
Tolna megye nem eLcjszÓr tor utat a

fegyverek terLiletén: itt tartották az e[-

stjlcíszertoltcí vizsgát is, most pedig a

Magyar Etottottc' Fegyveres Lovészek

Szovetségének huszéves tÓrekvése

vált valora, amikor február 7-én Ta-

másiban, a Cyulaj Zrt. kozpontjában

sor kerÜLt az ország elscj etottotto fegy-

veres kiegészítcí vizsgájának [ebonyo-

[ításá ra.

A számonkérés szigorát a három-

tagu vizsgabizottság: Bognárné Su'

lyok Andrea rendoralezre des, Mecseki

Sándor fotorzszász|os és Cá1os Csaba

vadgazdá[kodási ágazatvezeto szava-

tolta.
Az elméleti vizsgakérdések egya-

ránt érintették az eloLtolto fegyverek

torténetéve[, használatával, jogi he|y-

zetéveL és biztonságtechnikájávaI kap-

csolatos tudnivalokat. Bár a fegyver/

[ofegyver/eIo[tott fegyver pontos
jogszabátyi definíciÓja bizony megiz-

zasztott néhányunkat, a vizsgázok fe[-
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készÜltségét mégis joL jelzi, hogy a

tesztek kozÓtt számos hibátlanut ki-

toltott vo[t, a szobeli vizsgán pedig

senki sem vette igénybe a tiZenot Per-
ces feIkészL] lesi idot.

A parkerdei lotéren megtartott gya-

korlati vizsgán a Csappanty s fegyve-

rekkeI va|Ó bánásmod készségszintL1

elsajátításároL ke[[ett számot adni,

ahoI a biztonsági szabályok legcseké-

tyebb áthágása is a vizsga sikertelen-

ségét vonta vo|na maga után, de gya-

korlott és fegyelmezett je|oltekrol Lé-

vén szo, ezt az akadályt is sikerre| vet-

te mindenki. A bizonyítványok kiosz-

tása során Bognárné Sulyok Andrea és

Cálos Csa ba vizsga bizottsági eLnÖk e[-

ismercjen szolt a vizsgázÓk e|métyuLt

tudásárÓ[, és reményét fejezte ki,

hogy minden sikeres vizsgát tett [Ö-

vész megta[átja majd az eloltoltcífegy-
veres vadászatban azt a szépséget és

harmoniát, ami e hagyományos vadá-

szati mÓd fe[é terelte oket.

Annak ellenére, hogy most elcjszor

kerÜ[t sor e kiegészíto vizsga letéte[é_

re, az 1-es és a Z-es sorszámu bizo-

nyítványt nem adták ki egyik jetÖtt-

nek sem. A Magyar Eloltolto Fegyve-

res Lovészek Szovetsége tisztelete je-

[éÜ[ posztumusz á[[ította ki az ]-es

számÚ vizsga bizonyÍtványt Káldi Gá-

bor (rzolz), az eloltolto fegyveres

sportlovészet hazai uttoroje, míg a
2-es sorszámut Cziglényi Alpár grafi-

kusm vész (l zot:), az etottÖltcí fegy-

veres vadászat r1gyének fárad hatat[an

e[omozdítoja részére.
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