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ALKOTÓTÁB OR
KAR APANCSÁN
ALKOTÓTÁB OR
KAR APANCSÁN
A Gemenc Zrt. folytatva a hagyományokat június 7-13-ig látta vendégül a ter-

mészetet kedvelô képzômuvészek csoportját a karapancsai kastélyban. Kiváló
lehetôséget teremtve a gemenci erdô páratlan szépségeinek megörökítésére.

Az alkotótábornak különleges aktualitást adott két évforduló, az idén száz éves a karapancsai kastély és e területen száz éve
vadászott Vilmos császár. Csongrád megyét három alkotó képviselte, Mráz János, Simon Ferenc és Dr. Soós László.

Mráz János Mráz János

Simon Ferenc Simon Ferenc

Dr. Soós László Dr. Soós László
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Vadásznap: elõször lesz Szeged
Megyei vadászsajtónk hasábjain és honlapunkon megjelentetett va-

dász rendezvények programjaira szeretettel hívunk minden vadászt,
családtagot, barátot és érdeklôdôt! Tavalyi elhatározásunk valóra válik.
A vadásznapok történetében elôször mutatkozhatunk be Szegeden,
méghozzá a gyönyörû Újszegedi Liget platánjai alatt. Szeged városa
kezdettôl támogatta elképzeléseinket, minden reményünk megvan rá,
hogy az elsô szegedi vadásznap sikeres legyen.

Június 19-én a Múzeumok éjszakáján nyitottuk meg a Móra Ferenc
Múzeum Vármúzeumában a vadászati kiállítást. Naponta 50-60 látoga-
tó csodálja meg a trófeákat, élôképeket, mûvészeti alkotásokat. Azóta
minden pénteken a Vadászati Szabad Egyetem meghívott elôadóival
folytathattunk diskurzust nagyon is aktuális szakmai kérdésekrôl. Ez a
bemutatkozás mellett egyben figyelemkeltés is volt az augusztus 13-
15-ei rendezvényeinkre.

Szeged idegenforgalmi szempontból legaktívabb idôszakára szer-
veztük meg a Csongrád Megyei Vadásznapot s vele együtt az I. Magyar
Vadász Világtalálkozót. Társrendezvényeink az I. Székely-Magyar Vi-
lágtalálkozó, a Szegedi Hungarikum Fesztivál és Ásotthalom tanya-
programja. Csatlakozhattunk a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalál-
kozóhoz is, mint annak kísérô vidéki rendezvénye. Keressük a világ –
és benne Magyarország – legjobb vadhúsát, vadételét címmel.Augusz-
tus 17. és 22. között az élelmiszerlánc világhét keretén belül 21-én a
Budai Várban színpompás gálamûsor keretében hirdetik ki 2010 leg-
jobb vadhúsa, illetve vadhúsból készült élelmiszere verseny eredmé-
nyeit.

E hármas világtalálkozó változatos programja méltán tarthat Szeged
város és környéke polgárai, valamint a városba látogató turisták érdek-
lôdésére. Mi, Csongrád megyei vadászok, most ismét bemutathatjuk a
vadászok, vadgazdálkodók igazi arcát. Hitvallásunk a természet tiszte-
letére, a vad
szeretetére, ha-
gyományôrzés-
re, összetartás-
ra, barátságra
és felelôs gaz-
d á l k o d á s r a
épül. Rendez-
v é n y e i n k e n
várjuk szeretet-
tel az idelátoga-
tó érdeklôdô-
ket, ismerjék és
kóstolják meg
kiváló pörkölt-
jeinket, sültje-
inket, szalá-
minkat, kony-
hakész termé-
keinket. Nézzék
meg milyen
ügyesek va-
dászkutyáink, s
ismerjék meg
ôsi vadászati
módunkat, a
solymászatot. Közeli, távolabbi és a környezô országok vadászküldött-
ségei is részt vesznek háromnapos ünnepségünkön.

Õseink iránti tiszteletünket fejezzük ki a Vértói Nemzeti Emlékhe-
lyen két éve felállított Életfánál Nimród és fiai, Hunor és Magor szobrá-
nak megkoszorúzásával. Megköszönjük mindazok munkáját, akik e
hosszú elôkészítés alatt önzetlen munkájukkal hozzájárulnak a vadász
világtalálkozó és a megyei vadásznap sikeréhez. Csongrád megyében a
vadásznapnak hagyományosan sok látogatója van.A vadászokon, a ro-
konokon és ismerôsökön kívül jelentôs számú civil is el szokott jönni
ünnepünkre. Reméljük, hogy a megy legnagyobb városában az eddigi-
eknél is többen jönnek el és ismerkednek meg nemes szenvedélyünk-
kel közelebbrôl!

Fackelmann István és
Mészáros György szervezôk
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I. Magyar Vadász Világtalálkozó,
Csongrád Megyei Vadásznap

Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó,
az I. Székely-Magyar Világtalálkozó

társrendezvényei

Szeged, 2010. augusztus 13-15.

Az I. Magyar Vadász Világtalálkozó és társrendezvényei
A rendezvény idõpontja: 2010. augusztus 13-15.

Helyszínei: Újszegedi Liget, Móra Ferenc Múzeum, Ásotthalom

Társrendezvények:
Csongrád megyei Vadásznap: 08. 14. Újszegedi Liget
Tanyaprogram, 08. 15. Ásotthalom
Móra Ferenc Múzeum Vármúzeuma:
Vadászati kiállítás és Vadászat a képzõmûvészetben: 06.19.- 09.05.

Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó (FÉVIT): 08.17-22. Budai Vár és vidéki kísérõrendezvénye:
Vadhúsból készített ételek versenye: 08.14. Szeged
I.Székely-Magyar Világtalálkozó 08.13-15. Újszegedi Liget
Öt nemzet öt zászló egy tutaj (CSEMETE) 04. 24.- 07.17.  Huszttól Titelig
A fény köszöntése: Lippai emléktutaj fogadása: Huszár M. rakpart 08.13. 
III. Szegedi Hungarikum Fesztivál, 08. 12-15., Széchenyi tér
A szegedi híd alatt, lányok sütik a halat… 08. 13-15., Belvárosi híd lába
Vadászati kiállítás: Móra F. Múzeum Vármúzeuma, 06. 19. megnyitó
Vadászati Szabad Egyetem: Vármúzeum:
Szegedi Szabadtéri Játékok: 08. 13-15.: HAIR musical

Az I. Magyar Vadász Világtalálkozót és a vastagon megjelölt társrendezvényeket szervezi a Csongrád megyei
Vadászkamara és a Csongrád megyei Vadászszövetség

Minden kedves vendéget szeretettel várunk rendezvényeinken!

I. Magyar Vadász Világtalálkozó programja
Szeged, 2010, augusztus 13-15.

Péntek: 16 óra Vendégek fogadása: Újszeged, Nagy jurta
16,30 óra A Világtalálkozó ünnepélyes megnyitása

Simon Jójárt Richárd: A csacsi
Szakmai konferencia:
A magyar vadgazdálkodás helye és szerepe az Európai Unióban
Elõadó: Prof. Dr. Csányi Sándor dékán SZIE, Vadvilág Megõrzési Intézet, Gödöllõ
Vadhús higiénia és húsvizsgálat (FÉVIT), Elõadó: Dr. Búza László igazgató-fõállatorvos, a
Foodlawment elnöke
Magyar Vadászok a nagyvilágban: bemutatkoznak vendégeink

18 óra Állófogadás
21 óra A fény jövetele: A Fény köszöntése, Lippai emlék tutaj fogadása: Huszár Mátyás rak-

part, Fénykör a Móra Ferenc Múzeum elõtt
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Szombat: 9 óra Csongrád megyei Vadásznap 
10 óra Vadhúsból készített ételek versenye (FÉVIT)
Móra Ferenc Múzeum Vármúzeuma: Vadászati kiállítás,

Vadászat a mûvészetben (egész nap)
16 óra Vértó- Nemzeti emlékhely: Vadászõseink koszorúzása a

Magyar Életfánál Nimród elõtt tisztelegve
21 óra Szertûz- Magyar õsi szertartás: Újszegedi Liget

Vasárnap: 9 óra Ásotthalmi tanyaprogram:
Vaddisznós kert és fácán nevelõ, valamint a
Bedõ A. Erdészeti Szakiskola és Múzeumának megtekintése
Tanyamúzeum: Hagyományaink ápolása múltunk tisztelete
Kamra-túra: mangalica termékek és homoki borok bemutatója
Székelyudvarhelyi fotó kiállítás, Mûvelõdési ház

Fakultatív program: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintése
16 óra A Világtalálkozók zárása

Csongrád megyei Vadásznap programja
Újszegedi Liget 2010. augusztus 14.

Hívogató: 8 óra Vadászkürtösök hívogatója Szeged belvárosában
Tárogató: 8.30 Fülöp János vadász
Megnyitó: 9 óra Újszegedi Liget Rendezvény színpad

Tisztelet a vadnak: õzteríték készítés
Ünnepi köszöntõk: Vadásznapi

I. Magyar Vadász Világtalálkozó
FÉVIT Vadhús Gasztro Verseny

Új sportvadászok avatása
Kitüntetések átadása

Programok:

10 óra Vadászok sátrainak és az FÉVIT kiállítóinak megtekintése
10.30 Vadászkutya és íjász bemutató
11 óra Találkozó képzõmûvészekkel, vadászírókkal, szaksajtóval, médiákkal 
12 óra Vadászkürtös bemutató, megszólalnak vadjaink
13 óra Vadhúsból készített ételek (FÉVIT) versenyének eredmény hirdetése
13.30 Koronglövõ verseny eredmény hirdetése

Legszebb megjelenésû sátrak díjazása
14 óra Szól a nóta, jár a tánc: szórakoztató mûsor
15 óra Tombolahúzás

Egész nap látogatható:

Vadászok borai: Szent Vince borrend borkóstoló pavilonja
Hazai és Temes megyei vadászok kiállítása
Hortobágyi Madárkórház kiállítása
Kézmûvesek és vadászfelszerelések vására
Vadhús és vad szalámi bemutató és vásár
Vadászati kiállítás a Vármúzeumban

További információk: Csongrád megyei Vadászkamara 06/62 420362
Fackelmann István 30/6613939 fackelmann@freemail.hu
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Hegyes Zoltán, az
OMVK Csongrád megyei
területi szervezetének el-
nöke Zombori István me-
gyei múzeumigazgatóval
közösen nyitotta meg a
Múzeumok éjszakáján a
Vadászat a képzômûvé-
szetben címû kiállítást.
Hegyes kiemelte, hogy a
tárlat az idelátogató embe-
rek számára a vadgazdál-
kodás Csongrád megyei
eredményeit kívánja be-
mutatni. Ezt különféle pre-
parátumok és megyénk
számára fontos és jelentôs
trófeái mellett kiegészítet-
ték a vadászattal foglalko-
zó, országos hírû kézmû-
vesek, mûvészek munkái-
val, rövid önéletrajzával.
Bepillantást nyerhetünk
Kun Edit, Valaczkai Erzsé-
bet, Kovrig Miklós, dr.
Soós László, Simon Fe-
renc, Molnárné Bárdi
Andrea, Lászlófalvi-
Eördögh Katalin, Rékasi
Csaba, Seres Erzsébet,
Marek József, Bencze
László, Prihoda Judit
munkáiba. A gyûjtemé-
nyek között most is látható
a szálkai szarvasagancs,
de az 2008-as ranglista 3.
helyét elhozó Magyarc-
sanádon elejtett félelmetes
agyarpár is megmutatja
magát, amelyet a makói
Szabó István adott köl-
csön.

A Móra Ferenc Múze-
umban a vadászati örök-
séggel is foglalkoznak, hi-
szen ebben nagyon gazdag
a megyénk. Többek között

még a világegyezmények elôtti idôkbôl állt ös-
sze Beretzk Péter Fehér tavi gyûjteménye,
amely páratlan és ma is látható, de a szegedi
múzeum  széles természettudományi gyûjte-
ménynyel rendelkezik (Szilágyi Bay Péter,
Nimród 2010. február), amelyet csak elôre
egyeztetve kiscsoportosan nyitnak meg. Az
1800-as évek második felébôl is vannak pre-
parátumok, de Dél-Amerikából származó
anyagok, sôt narvál agyar is látható!

A jelenlegi kiállítás és ezek a kezdeménye-
zések hidak lehetnek a vadászok és a nem va-
dászok között, hiszen keresve sem találhat-
nánk jobb színtereket erre a múzeumoknál. Itt
felkészült történészekkel, muzeológusokkal,
preparátorokkal és más profi tárlatépítésben
jártas szakemberekkel a vadászat és a vadgaz-
dálkodás igazi arcát lehet bemutatni, úgy,
hogy a vadászat felé kevésbé érdeklôdôk szá-
mára is élvezhetô lehet.

Dr. Zombori István elmondta, hogy a Móra
Ferenc Múzeumban és a Móra parkban több
mint 7 ezren fordultak meg este hat és éjjel 1
óra egy között. A becslések szerint pedig a
szegedi helyszíneken, több mint 16 ezer láto-
gató vehetett részt. A vadászati kiállítás szep-
tember 5-ig tekinthetô meg.

A kiállítás kísérôrendezvényeinek számíta-
nak a vadászati szabadegyetem elôadássoro-
zata, amelyek minden pénteken délután négy
órától kezdôdtek a várban.Vendég volt többek
között Pechtol Jánost, az OMVV elnöke, Buzgó
József a vérevezésrôl, Lehoczki Róbert az ôz
telemetriás vizsgálatának eredményeirôl tar-
tott elôadást.

Pechtol János Szegeden azt is bejelentette,
hogy az Országos Magyar Vadászati Védegylet
választmányi elnöke Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes lehet. A vadászó KDNP-elnök
a megyénkben is többször megfordult, s a
bennfentesek szerint a kiállításon látható
egyik ôzbaknak ô volt az elejtôje.

Szilágyi Bay Péter

Fotó: Nimród archív, Szilágyi Bay Péter

Vadászkiállítás a szegedi várban

Mészáros György

Hegyes Zoltán elnök
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Pusztító jégverés!

Az a nap is egy átlagos napnak indult. Ki
gondolta volna, hogy iszonyatos jégverés fog
végig söpörni térségünkben, ezzel évek, évti-
zedek munkáját semmivé téve röpke 15 perc
alatt?

A vihar elvonulása után, azt gondoltam sze-
rencsék volt, hiszen Makón vízzel esett a jég.
Azonnal autóba ültem és elindultam a va-
dászterületünk felé. Ahogy elhagytam a vá-

rost Makó-Rákos
irányában, össze-
szorult a szívem
mindenhol a pusz-
títás nyomait talál-
tam. Alig tudtam el-
hagyni a város hatá-
rát az útra dôlt fák
torlaszolták el a ki-
vezetô utakat, kidôlt
villany oszlopok je-
lezték a vihar tom-
bolásának útvona-
lát. A fákon alig ma-
radt levél, az utakon
vastagon állt a pé-
pesített zöld „spe-
nótfôzelék”! Akkor
azt gondoltam ezt
semmi nem élhette
túl! A vihar utáni
napon tudtam vé-
gigmenni a jégverés
nyomán.

Minden képzele-
temet felülmúlta,
ami Szikáncs, Föl-
deák, Igás, Bogárzó,
Makó-Rákos, Ki-
rályhegyes, Csikós-
puszta, Csanádal-
berti, Pitvaros tér-
ségében láttam. A
mezôgazdasági kul-
túrák sávokban
megsemmisültek, a
fákon alig volt levél,

néhol még kéreg sem!
Egy-egy nyulat láttam ténferegni, néme-

lyiknek nem volt szôr a hátán, tépázott fácán-
kakas bóbiskolt egy csatornaparton. Õzek ke-
resték a helyüket a letarolt gabonatáblák he-
lyén. Egy gémtelep körül elpusztult gémek,
bakcsók, kiskócsagok hevertek a földön, ame-
lyik túlélte, lógó lábbal, szárnyaszegetten ül-
tek a fák ágain.

Hivatásos vadászainkkal válságstáb ült
össze, elsô lépésként megpróbáltuk feltérké-
pezni a vadállományban keletkezett kár nagy-
ságát. Titkon abban reménykedtünk, hogy a
törzsállományunk kevésbé sérült. A járhatat-
lan utak miatt ezt a munkát csak hetek múlva
tudtuk elvégezni. Addig bizonytalanságban
voltunk és csak találgatni lehetett a kár mér-
tékérôl.

Térségünkben a Pitvarosi Petôfi Vt.-t érin-
tette a leginkább a jég. Elpusztult nyulak, fá-
cánok, ôzek és minden nem vadászható faj te-
temei hevertek. Területük ékköve, a „Börcsök-
tanya”, gazdálkodásuk alapja a fácánnevelés
és vadásztatás helyszínének 80%-a megsem-
misült. Évek kellenek a vadállomány talpra ál-
lításához, ami a mesterséges fácánnal való
gazdálkodást illeti, évtizedek kellenek a va-
dászerdô megújulásáig. Sok erôt és türelmet
kívánok hozzá!

Minket, akiket érintett a jégverés kit jobban
kit kevésbé, hiszen bemûvelt vadföldjeink
90%-a semmivé vált, az anyagi káron túl az
élôhely sem az lett, amit terveztünk, a takar-
mánynak mûvelt kultúrák sem hozzák a várt
eredményt, tehát takarmányt 90%-ban vásá-
rolni kell! Mindamellett a hasznosítást meg-
fontoltan, némi önmegtartóztatás mellet lehet
végezni. Ami konkrétan minket, a Makói
Marosmenti Vt.-t illeti, az élôhelyen kívül  a
fácánszaporulat sínylette meg a legjobban a
jeget.

Azóta eltelt több mint egy hónap és a ter-
mészet csodálatos. Dürgô fácánkakasokat lát-
ni, néhol párnapos fácáncsibéket. A mezei
nyulat és az ôzet nem érintette súlyosan a jég.
Bizakodóak vagyunk, hogy a vadfácán állo-
mányunk egy év alatt ki fogja heverni ezt a
traumát, ha fokozott figyelmet szentelünk ne-
ki, és önmegtartóztatóan hasznosítunk ebben
az évben. Minden vadászatra jogosultnak kí-
vánok sok erôt és türelmet a károk helyreállí-
tásában, és kérek mindenkit, segítsen aho-
gyan „tehetsége” engedi!

Marjai Péter

Jégverés után
A június 18-i jégverés óta csaknem 2 hónap

telt el. Közvetlenül a vihar után nem a vadá-
szok nem tudtak pontosabb becslést adni a
vadállományt ért kárról, hisz a terület jó ré-
szét a nagy sár miatt nem lehetett megközelí-
teni, az életben maradt állatokat pedig nem
akarták zavarni.

A vihar után sok sebesült állattal találkoz-
tak, az õzek hátán nem volt bõr, a fácánok csõ-
rébõl vér csöpögött, nyilván tüdejük sérült.
Nem kevés állat pár nappal késõbb pusztult
el.

A jelenlegi becslések szerint a fácánállo-
mánynak 90-95 százaléka elpusztult, csirkét
és tyúkot egyáltalán nem látni. Az õzeknek
80-85 százaléka veszhetett oda, s az életben
maradtak közül sok elvándorolt a kopár vi-
dékrõl. A nyúlállomány helyzete kissé jobb,
60-70 százaléka veszett csak oda. Kevés a róka
is, kölykökkel nem találkoztak, az elmúlt két
hónapban mindössze 4 került terítékre. Raga-
dozó madárral többel lehet találkozni, a sok
dög miatt valószínûleg távolabbról is érkez-
tek. Tömegesen pusztultak el vadkacsák is,

kiskacsát nem látni, és a sok belvíz ellenére is
alig látni récét.

A Vadászkamara szervezésében két napon
át 30-30 hivatásos és sportvadász segített új-
jáépíteni a voliert, ahol 3200 madarat nevel-
nek. Belõlük egy keveset talán visszavadász-
nak, a többivel az elpusztult törzsállományt
próbálják pótolni Pitvaroson.

A megmaradt vadállomány Pitvaroson:
fácán 5-10 %
mezei nyúl 30-40 %
ôz 15-20%
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Ha nagy az ínség, közel a segítség
Az idei év tavaszi, kora nyári idôjárása na-

gyon szélsôséges volt, minden vadászterületet
hátrányosan érintett. A folyók menti vadász-
területeket árvíz, a megye egészét belvíz súj-
totta. A legsúlyosabb kárt a június végi jégve-
rés okozta a megye dél-keleti részén Algyô-
Batida-Szikáncs-Földeák-Makó-Pitvaros-
Csanádalberti-Királyhegyes térségében. A jég
az egynyári növényeken kívül a fás vegetáció-
ban, a vadon élô védett és vadászható állatfaj-
okban is soha nem tapasztalt pusztítást vég-
zett. A fácán-, mezei nyúl és az ôzszaporulat a

jégverte magterületen 100%-ban pusztult el,
sôt a kifejlett ôzállományban is jelentôs volt a
veszteség. Az érintett vadászterületeken a
vadállomány hasznosítására semmi lehetôség
nem maradt, hiszen a törzsállomány is súlyos
károkat szenvedett.

A vadállomány pusztulásán túl takarmány-
termô területek, vadföldek, vadbúvók vadgaz-
dálkodási berendezések (volierek, vadetetôk,
magaslesek) mentek tönkre, csenderesek, er-
dôk is súlyosan károsodtak.

A vadgazdálkodási folyamatok, újra indítá-
sához illetve fönntartásához bármi nemû to-
vábbi segítséget szívesen fogadnak a kárt
szenvedett vadászterületek, Pl.: vetômag, vad-
neveléshez szükséges táp, téli vadetetéshez
szemes, -szálas takarmány, késôbbiekben az
apróvadállomány pótlásához szükséges vad-

állomány (mezei nyúl, fácán), vadgazdálko-
dási berendezések pótlásához, helyreállításá-
hoz szükséges faanyag, nád, stb.

A jégverést követôen a Vadászkamara és Va-
dászszövetség azzal a kéréssel fordult a megye
vadásztársaságaihoz és hivatás vadászaihoz,
hogy a kárt szenvedet vadászterületek helyre
állításában, illetve a vadgazdálkodási folya-
matok és fácánnevelés fönntartásában ki-ki
belátása és anyagi lehetôségének tükrében se-
gítsen most és a késôbbiekben is.

A Pitvarosi Petôfi Vt. közel nyolcezer fácán-
csibéje szerencsére megmenekült, a jégverés a
nevelôházban érte ôket, de az elkészített
röpdéket a vihar teljesen tönkretette. A Va-
dászkamara ezért felhívást idézett a megye
vadgazdálkodóihoz, hogy egy napos munká-
val segítsék a legnagyobb kárt szenvedett tár-
saságot.

A felhívásra a megyébôl 31 hivatásos va-
dász, 12 vadász gyakornok és 2 vadász jelent-
kezett, akik aktív részvételükkel segítették a
pitvarosi vadászokat a helyreállításban, a
volierek rendbetételében. A konkrét munkán
túl legalább ekkora segítséget jelent, hogy ál-
dozatvállalásukkal erôt és hitet adtak a pit-
varosiaknak az újrakezdéshez.

Valamennyi résztvevônek köszönjük mun-
káját, támogatását.

Komoly Tamás

Vadásztársaságok, akiknek a
hivatásos vadászai részt vettek:

Csanádpalotai Vt., Deszki Gazdák Vt., Dél-
Tisza Vt., Dorozsmai József Attila Vt., Hód-
Vad Vadász és Természetvédõ KHE, Hód-
mezõvásárhelyi Szakszervezeti Vt., Hunor Vt.,
Marosmenti Vt., Makó Marosszögi Egyetértés
Vt., Móra Ferenc Vt., Ópusztaszeri Vízügyi
Vt., Székkutasi Petõfi Vt., Üllés Potyondy Vt.,
Vásárhelyi Róna Vt.

Július 22-én balról-jobbra: Nagy Zoltán, Ocskó Zsolt, Bárdi Gábor, Szabó Gábor, Csernyik Ferenc,
Petrov Balázs, Zatykó Csaba (vadász), Sákovics Attila, Márton Zsolt, Kasper Máté, Olajos

Csaba, Hegyes Balázs, Molnár János (vadász), Kajtár János, Kopasz Ferenc, Kovács Attila, Vass
Károly(diák),Sipkó Miklós(diák), Márton János(diák), Szolyka György (diák)

Július 14-én: Nagy Sándor, Dékány Albert

Július 28-án álló sor balról jobbra: Jakab Katalin (diák), Totye László(diák), Mónus
Attila(diák), ifj. Gyöngyösi Tibor (diák), Gyöngyösi Tibor, Sziládi Antal, Dobai Zoltán, Lucza

Márk (diák), Lele Mátyás, Szabó Gábor, Kószó Ádám, Vass Károly (diák), Jávorka Dániel (diák)
elsô sor: Varga Viktor, ifj. Fekete Péter (diák), Fekete Péter, Gyurkó László, Péter Gábor, Kiss Mol-

nár Tamás, Soós Tibor, Tóth Zoltán (diák), Nagy Tibor, Wenner József
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Csongrád és Temes megyékrõl a vadászat tükrében
Temesvárott, az I. Temes Megyei Vadásznap

alkalmából a Temes Megyei Vadász és Halász
Egyesület Elnökével Cornel Lera Úrral beszél-
gettünk a két megye vadászati, szervezeti, kö-
rülményeirôl. A beszélgetés és az információk
ismertetése azért is idôszerû, mert a közel két
éves – akkor vettük fel a kapcsolatot a szom-
szédos megye „vadászati központjával” –
együttmûködés egyre erôsödik több irányt
vesz.

A két szomszédos megye földrajzi adottsá-
gai hasonlóak, a vadászati adatok sok min-

denben közeliek, ugyanakkor nagy eltérések
is vannak, fôleg a vadgazdálkodás területén.

A bánáti vadállomány összetétele közel
azonos a csongrádival, hiszen egyforma az
élôhely. Náluk sem honos a farkas, de azért
évente lônek pár a hegyekbôl elkószált  pél-
dányt. Telepített kertekben a dámszarvas,
mostanában jelent meg ott is a sakál. Sokkal
jelentôsebb a vaddisznó állomány, kapitális

kanok is gyakran esnek, disznó hajtásokat is
rendszeresen tartanak.

A számokból érdekes következtetéseket le-
het levonni...

A vadászat szervezeti irányítása Romániá-
ban jelenleg sok mindenben eltér a miénktôl,
központosítottabb. A megye vadászati egye-
sületei (vadásztársaságok) teljesen központi

egyesületi irányítás alatt mûködnek. Tudni
kell még, hogy szervezetileg hozzájuk tartozik
és kezelik a megye halászait (horgászait) is,
kb. 2000 fôt. Természetesen mindezt az illeté-
kes minisztérium felügyelete alatt. Temes me-
gyében a  62 egyesület 4 csoportba van osztva
(pl. nálunk a régebbi járási felosztás lehetne),
egy-egy csoport 7+9+12+34 egyesülettel
mûködik. Tulajdonképpen mint „brigádok”
mûködnek. Egy-egy egyesület 1 hivatásos va-
dászt köteles alkalmazni, viszont bevonják a
tagságot amennyire szükséges a vadgazdálko-

dásba.A sportvadász tagdíja közel a mienkkel
azonos.

A csendôrséggel szoros és eredményes az
együttmûködés az orvvadászat kezelésére. A
minimális vadászterület 5000 ha. Azok a va-
dászegyesületek (vt.), melyek végrehajtják a
vadászterület gazdálkodására központilag
elôírt feladatokat, azoknak vadkárt nem kell
fizetni! A bizonyított károkat a minisztérium

fizeti a földtulajdonosoknak! A központ és a
csoportok esetenként számottevô vagyonnal
bírnak. A Temes megyei is saját lôtérrel (itt
rendezték a vadásznapot), több színvonalas
vadászházzal/panzióval, horgásztavakkal, gé-
pekkel, saját üzemeltetésû vadászbolttal, ven-
déglátó egységgel, vadászatszervezéssel, vad-
átvétel/szállítással és még nédal/zene együt-
tessel is. Ez a felépítés még az „örökölt” struk-

túra, náluk is folyamatos átalakulás alatt van
minden, nem biztos hogy a most minden jó
vagy rossz, és az sem, hogy a jó irányban fog
majd változni. Bizonyára sok elônye van a
központosított rendszernek is, ugyanakkor
néha túl merev! Erre példa, hogy a területes
vadász puskával a területre csak elôzetes írá-
sos engedéllyel mehet ki, még dúvadazni is!
Ezért viszont be kell menni a megfelelô köz-
ponti irodába az igazgatóhoz (kb. fôvadász).

A földtulajdonosi alapon szervezôdés is
mostanában van kialakulóban. Egyébként
ôsszel fognak lejárni a területbérleti
szerzôdések…!

A központi szervezeti irányítás elônye jött
elô az elsô megyei vadásznapjuk szervezése-
kor! A temesvári csoport szervezte (34 egye-
sület) 24 saját (!) és pár a szomszéd megyébôl
meghívott egyesület, valamint szerbiai vendé-
gek és a mi részvételünkkel!  Az egységes
megjelenés érdekében mindenki egyforma
igényes sátrat, berendezést vásárolt, központi-
lag készültek a felíratok, zászlók, címerek. A
mûsorok költségeit, a díjakat, serlegeket, juta-
lomtárgyakat kizárólag a megyei önkormány-
zat, a területileg érintett polgármesteri hivata-
lok és 14 szponzor „teremtette” elô.Az ellenté-
telezés vadászati lehetôség és majd rendezvé-
nyeik segítése lesz. Értékelték és díjazták a
részvételt (az egyesület bemutatkozó megjele-
nése), a koronglövô versenyt, a VII. szépség-
csoportban és a munkakutya-csoportban be-
mutatkozó vadászkutyákat és természetesen a
három (vad, hal, egyéb) kategóriába sorolt ét-
keket.A fôzés értékelésére az ország egyik leg-
híresebb séfjét kérték fel, Joszip Szabó szemé-
lyében. A kb. 40 fôzôhelyen igen változatos ét-
kek készültek (nem csak pörköltbôl áll a vi-
lág!), különféle húsok, halak, grillek, fel sem
lehet sorolni, alig volt azonos féle étel! Még
szilvás gombóc is készült, hihetetlen sikere
volt és kategória külön díjat kapott!

Természetesen a zsûri szakszerûen pontoz-
ta a fôzés körülményeit, a megjelenést, felkí-
nálást, szakmai környezetet is. Azonos hely-
színen ugyanott volt a lövészet és a kutyák
versenyei is megtartva, pár perc sétával min-
den elérhetô volt. Folyamatos és a vadászok
„szája-íze” szerinti mûsor volt, néptánc, nép-
dal, népzene. Szép számmal jöttek össze vadá-
szok és szimpatizánsok, láthatóan igen jól
érezték magukat egymással. Ezen a vadászna-
pi rendezvényen a jövôben már nem sok javí-
tani való lesz, elsôre is kitûnôen sikerült!

Dorogi Géza

km2. lakosság vad. sport összes vadgazd. kötelezôen min.
ezer társaság vadász ter./ezer ha. elôírt hiv.vad.

Csongrád megye 4300 425 61 2254 425 3000 ha/l fô
Temes megye 8700 670 62 2416 605 Vt./1 fô

Néhány alapvetô adat (2009)

Az éves megyei összesített lelövési adatok (2009)

Csongrád Temes
Gímszarvas/db: 19 (ebbôl bika:17) 14 (?)
Dámszarvas/db: 90 (ebbôl bika 37) 10 (?)
Õz/db: 5.932 (ebbôl bak: 2.498) 415 (ebbôl bak: 213)!!!
Vaddisznó/db: 644 (ebbôl kerti: 266) 328
Mezei nyúl/db: 17.550 (+befogás:9.343) 6.480!
Fácán/db: 35.867 8.340!
Fogoly/db: 282 0
Szalonka/db: 0 70!
Nagy lilik/db: 183 64
Réce/db: 1.672 (+nevelt: 10.000) 5.561
Örvös g./db: 282 440
Szárnyas rag/db: 5.482 12.400!
Róka/db: 4.641 1.435!
Sakál/db: 7 0
Farkas 0 4
Fürj 0 4.741!

Vadföld/legelô/ha: 2294 ?
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Vizslás tábor
A vadászatra jogosult köteles a vadászat alkalmával a vadászterület jellegének megfelelõ, vadászatra kiképzett

vadászkutyáról gondoskodni. A vadászaton - a vaddisznó hajtóvadászata kivételével - az alkalmazott vadászati mód-
nak megfelelõ, vadászati alkalmassági vizsgát igazoltan teljesített vadászkutya használható. A vadászat során a

vadászkutya vezetõje a VAV igazolványt, illetve az ezzel egyenértékû munkavizsga bizonyítványt köteles magánál
tar tani, és azt a vadászat ellenõrzésére feljogosított személy felhívására bemutatni.

A közelgõ apróvad vadászati idény elõtt fontos teendõ mind a vizsgával és fontosabb teendõ, a vizsgával nem ren-
delkezõ kutyák felkészítése a következõ vadászati idényre, mind fegyelem, mind munkabírás terén.

A megyei Kynológiai Bizottság augusztus végi idõponttal vizslák részére felkészítõ tanfolyamot szervez Derekegyház
helyszínnel.  A táborban nem csak törzskönyvezett kutya vehet részt.

A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, a jelentkezõk elfoglaltságának figyelembevételével - hétvégi (péntek du.
vagy szombat) napokon - 10 alkalommal tartjuk. Az alkalmak 4 óra idõtartamúak és a megbeszélt feladatokat a

következõ foglalkozásig otthon gyakorolják a résztvevõk. 
A tanfolyam vadászati alkalmassági vizsgával (VAV) zárul.

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

Érdeklõdni és jelentkezni Bajusz István megyei kinológusnál a
30/429-0322 vagy a megyei kamaránál 62/420-362 telefon számon, omvkcsongrad@invitel.hu email címen lehet.

Várjuk a kutyás vadászok jelentkezését!

NAGY HALAK - BIZTOS FOGÁS
Parkosított környezetben, kulturált horgászati lehetõséget kínál

a Dalerd Zrt. Derekegyháza melletti halastavain.
A vizekben kivételesen nagy halak akaszthatók meg.

Nyár végén kapitális pontyok,
õsszel 10 kiló fölötti csukák horgászata.

Érdeklõdni lehet Szabó Andrásnál.

Telefon: 30/415-7092

E-mail: szaboandras71@freemail.hu
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Évfordulóra
Nekünk, magyaroknak sok nevezetes na-

punk van. Vannak örvendezô, gyászos, sôt
szégyenletes napjai nemzetünknek. Tôlem
tisztább és nemesebb magyarok is vallják,
csak úgy van jövônk, ahogy múltunkat ismer-
jük, és megôrizzük. Jóllehet, – sajnos – nem
egyformán értékeli ma a magyarság a Szózat
sorait, miszerint „Az nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért…”, én mégis az 1920. jú-
nius 4-én a Párizs menti Versailles Kis-Tria-
non kastélyában kiadott békediktátumra em-
lékezem. Miközben titeket is emlékeztetlek,
megpróbálom pár gondolattal ráirányítani fi-
gyelmeteket veszteségeinkre, amit magyar-
ként elszenvedtünk, és azokra is, amelyek
mint vadászokat érintettek, és érintenek ma
is.

Veszteségeink könnyek nélkül, de tárgyila-
gosan (ismeritek a chanson igazságát: „Lehet
könny nélkül sírni, ha fáj a szív”) a következôk:
elrabolták a gyôztesek jogán vasútvonalaink
60%-át, erdeink ? részét, magyarságunk dicsô
és gyászos emlékhelyeinek 2/3-át. Magyar la-
kosságunkból kisebbségi sorsba kényszerítet-
tek ôsi lakhelyükön 3,2 millió magyart. Elcsa-
tolták Magyarország területének ? részét, ipa-
rának, bankrendszerének 65%-át.

Hogy mennyire magyar részeket vágtak ki
az ország testébôl, azt igazolják az alább felso-
rolt jeles személyek, akik a történelmi Ma-
gyarországon születtek: Ady Endre írói pálya-
kezdése a Partium székhelyének számító
Nagyváradhoz kötôdik, aki „Körösparti Pá-
rizsnak” nevezte városát. Partiumban szüle-
tett a híres törökverô Kinizsi Pál, Károli Gás-
pár, a Bibliafordító, de nagy íróink közül itt
látta meg Isten szabad egét Kölcsey Ferenc,
Jósika Miklós, Zilahy Lajos, Németh László és
Arany János is, aki a „legszebben beszélô ma-
gyar költônk.”

Temesközben született a világhírû zenetu-
dós, zeneszerzô és zenekutató Bartók Béla, és
a valaha élt legnagyobb kultuszminiszterünk,
Klebelsberg Kunó is. Itt állíttatott fel a Magyar
Golgota, melynek oltárán áldozta fel életét
Aradon tizenhárom hôs tábornok, akik közül
fele sem volt születésileg magyar, és mégis a
mi nemzetünk fiai.

Felvidék miért magyar? Azért, mert 1051-
ben Búvár Kund Pozsony mellett süllyesztette
el III. Henrik német-római császár Magyaror-
szágot megtámadó hajóhadát. Felvidéken
születtek nagyjaink közül az alábbiak is: Ba-
lassi Bálint, a költô; a zsoltárfordító Szenci
Molnár Albert; a Kolozsvárott álló Mátyás-
szobor alkotója, Fadrusz János; de Ferenczy
István és Stróbl Alajos is. Ha elfelejtettétek
volna, véssétek újra eszetekbe, hogy Szinyei
Merse Pál, Csontváry Kosztka Tivadar, sôt, a
híres történelmi festmények alkotója, Mada-
rász Viktor is e táj szülötte. Jókai Mór, az írófe-

jedelem komáromi szülôházat vall magáénak.
Ha Kassát nem említeném, akkor kimaradna
Bocskai István, aki ugyan Partiumban, Kis-
marján született, de 1606-ban – még mielôtt a
bécsi udvar megmérgeztette volna – kivívta a
Kárpát-medencében élô népek vallásszabad-
ságát. Kassáról hívta hadba a hajdúkat, a ne-
meseket. Itt van végsô nyughelye is. A régi
Abaúj-Torna vármegye székhelyén kapta meg
1906-ban a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi
Ferenc is a végtisztességet. Õ még gyermekko-
rában Munkácson esett Habsburg fogságba
hôs anyjával, Zrínyi Ilonával együtt, aki há-
rom évig védte az osztrák túlerôvel szemben a
várat, mely árulással jutott a császáriak kezé-
be. E város szülötte a Krisztus-trilógia alkotó-
ja, Munkácsy Mihály.

Délvidékrôl meg kell említenem Kosztolá-
nyi Dezsôt, Csáth Gézát, Zrínyi Miklóst, a szi-
getvári hôst, és unokáját, Zrínyi Miklóst, a
költôt és hadvezért. Bár mindkettejük ereiben
horvát vér csörgedezett, magyarságukat éle-
tükkel pecsételték meg.Az unokát török elleni
harcaiban a „Ne bántsd a magyart!” jelmon-
dat vezérelte. Õt állítólag vadkan sebezte ha-
lálra vadászat közben.

Burgenland jeles szülötte Liszt Ferenc, ki
„hírhedett zenésze a világnak.”

Erdélybôl származott a törökveréseirôl is
híressé vált Hunyadi család. Hunyadi János, a
nándorfehérvári hôs, akinek II. Mohamed tö-
rök császár fölött aratott gyôzelmére emlékez-
ve szól minden délben világszerte a harang.
Fia, Mátyás, a nagy humanista, kinek „nyögte
bús hadát Bécsnek büszke vára.” Az erdélyi fe-
jedelmek hosszú sorát vethetném papírra,
akik gazdagságot, békét és fejlôdést adtak oly-
kor csak Transylvanianak, de sokszor éreztet-
ték hatásukat a három részre szakadt Magyar-
ország idegenek által megszállt területeivel is.
Meg kell említenem Mikes Kelement, Zágon
szülöttét, aki Rodostóban is hûséges kísérôje
maradt a bujdosó fejedelemnek. Õ „édes né-
némnek” adott hírt rendszeresen a kurucok
életérôl.

Az elcsatolt részek magyar várainak és vár-
kastélyainak se szeri se száma. Hála Istennek
többségük épségben vészelte át a harcokat, vi-
lágégéseket.

Hogy miért tartottam összevont magyar-
történelem órát? Hát nem azért, mintha e két
szakon végeztem volna egyetemet.Azért, mert
ezeket Neked is tudnod kell! Ezek a személyek
példaként állnak elôttünk. Az elmúlt ötven-
hatvan év szûkmarkúan adta a pozitív érték-
rendet felmutató magyarok sorát.

Hogy miként érint bennünket, vadászokat
az a történelmi tény, mely szerint Magyaror-
szág igazságtalanság következtében Magyar-
országgal határos -hiszen magyarlakta terüle-
tek övezik a mai határokat-, arról olvassátok el

Fekete István vagy Széchenyi Zsigmond erdé-
lyi vadászatokról szóló leírásait. Amennyiben
fokozni kívánod ezek átélését, úgy lásd és lát-
tasd saját szemeiddel ezeket a tájakat, és tudd
meg, milyen este a székelyeknél! Hallgasd meg
fönn, a Havasokon a siketfajd köszörülését
vagy ahogy behívják csalsíppal a császárma-
darat a hegyvidéki erdôkben. Ha eredeti kör-
nyezetben hallanád tutulni a vadászatra indu-
ló farkasfalkát, beleborzongnál Te is! Ameny-
nyiben ezeknek részese lennél, és eredetiben
hallgatnád a ködös októberben bôgô kárpáti
bikát, akkor éreznéd át, mit veszítettél Te is,
hogy ezen kincseknek nem lehetsz tulajdono-
sa. Miközben olvasod Maderspach Viktor írá-
sait, a barnamedve vadászatáról is valós képet
kapsz. Tudom, hogy számos Csongrád megyei
vadász büszkélkedhet saját maga által elejtett
barnamedve bôrével, de három-négy tulajdo-
nostól eltekintve hányan tudnak legális beho-
zatali engedélyt felmutatni? Szóval, ezt is elve-
szítettük 90 éve.

A legutóbbi végrehajtási utasításban, mely
az 1996. évi 79/2004 május 4-i FM rendeletet
korrigálja, vadászati idény nélkül vadászható-
vá tette a zerge alpesi alfaját. Ennek trófeája
engedély nélkül behozható hazánkba. Nem
írok a fogoly, fürj és vadgerle vadászatáról, bár
ezek déli, keleti és északi szomszédainknál
vadászidénnyel elejthetôk. Leírom viszont, és
megfontolásra ajánlom Klebelsberg Kunó írá-
sát: „az idegen nemzetek négyzetre emelik ki-
válóságaikat, mi magyarok gyököt igyekszünk
belôlük vonni.”

Nemzeti imádságunkkal zárom megemlé-
kezésemet, és kívánok bölcs tisztelgést ôseink
és hôseink elôtt: „Isten, áldd meg a magyart!”

Anno Domini 2010. június 4-én

Pongó Gyula
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Nyári hírek a
Csongrád Megyei Vadász Klub életébõl

Az idei nyár a kirándulások jegyében telt el.
Május elejére immár hagyományosan meghí-
vást kaptunk a III. Temesvári Vadász-, Hor-
gász-, és Virágkiállításra. A szép belvárosi
környezet a látnivalókkal, a kiállításon a ré-
szünkre biztosított kitûnô, elkülönített hely, a
kedves fogadtatás a kiállítások és a gyönyörû
virágkiállítás/vásár (elsôsorban a hölgyrészt-
vevôknek) garantálták a sok szép élményt!
Mindezt megkoronázta Kotogány János va-
dásztársunk remekre sikerült vaddisznópör-
költje, melyet a házigazdák szigorú zsûrije kü-
löndíjjal jutalmazott. Úgy „ottfelejtettük” ma-
gunkat, hogy ránk esteledett, így a nemzetkö-
zi kutyakiállítás tervbe vett megtekintése el-
maradt.

Temes Megyei Vadásznap

Azután ismét Temesvár következett. A
Temes Megyei Vadász és Halász Egyesület Te-
mesvári Vadászklubja (mely a romániai „felál-
lás” és törvények szerint 36 vadásztársaságot
fog egybe és irányít központilag) június végén
rendezte elsô Megyei Vadásznapját. Tavaly
Mórahalmon a mi Megyei Vadásznapunkon
vendégeink voltak, impozáns trófea-bemuta-
tóval és két bográcsban különlegességeket is
fôztek. Romániában nincs még hagyománya
az effajta rendezvényeknek. Annyira megtet-
szett nekik a mi rendezvényünk, hogy elhatá-
rozták, erre a mintára megpróbálják megszer-
vezni. A Csongrád Megyei Vadászkamara és a
Vadász Klub delegációját megkülönböztetett
megtiszteltetésként a fô sátorban helyezték el.
Az ünnepélyes megnyitón is kiemelték példa

értékû mórahalmi tapasztalataikat. Hegyes
Zoltán a Csongrád Megyei Vadászkamara és a
Vadászszövetség elnöke beszédében utalt a ki
nem használt együttmûködési lehetôségekre,
a tapasztalatok kölcsönös hasznosításában
rejlô elônyökre melyek a két szomszédos régió
vadászai, egyesületei elôtt nyitva állnak. Szin-
te minden ott levô egyesületnek van magyar
anyanyelvû vadász tagja, így nem volt nehéz a
kommunikáció.

Szívesen jöttek a sátrunkhoz a magyar
zászló alá beszélgetni. Kiss András vadász és
tanár  jóvoltából igazán reprezentatívra sike-
rült bemutatónk, trófeákkal, különféle ismer-
tetôkkel, videón vetített képekkel. Külön kér-
ték a meghívóban a vadászkürt és tárogató
bemutatót –  mivel ott a vadászati kultúra
ezen szegmense kevéssé ismert. Köszönet
Gálfi Pistának és Fülöp Jánosnak, akik felvál-
lalták és nagy sikerrel mûködtek közre az ün-
nepélyes megnyitón. Nagy sikert aratott Balla
Imre ôzpörköltje és Papp Laci szegedi filézett
vegyes halléje. Az utóbbi a kategóriája II. he-
lyezését kapta.

Megtisztelte delegációnkat egy rövid be-
szélgetésre a Román Mezôgazdasági Minisz-
térium Vadászati Egyesületek  Vezérigazgatója
(nálunk államtitkár) is. Ízlett neki a magyar
konyha két remeke, ugyanis nálunk ebédelt.
Az országos és megyei szaksajtó is felkeresett
bennünket, részletesen tudósítani fognak
majd jelenlétünkrôl.

Hazafelé aztán értékeltünk, mit vegyünk át
Tôlük, mit csináltak jobban? Nagyon jó ku-
tyás, lövészeti és mindenféle kulturális prog-

ramok, bemutatók voltak. Már az elsô rendez-
vényükbôl lenne mit átvennünk! Úgy gondo-
lom, ez a nap is hozzájárult a barátságok el-
mélyítéséhez. Átadtuk meghívónkat, köszö-
nettel ígérték, Szegedre a Megyei Vadásznap-
ra ismét eljönnek.

Országos Vadásznap Pécsett

A Klub életében az eddigi legnagyobb „fa-
lat”, a Pécsi Nemzetközi, Országos és Megyei
Vadásznapra szervezett szakmai kirándulás
volt. Különjáratú autóbusszal mentünk. Mind
a 47 hely „elkelt”, igazi családias hangulat volt
feleségekkel, vadászpalántákkal „telekocsi”
volt. Az ottani helyet Komoly Tamás kamarai
titkárunk biztosította, aki már elôzô nap a
helyszínre utazott. Mondhatni a legkitûnôbb
sátrat kaptuk meg! Kellemesen éreztük ma-
gunkat, sok volt a nézni való „csemege”, a tró-
feakiállításon, a vásárlási lehetôség, rengeteg
baranyai vadászcimbora volt (meg a baráti
italkínálás, de most nem volt senkinél
fegyver…), kitûnô és változatos és non-stop
volt a színpadi program. És micsoda baranyai
trófeák a vadásztársaságok sátrai elôtt!
Csongrád megye bemutatásáról a Mórahalmi
Ft. Árpád Vezér Vt. gondoskodott, igazán szép
és bôséges ismertetô anyaggal, fotókkal, ren-
geteg trófeával. Igazi színvonalas kiállítás volt.
Jól sikerült Pintér Mátyás és Mityók Károly
ôzpörköltje, meg a tarhonya és Tóth Pali is a
szokásos módon kitett magáért a hagyomá-
nyosan egyedi vargányás ôzpörköltjével. A fo-
lyamatosan érkezô ismerôsökkel, külön, egyé-
nileg odautazott Csongrád megyei vadásztár-
sainkkal együtt legalább százan megfordultak
és ebédeltek is sátrunkban.

A Klub által a Kamara támogatásával szer-
vezett következô „állomás” elôreláthatólag és
remélhetôleg az ôszi erdélyi szakmai-kulturá-
lis utunk és az augusztusi keszthelyi Vadásza-
ti Múzeum ismételt látogatása lesz. A szerve-
zés megkezdôdött, errôl ebben a lapszámban
már lehet is olvasni és várom a jelentkezôket!

Dorogi Géza
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Erdélybe a Vadászklubbal
Szerintem mindenki vágyik a csodálatos

Erdélybe, Székelyországba.Van akinek már si-
került eljutnia, van akinek eddig nem.Aki volt
már, az bizonyára menne ismét, aki nem az
szeretne eljutni. Azoknak akiket ez érdekel,
egy szakmai-kulturális kirándulást szervez a
Csongrád Megyei Vadász Klub a Vadászkama-
ra anyagi támogatásával. Együtt meglátogatni
sok szép történelmi emléket, csodás erdélyi
tájakat látni, megismerni igaz székely embe-
reket, vadászokat és egy remélhetôleg felejt-
hetetlen emlékkel hazatérni. Az útvonal rész-
ben „klasszikus”, de a kevésbé ismert célok is
bizonyára mindenkinek sok érdekes élményt
fognak adni.

Program: 5 nap/4 éj. Indulás 2010 október
6-án (szerda) reggel 4 órakor, Szegedrôl a Szé-
chenyi tér volt Szeged Étterem elôtti taxiállo-
mástól. Érkezés október 10-én (vasárnap) es-
te késô esti órákban ugyan ide.

A tervezett, nem végleges útvonal program
(az alábbiakból idôhiány miatt fog elmaradni
program):

Szeged-Vajdahunyad-Sinaia-Törcsvár-Bo-
dzavám (Bölényrezervátum)-Prázsmár-Kéz-
divásárhely-Szent Anna tó-Csiksomlyó-Gyer-
gyószentmiklós-Szárhegy-Gyilkos Tó-Békás
szoros-Bucin/Libán-Székelyudvarhely-
Farkaslaka-Parajd-Korond-Szováta-Torockó-
Tordai hasadék-Szeged.

Részvételi díj: az elôzetes kalkulációk sze-
rint kb. 40-50.000,-Ft. Ft/fô kamarai tag és
egy fô közvetlen hozzátartozója (majd a végsô
kalkuláció szerint), minden további résztvevô
+5.000,- Ft/fô. (Az utat a Csm.-i Vadászkama-
ra az autóbusz költségével támogatja, azt át-
vállalta).A fenti összeg tartalmazza az útikölt-
séget, szállást reggelivel, meleg vacsorát (vagy
a megjelölt program szerint, de napi kétszeri
étkezés), idegenvezetést. Nem tartalmazza a
belépôjegyek árát, az egyéni utas biztosítást.
Biztosításról mindenki egyénileg gondoskod-
jon, nem feltétlenül elegendô az uniós eü. kár-
tya! Célszerû mindkettôvel rendelkezni! Valu-
tát (RON) mindenki egyénileg váltson. A ha-
tárátlépéshez elfogadják az érvényes személyi
igazolványt (új típusú!) vagy útlevelet. Jogo-
sítvány nem elegendô! Részletesebb informá-
ció és jelentkezési egyeztetés Dorogi Gézánál
szeptember 1-ig (szerda) 17 óráig.A részvéte-
li szándékot kizárólag a teljes részvételi díj be-
fizetése esetén regisztráljuk. Az autóbusz 47
személyes.A részvételi jegyeket ülôhelyre sor-
számozva adjuk ki. Nem kellô számú jelentke-
zô esetén amennyiben az út elmarad, a befize-
tett teljes összeget visszaadjuk. E-mail cím:
dorogigeza@freemail.hu telefon: 06/30/291-
6034. Várjuk a jelentkezôket, érdeklôdôket!

Keszthelyi
kirándulás

Tekintettel a tavalyi kirándulás nagy sike-
rére, a Csongrád Megyei Vadászok Klubja
szervezésében autóbuszos kirándulást szer-
vezünk Keszthelyre a Helikon Kastélymúze-
um Vadászati Kiállítására, 2010. augusztus
28.-án (szombaton). Indulás reggel 5:30 óra-
kor Hódmezôvásárhely Penny parkolóból, 6
órakor Szegedrôl a Széchenyi tér volt Szeged
Étterem elôl, Mórahalom 6:30 órakor közpon-
ti buszmegálló. Szegeden a Széchenyi téren
lehetôség van a gépkocsikat parkolni (szom-
bat díjmentes).

A Vadászati Kiállítás megtekintése után
ebéd Keszthelyen a Vadaskert Étteremben,
majd hazautazás. Részvételi díj: 3.500,-Ft/fô,
mely tartalmazza az utazás költségét biztosí-
tással (VOLÁN különjárat), az ebéd (csülkös-
vadhúsos babgulyás szabad szedéssel), belé-
pôjegy költségét, nem tartalmazza a fakulta-
tív program költségét. Amennyiben elegendô
idô áll rendelkezésre és igény van rá, akkor a
balatonedericsi Nagy Endre vadász múzeu-
mot/parkot is megnézzük, fakultatív prog-
ramként.

Az útra jelentkezni lehet Dorogi Gézánál
2010. augusztus 6-ig (péntek), a részvételi díj
egyidejû befizetésével. Részvételi korlátozás
nincs. A jelentkezés kizárólag a részvételi díj
befizetése esetén érvényes. Nem elegendô
számú jelentkezô esetén (az autóbusz 47 sze-
mélyes és minden ülôhelyet elôre ki kell fizet-
ni) a befizetett teljes összeget mindenki visz-
szakapja.
További információ:
dorogigeza@freemail.hu.
Tel: 06/30/291-6034.

A Csongrád Megyei
Vadász Klub

õszi klubnapjainak pro-
gramja

2010. október 27 (szerda): 
Dr. Molnár Gyula ornitológus tar t

beszélgetéssel egybekötött
elõadást A vadászat és az

ornitológia címmel.
November 24 (szerda) Szente
László erdõmérnök-tanár tar t
beszélgetéssel egybekötött

elõadást Az erdõ és a vadász
kapcsolata címmel.

Beszélgetõpartner Kiss András
tanár-erdész-vadász. 

A programok minden alkalomal
17 órakor kezdõdnek, helyszín a
Csongrád Megyei Vadászkamara
klub terme Szeged Irinyi J. u. 1

sz. IV. emelet.Információ: Dorogi
Géza dorogigeza@freemail.hu

vagy 06/30/291-6034.

VAV vizsga
Vizslák, retrieverek, fürjész- és kajtató ebek vadászati alkalmassági

vizsgájára várjuk az érdeklõdõk jelentkezését:
Vizsga helye: Kiszombor

Ideje: 2010. szeptember 25.
Gyülekezõ helye: Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság vadászház

Nagyszentmiklósi u. 92. sz. 8 óra
Nevezési határidõ: 2010. szeptember 20.

(Nevezési határidõ utáni jelentkezést csak helyszíni
nevezési vizsgadíjjal tudunk fogadni.)

A vizsga, 5 vagy annál kevesebb kutya részt vétele esetén
a vizsga nem kerül megtartásra.

Vizsgadíj: 4.000 Ft
Helyszíni nevezési vizsgadíj: 6.000 Ft
Egyedi jelölés díja: 1.000 Ft

Vizsgabizonyítványt, csak egyedi jelöléssel ellátott (tetoválás, chip),
sikeres vizsgát tett kutyák kapnak.

Vizsgára jelentkezni Bajusz István megyei kinológusnál a 30/429-0322
és a megyei kamaránál 62/420-362 telefonszámon vagy az

omvkcsongrad@invitel.hu email címen lehet.
Vizsgadíj befizethetõ csekken – mely a kamarától igényelhetõ – vagy

készpénzben, a kamara irodájában.
Várjuk a kutyás vadászok jelentkezését!
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SZEPTEMBER 1-TÕL FIGYELJE AKCIÓINKAT!

Erdei iskola 
Gyulán

A Dél-Alföldi Erdészeti Zrt. 
Erdei iskolája várja 

azoknak az iskolás csoportoknak a jelentkezését, 
akik szeretnének testközelbõl megismerkedni 

a természettel.

Erdõjárás, vad-megfigyelés és egyéb, igény szerint
egyeztetett programok a Gyula melletti 

erdei táborban.
Hétvégére vagy hosszabb 

idõszakra is.

BBõõvveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó  aa  wwwwww..ddaalleerrdd..hhuu  hhoonnllaappoonn..

Érdeklõdni és jelentkezni lehet 
Puskás Lajos igazgatónál

Telefon: 30/606-37-91
E-mail: puskas.lajos@dalerd.hu




