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BÁLINT SÁND OR
m û v é s z p o r t r é

BÁLINT SÁND OR

1961-ben született Szegeden. Szakmai tanulmányait
Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában és
Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetemen végezte. Jelen-
leg a DALERD Zrt. gazdasági vezérigazgatóhelyettese.
Erdôjáró családból származik, a természet szeretetét is
innen örökölte.
A természet fényképezése mindig is érdekelte, saját maga
azonban csak a digitális gépek megjelenésével kezdett el
mélyebben foglalkozni e mûfajjal. Ez olyannyira sikerült,
hogy ma már családja is hódol e hobbinak. Elsôsorban a
vadon élô emlôs állatokat és erdei tájképeket szereti
megörökíteni.
A számára kedves világ, Békés és Csongrád megye erdô-, és
állatvilága tükrözô dik vissza természetfotóin, általában.
Képeit jelenleg a DALERD Zrt. honlapjának fotógalériájában
lehet megtekinteni.



VADÁSZRÉSZ  3

Tisztelt Csongrád megyei Vadászok!
Immár második alkalommal készíthetünk

összefoglaló értékelést a kamarai választások
óta, és most sem gondolom könnyebbnek a
helyzetet mint egy évvel ezelôtt… sôt!

Egy évvel ezelôtt legtöbben már egy új, egy
másik társaság tagjaként és reménybeli "ha-
szon-bérlôként" tervezgették az (vadász)életük
további folytatását, sokan a régi formáció tagja-
iként reméltek szebb jövôt a vadászatban, és bi-
zony jó-néhányan fontolgatták a vadászat fel-
adását is. A vadászterületek haszonbérletének
megújítása során biztonsággal állíthatjuk, nem
sikerült a vadász-vadász közötti, a vadász-föld-
tulajdonos közötti, a vadász-hivatásos vadász
közötti, sôt a vadász és az érdekképviseletek
(kamara és szövetség) közötti kapcsolatokat a
klasszikus szóhasználattal élve "elmélyíteni".
Az egyetlen biztos pozitívuma ennek az idô-
szaknak talán az, hogy elmúlt!... Foglaljuk össze
pár mondatban mindazt, ami történt az elmúlt
év során a vadászok a vadászat és ezen belül a
vadászkamara berkein belül. Kiváltottuk a va-
dászjegyeinket, biztosítást kötöttünk változat-
lan áron, megkaptuk ingyen az évkönyvet, el-
kezdtük megtanulni hogy az "efem hivatal" már
"emgéeszhá"-ra változott, és kifizettük a meg-
emelkedett kamarai tagdíjat... csak vadászhas-
sunk. Azután haszonbérleti szerzôdéskötési
gyakorlatokat tartottunk, különféle kiegészítô
megállapodásokat kötöttünk szervezetekkel és
hatóságokkal, nem kis összegekért elkészíttet-
tük a vadgazdálkodási tervet bevonva minden
olyan szakértôt és szervezetet, akiket kellett
vagy elôírtak, alapszabályokat és házi szabály-
zatokat gyártottunk, felvettünk és kizártunk ta-
gokat a társaságokból, felmentettünk és alkal-
maztunk hivatásos vadászokat,... és elkezdtük
tervezgetni az ôzbak vadásztatásból és az
"EFEM" támogatásból remélt összegek elkölté-
sét/felhasználását. Kézbe vehettük végre a Hi-
vatásos Vadászok Kézikönyvét, tudomásul ve-
hettük hogy "szerencsére"(!) legtöbb megyében
és országosan is újra választották a kamara és a
szövetség ugyanazon személyekbôl álló vezetô-
it, megtudhattuk hogy nem lesz 2007-ben or-
szágos vadásznap, és annak a megállapítására
is sor került, hogy a vadászbalesetek elkerülése
érdekében alapvetôen segítene a sportvadászok
pszichológiai vizsgálata mellett a vadászvizsga
talán még szerencsétlenebb változatának beve-
zetése, mint ami eddig volt... és még sorolhat-
nám mindazokat a pótcselekvés jellegû esemé-
nyeket, amelyek nem tették igazán boldogabbá
az egyébként sem felhôtlen életünket különös
tekintettel a konvergencia program "ránkesô"
részének kellemesnek semmiképp sem nevez-
hetô hatásaira gondolva. Mi, a Csongrád Megyei

Vadászkamara vezetôi és küldöttei úgy gondol-
tuk, nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy csak
állandó kritikával illetjük - utólag - az esemé-
nyeket, hanem megpróbáljuk a magunk módján
és lehetôségeinek keretén belül irányítani azo-
kat.

Nem akartunk csatlakozni az alapvetôen han-
gulatromboló "mindent ostorozó és semmit el
nem fogadók" táborához, hanem azt gondoltuk,
csináljunk valami mást és másképp, mint azt
egyébként csinálják/csinálták mások-máshol.
Azt gondoltuk, hogy a Kamara évtizedes szabá-
lya szerint önállóan véleményt alkotni nem hi-
vatott területi szervei nem csak arra találtattak
ki, hogy beszedjék a különbözô címeken a pénzt
a vadászoktól és azt részint tovább küldjék, ré-
szint szétosszák maguk között tiszteletdíj cí-
mén, hanem kezdeményezô szerepet próbál-
tunk vállalni. Szerettük volna, ha a gondok ál-
landó emlegetése, a vélt vagy valós problémák
"felhánytorgatása" helyett inkább lehetôséget
kínálhatunk a vadászainknak arra, hogy talál-
kozhassanak, beszélgethessenek, terveket szô-
hessenek "összeesküvések" helyett, hogy legye-
nek közösségi feladataik és programjaik, hogy
érezzenek egyfajta törôdést, és esetleg lehetôsé-
get arra, hogy elképzeléseikhez támogatást kap-
janak.

A kamara vezetôi a részükre egyébként a ko-
rábbi gyakorlat szerint is kifizethetô tiszteletdí-
jukról lemondtak, és az így megtakarított ösz-
szegeket arra próbálták felhasználni, hogy ôz-
nyitányt szervezzenek a vásárhelyi Állattenyész-
tési Napok keretében, hogy megszervezzék a ka-
mara kupa lövészverseny-sorozatot, hogy szak-
mai találkozókon és elôadásokon való szervezett
és kedvezményes részvétel feltételeivel kínálja-
nak lehetôséget az érdeklôdôknek, hogy létre-
hozzák az önálló honlapjukat, hogy lehetôség
szerint negyedévente megjelentessék a Vadász-
rész-t, hogy Országos Vadásztalálkozót szervez-
zenek Ópusztaszerre, és hogy alkalmanként el-
ismerjék a frissen alapított Res Nullius díjjal
olyan kamarai tag vagy éppenséggel nem is va-
dász tevékenységét, aki a maga módján sokat
tesz vagy tett a vadászatért. Természetesen ki-
sebb nagyobb olyan támogatást is tudott a ka-
mara nyújtani, ami talán megint csak egy lehe-
tôség a késôbbiekre nézve, hiszen a kulturális
jellegû kiadásaink - pusztaszeri Természetfilm
Fesztivál, a VKE 150 éves vadászsajtó kiállítása,
a megye képzômûvészeinek alkotásainak aján-
dékozása, a megyei kürt-szignál elkészítése ...-
azt hiszem forintban nem mérhetô eredményt
hozhatnak a késôbbiek során. Igyekeztünk a
vadgazdálkodók irányába is "nyitni", hiszen azt
gondoltuk, a "valamennyi kamarai tag" érdek-
képviseletébe a vadásztársasági vezetôk és ta-

gok is beletartoznak. Szerettük volna jobban
megindítani azt a folyamatot, amely régóta ké-
szülôdik a vadász-társadalomban, a két érdek-
képviselet szükségszerû integrációja kapcsán.
Nem vitatható az az álláspont, hogy nehezen
egyeztethetô össze ma a vadászatra jogosult ér-
deke a vadászéval, a hivatásos vadászéval, az
alanyi jogon vadászati feltételekkel rendelkezô
egyéni vadászkamarai tag vadászati elképzelé-
seivel, és mindezt különösen abszurdnak tar-
tom akkor ha ezt az integrációt két külön szer-
vezet ugyanazon vezetôi/vezetôje szeretné
"megvalósítani". Szerintem ez úgy mûködtethe-
tô, ha a két képviselet között olyan együttmûkö-
dési megállapodás jön létre, amely világossá te-
szi a feladatokat és a kompetenciákat egyaránt...

Tisztelt Vadásztársaim !
Rengeteg problémával küszködik a társada-

lom, nagyon sok rendezetlen kapcsolat várja a
"klímaváltozást". Szükségünk volna - nem csak
a vadászoknak  - nyugalomra, tervezhetô jövôre,
stabil gazdasági és törvényi környezetre, és ta-
lán ami a legfontosabb: bizalomra, barátságra
és türelemre egymás iránt - egymással kapcso-
latban. Amerre nézünk, mindenütt azt tapasz-
taljuk hogy számtalan formában adnak hangot
az emberek elégedetlenségüknek, azt látjuk,
hogy a társadalom kiegyensúlyozatlan és fe-
szült... ezt nem szabad a vadászatba bevin-
ni/beengedni!!! Nekünk vadászoknak a többi-
ekkel szemben óriási lehetôségünk az, hogy ha a
még elviselhetô költséggel bíró szenvedélyünk
feltételeit tudjuk biztosítani, akkor elhúzódha-
tunk kicsit a világ zajától, élvezhetjük a jó leve-
gôt, a hajnal vagy az alkony csendjét, és meg-
próbálhatjuk kifürkészni a területünk apró kis
csodáit... talán még lônünk sem feltétlen kell
minden alkalommal. De ha okosan gazdálko-
dunk a lehetôségeinkkel, az erônkkel és az ösz-
szefogásunkkal, ha elfogadjuk hogy a vadászat
szakmai irányítását a szakemberekre kell bízni,
ha megtanulunk hallgatni ezeknek a szakembe-
reknek - lásd hivatásos vadászok vagy még in-
kább vadôrök - a véleményére, ha józan önmér-
sékletet tanúsítunk a tízéves ciklus elsô egy-két
évében, hogy jobban menjen a második har-
madban, ha ennek eredményeképp javulnak a
vadászati eredményeink, talán a hangulatunk és
a hitünk is visszatér elôbb-utóbb. Mert azt gon-
dolom, talán ez hiányzik belôlünk mostanság
leginkább akár a keresztényi jelentésére, akár a
saját magunkba vagy embertársainkba vetett
hitünkre gondolok. Hit nélkül pedig nem is vár-
hatunk áldást a munkánkra!
Kívánok minden vadásztársamnak erôt és
egészséget a szenvedélye folytatásához, hitet és
erôt a reménységhez, megnyugvást és boldogsá-
got a Családban, sikereket a munkában.
Boldog Karácsonyt, Békés Új Esztendôt kívánok !

Hegyes Zoltán
az OMVK megyei elnöke

2007 a vadászat tükrében



4   VADÁSZRÉSZ

Alkoholteszt
vadászoknak

A Csongrád Megyei Vadászszövetség
kedvezményes alkoholteszter vásárlási
lehetôséget hirdet a Vadgazdálkodó egy-
ségek részére.A termék neve ALCOTINE
2.11 alkoholteszter. A készüléket ipari
felhasználásra gyártották, komoly meg-
bízható termék. Nagyobb tétel vásárlása
esetén jelentôs árkedvezményt biztosít a
forgalmazó. 1 db. vásárlása esetén a
bruttó ár 45.480,-Ft/db, 4 db fölötti vá-
sárlás esetén a bruttó ár: 35.880,-Ft/db.
A leírtak figyelembevételével közös vá-
sárlási akciót szervezünk a minél jobb
vételi ár elérése végett. A termék megte-
kinthetô interneten a www.alcotine.hu
honlapon. Az érdeklôdôknek a vásárlás
feltételeirôl Klivényi Károly a 30/9454-
514 számú telefonon tájékoztatást ad.

A XXI. század emberének az internet hasz-
nálata már nem tartozik a  kevesek által elér-
hetô információs bázisok misztikus világába.
Ezért örömmel számolhatok be a Csongrád
Megyei Vadászkamara legújabb kezdeménye-
zésérôl, ami a vadászokkal való kapcsolattar-
tás terén már nagyon szükséges lépés volt. El-
készült a Megyei Vadászkamara hivatalos
honlapja, melyet átböngészve minden vadá-
szatra jogosult és minden vadász megtalál-
hatja az éppen aktuális és ôket érintô kérdé-
sekre a választ.

Hegyes Zoltán, a Csongrád Megyei Vadász-
kamara elnöke elmondta, hogy az oldal létre-
hozását az információk gyors, olcsó és idô-
spóroló továbbítása indokolta a megye vadá-
szai részére. 2007 októberében készültek el
vele a SZV-TECH Makó szakemberei, akik va-
lószínûleg a késôbbiek során az üzemeltetést
is vállalják. Az oldalon megjelenô hirdetése-
ket a Kamarán, illetve vélhetôen egy felelôs
személyen keresztül fogja tudni bárki feladni
a saját gépérôl, melyek valószínûleg fizetôsek
lesznek, de rendkívül kedvezô feltételekkel. A
vadásztársaságok elérhetôsége egy nagyon
fontos adat, de természetesen nem csak ezt
szeretnék feltenni. Megítélésük szerint a tár-
saságok valamennyi fontos adata és esemé-
nye valamint értékesítésre váró terméke/szol-
gáltatása felkerülhetne ( vadászház, takar-
mány, vadászati szolgáltatás, álláshirdetés,
társasági események, stb...).A linkek még sok
helyütt nincsenek megtöltve tartalommal,

ezek akkor lesznek készen, amikor lesz a web-
site kezelésére egy megfelelô ember, aki napi
rendszerességgel, vadászias gondolkodással
és megfelelô kreativitással tudja ezt a munkát
végezni.

A honlap felépítése a szokásos: témakörökbe
rendezve segíti az embert a gyors válaszok
megtalálásában.Az elsô két link az országos és
a megyei szervezetrôl ad bôvebb felvilágosí-
tást. A harmadikban a szervezetek szabályza-
tait olvashatják el az érdeklôdôk. A negyedik
linkben "Hírek" címen aktuális, megyénket
érintô kishírek kapnak helyet. Az ötödik sor-
ban elsôsorban megyei rendezvények idô-
pontjairól, helyszínérôl találni információkat.
A következôben "Galéria" címen megyei va-
dászéletünk fotói tekinthetôk meg. A követke-
zô link nagyon hasznos mindenki számára: a
megyében található összes vadászatra jogo-
sult címe, elérhetôsége és a társaságok vezetô-
inek nevei vannak felsorolva. Ezután vadász-
boltok között válogathatunk. A Megyei Mezô-
gazdasági Szakigazgatási Hivatalról kapunk
tájékoztatást, ha egy lépéssel továbbmegyünk.
Itt a nyitva tartásról, a címrôl, a tisztségviselôk
nevérôl tájékozódhatunk. A pályázatokról sem
feledkezett meg a Kamara: a következô sor bi-
zonyosan segíteni fogja mindenki munkáját a
pályázatok, támogatások megértésében, az
esetleges határidôk betartásában. Az adok-ve-
szek részben apróhirdetéseket lehet megjelen-
tetni, ami nagy segítség ha az ember szûkebb
környezetében szeretne értékesíteni vagy ven-

ni valamit. Az utolsó link pedig a tisztelet je-
gyében született: kegyeleti rovat mindazon
vadásztársaink emlékére, kiket megyénk a jö-
vôben nélkülözni fog.

A honlapon jelenleg sok munka van, és ter-
mészetesen a hatalmas adatbázis még ko-
rántsem teljes. Örvendetes, hogy a Kamarával
közvetlen levelezést lehet bonyolítani egy kat-
tintással, így sok telefon megspórolható. A
honlap jelenlegi arculata már tükrözi a Ka-
mara jószándékú törekvését, de a végsô, min-
den igény kielégítô website elkészítését az
adatok feltöltésének sebességétôl teszi függô-
vé az üzemeltetô. A honlap naprakészsége a
szerkesztést irányító kollégán és a honlapot
információ áramoltatására használni kívá-
nók aktivitásán múlik. Egy sok információt
adó igényes honlap önmagát képes generálni.

Úgy gondolom, ez a kezdeményezés bár el-
sôsorban nekünk vadászoknak, de minden
téma iránt érdeklôdô embernek is hasznára
válik, és így újabb kommunikációs csatornát
nyithattunk meg a  társadalom számára. Kön-
nyen informálódhat megyénk történéseirôl
bárki, aki erre a honlapra ellátogat, és ezt
most már a világ bármely részérôl megteheti.
Sok sikert kívánok a mûködéshez, és arra ké-
rek mindenkit, hogy adatokkal, információk-
kal segítsék a Kamara ezirányú törekvéseit!

Borbás Krisztián

Kamarai honlap - a kor szellemében

www.vadaszkamara.hu
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Minden eddiginél több, 36 vadásztársaság
vett részt az idei Csongrád megyei Vadászna-
pon. Az Ásotthalmi Bedô Albert Erdészeti
Szakiskola területén változékony idô fogadta
a vendégeket, de a nagy esô szerencsére elma-
radt. Sokan tekintették meg a megye rekord
trófeáiból rendezett kiállítást, és szép szám-
mal vettek részt a vadásznapi koronglövô ver-
senyen is. Az ifjú Nimródokat és Dianákat az
ünnepélyes fogadalomtétel után Komoly Ta-
más, a Vadászkamara megyei titkára avatta
vadásszá.
Magyar Vadászatrért Érdemérmet kapott Szél
István, a Csongrád Megyei Vadászati Felügye-
lôség osztályvezetôje. A Gróf Nádasdy Ferenc
Emlékplakettet a Székkutasi Petôfi Vt. érde-
melte ki. Nimród Érmet kapott Bacsa György
Kiszombori Egyetértés Vt. elnöke, Major Gá-
bor, a Mindszenti Vt. volt elnöke és Auer Mi-

hály, a Balástyai Móra F. Vt. elnöke. Nyolc hi-
vatásos vadász Seres Erzsébet porcelánfestô
emlékplakettjét vehette át kiváló munkájáért:
Olajos Sándor, Borbás Krisztián, Burtics Já-
nos, Németh Csaba, Sarkadi Szabó András,
Pongó Gyula és Gyöngyösi Tibor. Itt osztották
ki a Vadászkamara által kiírt gyerekrajz pá-
lyázat díjait. A felhívásra 60 alkotás érkezett.
A Kamara Kupa néven meghirdetett ötfordu-
lós lôversenyt a pusztaszeri Magyar Ferenc
nyerte. A vadászapi koronglövô vetélkedôn
egyéniben Hegyes Zoltán, a Vadászkamara
megyei elnöke, csapatban az Ópusztaszeri
Vízügyi Vt. diadalmaskodott. A fôzôverseny
elsô helyét a mórahalmi Németh Csaba érde-
melte ki, aki tavaly az országos vadásznapi
versenyt is megnyerte.

M.T.

Vadásznap ismét Ásotthalmon

1. A Magyar Vadgazdálkodásért Érdemérmet, a Vadásznap leg-
nagyobb kitüntetését vehette át Szél István, a Vadászati Fel-
ügyelôség osztályvezetôje.

2. Növendék sünöket fogtak a növendék vadászok,
büszkén mutatják.

3. Különlegesség a fôzôversenyen: borzpörkölt rotyog a bog-
rácsban.

4. Kotogány Mihály, a tojáskirály immár második éve reggelivel
várja a vendégeket. Többek között pirított májat, hagymás vért,
sült szalonnát kínált a korán érkezôknek. Jó hagyományt te-
remtett.

1.

2.

3. 4.
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Vadászjegy érvényesítés 2008 A csoportos
Vadászjegy-
érvényesítés
ütemezése

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, a
vadászjegyek érvényesítésére az alábbiak sze-
rint szíveskedjenek felkészülni!
A vadászjegyek 60 %-ának érvényessége lejár (5
év) cserélni szükséges. Ebbôl adódóan érvénye-
sítés alkalmával szükség szerint új vadászjegy
kiállítására kerül  sor. Az új vadászjegy sorszá-
mában szerepel a kiállító megye statisztikai
száma, így a megyénkben kiadott valamennyi
vadászjegy 06-al kezdôdik. A vadászjegyszámot
a megyekóddal (06) együtt kell a jövôben meg-
adni, az egyéni és társas vadászati naplókba tör-
ténô beírások alkalmával.
A Kamara címe 2006 decembere óta válto-
zott, címünk: Szeged, Irinyi János u. 1. szám
IV. emelet 421. ajtó.
A 79/2004 (V.4.) FM rendelet 50.§ 1. Az Állami
vadászjegy kiadásának, és egyéni lôjegyzék ki-
állításának, érvényesítésének díját 10.000 Ft-
ban határozza meg .
A korábbi évek gyakorlatát követve a vadászje-
gyek egyéni, és csoportos érvényesítését 2007.
január 3-án kezdjük. A vadászjegy egyéni érvé-
nyesítése esetén, munkanapokon 9.00-14.00
óráig történik. A csoportos érvényesítés 2008.
január 9.-tôl - február 5-ig, a kihelyezett va-
dászjegy érvényesítés február 11-tôl február 15-
ig tart, kérjük az egyéni kiváltókat lehetôleg ne a
fenti napokon forduljanak hozzánk, a vadász-
jegy érvényesítés  ügyében. A csoportos vadász-
jegy érvényesítés ütemezését a vadgazdálko-
dóknak levélben küldjük.
Költségek:
Vadászjegy ára: 10.000 Ft.

Kötelezô felelôsség és balesetbiztosítás: A Garan-
cia Biztosító és a Kamara újabb öt évre megálla-
podást kötött, hogy a felelôsségbiztosítás díja to-
vábbra is 1.000 Ft/év. (Garancia biztosítás csak
a kamarai tagok részére áll rendelkezésre) Ter-
mészetesen, minden vadász azzal a biztosítóval
köt szerzôdést, amelyiket legkedvezôbbnek ítél.
A vadászjegyhez kapcsolódó felelôsségbiztosí-
tást 2008. március 1.-2009. február 28. tartó idô-
szakra kell kötni.
Kamarai tagdíj 3.000 Ft/év. A 70. életévüket be-
töltött, és ez évben betöltô vadászok változatla-
nul kamarai tagdíjmentességet élveznek.Vadász-
jegyet érvényesíteni, nem csak személyesen lehet
intézni.
Vadászjegy és egyéni lôjegyzék ellopása, elvesz-
tése, megrongálódása esetén, rendôrségi igazo-
lással, írásbeli nyilatkozattal, illetve a megrongá-
lódott irat bemutatásával lehet újat igényelni. Az
eljárás díja 5.000 Ft. Ha a pótlás rendôrségi iga-
zolás (pl. iratok ellopása miatt) alapján történik,
akkor eljárási díjmentes, minden más okból tör-
ténô pótlás, eljárási díjfizetés köteles.
A  Vadászjegyek érvényesítését március hónap-
ban 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 idôpont-
okban is lehet.

Komoly Tamás 
titkár

2007 jan. 8. (kedd): ôszeszék és Környéke VE,
Csongrádi Május 1 Vt., Csongrád-Bokrosi Vt.,
Mentett-Réti Vt., 2007. jan. 9. (szerda): Szege-
di Felszabadulás Vt, Móra F. Vt., Marosmenti
Vt., Balástya Vt., 2007. jan. 10. (csütörtök):
Dorozsma-Domaszék Vt, Ópusztaszeri Vízügyi
Vt, Kistemplom Tanya Vt., Domaszéki Ft. Szé-
chenyi Zs. Vt., Szatymazi Ft. Vt., Január 15.
(kedd): Pitvarosi Petôfi Vt., Ruzsa és Környéke
Ft. Vt., Zákányszéki Ft. Vt., Öttömösi Ft. Vt.,
Nagymágocsi Farmer Kft., Árpádhalmi Községi
Vt., Január 16. (szerda): Ásotthalmi Ft. VE.,
Székkutasi Petôfi Vt., Szegedfish Kft., Bogárzó
és Környéke Ft. VE., Dr. Nagy E. Bk. Vt., Sport-
vadászok Millennium 2000 Vt., Bársony I. Mg.-
i Szakközépiskola, Január 17. (csütörtök):
Mórahalmi Ft. Árpád V. Vt., Szentesi Hubertus
Vt., Röszkei Ft. Vt., Mentett-Réti Vt.,
Csanytelek és Térsége Vt., Január 22. (kedd):
Hunor Vt., Szôreg-Kübekházi Hármashatár Vt.,
Körös-éri Vt, Szakszervezeti Vt., Róna Vt., Kiss
F. Bk. Vt., Gazella Bk. Vt., Aranyfácán Bk. Vt.,
Fábiánsebestyéni Kinizsi Vt., Január 23. (szer-
da): Dél-Tisza Vt., Szentesi Új Barázda Vt., Ma-
ros Vt., OMVV Árpádhalmi Vg., Pankotai AG-
RÁR Rt., Maroslalai Ft. Vt., Január 24. (csütör-
tök): Mindszenti Vt., Földeáki Dózsa Vt.,
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Vt., Eperjesi
Gazdálkodók Egyesülete, Hód- Mezô VE., Ja-
nuár 29. (kedd): Dalerd Rt., Csanyteleki Új
Élet Vt., Ülléspotyondi Vt., Királyhegyesi Ft.
Vt., Hód- Vad KHT., Január 30. (szerda): Sán-
dorfalvi Vt., Elôre Vt., Mártélyi Vadászok E.,
Körös-Maros NPI Montágpusztai Vt., Január
31. (csütörtök): Deszki Gazdák Vt., Marosszö-
gi Egyetértés Vt., Szegvári Vt., Királyhegyesi
Bk. Vt., Csanádpalotai Vt., Február 5. (kedd):
Erdôrendezôségi Bk. Vt., VADCOOP Bk. Vt.,
Gyurgyalag Bk. Vt., Homoki I. Bk. Vt., Ásotthal-
mi Bk. Vt., Cserfa Bk. Vt., Szent Hubertus
CS.M.VE., Fehérsólyom Bk. Vt., Turul Bk. Vt.
Kihelyezett vadászjegy érvényesítés:
2007. február 11. 9-15 óra Hódmezôvásárhely,
Szakszervezeti Vt. Vadászház, Táncsics M. u. 25.
2007. február 12. 9-15 óra Ásotthalom,
DALERD RT. Ásotthalmi Erdészet, Kiss F. krt.
82., 2007. február 13., 9-15 óra Makó, Maros-
menti Vt, Vadászház, Teleki L. u. 7., 2007. feb-
ruár 14. 9-15 óra Szentes, Új Barázda Vt.,
Csallány G. part 5., 2007. február 15. 9-12 óra
Csongrád, Diana Vadász-Felnôttképzô Alapít-
ványi Szakképzô Isk. Jókai u. 14.

2007. szeptember 21-23 -án az auszt-
riai Ampflwangban rendezték meg
rövidszôrû német vizslások legna-
gyobb létszámot produkáló magas
szintû vizsgája. A világ minden tájáról
érkeztek vizslások, 198 vizsla lett ne-
vezve. Az elsô napon küllemi bírálat
volt. Nem minden vizsla érte el a na-
gyon jó minôsítést és ezért ôk a máso-
dik napi munkafeladatokban nem ve-
hettek részt. 180 kutya kezdte meg a
mezei és vízi feladatok végrehajtását.
Kissé hûvös és harmatos reggelre éb-
redtünk. A területen rengeteg kister-
metû nyúl volt, és fácánok is szépen
mutatkoztak. A mezei munkája köz-
ben. 49 vizsla nulla pontot kapott va-
lamelyik feladatnál. Magyarországról
három vizsla indult a megméretteté-
sen. Karácsonyi Gyuri által vezetett
Visnyei Vadász Vezérnek a vaddal va-
ló viszonyt és az ülve átadást nem si-
került korrektül végrehajtania, ezért
hármas osztályzatot kapott erre a két

feladatra. Küllemben második helye-
zést ért el. Az általam vezetett Ma-
lomközi Réka és a Bartos András által
vezetett Micskei Niki nevû szuka ma-
ximum pontszámmal elsô díjas ered-
ményt értek el. Ezen a megméretteté-
sen a tele pontos eredmény a csúcs. A
vizslák munkája közben bírálták az:
orrjóságot, a vadállást, a vad után hú-
zást és a vaddal való kapcsolattartást,
élô kacsa után való vízi szagnyom kö-
vetést, légszimatos elhozást, apportí-
rozást, víznél kacsa apportírozást, a
vezetôvel való együttmûködést.
Két év múlva Magyarország rendezi a
következô Internationale Kurzhaar
Prüfungot (IKP). Ezúton szeretném
megköszönni a Csongrád Megyei Va-
dászkamara támogatását  abban, hogy
ezen a versenyen részt vehettem így
volt lehetôségem eredményesen sze-
repelni.

Kutyás Bajusz István

IKP Ausztriában Nemzetközi
rövidszõrû vizsga



VADÁSZRÉSZ  7

Szikrázóan csillog a fehérbe öltözött határ, el-
múlt szent karácsony ünnepe, és a naptár az én
szívemhez oly közel álló januárt mutatja. Most
van itt a magamfajta "mezei" vadász ünnepe: a
rókanász!

Ilyenkor tud a kispénzû, de szenvedélyes alföl-
di Nimród életreszóló élményekhez jutni, ha
puskavégre kaphatja a fehér havon ballagó vö-
rös bundás kalandort. Álmunkban mindig sike-
rül becsapni ôt és soha nem lövünk mellé, min-
dig tisztán csattan a lövés.

De hát a valóság mindig más, itt nincs megír-
va a forgatókönyv, nincs a vállunkról minden fe-
lelôsséget levevô kísérô, a fejünkben nem az ár-
lista fut le, mint egy monitoron. Itt csak a va-
dászláz, az izgalom és - tél lévén - a hideg re-
megteti meg az ember kezét. De az aztán min-
dig megremegteti és minél többször, annál in-
kább hiányzik ez az érzés és a látvány. Megraga-
dott ez a vadászat, mert kaland a javából: ide
még kell a furfang, a kitartás, mert eredményt
csak így lehet elérni, és valljuk be ôszintén, nem
rontja el az áhítatunkat a fegyver szó, de nem is
a legfontosabb, hiszen az én legszebb emlékem
se puskaszóval ért véget, hanem a rókák fogtak
ki rajtam. Egy olyan jelenetnek voltam szemta-
núja, amely nem mindennapi, és fôleg nem hét-
köznapi: a rókanász!

Naplóm tanúsága szerint 1996. január 23-án
történt. Mindenki talpig fehérbe öltözve indult a
területre. Én a kedvenc helyemre, a régi "reptér"
környékére mentem, ahol az megelôzô napok-
ban három rókát lôttem. De tudtam, hogy még
egy biztosan van, hiszen ez elmúlt napon is lát-
tam. Kiértünk a csorgó hídhoz, ahol szétvált a
csapatunk, és elindultam a "Nagycsorgó" neve-
zetû csatornába, amely két töltés között kanya-
rog és sûrû nádas, sásas az alja. Meg-megállva,
távcsövezve ballagtam. A töltés takarásából hat-
hétszáz méter megtétele után észrevettem a ha-
von két sötét foltot, amelyek nem illettek a kép-
be. S lám igazam volt. Ott feküdt a hó tetején
összegömbölyödve két róka! A szelem jó, sôt túl
jó, nagyon erôsen fújt felém a rókák felôl. Így a
nagy távolság miatt, amely körülbelül ötszáz
méter lehetett, rá se hederítettek a hívásra, pró-
báltam a nyúlsírást, semmi. "Vartyogtam" száj-
jal, semmi. Igaz, rókaugatásom még nem tökéle-
tes, de egyikük felfigyelt rá, ám csak ennyit tud-
tam elérni, semmi többet. Így hagytam ôket és
ballagtam tovább a töltés takarásában. Persze
mindig távcsövezve a két rókát.

Az idô telt és kezdett szürkülni. Bár a koslatás
ideje alatt egész nap mozog a róka, de mégis a
legaktívabb szürkületkor és este. Kezdtem visz-
szafelé cserkelni, s már messzirôl láttam, a két
róka megmozdult, az egyikük ült, a másik még
feküdt, de a feje már fent volt. Egy kicsit kilép-
tem, hogy egy vonalba kerüljek velük. Amikor
odaértem, ahol a rókák irányát sejtettem, óvato-
san felcsúsztam a gát tetejére és kilestem a hó-
mezôre. Amíg ideértem, eltelt öt-hat perc és a
két róka már talpon van és kocognak szépen fe-

lém: ha tartják az irányt 150 méterre lesznek,
amikor elérik a gátoldalt. Na, akkor uzsgyi! Elé-
bük a gát takarásában, de vigyázva, a lehetô leg-
csendesebben. Aki járt már megfagyott tetejû
havon, az tudja, mit jelent. Mindennek nevezhe-
tô, csak csendesnek nem. Mindegy, megpróbá-
lom. Odaérek, föl a gáton, leselkedés, kinézek. A
két róka megállt és egymással szembefordultak,
mintha beszélgetnének. Mintegy 150-160 mé-
terre lehettek tôlem. A 7x50-es messzelátón tisz-
tán láthattam, ahogy a szél borzolja a szôrüket.
Az egyik kistestû, valószínûleg a szuka, a másik
hatalmas, erôs testû kan. Még soha nem láttam
erre, a kis szuka az ismerôsöm, megismerem a
hosszú, de vékonyka farkáról. Egyszer már bejött
a hívásra, de nem bírtam cérnával, messzirôl lôt-
tem és elhibáztam.
Tehát a hívásról le kell mondanom, azonnal elug-
rana. Marad a néma figyelés, hátha erre jönnek
tovább. Egyszer csak a kis szuka megpördül és
ôrült vágtában felém rohan. A kan csak áll és fi-
gyel. A szuka húsz-harminc méter után megtor-
pan, visszanéz a kanra és a mellsô lábával top-
pant! A kan kihúzza magát, mint egy katona-
tiszt. A farkát zászlóként az ég felé tartva szinte
"lábujjhelyen" járva, mintha tojáson lépkedne,
"díszmenetben" közeledik a szuka felé: nem siet,
mint egy igazi öregúr, aki biztos a dolgában…A
szuka lekushadt szinte eggyé válik a hóval, any-
nyira lapul és kerreg, folyamatosan kerreg…A
kan odaér a szukához, összedugják az orrukat.
Erre a szuka felpattan és a kan felé kap. A kan
meg se rezdül, csak áll peckesen, nézi a szukát.
Az leül és a farkát negyvenöt fokos szögben tart-
va, a fejét leszegve kerreg és kaffog. A kan szép
lassan körbelépkedi, tartva a feszes pózt és oda-
dugja az orrát a szuka farka tövére, "ellenôrzi az
állapotát", majd szépen a mellsô lába közé veszi.
Nem akartam a szememnek hinni, de mégis ott

elôttem történ a pacsmagolás, ami nem volt
hosszú, de kis szünetekkel az elôbbi elôjátékot
végigjárva még kétszer megtörtént. Olyan jele-
net volt ez, amit még én soha nem láttam a ter-
mészet színpadán.

Meddig nézhettem ôket, nem tudom, de egy-
szer csak azt vettem észre, hogy iszonyú görcs
nyilallt a könyökömbe, ahogy a távcsövet tartot-
tam. A jelenetnek vége lett, a kis szuka lassan
kocogva elindult tôlem elfelé, és én hirtelen
ocsúdva az elôbbi jelenet varázsa alól, megfúj-
tam az egércincogómat. Erre a kan szépen bal-
lagva elindult felém, de figyelt, nagyon figyelt! A
szuka meghallva a hívást, megtorpant, és vis-
szafelé figyelt irányomba, a kan vissza-visszané-
zett, de szép lassan jött, egyenesen felém. Száz
méter, nyolcvan, hetven, a puska már a vállam-
nál és biztosítva: hatvan méter, és megállt…A
szuka felé nézett. A szuka futva ment el, de néha
megtorpant, és vissza-visszanézett, mintha hív-
ná a kant.Az pedig gondolt egyet, sarkon fordult
és féltékenyen elfutott a szuka felé. Semmit nem
tehettem, végleg elmentek!

Közben teljesen besötétedett, bár hó lévén ez
nem okozott gondot, hiszen mindent láthattam.
A puskát leeresztettem, biztosítottam és a vál-
lamra akasztottam. Még a messzelátómon ke-
resztül sokáig néztem ôket, ahogy eltûntek egy
hajlatban.
Elindultam az autónkhoz és csak lassan kezdett

oldódni bennem az elmúlt percek varázsa.Azóta
letisztult bennem ez az élmény, százszor is le-
pergett újra meg újra. Tiszta és csodálatos ma-
rad.

Becsüljük meg, amit a vadászat ad olyankor is,
ha nincs zsákmány, hiszen sokszor mélyebb az
ilyen élmény, mintha megszólalna a puska!

Marjai Péter

Rókanász
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A fotópályázatra
érkezett

1. Sasszem

2. Fiatal nyest

3. Tavaszi viadal

4. Szomjas agyaras

5. Bukfencre!

ifj. Komoly Tamás
felvételei

1.

2.

3.

4. 5.
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Idén elôször került megrendezésre az
5 fordulós, és 5 helyszínen lebonyolított
Kamara Kupa koronglövô verseny. A
versengés igazán baráti légkörben zaj-
lott, s hogy idézzem a versengés gyôzte-
sét, Magyar Ferencet:

- A verseny az utolsó korongig tart!
Ezt igazolandó, valóban rendkívül szo-

ros versenyben dôlt el az elsô 3 helye-
zés!

A vetélkedésben résztvevô vadászok
remek hangulatot teremtettek a verse-
nyek alatt. A családias légkörnek kö-
szönhetôen elmondhatjuk, minden új
családtag érkezését örömmel látjuk!
Reméljük a 2008-as évi kupán, már üd-
vözölhetünk új "családtagokat" is!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani azon vadásztársaságoknak, akik
anyagilag is támogatták az induló ver-
senyzôket, a lôterek üzemeltetôinek, a
díjak felajánlóinak, és mindenkinek, aki
a részvételével elôsegítette a Kamara
kupa megvalósulását!

Találkozunk 2008-ban!

Kamara Kupa
2007

Az augusztusban megtartott Vadásztalálko-
zón több ország vadászai is képviseltették ma-
gukat. Meghívásunkat elfogadták a román (er-
délyi), szerb, orosz, ukrán vadászszövetségek.
Ukrajnát a Jaltai székhelyû Artemida Vadász
Egyesület képviselte. Vadászbarátaink már bú-
csúzásukkor mondogatták, hogy ôk szorgal-
maznák a mielôbbi "daszvidányiját", hazaérke-
zésüket követôen nem sokkal már postázták is
meghívójukat a II. Jaltai Vadász Fesztiválra.
Gyors telefonos program egyeztetések és össze-
állt a "vengerszkájá delegácijá".

A megyei vadászkamara vezetésének tagjai.
Dr. Molnár Imre, Mészáros György alelnökök,
Komoly Tamás titkár, Szôlôsi Gyula elnökségi
tag valamint kedves "zsensinájik" alkotta lelkes
csapat indult el október 03-án (szerdán) vonat-
tal Jaltába.

A közel negyven órás, egy tengely cserével,
egy átszállással fûszerezett vonatozás mély él-
ményeket hagyott mindannyiunkban. Vadász-
ként, lôvilágban természetes, hogy az idegen te-
rületet vizslattuk de ebben is beigazolódott, más
értékek, más mértékek az irányadóak Ukrajná-
ban. Pénteki megérkezésünktôl a búcsúzásig
érezhettük az igazi, szívbôl jövô, "druzsbás"
vendégszeretetet amit ez úton is köszönünk.
Vendéglátóink szinte minden percünket kitöl-
tötték valamilyen programmal és állták kérdé-
seink szakadatlan özönét.

Kérés nélkül is megmutatták értékeiket, Jalta
csodáit, ôszintén beszéltek eredményeikrôl,
problémáikról. Magyar vadásznak szokatlan de
kellemes módon, a szálloda Night klubjában,

gyönyörû ukrán gyevocskákkal telitett mûsor-
ral nyílt meg a fesztivál, ahol rajtunk kívül az
orosz, lengyel, ukrán, fehérorosz delegációk él-
vezték mi szemnek-szájnak ingere. A szombati
nyilvános fesztivál megnyitót magyar léptékkel
nehezen követhetô érdeklôdés övezte.

Különösen a média érdeklôdése volt szem-
betûnô, a sajtótájékoztatókat az interjúk garma-
da követte ami kitartott a vasárnapi bemutató
vadászaton is. Soha ennyi újságírót és riportert
nem láttunk a vadászat körül. Menetközben
megismerhettük a krimi tatárok étkezési szoká-
sait és megízlelhettük konyhájuk remekeit, egy
kilenc fogásos igazi "kajatraktában" volt ré-
szünk az elmaradhatatlan tósztokkal együtt.
Résztvettünk bowling, tengeri horgászat és ko-
ronglövô versenyeken, öregbítettük hírnevün-
ket, elôjöttek az orosz tanulás emlékei egyre
több szót, kifejezést ismertünk fel és lett a rövid
idejû ismeretség egyre bensôségesebb, egyre
igazabb.

Csodálatos környezetben, baráti hangulat-
ban értékeltük a rendezvényt, adtunk, adtak
egymásnak emléktárgyakat aminek itt különle-
gesen komoly és nagy jelentôsége van.

Búcsúzni mindig nehéz, egy olyan helytôl
különösen ahol a világ sorsa dôlt el egykoron,
ahol májusban síelni és tengerben fürdeni egy-
aránt lehet, ahol gyönyörû nôk sétálnak a ten-
gerparton ahol egy kiváló emberekbôl, remek
barátokból álló egyesület várja a vadászni, pi-
henni vágyókat. Jaltát látni kell, kívánom min-
denkinek.

-mgy-

Jaltán jártunk
A Vadászkamara és az MGSZH Halászati és Va-
dászati Osztálya az ôzzel való gazdálkodás
szakszerûségének elismerésére 2007. évben is-
mét meghirdette a "Spektív-díj"-at. A trófea bí-
rálati adatok értékelése alapján az optikát az
Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság kapta . A
nyereményt Hódmezôvásárhelyen a Kamara és
Szövetség közös küldöttgyûlésén vehette át a Va-
dásztársaság.
A tavalyi öt vadászterülettel szemben idén 12
vadászterület, nem mutatott be mínuszpontos
trófeát. Összesen 2128 agancs került bemutatás-
ra, ebbôl 199 trófea azaz 9,4 %-a érmes minôsí-
tést (37 arany, 63 ezüst, 99 bronz) és 160 bak el-
ejtése hibás minôsítést kapott (-1 pont 125, -2
pont 14, -3 pont 21) a hibás kilövés %-os aránya
7,6 %.
Az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaságon kí-
vül a Csanytelek és Térsége Ft. Vadásztársaság,
Sándorfalvi Vadásztársaság, Szegedfish KFT,
Dorozsma-Domaszék Vadásztársaság, Bogárzó
és Környéke Ft. Vadászegyesülete, Ásotthalmi
Ft. Vadgazdálkodók Egyesülete, Szentesi Huber-
tus Vadásztársaság, Mentett-Réti Vadásztársa-
ság, Nagymágocsi Farmer KFT, Árpádhalmi
Községi Vadásztársaság, Kiszombori Marosszö-
gi Egyetértés Vadásztársaság területén nem volt
hibás kilövés. Gratulálunk a tizenkét vadászatra
jogosultnak, és a megye valamennyi vadgazdál-
kodóinak további sikeres és eredményes vad-
gazdálkodást kívánunk.

K.T.

Második
"Spektív-díj"
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”A magyar vizsla a gazdájának vadászik,
a német vizsla saját magának...”

A magyar vizsla válogatott tagjaként volt sze-
rencsém 2007. szeptember 6-7-én Belgiumban
a Field-Triál Európa Kupán részt venni.

A Belga Magyar Vizsla Klub mint szervezô a
verseny színhelyéül egy Brüsszeltôl 30 km-re a
Jodoignéhez tartozó területet választott, ahol 5-
10 hektáros, egymástól elkülönülô takarmány-
répa parcellákon kellett a kutyáknak a kihelye-
zett fácánokat megkeresni.
A cél az volt, hogy a versenyben résztvevô vizs-

la minél rövidebb idô alatt minél nagyobb terü-
letet lekeressen, és - ha vadat talál - azt stabil
megállással jelezze mind a vezetôjének, mind a
verseny bíráinak. A csapattagok eredményei
összeadódtak, így alakult ki a csapat össz-
pontszáma.

Már az elsô nap után megállapítottuk, hogy a
versenyre kijelölt területen természetes vad
nincs. Az a  néhány nevelt fácán, melyeket lát-
tunk, a kihelyezett  madarak közül való volt, fel-
repülni csak igen nehezen akaródzott a neve-
lôben rohangáláshoz szokott növendék mada-
raknak. A kutyákat próbára tette a sok helyen
derékig érô répa, melybôl a vizslák ki sem lát-
szottak, ezért folyamatos szökellésekkel kellett a
táblákat átkutatni.

A magyar csapat öt rövidszôrû magyar vizslá-
ból állt. Az összes kutya közül a két nap alatt
mindössze két drótszôrû és egy rövidszôrû ma-

gyar vizslának kedvezett a szerencse és kerültek
vad közelbe, így csak nekik volt lehetôségük a
vadmegállás bemutatására.

A magyar csapat tagjainak kutyái, bár remek
stílusban és megfelelô tempóban kerestek, nem
sikerült vadat találni.

A verseny eredménye:
I. Belgium 25 pont
II. Franciaország 19 ponttal
III. Hollandia 16 ponttal
IV. Magyarország 11 ponttal

A csapat tagjai: Visnyei Vadász Peng, Kôfal-
menti Kincsô, (Csongrád megye) Gércei-
Vadász Cseles, Luppa-Vadász Ludas és
Nord. Pofihu Parku voltak.

A verseny végén Tapasztó Sándor, a Magyar
Vizsla Klub elnöke valamennyi európai magyar
vizsla klubot meghívta a 2008. október 3-4-én,
Magyarországon megrendezésre kerülô Európa
Kupára.

Az idôpont már megvan, a színhely még nem
eldöntött. Lehet, hogy a mi megyénk, Csongrád
adhat otthont ennek a rangos eseménynek. Azt
csak remélhetjük, hogy a versenyt minden
szempontból sikerül majd jól megszerveznünk.
Azt azonban már moszt megígérhetjük, hogy
jónéhány természetes vaddal is találkozhatnak
az Európa más országaiból érkezô magyar vizs-
lák.

Dr. Szuromi István
Magyar Vizsla Klub Megyei felelôse

Magyar vizslákkal Európában

öröm volt dolgozni a kutyámmal.
Azután a harmadik napon 11 óra felé a nap-

raforgótáblán és a szántáson átvágva, vagy a töl-
tésen fel-le szaladgálva jól megizzadtunk a nagy
melegben, pedig vadászként hozzászokhattunk
a nehezebb terepen való gyalogláshoz.

Én az ötödik napra fogytam 3 kg-ot és Si-
mon is megvékonyodott kissé. Bajusz Pista ter-
vezgeti, hogy a tábor célkitûzései közé a gazdák
testsúlycsökkentést is beilleszti, hátha úgy töb-

Remélem, mindenki egyetért azzal, hogy a va-
dászatban nélkülözhetetlen a vadászkutya.
Gondoljunk a lôtt vagy sebzett vad mielôbbi
megtalálásával kapcsolatos etikus magatartás-
ra, a gazdasági érdekre, a vadászati hagyomá-
nyainkra vagy egyszerûen csak arra az örömre,
amit a gazdájával együtt dolgozó kutya látványa
okoz.

Tudjuk, hogy hosszú út vezet idáig. Talán a
nehézségek, az érdektelenség, a tájékozatlanság
az oka, hogy kevés igazán fegyelmezett ebet lá-
tunk a vadászatokon, de megemlíthetem a kap-
zsiságot is.
A táborban hallottam, hogy van, aki sajnálja a
kompetenciát a vadászkutyától.

Ez a felismerés sarkallta az OMVK Csongrád
Megyei Szervezetét és ennek Kynológiai Bizott-
ságát arra, hogy augusztus végén Mártélyon va-
dászkutyás tábort szervezzen, melynek végén
vadászkutya alkalmassági vizsga tehetô.

Májusban múlt 2 éves labradorom, Simon.
Eleinte magam próbáltam foglalkozni vele,
könyvek segítségével. Hamar beláttam, hogy
nem megy, ezért  kutyakiképzôhöz kezdtünk
járni. Együtt jelentôs haladást értünk el, de Si-
mon idônként „megsüketült”, nem hallgatott
rám. Alig vártam, hogy a táborban új
ismerôsökkel és különbözô kutyákkal találkoz-
zam és kicseréljük tapasztalatainkat, tanácsokat
kapjak. A mártélyi Ifjúsági Táborban Komoly
Tamás, az OMVK Csongrád Megyei Szervezeté-
nek titkára, és a gyakorlati foglalkozásokat tartó
Bajusz István, a Kynológiai Bizottság elnöke fo-
gadott bennünket. Nem voltunk sokan. Az ebek
képzettsége igen különbözô volt. A német és
magyar vizslák leginkább a vizsga miatt jöttek,
de volt a feladatokkal ismerkedô 5 hónapos kö-
lyök, tízéves labrador, mint kísérô, vagy verseny-
re készülô kutya is.

Volt, aki csak 2-3 napra tudott eljönni, a gaz-
da elfoglaltsága nem engedett többet. Az
idôjárás kedvezô volt. A ragyogó napfény hasz-
nosnak bizonyult, az elsô napon ezzel magya-
ráztam a könnyeimet. Ugyanis Simon úgy visel-
kedett mintha soha nem tanult volna semmit és
a fegyelmezés módszere nem igazán tetszett.
Ám végül elfogadtam, mert bevált. Már másnap

ben jelentkeznek és üzletnek is jó. Szerintem
ennyi idôt a szabadban, a Tisza holtágának kö-
zelében, jó társaságban a kedvencünkkel együtt
eltölteni igazi kikapcsolódás.

Az idô gyorsan telt, a foglalkozásokon egyre
kevesebb volt a bosszankodás, ritkábban hallat-
szott a tiltószó. Pista a feladatok pontos végre
hajtását szigorúan megkövetelte és már csak na-
ponta 5x kellett elmagyaráznia, hogy mit, miért
és hogyan tegyünk (az addigi 15 helyett). A te-
rületen találkoztunk fácánnal, mezei nyúllal,
vadkacsával.

A kutyák mind a mezei, mind a vízi munkát
célzottan tudták gyakorolni. Sôt, az utolsó elôtti
napon balkáni gerlére is vadásztunk. Azután el-
érkezett a vizsga napja. Négy kutyával jelentkez-
tünk a megmérettetésre. Mindannyian izgul-
tunk, s idegességünk átragadt a kutyákra is. A
vizsgabizottságnak (Bajusz István, Komoly Ta-
más és Szûcs László hivatásos vadász) is
köszönhetôen a vizsga remek hangulatban zaj-
lott, a kutyák ügyesek voltak, a mi kisebb-na-
gyobb hibáink ellenére mindegyik teljesítette a
VAV követelményeit.

Még Simon is! A tábor elônye volt, hogy a követ-
kezetesen értékelô vizsgáztatók nem csak a ku-
tyák pillanatnyi teljesítményét látták, hanem a
megelôzô napok során végzett munkát is.

Természetesen az itt tanultakat felhasználva
továbbra is folyamatosan foglalkoznunk kell a
kutyáinkkal mert az igazi lecke ezután kezdô-
dik.

Török Anikó

VVVVaaaa dddd áááá ssss zzzz kkkk uuuu tttt yyyy áááá ssss
tttt áááá bbbb oooo rrrr
MMMM áááá rrrr tttt éééé llll yyyy oooo nnnn
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APRÓKA
Zastava ANSR 12/70 Bock. kategorizált, 2015-ig
mûszakis, kifogástalan esztétikai és mûszaki ál-
lapotban eladó. Ár: 50.000 Ft Tel: 30/9851641
Molnár Sándor

Eladó 1 db 94 A mintájú, 356-os, alsókulcsos,
csôtáras Winchester (9 mm-es) vadászfegy-
ver, 4×32-es távcsôvel, valamint 2 doboz töl-
ténnyel. Irányár: 200.000 Ft.

Ugyanitt 1 db 0,22 cal. alsókulcsos, Marlin mik-
robarázdás huzagolással és 200 db tölténnyel,
kisgolyós, csôtáras vadászfegyver eladó. Irányár:
50.000 Ft.

Megtekinthetô elôzetes telefoni egyeztetés
után. Tel.: 30/420-4515

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban idén megyénk  vállal-
ta föl 2007 legrangosabb vadászati
rendezvényét. Az augusztus 18-i
vadásztalákozó megnyitóján többek
között ott volt Pintér István az FVM
Természeti Erôforrások Fôosztályá-
nak helyettes vezetôje és Feiszt Ottó
az OMVK elnöke. Rajtuk kívül eljött
az Oroszországi Hivatásos Vadászok
igazgatója Donec Vlagyimir
Ivanovics, az Ukrán Köztársaság Jal-
tai Vadászszövetségének elnöke
Valerij Bojko, valamint a Szerbiai
Köztársaság Vadász Szövetségének
elnöke Zoran Zsivojnoviè. A progra-
mot az OMVK Csongrád Megyei Te-
rületi Szervezete állította össze.
A vadásztalálkozón Solymos Tóni
koncertezett, a gyerekeknek a szerve-
zett programokon túl a teljes park te-
rületén szabadon lehetett játszani. A
felnôtteknek pedig a solymászattól, a
vadászkutya-bemutatóig számos ér-
dekes programmal kedveskedtek.
Bár kezdetben úgy tûnt kevesen vol-
tak, Frank József szarvasragujának
fogyásából lehetett látni, hogy sokan
ellátogattak Ópusztaszerre.
Másnap szakmai kirándulást szervez-
tek.  Az érdeklôdôk Bogárzó és kör-
nyéke Földtulajdonosok Vadásztársa-

ságának területén található vaddis-
znóskertbe hajtottak. A  jókedvû, né-
ha dalra fakadó csapat minden  fá-
cántyúknak hangosan örült. Az ásot-
thalmi kert tulajdonosa, Dani Zsolt
fogadott bennünket. Visszafojtott lé-
legzettel álltak meg a vendégeink,
amikor egy két mázsa felett lévô kan
fújt ránk egy vékony kerítésen át, alig
másfél méterrôl. Ezt csak fokozta a
gazda, amikor a bement nagy kanhoz
s "Gyere ide, fiam!" után kézbôl etet-
te a remetét. A kertbôl nagy kertek
számára adnak el tenyészállatot.
Mind az oroszokat, mind a jaltaikat
lenyûgözte a kert hangulata. 
Donec igazgató úr oroszországi rej-
tett kertekrôl számolt be, ahol legna-
gyobb vadfajuk, a jávorszarvas te-
nyésztésével, valamint fejésével fog-
lalkoznak. Szerinte a jávorszarvas tej
nagyon ízletes. A természetbarát
igazgatót a csoport termete és visel-
kedése miatt  "Medvegynek"  keresz-
telte el.
Ásotthalomról Szegednek vettük az
irányt, ahol a csoport többek között
megcsodálta a Széchenyi tér vaddisz-
nós fáját, s folytattuk az utunkat
Derekegyházára. A Dalerd Zrt.  va-
dászházánál az erdô és a fából épült
ház, talán az orosz dácsákat idézte. A

Moszkvai, jaltai, belgrádi és román
vadászok is jöttek

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség
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Területi Szervezetének lapja
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kései ebéd után levezetésként rövid
vadászati filmvetítést tartottak.
Donec Vlagyimir Ivanovics érdekes-
nek találta, hogy az egymástól nagy
távolságra élô két nép mondáiban
egyaránt szerepel a szarvas. Ám míg
nálunk a szarvas elejtése az életet, a
szabadságot jelenti, addig ez náluk
épp az ellenkezôjét. Valerij Bojko, a
Jaltai Vadászszövetség elnöke úgy fo-
galmazott: parazsat visznek a Krím-
be, s azon lesznek, hogy vadtenyészté-
sükkel is elérjék a magyarországi
eredményeket. Bojko elnök a szar-
vas-jelképrôl elmondta, hogy szá-
mukra is kultikus jelentést hordoz, a
doni kozákok címerében a szarvast
három nyílvesszôvel ábrázolják. 
Oroszországban, Ukrajnában, illetve
déli szomszédunknál is a vadászati
ágazat megújulás elôtt áll aminek irá-
nya az erôteljes a nyitás Európa és a
tengerentúl felé.

Szilágyi Péter
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De csodaként hozhatom elétek Az ember
tragédiájából Madách Imre látását, mely sze-
rint "a gép forog, az alkotó pihen…". A Föld
nevû bolygónk, de maga a világegyetem is
kész csoda. Igaz, hogy mi porszem emberek
sokszor mindent elkövetünk, hogy élôvilá-
gunkat megmérgezzük egy-egy mûanyag
zacskó, flakon vagy üres töltényhüvely eldo-
básával. Aknákról, bombákról nem is teszek
említést. Azt is csak mellesleg jegyzem meg,
hogy szavainkkal, de sokszor a hallgatásunk-
kal is mérgezzük a föld és embertársainkkal
való kapcsolataink légkörét.

Bár tintám és gondolatom még van, s pél-
dáim sora is kifogyhatatlan, de újságunk ol-
dalszáma s megjelenési költsége behatárolt,
így csak a legfontosabbat ajánlom még az ol-
vasó figyelmébe: Vörösmarty Mihállyal
együtt vallom, hogy 

"Isten, ki megteremté a világot, s az em-
bert,
e félig istent, félig állatot;
elborzadott a zordon mû felett,
és bánatában ôsz lett és öreg".

De hiszem és vallom, hogyha ôsz és öreg is
lett a teremtés koronájának látványától, még-
is "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte, hogyha valaki hiszen ôben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"
(János ev.3.16.)

A mai világ számára ez a legdrágább cso-
da, amelyben öröm és szeretet van. Ez Kará-
csony üzenete. Ezzel az örömhírrel kívánok
minden vadásznak és nem vadásznak áldott
és boldog Karácsonyt, valamint eredménye-
ket, csodákat és szeretetet megtapasztaló új
esztendôt, hogy én és Te tudjak és tudjál tü-
relmesebb lenni. Magunkon tudjunk és akar-
junk jobbítani, egymást pedig ne letiporni,
hanem emelve szeretni akarjuk.

Üdv a vadásznak!

"Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tûz nyelje el Sodomát,

A Mindennap kicsiny csodái,
Nagyobb és titkosabb csodák."

Karácsony elôtt adventben élünk. Az ad-
vent eljövetelt jelent. Várunk-e valamit, vagy
Valakit az elôttünk lévô ünnepektôl és hét-
köznapoktól? Írásom címét és a fenti idézetet
Reményik Sándor erdélyi papköltôtôl kölcsö-
nöztem. ô azok közé tartozik, akik meg mer-
ték írni a jövôbe vetett reménységüket, annak
ellenére, hogy Trianon tragédiáját saját tragé-
diájukként élték meg.

A mindennapok kicsiny csodáira szeret-
nék rávilágítani egy-egy példával. Világra
szóló csodát látott Európa, és hallott róla a
nagyvilág, amikor egy kicsiny nép - melynek
országát harmadára csökkentették azok a
nagyhatalmak, kiknek 120-as nyelvcsapással
keressük a kívánságait ma - egyet akart. Ez a
nép összefogott, összekapaszkodott egy szebb
jövô érdekében. Szégyenteljes, hogy a jubileu-
mát ünnepelni kész tömegeket hogyan lôtték,
verték, locsolták szét a hatalom pribékjei ta-
valy októberben. Ez már nem volt csoda.

A vadászok kis tábora össze tud-e fogni,
vagy egyáltalán kész-e összefogni? Én me-
gyénkben megosztottságot látok, bár én
mindkét tábor elöljáróinak figyelmét felhív-
tam arra, hogy újra és újra meg kell bocsáta-
ni egymásnak, mert csak így tudunk tiszta
lappal egyet akarni. Szó se róla, nehezebb a
megbocsátást gyakorolni, ha a megbántó fél
nem kér bocsánatot (lásd hazánk politikai
megosztottságát). Szóval ez egy látványos
csoda volna, és ránk is férne, hogy részesei le-
hessünk.

Az egyes emberek élete és munkássága is
lehet csoda. Ahogy él, szól és cselekszik csa-
ládjában, munkaközösségében, az ôt körülve-
vô társadalmi közegben, és nemzete életében.
Egy ilyen világító, hiteles magyar fáklyától
búcsúztunk pár hete Marosvásárhelyen. De
nem kell ahhoz Erdély 44. református püspö-
kének lenni, hogy megbecsülést, tiszteletet
neadj még szeretetet is kapjon az ember. Is-
merek én olyan csendes, kötelességtudó, sze-
líd szavú és szakmája iránt alázatos és jó vad-
ôrt, aki hûségesen helyt áll a vadállomány ja-
vára, egyben szolgálja a magyar vadgazdálko-
dás ügyét is.

De hogy mindannyiunknak könnyebb le-
gyen a csendes csodák megtapasztalása, csak
néhány, általam csodának tartott jelenséget,
megtapasztalt tényt hadd hozzak elétek. Ta-
vasszal a szalonkavárás varázsa igazi kincs.
Az a harmónia, amit az alkonyi erdô nyújt, a
rá oly jellemzô hangokkal és szagokkal, má-
sutt és máskor nem tapasztalható. Ha az áhí-
tott kis vándor terítékedet gazdagítja, akkor
kézzelfoghatóvá is válik ez a csoda. Vagy itt
van a másik tavaszi vándor, az örvös galamb

búgása és nászrepülése. Ültél már április vé-
gén, május elején erdô nyiladékon, ôzbak le-
sen, amikor ez a semmivel össze nem hason-
lítható burukkolás, és szárnycsattogtatás
megtöri, majd meggazdagítja a csendedet? 

Miért természetes számomra és számodra
az a csodás színorgia, ami az élôvilágra jel-
lemzô? Amíg minden érzékszervünk kifogás-
talanul mûködik, addig természetesnek vesz-
szük azt.Az a csodálatos ösztön, - melyet a te-
remtés érthetetlen génkombinációi hoztak
létre, - hogyan nyilvánul meg az állatok utód-
nevelésénél? 

Gyakran megállok horgászok mellett a
vadvizeknél. Ez év ôsze csapadékos volt, így
szeptember végén már vallattam az erdôk alj-
növényzetét gombák után. Így esett meg ve-
lem e kis történet is. Szóba elegyedtem egy
65-70 év körüli, sûrû kis emberrel a Veker-ér
partján, s kértem, hogy mutasson nekem cso-
dát. Én egy nyurgaponty gyönyörû színkom-
binációjára gondoltam, de "csak-
" szürke eminenciás kárászai voltak. Kérése-
met mégis teljesítette, mert a horgásztarisz-
nyájából csodálatos molyhos tinórukat borí-
tott a zöld pázsittal borított vízpartra.

- Hát ne csodálatosak? Itt szedtem a nyaras-
ban.

- Ez ehetô - tettettem, hogy amatôr vagyok,
bár ezt a fajt ismerem, és tudom, hogy a
szürke nyár gyökérkapcsolt gombafaja.

- Nézze csak meg az erdôben!
Ekkor autómból kiemelve a fonott kosarat,
melyet ilyen csodával készültem megtölteni,
így válaszoltam:

- készültem, de a barátságát köszönöm!
Magamnak pedig leszögeztem, hogy a mai

rohanó és pénzcentrikus világunkban ho-
gyan találhat az ember ennyi csodát egyszer-
re egy helyen? Az ehetô gombák és a vadételek
kombinált, vagy külön-külön elkészített
gasztronómiai csodáiról nem is szólok.

Csendes csodák
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MRÁZ JÁNOS 
2008-as falinaptára

Tisztelt Vadásztársak!
Ajánlom szíves figyelmetekbe a már megjelent  

2008-as falinaptáramat.
Temészeti, vadászati témájú olajfestményeim,

akvarelljeim és rajzaim válogatása, melynek mérete
43x31 cm. Ára 1000 Ft plusz postaköltség.
A naptár hátlapja alul 5 cm-rel hosszabb

cégreklámok elhelyezésére. 
Köszönettel: Mráz János festômûvész

Elérhetôségem: 6725. Szeged Faragó u. 32.
Tel.: 30/9436-299 

e-mail: mrazjano@freemail.hu 

BBaarrkkóócczzii  ééss  NNaaggyy  ttáárrssaaii
pprreeppaarrááttoorr  mmûûhheellyy

Igényes és precíz egyedi kivitelezésben vállalja

madár, kisemlôs, nagyvad mell- és csont

trófeák valamint hüllôk, kétéltûek, halak der-

moplasztikáinak elkészítését, valamint egyéb

csontanyagok kialakítását és régi prepará-

tumok felújítását, magánszemélyek, oktatási

intézmények, múzeumok és egyéb bemutató

központok számára

Mûhely: Hódmezôvásárhely, Ady E. u. 40

Tel.: 06-70-330-5988

e-mail: barkoczi@hotmail.com

A Csongrád megyei Vadászkamara tagjai,
vadászjegyük felmutatásával üzletünkben

diszkont áron vásárolhatnak.
Ajánlatunk visszavonásig minden termékre érvényes. Vadászüdvözlettel: Baranyi László üzletvezetõ.

Figyelem!

Próbálja ki!

Megéri!

HHaarrggiittaa JJJJaaaaggggdddd
VVaaddáásszzbboolltt
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves vásárlónknak!

Szeretettel várjuk régi és új kedves vásárlóinkat!

Nyitva:
Hétfô - Péntek 9,00-12,00 és 15,00-17,00

RReevvoollvveerr CCCCoooolllltttt    FFeeggyyvveerrsszzaakküüzzlleett
6900 Makó, Jókai u. 62./A.

Tel/Fax: 62/ 212-638 Mobil: 20/ 9109-789
www.hargitajagd.hu   e-mail: revolvercolt@freemail.hu

Vadászszerencsében gazdag új esztendôt!

Swarovski, Zeiss, Schmidt&Bender,
Kahles, Leica, Steiner optikák

kedvezô áron 30 év garanciával

Bevezetô áron!

Az erôs hazai

A Belga sörétes és golyós
vadászlôfegyverek forgalmazója!

HHaarrggiittaa JJJJaaaaggggdddd VVaaddáásszzbboolltt
6800 Hódmezôvásárhely, Andrássy u. 32.

Tel/Fax: 62/ 248-768 Mobil: 30/ 9580-603
www.hargitajagd.hu   e-mail: hargitajagd@invitel.hu

Browning és Zeiss képviselet.

CODY
MUNITION

CAL. 30-06 Sprg.
Hot-Cor Sp.
11,7 g / 180 grs.

20 cartridges, cartouches
patronuunaa, patroner

Cynergy Pro Sport Cal 20M

Már most kapható: 223, 7x64, 30-06, 8x57, 9.3x62
2008-tól lesz: 243W, 222, 308W, 7mmRM, 300WM


