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1951-ben születtem Hódmezôvásárhelyen. A gimnáziumban
tanárom volt Lelkes István, aki már akkor megfertôzött a fotó-
zással. Már 1969-ben rendelkeztem 8 mm-es filmfelvevôvel, de
késôbb a fényképezés keltette fel érdeklôdésemet. Különösen a
diázás érdekelt, már akkor a nyári utazások során rengeteg fo-
tót készítettem. 1975-ben végeztem a SZOTE Gyógyszerésztu-
dományi Karon.

A természetfotózást 2005-tôl kezdtem el, amikor már a digi-
tális technika megfelelô szintet ért el, illetve megjelent a
NIKON elsô pentaprizmás fényképezôgépe a NIKON D 70-es.
Ekkor készítettem el elsô naptáramat, és 150 példányban meg
is jelentettem. Segítségemre volt Lelkes István, akinek biztatá-
sára 2012. júniusában fotókiállítást rendeztem Hódmezôvá-
sárhelyen. Nem tartozom semmilyen fotókörhöz, csak hobbi
szinten járok fotózni.
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A teljesség igénye nélkül gondolatébresztô-
nek szánjuk a jelenleg hatályos vadászati tör-
vényben, illetve végrehajtási rendeletében
szabályozott, többek által módosításra java-
solt kérdésköröket, melyhez várjuk a vadgaz-
dálkodás és vadászat iránt elkötelezett vala-
mennyi szakember véleményét. Véleményük
– valamint az esetleges újabb szempontok
– megírásával nagymértékben segítenék a
Vtv. módosításának kodifikációs munká-
latait.

 A Vtv. 8. § (2) bekezdése rögzíti, mely terü-
letek nem minôsülnek vadászterületnek
és ezért annak megállapításánál figyelmen
kívül hagyandók. Kérdés, hogy elegendô-e a
meglévô szabályozás, vagy indokolt annak
bôvítése?

 Felmerült a Vtv. 9. §-ában foglaltak alapján a
vad tulajdonjogának problémája. Jelenleg
a Ptk. értelmében a szabad természetben va-
donélô állatok az állam kizárólagos tulaj-
donában vannak, ennek leképezése jelenik
meg a Vtv-ben. Kérdés, hogy ez a megoldás
– mint a jövôbeni szabályozás alapvetô kiin-
duló pontja – megmaradjon-e, esetleg úgy,
hogy az állami tulajdonra tekintettel nö-
vekedjen az állam felelôsségvállalása a
vadért, avagy a néhányak által újabban is-
mét felvetett res nulliussá (uratlan jószág-
gá) minôsüljön. Ez utóbbi megoldás szá-
mos egyéb jogszabály módosításának szük-
ségességét is jelentené (így pl. Ptk.) és kér-
dés, hogy a vad védelmének követelményét
is biztosítja-e?

 A Vtv. 12. §-a rendezi, hogy mely három
kérdésben kell a föld tulajdonosainak
dönteniük. Ezek a következôk:
- a képviselô személyének megválasztása,
- a vadászterület tervezett határvonalának

megállapítása,
- a vadászati jog hasznosításának módja.

Az elôzô ciklusok évekig húzódó bírósági
pereinek tapasztalatai alapján felmerült,
hogy a vadászterület határát – a vad élô-
helyének sajátosságaira tekintettel, amely
szakmai kérdés – a megyei vadgazdálko-
dási tanácsok javaslatára, a vadászati ha-
tóság állapítsa meg, a további kérdések el-
döntése viszont a földtulajdonosok kompe-
tenciájába tartozna.

 A jelenlegi szabályozás értelmében a va-
dászterület minimális nagysága 3000
hektár. Többen javasolják, hogy ez a mini-
mális méret apróvadas jellegû társaság ese-
tén 1500 hektárra csökkenthetô lenne, nagy-
vadas jellegû területen gazdálkodó vadá-
szatra jogosult esetén viszont maradna a mi-
nimum 3000 hektár, de inkább növelése len-
ne indokolt.

 A földtulajdonosi vadászati közösségek
jogi helyzete a Vtv-ben gyakorlatilag ren-
dezetlen. Formátlan jogközösségek, ellenôr-

zésük nem megoldható, több esetben felme-
rült, hogy néhány helyen a mûködésük sem
felel meg a Vtv. általános elveinek és rendel-
kezéseinek. Kérdés, maradjon-e a vadászati
közösség jelenlegi szabályozatlan formája,
vagy csak abban az esetben gyakorolhat va-
dászati jogot, ha civil szervezetet, vadásztár-
saságot alapítanak a földtulajdonosok?

 Sok éves bírósági tapasztalat a 10 évenként
megtartandó „ügydöntô” földtulajdonosi
gyûlések összehívásának kezelhetetlen
volta. Az ellenérdekû felek sok esetben egy-
más hirdetményét letépve próbálják meg-
akadályozni a gyûlés szabályszerû megtar-
tását. Kérdés, hogy maradjon-e ez a jelenlegi
rendszer, vagy a vadászati hatóság hívja
össze hirdetménnyel és a vadászterület
kijelölt határvonalának megjelölésével a
földtulajdonosok gyûlését, melyen az elsô
napirendi pont szerint – a közös képviselô
megválasztásáig – megnyitja és vezeti az
ülést, azt követôen a közös képviselô veszi át
ezt a szerepet.

 A Vtv. 17. § (6) bekezdése értelmében, ha a
haszonbérleti szerzôdés idôtartama alatt
a haszonbérlô megszûnik, jogutódja 30
napon belül egyoldalú jognyilatkozattal és
változatlan feltételekkel folytathatja a ha-
szonbérleti jogviszonyt, feltéve, ha rendelke-
zik a vadászati jog gyakorlásához szükséges
és a törvényben meghatározott feltételekkel.
Ez a rendelkezés lehet, hogy sérti a haszon-
bérleti szerzôdést, mint hasznosítási formát
választó földtulajdonosok érdekét, miután
ôk egy meghatározott haszonbérlôvel kötöt-
tek szerzôdést, nem biztos, hogy annak meg-
szûnése esetén a jogutódjával is ilyen szer-
zôdéses kapcsolatba lépnének. Kérdés, hogy
maradjon-e a rendelkezés, avagy a haszon-
bérlô megszûnése esetén a földtulajdo-
nosok újból dönthetnek a hasznosítás
módjáról, illetve, hogy ki legyen az új ha-
szonbérlô?

 A Vtv. 18. § (4) bekezdése értelmében, a va-
dászati hatóság nem hagyja jóvá a ha-
szonbérleti szerzôdést, amennyiben, egye-
bek mellett, a vadászterületen egy vadászra
legalább 100 hektár vadászterület hányad
nem jut, avagy a haszonbérleti díjat nem az
adott vadászterület vadállományának össze-
tételére tekintettel állapították meg. Vélemé-
nyünk az, hogy mindkét megoldás felett
eljárt az idô, e korlátozások szükségtelenek.
Köztudott, hogy a VT-nél csak a társaság ki-
sebb része vadászik, tehát a létszámkorlá-
tozás nem indokolt, a haszonbérleti díj
mértékét pedig a piaci viszonyok hatá-
rozzák meg, azok két független szereplôje
közötti megállapodásba a hatóság nem szól-
hat bele. Kérdés, maradjon-e a jelenlegi sza-
bályozás, vagy módosításra kerüljön-e úgy,
hogy a vad védelme érdekében a haszonbér-
leti díj mértéke a vadászterület minôségi be-
sorolása alapján, I-IV. kategóriába történô

besorolás alapján kerüljön meghatározásra?

 A jelenlegi szabályozás értelmében a ha-
szonbérleti szerzôdések 10 évre, az
üzemterv idôtartamára köttetnek. Eldön-
tendô, hogy maradjon-e ez a megoldás, vagy
a vadászatra jogosult hosszabb távú vadgaz-
dálkodási céljainak megvalósításához a ha-
szonbérlet idôtartamát 15, vagy 20 évben
kellene meghatározni.

 A fenti kérdés megválaszolásához kapcsoló-
dik, hogy ha a haszonbérlet lehetséges idô-
tartama megnövekedne, úgy ehhez kellene
igazítani a vadgazdálkodási üzemterv idô-
tartamát is. Kérdés, hogy ezzel egyetértenek-
e, vagy szükség van-e egyáltalán üzemterv-
re, ha van regionális és éves terv?

 Az éves vadgazdálkodási terv tartalmát a
Vtv. 47. § (2) bekezdése határozza meg. Kér-
dés, hogy maradjon-e a jelenlegi rendelke-
zésben szereplô taxatív felsorolás, vagy azt
bôvíteni, illetve változtatni kell-e? Miután az
éves tervet a hatóság hagyja jóvá, kérdés,
hogy vajon hatósági jóváhagyás kell-e ah-
hoz, hogy egy önállóan gazdálkodó vadá-
szatra jogosult egy adott évben mennyi vad-
húst kíván értékesíteni és mennyit pedig va-
dászrészként tagjainak juttatni. Ennek meg-
határozása az önállóan gazdálkodó vadásza-
ti egység belsô ügye, ha az éves tervben vad-
fajonként darabszámban meghatározott, el-
ejthetô, elfogható elôírt vadlétszámot teljesí-
ti, a fenti kérdésben a taggyûlésnek (közgyû-
lésnek) van döntési kompetenciája.

 A hivatásos vadászok jelenleg kettôs
nyilvántartásban szerepelnek, egyrészt a
vadászati hatóságnál, másrészt a Kamará-
nál. Kamarai tagságuk kötelezô, továbbkép-
zésükre itt kerül sor, indokolt lehet, hogy az
esküt is itt tegye le, szolgálati igazolványt,
jelvényt és hitelesített szolgálati naplót is a
Kamara bocsássa rendelkezésére. Ebben a
kérdésben is igényeljük a javaslatot, marad-
jon-e a jelenlegi szabályozás, vagy az a fenti-
ek szerint változzon?

 A hivatásos vadászok tevékenysége megha-
tározó a vadászatra jogosult vadgazdálkodá-
si feladatai vonatkozásában. Jelenleg min-
den megkezdett 3000 hektáronként kell egy
hivatásos vadászt alkalmazni. A gazdasági
kényszer hatására, és ellenôrzés hiányában
egyre inkább elterjedt az un. „papír hivatá-
sos vadász”, aki a nevét adja, így a jogosult
igazolja a szükséges és alkalmazandó hiva-
tásos vadász létszámot, ugyanakkor tényle-
ges munkát nem végez. Szükséges lenne-e
egy szigorúbb ellenôrzés, amely már a hi-
vatásos vadász alkalmazásánál kezdôdik
és folyamatos munkavégzését is érinti?

 A jelenlegi szabályozás szerint (Vtv. 31. § (1)
bekezdés) vadászterületen vadgazdálkodá-

Szempontok a hatályos vadászati törvény
módosításához

(folytatás a következô oldalon)
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si, vadászati létesítmény a föld használó-
jának elôzetes hozzájárulásával létesíthe-
tô. Tekintettel arra, hogy e létesítmények a
vadkár megelôzésében és csökkentésében
szerepet játszanak, felmerül, hogy ha a föld
használója e létesítéshez nem járul hozzá,
úgy egy esetleg bekövetkezett vadkár kinek
a terhére róható fel?

 A Vtv. 39. § értelmében – csak helyeselhetô-
en – a vadászati hatóság meghatározott
okokból a vadászterület egyes részeit va-
dászati kíméleti területnek minôsítheti,
melyeken a tilalom feloldásáig tilos va-
dászni. Célszerû lenne rögzíteni, hogy az
ilyen területen mindaddig, amíg a tilalom
fennáll, vadkár nem érvényesíthetô a jo-
gosulttal szemben. Ki, és mibôl fizesse a
kárt?

 A vadászjegy kiváltásánál elôfeltétel a Vtv.
60. § (2) bekezdése értelmében, hogy a Ka-
mara korábban kiadott egyéni lôjegyzéket
bevonja és új lôjegyzéket állít ki. Indokolat-
lan pazarlás az egyéni lôjegyzék bevoná-
sa, abban az esetben, ha a meglévô egyé-
ni lôjegyzékbe csak csekély mértékû a
bejegyzés. Véleményünk az, hogy a vadász-
jegy kiváltásakor le kellene zárni a lôjegyzék
betöltött sorait, a lezárást a Kamara pecsét-
tel hitelesíti, majd ezt követôen a lôjegyzék
még fel nem használt rovatai a következô
idôszakra érvényesek. Új egyéni lôjegyzéket
csak a már teljes mértékben betelt lôjegyzék
bemutatása után lehetne igényelni a Kamara
területi szervezeténél, vagy szükség van egy-
általán az egyéni lôjegyzékre?

 Jelenleg a vadászjegyet a Kamara, a vadásza-
ti engedélyt a vadászati hatóság állítja ki.Vé-
leményünk szerint ez a kettôsség indokolat-
lan, a Kamara területi szervezeteinek sze-
mélyi és tárgyi feltételei alkalmasak a va-
dászati engedély kiadására is, ahol egy-
ben a kötelezô baleset- és felelôsségbizto-
sítást is meg lehet kötni.

 Jelenleg a vadászjegy lôfegyverrel történô
vadászatra jogosít, és ugyanezen vadászje-
gyen jelölik, ha a tulajdonosa kiegészítô
vizsgát tett ragadozó madárral történô vadá-
szatról, vagy vadászíjjal történô vadászatról.
Miután a vadászvizsga a Vtv. 66. § (2) bekez-
dése értelmében a kizárólag vadászíjjal, il-
letve ragadozó madárral vadászók esetében
nem írja elô, hogy sörétes és golyós lôfegy-
verrel is gyakorlati vadászlövészeten kell
részt venniük, megoldás lehet az, ha három
különféle vadászjegy kerül kibocsátásra,
a csak lôfegyverrel, a csak vadászíjjal és a
csak ragadozó madárral történô vadászatra.
Ezzel a megoldással elkerülhetôk azok a
problémák, ha pl. valakinek a ragadozó ma-
dárral történô vadászati jogát megszüntetik,
úgy automatikusan a vadászjegy bevonásá-
val az íjas, vagy lôfegyveres vadászat lehetô-
ségét is elveszti. Természetesen a megfelelô
kiegészítô vizsga letételével az érintettnek
egyidejûleg lehet több vadászati módra va-
dászjegye.

 Vissza kellene állítani a trófeabírálat ko-

rábbi rendszerét, mely szerint a mínusz-
pontos trófeák anyagi természetû szankciót
vonnak maguk után, miután bizonyítható,
hogy a szankciók megszûnésével a kilövések
jelentôs része vadgazdálkodási érdeket sért.
Kérjük ezzel kapcsolatos álláspontjukat.

 Feltétlenül újragondolandó a vad által és
a vadban okozott károk kérdésköre. Meg-
fontolandó, hogy a Vtv. 75. §-ának (2) bekez-
désében foglaltak helyett – amely azt tartal-
mazza, hogy a vadkár megfizetésére az lesz
köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jo-
gosult, és akinek vadászterületén a károko-
zás bekövetkezett, illetôleg, akinek a terüle-
térôl a vad kiváltott – új rendelkezés legyen.
Van olyan javaslat, amelynek értelmében a
vadászatra jogosult akkor felelne a vadászte-
rületén bekövetkezett kárért, ha annak bekö-
vetkeztében fôszabályként felróhatóság,
vagy rendellenesség terheli, egyéb esetben
viszont növelni kell a földhasználók védelmi
kötelezettségét, illetve a jelenlegi 5 % he-
lyett, legalább 20 %-ra emelni azon kár-
mennyiséget, amelyet a földhasználónak
kell viselnie. Ennek indoka, hogy a vad
csak a jogszerû elejtéssel, elfogással kerül ki
az állami tulajdon kizárólagos tárgyából, te-
hát károkozásakor még állami tulajdonban
van, továbbá a földhasználónak is hatható-
sabb védekezést, együttmûködési kötelezett-
séget kell elôírni. A fentiekben írt javaslat-
ból, véleményünk szerint, önállóan meg
kellene vizsgálni azt, hogy lehet-e, és ha
igen, hány százalékra emelni azon kár-
mennyiséget, amelyet a földhasználónak
kell viselnie. Álláspontunk az, hogy a föld-
használó és a vadászatra jogosult a szabad-
természetben élô vadak kártételének meg-
elôzése és csökkentése érdekében együtt kell
mûködjön. Ezt azzal is elô kell segíteni, hogy
a földhasználó is még inkább érdekelt legyen
a kár megelôzésében, mert a jelenlegi 5 %-os
mérték erre nem alkalmas.
A javaslatok szerint a kiváltás, mint a kárért
felelôsség alapja ugyanakkor elhagyandó,
mert csak számos félreértés forrása. Egyér-
telmû bírói gyakorlat csak egyértelmû jogi
elôírástól várható. Elfogadhatatlan az a gya-
korlat, hogy az autópályákon bekövetkezô
vad és gépjármû összeütközések – mint a
mezôgazdálkodáson és erdôgazdálkodáson
kívül keletkezett károk – felelôsségét sok bí-
róság automatikusan – a kiváltásra hivat-
kozva – a vadászatra jogosultra terheli, ho-
lott az autópálya létesítôje és fenntartója kö-
teles olyan kerítést létesíteni, amely céljának
megfelelôen távol tartja az úttól a vadonélô
és az elkóborolt háziállatokat. Megmagya-
rázhatatlan továbbá az az új gyakorlat,
amely szerint az autópályákon vadveszélyre
figyelmeztetô táblákat lehet egyre gyakrab-
ban találni, mert ilyen tábla esetében kérdés,
hogy milyen magatartást kell az autósnak
tanúsítania, milyen sebességgel haladhat,
stb.

 Pontosítandó a Vtv. 78. § (4) bekezdése,
melynek értelmében a vadászatra jogosult a
vasút létesítôjénél, fenntartójánál megfelelô
védelmi berendezések létesítését, illetôleg
vasúti jelzések elhelyezését kezdeményezhe-
ti a mezô- és erdôgazdálkodáson kívül oko-

zott károk megelôzése érdekében. Nem lehet
tudni, milyen vasúti jelzések elhelyezésével
lehet megelôzni, hogy egy állat ne kerülhes-
sen a sínekre, illetve hogyan kell közlekedni
a vasútnak ahhoz, hogy az ilyen véletlen ese-
ményeket megelôzhesse. Védelmi berende-
zés csak megfelelô kerítés lehet, melyre a
vasútnak nyilván nincs anyagi forrása, a jo-
gosult viszont szintén nem tudja ennek költ-
ségét fedezni. Ha az autópálya üzemeltetôje
díjat szed azért, hogy a közút a balesetmen-
tes közlekedésre alkalmas legyen, ezért kerí-
tést épít, úgy a vasút üzemeltetôje pedig gon-
doskodjon a megfelelô védelmi berendezé-
sekrôl a saját költségén, miután szolgáltatá-
sáért szintén díjat szed. Amennyiben erre
nincs lehetôsége, úgy kössön biztosítást, de a
vétlen jogosulttól ne követelhessen emiatt
kártérítést.

 Több javaslat érkezett azzal kapcsolatban,
hogy a vadászati hatóságok hatás- és fel-
adatkörét szükséges lenne bôvíteni, ki-
emelt feladatként pedig elôírni a vadászatra
jogosultaknál – és ebben a földtulajdonosi
vadászati közösségek is benne lennének – a
jogszabályszerû mûködés rendszeres ellen-
ôrzését. Természetesen ez nem helyettesíte-
né az ügyészségek és a bíróságok hatásköré-
be tartozó feladatokat, a vadászati hatóságok
a szakmai, vadgazdálkodási elôírásokat, az
éves terv betartását ellenôrizhetnék azzal,
hogy jogsértô gyakorlat, vagy mulasztás ese-
tén meg kellene határozni, milyen intézkedé-
seket tehetnek (pl. az ügyészség értesítése,
eljárás kezdeményezése, stb.).

Budapest, 2012. június 25.

(folytatás az elôzô oldalról)

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

Tisztelt Ügyfeleink!

Hivatkozással a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal központi utasítására, a 2012.
év végi ügyfélfogadási rendünkrôl az
alábbi tájékoztatást adjuk:
Utolsó munkanap: 2012. december 21.
Elsô munkanap: 2013. január 02.
A két dátum között a Vadászati és
Halászati Osztály ügyfélfogadása
szünetel.
VIS MAJOR ESETÉN:

Preszner Sándor
vadászati fôfelügyelô

30 / 99 56 429
Papp András
halászati fôfelügyelô

30 / 31 10 625

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul
vételét.

Szeged, 2012. december 13.
Tisztelettel:

Szél István
osztályvezetô
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Csongrádi vélemény
A megye vadászaival folytatott beszélgeté-

sek során az a többségi vélemény alakult ki,
hogy célszerû megtartani a vad állami tu-
lajdonjogát, a vadászati jog maradjon a föld-
tulajdonosnál. Jó volna azonban, ha az állam
nagyobb felelôsséget vállalna az ô vadjá-
ért, elsôsorban a vadkár és a vad-gépjármû
ütközések esetében. A vadkár esetében növel-
ni kellene azt a részt, amit a földtulajdonos
köteles eltûrni, és erôsíteni kell az együtt-
mûködést a vadászok és a gazdák között.

Ha a földtulajdonos nem mûködik együtt a
kár elhárításában vagy megelôzésében a va-
dászatra jogosulttal, például földjén nem en-
ged vadgazdálkodási berendezést létesíteni,
kárigényét korlátozni kellene.

A vadászterület minimális mérete marad-
jon 3000 hektár.

A trófeabírálatban célszerû visszaállítani
a mínuszpontos rendszert és a bírságolást,
de egy bizonyos mennyiségû, például 10 %-
nyi hibás lelövésért ne járjon büntetés.

Célszerû volna, ha a Vadászkamara adná ki
a vadászati engedélyeket is.

A haszonbérleti idôszakot 15 vagy 20 év-
re kellene fölemelni.

Az éves üzemtervezést meg kell tartani.
Egy megalkotandó Nemzeti Vadgazdálkodási
Programot csak ennek segítségével lehet pon-
tosan megtervezni.

A megye vadászai részletes véleményüket a
törvénnyel kapcsolatban elküldték a Vadász-
kamara országos vezetôinek.

Könnyebb lett a fegyvertartók élete
A közelmúltban több fegyvertartással kap-

csolatos jogszabály változott meg. A változá-
sok kivétel nélkül egyszerûbbé, életszerûbbé
tették az eddigi regulát.Az alábbiakban össze-
gyûjtöttük a fôbb újdonságokat, amelyek a va-
dászokra vonatkoznak.

Megszûnt a fegyvertartási engedélyek ha-
tósági érvényessége a sportcélú használat
esetén. Az engedély ezen túl visszavonásig ér-
vényes. Az egészségügyi érvényességet ezen
túl is a régi rendszer szerint rendszeresen
meg kell újítani, és ezen túl is lejárta elôtt kez-
deményezni kell. Nagyon fontos viszont, hogy
a fegyvertartó adatainak változását továbbra
is 8 napon belül be kell jelenteni a rendôrha-
tóságnak. Aki ezeket elmulasztja, annak be-
vonják az engedélyét, és új vizsgára kötelez-
ték.

Megszerzési engedélyt csak az elsô fegy-
ver megvásárlásakor kell kérni. Ezek után az

érvényes fegyvertartási engedély felmutatásá-
val bárki vehet magának lôfegyvert boltban
vagy magánszemélytôl. Ám ezek után köteles
azt bevinni az illetékes igazgatásrendészetre
az adásvételi (vagy ajándékozási) szerzôdés-
sel, és be kell íratnia az új puskát fegyvertar-
tási engedélyébe.

A fegyver átadása, vagy kölcsönadása is
egyszerûsödött. Immár nem kell azt bejelen-
teni a Rendôrségen, a kölcsönadást elég ma-
gánokiratba foglalni, de legalább az átadás
elôtt egy nappal.

Már nem kötelezô a fegyvereket lemezszek-
rényben tárolni, csak jól zárható szekrényben.

Azt sem tiltja már a jogszabály, hogy a
fegyvert a lezárt autóban hagyja valaki. Ko-
rábban ez tilos volt, ezért kénytelenek voltunk
becipelni puskánkat például vendéglôbe,
vagy boltba. Persze itt minden fegyvertartó-
nak felelôsséggel kell eljárnia. Ha feltörik az
autót, és ellopják a fegyvert, a rendôrség vizs-

gálatot indít, és ha a fegyvertartó felelôtlenül
járt el, megbüntetik. Legjobb, ha lezárt au-
tónkkal olyan helyen parkolunk, ahol rálá-
tunk, esetleg térfigyelô kamera van, és csak a
lehetô legrövidebb ideig hagyjuk el a jármû-
vet.

Megszûnik a fegyverek rendszeres, kötele-
zô mûszaki vizsgáztatása is. Ha azonban a
fegyver gazdát cserél, érvényes mûszaki vizs-
gával kell rendelkeznie. Ha ez lejárt, akkor bi-
zony újat kell csináltatni. Ha viszont egy fegy-
veren a biztonságot érintô, komoly javítást
vagy átalakítást végeznek, akkor e fegyver-
mesternek el kell küldenie új vizsgára.

Újra lehetôvé vált a házilagos lôszer-ösz-
szeszerelés. Ezt mindenki csak saját célra vé-
gezheti, és elôtte vizsgát kell tennie. A vizsga-
követelmények még nem jelentek meg, a lô-
szerelemek piaca sem alakult ki.

M.T.

VADÁSZBÁL
A Csongrád Megyei Vadászkamara és a Csongrád Megyei Vadászszövetség,

a Diana Vadász Hölgy Klub és a Vadászklub

2013. március 2-án (szombaton) 18 órai kezdettel
rendezi meg a

III. Csongrád Megyei Vadászbált.
Helyszín:

Szeged, Halácsy Kúria és Rendezvényház (Szeged, Cserje sor 4. sz.,
a dorozsmai úton a Baumax melletti bejáró úton)

A Megyei Vadász Bálon kitûnô zene mellett szórakozhatnak és rophatják a táncot
hajnalig a vendégek, látványos lesz a mûsor. A vacsorát bôséges választékban büfé aszta-

lokon tálalják fel. Nagy értékû vadászati tombolákat nyerhetnek a szerencsések.
A bálra tisztelettel hívják és várják a rendezôk a megye vadászait,

családtagjaikkal barátaikkal együtt !

Jegyeket 2013. február 4-tôl lehet igényelni a foglalás sorrendjében ülés rend szerint:
a kamara irodájában Kanalas Editnél (Szeged, Irinyi J. u. 1. sz. IV. em.,

tel: 06/62/420-362), Csongrádon Dr. Bozó Jánosnénál: bozone.olga@gmail.com
tel: 06/30/857-4245 és Dorogi Gézánál: geza.dorogi@gmail.com tel: 06/30/239-4921.

Információk a kamara honlapján: www.omvk csongrad
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Egy õszi nap
2012. október 20-án Hódmezôvásárhelyen

a Hód-Vad Vadász és Természetvédô Egyesü-
let szervezésében került megrendezésre az
évek óta nagy izgalommal várt vizslaverseny.
Csongrád megye különbözô vadásztársasága-
itól is voltak bátorságukról tanúbizonyságot
tevô vizslás vadászok. Sôt Bács-Kiskun me-
gyébôl is.

A VAV (vadászati alkalmassági vizsga) fô
feltételei szerint bonyolítottuk le a versenyt.
Plusz pontszámot lehetett szerezni (dúvad)
lôtt róka akadályból elhozattatásával. Mint
ahogy lenni szokott, ezen a versenyen is elô-
fordult, hogy a vizsla, vagy a gazdi nem tudta
maximálisan teljesíteni az elôírt feladatot. A
vizslák morgolódtak, a gazdik sóhajtoztak.
Ahogy gyarapodtak a versenyben elért pont-
számok, mosolygósabban sütött a nap.

A vízi elhozásnál volt, amelyik vizsla szinte
repült a kacsáért, de volt olyan is, amelyik
írásbeli kérvényre volt csak hajlandó kihozni
a kacsát (Líra). A dúvad elhozás hozta a leg-
nagyobb izgalmat. Elôkerült minden létezô és

számomra is ismeretlen fortély, hogy a vizslák
megfogják egyáltalán, majd apportírozzák a
rókát. A társaktól jövô beszólások, kacagások
felforrósították a levegôt. A vizslák megmu-
tatták, hogy melyikükkel gyakoroltak, vagy
egyáltalán találkoztak-e már rókával, mert az
bizony némelyik, más feladatban jól teljesítô
vizslának büdös volt.

Egyre közelebb kerültünk a bográcsban ro-
tyogó ebédhez, amelynek illata feledtette azt a
picinyke elégedetlenséget, ami az elvárható
feladat végrehajtása miatt következett be.
Mindenki oklevelet, ajándékot kapott. A kü-
löndíjasok pedig plusz külön csomagnak
örülhettek. A verseny 2012. évi gyôztese
Botyánszki Zsolt rövidszôrû német vizslája
lett. Ezzel az elsôséggel egy évig a tulajdonába
került egy általam festett és felajánlott  olaj-
festmény, ami egy téli tájat ábrázol. Akinek öt
„5” év alatt legtöbbször sikerül az elsôséget
megszerezni ezen a versenyen, automatikusan
örökre az övé lesz. Második helyezett Kovács
János drótszôrû német vizslája lett. Harmadik

helyezett Sárdi Judit weimari vizslája. Össze-
sen 15 vizsla indult a versenyen.

Elismerést érdemel Molnár Zsolt a Hód-
Vad Vadász és Természetvédô Egyesület elnö-
ke, hiszen ôk indították el évekkel ezelôtt,
mint családi vizsla versenyt. Azóta a megyén-
ken kívüli vadászok is érdeklôdnek a részvé-
teli lehetôség felôl. Köszönet illeti Juhász Sa-
nyi pártoló tagunkat, aki évek óta biztosítja a
verseny területét, és azt a lehetôséget, hogy a
vendégházban kulturált körülmények között
fogyaszthassuk el a megérdemelt ebédünket,
és hogy koccinthattunk a jövô évi verseny
megrendezésére. Köszönöm bíró társaimnak,
Bajorhegyi Tündének és Szûcs Lászlónak,
hogy segítettek a munkafeladatok elbírálásá-
ban. További jó egészséget kívánok minden
vadásztársunknak, hogy újból találkozhas-
sunk 2013-ban egy szép ôszi napon.

Bajusz István

2012. október 6-án második alkalommal
került sor vizslás találkozóra a Sándorfalvi Vt.
területén megyei Vadászkamara és a helyi va-
dásztársaság szervezésében.A találkozó két fô
részbôl állt, az egyik olyan vadászkutyák vizs-
gáztatása melyeknek nincs VAV vizsgája, a
másik pedig egy vízi-mezei verseny és plusz
feladatként dúvad elhozása akadályból.

A találkozó nagyon szép és ideális környe-
zetben a sándorfalvi bányatavaknál került
megrendezésre, melyre 18 kutyás nevezett.
Külön öröm számomra, hogy a 18 nevezôbôl 3
nôi vezetô is bizonyítani akarta, ô maga és ku-
tyája tudását. A 18 benevezett kutya között 2

labrador retriever, 6 rövidszôrû német vizsla,
4 drótszôrû német vizsla, 4 rövidszôrû ma-
gyar vizsla, 1 drótszôrû magyar vizsla és 1
gordon szetter mérettette meg tudását a VAV
vizsga szabályai szerint. A 18 kutyából 8 volt,
melyeknek vizsgáznia kellett, de ôk is bizonyí-
tani szerették volna, ôk és kutyájuk tudását,
ezért neveztek a vízi-mezei versenyre is. Na-

gyon dicséretes
dolog volt tôlük.
Mindenki számá-
ra étkezô és büfé
sátor állt rendel-
kezésre.A szegedi
városi tv is filmet
készített a ver-
senyrôl.

A verseny reg-
gel 8 órakor, gyö-
nyörû napsütéses
idôben kürtszóra
kezdôdött. A
résztvevôket kö-
szöntötte: Bajusz
István, megyei
kynológus, Ko-
moly Tamás, a
Vad á s z k a m ar a

megyei titkára, Berta László, a Sándorfalvi Vt.
elnöke és saját magam, mint a rendezvény fô-
szervezôje. A köszöntô után a program sor-
szám húzásával folytatódott. Az elsô feladat a
mezei munkával kezdôdött, mely több részbôl
állt: fácánvonszalék kidolgozása, területen va-

ló keresés, vadmegállás, együttmûködés a ve-
zetôvel, lövésre való viselkedés, elfektetés, be-
hívás.

A második feladat az engedelmességrôl
szólt. A kutyáknak póráz nélkül kellett a veze-
tôje mellett haladni, majd következett az el-
fektetés, melynél a kutyának lövésre nem volt
szabad elhagyni a helyét. A harmadik feladat

„Eb vadász kutya nélkül”
– Vizslás találkozó Sándorfalván

Megnyitó

Sorsolás
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a vízi munkával folytatódott, lôtt kacsát kellett
apportírozni a kutyának és átadnia. A felada-
tok elvégzése után következett az ebéd, mely
nagyon finom csülökpörkölt volt. Az elkészí-
téséért külön köszönet két nagyon jó vadász
barátomnak Sáringer Endrének és Bihaly
Gyulának. Az ebéd elfogyasztása és egy kis
szieszta után következett az utolsó feladat
végrehajtása, úgyis mondhatnánk a nap fény-
pontja.

A feladat: dúvad apportírozása akadályból.
Minden versenyzô nagy izgalommal várta,
hogy mire képes a kutyája ennél a feladatnál.
Ez a feladat nagy érdeklôdést váltott ki, még a
nézôk részérôl is, ugyanis a kutyának egy 3x3
méteres és 70 cm magas akadályból kellett a
macskát, a rókát, majd a kettôt összekötve ki-
hoznia. A feladat teljesítése után nem maradt
más hátra, mint az eredmények összeadása és
értékelése, majd kihirdetése. A 8 vizsgázó kü-
lön aggódhatott, hogy vajon sikerült-e a vizs-
gájuk, de aggodalomra semmi okuk nem volt,
mert mindenki sikeres vizsgát tett. Külön gra-
tulálok nekik.

Eredmények:
I. hely: Kovács János, Johny drótszôrû

német vizsla kan
II. hely: T. Szabó István, Néró rövidszôrû

magyar vizsla kan
III. hely: Gyuris Gábor, Betyár rövidszôrû

német vizsla kan

Az elsô három helyezésen kívül sok külön-
díj is kiosztásra került.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik a verseny szervezésében,
lebonyolításában közremûködtek. Külön kö-
szönetet szeretnék mondani Bajusz István
megyei kynológus barátomnak, aki megsze-

rettette velem és sok más vizslással együtt a
magasabb szintû kapcsolattartást a vizslával,
ami gyakorlatban hasznos és szórakozási le-
hetôséget is nyújt.

Vadászüdvözlettel: Kovács János

Dúvad apportírozása akadályból Eredményhirdetés

Versenyre várva Elhozás mély vízbôl

EbédKürtös megnyitó
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Csongrád megyei vadásznap
Csongrádon, szeptember 15-én Hegyes

Zoltán, az OMVK Csongrád megyei területi
szervezetének elnöke a 2012-ben elért, - a
vadgazdálkodási ágazatot érintô - új jogsza-
bályi háttér megszületését méltatta - joggal.
Kôrösi Tibor polgármester kiemelte, hogy a
város számára is fontos, hogy egy jól szerve-
zett közösség kereste meg az önkormányzatot.
A 2012-es esztendôben Csongrádon tartott
megyei vadásznapról Kôrösi Tibor ôszinte el-
ismeréssel nyilatkozott, véleménye szerint a
vadászok képesek a XXI. század elején egy
olyan összetartásra, amely jól szervezôdô me-
gyei lábakon országos érdekérvényesítésre ké-
pes. Az ünnepséget Kiss-Rigó László Csong-
rád-Csanád Egyházmegye püspöke is meg-
tisztelte.

Pechtol János, összefoglalta az elmúlt esz-
tendôben elért sikereket, ám figyelmeztetett
is. Az OMVK fôtitkára áttörô sikerekrôl be-
szélt, ahol a vadgazdálkodás és a természetvé-
delem közötti ûrt sikerült csökkenteni, már a
szakmákon kívül a nyilvánosság felé is kom-
munikálva. A fôtitkár nyomatékosította, hogy
minden vadász számára fontosnak kell len-
nie, hogy egységben maradjon a magyar vad-
gazdálkodás. Új fegyvertörvény született,
amelyhez óriási segítséget kapott a magyar
vadászati érdekképviselet, a Pintér Sándor ál-
tal irányított Belügyminisztériumtól. A szak-
minisztérium támogatásával nagy eredmé-
nyeket ért el a szakma. Most a legfontosabb,
hogy nyugodt körülmények között folytassuk
a munkát és tovább dolgozzunk azért, hogy a
magyar vadállományt megôrizzük. Megold-
juk a nagyvad számára fontos kérdéseket és
az apróvad hosszú távú megmaradásának fel-
tételeit is megteremtsük. Az öntözésfejlesztés
nemzeti megvalósítása hatással lesz a vadte-
nyésztésre is. Mindehhez most egy Nemzeti
Vadgazdálkodási Programra lesz szükség,
amellyel országosan és egységesen lehet mind
megyei és nagyobb léptékben, régió szinten
kezelni  a vadállományt, fejleszteni és meg-
ôrizni az élôhelyeket. Ez nem csak vadgazdál-
kodási, hanem természetvédelmi kérdéseket
is felvet.

Kiss-Rigó László, Csongrád-Csanád Egy-
házmegye püspöke celebrálta az ünnepi Szt.
Hubertusz megemlékezést. A megyés püspök
nagy szeretettel beszélt a vadászatról és el-
mondta, hogy az egyház 2000 éves hagyomá-
nyai sohasem felejtették el a természet szere-
tetét tanítani. A vadászok különös emberek.
Püspök úr elmesélte, hogy gyermekkorában
négy évet Indiában töltött, Ausztráliában,

bátyjánál, édesanyjánál látogatóban oly any-
nyira beleszeretett a természeti és a zoológiai
tudományokba, hogy sokáig biológusként
szeretett volna dolgozni. Odakint, amikor az
ember, a vadász járja az erdôt, bolyong, madár
után fülel és les, nyomában jár a vadnak, bi-
zony az erdôk templomában találkozik a va-
dász lelke, a lélek az Istennel, a Teremtô Úrral.

Ott a legridegebb vadász szíve is megnyílik a
végtelen felé.

Az OMVK Csongrád megyei területi szer-
vezete Pechtol János részére egy vázát adomá-
nyozott, amelyet Seres Erzsébet készített.A fô-
titkár megköszönve az elismerést ismét hang-
súlyozta, hogy 20 éve nem volt ilyen sikeres az
ágazat, húsz éve nem volt ilyen közel az a két
szakma, amelynek egymásért már sokkal ha-
marabb tenni kellett volna. Ez nem csak az ér-
dekképviseletek, hanem a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium égisze alatt egységesen irányított
szakigazgatás érdeme is. A sikeres kommuni-
káció, a fôtitkár reményei szerint a víz számá-
ra is megtalálja az utat az Alföldre, amellyel új
mederbe kerülhet az apróvad tenyésztés kér-
désköre is.

A megyei vadásznapon négy kategóriában
hirdettek preparátor versenyt. Tízéves gya-
korlati idôt húztak meg a profi és az amatôr
kategória között. Érdekesség, hogy a verseny-
zôk mindegyike a Diana Szakképzô Iskola volt
hallgatói közül kerültek ki, akik egytôl egyig a
vadászati preparátorképzést végeztek el. Ösz-
szesen 15 fô nevezett emlôs és madár kategó-
riában.A preparátorok jó szemmel, jó életkör-
nyezetben ábrázolták az állatokat. Nagyon
életszerû körülményeket alakítottak ki. Évrôl
évre nagy érdeklôdést vált ki a képzés, 2012-
ben újra meghirdetették a tanfolyamot - tud-
tuk meg Bozó Tamástól a Diana Szakképzô Is-
kola gyakorlati oktatásvezetôjétôl. A képzés-
ben két szakember vesz részt. Az egyéves ta-
nulmányok alatt a hallgatók biztonsággal sa-
játítják el az önálló munkát.Az ebédet követô-
en igen színvonalas a „Bajusz István tanítvá-
nyok” által bemutatott vadászkutya vezetôi
bemutatót láthattunk. A vadász és kutyája kö-
zötti együttmûködést reprezentáló színvona-
las bemutatón Bajusz István által gyakorta
hangoztatott mottó: „Értsük meg, mit akar a
kutya!”- került gyakorlati bemutatásra.

Szilágyi Bay Péter

Karikó József, Traian Oprea és Dorogi Géza Megnyitó

Pechtol János
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Téli disznó helyett nyári õzbak Székelyföldön
A nyári ôzbak vadászatra a meghívást még

a télen kaptuk.
Ugyanis úgy hozta az „üdôjárás”, hogy a

hagyományos téli székelyföldi disznóhajtá-
sunk az idén elmaradt. Havas tiszta idôben,
csikorgó hidegben igazi és jó hangulatú a
disznóhajtás, nem is lehet semmiféle más va-
dász élménnyel összehasonlítani.

De jóból is megárt a sok. Január végén egy
szerdai napon Székelyföldre érkezésünkkor is
szépen volt már hó, aztán csütörtökön, pénte-
ken egyfolytában szakadt, jól megvastagodott
a paplan a Hargita környékén és a Firtosban
is. Nagyon vártuk már az izgalmas igazi téli
hajtást, fôleg Hegedûs Józsi balástyai és Baán
Béla szederkényi társaim, mivel ôk még nem
vettek részt ilyen varázslatos „kárpáti”disznó-
medve-farkashajtáson.

A vadászati ütemterv szerinti hajtás nem
fog elmaradni. A mindenre elszánt fanatiku-
sok - illetve terepjáróik - elôtt akadály nincs.
Egybe is gyûltünk a megadott helyen egy szûk
völgyben, senki sem hiányzott. A két Pista
vadôr elôzetesen több-kevesebb sikerrel fel-
térképezte a hajtás helyszíneket, úgy tûnt a
farkasok sem igen zavarták meg a környék
nyugalmát.

Megtörtént a lôállás húzás - szokás szerint
mindenki betette a saját töltényét, majd ki-
húzta a kalapból - majd kemény hótaposás
árán mindenki elfoglalta a helyét, elkezdôdött
a hajtás.

Elkezdôdött volna, mert rövid idô múlva
jött a hír: lefújták! Nem tudnak a hajtók mo-
zogni a méteres hóban, a kutyák a hajtók nyo-
mában tudnak csak menni, a kisebbeket meg

vinni kell ölben, hátizsákban. Egy két kisebb
kondát megzavartak ugyan, de reménytelen a
helyzet. Így aztán összekürtölték a népet,
mindenki induljon haza, megállapodtunk:
most etetni kell, nem vadászni. Közben riad-
tan hallgattuk a hó nyomása alatt kidôlô ha-
talmas fenyôk robaját, melynek hallatán az er-
dô élôlényei (és az ember is) félve borzong
meg.

Azért utólag kiderült, a hajtást igazából ne-
mes udvariasságból a bukaresti, a lengyelor-
szági és nem utolsó sorban a mi kedvünkért
próbálták erôltetni, de a Természet gyôzött!
Ezúton is nagy tisztelettel köszönjük a fáradt-
ságot!

(folytatás a következô oldalon)

Vadásznap 2012. versenyeredmények:
Vadásznapi koronglövô verseny:

Sportlövô:
1. Megyesi László (serleg, oklevél)
2. Szûcs Balázs (serleg, oklevél)
3. Luczó Csaba (serleg, oklevél)

Vadász kategória:
1. Soós Tibor (serleg, oklevél, 300 db-os

lôszer utalvány, tárgyjutalom)
2. Kovács Krisztián (serleg, oklevél, 200

db-os lôszer utalvány, tárgyjutalom)
3. Bezzeg József (serleg, oklevél, 100 db-os

lôszer utalvány, tárgyjutalom)
4. Szigeti László (tárgyjutalom)
5. Révész András (tárgyjutalom)

Csapat verseny:
1. Aranytölgy II. (serleg, oklevél) (Megyesi

László, Kiss Pál, Szûcs Balázs)

2. Székkutasi Petôfi Vt. (serleg, oklevél)
(Török Nándor, Soós Tibor,
Szigeti László)

3. Új Barázda Vt. (serleg, oklevél) (Csatlós
Péter, Gundl Ádám, Bezzeg József)

Szent Hubertus Kupa:

Egyéni:
1. Kiss Pál (serleg, oklevél, 300 db-os lô-

szer utalvány)
2. Megyesi László (serleg, oklevél, 200 db-

os lôszer utalvány)
3. Csatlós Péter (serleg, oklevél, 100 db-os

lôszer utalvány)

Csapat:
1. Aranytölgy II. (vándorserleg, oklevél)

(Megyesi László, Kiss Pál, Szûcs Balázs)

Fôzôverseny:
1. Maros Vt. Magyarcsanád -

Domokos Gábor
2. Székkutasi Petôfi Vt. - Ilyés Gábor
3. Sándorfalvi Vt. - Ördög János

Különdíj:
különleges vadétel kategória: Temesvári Va-

dász Egyesület - Vakaró Dumitru
sültek kategória: Székkutasi Petôfi Vt. -

Kovács Imre

Legszebb vadászsátor:
1. Bársony István Mg-i Szakközépiskola
2. Csongrád-Bokrosi Vt.
3. Mórahalmi Ft. Árpád Vezér Vt.

Különdíj:
Temesvári Vadász Egyesület

Vadásznap 2012. kitüntetések:
Csongrád Megyei Vadászszövetség
részérôl:

Magyar Vadászatért érdemérem:
Kasper Attila (hivatásos vadász, Vízügyi Vt.

vadászmester)

Nimród érem:
Dr. Fekete Zoltán (vadász, Röszkei Ft. Vt.)
Molnár Sándor (vadász, Deszki Gazdák Vt.)

Nádasdy Emlékplakett:
Hódagró Zrt. Vt. (Szabó Lajos elnök)

OMVK Csongrád Megyei Területi
Szervezete részérôl:

Kamarai Aranyérem:
Karikó József (Vadászszövetség volt titkára)

Megyei Kamarai érem arany fokozat:
Gálfi István (Pankotai Agrár Zrt.)

Kasper Attila (Ópusztaszeri Vízügyi Vt.)
Pongó Gyula (Szentesi Új Barázda Vt.)
Megyei Kamarai érem ezüst fokozat:
Kopasz Ferenc (Ópusztaszeri Vízügyi Vt.)

80. életévet betöltô vadászok:
Bódai Imre (Szakszervezeti Vt.)
Elek Péter (Domaszéki Ft.

Széchenyi Zs. Vt.)
Nagy János (Elôre Vt.)
Dr. Polner Antal

Közösségért tett munka elismeréséért:
Tasnádi Gábor
Vári László
Nemes Nagy János
Kürtösi András
Elek Péter
Wéber János
Nádaskai Gábor (nem tud eljönni)
Marsovszky István (nem tud eljönni)

Ajándéktárgy:
Pechtol János

Csongrád Megyei Vadászatra Jogosultak
részérôl Hubertusz Kereszt:

Csongrád-Bokrosi Vt.: (vt-nk érdekében
kifejtett munkája elismeréseként)

Bronz fokozat: Szabó István

Elôre Vt.:
Arany fokozat: Villányi László
Ezüst fokozat: Olasz Imre

Székkutasi Petôfi Vt.: (kiemelkedô társadal-
mi munka és példamutató magatartás
alapján)

Ezüst fokozat: Rácz Szabolcs
Ezüst fokozat: Héjja Gábor
Bronz fokozat: Juhász Nagy László
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Természetesen azért nem csüggedtünk.
Gagyban, a vadászrezidencián összejött a csa-
pat, a nagy kandalló elôtt volt üdô beszélgetni
a régi szép élményekrôl (tudjuk az elmúlt va-
dász élmények mindig szépek). Estefelé már
az ördög bibliáját is felváltotta elegendô ala-
pozást követôen a nótázás, majd hogy-hogy-
nem elôkerült két falubéli muzsikás kolompár
is...

Hazainduláskor aztán kárpótlásul baráta-
ink - dr. Szabó Sanyi és Máthé Bandi - meg-
hívtak bennünket egy egy nyári ôz bak vadá-
szatra. Mint aztán útban haza felé Korondon
Makó Józsi vadász (és pisztrángtelep-tulajdo-
nos) barátunktól megtudtuk a Bucintól  Ke-
resztúrig mindenütt elmaradtak a disznó haj-
tások a nagy hó miatt.

Júniusban aztán mivel a téli társaim nem
értek rá, Papp Laci barátommal elindultunk a
„ígéretes” székelyföldi bakra.

Nem ám akármilyen túra lett a bak vadá-
szatból. Laci még nem járt Székelyföldön.
Megkért, lenne-e kedvem „bemutatni” Neki a
fôbb nevezetességeket? Mivel igen csak szere-
tek Erdélybe fôleg Székelyföldre járni, sokszor
is bejártam, igen sokfelé vannak már baráta-
im, jól ismerem a „látnivalókat”, soha szíve-
sebben nem álltam kötélnek.

Végig is jártuk a Transzfogarason átkelve
(itt már vártak bennünket vacsorával, szállás-
sal a Fogaras lábánál levô luxus vadászház-
ban, ahova németek járnak és Bandi barátom
fia is társ tulajdonos) a Vidra tavon át Prázs-
márt, Tusnádot, Somlyót, Szárhegyen, Gyilko-
son, Békáson a Bucinon át Szovátát, Parajdig,
mentünk majd 2000 km-t.

Sok szép élményben volt részünk de már
vágytunk „vissza” a Természetbe, vártuk a ta-
lálkozást Barátainkkal és természetesen a BA-
KOKKAL ! 

„Végre” megérkeztünk Tarcsafalvára. Szo-
kásos baráti fogadtatás. Gazsi - az ôsszékely
góbé - meg Magyari Pisti segítettek a patakon
átcipelni a nyaralóhoz csomagjainkat, majd il-
lô „kétszerfôzött” lehörpintése, Bandi kitûnô
csorbája és tokánya elfogyasztása, rövid be-
szélgetés, élmény beszámoló után irány a te-
rület.

Ahogy az „rendes” vadászokkal és helyen,
igaz barátokkal, szokott lenni, Pisti a vadôr és
Szabó doki többször kijártak a területre, „ki-
néztek” egy egy „illô” bakot (sôt még tartalé-
kokat is) részünkre.

Laci Pistivel megy, én Sanyival és Bandival
terepjárókkal. Mindketten kapunk fegyvert,
mert szokás szerint nem vittünk, - most, te-
kintettel körutunkra nem is lett volna prakti-
kus. Engem az a megtiszteltetés ér, hogy Ban-
di vadi új 30-06-osával vadászhatok. Megtisz-
teltetés, mert annyira új, hogy most lesz álta-
lam „felavatva”.

Pár falut magunk mögött hagyunk a dom-
bok között Firtos alatt Farkaslaka felé, majd
rövid gyalogos cserkelés következik. Sanyi
elôzô este is körbejárt „ellenôrizni” megvan-
nak- e a bakok. Mondja, hogy nyolc körül egy
négyévesnyi medve, majd kilenc körül jött a
„mi Bakunk”.

Elheveredünk a gerinc alatt az oldalban a
virággal szépen feldíszített magas fûben. Rá-
érünk, van még üdônk. A domboldali nagy
réttel szemben alattunk a völgy túlsó oldalán
jókora lombos erdô kezdôdik, ebbe a domb
lankáiból egy kis patak bújik „bele”. Kétoldalt
sûrû kökényes, áfonyás, bokros, onnan várha-
tóak a vadak. Jöhet a medve, ôzek, de korai
süldô sem kizárt, igen jó, csendes „vadnak va-
ló hely”.

Nem telik el fél óra, kijön egy róka, majd
jönnek ki legelészni sorban az ôzek, 6-7 db. Jó
a szelünk, távcsövezzük ôket, tar vadak, pár
kisebb bak. Ez egyik sem az, mondja Sanyi.
Csitít mindkettônket, akiket elkapott a „va-
dászláz”! A forgatókönyv szerint lent az erdô-
szélen elballag fel fel állogatva két lábra és a
magasabb bokrokról valamit szedegetve a
„medvénk”, majd nem sok idô elteltével Sanyi
izgatottan jelez: „megjött” !

Csipegetve közeledik jó 250 m.-rôl - mintha
zsinóron húznák -felénk. Kb. 5 éves, sötét szí-
nû szabálytalan, egyik „gyilkos formájú”szár-
ral. Amikor úgy 150-re ér, ott egy sutával  leg-
elészô kisebb bakkal kezd „kötözködni”.

Ha beáll, lôni kell mert elfutnak, kapom a
parancsot.

Izgatottan célzok az új puskával.... majd a
lövésre eldôl!

Mindhárman egyformán boldogok va-
gyunk. Kitûnô volt Sanyi barátomtól az elôké-
szítés, a vadásztatás, jó volt a lövés, de azért
büszke vagyok arra is, hogy Bandi barátom új
puskáját én avattam fel újabb „székely” ba-
kommal.

Szép és semmivel össze nem hasonlítható-
ak ezek a közös boldog pillanatok, melyek az
ôszinte vadász barátságról szólnak!

Hazaérve Papp Laci barátom kalapján is tö-
ret, Sikerült Neki meglônie elsô székelyföldi
bakját.

Másnap - micsoda szerencsés „véletlen” -
vadkár elhárító lesvadászatot rendez az Egye-
sület. Indulás hajnali 2 órakor. Most Sanyi ki-
tûnô duplapuskáját kapom meg.

A kökényes hegyoldalban az erdô szélén,
egy a falu melletti veteményesekben „garáz-
dálkodó” és onnan hazatérô disznyók útját
álljuk el 15-16-an, még korom sötétben. Csak
süldô, bizonyosan nem malacos koca és kan
lôhetô. Mindenki legyen óvatos, ha medve
jön, fôleg ha „boccsos” (mert tudjuk: a sör
nem ital, az asszony nem embör, a medve nem
játék)!

Lassan pirkad. Most ismerem csak föl a tá-
jat, itt lôttem tegnap a bakomat. Közel oda ke-
rültem, ahol a medvét láttuk. Az egész domb
oldalt felfelé a gerincig és oldalt körben belá-
tom. Kitûnô hely. Tegnap itt „lefelé”, most „fel-
felé” vadászhatok. Laci a gerincen túl áll. Ké-
sôbb meséli, 60-70 méterre elvonult mellette
kettô nagyobb koca, de a hatalmas fûben nem
mert lôni (vendég lévén ne hibázzon mala-
cost! Mennyire igaza volt és ez a helyes maga-
tartás), nem tudta van-e velük malac? Ugyan-
így járt Forgács Szabi is aki „szomszédja” volt,
pedig helybeli, de ô sem merte lôni. Lejjebb az
erdônél Fazakas dokinak megint szerencséje
volt, lôtt egy 2 éves kancsit, szólóban jött Ne-
ki. Láttak még két kisebb kondát vonulni, de
messze voltak mindenkitôl. Hiába óriásian

széles sávot kellett elállnunk, nagy szerencse
kell ilyenkor. Meg hát a disznó is résen van...
nem akarja tokányként végezni.

Búcsúzásul Magyari Pisti egy kis csemegé-
vel ajándékozott meg bennünket. Mivel Laci
még nem látott vadon medvét (fél is tôle ren-
desen), kimegyünk egy titkos helyre. Talán
összejön. Ez lesz a desszert a kiránduláson.

Pisti - aki szememben az IGAZI székely és
született hivatásos vadász - egy mindentôl tá-
vol levô háborítatlan sûrûségbe vitt bennün-
ket. Ki tudja hány falun keresztül hajtottunk,
majd gyalog mentünk még vagy 2 km-t befe-
lé az erdôben, és ruhát szaggató kalap leverô
kökényesekben, szedresekben.

Az erdôbôl egy szikla oromra kiérve, egy-
szerre csak csodálatos panoráma tárult elénk,
szinte mint a mesében. Jól beláthatóan alat-
tunk jobbról balról egy-egy nagy völgykatlan
kráter bokrosokkal, füves tisztásokkal. Kör-
ben az oldalakban ôserdô, lent patak, dago-
nyákkal. Igazi festôi vad paradicsom hely. Azt
mondja itt teremnek az igazi rekorderek. Ide
csak ô jöhet, meg a hosszú évek óta visszajáró
- és általa nagyon szeretett, tisztelt - belga her-
ceg vadász vendégük. Itt löveti Vele a nagy
medvét, óriás kant, kapitális bikát. Kitûnô bô-
gôhely is.

Szemünk szánk elállt a táj igazi vad szépsé-
ge  miatt odaértünkkor is, aztán jó másfél óra
alatt - ameddig lô világ volt - láttunk két nagy
kocát (ha voltak malacok azok a nagy fûben
nem látszottak), egy hatalmas igazi kárpáti
óriás ôskant, teheneket, borjakat, kisebb biká-
kat. Mindezek mellé sajnos medvét nem sike-
rült belopnunk.

Ne legyünk telhetetlenek. Így is gyönyörû
záróakkord volt!

Az élménybeszámolót még Bandi és Sanyi
is irigykedve hallgatta, miközben a Bandi által
készített kitûnô vacsorát fogyasztottuk (ottlé-
tünk alatt ô a szakács, mindig különlegeseket
és nagyon finomakat fôz, kényeztet bennün-
ket!)

Hazafelé ismét megállunk Korondon Makó
Józsinál pisztrángért, majd ugyanitt Kacsó
Eszterék panziójánál egy jó kávéra és élmé-
nyekkel telve nekivágunk a hosszú útnak.

Lesz mit mesélni otthon!

Szeged 2012 júliusa

Dorogi Géza

(folytatás az elôzô oldalról)

Kérjük, adja jövedelme 1 %-át
A Csongrád Megyei Vadász Klub

Nyugdíjas Egyesületnek!
A klub a megye vadászai részére

szervez szakmai és vadász-
hagyomány-ôrzô programokat,

rendezvényeket
Támogatja az idôs vadászokat és

nyitott a megye
minden vadásza elôtt!

Számlaszámunk: Unicredit
10918001-00000093-71900003

Adószám: 18207783-1-06.
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A Csongrád Megyei Vadászklub
2012. évi munkájáról, 2013. évi terveirõl

A Klub a Csongrád Megyei Vadászkamará-
val és Vadászszövetséggel szorosan együttmû-
ködik, programjait a fenti szervezetek célki-
tûzéseivel összehangolva valósítja meg.

A 2012. évi rendezvény tervünket is ennek
az együttmûködésnek a jegyében határozta
meg taggyûlésünk és hajtottuk végre.

A Klub 2012. évben pályázatok, támogatá-
sok és a tagdíj bevételbôl származó bevételét
teljes egészében a rendezvények megvalósítá-
sára fordította.

Rendezvényeken Klub és Vadászkamarai
tagok, családtagjaik vettek részt, de a Klub
nyitott, programjainkon bárki részt vehet, ál-
talában térítésmentesen, de egy két esetben is
csak minimális anyagi  - inkább csak jelképes
- hozzájárulással.

A programok a Klub eredeti célkitûzései-
nek megfelelôen közösségi szellemben, „csa-
pat munkával” valósultak meg. A Klub tagjai
között van vezetô beosztású és tag területes és
bérkilövô vadász, „csak” természet kedvelô,
nô és férfi, fiatal és nyugdíjas egyaránt.

Köszönet jár támogatóinknak a Klub tagja-
inak, a közremûködôknek. Személy szerint
senkit nem illene kiemelni, mert a maga lehe-
tôségein belül próbál is és mindenki közre is
mûködik.

Rendszeres találkozási vagy rendezvény
„napunk” minden hó utolsó csütörtökjén 17
órától a Klub székhelyén, Szeged Szabadkai út
88 sz. alatt.

Rendezvényeink megvalósításához a me-
gyei vadász egyesületektôl több esetben is se-
gítséget  kaptunk, melyet nagy tisztelettel ez-
úttal is köszönünk. Erre vonatkozóan további
ígéretek is vannak.

A Kamara és a Klub vezetése közösen állí-
totta össze rendezvény tervünket. Ennek is-
mertetésével az alábbiakban kicsit ötlet segít-
séget is szeretnénk adni a vadásztársaságok
ilyen irányú terveihez.

A 2012 év során idôrendi sorrendben és rövi-
den értékelve az alábbi programok valósultak
meg:
Február 5.

„Családi”vadászat Ásotthalmon a feleségek
és a Temesvári vadász barátok részvételével.
Az akkoriban leesett igen nagy hó miatt a lét-
szám szûkre sikeredett. Igazi téli vadászat
volt, utána a befûtött vadászházban jól esett a
meleg étel, értékeltük az élményeket.
Március 3.

II. Csongrád Megyei Vadász Bál Szeged Hal-
ácsi Kúria. Több mint százan jöttünk össze, az
immár hagyományos bálon, kitûnô volt a
helyszín, a zene, a vacsora, a mûsor és sok ér-
tékes vadászati tombola talált gazdára. Ezután
is minden év március elsô szombatja a Me-
gyei Vadász Bál napja lesz.
Május 25.

„Kihelyezett” Klub nap Tápén egy hangula-
tos Tisza parti üdülôben Vass Zoliéknál, oda
illô vacsorával egybekötve.

Július 1.
Részt vettünk a III. Temes Megyei Vadász

Fesztiválon népes delegációval. Hagyományo-
san nagy sikert arattak kürtöseink, Bajusz
Pista a kutyás programokban kapott nagy el-
ismerést, de igen megtapsolták a mórahalmi
Európa bajnok ugrókötelesek bemutatóját is.
Részt vettünk a zsûrikben és a fôzô verseny-
ben, ahol az idén is díjakat hoztunk el: Papp
László tiszai vegyes hallével a II helyet „ha-
lászta” el, Nagy Sándor pedig az alföldi, gom-
bás ôz pörköltjével a III. helyet „vadászta” le.
Augusztus 5.

A Becej (Óbecse, Szerbia) Vadász Halász
Egyesület  I.Vadásznapján vettünk részt meg-
hívottként.

Igen színes, lövészeti, gyermek, és egyéb
programokat is láttunk számunkra újszerû
szervezésben.
Augusztus 18-19.

Szervezett fürj vadászaton vettünk részt
Temes megyében. Igen kedvezô térítés ellené-
ben, de annál nagyobb baráti vendéglátást
kapva. Szép eredményû terítékkel zártuk a 2
napos vadászatot. Legtöbbünk még nem vett
részt ilyen típusú (behívásos) vadászaton. Ér-
dekes élmény volt. Mivel a határon nem lehet
áthozni a „zsákmányt”, így leves és töltött fürj
formájában, helyben el is fogyasztottuk.
Szeptember 15.

A Csongrád Megyei Vadásznapon az eddigi
legnagyobb létszámunkkal vettünk részt. A
Klub tagjai valamennyien kivették részüket a
Vadásznap szervezésébôl is.

Megállapíthatjuk, hogy talán az utóbbi évek
eddigi legjobban sikerült megyei vadásznapja
volt a csongrádi.
Szeptember 22.

Ellátogattunk a szomszédos Bács megye
vadásznapjára Bajára, baráti vendéglátásban
volt részünk a Bács megyei Kamara részérôl.
Szép helyen volt a vadásznap. Megállapítot-
tuk, hogy volt amit ôk csináltak jobban és for-
dítva is, tehát van mit átvenni egymástól.
Szeptember 30.

„Kihelyezett” Klub nap Ásotthalmon
Szuroveczéknél családtagokkal együtt. Népes
csapat vett részt ezen a hangulatos kirándulá-
son családtagokkal, unokákkal, a 3 hónapos-
tól a 80 évesig. A természetvédelmi ôr idegen-
vezetésével megtekintettük a Csodarétet majd
az új fácán telepet.
Október 13.

Klub „összekovácsolási” összejövetel
Domaszéken Karikóéknál kitûnô hangulattal.
Október 23.

Alsó-Ausztria Nemzetközi Hubertusz Va-
dásznapján vettünk részt a melki apátságban
népes delegációval (az Országos Vadászkama-
ra szerevezésében). Igen nagy élmény volt a
csodálatos apátság (a világ örökség része) és
az osztrák vadászok elegáns és számunkra
„ismeretlen” szervezésû Szent Hubertusz ün-
nepén részt venni.

Áprilisban és decemberben taggyûlés be-
számolókkal, vacsorával.

Többször voltunk szervezetten színházi elô-
adáson, több alkalommal ingyenes alapfokú
számítógép kezelôi tanfolyamon vehettek
részt tagjaink, de egyéb kedvezményeket is tu-
dott a Klub nyújtani tagjainak.

Tervezett, de elmaradt programok:
Elmaradt Temesváron a hagyományos va-

dászati - virág kiállítás vadászati része, így er-
re nem szerveztünk utat.

Érdeklôdés hiánya miatt maradt el az Er-
dély - Székelyföld út, az Orsova - A Duna út, az
új kibôvített Keszthelyi Vadászati Múzeum lá-
togatása.

Idôhiány miatt Gemencre a kirándulás
Áthúzódik 2013  januárra az új Soproni Va-

dászati Múzeum (Hídvégi Béla magángyûjte-
ménye) látogatása.

Tervezett programok 2013 évben:
Január

Disznóhajtáson részvétel Székelyföldön
vagy Temes megyében

„Családi vadászat” Ásotthalmon Temes
megyei vendégekkel
Márciusban 2.

III. Csongrád Megyei Vadász Bál a Csong-
rád Megyei Diánák Fôvédnökségével
Július

Temes Megyei Vadász Fesztivál
Augusztus

Orsova-Al-Duna kirándulás
Szeptember

Csongrád Megyei Vadásznap

További programok:
„Kihelyezett” és „Családi” Klub estek, Or-

szágos Vadásznap, más megyei Vadásznap lá-
togatása, havi Klub esteken szakmai elôadá-
sok tartása meghívott szakemberekkel.

Programjaink részben az események, rész-
ben pedig a jövô évi támogatások, pályázatok
függvényei.

Programjainkon minden Kamarai tag (és
családtagja) részt vehet. A programok támo-
gatottak, vagy önköltségesek.

A rendezvények a Kamara honlapján
(www.omvk csongrad) a Megyei Vadász Klub
menüben megtekinthetôk, de a rendelkezésre
álló net cím adatbázis alapján (pl. a hírlevél-
ben regisztráltak is) körlevelet küldünk.

További információ a Kamaránál (Szeged
Irinyi J. u 1 sz. IV. em. Tel: 06-62/420-362) és
Dorogi Géza (geza.dorogi@gmail.com  Tel:
06/30/239-4921)

Szeged 2012. november.

Dorogi Géza
a Csongrád Megyei Vadász Klub

Egyesület elnöke



14   VADÁSZRÉSZ

Vadászjegy érvényesítés
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét,

a vadászjegyek érvényesítésére az alábbiak
szerint szíveskedjenek felkészülni!

A vadászjegyek egy részének érvényessége
lejár (5 év), cserélni szükséges. Ebbôl adódó-
an érvényesítés alkalmával szükség szerint új
vadászjegy kerül kiállítására. Változatlanul a
vadászati naplókba történô beírások alkalmá-
val a vadászjegyszámot a megyekóddal (06)
együtt kell megadni 

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 2013. január 7-vel kezdjük.

A vadászjegy egyéni érvényesítése mun-
kanapokon 9.00-14.00 óráig, pénteken 11 órá-
ig történik.

A csoportos érvényesítés 2011. január 7-
tôl - január 17-ig, a 

kihelyezett vadászjegy érvényesítés ja-
nuár 21-tôl január 25-ig tart. Az egyéni kivál-
tókat kérjük, lehetôleg ne a csoportos érvé-
nyesítés napjain forduljanak kamarához va-
dászjegy érvényesítés ügyében. A csoportos

vadászjegy érvényesítés ütemezésérôl a vad-
gazdálkodókat levélben értesítjük.

Költségek:
Vadászjegy ára: 10.000,-Ft.
Kötelezô felelôsség-, és balesetbiztosítás: A

Garancia Biztosító vadászfelelôsség-biztosítá-
sának díja 1.000,-Ft/év, aki magasabb kocká-
zatvállalási fedezettettel kíván biztosítást köt-
ni 2.000 Ft/év. (Garanciabiztosítás, csak a ka-
marai tagok részére áll rendelkezésre.) Ter-
mészetesen, minden vadász azzal a biztosító-
val köt szerzôdést, amelyiket legkedvezôbb-
nek ítél.

Az érvényesítéshez a vadászjegy, a
2012/2013. évi lôjegyzék és vadászfelelôsség
biztosítás szükséges.

Vadászjegyet érvényesíteni, nem csak sze-
mélyesen lehet intézni. Kérjük, az érvényesí-
téskor a lakcímváltozást bejelenteni szíves-
kedjenek!

Kamarai tagdíj a 2013. évtôl 1000 Ft-al
emelkedik 4.000,-Ft/év. A 70. életévüket betöl-
tött, és 2013. évben 70. évüket betöltô vadá-
szok változatlanul kamarai tagdíjmentességet
élveznek.

Vadászjegy és egyéni lôjegyzék ellopása,
elvesztése, megrongálódása esetén, rendôr-
ségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a
megrongálódott irat ellenében lehet újat igé-
nyelni. Az eljárás díja 5.000,-Ft. Az okmányok
pótlása amennyiben rendôrségi igazolás (pl.
iratok ellopása miatt) alapján történik, akkor
eljárási díjmentes, minden más okból történô
pótlás, eljárási díjfizetés köteles.

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.

Az év végi ünnepek miatt az irodaházban
portaszolgálat nincs, emiatt a kamarai ügy-
félfogadás december 21-tôl január 2-ig
szünetel.

Komoly Tamás
titkár

Csoportos vadászjegy
érvényesítés ütemezése

2013. január 7. /hétfô/:
9.00 óra Ruzsa és  Környéke Vt.
10.00 óra Zákányszéki Ft. Vt.
10.30 óra Öttömösi Ft. Vt.
11.00 óra Pitvarosi Petôfi Vt.
13.00 óra Ásotthalmi Ft. VE.
13.30 óra Árpádhalmi Községi Vt.
14.00 óra Maroslelei Ft. Ve.
14.30 óra Nagymágocsi Farmer Kft.
2013. január 8. /kedd/:
9.00 óra Földeáki Dózsa Vt.
10.00 óra Mindszenti Vt.
10.30 óra Tisza Bk. Vt.
11.00 óra Szegvári Vt.
13.00 óra Szôreg Kübekházi Hh. Vt.
14.00 óra Vásárhelyi Róna Kft. Vt.
14.30 óra Kiss Ferenc Bk. Vt.
2013. január 9. /szerda/:
9.00 óra Dalerd Zrt.
10.00 óra Elôre Vt.
11.00 óra Csanyteleki Új Élet Vt.
13.00 óra Székkutasi Petôfi Vt.
13.30 óra Erdôrendezôségi Bk. Vt.
14.00 óra Homoki Nagy István Bk. Vt.
14.30 óra Cserfa Bk. Vt.
2013. január 10. /csütörtök/:
9.00 óra ôszeszék és  Környéke VE.
09.30 óra Csongrád Bokrosi Vt.
10.00 óra Csongrádi Május 1 Vt.
11.00 óra Csanádpalotai Vt.
11.30 óra Királyhegyesi Ft. Vt.
13.00 óra Kiszombori Marosszögi E. Vt.

14.00 óra Deszki Gazdák Vt.
14.30 óra Röszkei Ft. Vt.
2013. január 14. /hétfô/:
9.00 óra Szegedi Felszabadulás Vt.
10.00 óra Balástya Vt.
11.00 óra Móra Ferenc Vt.
13.00 óra Csanytelek és Térsége Ft. Vt.
13.30 óra Domaszéki Ft. Széchenyi Zs. Vt.
14.00 óra Sándorfalvi Vt.
14.30 óra Mórahalmi Árpád Vezér Vt.
2013. január 15. /kedd/:
9.00 óra Dorozsma-Domaszék Vt.
9.30 óra Kistemplom Tanya Vt.
10.00 óra Ópusztaszeri Vízügyi Vt.
11.00 óra Szatymazi Ft. Vt.
11.30 óra Körös-Éri Vt.
13.00 óra Hód-Mezô Vadász Egyesület
13.30 óra Hódagró Zrt. Vt.
14.00 óra Üllés Potyondi Vt.
14.30 óra Eperjesi Gazdálkodók Egyesülete
2013. január 16. /szerda/:
9.00 óra Hunor Vt.
9.30 óra Dél-Tisza Vt.
10.00 óra Mártélyi Vadászok E.
11.00 óra Maros Vt.
11.30 óra Pankotai Agrár Rt.
13.00 óra Fábiánsebestyéni Önkorm. Vt.
13.30 óra Szentesi Hubertusz Vt.
14.00 óra Dr. Nagy Endre Bk. Vt. Szentes
14.30 óra Mentett-Réti Vt.
2013. január 17. /csütörtök/:
9.00 óra Nagyréti Vt.

Szegedfish Kft.
Bogárzó és Környéke Ft. VE.
Bársony István Mg-i Szk. Isk.
Balástyai Ft Vt-t 

Gazella Bk. Vt.
10.00 óra OMVV Árpádhalmi VG.

Hód-Vad Vadász és Termv. Khe.
Kék Galamb Bk. Vt.
Királyhegyesi Bk. Vt.
Körös Maros NP Ig. Montágpuszta

11.00 óra Fábiánsebestyéni Kinizsi Vt.
Gyurgyalag Bk. Vt.
Ásotthalmi Bk. Vt.
Szent Hubertus Csm.-i VE.
Sportvadászok Millenium 2000.
Aranyfácán Bk Vt.

Kihelyezett egyéni vadászjegy
érvényesítés

2013. január 21. (hétfô)
9-15 óra Hódmezôvásárhely
Szakszervezetei Vt. vadászháza
Hódmezôvásárhely, Táncsics M. u. 25.
2013. január 22. (kedd)
9-15 óra Csongrád
Diana Szakképzô Iskola
Csongrád, Jókai u. 14.
2013. január 23. (szerda)
9-15 óra Makó
Makói Marosmenti Vt. vadászháza
Makó, Teleki u. 7.
2013. január 24. (csütörtök)
9-15 óra Szentes
Új Barázda Vt. vadászháza
Csallány Gábor part 5. (Liget)
2013. január 25. (péntek)
9-12 óra Ásotthalom
DALERD ZRT. Ásotthalmi Erdészet
Központi épülete, Kiss F. körút 82.






