, Klivényi Károly-
nak és Dorogi Gézának. Ugyancsak köszöne-
tét fejezte ki a leköszönô tisztségviselôknek a
Vadászszövetségben kifejtett munkájukért.

Szél István a Megyei Vadászati és Halásza-
ti Osztály Vezetôje elismerését fejezte ki a le-
köszönô vezetésnek a jó együttmûködésért.
Régóta az a véleménye, hogy a Szövetség és a
Kamara összevonásának csak jogi akadálya
van.

Gyorsan eltelt a 3 év a vadászterületek újra
felosztása óta. A vadgazdálkodás vonatkozá-

sában nagy dolgok történtek. A vadgazdálko-
dási egységek száma gyorsan nô, de még sin-
csenek elaprózódva a területek. Azzal, hogy
több és kisebb vadgazdálkodási egység lett az
elônyös, mert jobban magáénak, sajátjának
érzi mindenki a kisebb áttekinthetôbb vad-
gazdálkodási egységet.

Véleménye szerint az egyesületi forma túl-
élte saját korát és nagyon is sebezhetô.

A két szervezet szerepét abban látja, hogy
egyként kellene megjelenni a piacon, fel kelle-
ne rázni a vadgazdákat. El kellene érni, hogy
az érdekképviseleti elv alapján, a  jogszabály-
alkotásban legalább a vétójogunk lehessen.
Ehhez kell valóban és a  gyakorlatban is erô-
södni a két szervezet együttmûködésének.

A Csongrád Megyei Vadászszövetségi
tisztségviselôi:
Elnök: Hegyes Zoltán
Titkár: Komoly Tamás
Gazdasági vezetô: Mráz János
Vadászmester: Juhász Pál,
Természetvédelmi, oktatási és propagan-

da felelôs: Wéber János.
Az ellenôrzô bizottság elnöke:

Balla János,
tagjai: Szabó Mihály és Börcsök József,
Országos küldöttek: Hegyes Zoltán,

Komoly Tamás, Karikó József, Klivényi
Károly.

Így most már tovább erôsödhet a két szer-
vezet együttmûködési lehetôsége, a kialakult
személyi és tisztségviselôi feltételekkel.

Eredményes munkát kívánunk valameny-
nyiüknek.

Dorogi Géza

Tisztújítás a Vadászszövetségnél

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
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, Marjai Péter
Szilágyi Péter, Dorogi Géza

Címlapfotó: Bíró Lajos
Címe: 6721 Szeged, Irinyi János u. 1.

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

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

Tisztelt Vadászok!

Felgyorsult világunkban egyre nagyobb szerepe van a gyors információ áramlásának.
A hagyományos formák nem versenyezhetnek az elektronikus eszköz nyújtotta informá-
ció továbbítás gyorsaságával és nem utolsó sorban költségével.
A vadásztársadalom berkein belül is egyre elfogadottabb és általánosabb az internet
használat.
A megye vadászati eseményeirôl, vadászokat és a vadászatot érintô változásokról gyor-
sabban, hatékonyabban és idôben lehet értesíteni mindazon Vadásztársakat, akik ezt
igénylik. A vadgazdálkodókhoz küldött körlevelek olyan széles körben gyorsan, olcsón,
hatékonyan soha se tud eljutni, mint az elektronikus úton küldött információ.
A tájékoztatás javítása érdekében kérjük a Vadászokat aki e szolgáltatásra igényt tart,
küldje meg  e-mail címét az omvkcsongrad@invitel.hu címre, hogy gyorsan és pontosan
tájékoztathassunk minden kamarai tagot a vadászatot érintô változásokról, megyei ese-
ményekrôl.

Komoly Tamás
titkár
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Aggodalom töltött el minden vadászatra jo-
gosultat, a nyár elején. Rendkívüli idôjárási
körülmények között figyeltük a vadállomá-
nyunk alakulását a költési idôszakban. Sejtet-
tük, hogy szerény eredmények születnek a
természetes fácánnal gazdálkodóknál de bíz-
tunk a sarjúfészkekben. Reméltük, hogy nem
érte akkora kár a törzsállományt, ami vissza-
fordíthatatlan rombolást okozna.

A megkezdôdött vadászati szezonnak az a
tapasztalata, hogy az állomány rendkívül ma-
radt, a sarjú fészkek sem hozták a várt ered-
ményeket.

Mit lehet tenni a kialakult helyzetben?
Megoldóképlet nincs! Minden vadászatra jo-
gosultat és vadászembernek kötelessége kell
legyen, az elfogadás és az önmérséklet!

Mit kell elfogadnunk? Azt a tényt, hogy a
vadászatot befolyásoló tényezôk közül, a jogi
környezetre, tulajdonviszonyokra, gazdasági
környezetre, és az idôjárásra kevés ráhatása
van külön-külön vadgazdálkodási egységen-
ként a gazdálkodóknak.

Egyenként elemezve a fent felsoroltakat.
Jogi környezet: Elsôként megemlítem a

különbözô védettségi státuszban lévô terüle-
teket, védett fajokat (Natura 2000-es, ramaari
egyezmény, fokozottan védett, védett ragado-
zók állománynagysága stb...) Ahol nincs más
vadgazdálkodási mód a fácánállományunk
vadászható szinten tartására, mint az élôhe-
lyek védelme, vadászható ragadozók alacsony
szinten tartása!

Tulajdonviszonyok: Ahol nem a föld tulaj-
donosa a vadgazdálkodó, nincs ráhatása az
élôhelystruktúrára, kizárólag a ragadozók ala-

csony szinten tartása az, amit befolyásolni ké-
pes. Ide sorolnám fel még a közutak, gyorsfor-
galmi utak, autópályák negatív hatásait (vad-
gazdálkodási berendezés 300 méteren belül
nem lehet, vad-gépjármû ütközés, vadászte-
rület csökkenése, stb.) ami nem elhanyagol-
ható tényezô. Jelenleg nincs meg a törvényi
háttere a társasági formában mûködô vadá-
szatra jogosultaknak a földvásárlásának, ezért
vagy bérlet útján szerezhet földterületet, vagy
a tagság magánemberként, vásárolhat mind a
kettônek, van elônye és hátránya, ezt ebben a
gondolatmenetben nem fejtem ki külön.

Gazdasági környezet: Vadgazdálkodóként
a cél meghatározása fontos. Mi a célja gazdál-
kodásunknak? Minél szélesebb körnek, kvázi
tagságnak, vadászati lehetôség biztosítása, a
ránk bízott állami tulajdon, azaz a vad védel-
me - természetes körülmények között, exten-
zíven! Mesterséges körülmények között, in-
tenzív tenyésztéssel, több lövési lehetôséget
elérni, úgy hogy a fent leírtakat is kötelessé-
günk figyelembe venni. Ezek gazdálkodási
egységenként változóak, de mindenképpen
irányadó természetûek.

Mindkét esetben eredményt meghatározó
tényezô, a befektetett tôke nagysága!

Itt meg kell említsem ezen ágazat egyre ne-
hezebb értékesítési problémáit, ôzbakvadá-
szatok eladási nehézségeit, azt, hogy a vadhús
ára évek óta stagnál (az érte kapott forint vá-
sárlói értéke rohamosan csökken!), idei évben
takarmányárak magasak, az élôhely fejleszté-
si pályázatok beszûkültek stb...

Szakmai hozzáértés: a jelenleg kialakult
természetes fácánállomány talpra állítása

megvalósíthatatlan vadbiológiai és vadgaz-
dálkodási tudással rendelkezô emberek nél-
kül.

De eleve bukásra ítélt, a vadásztársada-
lom akarata nélkül is!!! 

Valószínûleg a legnehezebb feladat ma, az
egyéni érdekek felülbírálása saját magunk-
ban, egy közös érdek megvalósulásáért, min-
denkinek a saját lehetôségeinek szintjén! Nem
vagyok álmodozó típus, de most az egyszer jó
lenne összefogni, és segíteni egymást, vagy
legalább nem akadályozni, jó magyar szokás
szerint.

Idôjárás: Errôl nincs sok mondani való, ez
befolyásolhatatlan tényezô, amivel nem lehet
elôre számolni, csak elfogadni!

Röviden az önmérsékletrôl: meg kell tudni
becsülnünk azt a vadállományt, amink van,!
Semmiképp, ne gyakoroljunk vadászati nyo-
mást azokon a területeken természetes fácán-
ra, ahol az állomány nagysága kritikus szint
alatti, egynél többször semmiképp ne vadász-
szunk le egy területet fácánra.

Nem tudjuk, mennyi idôre lesz szükség a
természetes fácánállomány talpraállásához,
azt sem tudjuk még, ez mibe kerül mind
anyagilag, mind mentálisan. Egy dolog bizo-
nyos: minél nagyobb áldozatot hozunk mind-
két oldalról annál, biztosabb a siker. Azt se fe-
ledjük el, mindezt magunknak kell megoldani
vadászoknak, külsô segítség nélkül úgy, hogy
a ránk bízott nemzeti kincs, a vadállomány
megmaradjon örököseinknek is.

Marjai Péter

Elfogadás és önmérséklet

A Pitvarosi Petôfi Vadásztársaság teljes területén pusztított a
június végi jég. A társaság vezetése és tagsága különös szak-
mai, vadászi tisztességrôl tett tanúbizonyságot, amikor –
amit eddig gyakorlatilag csinált (építettek, neveltek, vadon-
kelt, stb.) szinte 100 %-ban elpusztult, tönkrement, – a társa-
ság a 2010/11. vadászati év hasznosítási tervét nullára módo-
sította.
Csongrád Megyei Vadászszövetség vezetôsége azzal a kéréssel
fordult küldöttgyûlésén a tagjaihoz és fordul ezúton a megye
valamennyi vadászatra jogosultjához, hogy aki teheti a Pit-
varosi vadásztársaságot vadállománya helyreállításában egy
lôtt ôz, hús árbevételének átutalásával támogassa.
Kérjük a támogatást a Pitvarosi Petôfi Vadásztársaság
57400303-11045919 számú bankszámlájára utalják.

Támogatásukat, segítôkészségüket, fáradozásukat elôre tisz-
telettel megköszönve:

Hegyes Zoltán 
elnök
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A magyar és a német nemzet kötôdése egy-
máshoz több évszázados hagyomány. Szerepe
van ebben Attilának a hunok vezérének és a
földrajzi közelségnek.Vadászati hagyománya-
inkat is jelentôsen befolyásolta a német szo-
kásrendszer. Éghajlati, természetföldrajzi
adottságaink is rendkívül hasonlatosak, meg-
határozó vadfajaink szinte megegyeznek. Ma-
gától kínálkozik a lehetôség a két ország ösz-
szehasonlítására.

Németországban az elmúlt évtizedekben
jelentôsen átalakult a ragadozófauna, elsôsor-
ban a keleti részeken. Újabb fajok érkeznek,
melyek a prémtenyésztéssel jelentek meg Eu-
rópában, majd kiszabadulva meghódítják új
hazájukat. Ez a három faj a mosómedve, az
amerikai nyérc és a nyestkutya. Az új jövevé-
nyek jelentôs csapást mértek az apróvadállo-
mányra és tettekre sarkallják a német vadá-
szokat. Az ôshonos ragadozók terítékadatai is
figyelemre méltóak a magyar adatokhoz ké-
pest.

Az adatgyûjtés részleteit nem ismerjük, de
néhány jelenségre érdemes odafigyelni. Az
összehasonlítás érdekében a terítékadatokat
1000 ha-ra vetítve adtam meg. Brandenburg
tartomány adatait azért szerepeltetem önálló-
an is, mert ez a mi éghajlatunkhoz leginkább
hasonlatos tartomány, és itt szaporodtak el
nagy számban az új jövevényragadozók. Az
számok mind a szabadterületi, mind a te-
nyésztett és szabadon bocsátott, valamint a

kerti terítékek adatait is tartalmazzák. Ma-
gyarországon a röptette réce adatai nem sze-
repelnek a számok között, és a szárcsa sem je-
lenik meg.

Az ôz esetében nálunk túltartott állomány-
ról beszélnek. Nézzük meg a német adatokat!
A brandenburgi hasznosítás kétszerese, a szö-
vetségi hasznosítás háromszorosa a magyar
hasznosításnak! Valóban ilyen alacsony ná-
lunk a hasznosítás? Vagy nálunk ennyit ello-
punk a területrôl? Nem hinném, hogy ennyit
el tudunk lopni. Érdemes lenne ennek utána-
járni, hiszen nem
mindegy, hogy mi-
lyen szintre lehet
emelni a hazai ôzál-
lományt. Vaddisz-
nó esetében is jelen-
tôsek a tartalékaink.
Nem véletlen, hogy
Né me tors z ág b a n
tiltják a szórón való
etetést és a szórón
történô vadászatot.
Kirívóan magas a
brandenburgi hasznosítás, de ez nem csoda.
Berlinben fényes nappal is találkozhatunk
vaddisznóval. A vaddisznó urbanizálódása
nálunk is megfigyelhetô, gondoljunk csak
Nagymaros esetére.

A mezei nyúl már sokkal árnyaltabb képet
mutat. Brandenburgban nincs nagy jelentôsé-

ge, ami nem is csoda a ragadozók magas terí-
tékadatait figyelve. Míg egyes észak-német és
nyugati tartományokban a miénknél maga-
sabb hasznosítás az általános. Az üregi nyúl
náluk jóval megbecsültebb vadfaj. A fogoly
hasonló helyzetben van, mint nálunk.A fácán
és tôkés réce elemzése ennyi adat alapján
nem lehetséges, hiszen a magyar adatok a te-
nyésztett fácán adatait is tartalmazzák, míg
nem tudni a német adatok mibôl állnak össze.

A ragadozóhasznosítás adatai viszont el-
gondolkodtatóak. A róka esetében jóval na-

gyobb teríték jellemzô a németekre 1000 ha-
ra vetítve, mint nálunk. A szövetségi átlag
duplája a hazainak. A borz esetében a szövet-
ségi átlag háromszorosa a hazainak. A nyest
még meglepôbb különbséget mutat, nálunk
tizedannyi nyest kerül terítékre egységnyi te-
rületen. A görénybôl kb. hatoda a mi haszno-
sításunk a német szövetségi átlagnak.

Valamit nagyon rosszul csinálunk. Nem
gazdálkodunk felelôsen, és ennek az apróvad
látja kárát. Mind nagyvadat akarunk elejteni?
Az apróvad folyamatos figyelmet, 365 napos
elfoglaltságot jelent, sok áldozatot követel. A
csapdázás rabszolgává teszi az embert. Ezért
nem csináljuk? Nem honorálják a piacon ezt
az áldozatot? 

Mi volt a jellemzô a jövevényfajokra Bran-
denburgban? Szép lassan elterjedtek, és egy
idô – kb. 10 év – után robbanásszerûen elsza-
porodtak. Miért? Mert nem tulajdonítottak
nekik idejekorán kellô jelentôséget! Mert nem
ismerték szokásaikat, nem ismerték a haté-
kony elejtés módszereit. Mire eszméltek, már
késô volt.A két görbe mutatja, hogy egy kb. 10
éves lassú fejlôdés után rohamosan nô a terí-
ték.A semmibôl megjelenô nyestkutya eseté-
ben 1994/95-ös vadászévben terítékre került
204 egyed. Tíz évvel késôbb 23.262 egyed,
majd újabb öt év múltán meghaladja a teríték

Gondolatébresztô
avagy vadgazdálkodásunk összehasonlítása a német eredményekkel
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a 30.000 példányt! A mosómedve esetében
ennél jóval meredekebb az emelkedés, az el-
múlt évben a teríték meghaladta az 50.000
példányt.

Eddig ezektôl a fajoktól megvédett bennün-
ket a Kárpátok karéja. De már nálunk is meg-
jelentek, beléptünk az elsô tízéves szakaszba.
Az üzemtervi ciklus végére a robbanásszerû
szaporodás küszöbén leszünk? A mi mai
problémánk az aranysakál. Ennél a fajnál
már eltelt a tíz évbôl legalább 5, vagy akár 7 is.
Az elmúlt évhez képest a teríték 50%-kal nôtt,
megközelíti a 700 példányt. Persze messze
van a róka terítékadataitól, de azt soha nem is
érné el a két faj adottságait figyelembe véve.
Itt már sokkal közelebb van a rohamos állo-
mánynövekedés idôszaka. Milyen hatással
lesz ez a faj a természetes élôhelyekre? Még
nem tudhatjuk...

Somogyban tavaly 3206 róka, 347 borz és
270 aranysakál került terítékre. Baranyában
2836 róka, 362 borz és 204 aranysakál került
terítékre, míg Bács-Kiskun megyében 6699
róka, 560 borz és 115 aranysakál alkotta a te-
rítéket.

A német tapaszta-
latok alapján miha-
marabb tudatosítani
kellene a magyar
vadgazdákban, a
vadga zd á l ko d á si
egységek irányítói-
ban és a hivatásos
vadászokban egy-
aránt, hogy sokkal
hatékonyabban kell
a ragadozókkal gaz-
dálkodniuk. Ahogy
azt a Szent István

Egyetem Vadvilág Megôrzés Intézetében rég-
óta tanítják is. Ennek kapcsán a természetvé-
dô civil szervezetekkel is párbeszédet kell kez-
deményezni és megnyerni ôket az ügynek.
Széles körben be kell mutatni a hatékony
csapdázás módszereit, és el kell terjeszteni
ezek használatát.

Az egyesületek tagjaiban és a bérvadászok-
ban is tudatosítani kell, hogy csak akkor ôriz-
hetôk meg a haszonvad állományai, ha vala-
mennyien részt veszünk a ragadozók állomá-
nyának szabályozásában. Ne csupán fácán és
mezei nyúl, esetleg vízivad-vadászaton vegye-
nek részt vadászaink, hanem vegyék ki részü-
ket a szôrmés és szárnyas kártevôk gyérítésé-
bôl is.

Szuda Zoltán
vadgazdálkodási szakmérnök
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No nem a fokföldi ibolya vagy a mediterrán
éghajlatú területek csendben meghúzódó, ke-
mény külsejû, ám illatos virágának ürügyén
ragadtam pennát, hanem Petôfi Sándort idéz-
ve azért, mert „Nagy munkát vállal az magára,
ki most kezébe lantot vesz!” (A XIX. század
költôi). Már hála Istennek több éve feltûnt,
hogy tavasztól ôszig virágzik e kis növény a
kertünkben, ahol fûnyírások során idén he-
tente, a tavalyi aszályban 2 hetente próbáltam
gátat szabni a pázsitfû-félék növekedésének.
Ifjúkoromban kora tavaszi virágként ismer-
tük az ibolyát. Az éghajlat felmelegedésének
köszönhetôen a növény-, és állatvilág fajai vi-
selkedésükkel, populációjuk nagyságával jel-
zik az éghajlat-, és klímaváltozásokat, ame-
lyekkel mi nem akarunk, vagy rohanó életmó-
dunk miatt nem tudunk szembekerülni.

Szeretnék még annyit élni, mint amennyit
vadászfegyverrel a kézben már eltölthettem. E
néhány évtized alatt is szembesülhettem az
apróvadállomány létszámbeli változásával. A
fogolyról azért nem írok bôvebben, mert
1977-ben levették a szabadon vadászható fa-
jok listájáról. Napjainkban a mesterséges te-
nyésztésbôl kibocsátott egyedekre szabad va-
dászni erôsen korlátozott hasznosítható %-
ban. Ilyen mértékben feldúsult ragadozó állo-
mány mellett ez még jobb gazdasági helyzet-
ben lévô országokban is luxusnak számít. A
mezei nyúl- és fácánállományról azonban bô-
vebben fejteném ki álláspontomat, mely min-
den bizonnyal sokaknál nem talál egyetértés-
re, de ha kell, kölcsön adom a tollamat hasz-
nálatra a más állásponton lévôk számára.

A mezei nyúl populáció a tavasztól ôszig
tartó özönvízszerû esôzéseknek köszönhetô-
en óriási károkat szenvedett. A második és
harmadik szaporulatot elvitte a hideg esô, az
elsô és negyedik „fészekaljból” pedig a nem
fogyatkozó ragadozók vették ki erôsen a vá-
mot. Ezt tetézte a mezei pocok-, és egérállo-
mány tavaszi-nyári hiánya. Azokat ugyanis
szintén elvitte a víz. A más idôben közömbös-
nek mondható egerészölyv kénytelen volt a
nyúlszaporulaton tengôdni, a vadászat szem-
pontjából károsnak ítélt barna rétihéja pedig
a kevés földön fészkelô védett madárfaj sza-
porulatával tudta csak változatosabbá tenni
az egyoldalú mezei nyúl menüt. Hogy nem fe-
küdte meg a begyét! A hasznosításra való
igény – melyhez ritkán társul a bölcs hozzáál-
lás – nem lankad. Szorít mindenkit a pénz-
ügyi terv, s aki eddig nem tartalékolt tizen-
milliókat, annak gyorsan üres lesz a számlája.
(S mint tudjuk, az üres kamra kísérô jelensé-
ge a bolond gazdasszony.) Ha a naturális mu-
tatókat le merjük írni, úgy ez a mezei nyúl ál-
lományánál a tavalyi létszámnak fele. (Akik
nem értenek velem egyet, azok gyûjtsenek és
hordozzanak magukkal köveket...)

A fácánról is kritikus hangon kell szóla-
nom. Amellett, hogy élôhelye 1-2 vadászterü-
lettôl eltekintve folyamatosan romlik, nincs
akkora adu a kezében, mint a mezei nyúlnak.

Ellensége csakúgy, mint a nyúlnak, számta-
lan. De míg a nyúl a többszöri fialással korri-
gálhatja állományát, addig a fácán – ha el-
pusztul az elsô fészekalja – csak egy sarjúköl-
téssel próbálkozhat. Ez 1/3 számú tojással in-
dul neki a nyárnak. Tavaly az aszály nem tett
akkora kárt a szaporulatban, mint idén a sok
esô. A jégverte területek külön írást érdemel-
nek. A megyében a fácánnevelésre való haj-
lam és kedv, de talán az erô is mind kisebb.
Egyre több vadgazdálkodó próbálkozik kifej-
lett fácánok kibocsátásával
elérni vagy megközelíteni a
kívánt terítéket. Vannak te-
nyésztôk, akik jó nevelési
technológiának köszönhe-
tôen kiválóan repülô mada-
rat tudnak biztosítani, de él-
nek a piacon olyan eladók
is, akiknek a portékája kí-
vánnivalót hagy maga után.
Tudom, hogy találhatók
szép számmal a megyénk-
ben olyan vadgazdálkodási
egységek, ahol több vadá-
szatot terveztek be, mint kí-
vánatos a fácánállomány
nagyságára nézve. Olyan va-
dásztársaságokról is tudok, ahol visszavették
a betervezett társasvadászatok számát az elsô
vadászatok terítéke láttán. Mi itt a Tisza-
Kurca-Veker-Kórógy négyszögben 2 vadásza-
tot terveztünk be a természetes fácánszapo-
rulatra, és 6 alkalommal vadászunk kihelye-
zett fácánra.

Ennyit tudtam a bölcs hasznosítás címén a
két fô apróvadfaj kapcsán szólni, de még eh-
hez a témához tartozik – szerintem – az aláb-
bi gondolatmenet is. A vadászható apróvadfa-
jok bölcs hasznosításához szorosan hozzátar-
tozik a szigorú ragadozó-kontroll. Vélemé-
nyem szerint a törvényhozó erôsen tévedett
munkája során, amikor a róka lôdíját nyár vé-
gétôl csökkentette. A gerezna télen sem adha-
tó el, hát még nyárutón és ôsszel, amikor vé-
kony, „éretlen” az irharéteg, és a pehelyszôrök
még nem vastagítják a prémet. 8-10 éve, ami-
kor a róka lôdíja a mostani tavaszi lôdíj há-
romszorosa volt, hallottam a következô gazda-
sági vezetôi értetlenkedést: „A vadôrök talán
elfelejtettek lôni, hogy így megemelték a lôdí-
jat?” Ez is egyfajta vélemény és hozzáállás, de
nem a vadgazdálkodást támogató látásmódot
hordoz magában. A vadgazdálkodási egysé-
gek elöljárói ahelyett, hogy ösztönöznék a ko-
ra tavaszi rókaállomány minimálisra csök-
kentését, nem törôdnek vele, hogy mint vég-
zik ezt a legfontosabb vadvédô tevékenységet
jágereik.

Itt érkeztünk el a bölcs hasznosítás utolsó
és egyben leggyengébb láncszeméhez: szak-
embereink megbecsüléséhez. A közelmúltban
az alábbi kijelentés hagyta el az egyik vadgaz-
dálkodási egység vezetôjének száját: „A vad-
ôrök meg vannak fizetve.” A szóban forgó vad-

ôrök kötelezô minimálbér juttatást kapnak.
Véletlen sem akarom megyénk egy vadôrét
sem összehasonlítani a „száguldó ôrnaggyal”,
Puskás Öcsivel, de állítólag ô egyszer így nyi-
latkozott: „Kis pénz, kis foci.” Tudom, hogy
pénzünk van legkevésbé, no meg egymásra
fordítható idônk, mégis jó lenne átgondolni,
hogy a bölcs hasznosításba nem férne-e bele e
két utóbbi téma is. Mármint törvényhozói és
munkáltatói szinten, mert nálam igenis ma-
gában hordozza. Semmiképpen nem akarok

karácsony elôtt olyan indulatokat gerjeszteni,
amelyeket nem a szeretet indukál, de vadállo-
mányunk érdeke, és a jövô évek vadászati le-
hetôségei megkívánják e téma bôvebb kifejté-
sét. Antoine de Saint-Exupéry Kis herceg cí-
mû világhírû regényében a róka mondja ki az
alapigazságot, mint titkot: „Jól csak a szívével
lát az ember, ami igazán lényeges, az a szem-
nek láthatatlan.” A Szentírásban van egy
mondat, mely közelebb viszi az embert az elô-
revivô, bölcs látáshoz: „A bölcsesség kezdete az
Úrnak félelme.” (Példabeszédek 9:10) Itt a fé-
lelem egyenlô a tisztelettel.

Mindenkinek – akik a fenti témában azo-
nosulni tudnak véleményemmel, és akik nem
ezt a látást hordozzák magukban – kívánok
békés, örömteli és áldott karácsonyt, hogy üd-
ve legyen minden vadásznak és nem vadász-
nak!

Pongó Gyula

Novemberi ibolyák

APRÓKA
Kitûnôen vadászó szülôktôl, weimari és magyar
vizsla kölykök elôjegyeztethetôek, törzskönyvvel
oltva, tenyésztôi garanciával KÔFALMENTI ken-
nelbôl.
Web: http://vizslahunter.ini.hu
E-mail: kofalmentikennel@vipmail.hu
Telefon: dr. Szuromi István 00 36/30/760-18-17

Jó állapotban lévõ, 12 cal. Merkel sörétes dup-
la puska igényesnek eladó. Ár: megegyezés
szerint. Érdeklõdni lehet a 30/9255-318 tel.
számon.
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A vadászjegyek egy részének érvényessége
lejár cserélni szükséges. Az új vadászjegy sor-
számában szerepel a kiállító megye statiszti-
kai száma. A vadászjegyszámot a megyekód-
dal (06) együtt kell megadni az egyéni és tár-
sas vadászati naplókba történô beírások al-
kalmával.

A Kamara címe: Szeged, Irinyi János u.
1. szám IV. emelet 421 ajtó.

A korábbi évek gyakorlatát követve a va-
dászjegyek egyéni, és csoportos érvényesíté-
sét 2009. január 10-én kezdjük. A vadászjegy
egyéni érvényesítése  munkanapokon 9.00-
14.00 óráig, pénteken 11 óráig történik.A cso-
portos érvényesítés 2011. január 10.-tôl - ja-
nuár 20-ig, a kihelyezett vadászjegy érvé-
nyesítés január 24-tôl január 28-ig tart. Az
egyéni kiváltókat kérjük, lehetôleg ne a cso-
portos érvényesítés napjain forduljanak ka-
marához vadászjegy érvényesítés ügyében. A
csoportos vadászjegy érvényesítés ütemezé-
sérôl a vadgazdálkodókat levélben értesítjük.

Költségek:
Vadászjegy ára: 10.000,-Ft.
A Garancia Biztosító vadászfelelôsség-biz-

tosításának díja továbbra is 1.000,-Ft/év. (Ga-
rancia biztosítás, csak a kamarai tagok részé-
re áll rendelkezésre.) Minden vadász azzal a
biztosítóval köt szerzôdést, amelyiket legked-
vezôbbnek ítél. A vadászjegyhez kapcsolódó
felelôsségbiztosítást 2011. március 1-tôl 2012.
február 28-ig tartó idôszakra kell kötni, és a
biztosítási kötvényt hozzák magukkal. Az ér-
vényesítéshez a vadászjegy, a 2011/2012 évi
lôjegyzék és vadászfelelôsség biztosítás szük-
séges. Vadászjegyet érvényesíteni, nem csak
személyesen lehet intézni. Kérjük az érvénye-
sítéskor a lakcímváltozást bejelenteni szíves-
kedjenek!

Kamarai tagdíj 3.000,-Ft/év. A 70. életévü-
ket betöltött, és 2011. évben betöltô vadászok
változatlanul tagdíjmentességet élveznek.

Vadászjegy és egyéni lôjegyzék ellopása, el-
vesztése, megrongálódása esetén, rendôrségi
igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a megron-
gálódott irat ellenében lehet újat igényelni. Az
eljárás díja 5.000,-Ft. Az okmányok pótlása
rendôrségi igazolás (pl. iratok ellopása miatt)
alapján történik, akkor az eljárás díjmentes.

A vadászjegyek érvényesítését március hó-
napban keddi, szerdai, csütörtöki napon 9.00-
12.00 óra, április hónaptól kezdôdôen hétfôi
napokon 9.00-13.00 óra között végezzük. Elsô
vadászjegyet váltani valamint vadászjegyet,
egyéni lôjegyzéket pótolni ettôl eltérô idô-
pontokban is lehet.

Komoly Tamás 
titkár

Csoportos vadászjegy érvénye-
sítés ütemezése

2011. január 10. /hétfô/: Ruzsa és  Környé-
ke Vt. Zákányszéki Ft. Vt., Öttömösi Ft. Vt.,
Pitvarosi Petôfi Vt., Ásotthalmi Ft. VE., Ár-
pádhalmi Községi Vt., Maroslelei Ft. Ve.,
Nagymágocsi Farmer Kft. 2011. január 11.
/kedd/: Földeáki Dózsa Vt., Mindszenti Vt.,
Tisza Bk. Vt., Szegvári Vt., Szakszervezeti Vt.,
Vásárhelyi Róna Kft. Vt., Kiss Ferenc Bk. Vt.
2011. január 12. /szerda/: Dalerd Zrt., Elôre
Vt., Csanyteleki Új Élet Vt., Székkutasi Petôfi
Vt., Erdôrendezôségi Bk. Vt., Homoki Nagy
István Bk. Vt., Cserfa Bk. Vt. 2011. január 13.
/csütörtök/: ôszeszék és  Környéke VE.,
Csongrád Bokrosi Vt., Csongrádi Május 1 Vt.,
Csanádpalotai Vt., Királyhegyesi Ft. Vt.,
Kiszombori Marosszögi E. Vt., Deszki Gazdák
Vt., Röszkei Ft. Vt. 2011. január 17. /hétfô/:
Szegedi Felszabadulás Vt., Makó Marosmenti
Vt., Móra Ferenc Vt., Csanytelek és Térsége Ft.

Vt., Domaszéki Ft. Széchenyi Zs. Vt., Sándor-
falvi Vt., Mórahalmi Árpád Vezér Vt.

2011. január 18. /kedd/: Dorozsma-
Domaszék Vt., Kistemplom Tanya Vt., Ópusz-
taszeri Vízügyi Vt., Szatymazi Ft. Vt., Körös-
Éri Vt., Hód-Mezô Vadász Egyesület, Hódagró
Zrt.Vt., Üllés Potyondi Vt., Eperjesi Gazdálko-
dók Egyesülete 2011. január 19. /szerda/:
Hunor Vt., Dél-Tisza Vt., Szentesi Új Barázda
Vt., Maros Vt., Pankotai Agrár Rt.,
Fábiánsebestyéni Önkorm. Vt., Szentesi
Hubertusz Vt., Dr. Nagy Endre Bk.Vt. Szentes,
Mentett-Réti Vt.

2011. január 20. /csütörtök/: Nagyréti Vt.,
Szegedfish Kft., Bogárzó és Környéke Ft. VE.,
Bársony István Mg-i Szk. Isk., Gazella Bk. Vt.,
Szôreg Kübekházi Hármashatár Vt., OMVV
Árpádhalmi VG., Hód-Vad Vadász és Termv.
Khe., Kék Galamb Bk. Vt., Mártélyi Vadászok
E., Királyhegyesi Bk.Vt., Fábiánsebestyéni Ki-
nizsi Vt., Gyurgyalag Bk. Vt., Ásotthalmi Bk.
Vt., Szent Hubertus Csm.-i VE., Körös Maros
NP Ig. Montágpuszta, Sportvadászok Milleni-
um 2000., Aranyfácán Bk Vt.

Kihelyezett egyéni vadászjegy
érvényesítés

2011. január 24. (hétfô): 9-15 óra, Hódme-
zôvásárhely, Szakszervezetei Vt. vadászháza,
Hódmezôvásárhely, Táncsics M. u. 25. 2011.
január 25. (kedd): 9-15 óra, Csongrád, Diana
Szakképzô Iskola, Csongrád, Jókai u. 14. 2011.
január 26. (szerda): 9-15 óra, Makó, Makói
Marosmenti Vt. vadászháza, Makó, Teleki u. 7.
2011. január 27. (csütörtök): 9-15 óra, Szen-
tes, Új Barázda Vt. vadászháza, Csallány Gá-
bor part 5. (Liget). 2011. január 28. (péntek):
9-12 óra, Ásotthalom, DALERD ZRT. Ásot-
thalmi Erdészet Központi épülete, Kiss F. kör-
út 82.

Vadászjegy érvényesítés

ÜNNEPI MEGLEPETÉS!
Tisztelt Vadászok!

ULTRAHANG rendelésemet Szegeden a Kamilla egészségcentrumban 2010. júniusában kezdtem meg,
a privát szférában található egyik legmodernebb ultrahang készülékkel.

VIZSGÁLATOK: komplex hasi, pajzsmirigy, emlô, here, transrectalis (prosztata), lágyrész, nyaki ér,
alsó végtag Doppler, vese Duplex vizsgálatok (transplantalt vese ultrahangot is) végzek.

Bejelentkezés: Hétfôtôl - Péntekig 9.00 -16.00-ig.Tel:(62) 46-46-46, (30) 8-46-46-46

Címünk: 6724 Szeged, Francia u. 4/A, http://kamilla.szakorvos.com

VADÁSZOKNAK és családtagjaiknak 10 % KEDVEZMÉNY a rendelô (ultrahangos) áraiból,
mely érvényes vadászjegy felmutatásával vehetô igénybe, csak készpénzes fizetés estén.

(Kártyás fizetés esetén NEM).

DR. KISS ILDIKÓ RADIOLÓGUS-FÔORVOS
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Az elmúlt esztendô az ösvény kitaposása je-
gyében telt el a Klub életében. Kialakult egy
stabil létszám, egy jó kis csapat, akik rendez-
vényeinken részt vesznek és örömmel segítik
a Klub munkáját.

A betervezett esti ismeretterjesztô elôadá-
sokat a tervek szerint megtartottuk.A progra-
mokban szerepelt író-olvasó találkozó, afrikai
vadászati élménybeszámoló, természetvéde-
lem és volt szó az erdészet és vadászat kapcso-
latáról, mindig volt vetítés is. Úgy gondolom,
ez a sokféle téma lehetôség volt arra, hogy
mindenki megtalálja a neki legjobban tetszôt.

Az egyéb programok között szerepelt egy
vacsora est, amikor majd félszázan jöttünk
össze egy vidám szórakoztató esten.

Idôrendben elôször is egy kisebb csapattal
szervezetten látogattunk el a FEHOVÁRA.

Szakmai kirándulásból ezen túl is tervez-
tünk és sikeresen meg is valósítottunk
jópárat. Ezek között szerepel a már hagyomá-
nyosnak mondható májusi temesvári vadá-
szati-halászati kiállításon és vásáron részvé-
telünk. Itt már törzsvendégeknek számítunk,
az is megszokott, hogy nagy elismerést arat a
bográcsban fôzött magyaros ebédünk. Most
Kotogány Jani és neje a segítôje Gizike hozta el
az elismerést. Habár Gizike szerint nem lehet
kérdés, hogy ki a segítô és ki a séf? 

Ott voltunk az I. Temes Megyei Vadászna-
pon is, itt is értékes fôzési díjat hoztunk el
Papp Laci jóvoltából a szegedi hallével. Jól si-
került Balla Imre pörköltje is és szépen fújta a
magyaros bemutatót kürtösünk és tárogató-
sunk. Nagy elismerést aratott Kiss Bandi
(csak így, mert nem szereti ha Andrásozzák)
trófea és szakmai bemutatója. Ezzel színvo-

nalban magasra tette a mércét a szomszédok-
nak.

A legnagyobb falat az Országos Vadászna-
pon való részvételünk volt, ahol a Mórahalmi
Vadásztársaság tagjaival együtt vagy százan
képviseltük megyénket, mondhatom méltón.
Minden elismerést megérdemel tabló-, és tró-
fea-bemutatójuk, mely akár vándorkiállítás is
lehetne, vadászatilag kitûnôen mutatja be
megyénket.

A Csongrád Megyei Vadásznapon is külön
sátorral vettünk részt, Nagy Sándor – örökös
fôzôbajnokunk – ismét kitett magáért. Ránk
hárult a feladat, hogy gardírozzuk a megye
külföldi vadász vendégeit. Úgy gondolom, si-
keresen oldottuk meg, jól érezték magukat és
kellemes élményként emlékezik vissza a
Csongrád Megyei Vadásznapra a Temes és a
Hargita Megyei valamint a Vajdasági Vadász
Egyesületek küldöttsége. A régi barátságokat
most alkalom volt tovább mélyíteni.A vadász-
nap szervezésében egyéb területen is eredmé-
nyesen és a szervezôk megelégedésére mû-
ködtünk közre, ezt igazolja a Kamara és a Szö-
vetség vezetése által kifejezett elismerés.

Vadászgattunk is, mert a Klub szervezésé-
ben Szerbiában fürjezni voltunk, reméljük jö-
vôre már nagyobb csapattal!

Sajnos, nem sikerült megvalósítani egy ígé-
retes programot. Erdélybe készültünk, min-
den le volt szervezve, de nem jött össze a lét-
szám. Azon múlott csupán, hogy csak kevés
embert tudtam elérni, a kapcsolatteremtés
módja igazán még nincs kialakulva, de még
igazán ki sincs találva. Ezen dolgozunk.

Talán ezek a rendezvények lesznek azok
melyek kisebb-nagyobb sikereikkel majd egy

idô után többek számára is érdekessé és von-
zóvá teszik a Csongrád Megyei Vadász Klubot.
A jó hírek, a sikeres programok, élmények hí-
rei terjednek - és ez a legjobb reklám! - kíván-
csiak lesznek ránk, jönnek a megye vadászai
közénk.

Tisztelettel várunk 2011-ben is minden va-
dászt és barátot rendezvényeinken!

A Kamara honlapján a Vadász Klub menü-
ben elérhetôek vagyunk: www.vadaszkama-
ra.hu.

Dorogi Géza 
klubelnök

2010. a Csongrád Megyei Vadászklubnál

A Csongrád Megyei Vadász Klub 2011. évi programja
Klub estek (hó utolsó szerdája 17 óra, a Kamara IV.

emeleti tárgyalótermében). Az elôadók és az elô-
adások témái késôbb lesznek meg meghatározva.

Vadászbál (részben a Megyei Kamara támogatásával)

FEHOVA (önköltséges, kedvezményes, különjáratos
autóbusszal)

Erdélybe 5 napos szakmai kirándulás (az elmaradt ôszi
kirándulás, részben önköltséges, részben a Megyei
Kamara támogatásával).

Temesvár vadász - horgász - virág kiállítás
(önköltséges)

Temes Megyei Vadásznap

Keszthely Vadászati Kiállítás (kedvezményes különjára-
tos autóbusszal, részben támogatott).

Február
Március
Október

November

Február

Március 18.

Április

Május 7.

Nincs még pontos idôpont

Június

Csongrád Megyei Vadásznap  (részben támogatott)

Országos Vadásznap (részben támogatott)

Klub Közgyûlés

Klub Elnökségi

Szeptember

Megrendezése/idô-
pontja még nem ismert  

Május
December

Negyedévente

A Csongrád Megyei Vadász Klub szervezésében bonyolított progra-
mokon bárki részt vehet.

A programok hónap idôpontja változhat, kellô számú jelentkezô hi-
ányában a program el is maradhat.

A programokról és a Klubbal kapcsolatos egyéb eseményekrôl pon-
tos és friss információhoz az interneten lehet hozzájutni: omvk
csongrad  A menüben Vadász Kamarára kattintva. Itt lehet regisztrálni
is, akkor minden friss információt automatikusan küldünk a bejelent-
kezônek.

Dorogi Géza
a Csongrád Megyei Vadász Klub elnöke



14   VADÁSZRÉSZ

Tóth Lászlóra emlékezve
Ismét elment egy régi igaz vadász közü-

lünk! Nemrég temettük Kisteleken a Vízügyi
Vadásztársaság volt tagját Tóth Lászlót, aki is-
merte, annak Laci bácsit.

A 80 év terhe és súlyos szívbetegsége nyom-
ta a vállát, de a vadászat azért maradt „minde-
ne” az utolsó napokig. Legjobban errôl szere-
tett beszélgetni, mesélni a régi szép idôkrôl,
amikor még vadbôség volt, nyugalom és egy-
más iránti tisztelet, megbecsülés uralkodott a
vadászok között.

Pár éve már nem bírt kijárni, de mindig
büszkén emlegette, hogy vadásztársai, vagy
Ferike (Kopasz Feri a vadôr) hívják, keresik,
felajánlják hogy viszik-hozzák, csak menjen.
Örült a részére azért eljuttatott nyúlnak, fá-
cánnak, annak, hogy megbecsülik, nem felej-
tik el. Büszke volt a Vadászati Kulturális Egye-
sülettôl kapott születésnapi jubileumi emlék-
plakettra. Meg arra, hogy fia, unokája is vadá-
szik, mindkettô Laci. Volt amikor egyszerre
három Tóth Laci vadászott együtt Náluk!

Vadász korban is sok évet megért meg, sok-
féle hivatalos vadászati változás alatt. Csen-
gelén kezdte az ötvenes évek végén, amikor
még a községnek tellett önálló vadásztársa-
ságra, tudták maguk is mûködtetni a sokezer
hektáron. Azok voltak a szép idôk, emlegette!
Gazsovits Józseffel, Túri Feri bácsival,
Terecskeivel, Túri Imrével, Koncczal, id. Kocsis

Jóskával, Sinka Pista bácsival jártak csak úgy,
kedvük szerint vasárnaponta konyhára va-
dászni. Amúgy kisteleki -„fôdi” származású
volt, így mindig szívesen járt hozzánk a Móra
F.Vt.-hoz vendégként, hiszen az ôsi földre, ha-
za járt.

Az a megtiszteltetés ért, hogy sok évtizeden
át atyai barátom volt. Sokat vadásztunk Vele
együtt itthon és az országban többfelé, még
Csehszlovákiában  is. Emlékei mellé évek óta
szeretett volna még egy mufloncsigát, de be-

tegsége miatt nem mert nekivágni a kaland-
nak.

Egy talpig becsületes régi típusú igazi
nagybetûs VADÁSZ távozott közülünk. Talán
majd az örök vadászmezôkön sikerül Neki a
muflont is megszerezni!

Nyugodj békében Laci Bácsi!

Vadászüdvözlettel:
barátod, Dorogi Géza

Háromszor mehetek (meg hát illik is segí-
teni) vadkárelhárítani szederkényi barátaim-
hoz. Kukoricavetéskor, majd amikor tejesedik
és aratáskor. Mindig élvezetes és ígéretes a va-
dászat, fôleg ha jó a hold is amikor Baán Béla
vagy Hajdú Tibi barátom rám csörög, hogy
indulhatok.

Legjobban szeretek kukoricaaratáskor
menni.Vetéskor nehezebb meglátni a disznót,
a puha fekete földben csendben jár. Késôbb
meg több szerencse kell a nagyranôtt kukori-
cában, de a kombájnozás az más! Ha jól ki van
fürkészve a kombájnok ütemterve, akkor iga-
zán élvezetes „disznóhajtásban” lehet a va-
dásznak része.

Ekkoriban többnyire kellemes még az idô
(ha esik amúgy sem bírnak aratni). Amíg a
kombájnok felvonultak és vártunk, félmezte-
lenül lehetett napozni. Egy-egy nagyobb táb-
lában akár 10-20 disznó is lehet, szarvast is le-
het lôni és rókát is.Az a legjobb, ha legalább 4-
5 kombájn dolgozik és akkora táblákat fognak
be, amekkorát egy nap be is tudnak fejezni Ez
már akkor ígéretes! Így a bentlevô vad a táb-
lából kiszorul.Azért nem árt lefigyelni, körbe-
szaladni a táblákat, van-e váltó, milyen a vad
járása. Általában a táblaszélek is össze vannak
járva, turkálva. Az ígéretes táblát aztán körbe-

fogja ahány puska van, az „okosok” szerint fi-
gyelembe véve a vad járását, a várható kitöré-
si irányt. A vad aztán erre legtöbbször fittyet
hány, mert a forgolódó, förtelmesen zúgó gé-
pek megbolondítják. Ha szerencsém van, még
egy magaslesre is kerülhetek, az a legjobb, on-
nan jobban lehet látni. A kombájnos a fordu-
lóknál jelzi, mit látott, merre, stb. A kombájn-
ról tilos lôni – meg kényelmetlen lenne is – de
azért puska nélkül egy-egy menetre fel lehet
ülni körülnézni.

Tapasztalatom szerint elôször szarvasok, az
ôzek, és rókák jönnek ki, utoljára a disznók!
Persze ez egyáltalán nem biztos, egy konda
koca süldôkkel már az elején kivágtathat. Az
egyedüli disznók – fôleg a kanok – azért álta-
lában a végén ugranak ki, de annyira a végén,
hogy az utolsó fogással hajtja ki maga elôtt a
kombájn. Most is volt egy. A sor végén kiug-
rott, majd visszafutott, bele a kombájnba, be
is szorult a lába. A kombájn megállt, dudált,
rohanás, ott kellett „fogságban” agyonlôni.
Sokszor oldalt kiugrik, majd észreveszi hogy
hoppá már nincs takarás, erre visszaugrik.
Lehet parádésakat lôni, futó disznóra, rókára.
Ilyenkor a rókát is lehet lôni (téli hajtásokon
nem), mert a hangzavarban össze van úgyis
minden vad zavarodva.

Tavaly történt, hogy három koca kiugrott.
Egyet sikerült fejbelônöm, egy visszaugrott, a
harmadik a közeli belvárdi falu szélsô házai
felé vette az irányt. Meg kellett várnom, amíg
észreveszi magát és visszafordul. A nyílt tere-
pen futkározott, én meg utána, várva a megfe-
lelô háttért, a lövési lehetôséget, a faluból meg
ugye már figyelték a lövöldözést, röhögtek,
pláne mert csak a harmadik lövésemre lassult
meg. Kifulladva, szabad kézbôl nem igazán
kedvemre való helyzet volt... De ez aztán igazi
vadûzés volt, de a végére nem az erdô, inkább
a fejem zúgott.

Persze vigyázni kell a többi elállóra, esetleg
egy közeli településre is, mert nagyon csábító
lehet a domb élen, vagy a messzebb futó vad,
nagy a kísértés. Pár éve valahol a környéken
belelôttek a kombájnba is, szerencsére komo-
lyabb baj nem lett.

Azért természetesen a legtöbb disznó min-
dig megmenekül, lövés nélkül elfut, átvált a
másik táblába, így legalább marad a téli hajtá-
sokba is. Ez egy csiki-csuki játék, ami csak a
vadásznak élvezetes, a disznóknak nem iga-
zán.

Dorogi Géza

Kukoricatöréskor
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A csongrádi Diana Szakképzô Iskolában mûködô fegyvergyártó és javító tanmûhely-
ben M 98-as rendszerû ismétlô golyós vadászlôfegyverek gyártása folyik. A fegy-
verek fô alkatrészei Németországból származnak, Lothar Walter fémtiszta csövek-
bôl és M 98-as hadi tokból épülnek, a fegyverek tusái diógyökérbôl készülnek.

A mûhelyben a fenti alkatrészekbôl és anyagokból egyedi igények alapján is készül-
nek vadászlôfegyverek.

A mûhely fegyverjavítást és felújítást is vállal. Az alábbi javítási és felújítási felada-
tokat végzi:

Fegyvergyártás és javítás Csongrádon

- Csôcsere, kalibermó-
dosítás

- Tusakészítés méret-
felvételezéssel

- Barnítás
- Csôsínforrasztás
- Tusafelújítás

- Távcsôszerelés, belö-
vés lôpadról

- Csôtengelycsap-csere
- Ütôszegcsere
- Tárbeépítés
- Mûszaki vizsgáztatás

Érdeklôdni az alábbi címen és telefonszámon lehet:
6640 Csongrád, Jókai u. 14.;
Tel./fax: 63/483-790, 06-30/340-3107
bozo.tamas@dianaszki.hu  •  www.dianaszki.hu

A BBC év természetfotósának
exkluzív könyve karácsonyra

Máté Bence, hazánk legismertebb természetfo-
tósa 170 oldalon keresztül mutatja be díjnyer-
tes alkotásait. Megtaláljuk benne a képek készí-
téseinek kulisszatitkait, melyek olvasását min-
den természetet kedvelô embernek ajánlunk.
Limitált példányszámú, bolti forgalomba nem
kerül, csak a www.matebence.hu oldalon vásá-
rolható meg összesen 400, személyre szólóan
dedikált példány. Kézzel készített, cérnafûzött,
keménytáblás, kiadvány, páratlanul részlet gaz-
dag nyomdatechnikai eljárással.

Extrái: Minden fotón UV lakk, DVD melléklet és a borítóba épített
speciális féligáteresztô üveg, melynek segítségével a képek készültek.
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Minden kedves vásárlónknak Kellemes Karácsonyt és
vadászsikerekben gazdag Boldog Új Esztendôt Kínánunk!

VW AMAROK
4.837.000,-HUF+ÁFÁ-tól
(bruttó: 6.046.000,-HUF)

Bôvebb információ:
Nagy Attila
(62) 549 433
(30) 279 3727

attinagy@porscheszeged.hu

Bemutatóterem:
Szeged, Sárosi utca 11.

www.porscheszeged.hu

Megérkezett az új AMAROK!
Haszonjármûvek


