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I F J .  KOMOLY  TA M Á S
m ű v é s z p o r t r é

Életem meghatározó tényezője, hogy 
vadászcsaládban születtem. Apai nagyapám 
ugyan nem vadászott, de természetszerető 
ember és szenvedélyes fotós volt, talán tőle 
örököltük rajongásunk a természetért. 
Édesapámat kísérve már kisgyermekként 
lehetőségem nyílt erdőt járni, megismer-
kedni a természettel, és a vadászat mibenlétével. Sza-
badidőmben, ha csak tehetem a természetet járom 
fényképezőgépemmel, de a vadászat is kedves szenvedé-
lyem maradt. A természet szeretete és tisztelete indít 
útjaimra, akár puskával, akár fényképezőgéppel a 
kezemben járom az erdőt, a pusztát, a határt.

I F J .  KOMOLY  TA M Á S
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Tisztelt Vadásztársaim, 
Csongrád megyei Vadászok és Vadászjelöltek!

Talán néhány közületek már várja, hogy 
az évente ebben az időszakban megjelenő 
Vadászrészt, a Csongrád Megyei Vadászka-
mara és Vadászszövetség lapját kezébe 
vehesse, és megtalálja benne azt, amit eset-
leg várt, vagy remélt Egy kis összefoglalást 
az eltelt évről, előretekintést a jövőbe.

Az elmúlt évi számban értelmes gondol-
kodásra, összekapaszkodásra és méltányos-
ságra sarkalltam mindenkit a jövő tervezé-
se kapcsán. Hiszen minden tervünk akkor 
válhat valóra, ha nem kizárólag a saját 
érdekeinket tekintjük, hanem – ha nem is 
feltétlen közösségben szoktunk gondolkod-
ni – a józanész szavára hallgatva egy maga-
sabb cél érdekében hajlandóságot tudunk 
mutatni a kompromisszumra.

2015-ben elfogadásra került a régi-új 
vadászati törvény, mely a korábbi módosí-
tásával tudott csak időben megszületni, 
meghagyva a használhatónak és jónak 
minősített alapokat, kiegészítve azokat az 
elmúlt évek törvényi változásainak követ-
kezményeivel. Korainak tartanám az érté-
kelést, hiszen még napjainkban is születnek 
végrehajtási rendeletek, melyek a törvény 
működését fogják szabályozni, és előtte 
vagyunk a törvény egyik fontos pillérének 
felállítása, a tájegységi fővadászi hálózat 
kinevezésének és „üzembe állításának”. 
Amit már tudhatunk és megtapasztalhat-
tunk, azon meg nem érdemes hosszan pole-
mizálni, hiszen a bölcsességnek is beillő 
mondás szerint: „A kutya ugat, a karaván 
halad….”

Tekintsünk tehát előre, és nézzük milyen 
feladatok állnak a közeli jövőben a vadá-
szok és a vadászatok feltételeit biztosító 
szervezetek, a kamara/szövetség illetve a 
vadászatra jogosultak előtt! 

A közeli jövőben megkezdődik a 2017 évi 
vadászjegyek kiváltása. Olybá tűnik, hogy a 
minden évben felröppenő áremelés nem 
történik meg, 2017. január 1-től, a kamarai 
díjak sem változnak. A vadászkamara 
készül a „rohamra”, és igyekszik felkészül-
ten várni a vadászjegyet érvényesítőket 
részint a kamarai-szövetségi irodában, de 
több alkalmat biztosít a megye számos 
korábban „már bejáratott” pontján is. Új 
fejlemény, bár ez megyei szinten sem oko-
zott nagy meglepetést, hogy ismét kötelező-
vé vált a vadászkamarai tagság, minden 
vadászjeggyel rendelkező sport és hivatásos 
vadász számára egyaránt, ami elsősorban a 
szakmai köztestületi jelleg erősödését hiva-
tott elősegíteni hosszabb távon. A kamarai 
törvény közvetlen eredménye viszont, hogy 
míg ma korábban csak a vadászok által 
befizetett vadászjegy árának 50 százalékát 
használhattuk fel a különféle köztestületi 
feladatok végrehajtásához, a következő 
évtől a teljes összeg a kamaráknál marad. 
Ez természetesen nem csak azt jelenti, hogy 
innentől kezdve kétszer annyi pénze lesz a 
kamaráknak, hanem azt is, hogy más fel-
adatok miatt megnövekszik a kamarák 
költségvetésének a kiadási oldala, valamint 
az OMVK határozott elképzelése szerint – 
melyet személy szerint is támogatok – egy 
országos pénzügyi alapot, a korábbi idők-
ből ismert Vadgazdálkodási Alapot kíván 
létrehozni a magyar vadgazdálkodás és 
vadászat jelenének és jövőjének érdekében. 
Ez egy hatalmas lehetőség lehet elsősorban 
arra, hogy megállítsuk az apróvad állo-
mány fogyását, illetve az apróvad élőhelyé-
nek-életfeltételeinek drasztikus romlását. 
Ezek az egyes vadászok befizetései.

Ám a vadászatra jogosultaktól is várjuk a 
tagságukat megerősítő tagdíj-fizetést a 

Vadászszövetség részére, illetve várjuk 
azon vadászatra jogosultak jelentkezését is, 
akik szeretnék a szövetségi tagságukkal 
segíteni a megyei illetve országos vadgaz-
dálkodási koncepció kiteljesedését, összefo-
gásukkal támogatni a megyei vadgazdálko-
dási koncepciók térnyerését, illetve szeret-
nének egy megyei elismerési lehetőség 
közelében maradni/kerülni, ami pl. a 
Spektív-díj elnyerését jelentheti.

Döntő részben lezajlottak a földtulajdo-
nosi gyűlések, megtörténtek a vadászatra 
jogosultak kijelölései, reményeink szerint 
hamarosan minden közösség – földtulajdo-
nosi illetve vadászati egyaránt – kézhez 
kapja a lajstromba vételi határozatot, és 
megkezdheti a felkészülését a hosszú cik-
lusra, a 20 éves vadászati időszakra. 

Megyénk sok tekintetben egyedi megol-
dásokat alkalmazott a kijelölési és elbírálási 
folyamatok során, de összességében – leg-
alábbis a statisztika kellemes csomagolásá-
ban – Csongrád nem mutat kedvezőtlenebb 
képet a többi megyénél vagy az országos 
adatokénál. Ez tehát azt jelenti, hogy leg-
többen jórészt változatlan területen folytat-
hatják a tevékenységüket, ami akár biztató 
is lehet a jövőre nézve. Ennek alapján csak 
bizakodhatunk abban, hogy ahol a földtu-
lajdonosok további 20 évre bizalmat sza-
vaztak a vadászatra jogosultnak, vagy ahol 
új tulajdonosok új közösséget hoztak létre, 
esetleg ott is, ahol más szempontok vezérel-
ték a folyamatok szereplőit, mindenütt 
végre a megnyugvás bölcsessége lehet úrrá, 
és elsősorban a jövő lehetőségeinek megte-
remtésén fognak legtöbben munkálkodni a 
jelen lehetőségeinek maximális kimerítése 
helyett. Hiszen az elmúlt évek során szinte 
egyetlen dolog maradt háttérben – mond-
hatnám nem ez világlott ki minden esetben 
a rendeletalkotó és a jogalkalmazó gondol-
kodásából -, az pedig az „Isten teremtette és 
áldotta vad” sorsa! 

Ha kizárólag az lesz az egyedüli szem-
pont továbbra is, hogy kinél kívánunk job-
bak, szebbek, ügyesebbek, eredményeseb-
bek és főleg okosabbak lenni a vadászato-
kon – hiszen soha nem látott mennyiségű 
fel-, és bejelentés terheli az amúgy is feszült 
vadászati légkört -, akkor hamarosan nem 
lesz miért veszekedni….

Tisztelt Csongrád megyei Vadászok!
Kívánom, hogy mindenki találja meg a 

szenvedélye gyakorlásának hosszú távú 
lehetőségét, találjon egy olyan közösséget, 
amely nem kizárólag azért fogadja be, mert 
megvannak hozzá az anyagi feltételei, 
hanem azért mert számít a tapasztalatára, 
munkájára, egész vadász-mivoltára. Ha 
nem talál ilyent, akkor marad a bérvadá-

(folytatás a következô oldalon)



4   VADÁSZRÉSZ

szat. De az sem lebecsülendő megoldás, 
hiszen ott még jobban működnek az írott és 
íratlan szabályok!

Tisztelt Csongrád megyei 
Vadászjelöltek!

Kívánom, hogy a tanfolyamokon minden 
jelenlegi és jövőbeni vadászjelölt ismerked-
jék meg ennek az életre szóló szenvedélynek 
a gyakorlásához szükséges feltételekkel. Ne 
sajnálja az időt arra, hogy felkészült szak-
emberektől megtanulja mindazt, amit 
utána egy életen keresztül fog tudni tarta-
lommal és sok-sok tapasztalattal és élmény-
nyel feltölteni. Azután már csak egy „hite-
les” vadásztárs kell, aki önzetlenül átadhat-

ja a tapasztalatot egy befogadó fiatal 
vadásznak. 

Tisztelt Vadászatra jogosultak!
Kívánom, hogy a következő 20 éves vadá-

szati ciklus alatt sikerüljön megvalósítani 
mindazt, amit esetleg régóta szerettek 
volna, vagy amire a mostani törvény-módo-
sítás keretében nyílik lehetőségük. Ilyen 
hosszú időszak a mi régiónkban lehetővé 
teszi, hogy kellő elszántság, összefogás és 
szakmai irányítás mellett olyan eredmé-
nyeket érhessenek el, amelyekre mindany-
nyian vágyunk. Ne az ellenséget keressék 
egymás között illetve a környezetükben, 
hanem a lehetőséget, és bizalommal visel-
tessenek a jövőt illetően. Másként nem fog 
menni!

Tisztelt Földtulajdonosok, 
Földtulajdonosi közösségek!

Kívánom, hogy találják meg a következő 
20 év során azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel nem lesznek a vadászok ellenségei, 
ellenfelei, és amelyeken keresztül a sokat 
sanyargatott vad is megtalálhatja az életfel-
tételeit ahhoz, hogy jelenlétével akár elége-
dettséget is okozzon, ne csak kártételeiről 
legyen állandóan szó. 

Végezetül minden Csongrád megyei 
vadásznak, családjaiknak és közösségük-
nek kívánok Békés, Szeretetben teljes Kará-
csonyi Ünnepeket, és Sikerekben gazdag 
Boldog Új Esztendőt!

Hegyes Zoltán 
A Csongrád Megyei Vadászkamara 

és Vadászszövetség elnöke

2016. évi Vadásznap eredményhirdetése:
Vadásznapi lövészverseny
Egyéni verseny:

1. helyezett: Dajka Lajos
2. helyezett: Kiss Pál
3. helyezett: Kovács Mihály

Csapatverseny:
 

1. helyezett:  Székkutasi Petőfi Vadásztársaság 
Héjja Gábor, Soós Tibor, Szigeti László

2. helyezett:  Vízügyi Vt. Ópusztaszer 
Kasper Máté, Korom István, Hegyes Balázs

3. helyezett:  Földeáki Dózsa Vt. 
Zatykó Zoltán, Simon Tibor, Dajka Lajos

Kamara kupa versenysorozat
1. helyezett: Kiss Pál 
2. helyezett: Bíró Gergely 
3. helyezett: Kovács Mihály 

Csapat
1. helyezett:  3 „A” csapat 

Megyesi László, Szűcs Balázs, Kiss Pál
2. helyezett:  Székkutasi Petőfi Vt. 

Héjja Gábor, Soós Tibor, Szigeti László
3. helyezett:  Makói Marosmenti Vt. 

Marjai Péter, Szakács István, Luczó Csaba

Vadételt főző kategória
1. helyezett: Üllési Potyondy Vt. Szerző István
2. helyezett: AJVPS Timis Ciorogaru Iuliam
3. helyezett: Szentesi Új Barázda Vt. Jusztin Mihály
Különdíj: Dékány Levente

Vadételt főző verseny egyéb kategória: 
átadó: Ujvári László Balástya polgármestere 

1. helyezett: Dékány Levente
2. helyezett: Kovács Eduárd
3. helyezett: Laczkó István
Különdíj: Szél János

Sobri Kupa verseny
I. helyezett Tóth Endre
II. helyezett Kovács János
III. helyezett Gyuris Gábor

Különdíjak: 
a legjobb vízi munkát bemutató feladatért Gyuris Gábor
a legjobb mezei munkát bemutató feladatért Lengyel Zsolt
a legjobb dúvad elhozást bemutató feladatért Kárpáti Péter
a legjobb vadállást bemutató feladatért Kovács János
legeredményesebb női vezető Török Anikó
legfiatalabb vizsla vezető Tóth Endre
vigaszdíj Tordai Sándor

(folytatás az elôzô oldalról)

Országos 
Hivatásos 

Vadász Verseny
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ver-

senyző nyerte meg idén a Hivatásos Vadá-
szok Országos Szakmai Versenyét. Az 
Országos Magyar Vadászkamara és a 
Bakonyerdő Zrt. által szervezett megméret-
tetésen a Tiszavasvári Szikra Vt. vadőre 
után a második helyen a Pest megyei Pintér 
Dávid végzett (Ipolyerdő Zrt.), míg a képze-
letbeli dobogó harmadik fokára ifj. Kuslics 
István állhatott fel, aki Győr-Moson-Sop-
ron megyéből érkezett (TAEG Zrt.). Csong-
rád megye versenyzője Kasper Máté az 
Ópusztaszeri Vízügyi Vt. hivatásos vadásza 
az előkelő ötödik helyen végzett.
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Ismét kötelező 
a vadászkamarai tagság

2017. január 1-jétől ismét kötelező a 
vadászkamarai tagság a sportvadászok szá-
mára. Aki rendelkezik érvényes vadászjegy-
gyel, de nem tagja a szervezetnek, annak a 
törvény hatályba lépését követő 30 napon 
belül be kell nyújtania a tagfelvételi kérel-
mét. Megalakulásakor kötelező volt a 
vadászkamarai tagság, de ezt 2002-ben egy 
alkotmánybírósági döntés a sportvadászok 
esetében megszüntette. Ezt állítja most 
vissza a törvénymódosítás. Megyénkben 
minden sportvadász tagja a Vadászkama-
rának, a hivatásos vadászok számára a tag-
ság eddig is kötelező volt.

Emellett a jogszabály az Országos Magyar 
Vadászkamara új feladataként jelöli meg a 
külföldi vadászok vadászati engedélyének 
kiadását is. Az ebből befolyó bevételek az 
OMVK-hoz kerülnek. A vadászati engedé-
lyek kiadását 2017. március 1-jétől végzik a 
megyei Vadászkamarák.

A bővülő bevétel az érdekképviselet ter-
vei szerint a vadgazdálkodás fejlesztését 
szolgálhatja majd, ismét létrejöhet az 
Országos Vadgazdálkodási Alap.

Kamara Kupa 2016
Kiss Pál 6
Bíró Gergely 6
Kovács Mihály 8

Csapatverseny
I helyezett:
  3. A. csapat 

(Megyesi L., Szűcs B., Kiss P.)
II helyezett:
  Székkutasi Petőfi Vt. 

(Héjja G., Soós T., Szigeti L.)
III helyezett:
  Makói Marosmenti Vt. 

(Marjai P., Szakács I., Luczó Cs.)

„Amitől tartottunk, abban már benne 
vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennün-
ket…” írja Mikes Kelemen a Törökországi 
levelekben, melyet „édes néné”-hez írt 1735. 
április 5-én. Ebben a levélegyüttesben raj-
zolódik ki a kitartó fejedelmi titkárnak a 
nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc 
iránt érzett szeretete és hűsége a rodostói 
bujdosás alatt. 

Arra nehéz vállalkozásra kényszerített az 
élet, hogy Molnár Lajos elnök úrról írjak 
emlékezést. Hosszú és becsülettel kitöltött 
munkásság után hívta haza az élet és halár 
Ura. Az 1970-es évek közepén lett az Új 
Barázda Vadásztársaság elnöke, mint a 
területen gazdálkodó Május 1. Mezőgazda-
sági Termelő Szövetkezet első számú veze-
tője. Nem volt nagy vadász, de szívesen töl-
tötte idejét úgy a parasztizáló, mint a vadá-
szó egyszerű emberek társaságában. Igye-
kezett jó szakemberekkel körülvenni magát 
szövetkezetében az agrármérnök végzettsé-
gű elnök. Erről a szövetkezetről 
„Weltmeister” gyártmányú tangóharmoni-
kájával oly sokszor játszotta és énekelte, 
hogy „a Május 1. az nem apácazárda, a 
Május 1. az nem fényes lokál, vagány legény, 
ha szépszerével zörgeti, e kis téeszben oltal-
mat talál.” Ilyen volt az ő villanegrája. Én 25 
évesen kerültem az irányítása alatt gazdál-
kodó vadásztársasághoz. Futhatott volna be 
akár az agráriumban, akár a politikában 
nagy karriert, de ő közöttünk érezte jól 
magát. Egy-egy közgyűlés vagy vadászva-
csora után órákig szólt a magyar nóta, az 
operett, vagy akár a sanzon is. Kifogyhatat-
lan volt nála a dalok tárháza. Politikai 
beállítottsága ellenére, a felszabadult lég-
körben sokszor kicsalta a könnyet a sze-
münkből egy-egy szép –az egypártrendszer 
idején irredentának minősített- nótája. 

Jómagam is szeretek énekelni és mikor 
megtudtam, hogy ő is református felekeze-
tűnek született a vásárhelyi pusztán, vet-
tem és vittem neki egy Szenczi Molnár 
Albert féle zsoltárokat tartalmazó énekes-
könyvet. Elérzékenyült és meg akarta válta-
ni, de nem engedtem, mivel a megváltás 
már régen megtörtént. Igen nagy türelmű, 
egyenes derekú vezető volt velem szemben 
is. Háta mögött sem hallottam tiszteletlenül 
beszélni róla az embereket. A tiszteletet 
pedig nem a szavainkkal, hanem a végzett 
munkánkkal és életünkkel vívjuk ki. Már 
ha megadatik ez a kegyelem, hogy ember-
társaink tiszteletét, szeretetét és megbecsü-
lését kiérdemeljük. 

Az utolsó 6-7 évben már nem vadászott, 
de tiszteletbeli elnökként gyakran bejött 
közénk a vadászházba nemcsak vadászva-
csoráinkra, hanem megbeszéléseinkre is. 
Úgy két éve kezdett elmaradozni, csak sze-
retett családja és unokái között érezte 
magát jól. Nyáron pedig eljött az a nap, 
amikor letétették a művésszel a vonót, nem 
szólaltathatta többé meg kedves hangsze-
rét. Ő is beállt abba a végeláthatatlan hosz-
szú sorba, mint „a pécskai cigánysoron…” 
kezdetű nóta Kálmán cigánya, akiről és 
szeretett hegedűjéről így énekeljük: „Kál-
mán cigány az Istennek hegedül már …”. 
Sírjánál harmonikaszó szembesített a 
tényekkel: „most van a nap lemenőbe, 
kimegyek a temetőbe…”.

Igen Lajos bácsi. Isten velünk, viszont 
látásra. A Megváltó kegyelmében bízva, 
tudom, hogy találkozunk. Köszönöm, hogy 
érettem is éltél és dolgoztál. Szeretettel egy-
kori fővadászod:

Pongó Gyula

Elment a harmonikás elnök
(1935-2016)

Az orvosit idő-
ben meg kell 

újítani a fegyver-
tartáshoz!

Év eleji „kötelező” feladat a vadászjegy 
érvényesítés, megújítás.

A jogszerű vadászfegyvertartás egyik fel-
tétele az érvényes vadászjegy, másik feltétel 
az érvényes egészségügyi alkalmasság 
megléte, időbeni – határnap előtti – orvosi 
igazolás bemutatása.

A megye rendőrkapitányságai nem min-
den esetben értesítik a fegyvertartót arról, 
hogy lejár és mikor jár le az orvosi alkal-
masság ideje, ezért célszerű ennek év elején 
történő ellenőrzése. Ha az orvosi igazolást 
A lejárati határnap előtt nem mutatják be, 
az a fegyvertartási engedély visszavonását 
eredményezi.
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Csoportos vadászjegy érvényesítés 
ütemezése 2017. évre

2017. január 16. /hétfő/:
8,30 óra Ruzsa és Környéke Vt.
9.30 óra Zákányszéki Ft. Vt.
10.00 óra Öttömösi Ft. Vt.
10.30 óra Pitvarosi Petőfi Vt.
12.30 óra Ásotthalmi Ft. Ve. 
13.00 óra Árpádhalmi Községi Vt.
13.30 óra Maroslelei Ft. Ve.
14.00 óra Nagymágocsi Farmer Kft.
2017. január 17. /kedd/:
8.30 óra Szőreg-Kübekházi Hh. Vt
9.00 óra Mindszenti Vt.
10.00 óra Hód-Vad Vadász és Természetv. E.
10.30 óra Szegvári Vt.
12.30 óra  Földeáki Dózsa Vt.
13.00 óra Kiss Ferenc Bk. Vt.
14.00 óra Vásárhelyi Róna Kft.
2017. január 18./szerda/:
8.30 óra Dalerd Zrt.
9.30 óra Előre Vt.
10.30 óra Csanyteleki Új Élet Vt.
12.30 óra Székkutasi Petőfi Vt.
13.00 óra Balástyai Ft. Vt. 
13.30 óra Cserfa Bk Vt. 
14.00 óra  Nagyréti Vt.
2017. január 19. /csütörtök/:
8.30 óra  Őszeszék és Környéke VE.
9.00 óra Csongrád Bokrosi Vt.
9.30 óra  Csongrádi Május 1. Vt.
10.30 óra Csanádpalotai Vt.
11.00 óra Királyhegyesi Ft. Vt.
12.30 óra Kiszombori Marosszögi E. Vt.
13.30 óra Deszki Gazdák Vt.
14.00 óra Röszkei Ft. Vt.
2017. január 23. /hétfő/:
8.30 óra Szegedi Vadásztársaság 
9.30 óra  Sándorfalvi Vt.
10.30 óra Móra Ferenc Vt.
12.30 óra  Csanytelek és Térsége Ft. Vt.

13.00 óra Domaszéki Ft. Széchenyi Zs. Vt.
13.30 óra Mentett-réti Vt.
14.00 óra Mórahalmi Ft. Árpád Vezér Vt.
2017. január 24. /kedd/:
8.30 óra Dorozsmai József A. Vt.
9.00 óra Kistemplom Tanya Vt.
9.30 óra Ópusztaszeri Vízügyi Vt.
10.30 óra Szatymazi Ft. Vt.
11.00 óra Körös-éri Vt. 
12.30 óra Hód-Mező Vadász Egyesület
13.00 óra Hódagró Zrt. Vt.
13.30 óra Üllés Potyondy Vt.
14.00 óra  Földtulajdonosok Sportv. 

Egyesülete
2017. január 26. /csütörtök/:
8.30 óra Szegedfish Kft.
 Bogárzó és Környéke Ft. VE.
 Bársony István Mg-i Szk. Isk.
9.30 óra OMVV Árpádhalmi VG.
 Kék Galamb Bk. Vt.
 Királyhegyesi Bk. Vt.
 Körös Maros NP Ig. Montágpuszta
11.00 óra Gyurgyalag Bk. Vt.
 Ásotthalmi Bk. Vt.
 Szent Hubertus Csm.-i VE.
 Sportvadászok Millenium 2000.
 Aranyfácán Bk Vt.
 Tisza Bk. Vt.
 Erdőrendezőségi Bk. Vt.
 Homoki Nagy István Bk. Vt.
 Tisza Bk. Vt.

Kihelyezett egyéni vadászjegy 
érvényesítés 2017.

2017. január 30. (hétfő):
9-15 óra Hódmezővásárhely 
Szakszervezetei Vt. vadászháza
Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 25.
2017. január 31. (kedd)
9-15 óra Csongrád
Diana Szakképző Iskola
Csongrád, Jókai u. 14.

2017. február 1. (szerda)

9-15 óra Makó
Makói Marosmenti Vt. vadászháza
Makó, Teleki u. 7.
2017. február 2. (csütörtök)
9-15 óra Szentes
Szentesi Új Barázda Vt. Vadászháza
Csollány Gábor part 3. (Liget)
2017. február 3. (péntek)
9-12 óra Ásotthalom
DALERD ZRT. Ásotthalmi Erdészet
Központi épülete
Kiss F. körút 82.

A Kamara címe: Szeged, Római körút 
18/b. I. emelet 2. ajtó

(az új híd lábánál, ingyenes parkolási 
lehetőség a híd alatt)

A korábbi évek gyakorlatát követve a 
vadászjegyek egyéni, és csoportos érvénye-
sítését 2017. január 5-én kezdjük. 

A vadászjegy egyéni érvényesítése mun-
kanapokon 9.00-14.00 óráig, pénteken 9.00-
11.00 óráig történik. 

A csoportos érvényesítés 2017. január 
16-tól január 26-ig, a kihelyezett vadász-
jegy érvényesítés január 30-tól február 3-ig 
tart. Az egyéni vadászjegy érvényesítőktől 
kérjük, lehetőleg ne a csoportos érvényesí-
tés napjain forduljanak kamarához vadász-
jegy megújítása ügyében. A csoportos 
vadászjegy érvényesítés ütemezéséről a 
vadgazdálkodókat levélben értesítjük.

Költségek:
Kamarai tagdíj 4.000.- Ft/év, változatla-

nul tagdíjmentességet élveznek a 70. élet-
évüket betöltött, és 2017. évben 70. életévü-

ket betöltő vadászok. Az érvényesítéshez 
vadászjegy, az utolsó lőjegyzék és érvényes 
vadászfelelősség biztosítás szükséges. 

Kötelező felelősség és baleset-biztosí-
tás. A Groupama Biztosító vadászfelelős-
ség-biztosításának díja 1.000,-Ft/év, aki 
magasabb kockázatvállalási fedezettel 
kíván biztosítást kötni 2.000 Ft/év.

Vadászjegy ára: a vadászati törvény, 
módosítás alatt álló végrehajtási rendeleté-
ben meghatározott díj.

A vadászjegy érvényesítéssel vadásztárs 
vagy más személy, családtag is megbízható!

Kérjük, az érvényesítéskor a lakcímvál-
tozást bejelenteni szíveskedjenek!

Vadászjegy és egyéni lőjegyzék ellopása, 
elvesztése, megrongálódása esetén, rendőr-
ségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a 
megrongálódott irat ellenében lehet újat 
igényelni. Az eljárás díja 5.000,-Ft. Az 
okmányok pótlása amennyiben rendőrségi 
igazolás (pl. iratok ellopása miatt) alapján 
történik, akkor díjmentes, minden más 

okból történő pótlás, eljárási díjfizetés 
köteles.

A Vadászjegyek érvényesítését március 
hónapban keddi, szerdai, csütörtöki napon 
9.00-12.00 óra, április hónaptól kezdődően 
hétfői napokon 9.00-13.00 óra között végez-
zük. 

Első vadászjegyet váltani, valamint 
vadászjegyet pótolni ettől eltérő időpontok-
ban is lehet. 

Az iroda 2017. december 23-tól 2017. 
január 5-ig zárva tart.

Külföldi vadászfelelősség biztosítás, 
vadkísérő-jegy kiadás a fenti időpontban 
szünetel.

Komoly Tamás 
titkár

A jogszerű vadászlőfegyver tartás 
feltétele az érvényes vadászjegy!

Vadászjegy érvényesítés

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei 
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
Hegyes Zoltán

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Komoly Tamás titkár (30) 239-4922
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Az aranysakál (Canis aureus) a 80-as 
évektől kezdett visszatelepedni Magyaror-
szágra. Ma úgy véljük, hogy a faj, amelyet 
nádi farkasnak neveznek, régebben honos 
volt nálunk, hozzávetőleg a XX. század ele-
jén veszett ki. Akkori eltűnésének okai leg-
alább olyan bizonytalanok, mint a visszate-
lepülés mozgatórugói. Egy biztos: újbóli 
megjelenése nem tudatos emberi tevékeny-
ség eredménye. Egy lehetséges elmélet sze-
rint s fajt a délszláv háborúk szorították 
északra, s mivel itt megfelelő élőhelyet 
talált, hamar megkapaszkodott. 

Annyi bizonyos, hogy először délnyuga-
ton, a Dráva árterében jelent meg. Azóta 
folyamatosan s mindezideig föltartóztatha-
tatlanul nyomul északkeletre. Ma már vál-
takozó sűrűséggel szinte az ország teljes 
területén megtalálható. 

Az aranysakál a rókánál valamivel 
nagyobb termetű ragadozó, de jóval kisebb, 
mint rokona, a szürke farkas. Táplálkozása 
is a rókáéhoz hasonló, de életmódja és zsák-
mányolási szokásai eltérőek. A sakálok egy 
életre választanak párt maguknak. Alom-
száma a rókáéhoz hasonló, leggyakrabban 
4-7 kölyök, ám az előző évi szukakölykök a 
csapattal maradnak, együtt vadásznak, 
ezért a zsákmányolásban a rókánál ered-
ményesebbek, az utódok fölnevelési aránya 
nagyobb. Az erősebb testalkat eredmény-
képp a sakál a rókánál lényegesen érzéke-
nyebb veszteségek okoz az őzállományban, 
valamint a vaddisznó és s szarvasok szapo-
rulatában. Azért is veszélyesebbek a nagy-
vadállományra, mert csapatban vadásznak. 
Kezdetben voltak olyan véleményeket, hogy 
a sakál hatékonyan szelektálja az őzállo-
mányt, ezért ahol megfelelő számban él, ott 
az őzek száma némileg csökken, de a test-
súly és a trófeaméret növekszik. Ma azon-
ban odáig jutottunk, hogy ahol sok a sakál, 
onnan az őz eltűnik. Azt is megfigyelték, 
ahol sok a sakál, ott a rókalétszám erősen 

lecsökken. Ennek oka lehet a táplálék-kon-
kurencia, de az is, hogy az erősebb sakál a 
rókát egyszerűen kiszorítja. (Ezt egyébként 
a Csongrád megyei terítékadatok nem iga-
zolják.)

Országos sakál terítékadatok
1999 38 
2000 59
2005 140
2010 674
2014 2535
2015 3267
Terjeszkedése rendkívül gyors. 2005-ben 

még 12, 2010-ben 4 olyan megye volt, ahol 
sakál nem került terítékre, 2014-ben már 
egy sem.

A sakál rendkívül óvatos állat, jobbára 
csak éjjel mozog, a dögre nagyon óvatosan 

megy rá, sokszor 
észreveszi a lesben 
ülő vadászt. Nyúlsí-
rással és üvöltésének 
utánzásával hívható, 
és a hattyúnyak 
csapdával is megfog-
ható. A rókánál sok-
kal rosszabbul hajt-
ható. Két éve Szőre-
gen egy fácán-nyúl-
vadászaton egy bok-
ros részen kutyám 
megállt valamit. 
Sűrű bokor alja felé 
mutatott az orra, de 
időnként vissza-visz-
szanézett rám. 
Olyan helyen állt 
meg, ahol ár elment 
a hajtás. Amikor 
odamentem, és meg-
rugdostam a bokrot, 

csak annyit érzékeltem, hogy az ellenkező 
oldalon valami megindul. Nyúlra gondol-
tam. Nagy kiáltozás, lövések után kiderült, 
hogy egy sakál lapult meg, amelyet vadőr 
barátunk két jó lövéssel elfektetett. 17 kg-os 
kifejlett kan volt. Ha a kutya nem veszi 
észre, simán túlmentünk volna rajta. 
Hasonló tapasztalatról számoltak be Ásott-
halom környékén. Egy tanya mellett rend-
szeresen ordítottak a sakálok. Egy nap 
meghajtották azt a sűrűt. Ahol a tanyájukat 
sejtették. Nem láttak egyet se, de este 
megint ugyanonnan kiabáltak. Volt olyan 
terület, ahol nyomát se látták, mégis meg-
fogta a csapda.

Csongrád megyében a 2000-es évek 
közepén jelent meg, az első sakálokat 
Ásotthalom-Ruzsa térségében észlelték, 
ami nem meglepő, mert Hajós-Érsekvad-
kert környékén már jelentős állomány élt, 
de hamar terítékre került egy példány 
Csongrád-Bokroson is. Azóta szinte a 
megye teljes területén észlelték már, szeren-
csére még nem túl nagy számban. Idén 
nyáron Dóc mellett Hegyes Balázs hivatá-

sos vadász egy est lesen 4 fiatal sakált lőtt. 
Szőreg környékén arról számoltak be, hogy 
az erdős területek mellett sokkal kevesebb a 
rész, és alig látni gidát. A nagy mezőgazda-
sági táblákon, ahol kevesebb a takarás, ott 
több a szaporulattal találkoznak. Csong-
rádban a folyók árterében és az erősebben 
erdősült vadászterületeken fordul elő jelen-
tősebb számban.

Csongrád megyei terítékadatok
 sakál róka
2010/11  13 3753
2011/12  11 4889
2012/13  23 5146
2013/14  59 4612
2014/15  78 4826
2015/16  131 5172
Ökológiai szerepének megítélése ellen-

mondásos, a vadgazdák nem örülnek neki, 
és az állattartók sem. Ahhoz már valame-
lyest hozzászoktak, hogy a róka elragad 
néhány tyúkot, esetlen kacsát. A sakál 
azonban a birkákat és a kecskéket is meg-
fogja és megöli. Úgy tűnik, hogy a sakál 
terjeszkedése az eddig alkalmazott mód-
szerekkel megállíthatatlan. Valószínűleg 
sokkal eredményesebb lenne a mérgezés, de 
az tilos. Terjeszkedésének egyik oka, hogy 
alkalmazkodókészsége jelentős. Fial koto-
rékokban, kidőlt fák alatt, sűrű bozótosban 
a talajon. A fogságban tartott sakálok a hús 
mellett megeszik a gyümölcsöt, a kenyeret, 
mindenféle maradékot. Mivel elsősorban az 
apróvadas területeken óriási károkat képes 
okozni, Csongrádban is figyelmet kell for-
dítanunk intenzív gyérítésére. Néhány 
sakál a területen jótékony hatású, túl nagy 
számban azonban nem kívánatos. És arra 
is, hogy a jelenleginél jobban megismerjük 
életmódját, szokásait, táplálkozását.

Márok Tamás

Sakálvész

Csongrád megyei gyakoriság bizonyítéka: 
már a bajai úton is ütöttek el sakált
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Vadásznap 2016 – Balástya
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Országos Vizsla főverseny 2016
Idén Soponyán rendezte az Országos 

Magyar Vadászkamara rendezett meg.
A Főversenyt az OMVK, MEOESZ a 

VADEX Mezőföldi Zrt. Soponyai 
Ökoturisztikai Központjának területén tar-
tották 2016. október 15-16-án.

A versenyt többszintű válogatók előzték 
meg, amelyeket az OMVK területi szerve-
zetei szerveztek. Ezekről a legjobb 3-3 kutya 
jutott be a két regionális (alföldi-dunántúli) 
válogatóba, majd innen a legjobb 8-8 kutya 
került be az országos rendezvényre ahol a 
CACT cím is kiadásra került. A verseny a 
MEOESz által kiadott Vadászkutya vizsga-, 
és versenyszabályzat 2004-ben kiadott ver-
ziója szerint (vízi-mezei verseny vizslák 
számára) került megrendezésre.

Csongrád megyéből két kutya jutott be a 
döntőbe és így képviselhette megyénket. 
Bajusz István Hód-Seregi Vadászó Akác 
nevű rövidszőrű német vizslájával, jóma-
gam, Godó Zoltán, Tiszatáji Vadász Bájos 
nevű rövidszőrű magyra vizslámmal.

Soponyán a Fácános 
Hotelban volt a központ. A 
résztvevők és a versenyzők 
nagy része ott is szállt meg. 
Az ellátás kitűnő volt, nem 
szenvedtünk hiányt semmi-
ben. Már a pénteken meg 
kellett jelenni a helyszínen, 
mert ekkor tartották a chip 
leolvasást és az eligazítást a 
kutyásoknak, valamint a 
bírói értekezletet. A verseny 
első napján volt az ünnepé-
lyes megnyitó. Profi kürtö-
sökkel emelték a rendez-
vény színvonalát.

Miután megtörtént a sor-
solás, mindenki ment a 
saját területére. A verseny 

két napon át zajlott. A területek tökéletesen 
megfeleltek a verseny lebonyolításához. A 
vízi és a mezei helyszín is könnyen és gyor-
san megközelíthető volt. A második nap 
végén kutyák és gazdáik is fáradtan, de 
izgatottan vártuk az eredményhirdetést.

Én a 3. helyen végeztem Bájossal, Bajusz 
István pedig III/A minősítést szerzett 
kutyájával.

A versenyzők értékes ajándékokat kap-
tak, különösen az első három helyezett. 

Remélem, hogy ez a felelevenített verseny a 
jövőben is megrendezésre kerül. Nagy 
élmény olyan vadászokkal együtt kutyázni, 

akik ugyanolyan közeli kapcsolatban van-
nak kutyájukkal, mint én és vállalják ezt a 
megmérettetést.

Remélem, jövőre is sikerül eljutnom a 
döntőig és hasonló eredményt elérni.

Godó Zoltán

Magyar Vizsla Európa Kupa
Október 7-9. között rendezték meg a 18. 

Magyar Vizsla Európa Kupát Olaszország-
ban. Nyolc ország (CZ, DK, GB, D, H, NL, I, 
SLO) 52 résztvevője indult a versenyen. 
Hazánkat két csapat is képviselte 
Toszkánában, a Drótszőrű Magyar Vizsla, 
valamint a Rövidszőrű Magyar Vizsla Klub 

által delegált csapatok. Az országok indít-
hatnak vegyes csapatot, illetve rövidszőrű 
és drótszőrű csapatot, ha fajtánként össze-
áll 5 induló kutya.

Október 7-én, pénteken kezdődött a 
háromnapos rendezvény. Az első napon az 
úgynevezett Derbyn két csoportban, külön 

a rövid és drót-
szőrű magyar 
vizslák vettek 
részt. A a kutyák 
ugyanúgy 15 per-
cet futhatnak, 
mint a Field Trial 
versenyen, de 
ebben a kategóri-
ában csak 30 
hónapos korig 
lehet kutyát 
nevezni. A bírók a 
kutyák képessé-
geit veszik figye-
lembe, (gyorsa-
ság, orr jóság, 

keresési stílus, vadmegállás) ebben a kate-
góriában, ha a kutya belép a vadkelésnél, 
nem számít kizáró oknak, amennyiben a 
vezető meg tudja állítani a kutyát egy bizo-
nyos távon belül. Mind a két magyar csa-
patnak jól sikerült a rajt, mind a RSZMV 
mind a DSZMV csoport első helyezettje 
magyar kutya lett. A drótszőrűvel induló, 
Pap László által vezetett Anouk von der 
Sonnenansicht, CACT minősítéssel az 
összesített Derby versenyt is megnyerte. 

Késő délután küllemi bírálatok következ-
tek, ahol Bezzecchi Claudio bíró úr minősí-
tette az összes kutyát, és a küllemi eredmé-
nyek is beleszámítottak a csapatok 
összpontszámába, hiszen a jó vizsla, legyen 
szép is!

Szombaton kezdődtek el a felnőtt kutyák 
futamai, három RSZMV csoport és egy 
DSZMV csoport részvételével. Az időjárás 
kevésbé volt kegyes, mint az előző napon. A 
versenyzőknek nem csak a meredek, tosz-
kán emelkedőkkel kellett megbirkózniuk, 

(folytatás a következô oldalon)
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Csongrád megyei vizslavezetők 
2016. évi eredményei, sikerei

A 2016.os év sem maradt el Csongrád 
megyei sikerek nélkül. Mint már meg-
szoktuk több vizslavezetőnk a megyé-
ben nem csak vadászik a 
kutyáival,hanem versenyeken ,vizsgá-
kon próbálja ki saját maga és vadásztár-

sa felkészültségét. a közös idén sem 
maradt el sikerek nélkül. 

A szezon tavasszal minden évben a 
Field-trial versennyel kezdődik ahol 
április elején Tőzegparti –vadász Freya 
nevű rövidszőrű német vizslájával 
Vörös László az országos vizslaklub 
szervezésében rendezett kétnapos ver-
senyen mindkét napot megnyerve 
CACT címet kapott és ezzel megszerez-
te a Magyar munka champion címet.. 
A42 dr Klemmann vizsgára készülve 
Tőzegparti –vadász Freyával készülve 
áprilisban vezetője elindult egy nehezí-
tett 24h versenyen ahol holtversenyben 
második lett res.CACT címet kapva.

A nyári meleg után elsőként a szlovák 
mindenes versenyek nyitották a sze-
zont, ahol erős nemzetközi mezőnyben 
Godó Zoltán Magasparti-Rutinos Csa-
tár nevű rövidszőrű magyar vizslájával 
a 2 .lett res. CACT címet kapva. Augusz-
tus utolsó hétvégéjén a a Szlovák Német 
vizsla klub által rendezett vízi mezei 

versenyen Vörös László a csoportját 
nyerve CACT cimet kapott és a végén a 
3 helyen zárt Freyaval. Ezzel egy időben 
a Vasas Jözsef emlékversenyen Nagy –
Kovencz Orsolya Fara di Val Ravanaga 
Zolna nevű kutyájával CACT cimet 

de az eső is nehezítette a vezetők és a 
kutyák munkáját. A RSZMV csapatból a dr. 
Percze Sándor által vezetett Vadászfai Óhaj-
nak sikerült madarat találnia, sikeres akci-

óban kidolgoznia, és Res. CACT minősítést, 
ezzel együtt értékes pontokat szerezni csa-
patának. A DSZMV csapatból senkinek 
nem sikerült madarat találnia, de a bírók 
két kutya futását is kimagaslónak találták 
és visszahívták őket egy újabb futamra. A 
visszahívás zuhogó esőben zajlott, így egyik 
kutya sem nem talált madarat, így sajnos 
nem kaptak minősítést. A futamok után, 
minden csapat vízi elhozáson bizonyította a 
kutyáik sokoldalúságát, ez minden csapat-

nak kifogástalanul sikerült. Este egy gála-
vacsorán vettünk részt, amit olasz vendég-
látóink szerveztek tiszteletünkre. Többfo-
gásos ínyencségekkel, kifogástalan kiszol-
gálással, valamint finom borokkal kápráz-
tattak el mindnyájunkat. 

Az utolsó napot 
felfokozott izgal-
mi állapotban 
várta mindenki. 
Az idő hálásabb 
volt, mint szom-
baton, de a mada-
rak most sem 
tolongtak a mező-
kön. A RSZMV 
csapatnak sajnos 
nem sikerült túl 
jól a második ver-
senynap. Csak a 
k o r á b b a n 
Derbyben már 
bizonyított Páz-
mándi Pipacs 
Bogi, Varga János 
vezetésével szer-
zett egy Nagyon 
Jó 1. minősítést. A 

DSZMV csapat kutyái, az utolsó napon is 
kiváló teljesítményt nyújtottak, de madarat 
a magyar kutyák közül csak az egyiküknek 
sikerült találnia.

A verseny 2017-ben várhatóan Dániában 
kerül megrendezésre. Folytatjuk a felkészü-
lést, reméljük sikerül bekerülni ismét a 
csapatba.

Godó Zoltán 
Tiszatáji Vadász Kennel

Eredmények:
Drótszőrű Magyar Vizsla:
A 2. legeredményesebb csapat.
Rövidszőrű Magyar Vizsla:
A 3. legeredményesebb csapat.
Csapattagok:
Drótszőrű Magyar Vizsla
Zöldmáli Echo, tulajdonosa és vezetője 

Miczek Zsófia
Zöldmáli Etna, tulajdonosa és vezetője 

Miczek Zsófia
Zöldmáli Extreme, tulajdonosa és vezetője 

Miczek Zsófia
Henna du Domain Saint Hubert, tulajdono-

sa és vezetője Miczek Zsófia
Anouk von der Sonnenansicht, tulajdonosa 

Miczek Zsófia, vezetője Pap László
Rövidszőrű Magyar Vizsla
Csővárberki Újonc tulajdonosa és vezetője 

Szarka Ferenc
Pázmándi Pipacs Bogi tulajdonosa és veze-

tője Varga János
Tiszatáji Vadász Bájos tulajdonosa és veze-

tője Godó Zoltán
Vadászfai Óhaj vezetője és tulajdonosa és 

dr. Percze Sándor
Vadászfai Pergő tulajdonosa Csizmadiáné 

Varga Katalin, vezetője Nagy Zoltán

(folytatás az elôzô oldalról)
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6 x 10 évem elszelelt,
a havi 100 -nettó- még sosem telt,
azám, hazám…  

Bocsássátok meg nekem József Attila 
hasonló címen írott versének átköltését, de 
„mi keveset írtam, mind igazat írtam” 
(Balassi Bálint). Hogy József Attilát idézem 
írásomban többször, annak oka, hogy 
abban a padban ültem én is Makón a köl-
tőnk nevét viselő gimnáziumban négy évig, 
amelyet ő is koptatott, és oka az is, hogy 
szülőfalumban több verset is írt, hiszen 
Kiszomboron a Szőlő utcában lakott hóna-
pokig.

De térjek a lényegre! A legnagyobb 
magyar vadász gróf Széchenyi Zsigmond 
Európa-hírű kijelentése adatott meg átélés-
re nekem: „nincs szebb erdő a magyar 
bükkösnél és nincs szebb vad a bene orgo-
náló szarvasbikánál”. Ezt a lehetőséget a 
Zselicben Terecsény fölött biztosította szá-
momra legdrágább vadászbarátom. Közös 
barátunk bátyjánál, Tamásnál kaptunk 
szeptember 10-re időpontot. Még éjfél előtt 
indultunk kisfiammal, hogy pirkadatkor 
már a lesen lehessünk. A kért idő előtt jó fél 
órával vendéglátónknál voltunk, és a sötét 
szeptemberi éjszakában a völgyekből és a 
domboldalakról mindenünnen ezt hallot-
tuk: eő-eő-eő! Ö-ö-ö-ö! A szerelembe 
bódult gímbikák csodálatos vallomásai 
ezek a hangok, melyek varázsának vissza-
adására a toll és a papír képtelen. A baráti 
találkozás örömeinek átélése után rövid 
eligazítást kaptunk házigazdánktól, majd 
hármasban Zsolt és Gyula társaságában 
mentünk a megadott lesre. „No limit, de 
selejt, vagy öreg legyen!” Nem aggódtunk 
az eredményt illetően, hiszen jó bőgés volt. 
Láttunk is az első párás ködös hajnalon 
nagy erős háremurakat, 6 és 11 kilogramm 
közöttieket, de 300 méternél közelebb egy 
sem mutatta magát. Gyönyörködtünk a táj-
ban, rétben, erdőben és a gímekben. Finom 
hazai ízek elfogyasztását és értékekről való 
tartalmas beszélgetést követően rövid szi-
eszta adta vissza testünk erejét. Házigaz-
dánk szívét-lelkét kitette értünk az ezt 
követő két kimenetel során, de kézzelfogha-
tó és tapogatható, szemet gyönyörködtető 

bikák nem kerültek elérhető közelségbe. 
Egészen hétfő estig tartott ez a visszafogott-
ságuk, amikor is a világmindenség Ura arra 
utasította szent Hubertuszt, hogy gímbika 
ravatalához állítson minket. Bár az én fegy-
verem végig hallgatott, mégis leguggolhat-
tam egy öreg páros tizenkettes, 6,5 – 7 
kilogrammos trófeasúlyú, harcedzett vete-
rán mellé. Házigazdánknak volt még raj-
tunk kívül más vendége is, akire rámosoly-
gott Diana asszony és kegyeibe fogadta 
Ferit. Ő ezt hálából egy kifogástalan 

blattlövéssel honorálta. Nagy dolog, ha örö-
met szerezhetsz másnak, és az is gazdagítja 
lelkedet, ha a más örömének tudsz örülni. 
Nekünk ez adatott meg ezen az őszön. 
Éjszakába nyúló beszélgetés követte az 
utolsó közös vacsoránkat, amely után neki-
vágtunk a hazavezető útnak. 

A trianoni békediktátum által megcson-
kított Magyarországnak csodálatos meg-
maradt gyöngyszemét láthattam meg. Örö-
möt és szeretetet kaptunk vendéglátóinktól, 
akiket nagyszerű embereknek ismerhet-
tünk meg, hiszen kiváló belső értékrendjük 
alapján élik mindennapjaikat. Jó volt közöt-
tük lenni. Köszönöm, hogy emlékeim tár-
háza általuk is gazdagodott. Istennek és 
barátaimnak köszönve e napok emlékét 
József Attila szavaival zárom gondolatai-
mat:

„Én mondom, még nem nagy az ember,
de képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a Szellem és a szerelem!”

Legyen üdve a vadásznak!

Pongó Gyula

nyert amit októberben meg tudott ismé-
telni a II Bácska kupán és ezzel megsze-
rezte az oprszágban az olasz vizslák 
közt az első munka champion címet. 
Ezen a versenyen Vörös László Bajorhe-
gyi Hamvas Dorka nevü kutyájával 3. 
míg Freyaval az 5 helyen végzett.

Nemzetközi porondon is volt megmé-
rettetés. A magyar vizsla klubok Európa 
kupáján Godó Zoltán és Tiszatályi 
vadász Bájos a 3.helyezett magyar csa-
pat tagja volt. A német vizsláknál sor 

került a 42.dr Klemman vizsgára. A 
rögös út végén ,amíg ide eljutnak a 
német vizslák ,minden magyar kutya 
Köztük Tőzegparti vadász Freya kiváló-
an teljesített és megszerezte a 
kurzharsieger kiemelt címet .A Ceglé-
den rendezett Irsa –vad Farm nemzet-
közi versenyen is sikerült Freyanak az 
elején végeznie így a 4 hely és a CACT 
cím is az ővé lett Úgy tünt,hogy Godó 
Zoli szereti a dobogó harmadik 
fokát,ugyanis a Vizsla főversenyen 
ismét kibérelte a 3 helyet Bájosal.Amit 
az év utolsó megmérettetésen Cegléden 

a Freya Vörös Laci páros is meg ismételt 
Field Trial versenyen. Úgy látszik ,hogy 
a megye kutyái igencsak az élmezőny-
ben vannak de mégis akad néha egy két 
ellenfél akinek sikerül borsot törni az 
orruk alá. 

Reméljük ezek a sikerek a jövőben is 
kísérni fogja a vadászatokon és a verse-
nyeken mind a kutyákat mind a vezető-
iket és talán egyre több kutyás kap 
kedvet a vadász szezonon kívüli ver-
senyzésre.

Születésnapomra

(folytatás az elôzô oldalról)
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Megyei Kamarai Érem gyémánt fokozat: 
/40 éves szolgálati idő után/

Panyik Tóth János Szentesi Új Barázda 
Vadásztársaság hivatásos vadásza

Komoly Tamás Szakszervezeti Vadásztár-
saság hivatásos vadásza

Megyei Kamarai Érem arany fokozat: 
/35 éves szolgálati idő után/

Kopasz Ferenc Vízügyi Vadásztársaság 
hivatásos vadásza

Megyei Kamarai Érem ezüst fokozat 
/30 év szolgálati idő után/

Juhász Pál Dalerd ZRT fővadásza, a 
Csongrád Megyei Vadászszövetség 
hivatásos vadásza

Nagy Tibor Pitvarosi Petőfi Vadásztársa-
ság hivatásos vadásza

Megyei Kamarai bronz érem fokozat 
/25 év szolgálati idő után/

Dobai Zoltán Üllési Potyondy Vt. hivatá-
sos vadásza

Szabó András DALERD Zrt. Derekegyház 
hivatásos vadásza

Csjernyik Ferenc Makói Marosmenti Vt. 
hivatásos vadásza

Nimród Vadászérem:
Németh István a Röszkei Földtulajdonosok 

Vt. elnöke

Bús János a Hunor Vt. elnöke 
Kaper Máté az Ópusztaszeri Vízügyi Vt. 

hivatásos vadásza
Magyar Vadászatért Érdemérem:
Soós Tibor Székkutasi Petőfi Vt. hivatásos 

vadásza, vadászmester
gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett:
Szentesi Új Barázda Vt. Kovács György 

elnök
Tárgyjutalomban részesült:
Nemes Nagy János a Sándorfalvi Vadász-

társaság volt elnöke, tagja.
Kovács János a Sándorfalvi Vt. tagja, a 

Megyei Kinológiai Bizottság tagja.
Gyuris Gábor a Megyei Kinológiai Bizott-

ság tagja.
Hubertus Kereszt:
Gyémánt fokozat:
Auer Mihály Móra Ferenc Vadásztársaság
Dudás Ferenc Székkutasi Petőfi Vadász-

társaság
Arany fokozat:
ifj. Horváth Sándor Őszeszék és Környéke 

Ft. Vt. hivatásos vadásza
Ezüst fokozat:
Horváth Ádám Előre Vadásztársaság tagja

Szűcs Balázs Előre Vadásztársaság hivatá-
sos vadásza

Tóth Sándor Előre Vadásztársaság tagja
Ördögh Jenő Röszkei Ft. Vadásztársaság 

tagja
Mihók Tamás Deszki Gazdák Vadásztár-

saság tagja
A Kamara emléklappal köszöntötte az 

80. évüket betöltő vadászokat
Ábrahám Zoltán sportvadász
Borbola József sportvadász
Trényi Mátyás sportvadász

Vadásznapi kitüntetettjeink

MEGÚJULT A BUGACI LŐTÉR!!!

a BUGACI KORONGLŐTÉR szeretettel vár minden a lövészet után érdeklődőt és tanulni vágyót. 
Nálunk kilenc pályán lehet gyakorolni és a lő tudást fejleszteni.

-SKEET
-TRAP

- TORONYKAKAS
- és 6 KORONGVADÁSZ PÁLYA, melyen 6-6 gép szolgálja az Ön szórakozását

MINDEZ BARÁTI ÁRON ELÉRHETŐ.

Ajánlatunk: szórakozási és edzés lehetőség, lövészet, oktatás kezdőknek és haladóknak, vadászvizsgára való 
felkészítés, vadásztársasági -baráti és egyéb összejövetelek lebonyolítása, sütés-főzési lehetőség, kb. 150 főre 

fedett, fűthető társalgó és étkező hellyel.
Oktatás már 3 éves kortól (pici puskával).

25 éves versenyzői tapasztalattal állunk rendelkezésére.

Farkas Mihály
lőtérvezető

Bejelentkezés, érdeklődés a 30/925-0503-as telefonszámon.



VADÁSZRÉSZ  15

Minden kedves vásárlónknak Kellemes Karácsonyt és
vadászsikerekben gazdag Boldog Új Esztendôt Kívánunk!

      és
SZAKKERESKEDÉS ÉS SZAKSZERVIZ

Erdészeti és kertészeti gépek forgalmazása, szervizelése.

w w w. s t i h l . h u    w w w. s t i h l - s z e g e d . h u    w w w. s t i h l - v i k i n g - s z e g e d . h u

Szeged, Pozsonyi Ignác u. 12.
Tel./Fax: 62/423-031

E-mail: info@stihl-szeged.hu
H–P.: 700–1500-ig, Szo.: 800–1200-ig

Szeged-Szőreg,
Makai u 165.

Tel: 62/315-168
H–P.: 830–1500-ig

Hódmezővásárhely
Szántó K. János u. 49.

Tel.: 62/533-934
H–P.: 800–1600-ig

Makó
Aradi út 99.

Tel.: 20/9413-414
H–P.: 800–1500-ig



KARÁCSONYI ÉS ÚJ ÉVI AKCIÓ!

K

ÉSZLET EREJÉIG!

SWAROVSKI Z4I 3-12X50 SR 4A-I SÍNES, 
VILÁGÍTÓ PONTOS CÉLTÁVCSŐ 

685.000 FT HELYETT 485.000 FT

LEICA ERI 3-12X50 L-4A SÍNES, 
VILÁGÍTÓ PONTOS CÉLTÁVCSŐ 

545.000 FT HELYETT 439.900 FT

LEICA ERI 3-12X50 L-4A SÍNES, VILÁGÍTÓ PONTOS 
ASV-BALLISZTIKAI TORNYOS CÉLTÁVCSŐ  

597.500 FT HELYETT 499.900 FT

LEICA RANGEMASTER 1600-B LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ                                                            
215.000 FT HELYETT 179.900 FT


