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Tisztelt Képviselő-testület! 

Vadásztársaságunk elődje, hasonlóan a többi vadásztársasághoz, a háború után 

alakult meg néhány taggal. Az első elnök Horváth József volt. A társaság 

létszáma lassan gyarapodott. Később id. Engler György lett a társaság elnöke. 

Az ő vezetése mellett került sor az 1960-as évek elején az úgynevezett  nagy 

vadásztársaság létrehozására, mely gyakorlatilag felölelte a Tisza-Maros-folyók 

bal partját és a magyar-román-jugoszláv határ által bezárt területet. Ez a 

társaság 1997-ig működött, ekkor bomlott szét a társaság a négy alapító tagra.                                                                                                                   

Ekkor alakult az új-régi társaság Kiszomboron az azóta váratlanul elhunyt Urbán 

József vezetésével. Halála után megbízottként dr. Szilágyi Dezső irányította a 

társaságot a választásokig. A választások óta személyem vezetésével működik a 

társaság.                                                                                                   

Társaságunk 6300 ha nettó területen folytat vadgazdálkodási tevékenységet. A 

terület jellegzetesen síkvidéki, csekély erdősültséggel. A területen 

hagyományos mezőgazdasági kultúrák (gabonafélék és kapások) mellett 

jelentős a hagymatermesztés. Ez a termesztéstechnológia alapvetően 

meghatározza az itteni vadállomány életfeltételeit. 

Taglétszámunk jelenleg 25 fő, melyből 4 fő szegedi, 3 fő makói és 1 fő földeáki 

lakos, a maradék 17 fő kiszombori lakos. 

A társaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Ezt a fórumot 

évente minimum két alkalommal össze kell hívni. A közgyűlések között az 

Intéző Bizottság látja el az egyesület vezetését. Az Intéző Bizottság az alábbi 

választott tisztségviselőkből (a tisztségviselők öt évre vannak választva) áll: 

elnök, titkár, vadászmester, gazdasági felelős, természetvédelmi és oktatási 

felelős. 



Tagjaink részvétele a vadászatokon 16-18 fő. Sajnos, a vadászatokat az utóbbi 

egy-két évben kéthetente tartjuk a vad létszámának drasztikus csökkenése 

miatt. 

Területünk főleg apróvadas terület, melynek főbb vadfajai a fácán, mezei nyúl  

és az őz. Sajnálatos, hogy az utóbbi években megjelent a vaddisznó és az 

aranysakál.                                                                                 

Éves árbevételünk 6 millió forint körül mozog. Költségeink zömét a hivatásos 

vadászok munkabére és azok járulékai, gépkocsik és vadászházunk fenntartása, 

a vadak takarmányozása teszi ki. Évente 250-300 mázsa szemestakarmányt, 25-

30 mázsa szálastakarmányt (lucerna széna), 100-150 mázsa lédús takarmányt 

(cukorrépa, sárgarépa) etetünk ki. 

Bevételeink a tagdíjból, bérvadászatokból és vadhús értékesítésből adódnak 

össze. 

Társaságunk bérleti szerződése az idén lejár. A következő ciklusban már  

húszéves bérleti szerződések lesznek. A társaság vezetése azon dolgozik, hogy 

az elkövetkező időkben is mi vadászhassunk ezen a területen. 

A NATURA 2000 területeihez kapcsolódó élőhely-rehabilitációban részt 

veszünk. 

Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket. 

 

Kiszombor, 2016. szeptember 21.               

                                                                           Bacsa György  

                                                                               vt. elnök 

 


