Csongrád - Cseh István lőtér

Van Magyarországon egy hely , ahol valami olyan dolgokat lehet csinálni , mint amilyet
kevés helyen kis hazánkban , és ez a korongvadászat …! Hogy mit is jelent a korongvadászat
és miért is különleges ez a tevékenység , arról meglehetősen bonyolult dolog írni , sokkalta
könnyebb csinálni , mégis próbálkozzunk meg vele ….
A korongvadászat mint versenysport 1995 óta ismert Magyarországon , amikor néhány tíz
lelkes koronglövő – kijutva Németország és Ausztria versenypályáira – behozta ezt a nagyon
is kellemes „fertőzést” , és létrehozta a magyar korongvadászok azóta is létező országos
szervezetét . Ez a sportág annyiban különbözik a más lövészeti sportágaktól , mint amennyire
az asztalitenisz a golftól (pedig mindkettőt ütővel és fehér színű gömb alakú labdával játsszák
egy zöld felületen …) vagyis majdnem mindenben !
Ez a sport egy olyan játék , ahol a versenyzők sörétes fegyverrel leginkább a vadászatban
előforduló szituációk szerint repülő és guruló korongokra lőnek illetve azokat próbálják meg
bizonyos keretszabályok betartásával eltalálni.. . Ebben a sportban az „ellenfél” a korong , egy
pakura darab , és talán a saját idegrendszerünk , valamint a fizikai korlátaink …
A vadászok túlnyomó része ismeri ezt a sportot , és legtöbben – akik nem szégyellik , hogy a
sörétes fegyverrel esetleg nem is bánnak olyan jól mint azt gondolják… - ki is próbálták már
ezt az embert próbáló sportot , mert bizonyítottan kitűnő alapot biztosíthat a lőtereken történő
lőtudás-csiszolgatás a vadászati eredmények pozitív alakulásához . Az elmúlt század kiváló
lövői is az „agyaggalamb” lövészetben jeleskedtek , illetve voltak néhányan akik az
élőgalamb lövészetben vitték a világbajnoki címig , és ez a sörétes fegyverrel való kiváló
lőkézség azóta is a magyarok génjeiben megtalálható , hiszen ez a sport 2005 évben – ugyan
junior korosztályban – újra világbajnoki címet hozott az országnak . Talán kevesen tudják
azt , hogy ez a sportág szinte az egyetlen , ahol a sportolóknak mindenféle előzetes szűrő és
selejtező nélkül van lehetőségük olyan szituációba kerülni , ahol akár az éppen aktuális
világbajnokkal lőhetnek ugyanott , ugyanolyan fegyverrel , ugyanolyan pályán, ugyanakkor
… Nem kis vonzereje van ennek a ténynek , és bizony a világ számos táján óriási beruházások
valósulnak meg az egyre növekvő igények kielégítése érdekében . Az elmúlt évek során a
nemzetközi versenyekben olyan változások következtek be – elsősorban a közép-kelet európai
országoknak köszönhetően – amelyek a versenyek nevezői létszámát a 2-300 –ról 1000!
nevező fölé emelték !
Egy ilyen jellegű esemény-sorozatot indított el az 1998-as esztendő is , amikor a csongrádi
lőtéren két „őrült” lövő összetalálkozott , és rövid ideig tartó kapcsolatuk eredményeképp
elindult egy látványos fejlődés a lőtéren …. amelyet a mai szövetségi vezető – Hegyes Zoltán
– nem is hagyott abba , és szinte napjainkban is folyamatosan bővíti és szépíti ezt a pályát ….
A lőtér alapítója a névadó Cseh István maga is nagyszerű lövő volt , aki a csongrádi
vadászképző középiskola tanáraként megteremtette ennek a kiváló adottságokkal bíró lőtérnek
az alapjait …

Az akkor – a ’80-as években – épített kis és nagytorony , a trap pálya , és az azóta is talán
egyedül álló toronykakas pálya mára belesimult egy tizenhektáros lőtér létesítményei közé …
A ’98-ban megkezdett fejlesztés során két automata skeet pálya , három amerikai trap pálya ,
a toronykakas pálya adja az egyes versenyeken illetve az azok között kialakítható
korongvadász pályák bázisát , amikor is ezeket a gépeket is alap-rendeltetésüktől eltérően
alkalmazzák . …. hiszen a korongvadászatban szinte nem is dobnak egyenes korongot ….!
Maga a lőtér egy olyan gyönyörű szabadidős centrum , ahol a névadó és iskolája által ültetett
különlegesen szép fák és örökzöldek kis parkot képeznek az idelátogató szemét
gyönyörködtetendő , és ezeket a növényeket azóta is gondos kezek őrzik , ápolják . Olyan
különleges fák is helyet kaptak ebben a környezetben , mint például a selyemfenyő , amely
nem sok helyen található az országban . A lőtér területének jelentős része alapvetően sík ,
azonban az elmúlt évek során történt kisebb – nagyobb beruházások során dombok , árkok és
tavak létesültek , valamint több olyan stand/lőállás került kialakításra , amely nehezíti ugyan a
lövők dolgát … de a korongvadászok számára ez nyújtja az igazi élvezetet ….
A pályák közül a legszebb és egyben a leginkább használt a skeet pálya , amely talán erre az
olimpiai versenyszámra van a legkevésbé kihasználva . A kis és nagytoronynak nevezett
épületekben úgy vannak a korongdobó gépek elhelyezve , hogy több nyíláson illetve több
irányba legyenek képesek a bennük lévő mintegy 400 korongot kidobni , illetve ezek a
tornyok lehetővé teszik a tetejükre történő feljutást követően a „lábunk alatti” korongok
lövésének gyakorlását akár versenyzési céllal is . Erre a pályára is képes korongot dobni a
toronykakas , ahonnan a közel 25 m magasságban elhelyezett két automata gép igen látványos
korongokat képes hajítani … Talán nincs is olyan korong , amelyet ezen a pályán ne lehetne
gyakorolni …. Természetesen aki szeretne „igazi” olimpiai skeet-et lőni , vagy az amerikai
trapot szeretné gyakorolni , annak a precízen kiépített lőállások és a tökéletesen beállítható – a
világ talán legmegbízhatóbb és legjobb – Laporte gépek biztosítják a lehetőségét .
Aki viszont szeretne erdei körülmények között lőni , aki a kissé korlátozott lövési szituációkat
részesíti előnyben , annak az „erdő pálya” a kívánatos , hiszen ezen a pályán is minden
megtalálható , ami a korongvadászatban és a vadászatban előfordulhat mint lövési szituáció
… a szalonka szerűen „átlibbenő” korong mellett a tisztáson átvillanó „róka” , melyet egy
gyorsan átgurított narancs színű korong szimbolizál , vagy a tisztás felett áthúzó „kacsa” ….
olyan feledhetetlen órákat jelenthet a lövészetet komolyan művelő vadászok számára , mint
amilyeneket sajnos manapság elég nehéz pl. a vadászatokon megtalálni ….
Sokat lehetne mesélni ezen kívül a „trap pálya” faramuci korongjairól , amelyek befelé és
felfelé , lefelé és kifelé csavarodva teszik próbára a lövő tudását , vagy a „teal pálya” égbe
szökő korongjairól és a lágyan hátulról bepottyanó korongjáról ne is beszéljünk ….
A versenyeken , melyekből évente 3 – 5 szokott ide kerülni , általában 10 pályán folyik a
lövészet , és ezek a pályák jellegükben és korongjaikban lényegesen eltérnek egymástól .
Ezeken a versenyeken általában 50- 70 versenyző jelenik meg , de fordult már elő hogy
száznál is többen voltak egy nemzetközi versenyen . A csongrádi lőtér adja a helyszínét évek
óta a korongvadászat országos bajnokságának , és a legtöbb alkalommal a Magyar Nagydíj

elnevezésű nemzetközi versenynek is , amelyen nem egyszer szerepelt már a világ legjobb
lövője is , illetve a legjobb három lövőből egyszerre kettő is egy-időben … Az ebben az évben
is szeptember 12 – 13.-án sorra kerülő Korongvadászat Országos Bajnokságon is rangos
mezőny várható , és már tudjuk , hogy a versenyen a hatszoros világbajnok és többszörös
európai győztes angol , John Bidwell is részt vesz ….
A kisebb versenyek is általában korongvadászat versenyszámban kerülnek megrendezésre , és
ezeken a versenyeken „vadász” kategóriában is indulhatnak versenyzők , míg a rangosabb
versenyeken azok a versenyzők indulnak , akik szeretnének olyan korongokkal is találkozni ,
melyeket szinte csak külföldi versenyeken lőhetnek ….
Talán kimondhatjuk , hogy a magyar korongvadász-sport fellegvára Csongrád , hiszen az
elmúlt évtized során bebizonyosodott , hogy az igazán szép eredmények eléréséhez a
„csongrádi iskola” szinte elengedhetetlen .
A lőtéren működő lövészklub hosszú évek óta az egyik legeredményesebb hazai
korongvadász egyesület , hiszen a legtöbb bajnoki és nemzetközi - egyéni és csapat - siker
ennek a klubnak a versenyzőihez kapcsolható . A klub ma is működik , és tagjai rendszeresen
részt vesznek az országos versenyrendszerben , a Magyar Kupa versenysorozatban , és
nemzetközi versenyeken is érdekeltek … a klub versenyzője a jelenlegi magyar bajnok és a
talán legeredményesebb senior versenyző , aki a legtöbb sikert érte el a rendkívül nagy
nemzetközi korongvadász mezőnyben . A korábbi évek során talán a legnagyobb junior
bázissal rendelkezett a klub , azonban az elmúlt évek gazdasági folyamatai nem igazán
kedveztek ennek a tendenciának … talán csak a hölgyek versenyében a legtöbb
nemzetközileg is értékelt eredményt felmutató Juhász Lenke maradt meg stabil junior
versenyzőnek , aki jelenleg a soproni erdészeti egyetem padjait koptatja…
A lőtér adottságainál fogva a hazai korongvadász-sport egyik alapító szakmai műhelye is ,
ahol rendszeres korongvadász illetve vadász képzés folyik . A lőteret üzemeltető vállalkozás
tulajdonosa , egyben a szövetség első embere , diplomás lövész oktató , aki úgy a
korongvadász sportban , mint a vadászatban is elismert jó lövő , aki számára a sörétlövészet
több mint sport , aki azt megszállottan űzi , és aki minden lehetőséget megragad arra , hogy
népszerűsítse ezt a versenysportot . Számára egyértelműen fontos , hogy a sörétes fegyvert
kezébe venni szándékozó fiatal ember , vagy kezdő lövő , esetleg most lőni szándékozó vagy
régóta vadászó de eredményt elérni alig képes vadász ember kapjon lehetőséget arra , hogy
érezze azt , milyen egyszerre biztonságosan és eredményesen is lőni sörétes fegyverrel .
Minden lövő és vadász éhes a sikerre , hiszen erre vagyunk kódolva , de ehhez
nélkülözhetetlen bizonyos alapok megismerése és kézség szintű elsajátítása . Nem lehetséges
alkalmatlan és hozzá nem illő puskával tartós és kiszámítható eredményt elérni a
korongvadászatban mint ahogyan csak ritkán előforduló sikert hozhat ugyanilyen puskával az
apróvad vadászat . …
Miután a jelenlegi törvényi előírások nem teszik lehetővé az új puska vásárlás előtti
„hivatalos” kipróbálását , vagyis a kiválasztott fegyvert csak a „kiskönyvbe” való bejegyzést
követően tudjuk „üzemszerű” módon kipróbálni , egyre nagyobb jelentőséggel bír annak a
kérdése , hogy ha nincs arra mód hogy előzetesen szakértői segítséget kapjunk a fegyver

kiválasztásához , akkor legalább utólag tegyünk meg mindent annak érdekében , hogy a
fegyvert magunkhoz igazítsuk …
Az eredményes korongvadászat és a sikeres vadászat alapja a lövőhöz készített , vagy utólag
hozzá igazított fegyver . Aki nem túlságosan eredményes a vadászatban , vagy szeretne
eredményesebben lőni a korongvadász versenyeken , annak érdemes ellátogatni a csongrádi
lőtérre , hiszen itt szakértő javaslatokat kaphat az idelátogató arra vonatkozóan , hogy mit
kellene a fegyverrel illetve saját magával tennie a lőeredmény vagy a vadászati eredmény
javulásához … Azon kevés lőterek közé tartozik a csongrádi , ahol egy un. belövő fal is segíti
a szakmailag értő szem munkáját , és látványosan ad információt a lövőről és fegyveréről az
oktatónak , az instruktornak ….
A csongrádi lőtér azon kívül , hogy szakmai segítséggel megállapítja a hibát a fegyver
kialakításában , kellő közelségben van a Diána felnőtt-képző iskolához , amely az egyetlen
oktatási intézmény az országban , ahol a fegyverek átalakítását is szakszerűen elvégezni képes
oktatók és végzett szakemberek is megtalálhatók …
A lőtér most már évek óta a csongrádi vadászok gyakorlati vizsgájának színtere , ahol a
kulturált környezet lehetővé teszi a vadászatra jelentkezők számára , hogy számot adjanak az
elméletben elsajátítottakról … A lőtér tulajdonos vadász kamarai kötődésének
eredményeképp – a megyei kamara elnöke - nemrégen javaslatot tehetett a régóta elavult
vadászvizsga gyakorlati végrehajtásának megreformálására , melynek egyik lényeges eleme a
lehető legbiztonságosabb fegyverkezelés elsajátítása az eredményesség mint egyetlen
értékmérő szempont mellett/helyett !
A csongrádi lőtér azon kevés lőterek közé tartozik ahol hivatalosan lehet kitűnő minőségű
sport és vadászati célokra alkalmas sörétes illetve golyós lőszert kapni , valamint számos –
elsősorban a sportlövészetben használatos – kiegészítő is megtalálható a kis lőtéri
„vadászboltban” .
A csongrádi lőtér nem csak lövészet céljára vehető igénybe , hanem egyre rendszeresebbek az
olyan társasági rendezvények , amikor egy kellemes környezetben baráti vagy munkatársi
csoportok szerveznek szabadidő aktív eltöltéséhez programot , és egyre inkább népszerű a
hely a vadásztársaságok közgyűléseinek és közösségi rendezvényeinek megtartására is .
Megoldható 100 – 200 fő vendégül látása is az időjárás ellen védő tető alatt , és a lőtéren
gyönyörű látvány az esetenként megtartott tűzijáték is …
Aki szeretne néhány kellemes percet vagy órát szerezni magának vagy ismerőseinek , aki
szeretne többet megtudni a sörétes lövészet szépségeiről , akinek szándéka hogy
eredményesen vagy eredményesebben vadásszon , annak érdemes felkeresnie ezt a helyet
…csak nehogy azután a „fertőzést” megkapja , mint jó néhányan , akiket már a ….lőpor füstje
megcsapott….

