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Olyan igazi gyöttmönt, 57 éves Hódmezôvásárhelyi agrár-
mérnök vagyok. Korán, már 14 éves koromba elkerültem ott-
honról, Sárospatakra. Sárospatak után Gödöllôre vezetett az
utam, és mint növényvédô agrármérnök végeztem az egyete-
men.

A fényképezés alapjait munkahelyemen tanultam meg.A di-
gitális fotózással 2003-ban kerültem közelebbi barátságba.
Engem a pillantok érdekelnek. Szeretem a reggeleket, estéket,
borongós, és napsütéses idôt, hiszen mindnek megvan a saját
varázsa. Nagyon
szeretem a mártélyi
Tisza-holtágat. Ké-
peimet magamnak
készítem, de 2004-
tôl már próbálom
megmutatni má-
soknak is.Voltak fa-
lon képeim Sáros-
patakon, Szegeden,
Hódmezôvásárhe-
lyen, Szentesen,
Mártélyon.

Gyakran megmo-
solyognak, amikor
négykézláb próbá-
lok valami aprósá-
got elkapni, de akik
ismernek, már las-
san megszokják.



A Csongrád Megyei Vadásznap 2009 július 5-
ikén Mórahalom városában a Vásártéren kerül
megrendezésre a városi programmal egyeztetve.

Az idei évben teljesen formabontó idôben és
szervezési elképzelésekkel kerül sor a Csongrád
Megyei Vadásznap rendezvényre, mely szándé-
kaink szerint a vadászattal hivatásszerûen vagy
sportszerûen foglalkozók, a vadászat iránt ér-
deklôdôk, a vadászathoz valamilyen formában
kapcsolódók számára lehetne ünnep, az iránta
érdeklôdôk részére pedig egy betekintés ebbe a
sajátosan szép és érdekes világba.

Mitôl is formabontó az idôpont és a szerve-
zés?

Hosszú évek óta, mióta a VKE kezdeményezé-
sére útjára indult a vadásznapok megrendezésé-
nek „hagyománya”, az idôpont mindig az „iga-
zi” vadászszezon kezdetéhez igazodott, amely
ugye a magyarországi nagyvad vadászat kezde-
tét – augusztus végét, szeptember elejét – jelen-
ti. Ez talán annak tudható be, hogy hazánk „va-
dászati nagyhatalom” – rendkívül hízelgô, de
napjainkra kissé megkopott – minôsítésének a
bázisa a szarvasbika és a dámbika vadászata,
ami ezen idôpontoktól kezdôdik. Nem gondo-
lom, hogy ez nem lehetett helyénvaló, de napja-
inkra talán elvárható a vadászati elképzeléseket
és elvárásokat képviselni és integrálni hivatott
szervezetektôl – a megyei vadászszövetségekre
és a vadászkamarákra gondolok –, hogy az ilyen
események idôpontjának kijelölésekor a regio-
nális szempontokat is vegyék figyelembe. Azt
gondoljuk és reméljük, hogy az ôzbakvadászat
legszebb és talán leginkább „vadásznak való”
idôszaka – az ôz hívással történô vadászata –
elôtt néhány nappal még „ráérnek” a hivatáso-
sok, még nincs minden sportvadász szabadsá-
gon, és talán az árusok, az elôadások szereplôi,
és a nézôk is készülnek erre az eseményre. Talán
az sem utolsó szempont, hogy a megye vadásza-
inak jelentôs része jár az ország más részeire va-
dászni, és a vadász-barátságok egyik „ápolási
lehetôsége”, a vendég-társaság megismerése
szempontjából kiváló lehetôség a megyei va-
dásznapokon részt venni – ha idôben eloszlik a
„tizenmegyei” program több hónapra, több
hétvégére...

A szervezési elképzelésekben pedig az jelenti
a formabontást, hogy 2009-ben nem az egyik
szervezet szervezi a másik pedig „támogatja” a
rendezvényt, hanem a szövetség és a kamara
egyébként többé-kevésbé ugyanazon tagjai KÖ-
ZÖSEN, és láthatóan eredményesen vesznek
részt ebben az egyébként egyáltalán nem kis fel-
adat színvonalas megoldásában.

A két megyei vadászati szervezet közösen
döntött a térség illetve a konkrét helyszín kivá-
lasztásáról, s errôl idén a vadászatra jogosultak
is véleményt nyilváníthattak a döntést megelô-

zôen. A gondolkodásba Mórahalom városa is
hamar bekapcsolódott, hiszen az idei évben
megpróbáljuk a rendezvényünket hozzákap-
csolni egy másik, talán hasonló ünnepi jelentô-
séggel bíró eseményhez, Mórahalom várossá
nyilvánításának 20. évfordulójához. Azt gondol-
tuk, egy önálló rendezvény sikere a mai gazdasá-
gi körülmények között minden bizonnyal növel-
hetô – és talán sokkal gazdaságosabbá is tehetô
– ha egy másik, egyébként szintén érdeklôdésre
számot tartó rendezvénnyel kapcsolódik össze.
Egy település életében nem mindennapi dolog a
várossá válás, a fejlôdés magasabb fokára –
rangjára – emelkedés, ráadásul a vadászat is az
elmúlt idôszak során hozott intézkedések hatá-
sára egyre inkább a településeken élô földtulaj-
donosokon és vadászokon keresztül összekap-
csolódik a település életével. A vadászat mint
gazdasági tevékenység, mint környezetvédelem
és mint a település életét is valamilyen módon
befolyásoló tevékenység hat az ott élôkre, érdek-
li és foglalkoztatja ôket... miért is ne velük együtt
ünnepeljünk?!

...és végül a gyerekek...! Szerencsére Móra-
halom térségében a gyerekek még ismerik „élô-
ben” a házi állatokat, sôt legtöbbje bizonyosan a
vadon élô állatok közül is sokkal találkozik... de
talán ezek az alkalmak kínálkoznak leginkább
arra, hogy a gyerekeknek megmutassuk a „Va-
dászt”, aki nem feltétlenül vérengzô, aki tud kür-
tölni, aki elegáns, aki sok olyat tud, amilyet nem
sokan..., akinek olyan csodálatosan szófogadó a
kutyája...

Szeretnék pár szót intézni a vadászatra jogo-
sultak, a Vadásztársaságok irányába is!

Tisztelt egyesületi Vezetôk, tisztelt Tagok, tisz-
telt IB-k... Közgyûlések!

Hosszú évek óta talán elsô alkalom, hogy a
megye vadászati szervezetei egységes álláspon-
tot képviselnek a megyei vadásznap helyét, ide-
jét és a szervezés metódusát illetôen. Ez egy na-
gyon fontos olyan helyzet, amelynek minden le-
hetôségét meg kell ragadni! Szeretném, ha a Tár-
saságok, j e l e n j e n e k m e g  a vadászna-
pon, mindenki, aki csak teheti. Jelenjenek meg –
kérem – és ez nem azt jelenti, hogy jöjjenek el
páran, hanem lehetôleg a Vt-k állítsanak egy
sátrat, vigyenek oda pár padot, fôzzenek egy
pörköltet, hívják meg a tagjaikat, esetleg tegye-
nek ki a sátor/stand elé egy kis tablót a
trófeáikról/ból, melyre büszkék... és tegyenek ki
egy névtáblát, hadd tudják az arrajárók, hogy...
olyan nevû vadásztársaság is van a megyében...
legyenek büszkék a nevükre... és legyen büszke
minden IB a tagságára...
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Csongrád megye Hivatásos-, és Sportvadászai,
Vadászjelöltek!

Vadászok, Látogatók!

A vadászati rendezvény-részeket szervezôk
nevében mondom, minden igyekezetünk arra
irányul, hogy tartalmas és látványos esemény
legyen az idei megyei vadásznap. Azt szeret-
nénk, hogy a városi ember közelébe hozzuk a
természet általunk ismert és szeretett szépsége-
it, és természetesen azt szeretnénk, ha egészsé-
ges, emberi, baráti kapcsolatok születnének,
mélyülnének... esetleg kerülnének vissza a nor-
mális kerékvágásba. Ez az esemény egy ÜNNEP,
a vadászok évente egy alkalommal való olyan
összejövetele, amikor szeretnénk a rólunk kiala-
kulni látszó elônytelen képet kissé árnyalni, és
az ôszinte szándékkal közeledô felé a barátsá-
gunkat nyújtani.

Legyen ez az ÜNNEP alkalom arra, hogy egy
pillanatra megálljunk a napi rohanással..., mert
az ünnepnek csak akkor van méltósága, ha ha-
gyunk rá megfelelô idôt, hogy megtaláljuk ben-
ne az örömöt!

Akinek van rá módja és lelki késztetése, ké-
rem hallgassa meg a prédikációt is, mert ha nyi-
tott füllel, szívvel és lélekkel hallgatja... minden-
ki megtalálhatja benne a számára fontos üzene-
tet...

Találkozzunk 2009. július 5-én, Mórahalmon a
Vásártéren!

Hegyes Zoltán
a Csongrád megyei Vadászkamara

és Vadászszövetség elnöke

Érvényesítsük
vadászjegyünket!

A vadászjegyek érvényesítésének
kampányfeladatán túljutottunk. Az elôzô
évre váltott jegyek érvényessége február

végén lejárt, eddig kellene
mindenkinek megújítania.

Tavaly 2293-an váltottak vadászjegyet,
idén eddig kevesebb, mint 2000-en.

Annak a vadásznak, aki a vadászjegyét
nem érvényesítette, fegyvertartási
engedélye sem érvényes, rendôri
ellenôrzés (tárolóhely, stb.) során

súlyos szankciónak teheti ki magát.

Felhívjuk a mulasztásban lévô vadászok,
kamarai tagok figyelmét, saját érdekük-

ben – a kellemetlenségek elkerülése
végett – mihamarabb pótolják mulasztá-
sukat és érvényesíttessék vadászjegyeiket.
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Megalakul a
Csongrád Megyei
Vadász Baráti Kör

A vadászok különféle eseményeken, vagy ép-
pen spontán beszélgetések alkalmával elmond-
ták, hogy hiányzik egy lehetôség, egy alkalom
egy hely, ahol kulturált környezetben -  és nem
az utcán - el lehet beszélgetni hobbinkról, netán
a világ dolgairól, ismereteket lehet bôvíteni, va-
dászatokat lehet szervezni. Egy lehetôség, ahol
idônként összejöhetnek idôsek, fiatalok, külön-
bözô vadásztársaságok tagjai, vagy éppen azok,
akiknek nincs területes tagságuk.

Erre az igényre építve gondoltuk, hogy a Va-
dászkamara tárgyalóhelyiségét klub célra is fel
lehetne használni. A technikai feltételek adot-
tak, az igényekhez (és lehetôségeinkhez) igazít-
va folyamatosan lehet a programokat szervezni.

Számítunk a közelmúltban megalakult Szege-
di Vadászok Baráti Körének tagjaira, tapasztala-
taikra, együttmûködésükre, melyre egyébként
nyitottak. Dorogi Géza vállalta a Csongrád Me-
gyei Vadász Baráti Kör beindítását, programok
szervezését, együttmûködve a Megyei Kamará-
val.

A szervezéssel, programokkal, a klubélettel
kapcsolatosan információt folyamatosan tu-
dunk adni az alább felsoroltak szerint.Várjuk az
érdeklôdôket, javaslatokat, számítunk a megye
vadászaira!
A Csongrád Megyei Kamara honlapja:

www.vadaszkamara.hu
e-mail címe: omvkcsongrad@invitel.hu

Telefon: 06/62/420-362
Dorogi Géza: e-mail: dorogigeza@freemail.hu

Telefon: 30/291-6034

Képzettek vagyunk
Az Országos Magyar Vadászkamara alapsza-

bályában foglalt továbbképzési kötelezettségnek
tettünk eleget mi, Csongrád megyei hivatásos
vadászok a húsvét elôtti szerdán.Az „öreg moto-
rosok” közül eltûnt néhány megszokott tekintet,
de fiatalokban és új arcokban nem volt hiány.

A regisztrációt követôen Hegyes Zoltán az Or-
szágos Magyar Vadászkamara Csongrád megyei
területi szervezetének elnöke köszöntötte a
nagyszámú publikumot és a tôle megszokott
részletességgel adott áttekintést a szervezet el-
múlt egy évérôl, a hivatásos vadászok
2008/2009-ben végzett szakmai munkájáról és a
fontosabb rendezvényekrôl. A szakembergárdá-
nak a munkában további minôségi elôrelépést
kívánva jelezte a jövô útját Csongrád megyében
is: egységes legyen a vadászok fellépése a külvi-
lág felé.

Szél István a Vadászati felügyelôség osztályve-
zetôje tájékoztatót tartott a vadászható fajok
becslésérôl és állomány-hasznosításáról, majd a
közelmúlt, illetve az elôttünk álló idôszak jog-
szabályi változásait ismertette. A beinduló ôz-
bakvadászat fontosságára, buktatóira és a tró-
feabírálat mikéntjére fektetett nagy hangsúlyt a
gyakorló vadgazdaként is jól ismert szakember.

Hajas Péter a fogoly visszatelepítési program-
ból jól ismert projektvezetô referens hazai és
külföldi kutatások eredményeit ismertetve bizo-
nyította, hogy eredményes apróvad-gazdálko-
dást nem folytathat senki sem szigorú ragado-
zó-kontroll és intenzív dúvad-apasztás nélkül.
Én bizony kevés vadászmestert és vadásztársa-
sági elnököt véltem a hallgatóság sorai közt fel-
fedezni. Pedig a csapdázás anyagi hátterét nekik
kell biztosítani. Az élvefogó csapdák 24 órás
szolgálatot látnak el, és megduplázhatják a hiva-
tásos vadász dúvad-gyérítési mutatóit. Arra
nem tért ki az elôadó, hogy a hivatásosvadász-
gárda természetes jellegzetessége a csapdázás
iránti igény és az a vágy, amely a nemkívánatos

dúvad-állományt minimális szintre igyekszik
csökkenteni. A költô és hadvezér Zrínyi Miklós,
a szigetvári hôs unokája mind a kardforgatás-
ban, mind az irodalomban igazolta élete vezér-
gondolatát: „Minden erômmel a török ellen!”
Volt egyszer egy országos konferencia a hivatá-
sos vadászok részére Gödöllôn még 2002. au-
gusztus 23-án. Tudjátok, mi volt a jelmondata?
„Képzett, elkötelezett és megbecsült hivatásos va-
dászokkal vadállományunk jövôjéért.” Jól hang-
zik, ugye? Én a három elsô szóra helyezem a
hangsúlyt. (Az „és” kötôszó nem tartozik e há-
romba.) A jelmondat megvalósítását, a tovább-
gondolását rátok és elöljáróinkra, alkalmazóink-
ra bízom.

Ebédidô helyett, de nem ebéd helyett követke-
zett Gálfi István. A Csongrád megyei hivatásos
vadászok kamarai alelnöke idegeinket borzolta
kiváló agancsgyûjteményével. (Az idén nem
hordoznak ilyen fejdíszeket a bakok.) Hullott
agancsok sorozataival bizonyította a genetikai
képesség fontosságát az agancs-felrakásban.
Konzultációra hívta a kollégákat. Én tudom, és
bátran elmondhatom, hogy jó pap is holtig ta-
nul, és újból elfogadom Szél István gondolatvilá-
gát, miszerint „ôzbakismeretbôl hülyén halok
meg”. Igen lassan áll össze az idôjárási viszo-
nyok, takarmányozási feltételek és a jó vagy ép-
pen rossz agancsfelhozatal közti kapcsolat.

Nehéz ôzbakvadászati idény elôtt állunk, nem
ígérkeznek kiugró trófeák, és a külföldi bérvadá-
szokat sem kell baleseti sebészetre vinni me-
gyénkben, a nagy tülekedésben szerzett sérülé-
seik ellátására. Mivel az élô mezei nyúl exportját
követôen a legtöbb bevételt az ôzbak adja régi-
ónkban, igen fájó ponttá válhat, ha fizetésünket
nem tudjuk munkáltatónk felé realizálni. Hát
még akkor mennyire fájna a bevételek hiánya,
ha kis százalékban is, de érdekeltek lennénk a
bérvadásztatás hozadékából!

Utolsó felvonásként babgulyás volt az elôadás
és az étvágy tárgya.
Méghozzá ad libitum,
ahogy a nyalósó adago-
lását tanultuk még a 70-
es években a fôiskolán.
Nem is ment haza éhen
egy jáger sem, akinek
egy kis sütnivalója és
étvágya volt. Uraim, üdv
a vadásznak!

Anno Domini 2009.
Szent György havának
8. napján.

Pongó Gyula

A megye legjobb
csapdázó
mestere

Az OMVK Csongrád Megyei Területi Szerve-
zete a vadgazdálkodás segítése és a vadállo-
mány védelme érdekében a ragadozók gyéríté-
sében a legjobb csapdázási eredményeket elérô
hivatásos és sportvadászok részére meghirdeti a
„Megye legjobb csapdázó mestere” versenyt. Az
„Aranyszarka díjat” elnyerô, három legeredmé-
nyesebb vadász egy-egy 14 karátos aranyból ké-
szült, szarkát ábrázoló kitûzôt kap. A díjat azok
kapják, aki a legtöbb szôrmés és szárnyas kárte-
vôt fogják el csapdával 2009. március 1. és au-
gusztus 31. között. A csapdázás eredményét
szeptember 15-ig kérjük megküldeni. A ver-
senyben való részvétel másik feltétele, ha a fogá-
si eredmény megküldését, a vadgazdálkodó
szervezet vezetôje vagy valamelyik vezetôségi
tagja aláírásával igazolta.

OMVK Csongrád Megyei Területi
Szervezete
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Az utolsó szalmaszál „Monitoring”!
Ha valaki azt mondja tíz évvel ezelôtt, hogy

nem vadászhatok kedves madaramra szabadon,
kinevetem. Mégis eljött az a pillanat, amire már
3-4 éve szakmai fórumok kongatták a „vészko-
lompot”, az erdei szalonkára jelenleg nincs va-
dászati idény. Sokszor vesézett téma, hogyan le-
het más tagállamokban vadászni szalonkára.
Ezzel nem kívánok jelen írásomban mélyreható
erkölcsi és szakmai kollégiumot nyitni, megtet-

ték már mások más fórumokon. Lehet vitatni a
taktikát, amivel próbálkozunk, hogy újra hódol-
hassunk a szenvedélyünknek, de jelen helyzet-
ben Nekem sem jutott volna jobb az eszembe.
Tehát maradt a „monitoring” vagyis az egyed-
számlálás, amihez szerencsére elég sok vadá-
szatra jogosult csatlakozott ahhoz, hogy ered-
ményes munkát lehessen végezni.

Kissé bonyodalmas volt a gyakorlati megva-
lósítás kezdete, sajnos olyan „magyaros”. De el-
indult. Reméljük nem hiába való munka lesz.

Mégis milyen tapasztalatokkal közeledünk a
vonulás végéhez?

Természetesen a szalonkavarázs megszállott-
jai most is várták, a „királynôket”, hiszen Ôk mit
sem tudtak az emberek kicsinyes játékairól.
Márpedig egy „királynôt” nem illik várakoztat-
ni!

Jöttek is hûségesen, mint mindig. Ugyanazzal
a várakozással álltunk ki esténként és reggelen-
te, mint eddig, csak kissé ritkábban. A szív
ugyan úgy hevesebben vert, ha cippogást, korro-

gást halottunk csak a
beteljesedés hiány-
zott. Az, hogy lehet-e
teljes egy kapcsolat
beteljesedés nélkül,
mindenki döntse el
maga, ki-ki vérmér-
séklete szerint.

Jöttek-mentek a
hírek a szalonkava-
dászok között ki mit
látott, hallott. Ezeket
a  tapasztalatokat
összegezve elmond-
ható, jó év volt.
(Mintha az EU a sza-
lonkákat is értesítette
volna, hogy idén Ma-

gyarországon tilos vadászni rájuk... a szerk.) Re-
mek húzásokat lehetett tapasztalni már március
elején.A csúcs március 12. és 20. közé esett majd
még egy hullám jött 30. és április 4. között-

Ezúton szeretném megköszönni mindazon
vadásztársainknak a munkájukat, akik lefegyve-
rezve bár, de töretlen akarattal próbálják az utol-
só szalmaszálat megragadni és visszaszerezni a
jogot a tavaszi szalonka vadászatra. Remélem
azok az emberek, akik majdan érdekeinket kép-
viselik ugyan ilyen elszántan teszik.

M.P.

név zóna 21.febr 28.febr 07.márc14.márc21.márc28.márc04.ápr 11.ápr 18.ápr 25.ápr
Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság (Ópusztaszer) 1 2--0 5--3 7--4 11--4 1--1
Hód-Mezô Vadász Egyesület (Hódmezôvásárhely) 1 0--1 1--1
Mártélyi Vadászok Egyesülete (Mártély) 1 0--1 5--4 4--7 7--8 7--2
Hód-Vad Vadász és Természetvédô KHE. (Hódmezv.hely) 1 2--4 2--3 1--1
Földeáki Dózsa Vadásztársaság (Makó) 1 1--0 2--0 2--0 2--1 1--2
Makói Marosmenti Vadásztársaság (Makó) 1 5--3 3--0 2--3
Maroslelei Földtulajdonosok VE. (Tápiószecsô) 1 2--2 1--2 3--3 2--0 1--1
Dél-Tiszai Vadásztársaság (Tiszasziget) 1 0--1 3--4 5--2 7--4 3--1
Deszki Gazdák Vadásztársaság (Deszk) 1 3--3 1--0 1--0
Bársony I. Mg. Szakközépiskola (Csongrád) 2 0--2 3--0 1--0
Csanytelek és Térsége Földtulajdonosok VT. (Csanytelek) 2 2--1 1--0 2--2 3--2
Móra Ferenc Vadásztársaság (Balástya) 2 1--0 2--0
Mentett-Réti Vadásztársaság (Szentes) 2 3--1 3--0 7--1 2--0
Új Barázda Vadásztársaság (Szentes) 2 1--2 3--1 4--1 3--3
Szegvári Vadásztársaság (Szegvár) 2 1--0 2--1 1--1
Mindszenti Vadásztársaság (Mindszent) 2 3--0 4--1 2--3 3--2
DALERD ZRT.-Tompahát (Szeged) 2 1--0 2--2 1--0
DALERD ZRT.-Ásotthalom (Szeged) 3 4--0 1--4 1--2
Összesen: 1--2 5--4 33--20 39--32 60--31 29--19

Negyedik Spektív-díj
Az OMVK Csongrád Megyei Területi

Szervezete és a Csongrád Megyei
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Vadászati és Halászati Osztálya
vadgazdálkodás, ezen belül az ôzzel

való jobb gazdálkodás érdekében
negyedik alkalommal hirdeti meg a

„SPEKTÍV-DÍJ”-at.

Ezt az a vadászatra jogosult nyerheti el,
aki az idei vadászidényben nem, vagy
csekély számban visz bírálatra olyan

ôzagancsot, amely mínuszpontos
értékelést kap. Holtverseny esetén az

dönt, hogy melyik vadgazdálkodó
terítéke közelíti meg leginkább az aján-
lott koreloszlást, és harmonizál az éves
vadgazdálkodási tervben elôírtakkal. A
korrekt értékelés miatt azon vadgazdák
vesznek részt a versengésben, akik min-
degyik ebben ez évben terítékre került

ôzbakot a Csongrád Megyei Trófe-
abíráló Bizottságnál bíráltatnak el. A

létszámbeli eltéréseket (az elejtett
bakok száma) arányosan értékelik. Az

értékelésbe beleszámít az agancsok
bírálatra való elôkészítettsége is.

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

A díj meghirdetése mellett ezúton is fel-
hívjuk a figyelmet a szakszerû, minden
körülményt figyelembe vevô vadásza-
tra, vadász kísérésre, szolgálva ezzel a

megye vadgazdálkodását.

Az elsô szám a látott, a második szám a hallott szalonkák száma
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Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok
Ismét ott voltunk

Ahogyan már megszokhattuk Hódmezôvá-
sárhely ismét kitett magáért. Nem csak a nagy
Hód Mezôgazda Zrt., hanem a város is. Három
nap alatt április 24-26. között 70 000 látogató ke-
reste fel a nemzetközi kiállítást, amelyen az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is egy szomszédos
nemzet volt díszvendég. A hazai leggyakorlatia-
sabb kiállítás - így jellemezte Harsányi Zsolt az
Axiál Kft ügyvezetôje, a Hód Mezôgazda Zrt.
egyik tulajdonosa a szakmai napokat, aki egyéb-
ként nagy vadász és szívén viseli a Csongrád
megyeiek ügyét. Ebben az évben így másodjára
lehettünk ott az amúgy elsôsorban állattenyész-
tés jellegû mezôgazdasági napokon.A kiállításra
idén Szerbiai Köztársaság és Lengyelország után
Ukrajna látogatott el.

Hazánk agrárminiszterét, Gráf József vendég-
látót és Leonid Kozachenkot Ukrajna korábbi
miniszterelnök helyettesét, az Ukrán Agrárkon-
föderáció elnökét Dr. Dezsô József ezredes (va-
dász) Hódmezôvásárhely rendôrkapitánya négy
motoros rendôrrel hozattatta be a városba.

A megnyitón elsôként Gráf József köszöntötte
a hazai agráriumot, ahol idén már második al-
kalommal önálló kiállítási területtel a vadászok
és az erdészek is megjelentek sôt ismét együtt
voltak a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai-
val, amely kiváló eredmény Csongrád megye
vadgazdálkodása és természetvédelme között.
Az OMVK Csongrád megyei területi szervezete
élén Hegyes Zoltán elnök, míg a Délalföldi Erdé-
szeti Zrt.Vass Sándor vezérigazgatóval, Bajorhe-

gyi Tünde vadászati ágazatvezetôvel képviseltet-
te magát, de Tajti László a Kiskunsági Nemzeti
Park Õrszolgálatának vezetôje is tiszteletét tette.

A miniszter elmondta, hogy nincs jó helyzet-
ben a mezôgazdasá-
gunk. Míg egyes terüle-
teken belvíz okozott
problémát az ország dé-
li megyéiben aszály
sújtja a termelôket. Ki-
tartásra buzdított - vad-
földjeinkkel magunk is
érezzük az idôjárás
okozta problémákat.Az-
óta elmondhatjuk, hogy
május végére, június
elejére érkeztek meg az
esôk. Szegény tavaszunk
volt. Idén 1300 milliárd
forint hívható le az Eu-
rópai Uniós források-
ból, ebbôl már 600 mil-
liárd forint itt van ha-
zánkban - emelte ki. Aho-
gyan az elmúlt évben
2009-ben Lázár János
polgármester és vadász
idén is köszöntötte a ki-
állítást és Gráf József
szavait, eddig elért sike-
reit is üdvözölte. A poli-
tikus kiemelte, Hódme-
zôvásárhely megtartó
erejéhez szükség van a

m e z ô g a z d a -
ságra. A nagy
a g r á r c é g e k
m û k ö d é s e
szervesen hoz-
zájárul a város
zavartalan éle-
téhez és ezek
stabilitásához
a Földmûve-
lésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium is tevékenyen
segített, a város igen erôs a vadgazdál-
kodásban is.

Leonid Kozachenko az Ukrán Agrár-
konföderáció elnöke örömmel fogadta
Magyarország érdeklôdését Ukrajna
felé. Újra nyílnak a piacok és Kelet Eu-
rópa legnagyobb pénzügyi forgalma
bonyolódott le hazánk és szomszédunk
között, vadászatra is szívesen várnak
bennünket, igyekeznek a Kárpátokban
együtt mûködni a két EU tagállammal
Romániával és Szlovákiával, hogy egy-
ségesen kezeljék a területet - mondta el
a megnyitót követôen az elnök.

A három napos kiállításon termé-
szetesen joggal lehettek ott a vadászok,

hiszen a vadgazdálkodás, sôt a zárttéri vadte-
nyésztés bizony tud némi fejtörést okozni, még
tapasztalt állattenyésztéssel foglalkozó szakem-
bereknek is - mondta Szabó Lajos a Hódagro

Zrt. vezérigazgatója. A puszta ötös vágtázása
mellett agárfuttatásra is sor került. Az Országos
CACL coursing agárversenyen figyelhettük a va-
lamikor nomád életünkben fontos szerepet ját-
szó kutyák robbanékonyságát, miközben Fackel-
mann István és számos VT, mint az Ôszeszék és
környéke, a Csanyteleki, a Vízügyi VT bográcsá-
ban különféle vadételek rotyogtak. Mint minden
évben a vadászkürtök érces hangja a Vándorsó-
lyom fogadó elôtti ôz szoborhoz megemlékezés-
re szólította fel a megye vadászait, vendégeit,
ahogyan másnap a OMVK területi szervezeté-
nek Kynológia Bizottságának kutyás bemutató-
jára is szívesen fogadtak mindenkit.

Szilágyi Bay PéterDíszvendégeink: balról Leonid Kozachenko
és jobb oldalt Gráf József

Hegyes Zoltán, a Kamara és Szövetség elnöke köszönti
az Ôznyitány vendégeit, Békés Sándor és Koncz István írókat

Gálfi István vadászkürt-gyûjteménye
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Vadász kiállításon jártunk
Temesváron

Az idén másodszor rendezték meg a temesvá-
ri nemzetközi „HUNT § FISH  EXPO” vadász-
természetvédô-horgász kiállítást. Most is együtt
a színpompás és nagy tömegeket vonzó virág ki-
állítással-vásárral (számos szegedi kiállítóval),
igazán kitûnô helyszínen a belvárosban a
TIMCO csarnokban.

A kiállítás méreteiben a tavalyinál szerényebb
volt, a gazdasági nehézségek ide is begyûrûztek,
de azért több külföldi kiállító is részt vett a sok
magyar és hazai mellett. A látogatók száma vi-
szont jelentôsen nôtt.

Ha jellemezni akarnám, akkor az a találó,
hogy egy „kicsi FEHOVA”. Mindenbôl van kós-
toló, vadászat, horgászat, természetvédelem, ku-
tya stb., akit érdekel ez a terület, az megtalálja,
amit keres. Annak ellenére, hogy a belváros kel-
lôs közepén van, a parkolás is megoldott, ami
nem mellékes! A belépôjegy ára barátságos: 2
lej, azaz 140,-Ft.

A Szegedi Vadászok Baráti Köre tavaly az
elsô kiállításon is részt vett, sôt elmondhatjuk,
hogy a véletlen folytán itt alakultunk meg
(„emigrációban”). Tavaly két tele kocsival, 9-en
mentünk. Ôzpörköltet fôztünk, nagy sikere volt
a bográcsos fôzési „bemutatónknak”. Egy iga-
zán baráti kapcsolat kezdôdött a Vásár Igazgató-
sággal és a Temes Megyei Vadász és Halász
Egyesülettel.

Az idén fejlesztettünk. Sikerült megnyerni a
Csongrád Megyei Vadászkamara támogatását,
amelyet ezúton is köszönünk. Anyagiakkal és
Komoly Tamás barátunk révén különféle szak-
mai tájékoztató anyagokkal, vadászati szaklap-
ok közelmúltbéli példányaival (milyen nagy kár
bezúzni az eladatlan példányokat), melyek igen
nagy sikert arattak, mind egy szálig elfogytak.
Sok a magyar anyanyelvû vadász, aki nagy
örömmel és érdeklôdéssel – netán meghatot-
tan – vette kézbe, az ott egyáltalán nem ismert
irodalmat.

Most már kilenc kocsival, 30-nál többen utaz-
tunk (vadászfeleségek is jöttek!). A Kamara is

képviseltette magát Fackelmann István sportva-
dász alelnök személyében. A Vásárigazgatóság –
Roxana Asszony és Alex Úr – valamint a Temes
Megyei Vadász és Horgász Egyesület teljes ve-
zérkara fogadott bennünket. Igazán megtisztelô
volt. Kitûnô árnyas, tágas kultúrált helyet kap-
tunk. „Kirendelt”tolmácsunkkal, Kingával öröm
volt  együttmûködni, minden kérésünket meg-
oldotta.

Elôre leszerveztem, lehetôség volt másfél órás
gyalogos belvárosi városnézésre is. Kicsit tartot-
tam ettôl, de kellemes meglepetésként minden-
kit érdekelt, alig maradtunk a bogrács mellett.
Helyi idegenvezetônk, Koppány mindenki meg-
elégedésére tette a dolgát.

Három bográcsban fôztük a „magyar” vad-
pörköltet. Mester szakácsaink Tóth Pál, Hegedûs
József és Kotogány János szép elismerô oklevelet
kaptak, de elismerés az is, hogy minden elfo-
gyott az utolsó falatig. Az ebédnél felemelô volt,
amikor a budapesti Kamarai Vadászkürt Egye-
sület jelen levô tagja a látogatók és tiszteletünk-
re bemutatót tartott.

Ebéd után hosszasan beszélgettünk. Megtisz-
telt bennünket Románia Európai Uniós termé-
szetvédelemért felelôs parlamenti képviselôje,
akivel mindkét fél részére hasznos beszélgetést
folytattunk, megismertünk számunkra tanulsá-
gos román álláspontokat  

Az asszonynép magának, férfiaink az otthon
maradt kedveseiknek szép virágokat vásároltak,
majd egy kellemes nap után élményekkel és ba-
ráti kapcsolatokkal gazdagodva tértünk haza. A
szakmai és emberi kapcsolatbôvítést majd foly-
tatjuk a Csongrád Megyei Vadásznapon július
5.-én Mórahalmon, ahova természetesen meg-
hívtuk vendéglátóinkat.

Temesvár-Szeged 2009. május

Dorogi Géza
a „TRÓFEA” Szegedi Vadászok

Baráti Köre Elnöke

A tavalyi sikeres tömörkényi vadásztalálkozó
után Csongrádon tartották ezt a rendezvényt.
Május 1-jén egész napos programokkal várták
az érdeklôdôket.Volt majorett-bemutató, képzô-
mûvészeti kiállítás, fôzôverseny. Nagy sikert ara-
tott a színpadon Kasper Máté és Hegyes Balázs
bemutatója, akik az erdôk és mezôk vadjainak a
hangját utánozták. A rendezvény jó hangulat-
ban, szép napsütésben zajlott le.

Gasztrománia és
vadásztalálkozó

Csongrádon

VAV vizsga,
vizslák részére!

A Vadászkutya Bizottság, augusztus 15-
én, szombaton vizslák részére vadászati

alkalmassági vizsgát szervez.

Jelentkezési lapok letölthetôk a kamara
honlapjáról, illetve beszerezhetôk a ka-

mara irodájában.

Vizsgával kapcsolatban lehet érdeklôd-
ni: Bajusz István 30/4290-322 vagy a

Kamarától a 62/420-362 telefonszámon.

Jelentkezési határidô: 2009. július 31.

Vadászkutya Bizottság

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
Hegyes Zoltán

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
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Agrártámogatás - vadgazdálkodásra
A közelmúlt (április 14-ig) feladata volt az Eu-

rópai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) támogatást nyert gazdálkodók rendsze-
res monitoring adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek teljesítése. Az adatszolgáltatás kiterjed a
gazdálkodási adatokra, az egyes támogatási cé-
lok megvalósulásának mutatóira. Vadásztársa-
ink vonatkozásában elsôsorban a mezôgazdasá-
gi területek erdôsítésére az EMVA keretbôl fel-
vett támogatásoknál jelentkezett ez a kötelezett-
ség (SAPS és AKG forrása az EMOGA, így azt
nem terheli ez a monitoring feladat).

Tekintettel arra, hogy a korábban vadgazdál-
kodási alapból, újabban „de minimis”-nek ne-
vezett, a klasszikus vadgazdálkodási feladatok
segítésére biztosított támogatások jelentôsen
beszûkültek, most nagyobb figyelmet kell szen-
telni a vadászokat mint földtulajdonosokat, illet-
ve a vadásztársaságokat, mint földhasználókat
érintô támogatási lehetôségekre. Jelenleg legak-
tuálisabb feladat a területalapú támogatás
(SAPS) igénylése, amely hektáronként kb.

35.000 Ft forrást biztosít. A hagyományos nö-
vénytermesztési, kertészeti és rét-legelô gazdál-
kodási tevékenységek mellett a vadföldgazdál-
kodásra, vadlegelôk használatára is igénybe le-
het venni. Beadásának határideje: május 15, ki-
zárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresz-
tül lehetséges. Segítséget nyújtanak a falugazdá-
szok, kamarai tanácsadók és meghatalmazott
szaktanácsadók. A SAPS támogatás igénylô
elektronikus felületen összesen 16 jogcímre le-
het kifizetési kérelmet benyújtani (pl. KAT,
Natura 2000, EMVA erdôtelepítés, AKG stb.)
Akik az elmúlt évben vettek igénybe támogatást,
nevükre szóló, jelszavukat tartalmazó csomagot
vehettek át április közepéig. Akik ezt nem tették
meg, jelen infó szerint postán kapják kézhez.Aki
új igénylôként jelentkezik, egy a
http://mvh.gov.hu honlapról letölthetô G946-os
kérelem nyomtatvány kitöltött példányát küldje
el az MVH megyei kirendeltségéhez: 6701 Sze-
ged, PF. 26 címre.

A támogatás igénylés három lépcsôs: elôbb

meghatalmazást tölt ki a falugazdász, vagy ka-
marai tanácsadó, melynek révén jogosulttá válik
az ügyfélkapun keresztüli beadásra, majd a
G002 regisztrációs lapon pontosítják a szemé-
lyes adatokat. Ezt követôen kerülhet sor a konk-
rét támogatás igénylésre. Vigyázzunk a táblák
határvonalainak pontos berajzolására és a tény-
legesen mûvelt területnagyságra, mert a késôbbi
ellenôrzéseknek ez lesz az alapja.. Ezen kérelem-
felületen igényelhetjük a 2008/9 évi AKG kifize-
tést is.Az AKG elsô ötéves ciklusának utolsó évét
teljesítjük és várhatóan május 15-ét követôen le-
het pályázni a következô ötéves ciklusra. Ennek
követelményrendszerét gondosan át kell tanul-
mányozni, hogy tudjuk-e azokat teljesíteni öt
éven át, figyelembe véve a kölcsönös megfelelte-
tés január 1-je óta bevezetett kötelesség vállalás
rendszerét is.

Fackelmann István
sportvadász alelnök

Szent Hubertusz Kupa 2009.
Csongrád megyei vadászok lôversenye
A verseny célja: Versenyzési, gyakorlási lehetôség biztosítása Csongrád

megye lôterein, a lôterek bemutatása.

A fordulók helyszínei és idôpontjai:

I. forduló: Csongrád Cseh István Koronglôtér lôtér, május 1-én 9 órától.
25 toronykakas +25 gyorsított korongvadászat.
Asztalos Zoltán: 30/219-3677.
II. forduló: Ásotthalmi lôtér, május 23-án 9 órától,
25 gyorsított korongvadászat + 25 bolygó trap.
Tóth András: 30/9258-656
III. forduló: Hódmezôvásárhely Szakszervezeti Vt. lôtere, június 13-án

9 órától.
50 korongos korongvadászat
Égetô József: 30/240-3984
IV. forduló: Szegedi lôtér, július 11.-én 9 órától,
25 vadásztrapp + 25 vadász skeet.
Mácsai Béla: 30/955-0134.
V. forduló: Kiszombori lôtér, július 25-én 9 órától.
25 vadász skeet + 10 lövés 0.22-es fegyverrel 50 m, nyílt irányzék.
Sákovics József: 30/938-0399

Nevezés és nevezési határidô: a fordulófelelôsénél telefonon vagy a
verseny napján 8:30-ig.

Nevezési díj: fordulónként egyéni indulóknak egységesen 4000 Ft
(+Áfa), mely magában foglal  a versenyzô részére egy ebédet. A versenyek
lebonyolítása, értékelése a Magyar Korongvadász Szövetség szabályai sze-
rint.

Résztvevôk: érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezô Csongrád
megyei vadászok.

Általános tudnivalók: a koronglövészet során max. 12-es kaliberû sö-
rétes fegyver, max. 28 g  söréttöltet és max. 2,5 mm sörétátmérô.

A Szent Hubertusz Kupa értékelésébe a kiírásban szereplô verseny-
számok tartoznak. A fordulók során kialakult holtversenyt a második ver-
senyszámban elért jobb eredmény alapján dôl el, ha ez sem vezet ered-
ményre, szétlövés dönt. Nevezni lehet egyénileg és csapatban. A csapatok

háromfôsek, de fordulónként csak a két legjobb eredményt elérô verseny-
zô számít bele az értékelésbe. A verseny értékelését a zárófordulóban hajt-
juk végre, az értékelésbe a legjobb négy forduló eredménye számít. Fordu-
lónként az I. helyezett 15 pontot a XV-ik helyezett 1 pontot és fordulónként
az I-III helyezést elérô versenyzô, oklevelet kap.

Díjazás: Az összetett verseny, egyéni elsô tíz helyezettje díjazásban ré-
szesül. A verseny egyéni-, és csapatgyôztese a Szent Hubertusz Kupa ván-
dorserleget nyeri el.A korrekt  lebonyolítás érdekében a helyszíneken pon-
tosítások történnek.

Gyakorlásra, a versenyt megelôzô napon, a fordulók rendezôinek elôze-
tes megkeresését követôen van lehetôség.

A fordulók zökkenômentes lebonyolítás miatt elôzetes értesítést kérünk
minden lövôtôl, aki részt szeretne venni a versenyen!

OMVK Csongrád Megyei Területi Szervezet Elnöksége
Csongrád Megyei Vadászszövetség Elnöksége

Az elsô forduló helyezettjei



Borongós február végi napon süldôre szólt a
meghívásom a határ mellé, ahol Kiss Ferenc és
utódai megkötötték akáccal és fenyôfélékkel a
futóhomokot. Én, mint alföldi gyerek, kopasz sí-
kon nôttem fel, hiszem, hogy a makói hagyma és
a szegedi paprika sem kéri a fák árnyékát, sokkal
inkább a tûzô napot. Nem is volt valamirevaló
erdô Kiszombor környékén, csupán a Maros hul-
lámterében. Bele is szerelmesedtem még annak
idején. Nem vagyok nagy vadász, de ha erdôben
leskelôdhetek, kitárul a lelkem és az élmények-

kel együtt szívja be a fák illatát, mint alkoholista
a féldecit.

Tehát legdrágább vadászbarátom által felkí-
nált lehetôséggel igyekeztem élni, amikor Sze-
gedbôl kikocsizva a bajai úti randevú helyszíné-
re tartottam. Kísérôm és vendéghívóm egy sze-
mélyben volt jelen, kivel autóinkat hátrahagyva
beballagtunk a kiszemelt helyre. Úgy 40-50 éves
erdei fenyvesben volt a szóró, ahol terített asztal
várta a sertevadat. Enyhe délnyugati szél volt. A
leshelyet egy kidôlt fenyôre gondolta barátom, a
takarást pedig egy széltörte kettôs törzsû fenyô
biztosította, melyet - mint késôbb kiderült - csak
egy szomszédos fa és Isten szent lelke tartott. A
7x64-est elláttam mindenféle földi jóval, amire
nagy szükség van, hogy természetes megvilágí-
tás híján esélyem legyen a kívánt vad elejtésére.
Puskámat letámasztva ültünk és csendben be-
szélgettünk. A szél nyugatira fordult. A fenyvest
körben újulatos akácerdô vette körül három ol-

dalról. Két lakott tanya is volt a közelben, a kele-
ti oldalon úgy 300 méterre, míg délen kb. 400
méterre lehetett hozzánk. A szûnni nem akaró
kutyaugatást nem éreztem biztatónak, de az er-
dész úr megnyugtatott: a vad megszokja.

Tudtam, hogy megbízhatok szavaiban is, hi-
szen láthattam, hogyan vált gyermekbôl férfivá,
és a fegyverforgatást is idejében elkezdhette
mellettem. Halkan beszélgetve telt az idô, ami-
kor a nagyfiú megérintette a vállamat: „Jön a
disznó! Érzem a szagát.” A bajai út felôl a kami-

onok zajának leple alatt ér-
keztek. Erôs szürkület volt, de
eddig még ellátok ilyen sze-
mekkel is. Kb. 20 méterre tô-
lünk két nagy disznó feketél-
lett. Lassan ballagtak a kocák
a szóró irányába, és terep-
szemlézésük közben gyönyö-
rûen kínálták fel magukat a
mohó vadász-szemeknek.
Ahogy a szóróhoz értek, kísé-
rôm szinte lehelte a fülembe:
„Ne mozdulj! Jön ránk a kan.”
Éreztem én is a kandisznó
jellegzetes szagát, de egyéb
jelét nem vettem, hogy a kör-
nyék nagyura tiszteli meg je-
lenlétével társaságunkat. Ám
fejemet jobb vállam felett
visszafelé csavarva végre
megláttam a lassan porosz-
káló vadat - úgy 5 méterre tô-
lem! Egyenesen nekünk tar-
tott. Amikor már csak 3 mé-
terre volt, hála Istennek,
jobbra fordulva megállt. Az
én szívem is kis híján. Nem
volt nálam egy szem sem a
lovak abrakjából, de ha lett
volna is, akkor sem talált vol-
na helyet magának a két ülô-
gumóm között. Nem féltem,
de az adrenalin szintem nem

kívánt magasságba szökött. Hatalmas volt!
Ahogy ott állt, mind a 150 kilóját gyönyörû sör-
te fedte. Láttam a fényes szemét, 6-8 cm-es villa-
nó agyarát, mely csodálatos kontúrt kapott a
csillogó ében színben. Orra - mely a sziklake-
mény földet is fel tudta volna szántani, bár itt
csak laza homokot kellett túrnia - idegesen moz-
gott. Érezte, hogy valami nincs rendben, de nem
tudta, hogy mi. Szerencsére nem érzékelt ben-
nünket. Nekem ez az egy perc, míg mellettem
állt, jóval hosszabb idônek tûnt. Ugyanúgy, mint
a magyar szóbeli érettségim 1974-ben. (Mai
magyar költôk közül szabadon választottunk.
Tóth István tanár úr is egyet és én is egyet. Az
övé volt a befutó. Rossz idegzetû édesanyámra
való tekintettel nem adtam vissza a tételt, ha-
nem segítséget kérve Istentôl és a szöveggyûjte-
ménytôl, kidolgoztam azt. Abban az évben volt
csak a minôsítés, a nem felelt meg, megfelelt és
dicsérettel megfelelt kategória. Én megfeleltem.)

Ha tettlegességre ragadtatta volna magát volna a
nagy kan, nemhogy a puskát, de még a vadász-
kést nem tudtam volna használni, hiszem egyet-
len ugrással már bicskahegyre tett volna engem.
A két törzskoca után ô is a szóróhoz ballagott, de
nem idôztek rajta, hanem elkocogtak a fiatalos-
ba.

Úgy 8-10 perc múlva ismét közeledtek, de ek-
kor már legalább hatan voltak. Hogy ne érjen új-
ból váratlanul az érkezésük, én is megfordultam
a fatörzsön, és kézben volt fegyverem. Nyilván
több ösztrogénillat volt a levegôben, és a tesz-
toszteron is dolgozott - mármint a disznókban -
mert alig negyven méterre horkantások és agya-
rak csattogása jelezte a kanok véleménykülönb-
ségét. Jött a legalább hatos konda, de egy sem
volt nekem való. Gyönyörû, szép koromfekete,
törzsállományt erôsítô disznók voltak. Elmentek
a szóró mellett úgy, hogy nem nyúltak a csöves
kukoricához. Valami volt a levegôben, de nem
sokáig. Mint a förgeteg, olyan vad szél zúdult a
fenyvesre. Ekkor már hátamat a kéttörzsû fának
vetve ültem a fekvô fán. Éreztem, hogy a szél
megroppantotta a törzset, és ezt jeleztem is Gyu-
lának. Üljünk arrébb - indítványozta. Takarót,
fegyvert, szimatszatyrot összekapva felálltam,
ám alig tettem két lépést, amikor a mi fedezé-
künk hatalmas reccsenéssel kettészakadt és ele-
mi erôvel csapódott még testmeleg elôbbi ülôhe-
lyünkre. Az ég befeketedett, és közel voltunk ah-
hoz, hogy elmondják helyettünk: „már énnékem
beborult az ég…”.

Mehetünk, szólt kísérôm. Ezek úgysem jön-
nek ide vissza, meg különben sem nekünk va-
lók. Felcihelôdtünk, és miközben a kocsikhoz
tartottunk, észre sem vettem, hogy hófoltos ka-
bátját hátrahagyva az öreg Tél legifjabb gyerme-
ke Február átadta a terepet Tavasz legüdébb le-
ánykájának, a nárcisznyitogató, ibolyaillatú, sza-
lonkaszárnyon érkezô Márciusnak, aki a forra-
dalom, a szabadság és a szerelem hónapja.

Én pedig elôbb magamban, majd hangosan is
megköszöntem a felejthetetlen élményt kísé-
rômnek és vendéglátómnak - a fiamnak!

Pongó Gyula
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APRÓKA
Visnyei-vadász Kenelbôl kitûnô küllemû és mun-
kateljesítményû szülô pártól rövid szôrû
németvizsla kölykök eladók.
Apa:Castor vom Hinsche-hof
Anya:Peer vom Hege-Haus lánya.
Telefon:06/30/303-33-88

Magyar vizsla kölyökkutyák (rövid és drót-
szôrûek),aktívan és kitûnôen vadászó fel-
menôktôl kaphatók ill. elôjegyeztethetôk.
Érdeklôdni: dr. Szuromi Istvánnál a 06-
30/760-1817-es telefonon vagy e-mailben:
kofalmentikennel@vipmail.hu.
Info: www.magyarvizsla.ingyenweb.hu

Elköszön a tél
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Vadászkutyaképzés az Ópusztaszeri Vízügyi
Vadásztársaságnál

„Vadász és kutyája” - csodálatos barátság ez,
amely alapja megannyi sikeres vadászélmény-
nek, s amelyeknek fôhôse természetesen vadász-
ebünk. Ifjú vadászként magam is nagy rajongó-
ja vagyok az eredményes vadászatok nélkülöz-
hetetlen szereplôinek, de valljuk be ôszintén,
olykor meggyûlik a bajunk kedvencünkkel, bi-
zonyos viselkedéseivel szemben  értelmetlenül
állunk. Ekkor természetesen keressük a választ a
„miért?”-re, és jönnek az „egyetlen biztos mód-
szer”-ek a segítôkész vadászkollégáktól, a valós
megoldásokat nem igazán kínáló szakcikkek, a
felesleges, sôt olykor kifejezetten káros gyakor-
latok, a mérgelôdés, s végül a hibás konklúzió
„ez a kutya alkalmatlan”. Persze vannak fajtán-
ként eltérô ösztönös viselkedések, melyek - hogy
úgy mondjam - kihívások elé állítják sikeres
együttmûködésünket kedvenc négylábúnkkal,

de képességeirôl semmiképpen ne vonjunk le el-
hamarkodott következtetéseket.

Nos, ezen kihívásokkal a vállaimon az emlí-
tett vadásztársaság tagjaként örömmel csatla-
koztam 12 vadásztársammal együtt a Csongrád
Megyei Vadászkamara által szervezett, munka-
vizsgára felkészítô tréninghez, amelyet Bajusz
István vadászkutya mestervezetô tartott.

Vizslák, retrieverek, labradorok és gazdáik,
szóval jó kis csapat verôdött össze a hétvégi fog-
lalkozásokra, melynek a „vadász- és kutyakép-
zés…” címet is adhatnám, mivel mindjárt az el-
sô tréningek után megkaptam a választ kedven-
cem érthetetlen viselkedéseire. Mint kiderült,
kutyánk deviáns viselkedéseinek megoldása
sokszor bennünk, azaz kedvenceinknek adott je-
lek következetességében, egyértelmûségében
rejlik. A további foglalkozásokon egy gondos

szakmaisággal felépített, egy-
másra épülô feladatokból ál-
ló tréningterv szerint a fe-
gyelmezhetôségre fókuszál-
tunk (behívás, láb mellett kö-
vetés, helyben maradás),
majd ezt összetettebb felada-
tok követték (keresés, vadjel-
zés, csapázás, apportírozás,
irányítás, vadelhozás). Mivel
a közös képzésekre csak né-
hány órát tudtunk fordítani,
az igazi munka, az otthoni
gyakorlás a gazdikra maradt,
és bizony volt is mit gyako-

rolni! Ugyanis a nehezebb feladatok még a gya-
korlottabb kutyákat is próbára tették. Kinek az
apportírozás, kinek a csapázás jelentett kihívást.
Egy biztos, a feladatunkat mindannyian komo-
lyan vettük, mert kutyák és gazdáik hétrôl-hétre
látványosan fejlôdtek.

A közel kéthónapos tréninget szeptember vé-
gén munkavizsga követte. Egészséges vizsga-
drukkal felvértezve vágtunk neki az egyszerû-
nek egyáltalán nem nevezhetô feladattípusok-
nak (általános fegyelem, keresés, lövés utáni
munka), amelyeket a közös tréningeknek és a ki-
tartó rendszeres gyakorlásnak köszönhetôen si-
keresen teljesítettünk.

Természetesen a képzés csak ezután érte el
valódi célját: az ôszi vadászszezon kezdetével,
amikor kételkedô vadászszemek tüzében friss-
diplomás négylábúink valós helyzetekben is bi-
zonyíthattak. Kritikus szemmel nézve is el-
mondhatom, hogy (eltekintve néhány fegyelmi
hiányosságtól) képzett ebeink a korábbi évekhez
képest kidolgozottabban, összeszedettebben, és
gazdáikkal jobban együttmûködve hajtották
végre feladataikat, s járultak hozzá büszke gaz-
dáik újabb vadászélményeihez.

A fenti sorokat és személyes véleményemet
összefoglalva örömmel tapasztaltam, hogy a
múlt esztelen kutyaszaporítása megváltozni lát-
szik, és sikerül a kutyát, egészen pontosan a tu-
datosan képzett és tenyésztett vadászkutyát
rangjának méltó helyére emelni a vadászembe-
rek körében.

Tölgyesy Zsolt

A Mórahalmi Földtulajdonosok Árpád Vezér Vadásztársasága „vad sza-KÁCS-ok” névvel
induló csapata (Dorán Ildikó, Mityók Károly, Németh Csaba, Némethné Márki Cecília, Pin-
tér Mátyás, Szekeres Sándorné) az elsô alkalommal a fôzôcsapatok részére is kiírt Kácsi
Vadfôzô Versenyt – 2009.06.20. – a mórahalmi fôzôk, „rendhagyó” módon megnyerték. A
Vadászkamara – támogató – gratulál az eredményhez és köszöni a lelkes csapat tagjainak
és segítôinek hogy öregbítették a megye vadásztársadalmának hírnevét.
Az elsô helyezett csapat és egyéni fôzô nyereményként meghívást kapott a 2009. szeptem-
ber 05-06-án Budapesten rendezett SzeptEmber Feszt Pörköltfôzô Versenyre, melyre el is
megyünk.

Megjelent Bajúsz István legújabb könyve.
Megvásárolható a szerzônél.
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Makó, Aradi u. 99. Tel: (20) 9413-414

Hódmezôvásárhely, Dr. Rapcsák András u. 49. Tel: (62) 533-934

Név I. forduló II. forduló III. forduló IV. forduló V. forduló Összes pontszám Helyezés
Luczó Csaba 14 12,5 15 41,5
Bezzeg József 12,5 10,5 13 36
Kasper Máté 12,5 15 3,5 31
Dajka Lajos 15 6 8 29
Révész András 9 14 2 25
Kormos Sándor 8 6 9 23
Marjai Péter 10,5 - 11 21,5
Gáll Ákos 4,5 3,5 13 21
Mitlasoczki Imre 6,5 12,5 1 20
Kiss Pál 10,5 2 6 18,5
Megyesi László 4,5 10,5 0 15
Hruska Gábor 6,5 1 6 13,5
Szigeti László 0 0 13 13
Csatlós Péter 2 3,5 6 11,5
Török Nándor 0 0 10 10
Szakács István 0 6 3,5 9,5
Kovács Mihály 0,5 8,5 0 9
Faragó Attila 0 8,5 0 8,5
Komoly Balázs 3 0 0 3
Németh János 0,5 0 0 0,5
Babéj Attila 0 0 0 0
Dr. Dufka Ildikó 0 0 0 0
Snyehola Géza 0 0 0 0

SSSStttt ....     HHHHuuuubbbbeeeerrrrttttuuuussss     KKKKuuuuppppaaaa    2222000000009999....




