
Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja

XV. évfolyam/1. szám 2017. július



~ 2 ~

Kamarai Hírlevél

Az osztályülés helye: Pallasz Athéné Egyetem Tudósháza, Kecskemét, Homokszem u. 3–5.
(a Dunaföldvári útról Ballószög felé, az elsô körforgalomban balra a volt szovjet katonai lakótelep)

Napirend: 1. Alelnöki beszámoló
 2. Jelölô Bizottság választása
 3. Szavazatszámláló Bizottság választása
 4. Sportvadász küldöttek megválasztása titkos szavazással

A küldöttválasztó kamarai osztály ülése akkor határozatképes, ha azon  
legalább a tagnyilvántartás alapján megválasztható küldöttek létszámának megfelelô tag jelen van.

Az osztályülésen csak 2017 évre Bács-Kiskun megyében érvényesített vadászjeggyel lehet részt venni.

Kecskemét, 2017. június 20.
Dr. Szigethy Béla
sportvadász alelnök

Az osztályülés helye: Pallasz Athéné Egyetem Tudósháza, Kecskemét, Homokszem u. 3–5.
(a Dunaföldvári útról Ballószög felé, az elsô körforgalomban balra a volt szovjet katonai lakótelep)

Napirend: 1. Alelnöki beszámoló
 2. Jelölô Bizottság választása
 3. Szavazatszámláló Bizottság választása
 4. Hivatásos vadász küldöttek megválasztása titkos szavazással

A küldöttválasztó kamarai osztály ülése akkor határozatképes, ha azon  
legalább a tagnyilvántartás alapján megválasztható küldöttek létszámának megfelelô tag jelen van.

Az osztályülésen csak Bács-Kiskun megyei vadászterületre érvényes  
hivatásos vadász szolgálati igazolvánnyal lehet részt venni.

Kecskemét, 2017. június 20.
Dudás Pál

hivatásos vadász alelnök
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Kedves Vadásztársak!
A végrehajtási rendelet módosításnak május 25-én 
történt hatályba lépésével lassan végéhez közeledik a 
vadászati törvénykezés hosszú, éveken átívelô folya-
mata. Kétségtelen, hogy eleinte a köztudatba „új 
vadászati törvényként” is bevonult törvénymódosítás 
új fejezetet nyitott a magyar vadgazdálkodásban. 
Hosszabb távú hatásait még korai lenne elemezni. 
Azt azonban már most is láthatjuk, hogy a 20 éves 
ciklusidô, a 3000 ha-os minimális területnagyság,  
a korábbi vadászatra jogosultak jogfolytonosságának 
törvényi támogatása, a hivatásos vadászok státuszá-
nak megerôsítése és a vadgazdálkodási tájegységek 
létrehozása a mérleg pozitív oldalát erôsíti. Joggal 
aggasztja viszont a vadgazdálkodókat a mûködési 
költségeknek az új szabályokból fakadó tetemes nö - 
ve kedése, amely a mérleg másik serpenyôjét nyom ja.
A törvénymódosítás alkalmazásához szükséges vég-
rehajtási rendelet módosítását nagyon várták már a 
vadászok. A jogszabály a Magyar Közlöny 70. számá-
ban jelent meg 24/2017. (V.17.) FM rendeletként, 
mint „a vad védelmérôl, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FM rendelet módosítá-
sa.” A jogszabályt azzal bocsátotta útjára az FM, 
hogy az idei „próbaüzemet” követôen lesznek még 
kiigazítások benne. A könnyebb tájékozódás érdeké-
ben kísérletet teszek néhány lényegi elem ismerteté-
sére.
A vad mozgását befolyásoló tartós telepítésû kerítés-
sel bekerített területek után nem kell haszonbérleti 
díjat fizetni, a létesítéséhez azonban hatósági enge-
dély továbbra is szükséges. (Vonatkozó jogszabályi 
helyek: Vhr.mód 6. §; Vhr. 24.§; Vtv. 17. § (2) és 
29/A. § (4))
A nagyvadfajok nôivarú egyedei és szaporulata, vala-
mint a vaddisznó az éves terv 10%-át meghaladó 
mértéken túl is kilôhetô külön hatósági engedély 
nélkül. (Vhr.mód. 8.§; Vhr. 30. §. (2)).
A dúvadak elejtését a jogosult a tájegységi fôvadász 
felé emlôsök esetében egy pár fül, madarak esetén 
egy pár láb bemutatásával köteles igazolni. (Vhr.
mód. 8. §; Vhr. 30. § (7))
Hivatásos vadászként alkalmazható az a személy is, 
aki igazolni tudja, hogy alkalmazásba állásának idô- 

pontját megelôzôen, legalább öt éves, megszakítás 
nélküli hivatásos vadász munkaviszonnyal rendelke-
zik. (Vhr.mód. 9. §; Vhr. 33. § (1))
A vad elejtésének az egyéni lôjegyzékbe történô 
beírási kötelezettsége megszûnt. (Vhr.mód. 35. § (2) 
4.; Vhr. 46. §)
A Vtv. és a Vhr. módosítás együttes figyelembevéte-
lével a szakmai irányítónak legalább középfokú 
szakirányú végzettséggel, vagy legalább 10 éven 
keresztül középfokú végzettséggel ellátott hivatásos 
vadászi gyakorlattal kell rendelkeznie. (Vhr.mód 13. 
§; Vhr. 44/A. § (1); Vtv. 57. § (4))û
A vadászjegy díja a tervezettel ellentétben változat-
lanul 10 000 Ft maradt a Vhr-ben, azonban informá-
cióink szerint jövô évtôl várható lesz az emelkedés 
20 000 Ft-ra. (Vhr.mód. 14. §; Vhr. 50.§ (1))
Solymászatra használt madár, továbbá magyar agár 
tanításához vadászterület kijelölt része csak a vadá-
szatra jogosult hozzájárulásával vehetô igénybe. 
(Vhr.mód. 21. § (2); Vhr. 69. § (2))
Apróvad társasvadászata során a vadászat valameny-
nyi résztvevôjének legalább a természeti környezet 
jellegétôl eltérô feltûnô színû szalagot vagy jelzést 
kell viselnie, amelyek biztosítása a vadászatvezetô 
feladata. (Vhr.mód. 22. § (2); Vhr. 73. § (2b))
Az éjjellátó célzókészülékek vadászaton történô 
használatának tiltásán túl, azok vadászaton történô 
birtoklása is tiltott, és a vadászat rendje megsértésé-
nek minôsül. A hivatásos vadászok részére engedé-
lyezett az éjjellátó keresôtávcsô, továbbá a marok- 
lôfegyver használata is. (Vhr.mód. 24. §; Vhr. 75/A. 
§ (2); Vtv. 71. § (1) 21.; Vtv. 37/A. § (1) 11. (2)(3))
A megyében történt eseményekre térve elsô helyen 
említem az április 21. és május 7. között Kecskeméten 
27. alkalommal megtartott Szent Hubertusz Horgász- 
és Vadásznapokat. A Hírös AGÓRA Kulturális és 
Konferencia Központtal, valamint a Horgász szö vet-
séggel közösen rendezett program ékköve minden 
évben a vadászati kiállítás. Az idén „Óhazától 
Hunniáig” címmel Ázsia vadvilágát – számos ritka 
magashegységi vadfajt is bemutatva – csodálhatták 
meg a látogatók.
A hivatásos vadászok szokásos évi továbbképzésé-
nek idén már harmadik alkalommal volt színvonalas 
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házigazdája május 26-án a Csengôdi Kossuth 
Vadásztársaság. A rendezvény keretében került sor a 
tájegységi fôvadászok bemutatkozására is.
Az ifjúság nevelését célzó programok szervezésében 
példamutató munkát végez a Bács-Kiskun Megyei 
Vadászhölgyek Egyesülete. Az elmúlt évi iskolai 
tesztversenyt követôen idén rajzpályázatot hirdettek 
a Kamarával közösen „Kedves erdei emlékem” cím-
mel. Az óvodai, alsó és felsô tagozatos általános 
iskolai, valamint középiskolai kategóriákban meg-
hirdetett pályázat sikeres volt, a Kamarához 264 
pályamunka érkezett be, szebbnél szebb rajzokkal.  
A zsûrizéshez Ambrus Lajos festômûvészt is sikerült 
megnyernünk. Kategóriánként az elsô három helye-
zett pályamûvet díjaztuk, az értékes díjak ünnepé-
lyes átadására a megyei Vadásznapon kerül sor.
A jubileumi XXV. Szent Hubertusz Vadász és 
Horgásznapot szeptember 9-én, szombati napon, 
Kunfehértón rendezi meg a Vadászamara és a 
Vadászszövetség a Fejértó Vadásztársasággal közö-
sen. A vadásznapi lôverseny helyszíne a tiszakécskei 
Árkusi Lôtér lesz, idôpontja augusztus 26. 

Kedves Vadásztársak!
Gyorsan elrepült az idô a 2013. októberi kamarai 
választások óta annak ellenére, hogy sok minden 
történt az eltelt közel négy év alatt. 
Az akkor megválasztott küldöttgyûléstôl mandátu-
mot kapott vezetôség a megyei vadásztársadalom 
elvárásának megfelelôen megkezdte a korábbi idô- 
szak hiányosságainak feltárását. Ügyvédet alkalmaz-
tunk, szakértôt fogadtunk fel, majd megtettük a fel-
jelentést ismeretlen tettes ellen. A rendôrségi nyo-
mozás során tanúként közremûködtünk az eljárás-
ban. Ezeket a lépéseket meg kellett tennünk még 
akkor is, ha kétségeink voltak az ügy várható ered-
ményességét illetôen, ami azután idôvel igazoló- 
dott is.
A vezetôség a korábbi ciklusból örökölt 10 millió 
forintos adósság határidôs törlesztése mellett, szoros 
költségvetési fegyelem betartásával biztosította a 
Kamara mûködôképességét. Jólesô érzéssel jelent-
hettem be az áprilisi küldöttgyûlésen, hogy mostan-
ra minden adósságunkat visszafizettük, mind az 
OMVK, mind az alapítványunk felé.
A széthúzás és viszálykodás évei után a vadásztársa-
dalom egyöntetû támogatásával – melyért ez úton is 
köszönetemet fejezem ki – békés, együttmûködô 

viszonyokat teremtettünk a Kamarában és 
Szövetségben egyaránt.
Aktívan részt vettünk a vadászati törvény módosítá-
sának elôkészítésében, ahol lehetôségeinkhez mér-
ten képviseltük a vadászok és a jogosultak érdekeit.
A Kamara hiánytalanul elvégezte a törvény által 
ráruházott feladatokat, a vadászjegyek kiadását, a 
vadászvizsgák bonyolítását és a hivatásos vadászok 
továbbképzését. Mûködtettük a Kamara és Szövetség 
vezetô szervezeteit, bizottságait, az alapszabálynak 
megfelelôen rendszeresen megtartottuk a vezetôség 
és elnökség üléseit.
Szerveztük a Kamara és Szövetség rendezvényeit, 
úgy mint a vadásznap, vadásznapi lôverseny, hivatá-
sos vadászok versenye, vadászati kiállítás, elnök-kül-
dött találkozó, bajai halászlé fesztiválon való részvé-
tel, küldöttgyûlés, közgyûlés és egyéb szakmai ren-
dezvények, fórumok tekintetében.

A rövid számvetéshez kapcsolódva megragadom az 
alkalmat, hogy néhány gondolat erejéig kitérjek a 
közeljövô meghatározó eseményére, a kamarai kül-
döttválasztásra, melyet szeptember 28-án tervezünk 
megtartani.
Négy évvel ezelôtt azzal lehetett biztosítani a bajok-
ból való kilábalást és a Kamara morális megújítását, 
hogy széles, demokratikus alapokra helyeztük a kül-
döttválasztást. Alapvetôen helyesnek bizonyult az a 
rendezô elv, hogy szinte minden vadásztársaság 
delegáljon küldöttet, lehetôleg az elnököt, hogy kül-
döttként képviselhesse a tagok érdekeit. Azt kérem, 
hogy a négy évvel korábbi jó példára alapozva most 
szeptember végére is aktivizálja magát minden tár-
saság, állítsanak maguk közül jelöltet, vegyenek 
részt legalább néhány fôvel a küldöttválasztáson. 
Mert ezen a módon érvényesülhet leginkább a 
demokrácia, így vonható be a vadászok legszélesebb 
köre a Kamara mûködésébe, bizonyítva ezzel is a 
Kamara és a Szövetség szerves egységét.

Kedves Vadásztársak!
Az ôszi feladatokról szólva nem feledkezhetünk meg 
az elôttünk álló nyár örömeirôl sem. Minden vadász-
társamnak kellemes nyaralást és eredményes vadá-
szatokat kívánok!

Kara Miklós
elnök
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Nagyrabecsült Vadásztársak!
Talán nem vagyok egyedül vele, amikor azt írom: 
izgalommal és a döntést követôen nagyon büszkén 
figyeltem az idei év tavaszán a Nemzetközi Vadászati 
és Vadvédelmi Tanács (Conseil International de la 
Chasse et de la Conservation du Gibier) éves, általá-
nos gyûlését, mely a vadászati világszervezet éves 
szinten egyik legfontosabb eseménye. Bár nem saját 
megyénkrôl van szó, de a szomszédos Tolnában 
székelô Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. biztosan 
piros betûvel jegyezte fel – az egyébként számos, 
fontos dátumai közé – az idei év áprilisát. Ekkor 
ülésezett ugyanis a már említett és 1928-ban alakult 
Tanács, mely a világ legkiválóbb vadászterületeibôl 
válogatva évente egy területet választ ki, odaítélve az 
Edmond Blanc Díjat, elismerve annak vadászati 
eredményeit és gazdálkodását. Idén a Gyulaj Er dé-
sze  ti és Vadászati Zrt. vehette át a világszervezet 
kitüntetô díját, melyre méltán lehet büszke minden 
magyar vadász- és természetkedvelô ember. A svájci 
Montreux városában tehát a világszervezet ünnepi 
közgyûlésén kimondták, hogy a Tolna megyei szék-
helyû, Tamási központú Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. híres Gyulaji (Tamási) Vadászterülete a legjobb, 
konkrétan elismerve ennek dámgazdálkodását a 
nívós oklevéllel.

Miért fontos ez a díj? Mi a hozadéka a számunkra? 
Elôször is miután egy kiemelkedô szakmai bizottság 
ítéli oda a világ legjobb vadászterületeinek, jelzés 
értékû, hogy magyar vadászterületre irányult a 
figyelem, ami a 22 állami erdôgazdaság között 

Gyulajt méginkább az élvonalba emeli. Másodszor, 
javában zajlik a 2021-ben megrendezésre kerülô 
Vadászati Világkiállítás szervezése, melynek 
Magyarország ad majd otthont. Bár a dátum távoli-
nak tûnik, mégsem az. Sok tennivalónk van, és ezek 
az elismerések új motivációt adnak ahhoz, hogy a 
legjobban és a legjobbat mutassuk meg hazánk vad-
gazdálkodásából és vadászati hagyományaiból!

Az én olvasatomban ehhez nemcsak közös munkára 
van szükség, hanem kifejezetten békére, hogy ki-ki 
azzal törôdhessen végre, ami a saját feladata. Az 
állami erdôgazdaságokat utóbbi években ért méltat-
lan, elvtelen és hazug támadások annyi energiát 
szívtak el a szakszemélyzettôl, hogy arra nincs 
emberi szó. Vajon kinek áll érdekében térdre kény-
szeríteni ezt az ágazatot? De nem csak az állami 
erdôgazdaságok körül, hanem a többi vadászatra 
jogosult között is akad diszharmónia. Arra kérem és 
buzdítom megyénk jóravaló vadászait, hogy lelkiis-
meretesen, esetleges személyes- és közösségi ellen-
téteiket félretéve, soraikban összezárva forduljanak 
a közös ügy felé, és segítsék Kamaránk és Va dász-
szövetségünk munkáját, többek között a Vadászati 
Világkiállítás megszervezésére irányuló megyei 
erôfeszítéseket!

Jószándékukban bízva maradok tisztelettel vadász-
társuk:

Dr. Mészáros István
titeli prépost

NIMRÓD ELÔFIZETÉSI AKCIÓ – 2017. június 1. – szeptember 30.
Aki 2017. június 1-je után új elôfizetôként fizet elô a NIMRÓD VADÁSZÚJSÁGRA  
(12 hónapra), ingyen kapja meg a 2018-as NIMRÓD KALENDÁRIUMOT. 
Az elôfizetési díj 7860 Ft/12 hónap, amelynek beérkezését követôen a Magyar Posta küldi 
meg az új elôfizetô adatait a szerkesztôségnek. A kalendáriumot a megjelenését követôen 
októberben postázzuk.
Elôfizetni bármilyen módon lehet: postahivataloknál, postásnál, szerkesztôségnél (interne-
ten, e-mailban, levélben, telefonon)! 
Információ: +36-20/382-5451 vagy +36-20/945-9943                                          (Szerk.) 



Hagyományainkhoz híven 
XXVII. alkalommal rendeztük 
meg 2017. április 21. – május 7-ig 
a kecskeméti Horgász-Napok 
keretén belül vadászati kiállítá-
sunkat a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központban. Idei kiál-
lításunk témája volt a tavalyi 
Kárpát-medencei kiállítás folyta-
tásaként: Az Óhazától Hunniáig 
– Ázsia vadvilága, ahol több mint 
50 állatfaj közel 70 preparátumát 
tudtuk bemutatni diorámák for-
májában.

Olyan különlegességek is voltak 
„magas hegyekre” téve, mint a 
Marco Polo argali, szibériai kô - 
száli kecske, himalájai kék juh, 
bezoár kecske, kamcsatkai vad-
juh, Tien-san argali, kamcsatkai 
jávorszarvas. A látogatók eredeti-
ben ismerkedhettek egy kazah-
kirgiz kun jurtával és annak 
berendezésével.
Ezúton is köszönetet mondok a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igaz- 
gatóságnak, a Kefag Zrt.-nek és 

kedves vadásztársainknak hatha-
tós segítségükért, féltett trófeáik 
rendelkezésünkre bocsátásért: 
Kiskunfélegyházi Malom Kft., 
Domján Gergely, Gombai Csaba, 
Kastély Attila, dr. Kôhalmi Zsolt, 
Magyarovics Károly, dr. Makó 
Sándor, Molitórisz Károly, Pápai 
István, Polyák Imre, Rényi 
Károly, Szabadszállási Mihály, 
Szakonyi Zoltán.

A kiállítást megnyitotta dr. 
Kôhalmi Zsolt az SCI Nemzetközi 
igazgatója, dr. Salacz László 
országgyûlési képviselô, és Kara 
Miklós az Országos Magyar Va- 
dászkamara Bács-Kiskun Megyei 
Területi Szervezete és a Bács-
Kiskun Megyei Vadászszövetség 
elnöke. 
A kiállítást megáldotta vadász-
társunk dr. Mészáros István atya, 
titeli prépost. A megnyitó a 
Kecskemét Táncegyüttes fergete-
ges szatmári táncával zárult.  
A megnyitó után került sor dr. 
Kôhalmi Zsolt izgalmas él- 
ménybeszámolójára ázsiai vadá-
szatairól. 

Idén is közel 30 iskolai osztály 
számára rendeztünk rendhagyó 
biológia óraként tárlatvezetést.  
A kiállításon a látogatók gyönyör- 
ködhettek Ambrus Lajos, Kovrig 
Miklós és Szarvas Pongrác ter-
mészet- és vadászfestményeiben. 

Miklós Károly
titkár
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XXVII. Horgász–Vadász Napok



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V E R S E N Y K I Í R Á S  
 
 
A verseny jellege 
Kizárólag grill eszközök használatával, helyben készítendő háromfogásos menüsor. A menüsorban lenni kell vadhúsnak és 
halnak is, a desszert szabadon választható. Előre előkészített étel maximum 30 %-ban használható. 
 
A verseny helyszíne és időpontja 
Kunfehértó, Tófürdő területe, 2017. 09. 09., 7.30-12.30 között (eligazítás a csapatok részére 8.00-kor) 
 
Résztvevők 
Előzetes nevezés alapján 4 fős csapatverseny, ebből 1 fő grill séf és 3 fő kukta, plusz a kibicek versenyen kívül okoskodhatnak. 
Csak a csapat nevét kell előre bejelenteni. 
 
Nevezési díj és határidő 
10 000 Ft / csapat, amelyet előre be kell fizetni a Fejértó Vadásztársaság számlájára, 2017. 09. 01-ig. 
A nevezési díj fejében biztosítunk sátrat, 1 db sörpad garnitúrát, áramot, vizet, valamint a folyamatos itatást. 
 
Zsűrizés (pontozási kritériumok) 
A 3 fős zsűri országosan ismert szaktekintélyekből fog állni. A zsűri folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a verseny menetét. A 
verseny tisztasága és objektivitása az első és legfontosabb szempont, csak utána jön a részvétel és az ivás. 
 

Pontozási kritériumok: 
- Alapanyag frissessége, minősége 
- Ötletgazdagság, kreativitás az elkészítési módban vagy az alapanyagban 
- Grilleszközök használatában való jártasság 
- Elkészítési mód (direkt, indirekt grillezés), annak kivitele 
- Tálalás: koncepció megvalósítása, összhang, kreativitás 
- Ízvilág: megtalálható-e az alapanyag, ötletgazdagság az ételben 
- Csapatmunka (együttműködés a csapatban) 

 
Pontozás: 
Pontozási kritériumonként 1-10 pontig és annak összesítése  

 
Díjazás 
I-III. helyezett csapat serleget és oklevelet kap plusz csapatonként 1-1 grill készülék és 20-20 liter minőségi bor kerül 
kiosztásra, kb. 300 000 Ft értékben. 

Különdíjak: 
- a legkreatívabb vadhúsból készült étel 
- A legkreatívabb halból készült étel 
- A legkreatívabb desszert 

 
A grillverseny helyszínének korlátozott volta miatt kérjük az előzetes nevezést és nevezési díjat (max. 25 csapat nevezését 
tudjuk elfogadni).  
Helyszíni nevezés is lehetséges, de ennek kockázata a nevezőt terheli. 
 
Jelentkezés és nevezés 
Fejértó Vadásztársaság  Mobil:  +36 30 299 4831 (Lakos Dénes) 

E-mail:   vadasz@koszolg.hu 
Számlaszám: Fókusz Takarékszövetkezet  

51700306-15448101-00000000 
(az utalásra vagy befizetési csekkre kérjük írják rá hogy vadásznapi 
grillverseny és a csapat nevét) 

 
A verseny lefolyásáról és az eredményhirdetésről a Magyar Vadászlap tudósítani fog! 
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Kedves Vadásztársak!
Az idei év elsô fele ismét tartalmasan telt.
Január 28-án megtartottuk II. Jótékonysági Vadászhölgy 
Bálunkat Kiskunhalason, mely igen jó hangulatban 
telt, a visszajelzések pozitívak voltak. Reméljük, a 
résztvevô vendégek jó hírét viszik, és a jövôben több 
vadásztársunk él a lehetôséggel, hogy együtt tölthes-
sünk egy jó hangulatú estét-éjszakát.
Február hónapban felkérést kaptunk egy óvodától, 
hogy tartsunk elôadást a gyerekeknek a téli vadtakar-
mányozásról. Mit, miért, mivel, hogyan takarmányo-
zunk. A gyerekek nagyon érdeklôdôek és jó értelem-
ben aktívak voltak. Bízunk benn, hogy a jövôben is 
érkezik hasonló felkérés felénk, melynek örömmel 
teszünk eleget.
2017. március 11. napján Nônapi vadászhölgy találko-
zót szervezett a Kiskunmajsai Hunor Vadász társaság, 
melyet egy könnyített szolid koronglövô versennyel 
tett emlékezetessé. Ezen alkalomból az OMVK Bács-
Kiskun Megyei Területi Szervezete, Bács-Kiskun 
Megyei Vadászhölgyek Egyesülete, vala mint a Hunor 
Vadásztársaság Nônapi Ván dor kupát alapított. Az idei 
évben a vándor kupát Dávid Réka vadászhölgy társunk 
nyerte el. A kupát szintén a Bács-Kiskun Megyei 
Vadásznapon, ünnepélyes keretek között veheti át. 
A találkozó és a verseny helyszíne a Kiskunmajsai 
Hunor Vt. lôtere volt. A korongozás után a résztvevôk 
finom ebédben részesültek, majd kötetlen, baráti 
beszélgetéssel zárult a találkozó. Reméljük, hogy ezzel 
sikerül egy sikeres hagyományt alapítanunk, melynek 
keretében évente egyszer összeülhetnek a megye 
vadászhölgyei és családtagjai, és eltölthetnek együtt 
egy kellemes napot. Köszönjük a Kiskunmajsai Hunor 
Vt.-nek a kezdeményezést és a szervezést!
Az idei megyei gyermekpályázatunk keretében Dávid 
Réka titkárunk/tagtársunk irányításával a Bács-Kiskun 
Megyei Vadászhölgyek Egyesülete és az OMVK Bács-
Kiskun Megyei Területi Szervezete közös rajzpályázatott 
hirdetett „Kedves erdei emlékem” címmel. Négy kate-
góriában lehetett indulni: alsó és felsô tagozatos diá-
koknak, óvodásoknak és középiskolásoknak. Közel 
260 alkotás érkezett a megyébôl, és mind kiállításra is 
kerül majd 2017.szeptember 9-én a XXV. Bács-Kiskun 
Megyei Szent Hubertusz Vadász és Horgásznapon, 
Kunfehértón, a Tóparti galériában. A rajzokat egy 
három tagból álló zsûri értékelte, melynek elnöke 
Ambrus Lajos festômûvész volt, ôt segítette Horváth-
Agárdi Mónika óvónô és Kara Miklós OMVK Bács-
Kiskun Megyei Területi Szervezetének elnöke. A sok 
kiváló pályamunka nehéz feladat elé állította a lelkes 
zsûri tagokat. Hosszas tanakodás után sikerült döntés-
re jutni, és a következô eredmények születtek.

ÓVODÁS KORCSOPORT:
I, helyezett: 
Czégány Viola,  Nyitra Utcai Óvoda, Kecskemét
II. helyezett: 
Zrínyi Janka, Tóth Erzsébet Óvoda, Szabadszállás
III. helyezett: 
Nagymihály Áron, Nyitra Utcai Óvoda, Kecskemét
Csikai Vendel, Nyitra Utcai Óvóda, Kecskemét
A legtöbb pályamunkát a kecskeméti Szivárvány 
Óvodától kaptuk (22 db), így ôk nyerték az 50.000 Ft 
értékû sportszer vásárlási utalványt. 
A zsûri KÜLÖNDÍJÁT a kecskeméti Corvina Óvoda 
Forradalom Utcai Óvodája, Cica csoportja nyerte el.

ALSÓS KORCSOPORT:
I. helyezett: Andrássy Panni  
 Petôfi Sándor Ált. Isk., Kecskemét
II. helyezett:  Gyenes Virág, 
 Petôfi Sándor Ált. Isk., Kecskemét
 Fekete Dorottya
 Petôfi Sándor Ált. Isk., Kecskemét
III. helyezett: Hegedûs Tibor
 Petôfi Sándor Ált. Isk., Kecskemét
 Marozsi Petra
 Petôfi Sándor Ált. Isk., Kecskemét

FELSÔ TAGOZAT:
I. helyezett: Rózsa Melinda, 
 Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Ált. Isk.

KÖZÉPISKOLA:
I. helyezett: Ficsór Szilvia
 Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas
Az iskolák közül a kecskeméti Petôfi Sándor Gyakorló 
Iskola küldte be a legtöbb pályamûvet (184 db), így ôk 
nyerték meg az 50.000 Ft értékû sportszervásárlási 
utalványt. 
A nyertes rajzokat értékes ajándékcsomagokkal jutal-
mazzuk, melyek  ünnepélyes átadására a XXV. Bács-
Kiskun Megyei Szent Hubertusz Vadász és 
Horgásznapon kerül sor Kunfehértón, 2017. szeptem-
ber 9-én. Köszönjük a felkészítô pedagógusok, lelkes 
diákok és a zsûri munkáját!
2017. június 16-án tartottuk az OMVK Bács-Kiskun 
Megyei Területi Szervezetével és a Fejértó Vt.-vel közös 
szervezésben elsô etika elôadásunkat. Az elôadáson 
összesen 6 vadásztársaság képviseltette magát, ami 
remélhetôleg emelkedik a jövôben megrendezésre 
kerülô elôadások alkalmával. A visszajelzések nagyon 
pozitívak, és a résztvevôk kérték további hasonló 
elôadások megszervezését. 



Az elôadást Miklós Károly úr, az OMVK Bács-Kiskun 
Megyei Területi Szervezetének titkára tartotta, ami 
igazán hangulatosra sikerült a beépített történetekkel. 
A résztvevôk úgy nyilatkoztak, hogy – annak ellenére, 
hogy mindenki tisztában volt a téma lényegével – min-
denki szerzett új ismereteket, és/vagy szembesült – 
etikai szempontból – eddig rosszul kivitelezett dolog-
gal. A Vke Bácska jóvoltából meghallgathattuk a fonto-
sabb kürtszókat, illetve megtudtuk, hogy az egyes 
kürtszókhoz milyen viselkedést illik tanúsítani. Az 
elôadás végén a Fejértó Vt. vendégül látta a résztvevô 
vendégeket grill vacsorával. Köszönjük a Fejértó Vt. és 

az OMVK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének 
segítségét!
A Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete 
igyekszik a céljainak megfelelô rendezvények, gyer-
mekprogramok szervezésével élénkíteni, segíteni a 
megye vadásztársadalmának mindennapjait, munká-
ját. Köszönjük az eddig ehhez nyújtott anyagi és ter-
mészetbeni támogatásokat!

Vadászbaráti üdvözlettel:
Lábadi Anikó

Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete, elnök

2017. május 26.-án került megrendezésre a hivatásos 
vasászok kötelezô szakmai továbbképzése ismétel-
ten Csengôdön, a Kossuth Vadásztársaság vadászhá-
zánál. A továbbképzésen az alábbi napirendek vol-
tak: 
1.)  TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT 1 ÉV ESEMÉ- 

NYEIRÔL, ELÔADÓ DUDÁS PÁL HIVATÁ-
SOS VADÁSZ ALELNÖK.

Többek közt elhangzott, 2016. évre kiadásra került 
4288 vadászjegy, ez idén már most 4100. Eredményes 
vadászvizsgát tett 103 fô, 53 vadászkutya tett ered-
ményes VAV vizsgát. Így a megyénkben már 1250 
vizsgázott vadászkutya van. 
A Szikinger János vezette kinológiai bizottság 
kiemelkedô évet zárt 2016-ban. Szeptember 15.-16.-
ám Soponyán a Vadex Zrt.-nél rendezett országos 
vizsla fôversenyen nagy Bács-Kiskun megyei siker 
született. A megyei majd ezt követôen az alföldi 
régió selejtezô versenyekrôl tovább jutva a versenyt 
Gombai Csaba nyerte, illetve az indulók közül a 9. 
helyet a szintén Bács-Kiskun megyei Bánné Fülöp 
Teodóra hozta el. A vizslák mellett a vérebek is sike-
resen szerepeltek. Garai Gábor csehországi verse-
nyen 2. helyezést, Pál János pedig szlovákiai verse-
nyen 3. helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk a 
versenyzôknek. 

2.) HONVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Nagy Viktor alezredes tájékoztatta a résztvevôket 
arról, hogy a honvédség ismét tartalékos állományt 
szeretne feltölteni. Kiemelve, hangsúlyozva, hogy a 
hivatásos vadászok a lôfegyver kezeléssel, használat-
tal kellô gyakorlattal rendelkeznek, ezzel is próbálta 
a hivatásos vadászokat csábítani a tartalékállomány-
ba jelentkezésre. Ismertette az azzal járó kötelezett-
ségeket, javadalmazásokat.

3,) JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK
Miklós Károly titkár a vad védelmérôl, vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi. LV. 
törvény végrehajtásának szabályáról szóló 79/2004.
(V.4.) FVM rendelet módosításáról tartott tájékozta-
tót,  kiemelve a hivatásos vadászokat érintô 
jelentôsebb változásokat. 
4.) TÁJEGYSÉGI FÔVADÁSZOK BEMUTATÁSA 
Hercegfalviné Demeter Erzsébet, a Duna–Tisza közi 
Vadgazdálkodási Táji Osztály osztályvezetôje kezdte 
a bemutatkozást, majd az irányítása alá tartozó táj-
egységi fôvadászok mondtak pár szót magukról, sor- 
rendben Kammermann Péter, Vöô Zoltán, Seres 
Róbert valamint Szablics Gábor.
Az eseményen részt vett Cseh Tamás, a Bács-Kiskun 
megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Agrárügyi Fôosztály fôosztályvezetôje, Szabó János 
osztályvezetô, valamint Kara Miklós elnök úr. 
A továbbképzésen 174 fô hivatásos vadász vett részt.
A rendezvény ebéddel zárult. Ezúttal is köszönet a 
Csengôdi Kossuth vadásztársaságnak a helyszín biz-
tosításáért valamint a finom halászléért. 

Dudás Pál
hivatásos vadász alelnök

Hivatásos vadászok  
kötelező szakmai továbbképzése
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A rendezvény fôvédnöke:  
•  Kovács Ernô, Bács-Kiskun Megye Kormánymegbízottja
Védnöke:
•  Huszár Zoltán, Kunfehértó község polgármestere

PROGRAM:  
10.00 óra:
•  Kürtszó (Bácska Vadászkürt Egyesület) 
•  Nemzeti Himnusz
•  Vadászhimnusz (Bácska Vadászkürt Egyesület)
•  Zene: Bácska Vadászkürt Egyesület
Az elejtett gímszarvasbika behozatala a Bács-Kiskun 
megyei vadászok és a Bácska Vadászkürt Egyesület 
zászlajával együtt.

Megnyitó: 
•  Kara Miklós, az Országos Magyar Vadászkamara  

Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete  
és a Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség elnöke

Ünnepi köszöntô:
•  Kovács Ernô Bács-Kiskun Megye Kormánymegbízottja 

részérôl
•  Huszár Zoltán Kunfehértó polgármestere részérôl

Hubertus mise:
•  Dr. Mészáros István titeli prépost, 

ministrál dr. Kákonyi Gábor

Vadászkitüntetések átadása:
•  Pechtol János, az Országos Magyar Vadászati 

Védegylet ügyvezetô elnöke
• Kara Miklós elnök

 A Tiszakécskén augusztus 26-án megtartott  
Szent Hubertus napi megyei lövészverseny 
eredményhirdetése és a díjak átadása.
 A díjakat átadják: 
• Kara Miklós elnök 
•  id. Fésûs Sándor, a tiszakécskei Tisza Vadásztársaság 

vadászmestere
• ifj. Fésûs Sándor, a versenyt rendezô lôtér vezetôje

Az OMVK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete és 
a Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete által 
kiírt ifjúsági rajzpályázat eredményhirdetése. 
•  A díjakat átadják: Lábadi Anikó, a Bács-Kiskun Megyei 

Vadászhölgyek Egyesületének elnöke és Kara Miklós 
elnök.

Új vadászok fogadalomtétele:
•  Az avatást dr. Mészáros István titeli prépost és 

Miklós Károly, az Országos Magyar Vadászkamara 
Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének titkára 
végzik.

Ebéd: kb. 12.30–13.30 
•  Kedvezményes egytálétel: vadpörkölt
• Vadásztársaságok saját fôzése
• Vendéglátó egységek étel- és italkínálata
•  Ebédszünetben vadászkürt együttesek zenéje  

felvételrôl, illetve élô fúvószene

Ebéd utáni programok:
13.30-tól színpad és környezete:
•  Vadászkutya bemutató  

(Bács-Kiskun megye kinológusok)
•  Tombolahúzás (1. rész)
•  A grillverseny eredményhirdetése
•  Szeredy Krisztina énekmûvész elôadása
•  Forgács Gábor színmûvész elôadása
•  Tombolahúzás (2. rész)

Egyéb programok, bemutatók: 
•  Tóparti galéria: az összes beérkezett és zsûrizett 

gyermekrajz kiállításra kerül (kb. 270 db)
•  Iparmûvészek kitelepülése vásárlási lehetôséggel
•  Gyermekfoglalkoztató (légvár) a Bács-Kiskun Megyei 

Vadászhölgyek Egyesülete szervezésében
•  Horgász szakkör és bemutató Kunfehértói Elôre HE 

interaktív gyermekprogramja keretében
•  Légfegyveres céllövô verseny
•  Íjász céllövô verseny
•  Horgász célbadobó verseny

A XXV. Bács-Kiskun Megyei  
Szent Hubertus Vadász- és Horgásznap programja

A rendezvény idôpontja: 2017. szeptember 9. (szombat), 10 óra
Helyszíne: Kunfehértó, üdülôkörzet – Tópart

A kuratórium döntése alapján 2016. évben az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun 
Megyei Területi Szervezetének lapját – a Kamarai Hírlevél megjelentetését, a megye vadá-
szaihoz eljuttatását – a Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért 
Alapítvány összesen 1.971.506 Ft-tal támogatta.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZÔBIZOTTSÁG.
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BARÁTSÁG KUPA, tavaszi forduló
Tiszakécskén került megrendezésre 2017. május 14.-
én a 8. alkalommal rendezett verseny Jász-Nagykun-
Szolnok Megye és Bács-Kiskun Megye között.
A ragyogó időben 60 fő nevezett versenyző részvéte-
lével zajlott a verseny, ahol 75 korongra lőttek a ver-
senyzők.

EREDMÉNYEK:   
A csapatversenyt Bács-Kiskun-Megye nyerte 998 
ponttal. Jász-Nagykun-Szolnok Megye 970 pontot 
szerzett.
A két megye között verseny mindkét megyében 22-22 
versenyző eredménye döntötte el.
Az egyéni versenyben más megyékből érkezett ver-
senyzők is részt vettek.

EGYÉNI EREDMÉNYEK:

VETERÁN KATEGÓRIA:
1. Fehér Péter (Bács-M.) 75/65
2. Kalmár József (JNKSZ-M.) 75/64
3. Szabó Gyula (JNKSZ-M.) 75/62
 
SENIOR KATEGÓRIA:
1. Szarka József (Bács-M.) 75/72
2. Zabolai Gábor (JNKSZ-M.) 75/67
3. Schmidtgál Attila (Bács-M.) 75/66

VENDÉG KATEGÓRIA:
VETERÁN KATEGÓRIA:
1. Benyus István( Pest-M) 75/63
2. Soós László (Heves-M.) 75/59
3. Szabó Frigyes (Heves-M.) 75/56

SENIOR KATEGÓRIA:
1. Csirke László (Békés-M.) 75/67
2. Hidi Gyula (Békés-M.) 75/67
3. Csenkei Sándor (Csongrád-M.) 75/64

Legidősebb: Szurovecz István (1945)

Legfiatalabb: Balogh Ádám (1992)

A Barátság Kupa, illetve a június 17-én megrendezés-
re kerülő Id. Zalay Géza emlékverseny összesített 
eredménye alapján a három legeredményesebb Bács-
megyei versenyző képviseli megyénket a 2017. július 
6–9. közötti időpontban, Galgamácsán megrendezésre 
kerülő Koronglövő Világbajnokságon.

BARÁTSÁG KUPA 
Bács-Megyei versenyzők eredményei:
Szarka József 75/65
Schmidtgál Attila  75/66
Fehér Péter  75/65
Zöldág János 75/65
Ifj. Szabó Géza 75/64
Zsigó Imre 75/63

ID. ZALAY GÉZA EMLÉKVERSENY
Tiszakécske, 2017. Június 17.

EREDMÉNYEK:

Női kategória:
Mikó Erzsébet 75/40
Papp Ida 75/35

Szuper veterán kategória:
Gyöngyös István 75/61
Szabó Gyula 75/60
Hajdú József 75/56

Veterán:
Kovács Ignác 75/60
Miklovicz István 75/56
Gál Sándor 75/55

Senior: 
Szarka József 75/72
Zöldág János 75/68
Szabó Norbert 75/67

Ifjúsági:
Papp Tamás 75/55

Fésűs Sándor
Vadászmester

Vadászlôversenyek 2017 
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Versenykiírás
a Bács-Kiskun Megyei Szent Hubertus Napi ünnepséghez kapcsolódó lőversenyre.

A verseny rendezője:
Az OMVK Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete, a 
Bács-Kiskun megyei Vadászszövetség megbízásából és 
támogatásával a tiszakécskei Tisza Vadásztársaság.
A verseny Tiszakécskén, az Árkusi lőtéren kerül meg- 
rendezésre.
Időpontja: 2017. augusztus 26. (szombat)
Nevezés: regisztráció 7 órától 8 óráig, majd megnyitó.
A versenyt megnyitja: Kara Miklós, a Bács-Kiskun 
Megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke.
Áldást mond: Dr. Mészáros István titeli prépost, a 
Bács-Kiskun Megyei Etikai Bizottság elnöke.
Vadászkürt: Bácska Vadászkürt Egyesület

A NAPI PROGRAM ISMERTETÉSE: Fésűs Sándor,  
a helyi Tisza VT. vadászmestere részéről
A verseny kezdete: 8 óra 30 perc!
A regisztráció ideje alatt helyszínen sütött lángos várja a 
versenyzőket.
VERSENYSZÁMOK:
– Vadász skeet   25 korongra
– Korongvadászat I.   25 korongra
– Korongvadászat II. 25 korongra
Egyéni verseny: (Vadászhölgyek)
– női skeet:  25 korongra (DIANA Kupa)
– női kategória:  75 korongra

„A” Kategória: azon versenyzők részére, akik az elmúlt 
5 évben 1–6. helyezést értek el, ill. itt kívánnak indulni.
„B” Kategória: vadászok, kezdő versenyzők, ill. azon 
versenyzők részére, akik az elmúlt 5 évben nem voltak 
1–6. helyezettek.
Szuper veterán kategória: 65 év feletti versenyzők
Veterán kategória: 55 és 65 év közötti versenyzők
Ifjúsági kategória: 30 év alatti versenyzők

A VERSENY DÍJAZÁSA:
Női Skeet győztese: elnyeri a VÁNDORSERLEGET, 
amelyet a következő évi versenyig birtokol. A vándorserleg 
három egymást követő győzelem után kerül a győztes 
birtokába. A DIANA Kupa alapítója: Dr. Fehérváry 
László, a kamara korábbi elnöke, az új serleg alapítója 
Kara Miklós elnök úr.
Női kategória: (75 korongos verseny)
I–III. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél
„A” Kategória:
I–VI. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél, 
ill. serleg, oklevél.
Továbbá: az I. helyezett részére a GEMENC Zrt.-nél 
szarvas tarvad elejtése kísérővel együtt, hétvégén, 
egyéjszakás ottalvással.
„B” Kategória:
I–VI. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél, 
ill. serleg, oklevél.
Továbbá: az I. helyezett részére a KEFAG Zrt.-nél 
(Császártöltésen) szarvas tarvad elejtése elvitellel.

Szuper veterán kategória:
I–III. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél.
Veterán kategória:
I–III. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél
Ifjúsági kategória:
I–III. helyezett versenyzők részére: serleg, érem, oklevél.

Csapatverseny díjazása:
Skeet győztes csapat elnyeri a VÁNDORSERLEGET, 
amelyet egy évig birtokol. A csapat tagjai (3 fő) érem és 
oklevél díjazásban részesülnek.
A 75 korongos verseny három legjobb eredményt elért 
csapat, illetve tagjai serleg, érem, oklevél díjazásban 
részesülnek.
Továbbá: a győztes csapat tagjai a Fajsz-Miske VT.-nél 
nagyterítékű nyúlvadászaton vesznek részt.
Csapatversenyre a vadásztársaságok tagjaikból, 
hivatásos vadászaikból állíthatnak össze csapatot.
Egyéni vadászok is alakíthatnak, illetve nevezhetnek 
csapatot.

A NEVEZÉS FELTÉTELE:
Egyéni vadász, ha Bács-Kiskun Megyében váltott 
vadászjegyet vagy hivatásos vadász, aki Bács-Kiskun 
megyei VT., erdészet vagy vadgazdaság alkalmazottja, 
továbbá Bács-Kiskun megyei VT. tagja, valamint érvényes 
fegyvertartási engedéllyel rendelkezik.
Használható fegyver és lőszer:
Vadász, ill. sport sörétes fegyver kalibertől függetlenül, 
max. 28 g-os sörétes sportlőszer (max. sörétátmérő:  
2,5 mm!)
Szétlövés: azonos helyezési eredmény eldöntésére a 
Skeet pálya 4-es lőállásáról dublék.

NEVEZÉSI DÍJAK:
– 7000 Ft/fő az egyéni versenyre
– 1000 Ft/fő a csapatversenyre
A nevezési díjak az étkezéseket is tartalmazzák.
Ebéd: kétféle pörkölt. A verseny ideje alatt BÜFÉ üzemel.
Edzési lehetőség: 2017. aug. 23–24. (Szerda, csütörtök  
14 órától)
A verseny utáni eredményhirdetéskor a IV–VI. helyezettek 
átveszik a díjukat a helyszínen.
A többi díj az ünnepségen kerül majd átadásra.

A versennyel és az edzésekkel kapcsolatos információ:  
Fésűs Sándor: +36-20/965-2108
ifj. Fésűs Sándor: +36-20/222-9625

Megjelenéseddel a Bács-Kiskun megyei vadászok 
közösségét erősíted, várjuk nevezéseteket a lőversenyre!

Vadászüdvözlettel a tiszakécskei Tisza VT. nevében:

Fésűs Sándor
vadászmester
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Felelõs szerkesztõ-kiadó: Kara Miklós 
Kiadja az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete 

Szerkesztõség címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi utca 9. I. em. 5. • Megjelent 4400 példányban.
Nyomdai elõkészítés: Pixelgraf Bt., Kecskemét

Nyomtatás: Ábrahám Béla egyéni vállalkozó, Kecskemét

Kinológiai beszámoló
A kinológiai bizottság 2017-ben is folytatja a jól bevált vadászati alkalmassági vizsgák lebonyolítását, 
a megszokott módon. A vizsgakövetelmény megismeréséhez segítséget nyújt a „Vadászkutyák 
vadászati alkalmassági vizsgájának követelményei” címû kiadvány, mely 1000 Ft-ért megvásárolható 
a kamaránál és Szikinger Jánosnál. A kiadványt utánvéttel postai úton is elküldjük.
A vizsgák augusztus 15-e után kezdôdnek.
A társaságok igénye szerint, de legalább 8 db vizsgázni kívánó kutya esetében a társaság területén, 
elôzetes megbeszélés alapján vizsgáztatunk.

Vizsgára jelentkezni: Szikinger Jánosnál lehet az alábbi telefonszámon: +36-30/383-73-18

Ebben az évben is megrendezésre kerül az ORSZÁGOS VIZSLA FÔVERSENY.
Megyei válogató: Bácsalmás, 2017. augusztus 26-án.
Nevezési feltételek: – SZÁRMAZÁSI LAP
 – BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉRVÉNYES VADÁSZJEGY
 – NEVEZÉSI DÍJ 5000 FT, melyet a kamara számlájára kell fizetni.

Nevezési határidô: 2017. augusztus 15.
Nevezni: Szikinger Jánosnál lehet az alábbi telefonszámon: +36-30/383-73-18
A három legeredményesebb kutya indul a területi válogatón. 

Területi válogató:  2017. szeptember 23. A helyszín késôbb kerül kijelölésre, melyrôl a kamara 
honlapján illetve a Szikinger Jánosnál lehet érdeklôdni.
A három legeredményesebb kutya indul az országos versenyen. A nevezési díjat a kamara fizeti.

Országos Fôverseny: Soponya, 2017. október 14.
A nevezési díjat a kamara fizeti.

Várunk minden kutyást, aki a fenti feltételeknek megfelel és érez magában és a kutyájában annyi 
tudást, tehetséget, hogy elinduljon ezen a megmérettetésen.
Emlékeztetek mindenkit, hogy a tavalyi versenyen a mi kutyásaink kimagaslóan szerepeltek, és a mi 
megyénk kutyája hozta el a fô díjat.

Ezen felül szeretném felhívni a vadásztársaságok vezetôinek figyelmét, hogy ha a kamarától kapnak 
felhívó levelet kutyás rendezvényekre, versenyekre, vizsgákra, azt továbbítsák a tagság felé, mert így 
hiába szervezünk kutyás programokat, ami esetleg érdekelné a tagokat, ha nem jut el hozzájuk a 
tájékoztatás.

További eredményes, baráti és balesetmentes vadászatot kívánok  
magam és a bizottság nevében.

Szikinger János
kinológiai bizottság elnöke


