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Jogszabályváltozások
Megjelent a 43/2011 (V.26.) számú VM rende-
let az elejtett vad kezelésének és értékesítésé-
nek élelmiszerhigiéniai feltételeirôl, röviden a
vadhúsrendelet. Jogszabály alapján lehetôség
van a vadászatra jogosultak számára a vadhús
közvetlen értékesítésére, ha eleget tesznek a
jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Külön felhívom a rendelet 3. pontjára a figyel-
met, mely a Vadászatra jogosult és az élel-
miszer birtokosának kötelezettségeit tag-
lalja. Például: „4. § (1) A vadászatra jogosult-
nak az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti te-
vékenységének megkezdését illetve megszün-
tetését, annak idôpontjától számított nyolc

napon belül nyilvántartásba vétel céljából a
vadászterület helye szerinti élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
kerületi hivatalának írásban be kell jelente-
nie”, valamint az „5.§ (2) A vadászatra jogo-
sult köteles tevékenységébôl fakadó élelmi-
szerbiztonsági kockázatok kezelése érdekében
Helyes Higiéniai Gyakorlatot bevezetni és mû-
ködtetni”. A Helyes Higiéniai Gyakorlat írásos
anyagához segítséget nyújtunk a vadászatra
jogosultak részére.
Figyelembe ajánlom a 175/2003. (X.28.)
Korm. rendeletet a közbiztonságra különösen

veszélyes eszközökrôl, ami 2011. 04.29-tôl ha-
tályos.
A vidékfejlesztési miniszter 67/2011 (VII.13.)
VM rendelete 11 §. (2) c/. pontja alapján a
79/2004 (V.24.) FVM rendelet 55 §-ának (3)
bekezdése hatályát vesztette. 2011. július 28.
után vadászjegyet csak és kizárólag olyan sze-
mélynek adhatnak ki, aki a lakóhelye szerinti
megyei területi Kamara Vizsgabizottsága elôtt
sikeresen letette az Állami Vadászvizsgát.
A www. vadaszkamara . hu oldalról a jogsza-
bályok szövege letölthetô.

(KT)

Kitüntetések – Versenyeredmények
Kitüntetések:

Kamarai Aranyérem:
Csonka Imre 

a Röszkei Földtulajdonosok Vt.
korábbi elnöke

Magyar Vadászatért Érdemérem:
Klivényi Károly

Ruzsa és Környéke Földtulajdonos Vt.
elnöke,

gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:
Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság 

Kiszombor

Nimród Vadászérem:
Szabó Lajos

Hód-Agró Zrt. Vt. elnöke
Dorogi Géza 

Szegedi Vadászok Baráti Köre elnöke
Kopasz Ferenc

Ópusztaszeri Vízügyi Vt. hivatásos va-
dásza

80 évet betöltött vadászok:
Dr. Fekete Ferenc 

vadász, a Makói Marosmenti Vt. tagja
Horváth Sándor

vadász, Ôszeszék és Környéke Ft. Vt.
tagja

Kriván Mihály,
vadász, Mórahalmi Földtulajdonosok
Árpád Vezér Vt. tagja

Nagy Elemér
vadász, a Hódmezôvásárhelyi Szak-
szervezeti Vt. tagja

Siroki Miklós
vadász, Mórahalmi Földtulajdonosok
Árpád Vezér Vt tagja

Megyei Kamarai Érem arany fokozat:
Komoly Tamás

Hódmezôvásárhelyi Szakszervezeti Vt,
hivatásos vadásza

Panyik Tóth János
Szentesi Új Barázda Vt. hivatásos va-
dásza

Hubertus Kereszt:

arany fokozat:
Kovács Mátyás

Hódmezôvásárhelyi Elôre Vt. elnök
Bolgár József

Deszki Gazdák Vt. vadászmester

ezüst fokozat:
ifj. Molnár János

Csanádpalotai Vt. tagja
Papdi Lajos

Deszki Gazdák Vt. tagja
Petrov András

A Dorozsmai József Attila Vt.
korábbi elnöke

Simon Ferenc
Földeáki Dózsa Vt. tagja

Dr. Nádasdi László
Földeáki Dózsa Vt. gazdaságvezetôje.

Versenyeredmények:

I. Csongrád Megyei Vadásznapi lôverseny:
Sportlövô kategória:

1. Megyesi László 45p 
2. Farkas Mihály 44p 
3. Kiss Pál 42p 

Vadász kategória:
1. Szûcs Balázs 47p 
2. Révész András 41p 
3. Dajka Lajos 41p 

Csapat verseny:
1. Aranytölgy 132p

(Megyesi László, Kiss Pál, Szûcs Ba-
lázs)

2. Székkutasi Petôfi Vt. 114p
(Török Nándor, Török Sándor, Szigeti
László)

3. Marosmenti Vt. Makó 113p
(Luczó Csaba, Marjai Péter, Szakács
István)

II. Szent Hubertus Kupa lövészbajnokság:
Egyéni eredményei:

1. Kiss Pál 58p 
2. Szigeti László 57p 
3. Megyesi László 56p

Luczó Csaba 56p
5. Szûcs Balázs 55p 

Csapat verseny:
1. Három amatôr 118p

(Kiss Pál, Megyesi László, Szûcs Ba-
lázs)

2. Makói Marosmenti Vt. 115p
(Luczó Csaba, Gál Ákos, Szakács Ist-
ván)

3. Szentesi Új Barázda Vt. 89p
(Csatlós Péter, Bezzeg József)

III. „A vadászat és természet címmel”
meghirdetett gyermekrajz verseny 

1.-2. osztályosok:
1. Csiszár Kornélia
2. Orosz Zsanett
3. Balogh Nikolett

3-4. osztályosok:
1. Tóth Klaudia
2. Berta Brigitta
3. Lôdy Rebeka

IV.  Fôzôverseny eredményhirdetés:
1. Móra F. Vt. Balástya, Tóth Pál: Rókagom-

bás pörkölt.
2. Sándorfalvi Vt., Fûz István
3. Mórahalmi Ft. Árpád Vezér Vt.,

Németh Csaba

Különdíjak:
• Ásotthalmi Vt. Papp László
• Nagyküküllôi VE. Sarkadi Lukrécia: szil-

vás gombóc
• Kutyások csapata Zsíros Pál
• Temesvári küldöttség Gutni Gabi
• Nagyküküllôi Vt.
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Mindszenten október 8-án az elhunyt
mindszenti vadászok emlékére szentmisét
mutatott be Szabó Zoltán Jenô atya. A
templomot – az írásos emlékek szerint -,
mint lakott települést és plébániát 1332-
ben találhatjuk meg elôször a megmaradt
oklevelek alapján. Az elmúlt évszázadok
alatt többször elpusztult településre min-
dig visszatértek az emberek és az újra és
újra felépített templomot mindig a min-
denszenteknek ajánlották föl. Az idôk fo-
lyamán innen nyerte el Mindszent a mai
nevét.Az elhunyt mindszenti vadászok lel-
ki üdvéért bemutatott ünnepi szentmisén
megemlékeztek a vadászbarátokról, csa-
ládtagokról is. Érettük október 8-án Mind-
szenten szobrot szenteltek.

Az oszlop alján varjú látható, felette róka
ugrik, fácánkakas repül az ég felé. Középen,
Szent Hubertus szarvasának agancsai között,
kereszt gyúl fel. Felette szelíd galamb, jámbor
nyúl, körötte a felirat: „Szent Hubertusz, kö-
nyörögj értünk” – „Szt. Hubertus Ora pro
nobis”. Szûz Máriát és (minden) szentek se-
gítségül hívására szolgáló ima ez, amely külö-
nösen Mária és a Mindenszentek letenyéjében
használatos a katolikus egyházban. Nem
olyan régen Bozó Tibor, mindszenti vadász
egy cserfarönköt simogatott meg az udvarán
és a többi közül kiválasztva, lassan-óvatosan a
vésô rideg élével megküzdött a fával és saját
akaratával is. Napról napra feslett-rajzolódott
a minta, és felesége úgy érezte, hogy ezt meg
kell mutatnia Mindszent plébánosának.
Amint Jenô atya megpillantotta, azt mondta,

hogy illô lenne
szentmisén be-
mutatni az el-
hunyt mindszenti
vadászok emléké-
re.

A templomban
október 8-án ott
ültem és is a mi-
sén. Köröttem va-
dászok, feleségek,
családos emberek
hallgatták a misé-
zô atyja szavait.Az
egyház 2000 éves
törvényeivel kere-
tet adott a vadász-

lelkek számára. Helyet mutatott az emberi szí-
vekben a megemlékezés és a megnyugvás el-
fogadásának. Az éjszakában, estére a vadász-
ház udvarán álló kopjafa alatt mécses gyulladt
fel, a barátok régi cimborákra emlékeztek
meg. A köszöntôt, a megemlékezôket Makó
Endre, a Mindszenti Vadásztársaság elnöke
fogadta. A koszorúk elhelyezése után, csendes
beszélgetéssel, aszszonyok, gyerekek hangjá-
val telt meg a ritka vendégeket fogadó vadász-
ház.

Szilágyi Bay Péter

A mindszenti szentmise

Súlyos, de nem tragikus vadászbaleset tör-
tént november 5-én Kübekháza külterületén.
Dr. Jászai Linda, a Csongrád Megyei rendôr-
fôkapitányság hadnagya tájékoztatása el-
mondta: egy ötfôs csoport apróvadra vadá-
szott folytatott a délelôtti órákban, s az egyi-
kük célzott lövést adott le vélhetôen egy mezei
nyúlra. Az elôzetes vizsgálatok szerint az eb-
bôl a lövésbôl származó sörétraj gurulatot ka-
pott és egy, a gazban rejtetten heverô traktor-
gumiról lepattanva eltalálta a férfi mellett
párhuzamosan álló vadászt. Az 58 éves
kübekházi férfit súlyos sérülésekkel szállítot-
ták kórházba. Az esetet a rendôrség vizsgálja.

A beleset kapcsán felkerestük Szeles Sán-
dort a Szôreg-Kübekházi Hármashatár Vt. va-
dászmesterét, aki megerôsítette a Rendôrség
információit. Hárman az egyik oldalon, míg
ketten a kutyával a másik oldalon hajtották a
gazos csatornákat. Elmondta, hogy aznap kü-
lönösen jó idôben indultak a határba. Annyi-
ra meleg volt, hogy vékonyan öltözve, egy-egy
ingben vadásztak, ezért hatolhattak mélyebb-

re a sörétszemek. Szeles Sándor elmondta,
hogy a sérültet már hazaengedték a kórház-
ból, otthon lábadozik. Kiemelte, hogy min-
denféle híreszteléssel szemben az eset szerep-
lôi jó barátok voltak.

A vizsgálat jelenleg több szálon fut. A
Csongrád Megyei Rendôr Fôkapitányság mel-
lett a Csongrád Megyei Kormány Hivatal is
vizsgálatot indított. Szél István a Csongrád
Megyei Kormány Hivatal Vadászati és Halá-
szati Osztályának vezetôje megkeresésünkre
röviden összefoglalta, hogy hivatalból rendel-
ték el a vizsgálatot, amelyben a vadászatra jo-
gosultat és baleset résztvevôit hallgatják meg,
vizsgálják az eset körülményeit. Az eljárás so-
rán bekérték a balesetvédelmi jegyzôkönyve-
ket is. Az osztályvezetô megerôsítette, hogy a
Kormányhivatal a rendôrség szakértôi véle-
ményére vár. A Kormányhivatal a rendôrségi
vizsgálatok lezárásáig felfüggesztette a ható-
sági eljárást.

(péter)

Vadászbaleset Kübekházán 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

Címlap: Mráz János

Címe: 6721 Szeged, Irinyi János u. 1.
Tel./fax: (62) 420-362

E-mail: csongrad@vadaszkamara.hu

ISSN 1589-0511

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

Héjja Norbert és Héjja Gábor
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A temesvári kapcsolat

Kürtöseink: Héjja Gábor, Héjja Norbert, Gálfi István

Több éves már a kapcsolat a Csongrád és Temes megyei vadás-
zok, a két megye vadászati vezetése között. Eleinte a Vadászati -
Halászati Kiállításra jártunk ki a Szegedi Vadászok Baráti Köre
majd a Csongrád Megyei Vadász Klub és a Kamara szervezésében.
Az ottani kiállítás szervezô cég vezetôje - Roxana Asszony - segít-
ségével jött létre a Temes Megyei Vadász Egyesülettel a kapcsolat.

E kapcsolat alapján ebben az esztendôben is létrejöttek az
immár hagyományos találkozások. Népes megyei csapattal vettünk
részt május 7-én a IV. Temesvári Vadászati Kiállításon, ezen a "kis
Fehován". Megkóstolhatták vadászvendégeink és a helybéliek (már
akinek jutott) a bográcsban készült jó magyaros vadpörköltünket.
Természetesen ez a rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy
találkozzunk Temes Megye vadászati szakmai vezetôivel.

Másodszor került sor a Temes Megyei Vadász Fesztiválra június
26-án. A Csongrád megyei sátorban bemutattuk megyénket
trófeákon, tablókon és természetesen a konyhamûvészeten
keresztül. A vadászfesztiválnak - a tavalyihoz hasonlóan - most is
aktív részesei is voltunk. A megyei delegáció népes csapatából a
mûsorban felléptek kürtöseink, tárogatósunk, de a fôzôverseny
zsûrijébe és a vadász egyesületek sátrait bíráló bizottságába és a

vadász munkakutya-
verseny értékeléséhez is
felkérést kaptunk.

A fôzôverseny értékes
kategóriadíjait ismét
"elhozta" Nagy Sándor és
Papp László vadásztár-
sunk, úgy látszik, tudják
értékelni a szegediek
fôztjét.

Természetesen nagy
hangsúlyt kaptak ezen a rendezvényen is a szakmai találkozók,
megbeszélések, a programegyeztetések.

A Temes megyeiek népes küldöttséggel vettek részt a 20-án Csongrád
Megyei Vadásznapon Sándorfalván. Köszönet nekik, hiszen nagy lét-
számú kitûnô néptánc - kísérô zenész csoportot hoztak a mûsorba, részt

vettek a kutyás programunkban, az értékelô
zsûrikben, és elhozták legszebb trófeáikat.

Célunk az, hogy a rendezvényeken való
kölcsönös részvételen és az azokon aktív
közremûködésen túl, tovább bôvítsük kapc-
solatainkat.

Bizonyára van mit tanulnunk egymástól a
vadgazdálkodás, a trófeabírálat, a
sportlövészet, a vadászkutya-képzés, a vadász
íjászat, a vadászati kultúra, vadászati sajtó,
hagyomány ápolás egyéb területein. Ehhez
meg kell teremteni a fórumokat, de mindezek
mellett célunk szervezni kölcsönös vadászati
lehetôségeket is.

Dorogi Géza
a Csongrád Megyei Vadász Klub elnöke

Dr. Nagy Csaba tolmács, Komoly Tamás titkár,
Traián Oprea Temes Megyei Vadászszövetség elnöke

A Csongrád Megyei Vadászklub tagjai
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A Klub megalakulása óta együttmûködik a
Kamara és Szövetség vezetésével. Programja-
ink ezen Szervezetek célkitûzéseivel egybe-
hangoltak, mely tükrözôdik a rendezvények
tervezése és megvalósulása során is. Megvaló-
sításukhoz jelentôs – és számunkra igen fon-

tos – segítséget és támogatást ad a két megyei
Szervezet.

Ezen elvek mentén Csongrád Megye vadá-
szai igényeit szeretnénk kiszolgálni rendezvé-
nyeinkkel elsôsorban a vadászati kultúra, a
vadászetika, a vadászati hagyományok ápolá-

sa, a határon túli kapcsolatok kiépítése és szá-
mos más területen.

Programjaink nyitottak valamennyi me-
gyei vadász és velünk rokonszenvezô kívülál-
ló felé, mindenkit szívesen látunk és ennek je-
gyében a megvalósulás/terveink értékelése is
nyilvános.

A 2011. évre meghatározott programokat
jórészt sikerrel megvalósítottuk, azokon a
klubtagokon kívül jelentôs számban vettek
részt megyei vadászok, családtagok és érdek-
lôdôk is.

A programok összeállításhoz kérjük elôze-
tesen a javaslatokat, utólag az észrevételeket
annak érdekében, hogy minél szélesebb igé-
nyeknek megfeleljünk.

A Csongrád Megyei Vadászok Bálját az idén
is megszervezzük Szegeden, március elsô
szombatján. Részletek rövid idôn belül a Ka-
mara honlapján!

Az Erdélyi kirándulás elmaradt, tervez-
zük megvalósítását, a programot alább rész-
letezem.

A Keszthelyi Vadászati Múzeumot ebben az
évben bôvítették jelentôs a vadászok részérôl,
az érdeklôdés ezért szándékunk oda az utat
megszervezni jelképes költség-hozzájárulás-
sal.

A Klub programok idôpontjáról, részletek-
rôl a Kamara honlapján a Megyei Vadász
Klub menüben, esetenként a Délmagyaror-
szágban (pl. Klub estekrôl mindig) elôzetesen
lehet tájékozódni., vagy a 06/30/291-6034 te-
lefonon és a dorogigeza@freemail.hu cí-
men.

A 2011. évi rendezvényeink és 2012. év tervei:
Rendezvény: Idôpont

2011 2012 terv
Közös „családi” apróvad vadászat Ásotthalmon feleségek febr. febr.

részvételével és kirándulás Gátsorra
Klubestek minden hó utolsó csütörtökjén 17 órakor meghívott elôadókkal, vagy „csak”

tagok részvételével Szeged Szabadkai út 88. alatt:
2011. Elôadók: Fluck Dénes – A szalonkáról, febr. márc.

Veprik Róbert – Élôvad befogás,
Kiss András - Anglia vadász szemmel,
Dr. Ványai László – Tanzániai vadászataim szept. okt.

2012. évben febr.-márc.-szept.-okt.-nov. hónapokban
meghívott elôadókkal újabb témákban.

Vadászok bálja márc. 5. márc. 3.
Fehova Budapest márc. 9. febr. 12-16.
Erdély szakmai kulturális kirándulás elmaradt máj.
Vadászati Kiállítás Temesvár máj. 7. máj.
Temes Megyei Vadász Fesztivál Temesvár jún. 26. jún.
Keszthely Vadászati Múzeum elmaradt júl.
Csongrád Megyei Vadásznap (a helyszín jelenleg aug. 27. szept.

nincs meghatározva)
Országos Vadásznap (a helyszín jelenleg nem ismeretes) szept. 10. szept.
Klub közgyûlés 2 alkalom 2 alkalom
Klub Elnökségi n.évente n.évente

Csongrád Megyei Vadász Klub 2011/2012. 

Kirándulás Erdélybe
Különjáratos autóbusszal, idegenvezetôvel (min. 40 személy),

5 nap (szerda-vasárnap), 4 éjszaka.

1. nap: Szeged - Arad - Déva - Bikfalva  
2. nap: Sinaia - Drakula vár - Bölényrezervátum - Zágon (itt program a helyi

vadászegyesülettel)
3. nap: Prázsmár- Szent Anna tó - Csíksomlyó - Madéfalva - Szárhegy - Bucin -

Korond
4. nap: Parajd - Farkaslaka - Szejkefürdô - Székelyudvarhely (itt program a helyi

vadászegyesülettel)
5. nap: Szováta - Kolozsvár - Nagyvárad - Szeged.

A részvételi díj: vadászkamarai tag+1 fô: 35.000,-Ft/fô,
nem kamarai tag: 40.000,-Ft/fô.

Ez tartalmazza az útiköltséget, szállást, félpanziót, csoport és idegenvezetést.
Nem tartalmazza: belépôk árát, utasbiztosítást (kötelezô!).
A pontos idôpont, a részletes útvonal esti programokkal, vadászati szakmai prog-
rammal, szálláshelyekkel, a befizetés idejérôl stb. az alább írt módon elérhetôek.
E-mail cím megadása esetén mindenkinek válaszolok!

Dorogi Géza
a Csongrád Megyei Vadász Klub elnöke

EB III. helyezett csapat:
Godó Zoltán, Szarka Ferenc, Tauber István.

(Cikk a 14. oldalon)
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Nekünk újat mondani?
Eljött a tavasz és a rókakotorékok üresek

voltak. Nem találtunk rókát sem lámpázással,
sem hajtással, se lessel, se égen sem földön.

Körbejártuk a Kozárdi csapdaparkot, meg-
hallgattuk a csapdázási elôadásokat és nyu-
godtak voltunk mert nálunk úgy tûnt, min-
den rendben van. De azért nem hagyott hide-
gen, hogy még többet tehetünk az apróvad
szaporulatának a megmentéséért. Hiszen hiá-
ba telepítünk csendereseket, mûvelünk vad-
földeket, etetünk gondosan, ha az a nyúlfi
vagy fácáncsibe, amelyért ezt tesszük, a róka-
fiak asztalára kerül.

Természetesen sokallottuk a hallott vétel-
árat, és mivel a magyar árérzékeny nép, ezért
gyorsan futottunk vagy két kört a helyi ezer-
mesterek között. Nem igaz hogy mi nem tu-
dunk ilyet csináltatni még ha sokkal rosszabb
is de legalább olcsóbb legyen! Kiderült, hogy

az így készített valami
rosszabb anyagból a
duplájába került vol-
na, mint az eredeti.
Tehát az egyszerûbb
utat választva vásá-
roltunk a vadásztár-
saság részére 12 ölô-
csapdát, köznapi ne-
vén hattyúnyakat.

Április derekán Hajas úr a csapdákat elhoz-
ta hozzánk, mindenkit kioktatott annak a
használatára, bemutatta az elhelyezés, a csali-
zás módját, és elmagyarázta, mire ügyeljünk
használat közben a balesetek elkerülése érde-

k é b e n .
E g ys z ó -
val kor-
rekt tájé-
koztatást
kaptunk,
és ekkor
ke zdô d -
tek a ka-
l a n d j a -
ink.

E l ô -
ször csak
í m m e l -
á m m a l
c s i n á l -

tuk, hittük is meg
nem is, hogy a
csapdával jelentôs
eredményt érhe-
tünk el. Minden-
esetre hogy ez a
hit erôsebb le-
gyen, gyorsan ki-
dolgoztunk egy
szerzôdést, hogy 8
térítésmentesen
leadott rókaorr el-
lenében a csapda
tulajdonjoga át-
szállt a hivatásos
vadászra. Nálunk
a róka lôdíja 50
sörétes lôszer,
ezért a megállapodás korrekt volt, a társasá-
got kár nem érte, a hivatásos vadász pedig egy
nagyon jó munkaeszközzel gazdagodott.

Tapasztalatok:
A legjobb csalinak a nyúlfej bizonyult, le-

gyen az mezei, üregi vagy házi. Ezután a
macskafej következik, majd bármi, ami elég
tartós és nem rohad le a csapdáról pár nap
alatt. Megtette fácáncsibe és kisnyúl is.

A csapda teljesen a föld alá kerül így azt
madarak nem látják,
és szerencsére az em-
berek sem. Csak szag-
lás alapján keresô
kártevôk tudják érzé-
kelni. Taposásra érzé-
ketlen, volt olyan eset
mikor egy kéretlen
helyi érdeklôdô láb-

nyoma látszott a csapdát takaró homokban,
csak a csali felemelésével jön mûködésbe a
szerkezet, így az teljesen biztonságos.

Elcsapódáskor viszont, pláne ha préda is
van a csapdában sajnos nagyon feltûnô ezért
rendkívül fontos, hogy viszonylag rejtett hely-
re kell tenni és a lehetô legkorábban ellenôriz-
ni. Eddig három csapdánk tûnt el. Az egyik
esetben sormûvelô tárcsával mentek át rajta
kétszer, és csak másodszorra jött mûködésbe.
Az anyagán pedig összesen két karcolás lát-
szott. A másik esetben önkéntes állatvédôk
mentették ki belôle a megfogott kutyát, de

mindkét esetben visszakerült hozzánk a csap-
da. A harmadik esetben valószínûleg szándé-
kos lopás történt.

Háromszor ragadt rá valamelyik kezelô sze-
mély kezére vagy lábára és ugyanúgy szorítot-
ta mintha róka lenne. Piszok rossz érzés volt!!
DE a baleset oka mindegyik esetben a figyel-
metlenség volt.

Az eddigi eredmények
Úgy alakult, hogy 8 csapda dolgozik rend-

szeresen a többi csak idôszakosan van hasz-
nálatban. Így az elmúlt idôszakban összefog-
tak 91 rókát, 7 kóbor kutyát, 3 borzot, 5 nyes-
tet, és 9 kóbor macskát.

Nem helyettesíti sem a fegyvert, sem a ko-
torékkutyákat de azokkal teljesen egyenérté-
kû, használata ugyanolyan vadászélményt
nyújt mint az elôzôké, és tökéletesen kiegészí-
tik egymást.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy
jó néhány kollégám csak legyint az ilyen „gye-
rekes” dologra, mint ez a csapdázósdi, és leg-
alább tíz indokot tud, hogy miért is nem csi-
nálja. Megvallom, amikor belekezdtem, én is
meglehetôsen szkeptikus voltam, de az elmúlt
idôszak megváltoztatta véleményemet.

Nekem lehetett újat mondani.

Kasper Attila
vadászmester-fôvadász

Ópusztaszeri Vízügyi Vt.



8  VADÁSZRÉSZ

NNNNAAAAPPPP



VADÁSZRÉSZ 9

PPTTTTÁÁÁÁRRRR



10  VADÁSZRÉSZ

Trófeamustra 2011
A bakszezon kezdetén május 5-én, Ópusz-

taszeren, találkoztak Csongrád megye hivatá-
sos vadászai, vadászmesterei, hogy a vadász-
társaságoknál elejtett, és már lebírált agan-
csokat egymásnak is bemutassák. Ebben az
évben ötödik alkalommal került sor a találko-
zóra, egy 1000 hektáros erdôtömbben, az
Ópusztaszeri Vízügyi Vt. erdészházában. He-
gyes Zoltán, az OMVK Csongrád Megyei Szer-
vezete és a Vízügyi Vt. elnöke elmondta: a cél
az, hogy megismerjék egymás eredményeit a
megye szakemberei.A mustra jó lehetôség ar-
ra, hogy egymás munkáiból, sikereibôl vagy
éppen hibáiból is tanulhassanak. Gálfi István,
a Pankotai Agrár Zrt. fôvadásza, a Hivatásos
Vadász Osztály alelnöke kiemelte, hogy közel
200 agancsot hoztak el kollégái.A kollekcióból
kiemelkedett az a 638 grammos bak, amelyet
Tóth Endre lövetett a Dalerd Zrt derekegyházi
területén. Az elejtô egy szlovák vadász, Igor
Pastievik volt.

Farkas István, az ôszeszék és környéke va-
dásztársaság vadászmestere dr. Pusztai Gábor
bakját mutathatta be, amelyet az elejtô 40.
születésnapja alkalmából hozott terítékre. A
feltûnôen hosszú, baloldalon osztott szárak-
kal díszelgô trófea különös figyelmet kapott,

azóta a NIMRÓD Vadászújság standján a po-
zsonyi Állami Vadászkiállításon is bemutat-
tuk. Nagyon érdekes volt, hogy míg a dere-
kegyházi bak agancstöve igen vastag, addig a
zsombói bak csapjai talán harmadolyan szé-
lesek voltak. Figyelembe véve a kort, az agancs
és a koponyabélyegeit, mindenki azt állapítot-
ta meg, hogy jó kilövés volt. Gálfi István, a
Pankotai Agrár Zrt.-nél esett 470 grammos
trófeát mutatott be, amely szintén osztott szá-
raival, érdekes formájával ragadtatta el a je-
lenlevôket. Csongrád megye adottságai sajá-
tosak, hiszen a Tisza gyakorlatilag kettévágja
a megyét, és míg nyugaton homoktalaj és a
szik jellemzô, a Tiszántúli területek fôképpen
kötött talajok, a fekete föld az általános. Sze-
gedtôl nyugatra és északra a homokon, a ho-
mok fásítása, Kiss Ferenc munkássága miatt,
több mint 100 esztendeje jelentôs erdôsítés
folyt, amely napjainkban is tart. Az erdô és a
magasabb ökoszisztéma a vadmegtartásban,
az élôhely javításában fontos szerepet játszik.
Még a szakemberek között is meglepetést kel-
tett, hogy a „homokról” – ahogy az itt élôk ne-
vezik a tájat -, milyen bakok jó kerülnek elô.

A rendezvényen Preszner Sándor, az MgSzH
Csongrád megyei szervezetének munkatársa

képviselte a Csongrád megyei vadászati fel-
ügyelôséget, továbbá a Diana Vadász Felnôt-
tképzô Alapítványi Szakképzô Iskola és Kollé-
gium levelezô tagozatán tanuló diákjai is részt
vettek. Így a megye vendégei között akadt
északról érkezô hollókôi diák, de Sárbogárd-
ról is érkezett hivatásos vadász is.

Az elsôsorban külföldi vadászatokat és a
selejtezési munkát követôen az igazi ôzbak-
szezon az üzekedés idején várható – mondta
el Szél István a megye vadászati és halászati
osztályának vezetôje. Napjainkban egyre na-
gyobb az igény a cserkelésekre, a síppal törté-
nô nyári hívásokra egyre több vadász érkezik,
nem csak a megyébe. Nemes Nagy Jánostól, a
Sándorfalvi Vt. elnökétôl – késôbb – is ezt az
információt kaptam, hogy jobban az üzekedés
érdekli a bérvadászokat. A különleges hangu-
latú hajnalok, a késô délutáni vadászatok
ugyanis páratlan élményt nyújtanak nemcsak
a vendégnek, de a szakszemélyzet számára is,
ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a
vadgazdálkodók erre.

Szilágyi Bay Péter

Ünnep könyvhét Szegeden – Nimród 99
A 2011-es az Ünnepi Könyvhét szegedi

programsorozatára (a szegedi Somogyi
Könyvtár jóvoltából) a jövôre 100 esztendôs
NIMRÓD Vadászújság is meghívást kapott.
Június 7-én a Szegedi Tudományegyetem
Rektori Hivatala elôtt, a Dugonics téren a Sze-
gedi Vadasparkkal közösen várták a látogató-
kat. A Vadaspark munkatársai egzotikus álla-
tokat, hüllôket mutattak be, Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépiskola „A” kategóriás Vadász-
kürt Együttese óránként bemutatót tartott,
majd a színpadi mûsorukat Kiss András tanár
úr konferálásával adták elô. Délután megérke-
zett a Magyar Solymász Egyesület csoportja,
Turcsányí Zoltán elnök vezetésével. Magukkal
hozták madaraikat, melyek igen nagy érdek-
lôdést váltottak ki – nem csak a vadászok kö-
zött. Este 6 órától, a téren felállított színpadon
meghívott vendégünk volt Szél István, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Vadászati
és Halászati Osztály vezetôje, Veprik Róbert, a
Szegedi Vadaspark igazgatója, Kiss András ta-
nár úr és Márok Tamás, aki az OMVK Csong-
rád megyei területi szervezetének képviselô-
jeként és ismert szegedi tévésként vett részt a
délutáni mûsorban. A program keretében Ba-
jusz István, a megyei OMVK Kynológiai Bi-
zottságának vezetôje a térre összesereglô va-
dászkutyák bemutatását ejtette meg a kutya-
kiképzôk kedves humorával fûszerezve, ami-
kor is jót mosolygott a téren egy-egy gazdát

boldogan sétáltató vadászkutya láttán. A tra-
dicionális magyar vadászati hagyományok
felelevenítése miatt a solymászok mellett az
egyelôre még rendezetlen sorsú magyar aga-
rakat is érdemben sikerült bemutatni.
Csorvásról Kecskés Zsófia, a Fényûzô Magyar
Agár Kennel színeiben három agarával érke-
zett Szegedre – a karcsú, izmos kutyák leg-
alább akko-
ra tetszést
váltottak ki,
mint Zsófi
szôke gön-
dör fürtjei.

A NIM-
RÓD Va-
d á s z ú j s ág
köszönetet
m o n d o t t
Palánkainé
Sebôk Zsu-
zsannának,
a Somogyi
Károly Vá-
rosi és Me-
gyei Könyv-
tár igazga-
t ó j á n a k ,
hogy ven-
dégei lehet-
tek a Szege-

den igen nagy hagyományokkal bíró program
sorozatnak. (Egyben reméljük, hogy a 2012-
ben 100 éves Nimród ismét eljön a Könyvhét-
re, mert a hasonló rendezvények nem csak a
lapnak, de a vadászat ügyének is sokat hasz-
nálnak. A szerk.)

Sz. B. P.

Erdésztanulók a standon
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Csoportos vadászjegy
érvényesítés

ütemezése 2012. évre:

2012. január 9. (hétfô): Ruzsa és Környéke
Vt., Zákányszéki Ft. Vt., Öttömösi Ft. Vt., Pit-
varosi Petôfi Vt., Ásotthalmi Ft.Ve., Árpádhal-
mi Közsági Vt., Maroslelei Ft. Ve., Nagymá-
gocsi Farmer Kft. 2012. január 10. (kedd):
Földeáki Dózsa Vt., Mindszenti Vt., Tisza Bk.
Vt., Szegvári Vt., Szakszervezeti Vt., Vásárhe-
lyi Róna Kft. Vt., Kiss Ferenc Bk. Vt. 2012. ja-
nuár 11. (szerda): Dalerd Zrt., Elôre Vt.,
Csanyteleki Új Élet Vt., Székkutasi Petôfi Vt.,
Erdôrendezôségi Bk.Vt., Homoki Nagy István
Bk. Vt., Cserfa Bk. Vt. 2012. január 12.
(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. 2012. január 16. (hétfô):
Szegedi Felszabadulás Vt., Makó Marosmenti
Vt., Balástya Vt., Móra Ferenc Vt., Csanytelek
és Térsége Ft.Vt., Domaszéki Ft. Széchenyi Zs.
Vt., Sándorfalvi Vt., Mórahalmi Árpád Vezér
Vt. 2012. január 17. (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 2012. január 18. (szerda):
Hunor Vt., Dél-Tisza Vt., Szentesi Új Barázda
Vt., Maros Vt., Pankotai Agrár Rt., Fábián-
sebestyéni Önkorm. Vt., Szentesi Hubertusz
Vt., Dr. Nagy Endre Bk. Vt. Szentes, Mentett-
Réti Vt. 2012. január 19. (csütörtök): Nagy-
réti Vt., Szegedfish Kft., Bogárzó és Környéke
Ft. VE., Bársony István Mg-i Szk. Isk., Balás-
tyai Ft Vt-t, 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 Kinizsi Vt., Gyur-
gyalag Bk. Vt., Ásotthalmi Bk. Vt., Szent Hu-
bertus Csm.-i VE., Körös Maros NP Ig. Mon-
tágpuszta, Sportvadászok Millenium 2000.,
Aranyfácán Bk Vt.

Kihelyezett egyéni vadászjegy
érvényesítés 2012.

2012. január 23. (hétfô) 9-15 óra Hódmezô-
vásárhely Szakszervezetei Vt. vadászháza,
Hódmezôvásárhely, Táncsics M. u. 25. 2012.
január 24. (kedd) 9-15 óra Csongrád Diana
Szakképzô Iskola, Csongrád, Jókai u. 14. 2012.

január 25. (szerda) 9-15 óra Makó Makói
Marosmenti Vt. vadászháza, Makó, Teleki u. 7.
2012. január 27. (csütörtök) 9-15 óra Szen-
tes Új Barázda Vt. vadászháza, Csallány Gá-
bor part 5. (Liget) 2012. január 28. (péntek)
9-12 óra Ásotthalom DALERD ZRT. Ásot-
thalmi Erdészet Központi épülete, Kiss F. kör-
út 82.

APRÓKA
VAV-os, AV.-ás, ÖTV-s, Nemzetközi mindenes
munkaversenyen kitûnô minôsítést szerzett HCH
kantól és kitûnôen vadászó, AV, TSZ szukától faj-
tatiszta drótszôrû magyar vizsla kölykök kapha-
tók a Kôfalmenti kennelbôl. Igény szerint törzs-
könyvvel is.
Web: http://www.magyarvizsla.ingyenweb.hu
Telefon: 06-30/760-18-17
E-mail: kofalmentikennel@vipmail.hu
dr. Szuromi István

Kis münszterlandi a legjobb vadászkutya.
Törzskönyvezett kölykök vadászó szülôktôl
Ártéri Szalonkázó Kennelbôl eladók,
Domaszéken megnézhetôk, januárban elvi-
hetôk.
Ha kipróbálja, más kutyával már nem akar
vadászni. Apró-, és nagyvadra egyaránt
használható.
Érdeklôdni lehet Márok Tamásnál, 30/913-
9205.

FELHÍVÁS! VALAMENNYI VADÁSZATRA
JOGOSULT FIGYELMÉBE!

A rókák veszettség elleni szájon át történô tavaszi immunizá-
lásának eredményességét ellenôrzô mintagyûjtés a vakciná-
zott területeken 2011. november 14 – 2012. február 28-ig
tart.
Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen idô alatt az illeté-
kes állategészségügyi hatóság által kiadott határozatban
rögzített számú felnôtt rókát juttassák el vizsgálatra.
A nem vakcinázott területeken az elôírt mintaszámot 2011.
március 25-tôl 2012. február 28-ig lehet elejteni és leadni vizs-
gálatra
A hatályos elszámolási rend szerint eljárva, a vadászatra jogo-
sult állítja ki a számláját a Hubertus Kft. felé (7.000 Ft/róka+
ÁFA összegben, amelynek kötelezô melléklete a rókaminta át-
vételi elismervény eredeti példánya). A számlát és mellékletét
kérjük, haladéktalanul küldje el a HUBERTUS Kft. (1024 Bp.,
Ady E. u. 1.) címére.
A ôszi mintagyûjtési idôszakban, a vakcinázott területek-
rôl és a nem vakcinázott területekrôl 2012. március 15-ig
tudjuk a számláikat befogadni.
Ezen idôpontokat követôen beérkezô számlákat nem áll mó-
dunkban teljesíteni!
Kérjük, hogy a mintagyûjtésre és az elszámolásra megállapí-
tott határidôket a zökkenômentes és pontos elszámolás érde-
kében szíveskedjenek betartani!
További információk a www.hubertus.com honlapon állnak
rendelkezésére.
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Mezei nyúl!
A Makói Marosmenti Vadásztársaságnál,

túl vagyunk az elsô élônyúl-befogásokon, az
erre kijelölt területek felén végeztünk. El-
mondhatjuk, elégedettek vagyunk. Hozták a
területek az elvárt eredményeket!

Rendkívül kedvezett az idôjárás az élve be-
fogásra, természetesen, ami az egyiknek jó a
másiknak nem. Gondolok itt a szárazságra!
Remek volt száraz szántáson a hajtás, száraz
dûlôkön a hálóterítés. Ritka az ilyen év, ami-
kor ennyire kedvez az idôjárás ennek a vadá-
szati módnak. Bizonyosan hozzájárult a siker-
hez ez is!

Most, mégis tûnôdöm. Hiszen ez csak az
„aratás”, egy egész éves munka után! Az idáig
vezetô út, szûk egy éven áttartott. Most igazo-
lódott be, jól dolgoztunk, vagy nem!

Csongrád megye vadgazdálkodói nagy ré-
szének fontos bevételi forrása a mezei nyúl,
akár élve befogva, akár lôve. Bizonyára min-
denki a maga tudása, lehetôsége szerint, meg
tette, amit lehet. Most a saját tapasztalatainkat
osztom meg Önökkel.

Már a kora tavaszi idôszakban látható volt,
megfelelô nagyságú törzsállomány maradt a
sikeres szaporodási idôszakhoz. Ebben az
idôszakban a legfontosabb teendônk a róka
kotorékok feltárása volt. Ezzel a munkával so-
sem lehetünk 100%-osak, de meg kell próbál-
ni a lehetô legtöbb rókát kiiktatni a terüle-
tünkrôl.

Természetesen éjjel reflektorral is vadász-
tuk, valamint élvefogó-csapdákkal.

Éves munkánk alatt nyomon követtük az
állománydinamikát, már ekkor beigazolódni
látszott az a tény, hogy a szürke földeken re-
mek szaporulat mutatkozott, ellenben a kötött
fekete földekben kicsi volt az állomány. A ko-

rábbi években (kb. 6-10 évvel ezelôtt) a kötött
fekete földeken volt nyúlállományunk nagy
része. Ez tolódott el a szürke földekre. Nem
értjük mi okozza ezt, hiszen sem lényeges kul-
túraváltás, sem a birtokviszonyok változása,
sem magasabb dúvad létszám nem indokolja
ezt a fejleményt. Ez a folyamat több éve tart.
Nem tudjuk az okát!

Vadföldjeinken minden évben vetünk rep-
cét, különbözô pillangósokat. Ezekkel a kultú-
rákkal igyekszünk a kora ôszi táplálékcsökke-
nést pótolni. Eddig jó tapasztalataink voltak
az ôszi cukorrépa etetéssel is.

Ebben az évben a legnagyobb veszélyt a
rendkívül elszaporodott mezei pocok invázió
jelentette. A kevés csapadék hatására kevés
repce és búza kelt ki, ezért odasereglettek ezek
a rágcsálók is. Természetesen a mezôgazdál-
kodó próbálta megvédeni a termést, mérge-
zéssel!

Mivel ezeken a viszonylag kis területeken
koncentrálódott táplálkozni a mezei nyúl is, a
szabálytalanul mérgezett területek, hatással
voltak a mezei nyúlra és az ôzre is.

Ez bizonyára más vadgazdálkodót is érin-
tett.

Az eddig befogott vagy terítékre került
egyedek megközelítôleg 80%-a egy évnél fia-
talabb egyedbôl állt. Elmondható tehát, hogy
a szaporulat ebben az évben jó volt.

Hogy meddig tartható ez az állapot fent,
nem tudhatjuk. Egy dolog bizonyos: a jelenle-
gi mezei nyúl állomány alkalmas arra, hogy
okosan gazdálkodva megôrizhetô legyen!
Még nem késô azon gondolkozni, hogyan le-
het fenntartani. A mi felelôsségünk az, hogy
ne jusson a fogoly sorsára! Természetesen ez
pénz nélkül nem megy!

Jelenleg az apróvadállomány megôrzésére
feltétlenül szükséges lenne egy pénzügyi alap
létrehozására! Gondoljunk bele, ha minden
vadászjeggyel rendelkezô vadász, csak havi
500 Ft-ot áldozna erre a nemes célra, mit je-
lentene!

Természetesen csak akkor, ha a felhaszná-
lás is „nemes” lenne! Van már példa erre a vi-
lágon nem is egy, ahol az érintettek saját ma-
guk veszik kézbe a finanszírozást, nem külsô
segítséget várnak. Hiszen az vagy jön, vagy
nem! A kamara lenne erre jelen pillanatban a
legalkalmasabb. Remélem, egy ilyen alap lét-
rehozása nem csak álmodozás részemrôl, és
gondolatot ébreszt azoknak a fejében is, akik
errôl döntést hozhatnak!

Talán a fiaink és unokáink is részesülhet-
nek abban az örömben, amit a jól „kupán lôtt”
nyúl hengerbucskázása jelent, vagy a szélhaj-
tott vadfácán bögyön lövése ad!

Rajtunk múlik a mi felelôsségünk! Remé-
lem, nem kell szégyenkeznünk majd, ha felte-
szik a kérdést évtizedek múlva: „Miért nem
tettetek meg mindent, amíg még lehetett?!”

Marjai Péter

Vadászfilmek Pusztaszeren
2011. augusztus 5-7. között rendezték meg

újra a Pusztaszeri Országos Természetfilm-
fesztivált, amelyet hagyományosan az Árpád
majorban, a Fûszercsarnokban, a korábban
paprikaszárítóból kialakított vetítôteremben
tartottak. Körben hangulatosan elhelyezett
széna-, és szalmabálák – amelyeket lehet,
hogy idén utoljára élvezhettünk, mert Máté
Gábor, a község polgármestere arra utalt a díj-
átadón, hogy a falu valamely rendezvényházá-
ban, vagy talán a moziban fogják 2012 meg-
rendezni a fesztivált. 76 film, mintegy 1246
perc terjedelemben érkezett be a hivatalos ne-
vezés. Pusztaszer, a Kiskunsági Nemzeti Park
Pusztaszeri Tájvédelmi körzetének névadója,
számos védett és fokozottan védett növény-,
és állatfajával, a vonuló és hazánkban telelô
vándormadarak egyik fontos magyarországi
és európai telelôhelye.

A program egyik fôszervezôje, Csabai Fe-
renc mellett jelentôs segítséget adott a Puszta-
szeri Önkormányzat, a Pusztaszerért Alapít-
vány díjak felajánlásával a Csongrád Megyei
Közgyûlés és még más számos támogató sze-
repelt. Számunkra vadászoknak azért is kü-
lönleges ez a fesztivál, mert idén három va-
dászfilmet is neveztek.

A fôdíjat Török Zoltán nyerte el a Vad Ma-
gyarország – A vizek birodalma címû 52 per-
ces filmjével. Vadászkultúra kategóriában saj-
nos nem adtak ki kategóriadíjat – a zsûri ér-
tékelése szerint ehhez több filmre van szük-
ség, de mégis úgy döntöttek. A Vadászati Kul-
turális Egyesület ajándékát Szegedi László
kapta Kelet-Afrika vándora voltam címû 20
perces alkotásáért.

A rendezvény jelentôsége, hogy ez az egyet-
len természetfilm fesztivál hazánkban és ez az
egyetlen egy hely, ahol szervezett formában

mutathatják be profik és amatôr filmesek
munkáikat, ahogyan ôk látják, vagy ahogyan
ôk akarják feltenni a kérdéseket a nézônek. A
rendezvényre sem belépôt, sem más díjat nem
szedtek, a táborozni, sátorozni vágyóknak a
község ingyen biztosított lehetôséget.

A zsûri értékelése és a 76 nevezett filmet te-
kintve reméljük, hogy nem csak a Pusztaszer-
re ellátogatott filmesek, családtagjaik és a
vendégek láthatják, hanem érdemeik szerint
mûsoridôt biztosítva nagyobb közönség elôtt
is bemutathatják az alkotók munkáikat. A
szervezôk szerint is fontos volna, hogy va-
dásztársadalmunk meg tudja mutatni, hogy
valójában mi, az Európai Unió tagállamának
vadászai, hogyan is látjuk magát a vadászatot,
olyan magas színvonalon, hogy azok szinkro-
nizálva eljuthassanak a világ minden tájára.

(szilágyi)
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Nyomászás a Firtosban!
Így székelyesen mondva, mert a cserkelést,

csapázást Ôk így mondják!
Könnyû, rövid vadászprogramnak indult és

lett belôle egy egész napos kemény hegyi te-
reptúra. Az egész azzal kezdôdött, hogy szé-
kelyföldi Korondra érkezésünkkor, dél körül
már elkezdett esni igazi nagy pelyhekben a
hó. Mire megebédeltünk – Eszterék panziójá-
ból már Szovátánál telefonon megrendeltük a
pacalcsorbát és a friss sebes-pataki sült piszt-
rángot – már 4-5 cm. friss hó esett „tisztele-
tünkre”. Mondta is Máthé Bandi, ha a határ-
követ nem is vittük odáig (mert ô mindig azt
kéri), de legalább „vadászüdôt” hoztunk.

A fogadási körülmények Tarcsafalván vad-
regényesek voltak, mert az elôzô napok hegyi
olvadásai nyomán a Konyha patak jól megda-
gadt, elvitte a gyaloghidat. Két szálfát fektet-
tek ideiglenesen át, azon balfácánkodtunk a
vadászházba átjutni, mivel Sanyi háza – az az
egy ház – a patakon túl van, a falu meg emer-
rôl. A csomagokat meg a Nívával, az ülésre té-
ve kellett átvinni, mert az ajtaján is befolyt a
víz. Mindezt megelôzôen Gazsi – az ôsszékely
„góbé” vadász, aki a patakon innen lakik – fo-
gadott bennünket, Nála bevettük a bátor ító
kétszerfôzöttet (szilva).

Késô délután mindannyian kimentünk a
friss hóban nyomászni a szombati disznóhaj-
táshoz. Sanyi a fôvadász látott is disznyó nyo-
mokat és a hegyoldalban négy bikát is. Volt
köztük egy nem túl nagy, de igen rendellenes.
Selejtezés címen holnap meglôhetem.

Reggel Sanyival már sötétben elindultunk.
Sajnos igen nagy köd ereszkedett le az éjjel,
így a szarvasokból semmi sem lett, hiába tud-
ta hol vannak, néhol az orrunkig sem láttunk.
Viszont két helyen is találkoztunk éjszakai
farkasnyomokkal. Fent a hegytetôn a „pad-
nál”, négy „toportyán”(ebbôl kettô igen nagy)
váltott be az ôsbükkösbe. Itt ráálltunk a nyo-
mukra. Északnak haladtak, jó a szelünk, kitû-
nôen lehetséges a friss hóban a nesztelen
nyomkövetés.

Már máskor is megfigyeltem, de most igen-
csak alkalmam lett látni, mennyire értenek a
„nyomászáshoz”! Sanyi is minden apró jelet
észrevesz, megfigyel, a szél, a vad lépéstávol-
sága, a farkasok nyomai egymáshoz viszonya
stb... Sanyi szerint nem vadásznak, csak men-
nek. A hegyoldalban egy hatalmas bozótos-
ban szoktak nappal elfeküdni, ahol meg lehet
közelíteni ôket! Ezért építettek ide egy igen
magas lest, errôl már külföldi vendég lôtt is
farkast.

Jól gondolta, a nyomok a bozótosba vezet-
tek. Közben keresztezték három süldô nyo-
mát, de rájuk sem hederítettek. Mi meg ke-
reszteztük egy hatalmas disznó hajnali friss
nyomát! Kezdett izgalmas lenni a dolog.

A lesrôl semmi vadat sem láttunk, ezért
mentünk tovább a farkasnyomokon. Talál-
tunk egy helyet, ahol megpihentek, fekvés, sok

nyom, valószínûleg játszadoztak, de tovább
mentek a határ felé le a völgybe. Sanyi szerint
nem érdemes tovább menni a nyomon. Köz-
ben lövést hallottunk a székelykeresztúriak
felôl. Mindjárt telefonált is Attilának, a vadôr-
nek. (Pár éve ôt „mocskolta” meg a medve a
sebzett disznó keresésekor, de felépült. Errôl
írtam is korábban). Kiderült, disznóhajtás
van külföldiekkel, köszöni a hírt, majd figyelik
a farkasokat is.

Visszamentünk a nagy kan nyomára. Bérc-
re föl, völgybe le, bozótban kúszás, ez ment
aztán estig. Szakadt a ruha, folyt a víz rólunk,
többször „látni véltük” egy-egy nagy fa odvas
tövében feküdni... Már a puskát lövésre kellett
tartanom, de nem az volt. Néhol derékig érô
friss hajnali dúrás gödörbe botlottunk. Hatal-
mas jószág lehet, mondja Sanyi! Patakmed-
rekben is ment, mindkét parton követni kel-
lett a partvonalat, néhol az átkelés is akroba-
tamutatvány volt a köveken a megdagadt vi-
zekben. Egyszer-kétszer megpihentünk, elfo-
gyasztottuk uzsonnánkat, friss patakvizet it-
tunk rá. Szürkültre aztán egy jó nagy területû
és mély szakadékosba, irdatlan sûrû bozótos-
ba vezettek be a nyomok. Ide ember be nem
megy. Körbejártuk az oldalakat, kifelé nincs
nyom! Nincs tovább! Hiába voltunk végig a
nyomán, mindig elôttünk volt „egy lépéssel”.
Vadászélményként be kellett érnem a farkas
és disznyó nyommal aznapra.

Másnap a hajtás jól kezdôdött, mert este is-
mét esett a hó. Magyari és Simó, a két Pista
vadôr, talált is hajnali beváltásokat a meghaj-
tandó erdôkbe. A csapat, vendég és helyi va-
dászok, hajtók, jó hangulatban húzott lôállás-
számot. Egy éve nem találkoztam a székely fi-
úkkal, örültünk egymásnak.Az idén már nem
jött velem a törpe Geréb (Pál utcai fiúk) Ko-
lompár, de nem is hiányolták. Sok kutyát is
hoztak, mert a terep nehezen járható szakadé-
kos patakmedres sûrû bokros lesz. A kutyák
olyan vegyesek, mint a „zsitár paszuly”. Az
milyen? Régebbi üdôkben, amikor az ôszi be-
takarítás volt, a „kinnvaló” (nem a házaknál
levô) kertekbôl a paszulyt (babot) vitték be
kasban, „levelben” (bekötve egy nagy négy
sarkos ruha félébe) háton, tehenfogatú szeke-
ren, ki-ki hogyan.Akkor a zsitárnak (most kb.
mezôôr) mindenki a határ szélében a község-
hez legközelebbi utolsó hídnál oda vetette a

járandóságát. Akkoriban fizetségképpen min-
denbôl járt – az elôre megalkudott szerint –
részére. Persze kinek fehér, kinek színes, kis
vagy nagyobb szemû paszuly termett, a zsitár
így kapott vegyesen minden félét! A kutyák is
így néztek ki: kicsik, nagyobbak, színesek, tar-
kák, mindenféle szôrûek. Most már van egy
pár erdélyi kopó is, de nem nagyon merik ki-
hozni, itt könnyen oda a kutya és a kopóért
kár lenne! Forgács János – az elnök – most in-
dítja éppen ilyen okok miatt a harmadik ko-
pótenyészetét, de ezeket már ki sem hozza,
majd ha lesz több...

Szabó Sanyi barátommal (javaslatára) el-
cseréltük a lôállás számot, mert az Övé esélye-
sebb az erdô végénél, a völgyek, árkok
„bajúszjánál”, az enyém meg kopár dombol-
dalban van. Igen ám, de alig foglaltuk el helye-
inket egy lövés és becsapódás Sanyi felôl! Ki-
derült a hajtók felállási helyénél, tôlük 20 mé-
terre egy fa tövében egy feketeséget ugatott
egy kutya. Odamentek megnézni mi az, akkor
kiugrott egy nagy disznó a gyökerek közül a
teknôbôl! Kifutott az oldalba, egyenesen neki
Sanyi ólmának! „Csak” 17 centis volt! Lett is
belôle csúfolódás, egyrészt a számcsere miatt,
másrészt meg azért, mert amire a behozták a
disznót a hajtás végére, a hollók az egyik sze-
mét kivájták (ahogy mondja is a közmondás)!
Természetesen „vak” disznót lôtt!

Azért Sanyinak lett igaza is, mert a
„bajúsznál” – a várt helyen – a szomszéd lôál-
lás és köztem kifutott az erdôbôl négy jó sül-
dô. Egyet megsebeztem, lövésem hátracsú-
szott, de szépen volt vér a hóban! Szomszé-
dom, Fazakas doki szépen meglôtte a másodi-
kat. A megmaradtak, meg az „enyém” átmen-
tek abba az erdôbe, ahol majd a második haj-
tás lesz. Bíztam, hogy a kutyák ráakadnak a
vérnyomon és megkerül. Úgy is lett. Alig in-
dult el a hajtás, egy kutya irgalmatlanul csa-
holt egy helyen, késôbb a többi kutya is, majd
egy lövés. Ez volt a kegyelemlövése a disz-
nómnak. Ebbôl a négybôl még a harmadik is
meglett.

Azért történt egy nagy baj is! Valami nagy
disznóra akadtak a kutyák – azt mondják fia-
lás elôtti koca lehetett, vagy egyes kan – a szá-
raz patakmederben a sûrûben. Óriási
vonyíkolás, ugatás lett, mire a hajtók odaértek
a disznó elment, de kettô „töltelék” kutyát úgy
felhasított, hogy ott maradtak, egyet meg be
kellett vinni Udvarhelyre az állatorvoshoz,
összefoltozni. Az megmarad. Ezek a nagyobb
testû kutyák nem igazán valók ide, azért is
„töltelékek”! 

Még szerencse, hogy medve nem volt,
ugyanis elôzô héten hét medve volt a hajtás-
ban, még bocsos is! Így hát a teríték ravatal is
lett, sajnos a négy disznó mellett két kutyával! 

Tarcsafalva 2011.
Dorogi Géza
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Magyar Vizsla Európa Kupa –
2011, Dánia: Bronzérmesek lettünk!

A magyar vizsla világszerte népszerû és el-
ismert vadászkutya. Amerikától Ázsiáig nem
csak kedvencként tartják, hanem a vadászku-
tyás sportok népszerû és sikeres résztvevôje.

Persze a vizsláknál az un. „Field Trial”, va-
gyis a mezei verseny a szinte egyeduralkodó
Amerikában és Európában. A magyar vadá-

szati hagyományoknak és jelenlegi vadászati
módoknak jobban megfelelô mindenes verse-
nyek szinte csak Németország,Ausztria, Cseh-
ország, Szlovákia és Magyarország területén
léteznek.

E rövid magyarázat alapján érthetô, hogy
az Európa Kupa is – mezei verseny, ahol a fô
feladat a lövés elôtti munka, vagyis az élô fo-
goly, fácán megkeresése és vadmegállással va-
ló jelzése. Ez egészül ki a lôtt madár megkere-
sésével és kézhez vitelével – enélkül a munka
eredménytelen, értékelhetetlen -, valamint a
lôtt vad mélyvízi megkeresésével és elhozásá-
val.

Fajtagazdaként mi azt valljuk, hogy a ma-
gyar vizsla igazi megmérettetése a mindenes,
vagy vízi-mezei verseny. Ennek ellenére fon-
tosnak tartjuk, hogy legyünk jelen a legfonto-
sabb nemzetközi eseményeken, különösen az
Európa Kupán. Fontos ez azért is, hogy bizo-
nyítsuk: a legjobb magyar vizsla mégiscsak
Magyarországon terem!

Ezért döntöttünk úgy néhány áldozatkész
sporttársunkkal, hogy részt veszünk az idei
Európa Kupán!

Tulajdonképpen már a nevezéskor tudtuk,
hogy hátránnyal indulunk és nem csak a
hosszú utazás okozta fáradtság – kutyákra
vonatkozóan akklimatizációs nehézségek –
miatt, hanem azért is, mert a versenyszabály-
zat szerint egy csapat 5 kutyából állhat, és
ezek egyéni eredményébôl számítják ki a vég-
sô gyôztest. Mi 3 kutyával tudtunk indulni –

hiszen költségtakarékosság miatt egy kocsival
mentünk.

A csapat:
Godó Zoltán – Ugra-bugra Vadász Ékszer,

Kira. (rsz magyar vizsla szuka)
Szarka Ferenc – Csôvárberki Újonc Dalton

(rsz magyar vizsla
kan)
Tauber István –
Luppa Vadász
Piszke
(Rsz magyar vizs-
la kan)
Jómagam csapat-
kapitány-tolmács
szerepkörben
utaztam a fiúkkal.

Dacára a hosszú
út fáradtságának
már a megnyitón
tudtuk: érdemes
volt! A katalógust
lapozgatva titkolt
megelégedéssel
nyugtáztuk, hogy
bizony a legtöbb

nemzeti csapat soraiba „beférkôztünk” – vagy
importált magyar kutya részvétele okán, vagy
a szülôk között voltak magyar tenyésztésû ku-
tyák! Öröm volt együtt látni tíz ország magyar
vizsláit, vizslásait;
találkozni régi jó
barátokkal, isme-
rôsökkel – és
öröm volt érezni,
hogy figyelnek
ránk! 

Persze ez az
odafigyelés estére
vált igencsak in-
tenzívvé, hiszen
Dalton hozta for-
máját és brillíro-
zott! Az igencsak
nehéz terepen
szinte repült, ma-
gabiztosan kezelte
a helyzetet és ki-
váló orrot mutatva
messzirôl, gyö-
nyörûen állta a sû-
rû cukorrépa levelek alatt rejtezô fácánt. Lö-
vés, helybenmaradás, majd a lôtt vad elegáns
kézhez hozása: hibátlan munka!!! Büszkén és
izgatottan vártuk az elsô napi eredményhir-
detést: Tratammmm: az elsô nap legjobb
munkáját CSôVÁRBERKI ÚJONC DALTON és
SZARKA FERENC mutatták be!!!

(Itt és most újfent köszönet illeti Dr. Hazafi
József sebészt – retrieveres vadász barátunkat

– és a Ceglédi Kórház dolgozóit, hiszen az elô-
zô héten ôk „szerelték” meg Fecó térdét, hogy
egyáltalán járni tudjon…) 

Másik két kutyánk is letette névjegyét. Bár
ôk nem voltak ilyen sikeresek, de a szakértôk
szeme azért megakadt rajtuk… A vezetôbíró
külön odajött gratulálni Istvánnak kiemelve
Piszke tehetségét.

Sajnos a második versenynapunkat nem
kísérte szerencse – vagy az amúgy bôségesen
jelenlévô fácánok adták hírül egymás közt az
éjjel, hogy a magyar kutyákkal vigyázni kell –
Kira elôtt a futam alatt nem volt vad a mezô-
ben, Dalton madara meg az utolsó pillanatban
szélárnyékban meglapulva került elô, így a
vizslának nem volt módja szép munkát be-
mutatni és a vadat nem lehetett meglôni. Pisz-
ke remek munkát produkált, nagyon messzi-
rôl, kiválóan jelezte és állta a vadat – de ô meg
a régi magyar betegség („nem-beszélni-ide-
gennyelv”) áldozata lett: a vezetôje és a bíró
közti kommunikációs hézag miatt hibáztak.

Így aztán az összesített eredmény: bronz-
érem, harmadik hely. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a gyôztes csapat, Csehország, rész-
ben magyar tenyésztésû rövid és drótos vizs-
lákkal.

A körülmények ismeretében szakvezetô-
ként elégedett vagyok. (És remélem, kutyáink
is, hiszen a vizslalányok közül többen vetettek
szemet a délceg magyar kanokra!) Letettük
névjegyünket az asztalra, sikerült bizonyítani,

hogy a magyar vizsla kiváló vadászkutya – és
igen, a jó vizsla még mindig magyar földön te-
rem!

Szóval, készülünk az Európa Kupa 2012-re! 

Füzesiné Szegvári Zsuzsa
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A mûvelt, keresztyén világ tudja,
hogy a Megváltó születését megelôzô
négy hét az Advent. Készülünk Kará-
csonyra, a szeretet ünnepére. Ki úgy,
hogy látószögén kívül hagyja az Isten
Fiát, ki úgy, hogy igyekszik a szívében
rendet és tisztaságot tenni, hogy be-
fogadhassa a teremtett világ emberré
lett Istenét.

Lehetôségeimet kihasználva én is
készülôdök, várok. Várom, hogy Jé-
zust a szívemben hordozva tisztább,
szelídebb, hûségesebb legyek; és vá-
rom, hogy az ô szeretete – engem át-
formálva – embertársaim szeretetére
sarkalljon. Ahhoz, hogy hely legyen a
szívemben és a Te szívedben is a világ
Ura számára, sok kacatot ki kell
hányni bentrôl. Az ilyen átrendezé-
seknek kiváló alkalmai az esti lesek.

Természetesen, ha annyi a disznó
az erdôn, mint a pelyva, akkor a szív
hangjaira nem tudunk odafigyelni,
de nálunk, Szentes környékén csak
ünnepnapokon esik egy-egy serte-
vad. Tíz-tizenöt kiülés is elmúlik, mi-
re egy jó ágreccsenés vagy elugrás
adódik, és talán huszonöt-harminc
este is rámegy, mire egy fekete vadra
puskát emelhetünk. Nálunk van idô
bensônk tatarozására esténként.

Most is a szórótól huszonöt-har-
minc méterre levô öreg szürkenyár
méteres átmérôjû ágai között megbú-
vó lesemen üldögélek, és hallgató-
zom. Gyönyörûek a csend hangjai.
Egy-egy elkésett, hullni vágyó levél
halk koppanása az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc lírai költôjét
juttatja eszembe. Petôfi így vall az Itt
van az ôsz, itt van újra c. versében:
„hallgatom a fák lehulló levelének
lágy neszét.”

Az idei száraz, aszályos nyár és ôsz
hozadéka a rengeteg kis rágcsáló.
Mezei nyúl is kiugróan sok volt, de
táplálék híján ôszre állományuk felé-
re zsugorodott.Viszont házi egér, me-
zei pocok, sárganyakú erdei egér, gü-
zü egér, és dunai erdei pocok ezrével
tenyészik erdôn-mezôn. Hörcsögbôl
alig van, a tavasszal kiásott rókakoto-
rékokban talált zsákmányállatok kö-
zött egy kezemen megszámlálható
volt a mennyisége e fajnak. Szóval e
kicsiny állatok számosan vannak az
erdô talaján, és alig tûnik el a napko-
rong az ég alján, ôk rögtön megindul-
nak táplálkozni. Olyan zörgéssel van-
nak, mint egy mezei nyúl vagy nyest.
Nem mondom, hogy váltókat tapos-
tak a szórón lévô kukoricához, de
amikor rávillantok reflektorommal a

csövekre, öt-hat egérféle is elugrik
onnan. Ilyenkor csend lesz pár per-
cig. Ugyanilyen hallgatásba burkoló-
zik e férgek hada, amikor tudós isme-
rôsöm, egy macskabagoly libben
nesztelenül a lesem korlátjára. Egy
méterre van tôlem, és fájdalmát, éh-
ségét, esetleg társ és szerelem utáni
vágyát belerikoltja az este csöndjébe.
Forgatja a fejét. 180 fokkal képes el-
csavarni, irigykedve nézem, hiszen
meszesedô csigolyáimnak felére sem
telik. A negyedik huhogó strófájára
végre válaszol a párja, mire hangtala-
nul ellöki magát a korlátról.

Újra csend honol. Ilyenkor érlelô-
dik bennem szívem dolgainak átérté-
keléséért érzett felelôsség. Közeledô
zörgés hallik. Hosszúkat lépdelve há-
rom ôz érkezik abrakolni: suta két gi-
dájával. Úgy tíz percig szemezgetnek,
majd a Holt-Tisza felé figyelve lassan
elvonulnak. Egy hete járt sárfürdôt
venni két jó süldô a dögfenékben, de
azóta tájamra se néztek. Lehet, hogy
nekik van érkezésük? Hallok rövid
idô elteltével egy erôsebb ágroppa-
nást, ám ezt követôen mély csend ül
az erdei éjszakára. A temetôi néma-
ságot az egerek zörgése töri meg.
Most csak annyira tudom ôket sze-
retni, mint bármely gazdasszony, ha a
kamrában találkozik velük a lisztes
zsákban.

Feszülten figyelek, hiszen már egy
esztendeje, hogy a Tiszán disznót lô-
hettem. Tavasszal négy hónapig víz-
ben állt a hullámtér. Utána a gáton kí-
vüli területeken szárba szökkentek a
kapások, a laposokban pedig sás,
gyékény és nád magasodott, mintegy
takarást és enyhelyet biztosítva a
disznóknak. Nyáron és ôsz elején elég
volt két-háromhetente feltölteni a
szórókat, mivel az ôzek is gáton kívül
éltek. Lassacskán beszoknak az ár-
térbe. Az aszály miatt a gazdák min-
den lapost feltárcsáztak, s most esôre
várva állnak ekéikkel a földek szélén,
hogy szánthassanak. Tehát a mi
idônk is most közelítene.

Ha nem vágnák a fákat szinte min-
denütt. Köztudott, hogy a folyamatos
zaklatást nem tûri a disznó. Míg a
figyelemfelkeltô ágreccsenés okozója
inkognitóban maradt, addig egereim
kitartóan rohamozzák a szórót. A
cserkelôutakon ugyan egyre több
helyen tûnnek fel a „magvas gondola-
tok” látható jegyei, ám sem nyest,
sem róka nem mozdul. Mindenütt
sok a rágcsáló, miért is szórakoztat-
nának megjelenésükkel?

Advent elõtt
Annak ellenére, hogy ritkán jutok ki, ma sem maradok

sokáig. Fáradt vagyok, hiszen Zetorral etettük kollégám
járását. A traktorkerék fölötti utazásnak köszönhetôen
csigolyáim alaposan szét-, vagy éppen összerázódtak, s így a
fáradtság is hamarabb is erôt vesz rajtam. Várok még egy kic-
sit. Persze minden fáradságom elillanna, ha a száraz avarban
nehezebb testek közeledése lenne érzékelhetô. Ám ma a 7 x 64-
est nincs miért szóra bírnom. Ám, hogy ti se menjetek haza
üres kézzel, egy kedves barátomtól kapott, ismeretlen szerzô
által papírra vetett gondolatsort átadok nektek.

Prológus

Nem az a baj, hogy bármit mondok, nem igaz,
A baj az, ha azt mondom: igazság – és te nem tudod, mi az.
Hogy harminc ezüstér' a lelkedet teszed a pultra,
És amíg csak élsz, ezt teszed újra meg újra.

Hogy semmit nem nézve, fék nélkül rohansz elôre,
Magadnak kaparva, taposva gyerekre, nôre.
Tán ezért van, hogy többször nézünk az égre,
Akik szeretnénk, hogy itthon rend legyen végre.

Hogy a dolgok újra a helyükre kerüljenek,
Emberek, határok, völgyek és hegyek;
Hogy megint annyian legyünk, mint a tenger,
És a gyermekünk magyarként lehessen ember.

Áldott karácsonyt, hogy üdve legyen vadásznak és nem
vadásznak!

Pongó Gyula

Fotó: ifj. Komoly Tamás
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