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1950-ben születtem Szegeden, 
középiskolai tanulmányaimat a 
Szegedi Iparművészeti Gimná-
zium kerámia szakán végeztem. 
Az érettségi után a Budapesti 
Dekoratőri Iskolán folytattam 
tanulmányaimat.

Az MTV Szegedi Stúdiójának vezető grafikusaként mentem 
nyugdíjba 2012-ben. 2002 és 2010-ben megkaptam Szeged 
város alkotói díját, 1997-ben Nimród díjat, 2006-ban Arany 
Ecset Toll díjat kaptam. 

Tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesüle-
tének és az Altamíra Egyesületnek. Közel száz egyéni és cso-
portos kiállításon vettem részt. Munkáim megtalálhatók 
vadászházakban számos hazai valamint Ausztriai, 
Németországi, Olaszországi, Amerikai, Franciaor-
szági Svájci, gyűjtő birtokában.

M R Á Z JÁ NOS
m ű v é s z p o r t r é
M R Á Z JÁ NOS
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Szeretnénk gyorsítani az információ áramlását
Interjú Gémes Lászlóval, az OMVK Csongrád Megyei 

Területi Szervezetének új elnökével

– Generációváltás történt a vezetésében, 
többségben fiatalabb emberek kerültek az 
elnökségbe és a bizottságok élére. A Kama-
rai köztestület, tulajdonképpen érdekvédel-
mi szervezet is. Én legfontosabbnak azt 
tartom, hogy javítsuk az információáram-
lást a vezetőség és a küldöttek, illetve a 
tagság között. Azt, hogy a kamarai és a 
vadászattal kapcsolatos információk hama-
rabb jussanak el a tagsághoz, de fordítva is 
fontos az információáramlás. Ha a vadá-
szoknak gondjuk, problémájuk van, az 
minél hamarabb jusson el a területi szerve-
zetekhez, illetve az országos elnökséghez is. 
Ez a feltétele, hogy ezt gyorsan és hatéko-

nyan tudjuk képviselni a törvények és jog-
szabályok megalkotása és változtatása 
során. Szerintem ez a legfontosabb.

– Már az előző időszakban is volt egy 
vita, hogy mi legyen az információáram-
lás csatornája. Vannak, akik szerint az 
internetre, a kamarai honlapra az e-mai-
les levelezésre kell koncentrálni a XXI. 
században. Mások szerint viszont sok 
vadász ettől idegenkedik, valamint az 
írott szó, a Vadászrész is fontos hírforrás 
még.

– A kamarai újságot én is jónak tartom, 
azt szeretnénk megtartani. A nyomtatott 
újságnak van egy varázsa. El tudja tenni az 

ember, magával viheti, máshol is lapozgat-
hatja, később is előveheti. Az idősebb gene-
ráció tagjai közül nem mindenki boldogul a 
számítógépek, laptopok, okostelefonok 
világában, ezért fontos, hogy az újság meg-
maradjon. Sajnos a lapot egy évben csak 
egy-kétszer tudjuk eljuttatni a tagokhoz, 
ráadásul mindig vannak gondok a terjesz-
téssel is, ezért a kamarai honlapot szeret-
nénk megújítani, tartalommal föltölteni. 
Erre szeretnénk találni egy fiatalabb 
embert, aki karbantartja, folyamatosan fel-
tölti aktuális hírekkel, információkkal. Jó 
volna, ha vadászember, kamarai tag lenne 
az illető. A küldötteknek elkértük az e-mail 
címét, és ők rendszeresen kapnak híreket, 
amelyeket aztán továbbadnak a környeze-
tükben. Azt is kértem, hogy mindenki a 
saját társaságánál kérje el azoktól, akiknek 
van fiókja, és a vadászjegy váltásnál is 
elkérjük mindenkinek a címét. Ez önkén-
tes, de aki megadja az e-mailjét, annak 
rendszeresen küldünk információt. Ugyan-
ezt kérjük majd az elnököktől és a vadász-
mesterektől.

– Milyen rendezvényeket terveznek?
– Szeretnénk még több rendezvényt. A 

hivatásos vadászokat többször összehívjuk, 
nem csak évi egy kötelező alkalommal. 
Hasonló tanácskozást szervezünk majd az 
elnököknek és a vadászmestereknek, példá-
ul az éves tervkészítés időszakában (akár 
tájegységenként), amikor szakmai segítsé-
get kapnak és egymás között is kicserélhe-
tik a tapasztalataikat, ötleteiket. Ami itt 
elhangzik, annak az összefoglalóját egy 
kör-emailben eljuttatjuk azokhoz is, akik 
nem tudnak eljönni. A legutóbbi küldött-
gyűlés előtt kiküldtük az idei költségvetés 

(folytatás a következő oldalon)

A tavalyi év végén zajlottak az Országos Magyar Vadászkamara megyei és országos 
tisztújító küldöttgyűlései. Több megyében is új vezetőket választottak a küldöttek. 
Csongrád megyében is nagy volt a változás, a régi tisztségviselők és bizottsági elnö-
kök közül csak Gálfi István, a hivatásos vadász osztály alelnöke maradt a helyén. A 
Vadászkamara Csongrád megyei szervezetének elnöke Gémes László, Szegvár pol-
gármestere lett. Ő beszélt a Vadászrésznek terveiről.

OMVK Csongrád Megyei Területi Szervezete Kamarai Tisztségviselők
Elnök Gémes László
Elnökségi tagok: Babéj Attila
 Makó Endre
Sportvadász-osztály alelnök Szabó Lajos
Hivatásosvadász-osztály alelnök Gálfi István
Titkár Komoly Tamás
Felügyelő Bizottság: Schultz József elnök
 Klivényi Károly
 Szél István
Vadgazdálkodási Bizottság: Preszner Sándor elnök
 Hevér Zsolt
 Kasper Máté
 Meggyesi József
 Ifj. Pinjung Emil
Etikai Bizottság: Dr. Kovács István elnök
 Dér Sándor
 Fodor Imre
 Imri András
 Nagy Sándor
 Olajos Sándor
 Soós Tibor
 Dr. Torday László
 Vári Csaba
Országos Küldöttek:
Sportvadász osztály küldöttei: Gémes László
 Bozó Gábor
 Farkas Gábor
 Hevesi István
 Ifj. Pinjung Emil
 Preszner Sándor
 Szabó Lajos
 Szél István
 Wéber Dénes
Hivatásos vadász osztály küldöttei: Gálfi István
 Hinkó Tamás
 Kasper Máté
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Az OMVK 
új főtitkára

Új főtitkárt választott az Országos 
Magyar Vadászkamara. Pechtol János júni-
usi nyugdíjazása után megbízottként 
Dikasz Tamás, az OMVK nógrádi titkára 
látta el a főtitkári teendőket. December 11.
én a küldöttgyűlés új főtitkárt választott.

Bajdik Péter 33 éves. Gödöllőn lakik, a 
Szent István Egyetemen szerzett agrármér-
nöki, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen 
vadgazda mérnöki diplomát. Németül 
középfokon, angolul társalgási szinten 
beszél. Megválasztásakor a Fölművelésügyi 
Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi 
Főosztályát vezetette, 2010 óta minisztériu-
mi tisztviselő. Előtte dolgozott az OMVK 
Fővárosi és Pest megyei szervezeténél, és a 
HM Budapest Erdőgazdaságnál. Jelenleg is 
felügyelőbizottsági tag a Nyírerdőnél és a 
Sefagnál.

„Gyermekkoromtól a vadászat, vadgaz-
dálkodás elkötelezett követője vagyok. Fel-
sőfokú tanulmányaim megkezdése óta folya-
matosan az ágazatban munkálkodom. 
Kiváló kommunikációs készség, korrekt 
emberi kapcsolatok, nagy munkabírás, ága-
zati stratégiai szemléletben való gondolko-
dás jellemeznek. Meghatározó számomra a 
család, a közösséghez tartozás, a baráti 
kapcsolatok és a vadászati ágazatért tenni 
akaró dolgos mindennapok.” – jellemzi 
magát.

Bajdik Péter

tervezetét, s ez mindenkinek nagyon tet-
szett.

– A Vadászszövetségnek és a Vadászka-
marának eddig ugyanaz volt az elnöke a 
megyében, most megszűnt ez a perszo-
nálunió. Milyen viszonyra törekszenek a 
Szövetséggel?

– Én személy szerint jó kapcsolatban 
vagyok Hegyes Zoltánnal, remélem ez meg-
marad. Mi nyitottak vagyunk.

- A szerb határ mellett még mindig 
vannak vadászati korlátozások. Mene-
kültek viszont már alig jönnek. Mit tud 
tenni ezek megszüntetése érdekében a 
Vadászkamara?

- Szeretnénk felvenni a kapcsolatok a 
többi déli határ melletti megyék kamarái-
val és kormánymegbízottakkal, és közösen 
fordulunk a belügyminiszterhez. Csongrád 
megyében egyébként dr. Juhász Tünde kor-
mánymegbízottnak sokat köszönhetünk 
ebben a kérdésben. Ő sokat dolgozott rajta, 
hogy a határ menti sáv keskenyebb legyen. 
Az eredeti cél 5 km volt.

- A Vadászkamarának változott a hely-
zete, például kulcsszerepe lett a vadgaz-
dálkodási támogatások elosztásában. Ön 
szerint érvényesülnek a szakmai szem-
pontok?

– Ezt mi teljes mértékben a Vadgazdálko-
dási Bizottságra bíztuk. Ők pontozták, véle-
ményezték a beérkezett pályázatokat. 
Csongrádból pályáztak a legtöbben és csak 
kettő volt érvénytelen formai okok miatt, ez 
nagyon jó arány. Ez azt jelzi, hogy a szak-
mai előkészítés itt kiváló volt, a tájegységi 
fővadászok is sokat segítettek a társaságok-
nak és maga a bizottság is. A pályázati 
célokkal én nagyon egyet tudok érteni. (A 
vadgazdálkodási pályázatokról szóló beszá-
molónk az 5. oldalon olvasható. A szerk.) 

Örvendetes, hogy a jó pályázatokat, ame-
lyekre nem jut idén forrás, át lehet vinni a 
következő vadászati évre. Idén nem emel-
kedett a vadászjegy ára, de lehet, hogy 
jövőre fog, s akkor nagyobb lesz a támoga-
tási keret. Ezt én úgy fogom fel, mint egy 
befektetést a jövőbe.

– Országosan Csongrád megyéből 
érkezett be kiemelkedően a legtöbb 
pályázat. Ez a Kamarának is sikert jelent.

– Igen, de ez elsősorban nem az én sike-
rem, vagy az elnökségé, hanem a Vadgaz-
dálkodási Bizottságé, amelynek tagjai min-
den vadászatra jogosultat részletesen tájé-
koztattak, ezért bátran mertek pályázni.

– Új bizottságokat is alakítottak.
– Lesz egy Oktatási és Kulturális Bizott-

ságunk, szeretnénk többet foglalkozni az 
ifjúsággal. Iskolákba elmenni, megismer-

tetni a gyerekekkel 
a vadászat és a vad-
gazdálkodás céljait. 
Szeretnénk kivinni 
őket vadászterület-
re is. A kutyások 
bizottsága is most 
van alakulóban. 
Szeretnénk, ha a 
kutyákat vadásza-
ton is értékelnénk, 
hogy a vizsga köve-
telményeit közelít-
sük a tényleges 
vadászati körülmé-
nyekhez. Motiválni 
szeretnénk a hivatá-

(folytatás az előző oldalról) sos vadászokat, hogy minél jobban lássák el 
a feladatukat, a vadgazdálkodókat pedig a 
szakmai munka színvonalának emelése. A 
Spektív-díj jó kezdeményezés volt, meg-
tartjuk, sőt évente kettőt akarunk kioszta-
ni, valamint a megye legjobb hivatásos 
vadászait is díjaznánk, minden évben 3 
embert. Ennek a szempontrendszerét még 
nem dolgoztuk ki, de ebbe is bevonjuk a 
tájegységi fővadászokat.

M.T.

Fotó: Bálint Sándor

Fotó: Bálint Sándor
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Országos Magyar Vadászkamara 
aranyérme:

Juhász Pál a Dalerd Zrt. fővadásza

Országos Magyar Vadászkamara 
Érdemérme:

Asztalos Zoltán, Bársony István M-i  
Szakképző Iskola Csongrád

Bajusz István, megyei kinológus
Kasper Máté, Kistemplom Tanya Vt. 

Hivatásos Vadásza

Magyar Vadászatért Érdemérem
Harsányi Zsolt, Hód-Mező Vadász 

Egyesület, Hód-Mezőgazda Zrt.

Nimród Vadászérem:
Berta László, a Sándorfalvi Vt elnöke
Bóka József, a Mórahalmi Földtulajdono-

sok „Árpád vezér” Vt. titkára
Petrov Balázs, a Dorozsmai József Attila 

Vt. hivatásos vadásza

gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett:
Deszki Gazdák Vadásztársaság, 

Molnár Sándor elnök

Megyei Kamarai Érem gyémánt fokozat 
40 év szolgálati idő után

Gálfi István, Pankotai Agrár Zrt.
Kajtár János, Csongrád Megyei Vadász-

szövetség
Kasper Attila, Hétvezér Vt.
Pongó Gyula, Szentesi Új Barázda Vt.

Megyei Kamarai érem bronz fokozat: 
(25 év szolgálati idő után)

Dajka Lajos, Földeáki Dózsa Vt.

Hubertus Kereszt
Arany fokozat:
Juszku István, Domaszéki Ft. Széchenyi 

Zsigmond Vt. hivatásos vadásza
Ezüst fokozat:
Kincses Krisztián, Előre Vt tagja
Meszlényi Zsolt, Előre Vt. tagja
Rózsa Géza Sándor, Röszkei Ft. Vt.

Tárgyjutalomban részesültek:
Traian Oprea,Temesvári Vadászszövetség
Karikó József, Csongrád megyei Vadász-

szövetség munkatársa
Mráz János
Németh István, Röszkei Ft. Vt. elnöke
Csongrád Megyei Vadász Klub

A Kamara emléklappal köszöntötte a 80. 
évüket betöltő vadászokat:

Balogh József sportvadász 
Domaszéki Széchenyi Zs. Vt.

Dr. Czigner Jenő sportvadász 
Marosszögi Egyetértés Vt.

Révész Ferenc sportvadász 
Ópusztaszeri Vt.

2017. évi Vadásznap kitüntetettjei

A 2017/2018-as vadászati évre szóló 
vadászjegy 2018. február 28-ig érvényes!

A 2004. évi XXIV. tv. A lőfegyverekről és 
lőszerekről szóló továbbá ugyanezen tárgy-
körben kiadott 253/2004. (VIII.31.) sz. kor-
mányrendelet 24 §-a szerint az érvényes 
vadászjegy a vadászlőfegyver-tartás 
kötelező feltétele!

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyel-
mét, a vadászjegyek érvényesítésére az 
alábbiak szerint szíveskedjenek felkészülni:
A Kamara címe: Szeged, Római körút 
18/b. I. emelet 2. ajtó
(az új híd lábánál, az ingyenes parkolási 
lehetőség a híd alatt megszűnt!)
Az egyénileg történő érvényesítést 2018. 
január 4-ével kezdtük meg.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-15 óráig, 
pénteken 8:30-11 óráig.
A csoportos érvényesítésre előre kijelölt 
időpontot biztosítottunk a vadászatra jogo-
sultak részére 2018. január 15-től – január 
24-ig.
Kihelyezett érvényesítés február 12-től 
február 16-ig tart.
(Hódmezővásárhely, Csongrád, Makó, 
Szentes, Ásotthalom).

2018. február 12. (hétfő)
 9-15 óra Hódmezővásárhely
 Szakszervezetei Vt. vadászháza
 Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 25.

2018. február 13. (kedd)
 9-15 óra Csongrád
 Diana Szakképző Iskola
 Csongrád, Jókai u. 14.
2018. február 14. (szerda)
 9-15 óra Makó
 Makói Marosmenti Vt. vadászház
 Makó, Teleki u. 7.
2018. február 15. (csütörtök)
 9-15 óra Szentes
 Szentesi Új Barázda Vt. vadászháza
 Csallány Gábor part 3. (Liget)
2018. február 16. (péntek)
 9-12 óra Ásotthalom
 DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészet
 Központi épülete
 Kiss F. körút 82.

Költségek:
Vadászjegy kiváltás és érvényesítés válto-
zatlan 10.000 Ft.
Kamarai tagdíj 4.000,-Ft/év. A vadászka-
marai tagság 2017. január 1-től kötelező. 
Tagdíjmentességet élveznek a 2018. évben 
70. életévüket betöltő vadászok, a 1948-
ban, illetve előtte születettek.
Az érvényesítéshez szükséges: vadászjegy, 
érvényes vadászfelelősség biztosítás.
A kötelező felelősség és baleset biztosítás:
a Groupama Biztosító vadászfelelősség-biz-
tosításának díja 1.000 Ft/év

aki magasabb kockázatvállalási fedezettel 
kíván biztosítást kötni 2.000 Ft/év.
A vadászjegy érvényesítéssel vadásztárs 
vagy más személy, családtag is megbízható!
Kérjük, az érvényesítéskor a lakcímválto-
zást bejelenteni szíveskedjenek!
Vadászjegy ellopása, elvesztése, megrongá-
lódása esetén, rendőrségi igazolás, írásbeli 
nyilatkozat, illetve a megrongálódott irat 
ellenében lehet újat igényelni. Az eljárás 
díja 5.000 Ft. Az okmányok pótlása ameny-
nyiben rendőrségi igazolás (pl. iratok ello-
pása miatt) alapján történik, akkor díjmen-
tes, minden más okból történő pótlás, eljá-
rási díjfizetés köteles.
A Vadászjegyek érvényesítését márciusban 
keddi, szerdai, csütörtöki napon 9-12 óra, 
áprilistól hétfőn 9-13 óra között végezzük.
Első vadászjegyet váltani, valamint vadász-
jegyet pótolni ettől eltérő időpontokban is 
lehet.
Vadászjegyét és fegyvertartási engedélyét 
hozza magával!
A sorbanállás elkerülése érdekében, 
vadászjegyét mihamarabb érvényesítse!
Kérjük vadászjegyváltás alkalmával adja 
meg e-mail címét.

Komoly Tamás 
titkár

Vadászjegy érvényesítés

VADÁSZRÉSZ
A Csongrád Megyei Vadászszövetség

és OMVK Csongrád Megyei 
Területi Szervezetének lapja

Kiadó:
Gémes László

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Komoly Tamás titkár (30) 239-4922

Márok Tamás főszerkesztő (30) 913-9205
Mráz János grafika (30) 943-6299

Pongó Gyula
Címlap: Mráz János

Cí me: 6721 Szeged, Római krt. 18/b.
Telefon: (62) 420-362

E-mail: csongrad@vadaszkamara.hu
ISSN 1589-0511

Nyomás, előkészítés:
Szoliter Nyomda – Tel.: (62) 222-485
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A múlt század 60-as, 70-es éveiben el 
lehetett fogadni Fekete István vadászírónk 
látását, hogy a ragadozó emlősök és szár-
nyasok is teszik a dolgukat. Táplálkozásuk-
kal jó irányba terelik a zsákmányállatfajok 
populációinak szelekcióját. Abban az idő-
ben a tél tél volt. Havas és hideg és mini-
mum három hónapig tartott. Jókat, sőt 
szépeket vadászhattunk, hiszen volt mire, 
és volt az apróvad állomány számára meg-
felelő élőhely. A tsz-ek még javában gazdál-
kodtak, de nem a mostani gépparkkal, a 
közútjainkon fele ennyi gépkocsi futott, fele 
teljesítménnyel és fele ennyi volt a műúthá-
lózatunk is. A csapadékos telek-tavaszok 
biztosítékai voltak a megújuló nádasoknak, 
zsombékosoknak. Bár a tanyavilág eltünte-
tése már beindult és a telkek élőhelyként 
ottmaradtak a vadaknak, ez a folyamat 
mára már csúcsra van járatva. A legtöbb 
felszámolt tanyahelyen már csak a föld 
fakóbb színe és az épületekből származó 
téglák, kövek utalnak arra, hogy ott élet 
volt. Míg a régi világban sok kisparcellán 
gazdálkodtak sokféle növényi kultúrával, 
manapság két-három kalászos és két-három 
kapás növényt termesztenek többnyire 
nagytáblás rendszerben. A régi világban élő 
gazdaemberek szerették a vadat és tudták, 
hogy a nyúl, a fávcán az őz, sőt akkor még a 
fogoly természetnek és életünknek része. 
Nagy-nagy tisztelet a kivételnek, a mai föld-
tulajdonosok és gazdálkodók inkább ellen-
ségnek és nyűgnek tekintik őket. Pedig ők 
voltak itt előbb! 

A régi világban telepítették a fasorokat, 
mezővédő erdősávokat, ma pedig ezeknek a 
felszámolásán fáradozik sok gazdálkodó. A 

megmaradt tanyatelkek, melyek énekes 
madárnak, apró-, és nagyvadnak egyaránt 
élőhelye, pihenőhelye lehetett, a szántó-vető 
embernek inkább akadályt jelentenek a 
vetésben és betakarításban egyaránt. A 
vegyszeres gyomirtásról meg ne is beszél-
jek! 30-40 évvel ezelőtt is előfordult, hogy a 
mezőgazdasági növényvédő repülőgép 

szakszemélyzete késve, vagy egyáltalán 
nem zárta el a vegyszerek útját az erdősá-
voknál, fasoroknál, így adva lehetőséget a 
fáknak és cserjéknek, hogy ne érjék meg a 
vágásérettséget. 

A termesztett növényeinkre is veszélyes 
kisrágcsálókat és nagytestű rovarokat 
népes állományú vörös-, és kékvércse 
populáció tartotta 
kordában. Manap-
ság – fészkelésre 
alkalmas hely kevés 
lévén – ezeknek a 
költőállománya erő-
sen megcsappant. 
Eltűntek a vetési 
varjú kolóniák is, 
melyeknek lakói a 
talaj rovarvilágát 
rendszabályozták. 
Növekednek viszont 
a nagytestű ragado-
zómadár-fajok fész-
kelő állományai. Itt 
elsősorban az ege-
részölyvekről kell 
tudnunk, de azon területek vadgazdái is 
kifejthetnék véleményüket, ahol 2-4-6 pár 
parlagi sas költ és szaporodik, no meg táp-
lálkozik. 

És akkor még nem is beszéltünk a vad-
disznóállomány robbanásszerű létszám-
emelkedéséről, és az aranysakál országos 
szintű elterjedéséről. 

A szangvinikus éghajlat-, és időjárás vál-
tozások nem segítik a kistestű állatfajaink 
állományának szintentartását. Ebben is 
ludas az emberiség, ha nem is közvetlenül, 

de közvetve. 
Művelt ség ü n k, 

kulturáltságunk, de 
még vadászetikánk 
is hagy kívánnivalót 
maga után. 
Megyénkben 30 éve 
volt 30 vadásztársa-
ság működött, nap-
jainkban 60-nál is 
több a vadgazdálko-
dási egységek 
száma. Régen 
nagyobb volt a tole-
ranciánk, megbe-
csülésünk egymás 
iránt. Megkockáz-
tatom: több szere-

tettel bírtunk. Ma inkább széttépjük a 
babaruhát, mintsem, hogy megbeszéljük és 
orvosoljuk a gondokat, pedig a költő erről 
így szólott: „rendezni végre közös dolgain-
kat, ez a mi munkánk és nem is kevés.” 
Érdemes elővenni József Attila A Dunánál 
című versét. Régen évente egy-két napot 
szántunk arra, hogy bárdolatlan embertár-

saink után a kihordott szemetet, mocskot 
összeszedve a szeméttelepre szállítsuk – 
helyettük.

Erdőfoltokat, csendereseket kell telepíte-
nünk. No nem úgy, hogy egyet felszámo-
lunk a mezőgazdasági területen a szántó-
földi kultúrák között, és helyette telepítünk 
ugyanakkora ültetvényt a Tisza mentén. 

A csapdázás bővülő skálája és növekvő 
elterjedése úgy a szárnyas, mint a szőrmés 
kártevőink visszaszorítását segíti elő. Ha 
növekvő nagyságrendben telepítünk vad-
földeket, létesítünk itatóhelyeket, akkor 
több vadászható területünk lesz. De ezek 
csak a nevelt, kibocsátott fácánállomány 
visszavadászását és túlélését segítik elő. Az 
élőhely javítása nem elsősorban ebben áll, 
hanem a reprodukciót kell elősegítenünk, 
tehát a szaporodásra alkalmas helyek szá-
mát kell növelnünk. Fasorok, erdősávok, 
erdőfoltok kellenek! A nagyvad tud alkal-
mazkodni az időjárás és az ember okozta 
változásokhoz, de az apróvad erre nem 
képes. A Szentírásban – sok fontosabb mel-
lett – le van írva: Nimród hatalmas vadász 
vala Isten előtt. Hát így ítéljük oda a Nim-
ród Érmet! Mit tett, vagy tett-e érdemi dol-
got a vadász a vadállományáért, vagy csak 
jókat és nagyokat vadászott, vagy jókat és 
nagyokat vadásztatott? Idén lesz 466 éve, 
hogy Dobó István vezetésével az ostromlók 
törökökhöz képest maroknyi védősereg 
megvédte Eger várát. Gárdonyi Géza Egri 
csillagok című regényében kimondatja az 
igazságot a várkapitánnyal: „kötelességün-
ket teljesítettük, bár mások is megtették 
volna”.

Mirólunk hogyan fog vélekedni az utó-
kor? Ne csak lőni szeressük a vadat, hanem 
tegyünk meg érette mindent, amire lehető-
ségünk van.

Üdv a vadásznak:

Pongó Gyula

Változások

Fotó: Bálint Sándor

Fotó: Bálint Sándor
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Megyénkben egyre inkább terjed az 
aranysakál. A tavalyi terítékadatok még 
nem állnak rendelkezésre, de 2016-ban 159 
került terítékre. Ezzel a megyék között a 
„középmezőny alján” helyezkedünk el. 
Vezet Somogy 1441 elejtéssel, aztán Bara-
nya következik 785 sakállal, de a szomszé-
dos Bács-Kiskunban is 577 a teríték.

A sakálok főképp az őzállományt káro-
sítják, ahol sokan vannak, ott az őz szinte 

kipusztul. De – mivel csapatban vadásznak 
– elkapják a vadmalacot, a dám és a gím-
borjút is. Terjeszkedésének előnye, hogy 
ahol nagy számban van jelen, a rókát kiszo-
rítja. Viszont sokkal óvatosabb, és rejtőzkö-
dőbb nála, gyakran rosszul hajtható, ezért 
nehezebb puskavégre kapni.

Ezeket a felvételeket novemberben Ruzsa 
és Öttömös között készítette egy vadkame-
ra. Ezen a szórón nem vadásznak, egy dago-

nya van mellette és a vadkamera, amely a 
felvételeket készítette. A képen látható fia-
tal dámbikát remélhetőleg nem kapták el. 
Seller Attila, aki a képeket készítette kérdé-
sünkre elmondta: az utóbbi pár évben tele-
pedtek meg náluk a sakálok. Már több csa-
ládot is láttak vagy hallottak ordítani. Ő lőtt 
is már egyet.

M.T.

Az OMVK által működtetett Vadgazdál-
kodási Alap 2017. évben lehetőséget biztosí-
tott a bejegyzett vadászatra jogosultaknak, 
hogy a magyar vadgazdálkodás környezeti 
és gazdálkodási feltételeinek javítására, – 
vissza nem térítendő formában, önerő biz-
tosítása mellett – forráshoz jussanak. A 
pályázat 5 célterületet ölelt fel.

1. Ökológiai jelentőségű területek (EFA), 
biodiverzitás területek, szegélyek kialakítá-
sa, kezelése, rágóerdő telepítés, csenderesek, 
vadbúvók kialakítása

2. Termesztett növényféleségek diverzifi-
kálása évelő zöldtakarmány keverékek tele-
pítésével

3. Vadászterület vízellátását javító, a ter-
mészetes ökológiai víz megtartását célzó 
beavatkozás

4. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesz-
tés

5. Fácán, fogoly, mezei nyúl és őz állo-
mánygazdálkodás fejlesztése

Fentiekre vonatkozó felhívásukra a 
Csongrád megyében bejegyzett 76 vadá-
szatra jogosult közül 48 nyújtott be össze-
sen 162 pályázatot több célterületre is, mely 
országosan a legmagasabb mennyiség.

A pályázatokat a Kamara területi szerve-
zetéhez kellett benyújtani, ahol a pályáza-

tok bontásával egyidejűleg a formai bírálat 
is megtörtént, melynek eredményeként for-
mai hiba miatt egyetlen pályázat sem került 
elutasításra. A tartalmi (szakmai) bírálat a 
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság 
feladata volt. A tartalmi bírálat részét 
képezte a célterületnek történő megfelelő-
ség, a megvalósíthatóság, valamint a költsé-
gek realitásának vizsgálata, majd a pályáza-
tok pontozása. Két pályázatot utasítottunk 
el szakmai indokkal.

Külön örvendetes, hogy Csongrád 
megyében az összefogásnak köszönhetően 
4 konzorciumi formában benyújtott pályá-
zattal találkoztunk, melyek nagyobb térsé-
gekben, több vadászterületet érintően a 
közös gondolkodást és az együttműködést 
is biztosítják.

A pályázatokat 80-300 ponttal értékel-
tük. Pluszpontot jelentett, ha valaki 
nagyobb önerőt vállalt ((30-50 %), ha több 
célterületet jelölt meg illletve ha több vad-
gazdálkodó konzorciumban pályázott. 
Országosan idén 520-530 millió forint oszt-
ható szét. Ez megyékre nincs leosztva. A 
célok elsősorban az apróvad-gazdálkodás 
fejlesztését érintik, ezért látható, hogy az 
apróvadas megyékből érkezik több pályá-
zat. A legtöbben, 162-en Csongrádból 
pályázta, a második helyen Bács-Kiskun 

végzett 121-gyel. Ugyanakkor a nagyvadas 
területek sincsenek hátrányban, hisz a 
rágóerdő, a ragadozógyérítés, a vízellátás 
javítása vagy a szegélyek, csenderesek léte-
sítése náluk is pályázható cél.

Bizottságunk a bírálati adatlapokat 
határidőben megküldte a területi szervnek, 
mely az országos testület felé továbbította 
azokat a pályázatok eredetijével együtt.

Az OMVK honlapján a beérkezett pályá-
zatok összesítő táblázata megtekinthető.

Idén a legtöbb pontot elért pályázatok 
kapnak támogatást. Nagy előny, az előfi-
nanszírozás, aki nyer, az március 31-ig meg 
is kapja a pénzt. Akinek pénzhiány miatt 
idén nem jut támogatás, az egy nyilatkozat-
tal fönntarthatja pályázatát változatlan for-
mában a következő támogatási ciklusra.

A pályázatok bírálatával és nyilvántartá-
sával kapcsolatos teendőkért köszönet illeti 
az OMVK Csongrád megyei Területi Szer-
vezet adminisztrátorát, Danyiné Évát, tit-
kárát, Komoly Tamást, továbbá a Vadvédel-
mi és Vadgazdálkodási Bizottság tagjait.

Preszner Sándor 
Vadvédelmi 

és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

Vadgazdálkodási támogatás 
– pályázatok, bírálat, odaítélés

Itt a sakál
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Tavaly október 14.-15.-én rendezték a Vizsla Főversenyt Sopo-
nyán az Ökoturisztikai központban. A versenyre 16 kutya nevezett. 
8 Alföldről és 8 Dunántúlról.

A versenyt egy megyei válogató és egy alföldi regionális válogató 
előzte meg. A megyei válogatóról 2-en jutottunk be az alföldi ver-
senyre, amit Mezőhegyesen rendeztek meg. Már a mezőhegyesi 
válogató is magas színvonalú volt, ezért remélni lehetett, hogy a 
főverseny is ilyen lesz. Innen sikerült mindkét Csongrád megyei 
kutyának továbbjutnia.

Én Tiszatáji Vadász Bájossal a 3. helyen végeztem, míg Kovács 
János barátom Dix Vom Kárpáthegyi Vadász 4. helyen. Nem csa-
lódtunk, a verseny nagyon jól volt megrendezve, szép környezet-
ben.

Az első napon nagyon jól szerepeltünk Bájossal, szinte hiba nél-
kül vettük az akadályokat. A második napon becsúszott 1-2 kisebb 

hiba, de így is nagyon meg voltam elégedve Bájossal. Így a 3. helyen 
sikerült itt is végeznünk.

A Vadászkamara jóvoltából a helyezésért kaptunk egy vadásza-
tot a Bakonyerdő Zrt.-nél. Egy tarvad és egy süldő kilövést.

Nagyon jó verseny volt. Utólag is köszönöm a Csongrád Megyei 
Vadászkamarának a támogatást.

Godó Zoltán

Majdnem 13 éve, hogy felszerelkezve a jó vadászkutya kivá-
lasztásához szükséges ismeretekkel beléptem egy kapun, és rög-
tön a lábamhoz gurult egy labradorkölyök. Ez Te voltál, Simon. 
Jól szemügyre vettük egymást, majd megjelöltek, hogy már van 
gazdád

Néhány hét múlva megkezdődött közös életünk. Részemről az 
öröm mellett volt sok bosszúság, könnyek, csalódás, de nem 
adtam fel, tudtam, hogy nagyon jó kutya vagy és még jobb leszel. 
Részedről is volt sírás, számodra érthetetlen szabályok, számta-
lanszor ismételt feladatok és bizony sokszor lázadtál is a fegye-
lem ellen. Bocsáss meg, ha túl szigorú voltam. Az együtt töltött 
idő nagy részét azonban hosszú séták, sok-sok vidám játék, és az 
ezekkel álcázott gyakorlás tette ki, azután pedig jöttek a szép 
vadászatok, a sikeres versenyek, amikor nagyon büszke voltam 
rád.

Végül az egyre gyakrabban jelentkező fájdalom, a gyógyszerek, 
majd az elkerülhetetlen műtét miatt már nem lehetett annyit 
sétálni, futni és vadászni, de igyekeztem a régi, neked örömöt 
okozó játékokat és feladatokat könnyebb formában biztosítani.

Hirtelen jött el a pillanat, amikor már egyáltalán nem tudtál 
lábra állni, nem fogadtad el a csemegéket, amiknek korábban 
sohasem tudtál ellenállni, csak néztél a ragyogó barna szemed-
del, de később már azt láttam benne, hogy messze jársz. Utolsó 
szívdobbanásod, utolsó lélegzetvételed közben a puha bundád 
simogattam.

Búcsúzom, kiskutyám! A tested megpihent, de a lelked szár-
nyaljon szabadon a vízről felröppenő vadkacsákkal, a mezőn 
nekiiramodó őzekkel és mezei nyulakkal.

Nincs több hívó szó...
Török Anikó

Vizsla Főverseny 2017

Simon



VADÁSZRÉSZ   9

Házilagos lőszerszerelő és újratöltő tanfolyam
Lőszerújratöltő tanfolyam indul iskolánkban 2018 március végén. Várjuk azok érdeklődését, akik a lőszer 
házilagos újratöltésével szeretnének foglakozni. A két napos képzés egy elméleti és egy gyakorlati vizsgá-
val zárul.
Engedély száma: E-000224/2014/D002 2015.02.06.

Állami vadászvizsgára felkészítő képzés
•  2018. február 10-én vadászvizsgára felkészítő tanfolyam indul iskolánkban. Olyan magyarországi lakóhellyel 

rendelkező, 17. életévét betöltött magyar állampolgárok, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkező, 17. életévét betöltött nem magyar állampolgár jelentkezését várjuk, akik állami vadászvizsgát 
szeretnének tenni. 

Fegyverműszerész és az erre ráépülő Vadászpuskaműves képzés iskolánkban
•  2018 szeptemberében államilag támogatott nappali tagozatos, 54 863 01 OKJ számú Fegyverműsze-

rész képzés indul iskolánkban. Olyan 18-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklőd-
nek a vadász és hadi lőfegyverek iránt és érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

•  2018 szeptemberében levelező tagozatos 54 863 01 OKJ számú Fegyverműszerész képzés indul 
iskolánkban. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, a vadász –és hadi fegyverek iránt érdeklődők 
jelentkezését várjuk.

Hírek a csongrádi Diana Szakképző Iskolából

6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14. ◆ Tel./fax: 63/483-790
Vincze Edit – tanulmányi előadó ◆ telefon: +36 30 539-7252

e-mail: titkarsag@dianaszki.hu ◆ honlap cím: www.dianaszki.hu

A képzések iránt érdeklődni, az alábbi címen és elérhetőségeken lehet: 
Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

FELHÍVÁS
I. CSONGRÁD-MEGYEI VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ-re

Tisztelt általános iskolai DIÁKOK!
A Vadászati Kulturális Egyesület Délalföldi Régió Szervezete meghirdeti 

az I. CSONGRÁD-MEGYEI VADÁSZATI ONLINE VETÉLKEDŐ-t az általános iskolások részére azzal a céllal, hogy bővítsük a 
gyermekek ismereteit a vadászatról, vadgazdálkodásról, és ezzel elősegítsük a vadászat helyes megítélését, elhelyezését a mai civilizált 
világunkban.
A Vadászati Kulturális Egyesület (VKE) megalakulása óta (1991) munkájával, kezdeményezéseivel, programjaival azon fáradozik, 
hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját helyesen ítélje meg a mai civilizált társada-
lom, megismertessük és megőrizzük a vadászati kultúránkat, hagyományainkat. Hiszen a vadászat, a vadon élő állatok hasznosí-
tása egyidős az emberiséggel, őseink létfenntartása, fejlődése elképzelhetetlen lett volna nélküle. Mindamellett a vadászat az emberi 
kultúra bölcsője és fejlődésének az alapja is. A korábban élelemszerző-létfenntartó tevékenység manapság már sokkal inkább ter-
mészetvédelmi, ökológiai jelentőséggel bír. Fontos nemzetgazdasági ágazat, a kultúra és a hagyományápolás színtere, egyszersmind 
rekreációs és szabadidős tevékenység is.
A VKE a vadászati kultúra ügyét szolgáló közhasznú társadalmi szervezet egyik legfontosabb feladatának tekinti az ifjúság is-
mereteinek szélesítését, Ifjúsági Tagozatába be is lehet lépni tagnak, ezért számos korábbi programjaink mellett elindítjuk Csongrád 
megyében az első online vetélkedőt a vadászat témakörében. 
Kezdetnek az általános iskolásokat kérjük fel, hogy vegyenek részt a versenyben. Kezdeményezésünk támogatását – a szülők és isko-
lák részéről – megköszönjük.
Későbbiekben tervezzük a középiskolások bevonását és részükre elkészíteni a vetélkedő anyagát.
A vetélkedő részletei:
-  négy fordulóból áll
-  minden fordulóban az általunk megküldött feladatsorra kell válaszolni, megoldani
-  a négyfordulós, online feladatlapokat a https://www.facebook.com/vke.delalfold/ oldalon kérjük keresni és a lapon megjelölt 

időpontig beküldeni. 
-  a beküldött lapon kérjük feltüntetni a diák nevét, életkorát, az iskola nevét, címét
-  a négy fordulóban elérhető max. pontszám: 100 pont, azaz fordulónként 25 pont, 
-  Továbbá pontokkal díjazzuk a megoldásokkal összefüggésben végzett plusz munkát (kép, fotó, egyedi gyűjtőmunka, stb)
-  a feladatsor bárki részére elérhető, a résztvevők száma nincs korlátozva
-  az I. II. és III. helyezett értékes jutalmat kap, 
-  eredményüket a vetélkedő lezajlása után ezen az oldalon tesszük közzé, ahogyan a megoldásokat is.



10   VADÁSZRÉSZ

CSONGRÁD MEGYEI MÁRKAKÉPVISELET!

TÁVCSÖVEK - VADÁSZFEGYVEREK - ENGEDÉLYMENTES FEGYVEREK  
LŐSZEREK - KÉSEK - VADÁSZRUHÁZAT- CIPŐK - BAKANCSOK - HÓTAPOSÓK 

TÉLI RUHÁZATI  

AKCIÓ AZ ÜZLETBEN  

MEGJELÖLT  

TERMÉKEKRE!

NOMÁD VADÁSZBOLT
6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 57.

Mobil: 30 / 419 - 2954
Webshop: www.nomadvadaszbolt.hu
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      és
SZAKKERESKEDÉS ÉS SZAKSZERVIZ

Újdonság: Akkumulátoros kertápolás a STIHL-nél

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

E-mail: hargitajagd@invitel.hu

BLASER FEGYVEREK,  
BLASER KERESŐTÁVCSÖVEK,  

BLASER CÉLTÁVCSÖVEK  
MÁRKASZAKÜZLETE CSONGRÁD MEGYÉBEN.
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Az új Blaser Infinity  
céltávcsövek megtekinthetőek: 
www.blaser.de/infinity

Funkcionális elegancia

R8 SUCCESS Individual 

Az R8 Success Individual vadászpuska az első, mely egyesíti  
a különleges fa ágyazás és a minőségi bőr harmóniáját.
A két részes hüvelykujj-lyukkal ellátott ágyazás elegánsan 
hangsúlyozza ki a matt fekete tokot. Az ergonomikus  
ágyazásforma feszültségmentes kéz- és csuklótartást tesz  
lehetővé, legyen szó bármilyen lőpozícióról. A bőr betétek 
kényelmes érzetet, és minden körülmények között biztos  
fogást adnak.

L&O Group Kft. | Kürtös utca 4. | HU - 4031 Debrecen 


