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Mint mindig, most is fokozott érdeklôdés
kísérte – a szombati napon általában dél kö-
rül megtartott – az idén már XI. országos
szarvasbôgô versenyt. A jelen levô vadászok,
az „érintettek” szurkolói, érdeklôdôk már a
kezdés elôtt nagy tömegben és várakozással
állták körül nagy a nagyszínpadot.

A „mûsor” vadászias hangulatát emelte a
Vadászkamara Kürt Együttese és Hoch Nor-
bert fiatal Baranya megyei vadász kürtös köz-
remûködése. Színvonalas, gördülékeny volt a
program, kitûnô volt a szervezés. A mûsor ve-
zetést idén is – mint a korábbi években ha-
gyományosan – Stohl András Jászai Mari dí-
jas vadász mûvész vállalta, szakértelemmel,
vidámmá „fûszerezte”.

Ebben az évben „generáció váltás” volt a
mezônyben. A híres és már „mindent tudó”
mesterek, úgymond visszavonultak, helyet
adva – mint az a természetben is van – a fia-
tal „bikáknak”. Így 15 utánpótlás, az ország
minden tájáról – de fôképp dunántúli – régi
és új versenyzô mérhette össze tudását. Új
színfoltként Szlovákiából is érkezett két „trón-
követelô”.

A verseny három részbôl állt. A szerelem
rabló mellékbika, a terelô csapatbika és a
gyôztes harcos diadal bôgését-ordítását kel-
lett élethûen produkálni. A közönség – és ma-
gam is – nagy élvezettel hallgatta és „pontoz-
ta” az egyes produkciókat.

A szakavatott és „vájtfülû” zsûri pedig zárt
fülkékben, minden részrehajlási lehetôségtôl
elzárva értékelt. Zilai János, Guzsik Alfréd,
Jung Jenô, Páll Tamás, Ruppert József döntöt-
tek, ehhez a gyors adatfeldolgozást Bán
Beátrix és Kovács Gábor biztosította. A ver-
senyzôk különféle „hangszerekkel” dolgoztak,
volt csiga, szarv,„gége csô”. Nem ez döntött és
nem a „származási hely”! Hanem a tudás.

A versenyben hatalmas Csongrád megyei
siker született! Mindkét résztvevô megyei
Nimródunk dicsôséget szerzett szûkebb ha-
zánknak (és önmaguknak)! Az elsô helyezet-
tet megilletô –
verseny utáni –
ráadás szarvas-
bôgés joga He-
gyes Balázsé
(75 pont) lett.A
harmadik he-
lyezett Kasper
Máté (70 pont)
mindössze ket-
tô ponttal le-
maradt le a
második helye-
zett Szlovák
versenyzôtôl. A
negyedik hely
is Szlovák ver-
senyzôé lett,
így mondhat-
juk a Dunántú-
liak „lebôgtek”.
Vagy mi „bôg-
tük le” ôket? A
15. utolsó he-
lyezett verseny-
zô 43 pontot
kapott. Szívbôl
g r a t u l á l u n k
mindkét ver-
senyzônknek
( m i n d ke t te n
Vízügyi Vt.).

További si-
kereket kívá-
nunk hazai és
az európai ver-
senyeken. Is-

merve az elôdök sikereit, sokat kell gyakorol-
ni (és hallgatni az igazi bikákat), a méltó foly-
tatáshoz. Erôs és diadalra vágyó a nemzetközi
mezôny.

Dorogi Géza

Jobban bôgtek az alföldi bikák a FeHoVán

Eredmények:

1. Hegyes Balázs 75 p.,
2. Smatana Pavul (Szlovákia) 72 p.,
3. Kasper Máté 70 p.,
4. Galbavý Ján (Szlovákia) 67 p.,
5. Horváth Imre 66 p., V
6. Csábi Balázs 62 p.,
7. Pintér Gábor 60 p., VIII. Horváth

Gyula 60 p.,
8. Schubert László 59 p.,
9. Kovács Albert 56 p.,
10. Rácz Dominik 54 p.,
11. Mites Tibor 51 p.,
12. Major Tamás 47 p., X
13. Vincze Dávid 45 p.,
14. Fülöp Zsolt 43 p.

Kasper Máté

Hegyes Balázs



Mint az az elmúlt év vége óta ismert, a
2010. évi Csongrád megyei Vadásznapot az
idén Szegeden, az Újszegedi Ligetben szeret-
nénk megrendezni. A szervezés megkezdô-
dött, és több egyeztetést is tartottunk annak
érdekében, hogy a rendezvény sikeres legyen.
A legutóbbi egyeztetés során számos olyan
félreérthetô momentumra derült fény, amely
miatt mind az OMVK Csongrád Megyei Terü-
leti Szervezete, mind a Csongrád megyei Va-
dászszövetség nevében szükségesnek ítéltem
részint állást foglalni, részint tájékoztatást ad-
ni.

A 2010. évi Csongrád megyei Vadásznap,
melyre 2010. augusztus 14-én kerül sor az
Újszegedi Liget területén, a Csongrád megyei
vadászok és valamennyi kilátogató részére
nyilvános rendezvény lesz, amely elsôsorban
az évi egyszeri közös ünneplésünkre ad alkal-
mat, amikor összegezhetünk és célokat tûzhe-
tünk ki, amikor nyilvánosság elôtt adhatunk
elismerést az arra érdemes vadászoknak és
vadászatra jogosultaknak, valamint nemes
szenvedélyünk és jelentôs nemzetgazdasági
értéket képviselô munkánk bemutatható a
nem vadászó – de bennünket elfogadni és
megérteni kész – többség számára. Hosszú
évek óta szerettük volna, ha ez a rendezvény
helyet talál magának az ország egyik legna-
gyobb városában, mely történetesen a megye
székhelye is egyben, hiszen a vadgazdálkodás
és a vadászat jelenleg elsôsorban a nem kellô
ismeretek hiánya miatt rendkívül kedvezôtlen
megítélésben részesül. E tendencia megfordí-
tásának egyik lehetséges formája a sok em-
bert vonzó és kulturált körülmények között

tartható olyan rendezvény megszervezése,
melynek keretében a látogatók „testközelbôl”
szemlélhetik illetve tapasztalhatják meg a va-
dászok tevékenységének bemutatható részeit
a vadászkutyák munkájától a vadon élô álla-
tok megérintésén keresztül a vadételek elké-
szítéséig, a vadászati ipar és képzômûvészek
munkáját, a vadászkürtösök bemutatójáig be-
zárólag. Ebbôl a szempontból a helyszín kivá-
lasztása igen jó döntés volt a kamara és a szö-
vetség vezetôségei részérôl!

A legutóbbi szervezôbizottsági ülésen
azonban számos olyan program-elem részle-
tesebb megismerésére is sor került, amely a
korábbiakban „társrendezvényként” került a
program ismertetôjébe, és amelyek idôközben
komoly rendezvény-résszé növekedtek. Ezek a
programelemek az I. Magyar Vadász Világta-
lálkozó, illetve az I. Székely-Magyar Világtalál-
kozó, melyek a részletes ismertetésben továb-
bi programrészletekkel egészültek ki, így ala-
kult ki a 3 napos rendezvény, melynek gyakor-
latilag minden napja programokkal teli. A ko-
rábban tartott egyeztetések során, melyeken a
programok és a lehetséges források kerültek
megvitatásra, a megyei vadásznap program-
ján kívül az Országos Vadásznapon való rész-
vételt és az I. Magyar Vadász Világtalálkozót
tekintettük a kamara és a szövetség által fel-
vállalható és finanszírozható rendezvény ré-
szeknek az Országos Vadásznapon való meg-
jelenésen kívül. Szeretném rögzíteni, ez jelen-
leg sincs másképp, vagyis a kamara költségve-
tésébôl elkülönítve egy millió forint felhasz-
nálására van lehetôség a jelenlegi vezetôségi

határozatok birtokában a fenti célok megvaló-
sítására.

Az említett szervezô bizottsági ülésen szá-
mos olyan programról is kaptunk ismertetést,
amelyek ebben az idôben zajlanának a Füg-
getlen Városi Szövetség – Magyar Egyesület
szervezésében, azonban ezek a rendezvények
sem idôben sem térben semmiképp sem aka-
dályozzák – nem akadályozhatják – a vadász-
napi rendezvény számunkra tradicionálisan
igényelt megrendezését, lebonyolítását, és
ezen rendezvények szervezésében kizárólag
azok közremûködésére számítunk, akik ezen
program-elemekkel is tudnak azonosulni il-
letve részt kívánnak a szervezésben venni.

A többnapos rendezvénysorozat sokkal in-
kább azt hívatott elôsegíteni, hogy bármilyen
okból is jön el a látogató a Ligetbe, élvezze a
vadásznapi sokadalmat, legyen tevékeny ré-
szese egy olyan hétvégi programnak, amely
nem feltétlenül és kizárólag a vadászoknak
szól, de amelyen elsôsorban a Vadászoknak és
a Vadásztársaságoknak kell megmutatniuk
magukat azon látogatóknak, akiknek lehet
hogy ezáltal változik meg negatív véleményük
a vadászokat és a vadászatot illetôen. Termé-
szetesen nem kerülhet semminemû politikai
árnyék a vadásznapi rendezvényünkre! Nem
szabad hogy bármilyen belemagyarázható
„töltése” legyen a programoknak! Megítélé-
sem szerint ennek szellemében dolgoztak a
szervezôk, és ennek a mindent megelôzô
szempontnak rendelik alá a továbbiakban is a
szervezô tevékenységüket!

A szervezés jelenlegi stádiumában az aláb-
biak tudhatók:

A szokásos vadásznapi ünnepségre és pro-
tokollokra a Liget központi helyén felállított
ünnepi rendezvénysátor és színpad állna ren-
delkezésre.A Liget „fôutcája” adna helyet a vá-
sározók és kézmûvesek, a különféle mester-
emberek és szervezetek sátrainak, a Liget leg-
nagyobb füves területe pedig a vadásztársa-
ságok megjelenését biztosító sátrak és fôzôhe-
lyek helyszíne lenne a szervezôk tájékoztatása
szerint ingyenesen, illetve Szeged város térí-
tésmentes engedélyével. Ezen a helyszínen il-
letve a Liget további pontjain kerülhetne sor a
kutya programok, a különbözô ide hozható já-
tékos gyermekprogramok lebonyolítására, va-
lamint ebben a térben lehetne szervezni azo-
kat a különféle találkozókat, amelyek a va-
dászismeretségek – vadászbarátságok elmé-
lyítését szolgálhatnák, illetôleg az I. Magyar
Vadász Világtalálkozóra érkezôknek biztosíta-
na helyszínt és bemutatkozási lehetôséget.
Nincs tudomásunk semminemû olyan prog-
ramütközésrôl, amely a vadásznapi rendez-
vényt elhomályosíthatná, illetve zavarhatná,
sokkal inkább azt szeretnék a Szervezôk elér-
ni, hogy a „bármely program kedvéért” ide ér-
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Tisztelt Vadászatra Jogosult, Tisztelt Elnök Úr!

(folytatás a következô oldalon)

Csongrád megyei Vadásznap
Szegeden

Az elmúlt év kedvezô mórahalmi tapaszta-
lata alapján, mely szerint vadásztársadal-
munk minél szélesebb körben mutassa meg
igazi arcát a civil szféra számára, idén az ide-
genforgalmi csúcsidôben augusztus 14-ére
Szegedre szervezzük a vadásznapot. Hasonló-
an, mint tavaly a Homokháti Sokadalomhoz,
csatlakozunk más szegedi rendezvényekhez.
Ebben az idôpontban lesz az I. Székely-Mag-
yar Világtalálkozó háromnapos programja is.
A szövetség és a kamara elfogadta azt a javas-
latot is, hogy kihasználva a nemzetközi ese-
ményt, megrendezi az I. Magyar Vadász Világ-
találkozót is augusztus 13-15 között.

Több társ, illetve kísérô rendezvény is lesz
ebben az idôpontban. Az Európai Élelmiszer-
lánc Parlament Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó vidéki társrendezvényévé vá-
lasztotta vadhús vonatkozásában a Csongrád
megyei vadásznapot. A Móra Ferenc Múzeum

rendelkezésünkre bocsátotta Vármúzeumát,
amelyben vadászati kiállítást rendezhetünk
be. A kiállítás megnyitása június 19-én a Mú-
zeumok Éjszakájának napján lesz. Ezen idô-
ponttól augusztus végéig folyamatosan láto-
gatható lesz vadászati kiállításunk.

A vadásznap programjában az eddigi tradi-
cionális elemek tiszteletben tartása mellett a
vadhúsra és a gasztronómiára helyezzük a
hangsúlyt. Részletesebb információkat a Va-
dászrész következô számában jelentetjük
meg, de a Csongrád megyei Vadászkamara és
a Vadászati Információs Portálon már bôvebb
tájékoztatást olvadhatnak az érdeklôdôk. Ké-
rem minden Csongrád megyei vadásztársam
és vadászatra jogosult segítô részvételét prog-
ramunk sikeres megrendezésében!

Fackelmann István
szervezô 



kezô érdeklôdôkbôl minél többen érezzék jól
magukat, ismerjenek meg bennünket, a me-
gyei Vadásztársaságokat.

Szeretném a Szervezôk nevében és megbí-
zásából arra kérni a Csongrád megyei Vadá-
szokat és Vadásztársaságokat egyaránt, de
természetesen megszólítva az ország és a
világ bármely táján élô vadászokat vagy
érdeklôdôket, jöjjenek el a rendezvényre,
legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen he-
lyen tudják megmutatni magukat a sokkal-
ta nagyobb érdeklôdôi körnek, és legyenek

büszkék arra – és remélem ez megvalósulhat
– hogy egy igazi nagyváros is „mellé áll” egy a
vadászok által elindított jó kezdeményezés-
nek.

Vadásztársak, Vadászatra jogosultak és ala-
nyi jogon vadászó Vadászok!

Kérek mindenkit arra, hogy vadászias meg-
jelenésével, barátainak és Családtagjainak
részvételével vegyen részt a vadásznapi ren-
dezvényen, illetve látogassa meg azon további
programokat, melyek a rendezvénysorozat ke-
retein belül ízlésének és világnézetének egy-
aránt megfelel. Kérjük a Vadászatra jogosulta-

kat, hogy egyesületük is vegyen részt a va-
dásznapon, állítsanak sátrat és hívják meg
tagjaikat, valamint az elmúlt vadásznapok so-
rán bevált kis kiállításokkal – melyek Társa-
ságukról adhat teljesebb képet – színesítsék a
rendezvényt, illetve lehetôségeikhez mérten
felajánlásaikkal – pénzbeni vagy természbeni
támogatás – segítsék a Szervezôk munkáját.

Szeged, 2010. április 6.

Hegyes Zoltán elnök 
Csongrád megyei Vadászkamara és

Vadászszövetség
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(folytatás az elôzô oldalról)

Változások az egészségügyi alkalmasság
feltételeiben

Az egészségügyi miniszter 9/2010.
(III.18.) EÜM rendelete a kézilôfegyverek,
lôszerek, gáz és riasztófegyverek megszer-
zésének és tartásának egészségügyi alkal-
massági feltételeirôl és vizsgálatáról szóló
22/1991. (XI.15) NM rendelet módosításá-
ról.

A vadászlôfegyvert tartani szándékozó sze-
mély – a fegyvertartási engedély kiadási ké-
relmének benyújtása elôtt – elôzetes egész-
ségügyi alkalmassági vizsgálaton, a vadászlô-

fegyver tartási engedéllyel már rendelkezô
személy pedig idôszakos vagy soron kívüli
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton köte-
les megjelenni, és magát a szükséges orvosi és
pszichológiai vizsgálatnak alávetni.

A vadászlôfegyvert tartók az elvégzendô
vizsgálatok szerint két alkalmassági csoport-
ba sorolhatók.

I. alkalmassági csoport: hivatásos vadá-
szok esetében soron kívüli alkalmassági vizs-

gálatot köteles kezde-
ményezni a munkál-
tató, ha a hivatásos
vadásznál olyan kö-
rülményt (betegséget,
állapotromlást) ész-
lel, amely a lôfegyver
biztonságos tartására
való további alkal-
masságát kétségessé
teszi, vagy legalább 6
hónapig tartó keresô-
képtelenség áll fenn.

II. alkalmassági
csoport: ebbe a cso-
portba tartoznak a
sportvadászatra en-
gedélyezett vadász-
fegyvereket tartók, a
„sportvadászok”.

Az idôszakos és so-
ron kívüli egészség-
ügyi alkalmassági
vizsgálat orvosi alkal-
massági vizsgálatból,
az elôzetes vizsgálat
orvosi és pszicholó-
giai vizsgálatból áll.
Az elôzetes vizsgálat
az elsô fegyvertartási
engedély, kérelmének
benyújtását megelô-

zôen történik.A háziorvos, pszichológiai vizs-
gálatot kezdeményezhet az idôszakos és a so-
ron kívüli vizsgálat során azoknál a szemé-
lyeknél, akiknél orvos-szakmailag indokolt-
nak tart.A háziorvosnak pszichológiai vizsgá-
latra kell küldeni azt a vadászt, aki pszichiát-
riai illetve neurológiai vizsgálat alatt áll, vagy
központi idegrendszere sérült.

A vadászok, akik a II. csoportba („sportva-
dászok”) tartoznak, és fegyvertartási enge-
déllyel rendelkeznek, amennyiben 60 életévü-
ket nem töltötték be, 5 évenként, ha a 60 élet-
évüket betöltötték, de a 70. évüket még nem, 2
évenként, és ha a 70. életévüket betöltötték,
évenként kötelesek idôszakos orvosi vizsgála-
ton részt venni.

A rendeletmódosítás a 60 év alatti vadá-
szok esetében soron kívüli orvosi vizsgálat
kezdeményezésével, a fegyvertartási engedély
lejárta szinkronba hozható az orvosi alkal-
masság érvényességének határidejével. (5-5
év).

A vadászok kétharmada élhet e kedvezô le-
hetôséggel.
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Állattenyésztési Napok
Az elmúlt évek során a magyar mezôgazda-

ság egyik legjelentôsebb szakmai találkozójá-
vá vált a Hód-Mezôgazda Zrt. által szervezett,
a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége által tá-
mogatott Alföldi Állattenyésztési és Mezôgaz-
da Napok. 2007-tôl bemutató jelleggel a vadá-
szat-vadgazdálkodás is megjelent a sereg-
szemlén. Megjelenésünk elsôdleges oka: de-
monstrálni akarjuk, hogy a vadgazdálkodás
az agrárgazdálkodás része, helyünk és szere-
pünk van benne. Másfelôl a kiállítók és a kilá-
togatók körében a vadvédelemre hívjuk fel a
figyelmet szórólappal illetve személyes be-
szélgetésekkel valamint vadriasztók felszere-
lésével a kiállított mezôgazdasági gépeken. A

szórólap kapcsán szeretném megemlíteni,
hogy a vadgazdálkodók részérôl is fontos len-
ne az egykor gyakori fészekmentés és kaszá-
lás elôtti vadriasztás! 

A kiállítás mindhárom napján szervezünk
programot a vadászat megismerése céljából.
Pénteken az általános iskolásoknak kívánjuk
bemutatni „a vadászat igazi arcát”. A vadász-
kutyák bemutatása az elmúlt években komoly
érdeklôdésre tett szert, szombat, vasárnap is-
mét tartunk fajta bemutatót amit a különbözô
vizsgák követelményeinek ismertetésével egé-
szítik ki a bemutatók. A vadétel-kóstoló ko-
moly elismerést vívott ki a kilátogatók köré-
ben, szombaton megismételjük.

A 2007-ben a Vándorsólyom fogadó elôtt
felavatott emlékmûnél szombaton 16 órától
Hubertus megemlékezést, ôznyitányt tartunk,
e rendezvényre várunk minden vadászt! Va-
sárnap nagyvad fajaink trófeáinak bírálatát
mutatjuk be.

A kiállítás egész napos családi programot
magába foglalhat ahol a család minden tagja
találhat magának látni valót, elfoglaltságot. A
belépôdíj 1000 Ft/fô, 18 éves korig díjmentes,
parkolási díj: 1000 Ft.

Mészáros György
szervezô

Beindult a Csongrád Megyei Vadász Klubról
Az elôkészületek és a mindenféle média tá-

jékoztatások után megkezdte mûködését a
Megyei Vadász Klub. A Vadászrészben közölt
idôpontokban, a programterv szerint megtar-
tottuk klubnapjainkat.

Elsô alkalommal ismerkedtünk ízlelgettük
a körülményeket, a lehetôségeket, melyeket a
megjelent érdeklôdôknek Hegyes Zoltán a
Csongrád Megyei Vadászkamara és Vadász-
szövetség elnöke vázolt fel.A klub tevékenysé-
ge koordinálására, a klubélet szervezésére fel-
kérte Dorogi Géza megyei kamarai küldöttet,
aki már a konkrét tervekrôl is beszélt.

A klub szervezésében jó lenne ellátogatni a
FEHOVÁ-ra. Részt venni Temesváron a Temes
Megyei Vadász és Halász Egyesület Vadász-
napján, vagy ugyanitt a Vadászati Halászati
Kiállításon és Virágvásáron, melyen már több
alkalommal is részt vett a Szegedi Vadászok
Baráti Köre. Mindkettôre meghívást kaptunk.

Hódmezôvásárhelyen az Állattenyésztési
Napokon tennénk együttes látogatást, majd
egy ismételt kirándulást – új résztvevôkkel –
Keszthelyre a vadászati kiállításra. Részt sze-
retnénk venni a pécsi Országos Vadásznapon
és természetesen a Csongrád Megyei Vadász-
napon.

Ezen túl tervezünk nyár végén-ôsszel egy
erdélyi vadász szakmai – kulturális körutat.
Mindehhez kell a jelen levô és a leendô klub-
tagok támogató érdeklôdése, nagy részben
pedig a megyei vezetés támogatása. Mindkét
tényezôben bízunk és azt gondoljuk van ér-
deklôdés és igény ezekre a programokra. Ezen
a napon meghívottként még Fackelmann Ist-
ván is tájékoztatást adott az augusztusi me-
gyei vadásznap szervezésével kapcsolatos
tudnivalókról. Majd jelenlevôk is tettek javas-
latokat a klub programokra.

Februári összejövetelünkön meghívásunk-
ra a mindannyiunk által ismert Márok Tamás

vadász, vadászíró, tévériporter, újságíró tar-
tott legújabb könyvérôl író-olvasó találkozót.
Aki akart, helyben dedikált példányt vásárol-
hatott. Hosszasan színesen mesélt vadász éle-
térôl, hogyan „fertôzte” meg már gyerekkorá-
ban a vadászat, a természet. Estébe nyúlóan
hallgattuk – ezúton is köszönjük Neki – a
kedves néhol izgalmas vadász élményeket,
könyvei „megszületésének” történeteit. Nem
is maradt idô a tervezett filmvetítésére.

Márciusban is ismert személyt hívtunk
meg. Mondhatjuk, hogy a megye minden va-
dásza által ismert és tisztelt Karikó József va-
dász barátunkat kértük fel elôadásra. Arra
kértük tartson vetítéssel egybekötött élmény-
beszámolót afrikai vadászatairól. Eddig hét
alkalommal járt a fekete földrészen, vadász-
ként és természetjáróként/vadász kísérôként.
Örömünkre elfogadta a felkérést és elkísérte
most is – mint annyiszor Afrikába, vagy zerge
vadászataira az Alpokba is – élete párja, Mari-
ka aki aztán szintén aktívan részt vett az él-
mények sorolásában.

Ezen a napon igazán látszott, hogy kezd a
klub „erôsödni”. Alig fértünk el a klubszobá-
ban. Túlzás nélkül mondhatjuk, nagyszerû él-
ményben volt részünk. A végtelen Afrika vad-
jai között a „szafarin” éreztük mi is magunkat.
Szinte mi „ott voltunk” a csodálatos színben
pompázó napfelkeltén, a szavannán, az ôserdô
párás levegôjében. Káprázatos képeken lát-
hattuk a vadak „intim” pillanatait dagonyá-
záskor, iváskor a csepp félsivatagi tavacskánál,
a zsákmányát lesô krokodilnál vagy amikor a
tábor „lakó” varacskos család a raktárt meg-
dézsmálja. De egy 2000 éves baobab fáról, egy
csodás virágról, vagy a néger fegyverhordozó-
ról is élmény volt hallgatni. Túlzás nélkül
mondhatom, önfeledten, lenyûgözve hallgat-
tuk Józsi bácsit. Errôl idézek egy másnap e-
mailben kapott véleményt (talán nem sértem

meg a küldô személyiségi jogait): „köszönöm
a tegnap esti felejthetetlen élménybeszámolón
való részvétel jogát” írta Gubucz László sport-
vadászunk. Mindannyian köszönjük! Várjuk a
II. fejezetet! Javaslom – véleményemmel má-
sok is egyetértenek – ismét Józsi bácsinak,
bátran veselkedjen neki vesse papírra, ossza
meg másokkal is, vadász élete során kapott
számtalan sok szép élményt, emléket! Termé-
szetesen a beígért filmvetítés ismét elmaradt.
Kivételesen ennek megint örülök!

Vadászüdvözlettel:

Dorogi Géza

APRÓKA
Vadászfegyver, hatástalanított, nem engedélykö-
teles, dupla sörétes külsô kakasos 1927. évben
gyártott belga „Bayard” 12 cal. eredeti vésetekkel
gyûjtônek eladó vagy vadászatra elcserélhetô.

Távcsô (8-20x50) zoom-os extra kitûnô álla-
potban eladó

222 Rem. Baikal golyós vadász fegyver távcsôvel
szerelve, teljesen újszerû állapotban eladó, vagy
vadászatra elcserélhetô.

Ôz vadtápsó: 5 kg-os: ásványi és mikroele-
mekkel, vitaminokkal dúsított, utódnevelési
idôszakban nélkülözhetetlen. Megegyezés
szerint vadászatra beszámítva kedvezô felté-
telekkel eladó!

Szemes cirok vetômag csávázott fémzárolt Alföldi
1 I.o. hibrid (bugás, vadföldbe kiválóan alkal-
mas) eladó, vagy vadászatra beszámítható.
Érdeklôdni: 06-30/291-6034 telefonon.
Dorogi Géza
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Képzelt riport egy megyei
hivatásosvadász-továbbképzésrõl

2010. április 8-án továbbképzésre gyûlt
össze megyénk hivatásos vadász osztálya. Egy
ilyen nap elôkészítése mindig sok fejtörést
okoz a kamara elöljáróinak, hiszen az vezérli
ôket, hogy jó témákat, és hozzá illô elôadókat
hozzanak, annak érdekében, hogy érdeklôdé-
sünket felkeltsék, figyelmünket lekössék. Ez
egyszer kiválóan sikerül, máskor kevésbé.

Dr. Faragó Katalin, a Mezôgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal szakállatorvosa a vadhús
élelmiszer higiéniai vonatkozásairól szólt, ki-
emelve a vadhúskísérô jegyek kezelésének
irányelveit. Ezt pontosan betarthatjátok a
14/2009 (X.29.) FVM rendelet ismeretében.
Nem kívánok kiragadni belôle semmit, hiszen
mind fontos. Azt azonban megjegyzem, hogy
ezen törvényt betartva e csonka kis hazában
szaporodni fog a polihisztorok száma. Azt is
tudnunk kell, hogy elônyünkre válik bizonyos
szintû számítógép-ismeret, vagy ha tudunk
alkalmazni titkárnôt e sok – feleslegesnek tû-
nô, vélhetôen EU-s gondolatok hatására kelet-
kezett – okmány naprakész kitöltésére. A me-
gyénkben is növekvô állományú vaddisznó
kapcsán mégis megemlítem a kötelezô
trichinella-vizsgálatot, ez ugyanis életet
menthet a hús felhasználása során. A többi
paragrafus be nem tartása maximum az állá-
sunkba kerülhet.

Preszner Sándor vadászati felügyelô a szak-
mai továbbképzésen lévô Szél István osztály-
vezetôt helyettesítette. A 7/2010. (II.2.) FVM
rendeletét ismertette vázlatosan a hivatásos
vadászok munkavégzésének fontossága alap-
ján. Nemcsak a jágereket érinti, hogy változ-
tak a trófeabírálati díjak. Igen, nôttek, hiszen
az utóbbi hét-nyolc évben a változás mindig
növekedést jelentett. Ez a béreknél is emelke-
dô tendenciát mutat, csak nem egyenes
arányban az árnövekedéssel. Mivel József At-
tilával egy gimnázium padjait koptattam, így
ürügyem van az általa írt Születésnapomra c.
versébôl egy gondolatot átköltve közölni: Öt-
vennégy évem elszelelt, de havi százezer még
sose telt, az ám, hazám! (Az évek és a fizetés
bruttóban értendô, és ÁFÁ-t tartalmaznak.)

Békés Sándor, a Baranya megyei sportvadá-
szok elnöke országos problémát járt körül:
„Erkölcs nélkül nincs harmónia” címmel. Ezt
én a magam részérôl fontosabbnak tartom,
mint a vadhús-kezelés,- értékesítés és -nyil-
vántartás témakörét, mert ha lenne erkölcs
(élô, mindennapokban látható), akkor har-
mónia lenne a vadászok társadalmában és az
országban is. Akkor honatyáinknak nem kel-
lene szôrszálhasogató törvénykezéssel tölteni
az idôt.Vadászetikai alapigazságot jelentett ki:
senki sem lehet jó vadász, ha nem jó ember.
Én ennél is tovább lépek, és Farkaslaka szülöt-
tét, Tamási Áront idézem: „aki embernek hit-
vány, magyarnak méltatlan.” Ezzel be is fejez-

hetném a beszámolót, hiszen ez a legjelentô-
sebb tézis, mégis, a téma fontosságára tekin-
tettel, néhány gondolatot ismertetek az elô-
adásból. Sportvadász volta ellenére érzi a tör-
vény fonákságát, pl. a vadászmestereknél
nincs szakmai igény. (Mekkora még nálunk a
fény és a látás hiánya!) Az erkölcsöt boncol-
gatta a vadász és természet viszonyában. Idéz-
te Láng Rudolfot, aki „Sólyom” néven írta cik-
keit a korabeli Nimródba: „etika csak egy van.
Légy jó! Tiszteld az Istent, és becsüld meg te-
remtményeit!” Ez ma is szükséges, nemcsak
1943-ban . A vadász és a vad viszonyában ki-
emelte a hivatásos vadászok fontosságát, hi-
szen a húsvadászokat és a vadászjelöltségi
idôt ki nem töltött puskásokat a jágerek tud-
ják bölcs pedagógushoz illôen vadásszá for-
málni. A vadászatban nincs úr és szolga. (Én
szeretném szabad királyi vadászként végezni
a munkámat a Hargitán.)

Vadász és vadász viszonyában is nagy hiá-
nyosságokat tárt föl. Kritikának szánta az Or-
szágos Magyar Vadászkamara beszámolójá-
ból vett idézetet: „Sajnálatos módon nem ké-

szült el a vadászok etikai kódexe.” A vadászok
tábora is olyan heterogén, mint hazánk társa-
dalma. Ez anyagiakban, munkahelyileg és
szellemileg is értendô. Csak akkor építünk de-
mokráciát, ha törvényes kereten belül marad
irányelvnek: „mindent úgy cselekedj, ahogy a
szíved diktálja!”

A Békés Sándor által elmondottak fontos-
ságát igazolta, hogy a rosszul kihangosított te-
remben síri csend uralkodott elôadása alatt,
utána pedig vastaps tört ki visszajelzésül.

Ebéd elôtt még Gálfi István, a hivatásos va-
dász osztály elnöke gondolkodott hangosan,
és kért meg minket is együtt gondolkodásra a
kamara elôttünk álló feladatairól, rendezvé-
nyeirôl.

Az ad libitum mennyiségben elfogyasztott
finom marhapörkölt zárta a szakmai napot,
melynek végén „kihörpentik boraikat, végét
vetik a zenének, s hazamennek a legények.”

Üdv a vadásznak!

Pongó Gyula

Felhívás Kittenberger Kálmán Sajtódíjra
Az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet újból meghirdeti sajtódíj-pályázatát a civil sajtó (nem vadászújságok-
ban megjelenõ) újságírói számára. Ezzel a kiírással továbbra is az olvasók,
rádióhallgatók széles körét, a nem vadászokat kívánjuk tájékoztatni a vadá-
szat-vadgazdálkodás, a vadászati kultúra és a vadászat természetvédelmé-
nek szerepét bemutató teendõkrõl, ennek szépségeirõl, nehézségeirõl.

A kiírás három mûfajra vonatkozik: írott sajtó és internet; rádiós mûsor; te-
levízió és videó (CD, DVD). Mindhárom kategóriában a megfelelõ színvona-
lú alkotást a független zsûri oklevéllel és bruttó 300.000,- forinttal díjazza.
Az elvárt színvonal alatti alkotások esetén a zsûri élni kíván a díjvisszatartás
jogával.

Nevezni lehet a 2009. augusztus 1.- 2010. június 30. között megjelenõ (ké-
szült) mûvekkel 2010. július 14-ig. A beküldési cím: OMVK 1027. Budapest,

Medve utca 34-40. Személyenként (alkotócsoportokként) beküldhetõ há-
rom írásos pályamû összesen maximum kilenc gépelt oldal (13 ezer karak-
ter) terjedelemben három példányban; a rádiómûsor hossza maximum húsz
perc idõ lehet hangkazettán (további két másolattal); a videofilm maximum
húsz perc idõtartamú lehet (beküldendõ egy példányban; nem kötelezõ az
elõzetes nyilvános közlés).

A pályázat ér tékelésének kihirdetése 2010. augusztusban lesz, a díjakat va-
dásznapi ünnepségen kapják meg a kitüntettek.

Az OMVK Kulturális Bizottsága



VADÁSZRÉSZ  7

Régi szalonkázás
Néhai kedves barátom, Tóth Tibor tisztele-

tére írom én, és olvassátok ti e sorokat. Õ volt
az az igaz vadász, aki engem is megfertôzött a
tavaszvárás szentségével. Nagyszerû jáger
volt, akinek e megyében sokan tartozunk há-
lával.

Mi a gyönyörûsége márciusban az erdôzú-
gásnak? Az, hogy a megújulás ígéretét hordoz-
za magában. Az, hogy az örök feltámadás

ajándékát mindannyian megkaphatjuk, akik
a csend hangjaiban nemcsak visszatérô éne-
kesmadarainkat tudják érzékelni, hanem a
száradó avar illatát is befogadják szívükbe-
lelkükbe. Mert ezek a hangok, szagok és illa-
tok szorosan összeforrtak a tavasz tündérma-

darának, az erdei szalonkának a vonulá-
sával, nászrepülésével. Az Alföld vadász-
területei nem tartozik e bagolyfejû cso-
damadár fellegvárai közé, de, mint más
faj elejtésére irányuló cselekvéseink is,
csak akkor maradnak igaz vadászhoz il-
lôek, ha nem a mennyiség, hanem a mi-
nôség vezérli ösztöneinket. Miként Hab-
sburg-Lotharingiai Mihály fôherceg az
idei FeHoVa trófea kiállítás megnyitóján
mondotta: „Úgy a saját magam, mint fel-
menôim számára, a vadászat nem csu-
pán a vad elejtésére irányuló cselekményt
jelenti, hanem a Teremtô megismerésének
lehetôségét, a teremtett világ csodálatát is
magában hordozza.” S ha megvan ben-
nünk a tisztulás utáni vágy, és Kazinczy
Ferenccel együtt nemcsak mondjuk, ha-
nem akarjuk is a „jót, s jól”, akkor ezek a
csendes, meghitt órák, amelyet szalon-
kára várva töltünk vadász barátainkkal a
nyiladékon, erdôszélen, vagy fiatalos
mellett, közelebb visznek minket Húsvét
csodájának megismeréséhez.

Úgy tíz-tizenkét éve történt a vadász-
területünk nyugati határát képezô folyó,
a Tisza hullámterében, a Zsupszigeti rév-
ház alatt. Jocival és a fiammal szálltuk

meg az ámorost, melyet azóta elnyomott az
akkor még csak magonc állapotú nyár-, fûz-
és kôriserdô. Igazából kétstandos hely volt.

Joci maradt – folyás szerint – fenn, én lejjebb
úgy százötven méterrel, a legifjabb pedig
szemben velünk, a kubikszélen talált magá-
nak kis eséllyel kecsegtetô állást. Olyanok vol-
tunk, mint Vörösmarty Mihály Szép Ilonkájá-
ban Mátyás, az igazságos: „a vadász ül, hosz-
szú, méla lesben…” No, nemcsak annyiban
különböztünk a nándorfehérvári hôs kisebbik
fiától, hogy mi álltunk, és nem ültünk, hanem
sörétes fegyverrel vártuk a szerelmes bódulat-
ban érkezô szalonkát, nem pedig „felajzott
nyílra gyors vadat.”

Jött is Szegvár felôl, nem kis magasságban
egy magányos lovag, halk cippogással hívta
fel magára a figyelmet. Akkoriban még köny-
nyebb volt úriembernek lenni, hiszen a pénz
és a megélhetés utáni vágy nem vette el az
eszünket, és nem fertôzte meg a szíveinket.
Szóval nem vetettem oda kétes eredményû lö-
vést a várva-várt vendégnek, hanem Joci elô-
adásába temetkeztem bele. Biztos kezû, de né-
ha a kelleténél is gyorsabban lövô vadásztár-
sam egy lövéssel lehívta a szóló madarat. Ak-
kor néki vizslája nem lévén, én vittem ki ma-
gammal német vérvonalú Jagdterrieremet.
Kiváló, mindenes kutya volt. Kacsára, szár-
nyas és szôrmés dúvadra egyaránt szépen ap-
portírozó nagyszerû segítôtárs, aki vércsapán
is többször bizonyította rendkívüli képessége-
it. A szárnyazott madarat a három méteres
gyalogakác között nád és hamvas szeder egy-
velegében nem találta vadásztársam.
- Küldjem-e a kutyát? – kérdésemre igenlô vá-

lasz érkezett. Angel von Klostendorf úr-
hölgyrôl – mert úrhölgy volt! – a pórázt le-
csatolva küldtem a segítséget, aki sietve
ment örömteli feladatát teljesíteni.

- Ha felvette a madarat, hívd oda! Ültesd le, és
átadja neked is!
Jelesre vizsgázott feladatmegoldásból mun-

kavizsga nélküli kutyám, aki dolga végeztével
ismét pórázra került, mert ha nem figyeltünk
rá, autodidakta módon rögtön talált magának
elfoglaltságot. S persze ilyen sûrûben semmi
perc alatt el tud tûnni egy ilyen kicsi kutya.

Több madárnak nem volt érkezése ez estén,
így csak Gundl Joci zsákmányában tudtunk
mindhárman gyönyörködni. Gratuláltunk a
magas madarat lehozó lövéshez, és mindhár-
man tudtuk, hogy e tündérkertek királynôje
nemcsak a lövôé, hanem egy kicsit a minek is.
Az úriemberek ugyanis nemcsak gratulálni
tudnak az elejtônek, hanem úgy tudnak örül-
ni a másik sikerének, örömének, amely cím-
mel József Attila illette azon versét, amely mi-
att eltanácsolták az egyetemrôl. Ez a vers a
Tiszta szívvel.

Ilyenkor, Húsvét után, és persze Karácsony
elôtt, a tiszta szív mellé kívánom azt Nektek,
ami jár a tiszta szív mellé: üdvöt a vadásznak,
s a nem vadásznak! 

Pongó Gyula

Vizslás tábor
A megyei Kynológiai Bizottság augusztus végén vizslák részére

felkészítõ tanfolyamot szervez Derekegyházán.

Várjuk az érdeklõdõ vadászok jelentkezését, akiknek vizslája nem ren-
delkezik munkavizsgával. A „kutyás táborban” nem csak törzskönyvezet
kutyák vehetnek részt. A foglalkozásokat hetente egy alkalommal a jelen-

tkezõk elfoglaltságának figyelembevételével hétvégi (péntek du. vagy
szombat) napokon, 10 alkalomra tervezzük és a tanfolyam vége VAV
vizsgával zárul. A foglalkozások 4 óra idõtartamúak és a megbeszélt

feladatokat a következõ foglalkozásra otthon gyakorolják a résztvevõk.

Tanfolyam díj: 15.000 Ft/kutya
VAV vizsga díj: 4.000 Ft/kutya

Érdeklõdni és jelentkezni Bajusz István megyei kynológustól a
30/429-0322 vagy a megyei kamaránál 62/420-362 telefon számon,

omvkcsongrad@invitel.hu e-mail címen lehet.
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Székelyföldi medvekaland
Minden vadásznak jólesô érzés visszaemlé-

kezni egy izgalmas, vagy valamiért szép va-
dász élményre. Én is szívesen gondolok sok
vadász élményem között, egy elmúlt téli „ka-
landra”.

Megjött a tél, sok minden velejárójával
együtt. Szerencsére ebben az évben is „vele
jár”székelyföldi barátaink jóvoltából a meghí-
vás disznóhajtásra. Sok éve már van szeren-
csénk Tóth Pali vadász cimborámmal részt
venni évente egy-két hajtáson a Hargita lábá-
nál. Örömteli szívvel mondhatom, hogy igazi
mély emberi és vadász barátság jött létre otta-
ni vadász barátainkkal, Máthé Bandival és
Szabó Sanyival a „doki”-val. Novembertôl feb-
ruárig rendeznek hajtásokat. Ezen belül raj-
tunk múlik, mikor és hányszor megyünk.
Legtöbbször egyszer bírunk kimenni, mivel
nem itt van a szomszédban. Jó lenne a leg-
eredményesebb, legtöbb élményt ígérô hajtás-
ra menni, ezért szinte már a hajtás után haza-
felé elkezdjük tervezni jövôre mikor is lenne a
legkedvezôbb. Vajon mikor lesz hó, igazi „va-
dász hideg”, a farkasok érkezése mikorra vár-
ható, na meg az itthoni vadászatokkal, ünne-
pekkel is össze kell dátumot hangolni.

Most kicsit korábbi idôpont mellett döntöt-
tünk, talán minden körülmény összejön és
lesz még elég disznó is! Ugyanis elôfordult
már, hogy a hajtások végefelé – hiába hatal-
mas a terület – a sok zaklatás, lövöldözés
eredménye a szerényebb teríték lett, a nagy
kanok „elestek”, a farkasokat meg végképp el-
üldözték a környékrôl.

Számításunk bejött, kissé kora hidegebbre
fordult az idô és azzal a biztos tudattal, hogy
barátaink mindenféle földi jóval fognak ben-
nünket várni útra keltünk. Székelyországba
„beköszöntôként” megálltunk Korondon a
szokásos kávéra Kacsó Eszteréknél, a piszt-
ráng telepen Makó Józsi vadásznak átadtuk
Márok Tamás üzenetét. Hangulat keltônek ép-
pen jól jött, disznóhajtásba csöppentünk, a
korondiak kergették a „disznyókat” a hegyol-
dalban. Lentrôl szépen végignéztük a kondák
vonulását.

Bandiék sokadik telefonjára igyekezni kell,
mert estére még egy lesbe ülés is be van ter-
vezve. Egy egy süldôt lôhetünk. Palit biztosan
külön „eligazítják”majd mert a legutolsó ilyen
süldôje 24 centis agyarú volt. Nem kapott ki
érte, mert akkor disznóra volt engedély! Most
már „tanultak” szigorúan konkrétan süldôre
fog szólni a papír! 

Bandiékkal örültünk egymásnak, igaz az
idén jól „belehúztunk”, ugyanis üzekedéskor
voltak itt egy egy bakra családostól, aztán mi
voltunk kint hargitai bôgést hallgatni. No-
vemberben jöttek újra apróvadra. Reméljük a
koronát az évre méltóképpen a disznó hajtás
fogja feltenni.

Este jó kis gyalogtúra után – a terepet már
jól ismertük – egymástól nem messze bevac-
koltunk a kijelölt igen kényelmes medve les
kunyhókba, igen messze a civilizációtól, az ôs-
erdôben. Kimondhatatlanul és leírhatatlanul
boldogok voltunk mindketten! Olyan érzés ez,
amit csak az tud aki már átélte. Papp Laci va-
dász barátom mondja: a vadászatban az a leg-
szebb, amit ígér! Nem tudom Õ találta-e ki,
vagy olvasta, de igaz! Jó szelem volt, a szórón
kukorica. Kinyitottam az ablakokat, betaka-
róztam. Õzek jöttek mentek, bátran vacsoráz-
ni. Oldalt egy szarvas család vonult el az ôs
bükkösben tehén, ünô, borjú. Nem tudom ho-
va igyekezhettek? Távoli harang zúgás, mese-
beli csend. Egy sárgás világos gyönyörû hosz-
szú farkú róka (igazi élô bunda) oldalazott be
a takarmány tároló vasládához (mely egy ha-
talmas csere tölgyhöz van láncolva) és levizel-
te! Irigy „kutya” – szól a mondás – be akarja
büdösíteni a többiek fejadagját! A vasláda a
medvék miatt van, mert amíg a les kunyhó-
ban tárolták a kukoricát, mindig feltörték, tele
is van karom nyomokkal a deszka, még belül
is.

Most egyszerre fejek fent és a színpad ki-
ürül. A puska csövét kidugom, feszülten vá-
rok! Jobbról a sûrûbôl egy fekete tömeg. Med-
ve! Két lábra áll körülszaglász, gondolom a
„vegyes” illat megnyugtatja. Engem oldalt el-
fúj mellette, a szóróra érve sem vagyok „útjá-
ban”. Gyönyörködök benne, kb. 50 méterre,
szemezgeti a kukoricát, fekete, jó kövér, hatal-
mas kan medve. Hogy hány pontos lehet nem
tudom, nincs benne gyakorlatom, de ilyenre
mondta egyszer Magyari Pisti mikor együtt
ültünk talán éppen ebben a kunyhóban fi-
gyelve egy medvét, hogy „hozzé lôhetöl, oszt
lögyön tehötségöd es”(mármint kifizetni)! Na

ide mostanában nem jön disznó, de nincs
kedvem elzavarni, olyan szép és ritka látvány.
Ezt akarják a régi visszajáró vendéggel a belga
herceg vadászukkal a jövô héten meglövetni,
fôként ezért is nem vadítom el. Hosszasan va-
csorázik, majd mókásan hempereg egyet,
megtörli a pofáját és amerrôl jött arra elbal-
lag. Gondolom már Pali is errefelé lehet vala-
hol – a megbeszélt idô van – így hát én is me-
gyek ki az ösvényre. Pali aztán boldogan me-
séli, hogy egy vadmacskát látott közelrôl, de
nem mert „hozzé” lôni (a 24 centi esete meg
gondolom a kaliber miatt). Disznó nála sem
volt, csak szarvasok, meg pár ôz. Valószínûleg
a medvék miatt.

Este a vadászházban a kandalló pattogó tü-
ze mellett jót beszélgetünk és tervezzük a
másnapot. Két hajtás lesz, jó az idô a hó, a fel-
derítés szerint valószínûleg 3-4 „csorda” disz-
nó, farkasok, medvék is lesznek.

Reggel a gyülekezôhelyen aztán szigorú fe-
gyelem, mert a farkasok több kilométerrôl el-
mennek a zajra. Kalapba mindenki belerakja
a megjelölt töltényét (aztán ezzel adja le az el-
sô lövést), standot húzunk. Mi vendégek (még
két segesvári magyar, egy román bukaresti
vadászati fônök, két lengyel) azonosan va-
gyunk bírálva a helyiekkel, de a vendéghívó
cserélhet vendégével standot, ha jobbnak ítéli
az övét. Romániában még nincsenek a hajtás-
ra olyan szigorítások bevezetve, mint nálunk a
létszámra, lô irány kijelölésre, baleseti eligazí-
tásra, mellény, pálinkázás stb. Igaz nincs terí-
ték, töret, máglya stb. sem. Sajnos. Nagy ívben
gyalogolva kerülünk helyeinkre. Hosszú és
nehéz a terep. Én egy szeles, huzatos oldalba
ôs bükkösbe kerülök. Körbe látok és
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lôhetek(nék). Ebben a hajtásban 14-16 lövést
hallottam, három süldô esett, meg egy seb-
zett, mely valószínûleg átment a szomszédba.
Semmi más. Én két rókát láttam, de tilos lôni
hajtásban. Elég sok a róka egyébként.A követ-
kezô hajtás a másik hegyen déli meleg olda-
lakban lesz. Talán a vadak is ott napoznak.

Terepjárókkal áttelepülünk, Pisti a felveze-
tôm, szívbôl örülök, hogy hallgathatom
(ilyenkor Õ az aki a vadászatban az Ígéret)

nyáron esett át komoly bél mûtéten, de vas-
székely akarat ereje talpra állította. Elég rossz
bôrben volt, de a gyógyulás alatt, mikor már
„szaggatta a gatyát” egy csinosabb nôvér kö-
zeledtére, akkor megnyugodott mindenki,
hogy meg fog maradni. Ugyanis köztudott,
hogy erôst fehérnép párti. Esténként ezzel
kapcsolatos vidám/pajzán élményeit szívesen
szoktuk hallgatni borozgatás mellett (persze
szigorúan név nélkül, de a helyiek azért sej-
tik...). Arany ember, és igazi ôs vadász! 

Leállít egy „szeker” úton a gerincen. Elôt-
tem keskeny csík kefe erdô, alatta egy elha-
gyott út, mindkettô párhuzamosan fut az „én”
utammal. Majd meredek lejtôs oldal sûrû er-
dôvel. Ezt hajtja párhuzamosan a gerinc úttal
20-25 hajtó és ugyan ennyi kutya.A kutyák fe-
le „töltelék”, szerintük: vad takarmányok, ha
elvesznek is nincs gond. A hátam mögött ôs
bükkös, lejtôs oldal, vagy 300 m-re lent egy az
úttal szintén párhuzamos patak. Pisti szerint
a hajtásból oldalra itt fognak a patakhoz ki-
törni. Csak az a kérdés melyik standnál jön-
nek ki a sûrûbôl hogy át a két úton a patakot
övezô sûrûbe meneküljenek.

Üldögélek, hallgatom a csendet, elmélke-
dek, ebédelek, teázok, kell egy óra mire disznó
várható. Persze farkas az korán jöhet! Távcsö-
vezek. Két madár siklik sebesen a fák között.
Egy holló és valami másik, kisebb testû repül
egymáshoz testközelben mindketten retten-
tôen csérognak, üldözik egymást. Vagy a hol-
lót üldözi valami, vagy fordítva. Egyszerre
meglátom jó 200 méterre az út oldalban a fel-
sô szomszédomat az egyik lengyelt. Azt ame-

lyik igen szemrevaló igazi szôke, kékszemû
lengyel barátnôjével van. Biztosan nem a fele-
sége, mert irgalmatlanul smárolnak. Szemér-
mesen elfordítom a távcsövet Most inkább
egy disznó! Egyszerre kezd hallani a hajtók
éktelen ordítozása, kutyák ugatása. Biztos van
disznó! 

Nemsokára az alsó szomszéd felöl lövést
hallok. Éktelen csörtetés, támasztom a puskát.
Sajnos a távcsöves golyóst kértem reggel, pe-
dig a második hajtásra cserélni kellett volna a

vegyes csövûre a
kefe erdô és út
miatt. De hát ki
tudta ezt! Jön a
konda! Kijöttek a
sûrûbôl lejjebb a
szomszéd rádur-
rantott, erre gon-
dolom bekapcsol-
tak. Sebesen jön-
nek, könnyen fut-
nak a belsô úton
velem párhuza-
mosan 40-45 mé-
terre. Elöl koca, 3
süldô, majd koca
és újabb süldôk
szorosan mind
egymás nyomá-
ban. Bükkfához
támasztva célzok.

Jól lemaradtam, mert a második süldô térdre
rogy, majd felém bukdácsol a kefe erdôbe,
majd pár méter után eldôl. A többiek szétug-
ranak, a hátsó koca visszavált a sûrûbe.A má-
sik a két süldôvel tôlem 70-80 méterre át az
úton le a hegyoldalon a patak felé. Az útra
nem lôhettem, aztán meg vadász legyen a tal-
pán (általam ítélve) aki a 70-80 éves ôs szál
bükkösben meredek lejtôn lefelé szanaszét
vágtató, szinte guruló disznókat meg tudja
még csak találni is a céltávcsôben. Pillanatok

alatt lent voltak és eltûntek a szemem elôl a
patak bokrosában.

Alig hogy magamhoz térek, újabb két lövés
az alább levô szomszédtól, de már a hajtók or-
dítása is jó közel van. Csörtetés, vágtat négy –
egy hatalmas, három kisebb – disznó a belsô
úton az elôzôek nyomában felfelé. Várom,
hogy közelebb érjenek akkor látom gyanús,
nagy loboncos világos barnás szôre van a
„kannak”! Bizony ez négy medve! Elöl az anya
és szorosan a nyomában három süldô bocsa!
Elfutnak elôttem jobbra, a disznók nyomán át
a kefe erdôn, ki az utamra! Mindez pillanatok
alatt. Kiérve az útra az anya fordul visszafelé,
le az úton felém! Gondolkodni nem volt idôm,
eszembe sem jutott lôni, tudtam, hogy mene-
külnek, nem támadó vad. Tapasztalatlansá-
gomból eredô ösztönös félelmemben egy na-
gyot, hosszút ordítottam. Azt látni kellett vol-
na! Az anya a vágtában kitolta az elsô lábait,
lefékezett. A bocsok hátulról belecsúsztak egy
gombolyag voltak és elkezdtek mint a kutya
vonítani. Én a bükk mögött lapultam, mit
mondjak kissé megszeppenve, mert ilyenben
még – mint más nagy mellényû alföldi va-
dásznak sem – nem volt részem! Megfordul-
tak és visszarohantak a kefén át a sûrûsbe, be
a hajtásba. Mint utóbb kiderült az alsó szom-
széd azért lôtt, hogy elriassza ôket. Én azt hit-
tem disznónak nézte ôket és ezért az is ben-
nem volt, hogy netán sebzett! A lengyel meg
jól megszeppenve figyelte a fejleményeket a
rejtekhelyérôl és fotózott. A barátnôje meg
még hazafelé is hányta a keresztet.

A süldôm meglett, ebben a hajtásban még
négy disznó esett. A farkasok megint meglép-
tek! Mindig meglépnek, okosabbak mint az
ember! Talán jövôre én lehetek okosabb!

Székelyföld 2010 január.

Dorogi Géza 
Szeged

Eljött az idõ – mutassuk meg!
Április 25-én a Hódmezõvásárhelyi Állattenyésztési napon a Csongrád

Megyei Vadász Kamara szervezésében vizsla simogató és felvezetõ
napot tar tunk. Bárki elhozhatja kölyök vagy felnõtt vadászkutyáját.
Tanácsadással egybekötött magán bemutatót is szívesen látnánk.

Gyakorlási lehetõség is lesz.

Akinek eladó vizslája van, azt is szeretettel várjuk.

A bátor résztvevõk az általam ír t
Kiválasztott – A kutya léte és az ember tudatos változása

címû könyvet kapják ajándékba.

Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt.

Bajusz István
kinológus
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Parókás bak
Csanádpalotáról

Különleges ôzbak került terítékre az évad
elsô napján Csanádpalotán. A parókás bakot
csak pár nappal korábban vették észre a terü-
let hivatásos vadászai. Egy búzatáblában ta-
nyázott közel a román határhoz, elképzelhetô,
hogy a túlsó oldalról érkezett. Megfigyelték
azt is, hogy a revír ura, egy idôsebb bak több-
ször meghajtotta, s ô fegyver híján nem tu-
dott védekezni. Ezért is igyekeztek minél ha-
marabb elejtôt találni.

Végül némi licitálás után egy 75 éves német
vadász, a társaság egyik visszatérô vendégé-
vel állapodtak meg jó áron. Már 15-én hajnal-
ban ott voltak a tett színhelyén, azonban köd

volt. Másfél órát kellett
várniuk, mire annyira
fölszállt a pára, hogy
meglátták a bakot. A
vendég 220 méterrôl
lôtte meg egy pontos
golyóval.

A bak agancsát bur-
jánzó szövet borította,
amely hamarosan a
szemére is lenôtt vol-
na, 3-4 évesre becsü-
lik, heréi nem voltak.
Az elejtô természete-
sen nyakból kitömve
fogja a falára akaszta-
ni, a preparálást
Barkóczi Csaba végzi.

Bõgõbajnok az Alföldrõl
Generációváltás zajlott a FeHoVán az

idei szarvasbôgô versenyen. És „tájváltás”
is, két alföldi magyar fiú végzett az elsô és
a harmadik helyen. Mind Kasper Máté,
mind Hegyes Balázs az Ópusztaszeri Víz-
ügyi Vt. hivatásos vadásza. A bajnokkal
beszélgettünk. A névegyezés nem véletlen,
Balázs édesapja Hegyes Zoltán, a Vadász-
kamara megyei elnöke.

- Hogy tanul meg egy alföldi jáger bôgni?
- Hat és fél évig voltam hivatásos vadász a

Pilisben – hûti le a szenzációéhes zsurnalisz-
tát. – Sokat tanultam az „öreg harcosoktól”, az
idôsebb vadôröktôl. Bôgtek ôk mindennel,
Petróleumlámpa búrájával, ökörszarvval, de
még a kezükkel is. De nem olyan nagy varázs-
lat ez, sokszor a helyzet adja magát. És hát
hallgatni kell sokat a bikákat.

- Ennyi?
- Néhányszor jártam Európa-bajnokunk-

nál, Fehér Petinél Bôszénfán és ô tanítgatott.
- Te mivel bôgsz?
- Egyszerû mûanyag dréncsôvel... A zsûri

csodálkozott is, mert a korábbi bajnokok es-
küdtek a triton-csigára, vagy a maguk szaru-
kürtjére. Én is kipróbáltam mindent, de ne-
kem, az én hangomhoz ez vált be legjobban.

- Lôttél már saját bôgésû bikát?
- Még nem, de nagyon sokat lövettem, s az

legalább akkora élmény.
- Melyik hangot szereted a legjobban bôgni?
- A csapatbikát lehetetlen elhívni a tehenek

mellôl.Akkor csak arra van esély, hogy válasz-
ra késztessük, és megállapítsuk hol van, eset-
len egy alkalmas pillanatban megállítsuk. A
keresô bikát azonban be lehet hívni. És leg-
jobban a keresô bikát szeretem behívni. Ilyen-
kor csak egyetlen erôset kell bôgni, csapatbi-
ka hangját utánozva. Erre gyakran bejön a ke-
resô bika. Márpedig amelyik oda mer jönni
egy csapatbikához, az soha nem kicsi bika!
Lehet, hogy éppen most vált ki egy másik
rudliból, ahol nincs folyató tehén, mert fedez-
te ôket.

- Emlékezetes bôgô vadászat?
- Egyszer a Pilisben lövettem egy bikát 8

méterrôl. Fiatal vendégünk az édesapjával ér-
kezett, elsô bikájára cserkeltünk, 5 kilóig lôhe-
tett volna. Az apa már meglôtte a maga biká-
ját, lôtt mellé egy süldôt és még egy bakot is,
de a fiúnak csak nem volt szerencséje Dianá-
val. Ahogy telt-múlt az idô, úgy nôtt a bika.
Elôször aztán mondták, elmehetünk 6 kilóig,
aztán 7 kilóra tolódott a határ. Utolsó reggel
már befelé jöttünk, de még nem volt bika. Egy
40-50 hektáron rontott legelô mellett men-
tünk el, amelyet teljesen benôtt a csipkebokor
meg a galagonya. Itt szólalt meg egy jó bika,
amelyet ismertem. Párhuzamosan haladtunk
vele, de nem tudtuk meglátni. Aztán amikor
egy kis tisztáshoz értünk, rászóltam tehén-
hangon, és jött, mint a mozdony! Elképzelhe-
tik mit éreztünk, amikor megállt tôlünk ez a

nagyagancsú, 200 kilós lihegô monstrum – 8
méterre! Szerencsére a vendégnek helyén volt
a szíve, nyomban szügyön lôtte és összecsuk-
lott.Az agancs 9 kiló lett és ezüstérmet kapott,
mindét oldalon 54 centis villákat viselt! Kivé-
teles trófea, minden igaz vadásznak megdo-
bogtatja a szívét, de az élmény sem volt ki-
sebb! Vendégeink nem voltak dúsgazdag em-
berek, de eszükbe se jutott alkudozni, gondol-
kodás nélkül kifizették a bikát. Azt mondták,
majd a következô fél évben spórolnak. Ez leg-
alább annyira tetszett, mint az izgalmas vadá-
szat.

M. T.

Vadász-, és horgászfesztivál
Temesváron

Temesvárra invitáljuk Csongrád megye vadászait, horgászait, minden természet kedvelôt,
valamint azokat akik szeretik a szép virágot 2010. május 6-9-ig!

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre Temesváron a nemzetközi HUNT §
FISH EXPO, fergeteges virág kiállítással, vásárral együtt! A vadász, horgász kiállítás és vásár
rendezvényei 2008-2009-ben is nagy siker hoztak, több ezren látták.

Most is lesz kutyabemutató, fácánkiállítás, sportfelszerelés-vásár, trófea-bemutató és -
bírálat és sok minden más. A hölgyek pedig csodás virágfajtákat láthatnak, kedvükre vásá-
rolhatnak!

A kiállítás a belvárosban, külön parkolási lehetôséggel, étteremmel, büfével, városnézési
lehetôséggel, belvárosi vásárlással, Szegedtôl mindössze 110 km-re, vár minden érdeklôdôt,
a TIMCO csarnokban, Circumvalatiunii út 8-12 sz. (fôútvonal).

Interneten is lehet informálódni: www.starexpo, e-mail: starexpotm@gmail.com, de köz-
vetlen tapasztalatokról tud beszámolni a Szegedi Vadászok baráti Köre tagjai (információ.:
Dorogi Géza), akik eddig mindkét alkalommal vendégeink voltak. Óriási sikert aratott min-
dig fôzômestereik, Tóth Pál, Kotogány János és Hegedûs József remek fôztjei az igazi, külön-
féle módon elkészített magyar vad pörköltök!

TELI VADÁSZTÁSKÁT  és  NYÚJTOTT  ZSINÓRT!

Szeretettel várjuk Önöket:

Bonchis Ioana Roxana 
igazgatónô
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Csongrádban is van már vérebes!
Mészáros Istvánnak hívnak, 1981-ben

születtem Csongrádon. 2009. év elején beszer-
zett HANNOVERI VÉREB kutyámmal folya-
matos tréninggel és képzéssel elértem, hogy a
sebzett nagyvad utánkeresésben eredményt
sikerült elérnem. Az utánkeresésben ôz, vad-
disznó és dám sebzés utáni 1-2 napos ( 27-48
óra) sikeres munkával terítékre hoztuk a seb-
zett vadat.

A vadászatra jogosultak számára ajánlom
segítségemet sebzés utáni utánkeresésben.
Elsô alkalommal csak az odautazáshoz és ha-

zaúthoz szükséges üzemanyagköltség megté-
rítését kérem.

Csanyteleken lakom, ami lehetôvé teszi,
hogy az értesítést követôen Csongrád megye
bármelyik vadászterületére 12 órán belül
odaérek.

Elengedhetetlen viszont, hogy, hogy a vadá-
szatra jogosult részérôl a vadásztató hivatásos
vadász, vagy a sebzô sportvadász kolléga jelen
legyen a keresésen.

Az elsô sikeres utánkeresést követôen a to-
vábbi alkalmakkal kiszállás díját kell megtérí-

teni, majd amennyiben az utánkeresés ered-
ményes, úgy a terítékre hozott nagyvad tró-
fea-, illetve húsértékének alapján egyedi meg-
állapodással, közösen állapítjuk meg a díjat,
melyet számlaképesen - vadgazdálkodási
szolgáltatásaként - térít a vadászatra jogosult.

Köszönöm bizalmukat, izgatottan várom a
leendô közös élményeket, vadászüdvözlettel:

Mészáros István

FFFF EEEE GGGG YYYY VVVV EEEE RRRR JJJJ AAAA VVVV ÍÍÍÍTTTTÁÁÁÁ SSSS
Simon Ferenc

puskamûves

Lõfegyverek javítása,
felújítása, hatástalanítása

Szeged
(Kiskundorozsma)
Dinnyés u. 1. a.

Tel.: 06-30/356-5576

• Fegyvervésnök képzést indít a csongrádi Diana Szakképzô Iskola.
A képzés célja, hogy a hallgatók a vadászlôfegyverek fém alkatré-
szeinek díszítésének, vésésének alapjait sajátítsák el.

• A Diana Szakképzô Iskolában állami vadászvizsgára felkészítô
tanfolyam indul.

• Vadhúsvizsgáló tanfolyam indul iskolánkban.
• Vadászati preparátor tanfolyam indul, amelynek célja, hogy a

hallgatók a Magyarországon elôforduló, vadászati idénnyel rendel-
kezô emlôs és madárfajok egyedeit képesek legyenek kipreparálni.

• Vadgazdálkodási technikus és vadász-vadtenyésztô szakmun-
kásképzés indul 2010. szeptemberében.

• Munkavédelmi technikus képzés indul iskolánkban.

További képzéseink:
Felsôfokú szakképzés:
Vadgazdálkodási technológus
Nappali tagozatos ifjúsági képzés:
Fegyvermûszerész (16-22 éveseknek) (1 év)

OKJ-s képzések:
Erdésztechnikus (2 év)
Természet- és környezettvédelmi technikus (2 év)
Vadász-vadtenyésztô szakképesítés (1,5 év)
Vadász-vadtenyésztô szakképesítés (3 év)
és érettségi

Fegyvermûszerész szakképesítés (1 év)
Vadászpuskamûves szakképesítés (1 év)
Vadászpuskamûves mesterképzés (1 év)
Lótartó- és tenyésztô szakképesítés (1 év)

- Lóápoló- és gondozó
- Belovagló

Lovastúra- vezetô szakképesítés (1 év)
Erdészeti szakmunkás szakképesítés 

- Fakitermelô 
- Motorfûrész-kezelô
- Lakott-területi fakitermelô

Vízkútfúró (1 év)
Gazda szakképesítés
Halász, haltenyésztô (1 év)

Diana
Vadász-Felnôttképzô Alapítványi Szakképzô Iskola

és Kollégium
6640 Csongrád, Jókai u. 14.
Tel./fax: 63/483-790, 06-30/437- 0923
e-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
www.dianaszki.hu
Nyilvántartásba vételi szám: 00199-2009
Intézmény -akkreditációs lajstromszám: AL-0486
OM azonosító: 102618

Hírek a csongrádi Diana Szakképzô Iskolából




