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2007. ÁPRILIS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

Az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete,
és a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt, kedves hozzátartozóit,
és vadászbarátait

a 2007. április 28-tól május 1-ig
a Putnoki Általános Iskolában
megrendezésre kerülõ

IX.

Vadászati kiállítására
Folyamatos programok:
� Trófeabemutató
� Festménykiállítás
� Könyvbemutató, vásár
� Filmvetítés
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MEGYEI VADÁSZBÁL

VADÁSZ HÍRMONDÓ

MEGYEI VADÁSZBÁL
MEGYEI

VADÁSZBÁLUNKAT, EZÉVBEN A

KÖZÖSEN VALÓSÍTOTTUK MEG.

AZÉRT

IV. ORSZÁGOS DIANA BÁL

RÉSZEKÉNT, AZZAL

IS NEVEZHETJÜK EZT NAGY LÉPÉSNEK, MIVEL A

VADÁSZHÖLGYEK EZIDÁIG CSAK ÖNÁLLÓAN SZERVEZTÉK BÁLJUKAT, EZ VOLT AZ ELSŐ
ALKALOM, HOGY VALAMELY MEGYE CSATLAKOZOTT VOLNA RENDEZVÉNYÜKHÖZ.

Helyszínül ebben az esztendőben
Sárospatakon, a Makovecz Imre által
tervezett Árpád Vezér Gimnázium
lenyűgöző aulája szolgált. A népes vendégsereget – közel 240 főt – a Borsodi Vadászkürt Együttes muzsikája után
a Vadászhölgy Klub elnöke, Bán Beatrix, majd dr. Székely László, az OMVK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke
köszöntötte.

KEDVES

A vadétkekből összeállított vacsorát
követően a Borsodi Néptáncegyüttes
Sárospatak Egyesület, valamint a Sárospataki Alapfokú Művészeti Oktatási
Intézmény növendékei kápráztatták el
a nézősereget tánctudásukkal. Az éjjel
folyamán az Urban Ghawazee táncegyüttes hastáncát tekinthettük meg,
majd az elmaradhatatlan meglepetésműsorszám következett.

VADÁSZTÁRSAK!

Ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója
1%-ával támogatta a Vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét.
A vadászati hagyományok ápolása, a vadállomány, a természeti környezet védelme napjaink kiemelt feladata, mely ügy érdekében Vadászszövetségünk is igyekszik tőle telhetően mindent megtenni. Lehetőségeink azonban
- főleg anyagi téren – korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt,
hogy 2006. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa ezirányú törekvéseinket. Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi
jövedelemadó bevallásában található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-205 számot, a kedvezményezett nevénél
pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel.
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Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan
a Diana Vadászhölgy Klub Hajdú-Bihar
megyei szervezetének tagjai készültek
a vendégsereg szórakoztatására, idén
azonban túlszárnyalták tavalyi műsorukat is. Filigrán hölgyek kitömött pókhassal, férfiruhában, bajor sörtáncot
adtak elő. Állva tapsoló és a nevetéstől
könnyeiket törölgető vendégsereg lett a
jutalmuk.
Jóval elmúlt éjfél, amikor a várva
várt tombolasorsolás elkezdődött. A
sok értékes tárgyjutalom mellett több
hazai vadászat, wellness hétvége, valamint a fődíj, egy dél-afrikai vadászat is
gazdára talált.
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BEMUTATÓ

VADÁSZAT

VADÁSZ HÍRMONDÓ

ILYEN

MÉG NEM VOLT!

BEMUTATÓ VADÁSZAT ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE!
A

VADÁSZAT BEMUTATÁSA, ISMERTETÉSE, A BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK FOKOZOTT

BETARTÁSÁRA VALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS VOLT A TÉMÁJA ANNAK A TANVADÁSZATNAK,
MELYET

2007. JANUÁR 31-ÉN SZERVEZETT MEG KÉT VADÁSZATRA
VADÁSZSZÖVETSÉG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE.

JOGOSULT A

VADÁSZ-

KAMARA ÉS

A kellemes tavaszias időben a Prügyi
Mezőgazdasági ZRt. és a Taktaharkányi
Takta Vadásztársaság területén megtartott társas apróvad vadászaton a
meghívott vendégeken túl részt vettek a Miskolc Televízió és a Magyar
Rádió szerkesztői, illetve az Északmagyarország napilap és a Royal magazin újságírói is.
Bízunk benne, hogy az elsődleges
elképzelésünk célba ért, és a vadászokon túl, a számos híradáson keresztül a nem vadászó emberek számára is
bemutattuk a vadászat szépségét, szükségességét, olykor nehézségeit, és legfőképpen megpróbáltunk változtatni
a társadalom egyes rétegeinek negatív
megítélésén.

Az egész napi program lebonyolításáért nagy köszönettel tartozunk
Rácz László és Szatmári Gyula urak-

VA D Á S Z K L U B
Tervezett programok: 2007. április 29. 17.00
Afrikai élménybeszámoló
Ea: Holló József és Liptai Gábor
2007. május 31. 17.00
Amit a vadászkésekről tudni kell
Ea: Macsuga Ervin
2007. június 28. 17.00
Őzbak vadászatokról
Ea: Muri Mihály
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Tóth

KAMARAI
K AMARAI

SAJTÓREFERENS

SZERVEZETÜNK SAJTÓREFERENSI TEVÉ-

KENYSÉG ELVÉGZÉSÉRE SZERZŐDÉST KÖTÖTT

MÁRTA

ÚJSÁGÍRÓVAL.

A

MONOS

SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A

MEGBÍZOTT KAPCSOLATOT TART A HELYI SAJTÓORGÁNUMOKKAL, SZERVEZI A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓKAT,
LEHETŐSÉGEKET KERES A HELYI MÉDIÁKBAN KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ HÍREK, INFORMÁCIÓK
MEGJELENTETÉSÉRE.
A

Helyszín: Halásztanya Étterem, Vadászterem

nak. Ezentúl köszönjük a sajtó munkatársainak aktív közreműködését,
tevékeny hozzáállását.
A 2007-es év során – szintén a sajtó
számára - hasonló bemutató vadászatot
nagyvadvadászaton szeretnénk megvalósítani.

VADÁSZ R ÁDIÓ

EZEN FELÜL SZERVEZI ÉS VEZETI
MŰSORAIT.
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BORSODI

VADÁSZKÜRTÖS TANFOLYAM

Nem kis büszkeséggel mondhatjuk,
hogy idén, Kelet-magyarországon egyedülállóan, immáron második alkalommal került megrendezésre megyénkben vadászkürtös tanfolyam. Ezévben
is, március 19-ével kezdődően, egyhetes bentlakásos formában a résztvevők,
kürtművész-zenetanár valamint gyakorló kürtös segítségével napi 6-8 órában
ismerhették meg, illetve sajátíthatták el
a vadászkürtölés alapjait. Esténként
baráti beszélgetés formájában vadászati etikával, kultúrával, majd a Guthi
erdészet munkatársai jóvoltából dámgazdálkodással, és a nyírfajd helyzetével ismerkedhettek meg a résztvevők.
Érdekes előadást hallhattak a jelenlévők ezen túl az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársától a ragadozógazdálkodással kapcsolatosan is. Az

BORSODI

KÜRTÖSÖK

VADÁSZ HÍRMONDÓ
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egyik nap délutánján solymászat és íjászat is bemutatásra került. Természetesen nem maradhatott ki a programok
közül a koronglövészet és az esti szalonkavadászat sem. Sajnos az időjárás
viszontagságai miatt a vadászat eredménye lehetett volna jobb is, de így is
elmondhatjuk, hogy 9 szalonkát sikerült felvenni vadászainknak.
Az utolsó napon megtartott vizsgát
minden résztvevő sikeresen teljesítette.
Hallgatóink nem csak megyénkből,
hanem szép számban Heves, Szabolcs
és Hajdú Biharból is érkeztek hozzánk,
akik mindannyian nagyon elismerően
nyilatkoztak a heti programokról, előadásokról, és az oktatás menetéről.

Tóth

5

§

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS

VADÁSZ HÍRMONDÓ

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS

MÓDOSULT A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ
1996. ÉVI LV. TÖRVÉNY!

A

2007.
2007.

MÁRCIUS
ÉVI

XVI.

30-ÁN

JELENT MEG

TÖRVÉNY AZ EGYES

AGRÁR TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, MELY TÖBB JOGSZABÁLY KÖZÖTT A
VADÁSZATI TÖRVÉNY EGYES PARAGRAFUSAIT IS MÓDOSÍTOTTA.

A

TÖRVÉNY VADÁ-

SZATOT ÉRINTŐ PONTJAI AZ ALÁBBIAK:

10. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki: „(5) A vadászterület határának megállapítására irányuló földtulajdonosi gyűlés legkorábban
a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének lejártát megelőző 6 hónappal
hívható össze.”
11. § (1) A Vtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A vadászati jog haszonbérlője
lehet:
a) vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban:
vadásztársaság);
b) a vadásztársaságok érdek-képviseleti
szerve;
c) a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, továbbá az
erdőbirtokossági társulat, feltéve,
ha a vadászterület legalább 25%át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel Összefüggő gazdasági tevékenység céljából
használja.”
(2) A Vtv. 16. §-a (4) bekezdésének
első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vadászterület ismételt haszonbérbe adása esetén a haszonbérlőt e törvény alapján előhaszonbérleti jog illeti
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meg. E törvénynek az előhaszonbérletre
vonatkozó rendelkezéseit azoknak a
jogosultaknak az esetében kell alkalmazni, akik a vadgazdálkodási üzemterv lejártának napján érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkeznek, és az
újonnan kialakított vadászterületnek
legalább a felét az előző üzemtervi ciklusban is haszonbérelték.”

12. § A Vtv. 31. §-a a következő
új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi (2)-(3) bekezdése számozása (3)-(4) bekezdésre változik:
„(2) Amennyiben a vadászterületen korábban létesített létesítmények,
berendezések tulajdonjogának, illetve
a használatának kérdésében a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáig nem
jön létre megállapodás, a létesítmények,
berendezések létesítője a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint megtérítési igénnyel léphet fel a jogosulttal
szemben.”
13. § A Vtv. 32. § (2) bekezdése

helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mesterséges vadtenyésztési
tevékenység engedély nélküli folytatása,
továbbá a vad engedély nélküli, vagy
az engedélyben foglaltaktól eltérő zárttéri tartása a vadgazdálkodási szabályok
megsértésének minősül.”

14. § A Vtv. 68. § (1) bekezdése a

következő f)-g) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában tiltott
vadászati eszköznek minősül:)
„f) a hurok, horog, madárlép, verem;
g) a működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív
háló.”

15. § (1) A Vtv. 71. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép, egyidejűleg

a bekezdés a következő j)-k) ponttal
egészül ki:
(A vadászat rendje megsértésének
minősül az alábbi vadászat:)
„a) légi járműből, vadászható madárfajok esetén a motoros járműből
vagy járműről, vadászható emlősfajok esetén mozgó motoros járműből vagy járműről, továbbá az
óránként öt kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből;”
„d) mesterséges fényforrás, továbbá a
fényszóró engedély nélküli használatával;”
„j) vadászati tilalmi időben, vadászati
kíméleti területen, a vadászati tilalom hatósági elrendelése ellenére
folytatott vadászat,
k) a jogszabályban foglaltak kivételével a vadászati idényen kívüli - a
vadászati hatóság engedélye nélküli - vadászat.”
(2) A Vtv. 71. §-a (2) bekezdésének
b) és g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés
a következő h)-m) ponttal egészül ki:
(A vadászat rendje megsértésének
minősül továbbá az alábbi eszközökkel
történő vadászat:)
„b) a sörétes vadászlőfegyverrel a két
tölténynél nagyobb tárkapacitású
öntöltő (félautomata) vagy önműködő (automata) sörétes vadászlőfegyver;”
„g) a vad megtévesztésére alkalmas
mesterséges anyag, valamint vak és
megcsonkított élő csali állat;”
„h) az áramütést előidéző elektromos
eszközök;
i) az emlősfajok ejtőhálóval történő
befogásának kivételével a robbanószerek;
j) tükör és más vakító eszköz, továbbá gázok és kifüstölés;
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k) elektronikus képnagyítóból vagy
képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök;
l) mérgezett vagy altató csalétkek;
m) vadászható emlősfajok esetében a
működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív csapdázási módszer, vadászható madárfajok esetében a madarak tömeges
vagy nem szelektív befogását vagy
elpusztítását eredményező, illetve a
fajok helyi eltűnését eredményező
csapdázási eszköz, illetve eljárás és
módszer.”
(3) A Vtv. 71. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi (3) bekezdés számozása (4)
bekezdésre változik:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a vadászat rendje megsértésének minősül, ha a vadász megsérti
az azonosító jel használatára vonatkozó, a törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.”

16. § A Vtv. 81. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Amennyiben a felek a szakértő személyének kiválasztásában nem tudnak
megállapodni, vagy ha a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a
bíróságtól kéri, a szakértőt a károsult
kérelmére a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
(a továbbiakban: jegyző) rendeli ki.”
17. § A Vtv. 83. §-a a következő

(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül, ha a jogosult:
a) nem veszi át a vadászati hatóságtól az azonosító jeleket, illetve nem
készíti el a felhasználásukra vonatkozó részletes szabályokat, a vadászévre
kiadott azonosító jelek felhasználásáról
határidőben nem számol el a vadászati hatóságnak, vagy a jogosultság meg-
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szűnését követő 15. napig az azonosító jelekkel nem számol el, és a társas,
egyéni vadászati naplót, teríték-nyilvántartást, valamint a hivatásos vadász
szolgálati naplóját nem adja le a vadászati hatóságnak;
b) amennyiben a jogosult személyében, valamint a vadászterület határában az üzemtervi ciklust követően nem
történt változás, és az új üzemtervi ciklus megkezdését követő 15. napig nem
kéri a társas, illetve egyéni vadászati
napló és a teríték-nyilvántartás, valamint a hivatásos vadász szolgálati naplója vadászati hatóságnál történő lezárását és ismételt érvényesítését;
c) a vadászterületnek nem minősülő
területen vagy a vadasparkban tartott
nagyvadat hatósági engedély nélkül a
vadaskertbe kihelyezi, valamint a hatósági engedéllyel vadaskertbe kihelyezett nagyvad megjelölésére vonatkozó
előírásoknak nem tesz eleget, továbbá
vadászterületnek nem minősülő területről vagy vadasparkból származó nagyvadat szabad vadászterületre helyez ki;
d) az éves vadgazdálkodási tervtől engedély nélkül eltér;
e) a hivatásos vadász alkalmazása
során
ea) az alkalmazás megszűnését 15
napon belül nem jelenti be a vadászati hatóságnak,
eb) a hivatásos vadász alkalmazására vonatkozó kötelezettségének a
vadászati hatóság felhívására nem,
vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz eleget;
f) elmulasztja a vadászati engedélylyel rendelkező vadász egyéni
lőjegyzékébe bejegyezni a vadászterület kódszámát.”

18. § (1) A Vtv. 84. § (1) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:
(A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:)
„i) a vadász, ha a vadászjegy, az egyéni
lőjegyzék, a hivatásos vadász szolgálati naplója elvesztését, megsem-

j)

misülését vagy azok tőle való eltulajdonítását 5 munkanapon belül
elmulasztja bejelenteni a vadászati
hatóságnak;
aki a vadászkutya vezetőjeként a
vadászat megkezdésekor a jogszabályban előírt megkülönböztető jelzéssel a vadászkutyát nem látja el.”

(2) A Vtv. 84. § (2) bekezdése első
mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés a)-f) és i)-j) pontjai esetében a vadvédelmi bírság mértéke legalább tízezer forint, legfeljebb
kétszázezer forint lehet.”

19. §

A Vtv. 101. § b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi
aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„b) a Tanács 92/43/EGK irányelve
(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelméről, 2. cikk, 6. cikk
(1)-(2) bekezdés, 11. cikk, 12. cikk, 14.
cikk, 15. cikk és VI. számú melléklet.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. E
törvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény 84. § (4) bekezdésében a „vagy nem jegyzi be az egyéni lőjegyzékbe” szöveg, 97-99. §-a és
megelőző alcíme, valamint 100. § (1)
bekezdésének b) pontja,
b) a növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvény 14. § (1) bekezdés
f) pontja
hatályát veszti.
(2) E törvény 5. §-a, 7-9. §-a, 1315. §-a, 17-18. §-a, 28-29. §-a és 33. §a a kihirdetését követő 46. napon lép
hatályba.
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VAD HASZNA A GAZDA KÁRA?!

VAGYIS FOGLALKOZZUNK EGY KICSIT A VADKÁRRAL (II. RÉSZ)
ELŐZŐ
DOLGOKAT

ÍRÁSOMMAL VALÓSZÍNŰ SOKAK SZÁMÁRA TALÁN ÁLTALÁNOS ÉS MÁR ISMERT

„VETETTEM”

PAPÍRRA AZ OLVASÓK ELÉ.

DE

A TÉMÁNAK, MELYRŐL MOST IS

SZERETNÉK NÉHÁNY GONDOLATOT MEGOSZTANI, HA EDDIG NEM VOLT, MOST IGAZÁN
LÉTJOGOSULTSÁGA ÉS JELENTŐSÉGE VAN.

MIÉRT

IS MONDOM MINDEZT, TEHETNÉ FEL

A KÉRDÉST AZ OLVASÓ MELYRE SOKFÉLE VÁLASZ KÖZÜL AZ EGYIK AZ, MELYET TALÁN

CSAK AZ NEM ISMER, AKI HALLANI SEM AKAR A VADÁSZATTAL KAPCSOLATOS DOLGOKRÓL.

MEGJEGYZEM

ÉLETÜNKKEL, TEVÉKENYSÉGÜNKKEL EGYÜTT ÉLŐ DOLOG, HA ARRA

GONDOLOK, HOGY SZINTE MINDENKINEK VAN EGY TALPALATNYI FÖLDJE, ESETLEG GAZDÁLKODIK, BENNE ÉL, SÉTÁL, KIRÁNDUL, VAGY ESETLEG DOLGOZIK.

Hamarosan lezárul egy 10 éves vadgazdálkodási üzemterv, és hogyan
tovább. Na igen hogyan tovább? Mi
lesz azzal a vadkárral, ami most az időszak utolsó fázisában következik be
vagy éppen még tart. Mert ha belegondolunk és egy kicsit utána -kérdezősködünk vagy netalán az önkormányzatok
hirdetőtábláját megnézzük bizony körvonalazódnak a tények, hogyha nem
is mindenütt de azért változások lesznek. Akihez eddig menni kellett és
vadkárral való problémánkat elintézte és netalán ki is fizette- mint ahogy
bízom benne minden vadgazdálkodási egység a megyében- , az elkövetkezendő időszakban lehetséges hogy egy
új, ismeretlen társaság és gazdálkodó
egységgel kell megismerkednünk. Nem
győzöm hangoztatni, bízom benne,
hogy a problémánkat megoldó és segítő baráti társaság, mert ugye megvan
ennek is a lehetősége. Soraimból, ha
nem is akarnám de látszik és ez így
helyes mert ebben a témában is az a
legjobb ha a papírra vetett dolgokban,
értem ezalatt a földtulajdonosi közösség és vadásztársaság között létrejött
esetleges bérleti szerződés, valamint a
vadgazdálkodási egység és földtulajdonos között esetlegesen meglévő előzetes vagy folyamatban lévő végleges
vadkárbecslési eljárás az üzemterv végére békés módon megoldódik. Mert
ha megnézzük az idevonatkozó jogszabályt mely szerint őszi gabonára
október 1-től következő év augusztus
15-ig lehetséges vadkárbejelentés, valamint szőlőben és gyümölcsösben egész
évben akkor bizony látható hogy vadkár szempontjából nincs üzemtervi ciklus vége és eleje, hisz nem mondhatjuk
a vadnak hogy itt és most vége a károkozásnak be kell fejezni. Nem beszél-
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ve arról, ha általában valami folytatólagos dolog megszűnik, akkor ott azzal
a dologgal szemben érdektelenség jelei
mutatkozhatnak. Bizony a vadgazdálkodás is olyan dolog ahol élőlényekkel kell gazdálkodni és úgy érzem az
a tisztességes a vadállománnyal szemben is ha a helyzet úgy is hozza- hogy
esetlegesen nem mi leszünk a további gazdái - hogy a végsőkig jó gazda
módjára gondozzuk ezzel is esetelegesen a magyar vadállomány hírnevének
folytatólagos fenntartását segíthetjük.
Az elkövetkező időszak az, melyben a
vadállomány táplálékszerzési lehetőségei beszűkülnek. Ilyenkor nem marad
más mint az élőhely közelében lévő és
esetlegesen „könnyen” hozzáférhetőkerítéssel nem bekerített mezőgazdasági terület - olyan mezőgazdasági terület mellyen a növénykultúra már kikelt
és a vad számára hozzáférhető. Ezek a
növények közül az őszi káposztarepce az, melyet a vadászati törvény mint
lehetséges bejelentési növényt nem tartalmazza, de megjegyzem hogy nagymértékű kár okozás történhet benne,
melyre különösen a havas napokon
kell odafigyelni a mezőgazdásznak és a
vadgazdának. Segítsük egymást mert a
téli időszakban bizony főleg a peremterületeken erdő-mezőgazdasági területek
találkozásánál a vadkár bekövetkezése
hatványozottan jelentkezik, és bizony
ha kora tavasszal netalán már új vadgazdálkodója van a területnek hamar
nézetkülönbség lehet a mezőgazda és
vadgazda között. Figyeljen oda a földet
használó gazdálkodó az esetleges földtulajdonosi hirdetményekre melyből a
változásokat megismerheti és az esetleges problémákat elkerülheti. Ugyanez
vonatkozik a területen tevékenykedő új
vadgazdálkodókra is, hogy a területen

vadkárral veszélyeztetett mezőgazdasági
területeken gazdálkodókkal a kapcsolatot minél hamarabb vegye fel az esetleges nagyobb problémák elkerülése
végett. Figyeljünk oda a bekerített vagy
az esetleg kerítés nélküli telepítésekre is, mert a tapasztalat az, hogy ezeken a helyeken pl: málnások, szedresek
gyümölcsfával betelepített területeken
tavasszal mindenki nagy csodálkozására nagyon sok előzően termett növény
nem vagy csak részben hajt ki az esetleges rágási és hántási károk miatt.
Abban bízva, hogy aki vadgazdálkodási tevékenységét az elkövetkező 10
éves ciklusban is folytatni fogja az előzőekben leírt sorok csak gondolat frissítést, és ismétlést jelentenek számára,
hogy amit eddig is jól csinált ebben a
– kicsit kényes és esetlegesen költséges
- témában, vadkárral kapcsolatban azt
az elkövetkezőkben is úgy fogja csinálni, amin pedig javítania kell azon javítania fog.
Mert mit ér a termőföld, ha nincs
rajta dús kalász és mit ér a vadászterület, ha nincs rajta minőségi vadállomány, és mit ér a gazdász élete, ha
nincs egységes szemlélet a vadgazdamezőgazda-erdőgazda között.
Békés, barátságos, egészséges vadászélményben és vadgazdálkodási eredményekben gazdag új 10 esztendőt kívánva mindenkinek:
Vadászüdvözlettel, és barátsággal
Orosz Zoltán
vadgazdálkodási szakmérnök

MIRE

SZABAD
VADÁSZNI?

Május – Június - Július:
őzbak, vaddisznó, róka, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve
Június 1-től: borz, aranysakál
Július 1-től: dolmányos varjú,
szarka
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II. VADÁSZATVEZETŐ

A novemberben megvalósított első
vadászatvezető képzés sikerein felbuzdulva, és az újabb nagyszámú jelentkezőre tekintettel január 22-i hétfővel
kezdődően újabb egyhetes, bentlakásos
képzést valósítottunk meg a megyében.
A Rakacai tónál elhelyezkedő Karola
Majorban a kidolgozott képzési program elméleti lehetőségeiből és a Négy
Évszak Vadásztársaság jóvoltából a gyakorlati ismeretekből a hallgatók elsajátíthatták azt, milyen szakmai fortélyok

A

KÉPZÉS

nélkülözhetetlenek a biztonságos társasvadászatok lefolytatásához, a különböző társas vadászatok vezetése során.
Az egy hetes konzultáció 9 modulból (1. vadászati jog, 2. munkavédelem, elsősegélynyújtás, 3. térképismeret, 4. szervezési ismeretek, logisztika,
5. vadászatszervezés és vadászatvezetés,
6. vadegészségtan, 7. üzemgazdasági és
vezetési ismeretek, 8. fegyver-lőszertan,
ballisztika, 9. társas vadászati módok)
tevődött össze.

A hallgatók a szükséges ismeretek
birtokában vágtak neki az írásbeli és
szóbeli vizsga leküzdésének, melyről
a sikeres vizsgázók egy államilag elismert vizsgabizonyítványt, továbbá egy
fényképes plasztik kártyát is kaptak. A
vizsga magas szintjét a vizsgabizottság
elnökének, Pintér Istvánnak, a FVM
Természeti Erőforrások Főosztályvezető helyettesének személye is garantálta.
Tóth

CÉL A BIZTONSÁGOS VADÁSZAT

INTERJÚ PINTÉR ISTVÁNNAL, AZ FVM TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FŐOSZTÁLYVEZETŐ HELYETTESÉVEL
Festői környezet, jó hangulat, ugyanakkor kemény munka jellemezte azt a
néhány napot, amelynek keretében
meglehetősen szép számban sajátíthatták el azokat az ismereteket, tudnivalókat, amelyek szükségeltetnek a vadászatvezetéshez.
Pintér Istvánt, az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának helyettes vezetőjét, egyben a vizsgabizottság
elnökét a képzés apropóján Monos
Márta kérdezte.
- Nem először elnököl ilyen jellegű vizsgákon. Milyen tapasztalatokról számolhat be?
- A vadászatvezetői tanfolyam, már
több mint fél éve létezik és összességében csaknem háromszázan végeztek
már. Különböző a hallgatók felkészültsége, ezért eltérőek az eredmények. Ám
van egy bizonyos szint, amit el kell
érni és bizonyos követelmény, amit
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teljesíteni kell. Gondolom ez érthető,
hiszen akit vadászat szervezéssel, társas-vadászat vezetésével bíznak meg,
annak a jogszabályi háttér teljes vertikumát ismerni kell, csak úgy, mint a
terep adottságot. Ez a feltétele annak,
hogy valaki biztonsággal vállalhasson
vadászatvezetést. Ezen a tanfolyamon
mi ezt kontroláljuk. Maga a tanfolyam, a vadászat szervezésére koncentrál, ugyanakkor kiemeli a jogszabályi
hátteret. Elméleti oktatásból, gyakorlati
képzésből áll, amelynek a végén vizsgát
tesznek mindkettőből a hallgatók.
- És mi a sorsa azoknak, akik elbuknak?
- Itt nem erről van szó. Nem azokról, akik elbuknak, hanem azokról, akik
sikeresen leteszik a vizsgát. Mert ők,
már bátran vállalhatnak vadászat-szervezést, vadászatvezetést. A vizsgabizott-

ság meggyőződött arról, hogy képesek
rá. Jelenleg egyébként még nincs előírva jogszabályban, hogy ki szervezhet vagy vezethet vadászatot. Persze a
vadászatvezetőnek vannak kötelezettségei, de pillanatnyilag nincs végzettséghez kötve. Terveink szerint rövid időn
belül rendeződik a jogszabályi háttér és
csak az vezethet majd a jövőben társasvadászatot, aki vadászatvezetői igazolvánnyal rendelkezik. De ehhez megfelelő képzés szükséges. A felsőfokú
végzettségűeknek van, a középfokú
végzettséggel rendelkezőknek kiegészítő feltétele lesz a vadászatvezetői vizsga
megszerzése.
- Elég sok baleset történt a közelmúltban
társasvadászatok közben. Feltételezésem szerint, ennek oka lehet az is, hogy manapság
nincs különösebb feltételhez kötve, hogy ki
lehet vadász…
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KAMARAI HÍREK

HA

VADÁSZKUTYA

VADÁSZKAMARAI

INFÓ

- Nem így fogalmaznék. A balesetek
száma tíz éves viszonylatban nem nőtt,
hanem nagyobb nyilvánosságot kapott.
Többet foglalkozik vele a média és a
társadalom is. Ez egyébként nem baj.
De legyünk igazságosak. Ha a közlekedési balesetekhez viszonyítjuk, akkor
évente mintegy ezer-kétezer halálos
közlekedési baleset történik, és ezeknek a nagyobb része, a személyi felelőtlenség, és több szabály áthágása miatt.

- Zökkenőmentesen lezajlott a
vadászjegyek érvényesítésének kampányfeladata. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes körűen
megfelel. 2007. évben 3202 vadász váltott, illetve érvényesített vadászjegyet.
Azon vadászok, akik határidőig, illetve jelen pillanatig nem érvényesítették engedélyüket, rendőri ellenőrzést
követően súlyos szankcióknak teszik ki
magukat. Fegyvertartást csak érvényes
vadászjegy birtokában lehetséges!
***
- Az első ezévi Állami Vadászvizsgánkra március 27-én, és 28-án került
sor, melynek során 79 fő jelentkezőből
46 fő tett eredményes vizsgát. Nagy

Ugyanez igaz a vadász balesetekre is. A
társasvadászatok során az elmúlt évben
/2005-2006/ négy volt, most ebben
a szezonban „csak” egy. Sajnálatos
módon, további három, egyéni vadászat során bekövetkezett halálos baleset
is történt, de mindegyiknél egyértelműen megállapították, hogy több szabály
egyidejű megszegése miatt volt. Pedig a
vadászat alapvető szabálya, hogy csak
akkor adhat le egy vadász lövést, ha

egyértelműen felismerte a vadat és meggyőződött arról, hogy sem mások testi
épségét, sem vagyontárgyat nem veszélyeztet. Mi, minden egyes balesetet
kivizsgáltunk és megállapítható, hogy
egyik esetben sem tettek eleget a szabályoknak, az előírásoknak. Amikor tehát
a vizsgáztatás, az ilyen tanfolyam vagy
tanfolyamok lényegéről kérdez, röviden
az a válaszom: minden eszközzel segíteni a biztonságos vadászatot!

HÍREK
lépésként értékelhetjük, hogy folyamatban van az új, kamarai szerkesztésben megvalósuló Állami Vadászvizsga
Szabályzat elkészítése is. Ez a jelenlegi
rendszertől eltérően nagyobb hangsúlyt
fektet a gyakorlati ismeretek képzésére,
és a balesetvédelmi előírások fokozott
betartására.
***
- Központunk segítségével márciustól egy internetes vadászati állásbörzét működtetünk, amelyben a munkavállaló hivatásos vadászok egy helyen
összegyűjtve találják a munkahelyet
kínáló vadászatra jogosultakat. Ezen
információkhoz a www.omvk.hu honlapon juthatnak.

- Minden vadász számára gondot
jelent, hogy az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére valamenynyi sportvadász számára kötelezővé
kivánják tenni a pszichológiai vizsgálatot, melynek megalapozatlansága miatt
határozott tiltakozásunkat fejeztük
ki. Ez az indokolatlan elképzelés egyébként ellentétes az Európai Unió gyakorlatával is.
***
- Elkészült a Nemzeti Vadgazdálkodási Program tervezete, amit 2007.
április 17-én, az Országos Kamarai Küldöttgyűlés során, Pintér István Főosztályvezető helyettes mutatott be.

KUTYÁVAL SZERETNÉNK
VADÁSZNI
Akkor bizony már kiskorától úgy is
kell tartani, nevelni és tanítani leendő
társunkat, hogy a közös munka élmény
legyen mind a gazda, mind a kutya,
mind a vadásztársak szemében is. Hogy
hogyan kell? Abban szeretném tapasztalataimmal segíteni a kutyás vadászokat az első lépésektől a bevadászásig.
Ilyenkor kellemes tavaszi időben
kerül a legtöbb kölyök az új gazdákhoz, akik ha felelősen gondolkodnak
már előkészítették a kis jövevény helyét.
A FELELŐS ÁLLATTARTÁS lényege,
hogy társállat és gazdája úgy tudjanak
harmonikusan együtt élni, hogy ebben
a kapcsolatban ember és állat jól érezze magát. Ha a kutyatartók bizonyos
alapvető szabályokat betartanak, akkor
a kutya, gazdája és családja sokkal jobban fogják élvezni egymás társaságát, s
a szomszédokkal sem keverednek konf-
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liktushelyzetbe. Ennek alapja a jól szocializált eb és kultúrált kutyatartó.
Mint ahogy a kutya is négy lábon
áll, mi is erre a négy alappillérre helyezzük a legfontosabb tudnivalókat.
Egészségvédelem
Táplálás
Mozgásigény
Nevelés, tanítás
1. Egészségvédelem: ha kutyánkat
lelkiismeretes tenyésztőtől vásároltuk,
nyolc hetes koráig (mikor elhoztuk)
már legalább egy, de inkább két oltáson és minimum két féreghajtáson át
kellett esnie, ezekről az oltási könyvben nyoma kell hogy legyen az állatorvos pecsétjével és aláírásával. Nekünk
a feladatunk az, hogy megérkezés után
nem sokkal a mi (vagy közeli) állatorvosunkat keressük fel a kölyökkel, aki

átvizsgálja és tanácsokat ad a további oltásokról, külső és belső élősködők elleni védekezésről. (A féreghajtást
nagyon szigorúan kell venni, különösen kisgyermekes családoknál!)
2. Táplálás: a kölyök fejlődéséhez
energia szükségeltetik, amit táplálékból
tud magához venni. Fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi anyagok.
A táplálékból nyert energiákból látja el
hőháztartását, az izmok működését, a
növekedést. Ebben a korban különösen fontos a kutya megfelelő etetése.
Van aki a tápokra esküszik, van aki a
saját maga által készített eledelre. Egy
szépen fejlődő, egészséges kiskutyának
fényes a szőre, eleven, mozgékony, se
nem kövér, se nem sovány. Hogy ezt
ételmaradékkal, vagy táppal éri el azt
a gazda, a lehetősége szabja meg. Fontos azonban a csontok fejlődése szem-
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ÉRDEKESSÉGEK

pontjából a kalcium és foszfor (Ca, P)
bevitele a szervezetbe, amit bármely
kutyásboltban kapni lehet. És még a
friss, tiszta víz amelynek mindig lennie
kell a kutya előtt!
3. Mozgásigény: akinek nincs ideje
a megfelelő mozgatásra az ne tartson
kutyát! Sajnos vadászaton sok olyan
kutya jelenik meg, amely az előző
idény utolsó vadászata óta nem volt
kint az udvarból! Az ilyen „tettvágytól”
túlfűtött kutyát elronthatják az egész
társaság szórakozását és az eredményességet is befolyásolja. Sajnos negatív irányba. Kutyánkat minden nap
illik megsétáltatni, ami nem csak pórázon vezetésből áll. Adjunk lehetőséget
neki, hogy idegen kutyákkal ismerkedjen, játszon, futkározzon. Ez a szocializáló szempontból is nagyon fontos.
Amikor így „kijátszotta” magát, fáradtan nagyon kezes tud lenni, és remek
alkalom a pórázon vezetés gyakorlására haza felé menet. És itt elérkeztünk a
negyedik pillérhez.
4. Nevelés, tanítás: amint megérkezik
hozzánk a kis kölyök az elejétől következetesen, türelemmel meg kell kezdeni
a nevelését. Alapfeladatok, amiket meg
kell tanulni egy kölyöknek a mindennapi élethez: névismeret nagyon fontos
egy kutya életében. Kedvesen ejtem a
nevét, s amint felfigyel, leguggolok úgy
hívom, s ha hozzám jön jutalmazom,
simogatom. Ha nem reagál, etetési időben az etetőtállal újra próbálkozom, s
a jutalom maga az ebéd, vagy vacsora.
Én ezt a módszert alkalmazom a síppal történő behíváskor is (három rövid

MÁSSÁG
AZ

sípjel), mert nem szeretem, vadászaton
rekedtre kiabálni magam, s a sípjelek a
vadat sem zavarják úgy mint az emberi
hang. A nevelés és tanítás lényege tulajdonképpen a jutalmazás és fegyelmezés
közti egyensúlyozás. Jutalmazás lehet
egy lágyan mondott „jól van” „ügyes”
vagy „jó kutya” simogatással. Jutalmazni lehet falattal is, bár ez nálam a vizsláknál nem igen működik, mert ha feladatot kell megoldani akkor rögtön
„ezerrel” pörög a kutya és nem foglalkozik a kajával. Fegyelmezés lehet a
lágy pórázrántástól a vékony vesszőig
sok minden, de a fontos, hogy ilyenkor
a hangunkból is érezze a kutya, hogy
rosszat csinált. Ilyenkor a jó mély „mit
csinál?” vagy „pfúj” szavak használa-

tosak. Ha megszűnik az ok a fegyelmezésre, mindig oldjuk fel a hangulatot egy kis játékkal. De ne felejtsük el,
hogy a fejlődő szervezetnek sok pihenésre, alvásra is szüksége van, és ne
feszítsük túl a húrt, amit a gyerekeknek
se hagyjuk!
A következő lapszámban a fiatal
vadászkutya alapkiképzésről és játékos
vadászati feladatokról szeretnék írni.
Addig is sok türelmet és jó egészséget kívánok mind a gazdáknak, mind
a kutyáknak.
Üdvözlettel:
Éles Tibor
B-A-Z m. kynológiai bizottsági tag

AZ ÁLLATOKNÁL IS

ELMÚLT IDŐSZAKBAN TÖBB ALKALOMMAL IS SIKERÜLT TERÍTÉKRE HOZNOM OLYAN MADARAKAT, MELYEK ELTÉRŐEK VOLTAK

A FAJRA ÉS IVARRA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGÚ TÁRSAIKTÓL.

Az első fényképen a jobb oldali
madarat 2005. decemberében lőttem
a Halomvári VT kisgyőri területrészén
fácánozás közben. Súlya 975 gr, ami
tyúkra jellemző, testtollainak (szárnyfarok-mell) színe szintén erős tyúkos
vonásokat hordoznak. Feje azonban
kakasra jellemző.
A bal oldali madarat 2006. januárjában lőttem, az Abaúji Hunor VT területén. Erre szintén az előbbi madárra
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leírtak a jellemzők, csak ennél kissé
erősebbek a kakasos vonások.
A második képen látható jobb oldali kakasnak csak annyi a bűne, hogy
a feje némileg őszbe csavarodott, fehér
tollak díszítik.
A harmadik képen egy tőkés réce
látható. Teste tojóra jellemző tollazatú, de a gallérja és a feje gácsérra utal,
nem utolsó sorban a farkán lévő „gácsér toll” is.

11

VADÁSZ HÍRMONDÓ

2

3

Szerintem ezek az anomáliák nem hozhatók össze semmilyen természeti, éghajlati, háttérsugárzási és egyéb dolgokkal. A pontos ok még nem ismert előttem, de a madarakat
kipreparáltam és a gyűjteményemben kaptak helyet.
Monostori László
vadgazd. szakmérnök, preparátor

HIRDETÉSI
1/1-ES
-

TARIFATÁBLÁZAT (VADÁSZ HÍRMONDÓ)

MÉRET :

borító belső oldal (színes)
hátoldal külső oldala (színes)
hátoldal belső oldala (színes)
újság belső oldalai (fekete-fehér)
mellékelt reklámanyag

1/2-ES

120eFt
150eFt
120eFt
80eFt
100eFt

+
+
+
+
+

1/3-AS

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

- az 1/1-es oldalak árainak 33%-a

1/4-ES

Következő lapszámainktól kezdődően lehetőség
nyílik apróhirdetések megjelentetésére is. Kamarai
tagjaink részére 15 szóig díjmentesen!

MÉRET :

HÍREK

SZÖVETSÉGI

- Az elmúlt időszakban egyik legjelentősebb problémája volt a vadászterületek, haszonbérletek megújítása. Ennek
elősegítése érdekében több olyan dokumentum csomagot adtunk ki, melyben
megkíséreltük összefoglalni a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek keretei
között, hogy milyen előírásokra kell
tekintettel lenniük a régi-új vadászatra
jogosultaknak. Ezen körlevelekben többek között felhívtuk a figyelmet a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételének menetére, az ideiglenes vadászati
lehetőségekhez szükséges beadványok
formájára, pályázati lehetőségekre és
az üzemterv készítés előírásaira.Bízunk
benne, hogy jól tudták mindezt hasznosítani az azt igénybe vevők
***
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MÉRET :

- az 1/1-es oldalak árainak 25%-a

- az 1/1-es oldalak árainak 50%-a

VADÁSZSZÖVETSÉGI

MÉRET (FEKVŐ):

HÍREK

- Szakértői szolgáltatásunk keretében
lapzártánkig 28 vadászatra jogosult esetében működünk közre a 10 éves vadgazdálkodási üzemterv elkészítésében.
***
- Folyamatosan üzemeltetjük a Vadászok Szaküzletét a Tass utcai Vadászszékházban. E tevékenységünkkel
egyrészt a vadászatra jogosultaknak
kívánunk segíteni, hogy a foglalkoztatott hivatásos szakszemélyzetnek egy
helyen, jó minőségben, méretre készítetten a be tudják szerezni a kötelező egyenruhát, másrészt valamennyi
vadász számára a hivatásos vadász formaruhán kívül számos, más terméket
is forgalmazunk, melyeket a mellékelt
szóróanyagban is megtekinthetnek az
érdeklődők.

- 28 Vadásztársaság részére végzünk teljes körű könyvvezetési szolgáltatást. A szolgáltatás tartalmazza
a pénztári, banki bizonylatok teljes
körű könyvelését, ezek alapján a havi
és az éves bevallások, adatszolgáltatások (pl.: munkavállaló ki-be jelentése, magánnyugdíjpénztári, ÁFA, SZJA,
egyéb kötelezettségek bevallása) elkészítését és elektronikus beadását, a mérleg
és eredménylevezetés elkészítését.
***
- Az Országos Magyar Vadászati Védegylet kezdeményezésére az év
során vadászmester képzést is szeretnénk megvalósítani. A képzés akkreditálása folyamatban van, tervek szerint a
nyár folyamán válna aktuálissá.
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SZEMÉTGYŰJTÉSI

AKCIÓK MEGYÉNKBEN

2007. március 17-én Tóth Róbert, a
Hermádmenti Hubertusz Vt. vadászmesterének kezdeményezésére szemétszedési akciót tartottunk közösen, a Bélusvölgye Vadásztársasággal.
Az alapötletet az adta, hogy területeink közös határvonalán, Fancsal és
Baktakék községeket összekötő útvonal melletti erdőrészben jelentős menynyiségű szemét halmozódott fel. A két
vadásztársaság sport- és hivatásos vadászain kívül a baktakéki önkormányzat
is küldött közmunkásokat. Az útszéli
árokban és bentebb az erdőben szinte mindenféle háztartási hulladék fellelhető volt: tv készülék, pelenka, bébiételes üveg, eltüntetendő őz és szarvas
maradékok zsákba kötve és anélkül.

SZEMÉTGYŰJTÉSI

AKCIÓ

VADÁSZ HÍRMONDÓ

Encs város önkormányzatának köszönhetően a két IFÁ-nyi szemetet díjmentesen rakhattuk le a helyi szeméttelepen. Minden közreműködőnek ezúton
is köszönjük a részvételt.
Bótáné Batta Olga
Következő nagyszabású szemétgyűjtési akció a Sajókazai Sólyom Vadásztársaság szervezésében 2007. április 18-22-ig
lesz. Ezt követően a Zemplén természeti területeinek hulladékmenesítése
a helyi közösségek által 2007. május 711. között kerül megszervezésre. Minden segítő kezet szeretettel vár a szervező bizottság.

NEM

MINDENNAPI VADELEJTÉS
2006. december 10-én a Szemere Bertalan VT területén Bóta Nándor ejtette el azt a vaddisznó kocát, melynek
24,5 és 25,5 cm hosszúságú agyarai voltak. Esti cserkelés során, még világosban kannak nézte a disznót és csak a
zsigereléskor derült ki, hogy kocára jellemzőek az ivarszervei. Zsigerelt súlya
102 kg , trófeabírálaton 111,5 ponttal
bronzérmet kapott volna.
BÓTÁNÉ BATTA OLGA
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HAGYATÉKUK

A TISZTESSÉG

VADÁSZ HÍRMONDÓ

HAGYATÉKUK

A TISZTESSÉG

E mottóval avatott kopjafát a Tiszavirág Vadásztársaság megemlékezvén
az elhunyt vadászelődökről. Felidéztek egykori vezetőket, tagokat, mármár tagként elismert visszajáró vadászvendégeket. A színvonalas ünnepségen
megjelentek a környék vadászatra jogosultjainak képviselői, szlovák és magyar
vadászbarátok, hozzátartozók. A
kojafán -melynek felállítását Godzsák
Tibor adománya tette lehetővé- a következő nevek olvashatók:

VADÁSZKÜRT
KIS HÍREK A MINAP CÍMŰ
INGYENES HETILAPBAN

A M INAP

CÍMŰ INGYENES

MAGAZINBAN KÉTHETENTE VADÁSZATI TÉMÁJÚ RÖVID HÍREKKEL,
AKTUALITÁSOKKAL, F IGYELEMFELHÍVÁSSAL JELENTKEZÜNK, MIND A
VADÁSZOK , MIND A NEM VADÁ-

Árokszállási Gyula • Batta Dezső
• Botos Gyula • Fábián Antal • Kulcsár Mihály • Tóth Barnabás • Tóth
Elek • Schneider Ede Géza • Siegfried
Steinber • Varga Gyula

SZÓ TÁRSADALOM SZÁMÁRA.

ELSŐ

MEGJELENÉS ÁPRILIS HÓ

FOLYAMÁN.

Tiszavirág Vt.

KULLANCSVESZÉLY!
A tavasz beköszöntével számtalan helyen tapasztalhatjuk, hogy tömegesen elszaporodtak a kullancsok.
Ezen élősködők mind az emberre, mind háziállatainkra
komoly veszélyt jelentenek, ezért fokozott körültekintéssel kell eljárnunk velük kapcsolatban. Először is a kullancsok napfényt gyűlölő tulajdonságait kell kihasználnunk.
A szezon során – természetesen ez vadászembernél elég
nehezen kivitelezhető – lehetőleg a reggeli, és délutáni
órákban ne tartózkodjunk veszélyeztetett területrészeken.
Könnyen ellenőrizhető, bő öltözetben tartózkodjunk, s
gyakran tartsunk „kullancsvizitet”, továbbá alkalmazzunk
valamilyen riasztó terméket. A kullancs bőrből való eltávolítására sok hibás népi módszer él a köztudatban. Sajnos minden hagyományos módszer ( zsírral bekenés, csipesszel kicsavarás stb.) a kullancs fuldoklását és gyötrését

VADÁSZVIZSGA

célozza, aminek következtében az, kínjában kórokozót tartalmazó nyálat köphet áldozatába. A kullancs szakszerűtlen eltávolításakor is történhet fertőződés, ha a kullancs
feje bennszakad a bőrben.
A kullancsok eltávolítására jelenleg egy nagyon megbízható eszköz, az un. kullancseltávolító kanál alkalmazható,
mely országszerte kapható a patikákban. Ez az új eszköz a
kullancs szipókáját úgy fordítja ki az ember, vagy a háziállat bőréből, mint a meggymag kinyomó a meggyből a
magot, anélkül, hogy megragadná és megszorítaná a kullancs testét.
Kérem olvasóinkat, hogy cikkünk olvasása után fokozott figyelemmel tekintsenek erre a korántsem veszélytelen élősködőre, valamint a környezetünkben minél több
embertársunkkal osszuk meg ismereteinket.

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

Vadászszövetségünk március első heteiben Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot tartott. A tanfolyam során
Vadász István, Kadlicsek János, és Józsa László szakelőadók segítségével 42 vadászjelölt 8 alkalommal, összesen 45 órában sajátíthatta el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerhette meg a biztonságos fegyverkezelés szabályait, illetve
készülhetett fel a március 27-én és 28-án megtartott vadászvizsgára. A tanfolyam során a lőkészséget sportlőtéren biztosítottuk.
Következő vadászvizsga időpontja: 2007. június 27. (szerda)
Természetesen, megfelelő számú jelentkező esetében a vizsgát megelőzően, május végén-június elején ismét megszervezésre kerül a felkészítő tanfolyamunk. Jelentkezni lehet: Vadászszövetség, Miskolc, Tass u. 18.
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VADÁSZ HÍRMONDÓ

FIGYELEM!
A Hivatásos vadászok
kézikönyve I-II. kötete irodánkban megvásárolható.

I. kötet: 5000 Ft + 5% áfa
(550 oldal)
II. kötet: 6000 Ft + 5% áfa
(670 oldal)

ERDEI

SZALONKA
PEZSGŐVEL SÜTVE
(10 főre) – Szalonka 10 db •
Füstölt szalonna 0,40 g • Zsír
(olaj) 0,20 kg • Vöröshagyma 0,25
kg • Szárnyasmáj 0,25 kg • Őrölt
bors, majoránna, só • Pezsgő 0,20
l • Konyak 5 cl • Margarin 0,10
kg • Gomba 0,05 kg • Vörösbor 3
cl • Zsemle 10 db • Gombás rizs
10 adag
A fácánhoz hasonlóan 4-5 napig
érlelt, szárazon megkopasztott szalonkát alaposan megmossuk, majd leszárítjuk. Csőrét a combjain áthúzva, sóval
és borssal bedörzsöljük, majd szalonnaszeletekkel beburkolva, zsineggel átkötve, kevés zsírban, saját levével locsolgatva, mérsékelt hőfokú sütőben kb. 15-20
perc alatt puhára sütjük, majd kivesszük
a sültet és leöntjük a felesleges zsírt. A
serpenyőben visszamaradt részt lepirítva kevés konyakkal, 2 kanál erős húslevessel és pezsgővel beforraljuk, pecsenyelevet készítve, melyet leszűrünk és
lezsírozunk. Felbontjuk a szalonkát, a
zúzát, szívet, epét kidobjuk, a májat

BORSODI

a többi belső résszel (belet), a nyers
szárnyasmájjal (liba) együtt apróra vagdaljuk. Margarinon üvegesre pirítjuk az
apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk a kis kockára vágott gombát,
a belső részt és a májat, s az egészet
jól összepirítjuk. Sóval, borssal, majoránnával, konyakkal, vörösborral és pár
csepp pezsgővel ízesítjük, majd az egészet jól összemelegítjük. Füstölt szalonna zsírjában pirított zsemleszeletekre
kenjük a pikáns pépet. Tálaláskor gombás rizstalapzatra helyezzük a félbevágott szalonkákat a szalonnával együtt, s
végül meglocsoljuk a pezsgős lével.

VADÁSZRÁDIÓ

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi
Szervezete rádióműsor közös gyártásában
és sugárzásában állapodott meg a Magyar
Rádió ZRt-vel.
A Vadászkamara a „Vadászkürt – Dianák
és Hubertusok” című műsorsorozat elindításával, beszélgetéseket, riportokat magába
foglaló, aktuális információk összegyűjtésével és közzétételével megvalósuló, hiteles,
sokoldalú tájékoztatást kíván adni a vadászok, vadgazdálkodók és természetesen a
civil lakosság számára.
Adásunk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves
és Nógrád megyében, minden páratlan
héten szerdán 8.15-9.00 óra között, továbbá az ismétlés páros héten pénteken 15.1516.00 óra között a tokaji (71,33 MHz), a
kékesi (71,21 MHz) és a miskolci ( 66,8
MHz) URH adón, illetve az 1116 kHz
középhullámon fogható.

május 9. 8.15 – 9.00
ismétlés: máj. 18. 15.15 – 16.00
május 23. 8.15 – 9.00
ismétlés: jún. 1. 15.15 – 16.00

MEGYÉNK

PROGRAMJAIRÓL,

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKRÓL,

BESZÁMOLÓKRÓL OLVASHATNAK:

április 11. 8.15 – 9.00
ismétlés: ápr. 20. 15.15 – 16.00
április. 25.15 – 9.00
ismétlés: máj. 4. 15.15 – 16.00
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MEGYEI KORONGLÖVŐ BAJNOKSÁG

VADÁSZ HÍRMONDÓ

KORONGLÖVŐ BAJNOKSÁG
Kamarai szervezetünk egyik törekvése, hogy mind a sportvadászok, mind
a hivatásos vadászok lőkészségét, fegyverhasználatát javítsa, segítse. Ennek
megfelelően örömmel vettük a hercegkúti sportlőtér kezdeményezését, mely
szerint egy koronglövő bajnokságot
bonyolítanának le a megye több pontján, amelynek felhívását az alábbiakban
ismertetjük.
A

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :
6. :

10
8
6
4
2
1

A

MEGYÉBEN

pont
pont
pont
pont
pont
pont

A pontokat az 50 korongból elért
eredményük alapján kapják a versenyzők.
A végeredmény a fordulónként elért pontok összegéből alakul ki. A végeredmény
a megyei vadásznapon kerül kihirdetésre.

VERSENYEN MINDEN OLYAN SZEMÉLY

RÉSZT VEHET, AKI:

Egyéniben: rendelkezik érvényes fegyvertartási engedéllyel, és érvényes vadászjeggyel.
Csapatban: olyan vadászok akik a
fenti kitételnek megfelelnek és igazolhatóan egy vadásztársaságba tartoznak.
Mindenki csak egy vadásztársaság színeiben indulhat.
FEGYVERRE ÉS LŐSZERRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK:
A versenyen csak 12-es vagy 16-os sörétes fegyverrel lehet részt venni.
A versenyen félautomata sörétes puskák is használhatók, de csak 2db tölténynyel szabad megtölteni.
PONTOZÁS, DÍJAZÁS:
A fordulónként az első hat versenyző
kap pontot:

KÖZTÜNK

VADÁSZOK BOR,-

VERSENY IDŐPONTOK:
Május 19. Tomor (Korongvadász 50
korong)
Június 2. Zempléni Koronglőtér
(Eurórégiós Gazdanapok Kupa, Korongvadász 50 korong)
Június 16. Sátoraljaújhely (Vadétel
Főzőverseny Korongvadász jellegű pálya)
Július 21. Zempléni Koronglőtér
(Skeet 25, Trapp 25)
A nevezési díj: 4000,-Ft (a helyszínen)
Érdeklődni a 30/627-4455-ös vagy 70/
207-0709-es telefonszámokon lehet.

ÉS PÁLINKA VERSENYE
Megyei vadászaink révén bekapcsolódtunk az Észak-magyarországi régió
településein élő és tevékenykedő erdészek
és vadászok bor- és pálinkaversenyébe. A
nemes vetélkedőre megyénkből 16 bor és
8 pálinkaminta mérettetett meg, és büszkén mondhatjuk, hogy szép eredményekkel.
Kiemelkedő eredményeket értek el:
- Galambosi Imre, Mád
- Majoros László, Tarcal
- ifj. Majoros László, Tokaj
- Bokros Lajos, Kánó
- Lezák Zoltán, Dédestapolcsány
- Koós József, Kazincbarcika

ÉLNEK!

A házi rozsdafarkú a verébnél csak valamivel kisebb, karcsú termetű, mozgékony madár. Mindig valami kiugró ponton üldögél; jellemző, ahogy faroktollait sűrűn rezegteti.
Vonuló, de rendszeresen akadnak áttelelő példányok, főleg az öreg hímek között. Az ősz második felében repül Dél-Európába,
ahonnan korán, március elején, néha már február végén visszatér. Ettől kezdve hallhatjuk a hímek nem túlságosan hangos, reszelős
elemeket is tartalmazó, mégis kedvesen csengő, rövid strófákból álló énekét. A fészket
a tojó építi, épületek zugaiban, gerendákon, elhagyott füsti fecske fészekben, de megtelepszik az eresz alá erősített elöl félig nyitott „C” odúban is. A fiókák kb. 15 nap
alatt kelnek ki. Anyjuk az első napokban rajtuk marad, melengeti őket, később már
mindkét szülő etet. Különösen a hajnali és a késő délutáni órákban hordják sűrűn
a fogott rovarokat, pókokat. Külföldi megfigyelések szerint az 1-2 napos fiókáknak
naponta 80-120, az 5-13 naposoknak akár 380 alkalommal hoztak eleséget. A fiatalok
kb. 16 napos korukban hagyják el a fészket. A szülők egy ideig még etetik őket, de
nem sokkal később már önállóak.
Fészkelését elsősorban az előlapján félig nyitott, „C” típusú odúk kihelyezésével
segíthetjük. Ne fára, hanem épületek eresze alá erősítsük a déli vagy a keleti oldalon.
Az elhelyezésnél ügyeljünk arra, hogy macska vagy nyest ne férhessen az odúhoz.

V

A D Á S Z

H

Í R M O N D Ó

FELELŐS SZERKESZTŐ: TÓTH Á. DÉNES
FELELŐS KIADÓ: DR. SZÉKELY LÁSZLÓ
KAIDÓ CÍME:

3525 MISKOLC, TAS U. 18.
TEL/FAX: 46/504-125 • TEL: 46/504-126
A KIADVÁNYT TERVEZTE, KIVITELEZTE: AD GRAFIKAI STÚDIÓ

