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Megyei Vadásznap

Vadász Hírmondó

Meghívó
A Taktaköz vadgazdálkodói, a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
és az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a Taktaharkányban (Béke út), 2010. augusztus 28-án 9.00 órakor kezdődő

TAKTAKÖZI és

MEGYEI VADÁSZNAPRA
A

rendezvény fővédnöke:

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
PROGRAMOK:
Hubertus-ökumenikus Istentisztelet * Ünnepélyes megnyitó, köszöntő * Kitüntetések, elismerések átadása *
Új vadászok avatása, eskütétele * Dolce Dance Táncstúdió * Éneklő szakácsok * Citerazenekar műsora *
Népi tánccsoport műsora * Vadászkürtösök műsora

EGÉSZ NAPI FOLYAMATOS
PROGRAMOK:

Szerencs felől

Trófeabemutató, vadászati kiállítás *
Festménykiállítás * Fotókiállítás *
Népművészeti kézimunka kiállítás *
Könyvbemutató, vásár * Vadászati
cikkek árusítása * Filmvetítés * Virtuális
vadászat * Vadételfőző verseny

i

Vadásznap helyszíne

A vadásznap mellett minden vadászt és
érdeklődőt szeretettel várunk
az augusztus 28-tól szeptember 1-ig
nyitva tartó Vadászati és trófeakiállításra

37-es út felől

is a Művelődési Házba.
A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS
DÍJTALAN!
Tiszalúc felől
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Taktakenéz felől
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Árvíz Borsodban

Vadász Hírmondó

Árvíz Borsodban

Családok tucatjai, emberek százai
kényszerültek otthonaik elhagyására, az
érintett településeken több milliárd forintos károk keletkeztek, melyet a vadásztársadalom is mélységes megdöbbenéssel és
együttérzéssel fogadott.
Ez már megmutatkozott a vadászok
árvízi védekezésben mutatott helytállásában is, illetőleg ezt követően az Országos
Magyar Vadászkamara döntésében is, amikor is a károsultak iránti vadászszolidaritást kifejezve minden vadász után 100
Ft-os támogatást szavaztak meg az országos vezetőség tagjai. Ennek eredményeképpen hatmillió forint gyűlt össze a megyei
és országos szervezetektől, melyet Borsod
megyei árvízzel sújtott települések részére
adományoztak. A Megyei Védelmi Bizottság javaslatát is figyelembe véve -, közösségi célú létesítmények helyreállítására,
egyenként kettő millió forint támogatásban részesült Szendrő, Onga-Ócsanálos, és
Sajóecseg önkormányzata.
Az adományt 2010. július 16-án a
Megyei Önkormányzat Szász termében Dr. Ódor Ferenc megyei Közgyűlés elnökének részvételével, Pechtol János
az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára és Dr. Székely László az OMVK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezet elnöke adta át az önkormányzatok polgármestereinek, Szaniszló
János (Szendrő), Madzin Tibor (OngaÓcsanálos) és Rabi József (Sajóecseg)
uraknak.
Amikor – első lépésként - az országos
gyűjtés alapján összejött pénzösszeg felajánlásával igyekeztünk enyhíteni a lakossági károkat, elősegíteni a településeken
kárt szenvedett létesítmények mielőbbi
helyreállítását, tudatában voltunk annak,
hogy a vízborított területeken a vadállomány is súlyos, katasztrófális károkat
szenvedett el, hogy egyes vadgazdák kilátástalan helyzetbe kerültek!

Eközben a Vadászati Hatóság írásban
kérte a megye vadgazdálkodóit, hogy tételesen írják le, hogy véleményük szerint az
egyes területeken milyen mértékű pusztítást végeztek a felhőszakadások következtében megáradt folyók és patakok.
Az elsődleges adatok szerint 20-25
vadászterületen – érthető módon - az
apróvadállományt érte a legnagyobb kár.
A becslések szerint megyénkben a szaporulattal együttesen kb. 6-7000 fácán, 20002500 mezei nyúl, 50-60 fogoly, a nagyvadak közül pedig 900-1000 őz és 300-350
vaddisznó és szarvas eshetett áldozatul az
áradásnak. Ezen adatok beérkezését követően mind a hatóság, mind az érdekképviseleti szervek egy összesített felmérést
juttattak el a kormányzat felé a vadászati árvízkárok kezelésére. Sajnálatos, hogy
lapzártánkig semmiféle visszajelzés ez
ügyben nem érkezett.
Ezzel párhuzamosan több szálon is
megindult az érintett területeken gazdálkodók megsegítése.
A megyei Vadászszövetség, a Kamara területi szerve és „Az Észak-magyarországi vadgazdálkodásért” Alapítvány június 10-én országos felhívást tett közzé
a vadászatra jogosultak megsegítésére – elsősorban a vadászok körében - a
vadállomány pótlására, a károsult élőhelyek fejlesztésére, javítására szolgáló adományok gyűjtésére. A beérkezett adományok bár nem jelentéktelenek, de mes�sze nem érik el a szükséges segítség mértékét, ezért továbbra is kérünk mindenkit, hogy a lapunk hátoldalán megjelent
felhívásunk alapján adakozzanak a megye

vadállományának megsegítésére, élőhelyének fejlesztésére, javítására.
A VKE Diana Vadászhölgy Klubja is
felhívást tett közzé, mely felhívásra országosan összegyűlt adományokat, közel
700e Ft-ot, valamint premixet, takarmányt és 50 db előnevelt fácánt 12 vadászatra jogosultnak osztották el egyenlő
arányban.
A beérkezett adományok mellett természetesen a megyei Alapítvány a korábbi évekből tartalékolt összegekből is különít el támogatást, illetőleg a két megyei
vadászati szervezet az Észak-magyarországi Vadászszövetség és a Vadászkamara
területi szervezete is jelentős tételt csoportosít át az éves költségvetéséből a vadállományban keletkezett károk enyhítésére. Kitartó lobbytevékenységgel jelentős
támogatást sikerült az Országos Kamarától, az Országos Vadászati Védegylettől és
a Hungaro Jagd Kft-től is biztosítani.
Mindezek összegzett eredményeként
a leginkább rászoruló vadgazdálkodók
részére kárenyhítésként 3-4000 darab
fácánt tudunk vásárolni, majd 1:4-es ivararányban kijuttatni a vadászterületekre, a
törzsállomány pótlása érdekében.
Ezek elosztásáról - az adományok,
támogatások beérkezését követően - az
alapítvány kuratóriuma, a Vadászkamara, a Vadászszövetség vezetése konzultálva a Vadászati Hatóság megyei szerveivel
együttesen kíván dönteni.
Úgy véljük, hogy megyei szinten,
erőnkhöz mérten megtettük a szükséges
lépéseket, azonban ahhoz, hogy terveink teljes mértékben teljesüljenek, szükségünk van az Önök támogatására is.
Ehhez kérjük segítségüket!
Tóth Á. Dénes
megyei fővadász

Kamarai szervezetünk és Vadászszövetségünk ezért már az első árhullám
levonulása után és azt követően is folyamatosan információkat gyűjtött a vadászatra jogosultakat érintő árvízi károkról.
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Nemzetközi - Gömöri Vadásznap
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Nemzetközi - Gömöri Vadásznap

A tanintézmény parkjának árnyas
fái alatt mindennek megvolt a helye.
Az erre az alkalomra felállított méretes sátorban több száz trófeát láthatott
a szépszámú vendégsereg. Az agancsok

A tömött sorokban érkező zöldruhások meg-megálltak egy-egy különleges, érdekes vagy kapitális gímbika, őzbak, muflonkos vagy vadkantrófea előtt és mustrálgatták, nézegették a

erdejében a vadászfestmények és természetfotók pedig még ünnepélyesebbé
tették a hangulatot.

becses vadászemlékeket, melyek mindegyike a térség kiváló élőhelyi adottságait és a hozzáértő vadgazdálkodást
dicsérte.
A szakmai viták, tanulságos vadásztörténetek, pikáns anekdoták nem
kizárólag magyar nyelven hangzottak
el, hiszen ez a vadásznap – a nagyközönség szórakoztatásán kívül – a szlovák-magyar vadászbarátságokat is hivatott szolgálni. Vidáman beszélgettek
egymással az érdeklődők, függetlenül
attól, hogy a határ innenső, avagy a
túlsó oldaláról érkeztek-e. Határokról
egyébként is felesleges beszélni, hiszen
a közös szenvedély, a vad iránti tisztelet, a vadászat feltétel nélküli szeretete minden falat lebontott a látogatók
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között. S ez bizony melegséggel töltötte el mindenkinek a szívét. Arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a Gömör
Expo nevet viselő három napos kiállításra – amelynek a vadásznap kísérőrendezvénye volt – meghívták Putnok
testvérvárosait is, így a szlovákok mellett francia, lengyel, cseh delegáció is
érkezett.
A főzőcsapatok már kora reggel
serényen dolgoztak és a bográcsok, tárcsák, grillek felől már a délelőtti megnyitóünnepség idején fenséges illatok
szálltak.
A színpadon az ökumenikus istentisztelet és a vadászkürtös bemutató
után egymást váltották a fellépők, míg
a tankert hátulsó részén lovasok, íjászok és kutyások ragadtatták tapsra az
érdeklődők népes táborát. Az udvar első
részében ugyanekkor pedig egésznapos
díszmadár és hüllőkiállítás is zajlott.
Újdonságként szolgált – és a kánikulára való tekintettel kitűnő ötletnek
bizonyult – a borutca, ahol neves pincészetek nedűit lehetett megkóstolni.
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Igazi népünnepély volt ez, sok látogatóval, színes programokkal, valamint
finom ételekkel és italokkal.
Ezen felül azt is el kell mondani, hogy
idén is elismerésekkel jutalmaztak több
vadászt: az OMVK aranyérmét Gyurán
János kapta. A Hubertusz kereszt arany
fokozatát Kriston Nándor, Filó Gábor
és Dúl Attila érdemelte ki. A Hubertusz
kereszt ezüst fokozatát Rozgonyi Tibor, a
bronz fokozatot Ipacs Zoltán és Molnár
Péter vehették át.
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Tárgyjutalomban részesült Lezák
Zoltán, id. Kerekes István és Javora
László.
A rendezvény – vitán felül megállapítható – elérte a célját, hiszen közelebb hozta egymáshoz a vadászokat és
a nem vadászó „laikusokat”. Márpedig
ez a mai, vadászellenes közhangulatban
óriási eredménynek számít…
Gyurán János
Sajó-Rima Eurorégió
Vadásztagozat elnöke

Magyar Nemzeti
Vadászrend
kitüntetés megyénkben
Július 3-án, a Pécsett megrendezett
országos vadásznapon Dr. Lenár
György vehette át azt a rangos kitüntetést, mellyel ezidáig megyénkben csak
Rácz Sándor büszkélkedhetett.
Dr. Lenár György, erdőmérnök, az
Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészetének nyugalmazott vezetője. Munkássága alatt azt a Zempléni vadászterületet
kezelte, amely a muflon magyarországi
történetének, elterjedésének a kiindulási helye volt. Doktori címét is a muflon gazdálkodásban való elmélyülés
eredményeként szerezte meg. Nagy szerepe volt a Zemplénben élő „kárpáti”
jellegű gímszarvas génmegőrzésének
végrehajtásában is. A megyei vadásztársadalomban jelenleg is aktív szerepet tölt be, folyamatosan tagja volt a
megyei vadgazdálkodási bizottságnak,
illetve amíg létezett, a vadgazdálkodási
tanácsnak is. A szaksajtóban továbbra
is jelennek meg publikációi.
A megye vadásztársadalma nevében
ezúton is szívből gratulálunk!
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Vadászati jogvédelem

990 forint!
Az éves díj csak

A jogvédelmi biztosítás olyan kockázatokat fedez, amelyeket semmilyen más biztosítás nem foglal magába. Feladata nem a követelések elhárítása
(mint például a felelősségbiztosítás esetében) vagy a károk enyhítése (lásd casco), hanem a biztosított jogainak eredményes ér vényesítése.
Mit is jelent ez?

Biztosítási védelem terjedelme

Ha a vitás felek álláspontjai nem közelednek, gyakran nem marad más út,
mint a bíróság. Az érdekek hatékony képviselete megfelelő ismeretek és
szaktudás nélkül nagyon nehéz, egy esetlegesen elhúzódó jogi procedúra
ráadásul súlyos anyagi terhet jelent. Az UNIQA megteremti a rendezés
pénzügyi hátterét. Legyen szó bármilyen jogi kérdésről, a területen jártas
szakértők gyorsan kompetens segítséget nyújtanak.

A biztosítottaknak a vadászati jog gyakorlásával, a vadászati tevékenységgel
és a vadgazdálkodással összefüggő biztosítási esemény bekövetkezésekor
van lehetőségük a biztosítási szolgáltatás igénybevételére.
A területi hatály Magyarország, pótdíj ellenében Európára, a Földközitengerrel határos európai államokra, a Kanári-szigetekre, Madeirára, az
Azori-szigetekre, Észtországra, Lettországra és Litvániára terjeszthető ki,
feltéve, hogy a jogi érdekek képviseletére ezen országokban kerül sor. A biztosítási védelem nem áll fenn a volt Szovjetunió biztosítási szerződésben
meg nem jelölt európai utódállamaiban.

Mit nyújt az UNIQA jogvédelmi biztosítása?
Az UNIQA fedezi a biztosítási szerződésben foglaltak szerint például
• az ügyvédi költségeket és díjakat;
• a bírósági és egyéb eljárási illetékeket;
• a szakértői költségeket;
• a tanuk és tolmácsok költségeit;
• az utazási költségeket;
• a végrehajtási költségeket;
• az ellenoldal költségeit, amennyiben a biztosítottat ezek megtérítésére
jogerősen kötelezik.
• Emellett megelőlegezi a biztosítási összegen felül az óvadékot, biztosítékot
(maximum 6 hónap időtartamra, kamatmentesen)

Jogvédelmi termékek szolgáltatásai
Vadászati jogvédelem
Kártérítési jogvédelem
Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Várakozási idő
nincs
nincs/3hónap

Szerződéses jogvédelem

3 hónap

Fogyasztói jogvédelem

3 hónap

Vadászati tevékenységgel kapcsolatos okmányok jogvédelme
Közigazgatási jogvédelem

nincs
3 hónap

Óvadék, biztosíték megelőlegezése

nincs

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

nincs

A tájékoztatás nem teljes körû, hivatalos ajánlattételnek nem minôsül, bôvebb információ honlapunkon (www.uniqa.hu) található, vagy érdeklôdjön kirendeltségeinken.

UNIQA Biztosító Zrt., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3–9. · www.uniqa.hu
Tájékoztatás és szerződéskötés: Török László – Tel.: +36 30 5488-966 · E-mail: laszlo.torok@uniqa.hu
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Vadászkutya

info

érdekképviselet

Vadász Hírmondó

Hivatásos

vadászok érdekképviselete

Az Országos Magyar Vadászkamarának kötelezően tagja a mintegy 3500
esküt tett hivatásos vadász, továbbá
kötelező tagság nélkül, de gyakorlatilag
az egész ország vadásztársadalmát felölelve, mintegy 53.000 sportvadász.
A hivatásos vadászok törvényben
előírt kötelezettsége egyebek mellett
a vadászterület, az azon található természeti értékek védelme, mely tevékenység gyakorlatilag magában foglalja az ország teljes területét. Az általuk
megvédendő értékek a nemzeti vagyon
részei, kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Munkájuk során rendkívül szűkös
anyagi körülmények között látják el a
vagyon- és természetvédelmi feladataikat, miután munkaterületük a szabad
természet részét képező vadászterület,
számos olyan vagyonvédelmet veszélyeztető, bűncselekménynek minősülő tevékenységgel találkoznak (illegális
fakitermelés, orvvadászat, a gazdálkodók vagyonát, terményeit veszélyeztető

Vadászkutya

a vadásztatással kapcsolatos kötelezettségeiket. Ennek következménye, hogy a
hivatásos vadászok részére is csak a törvényben kötelezően előírt juttatásokat
tudják biztosítani. Amennyiben akár a
területileg illetékes önkormányzatok,
akár az állami költségvetés valamilyen
formában (bér, költségtérítés) kiegészítené a hivatásos vadászok fizetését,
úgy a 3500 hivatásos vadászunk eredményesen bevonható lenne a vagyonés közbiztonság-védelmi tevékenységbe, a bűnözés visszaszorításába. Mindez minimális jogszabály módosítással
megvalósítható lenne.
A minisztérium jogalkotási segítségével bízunk benne, hogy a miniszter lehetőséget biztosít arra, hogy hivatásos vadászaink révén, szervezett formában elősegíthessük a kormányprogramban szereplő és az egész társadalom érdekét szolgáló feladatok végrehajtását. Meggyőződésünk, hogy javaslatunk megvalósítása esetén annak költségvonzata összehasonlíthatatlanul
kevesebb, mint amilyen összegű kárt
okoz a vidéki lakosságnak a nehezen
kezelhető mértékű bűnözés, az eredményességi, felderítési mutatók javulása viszont a társadalom részéről anyagilag nem mérhető pozitív következményekkel járna.

info

Mint a legutóbbi Hírmondóban is
megjelent, kamarai kynológiai bizottságunk idén a Drótszőrű Magyar Vizsla
Szakosztállyal közösen készül egy Vizslás-napra, ahol VAV (vadászati alkalmassági vizsga) AV (alapvizsga) és ÖTV
(őszi tenyészvizsga) kerülne lebonyolításra. Hogy minél többen jöjjenek el,
és ne csak úgy „fejest ugorjanak az
ismeretlenbe”, szeptember 4-én edzésnapot szervezünk a vizsga helyszínén,
az ongai tavaknál. Vezetője Noveczki
Katalin a Drótszőrű Magyar Vizsla Szakosztály elnöke, vizsla tenyésztő, versenyző és bíró. Itt bemutatásra
kerül, hogy mi az elvárás a sikeres vizsga letételéhez, és lesz gyakorlási lehetőség is. Bővebb információ: Éles Tibor
06-70/3373-898.
Addig is egy kis elméleti felkészülés,
a feladatokra:

6

jogtalan eltulajdonítás, illegális szemétlerakás stb.), amelyek ellen megfelelő
technikai felszereltség és állami támogatottság nélkül kellően hatékonyan
fellépni nem tudnak.
Véleményünk szerint az egész ország
területére kiterjedő hivatásos vadász
hálózatot be kellene vonni annak
érdekében, hogy hathatósan fel lehessen lépni a bűnözői tevékenység ellen.
Jelenleg a mezőőrök tevékenységének
költségeihez a hatályos jogszabályok
alapján az állami költségvetés hozzájárul, ugyanakkor a mezőőrök működési területe jelentős mértékben kisebb
a hivatásos vadászokéhoz képest, így
tevékenységük eredményessége is csak
kisebb mértékű lehet. A hivatásos vadászok ugyanakkor munkaköri kötelezettségeik teljesítése során nap mint nap,
szervezett formában – sok esetben az
éjszakai órákban is – kinn tartózkodnak a területen. Jelenleg úgy országos, mint megyei szinten együttműködés keretében segítik a rendőrhatóság
munkáját, de ez sokkal eredményesebb
lehetne, ha érdekeltté lehetne tenni
őket e tevékenységben.
A hivatásos vadászok munkáltatói
a helyi vadászatra jogosult szervezetek,
amelyek egyre nehezebb anyagi körülmények között próbálják teljesíteni a
vad védelmével, a vadgazdálkodással és

VAV: Mezei munka: mezei keresés és vonszalék (a sebzett vad stilizált
menekülése, szagnyomon megkeresése)
Vízi munka: Lőtt vad apportja mélyvízből.
AV: Az alapvizsga a tenyészszemle
részét képezi. Egy küllemi bírálatból
és egy „képesség vizsgából” áll, mely
a szakértő bírónak képet ad a vizsla
munkában megmutatkozó tehetségéről. Itt a kutyának az egy éves betöltött
kora és a küllembírálaton való megfelelés az indulás feltétele. Ennél a vizsgánál nem kell a kutyának képzettnek
lennie, mert a veleszületett adottságokra kíváncsiak a bírók.
Mezei munka: Mezei keresés: mely
magába foglal több vizsgálandó dolgot,
pl.: orrjóság, stílus, vadmegállás, kitartás, stb.
Elhozás teszt: érdeklődés a vad
iránt, fogás, csapatkövetési hajlam.

Vízi munka: apport tárgy kifogása
vízből, vízkedvelés, viselkedés lövésre,
temperamentum, munkakedv.
ÖTV: Mezei munka: magába foglalja a keresés, az orrjóság, a vad jelzése,
vadmegállás, idegrendszer, engedelmesség, vezethetőség vizsgálatát. Az apport
készséget, tollas és szőrmés vad elhozást, csapatkövetést, légszimatos elhozást.
Vízi munka: kajtatás nádban lőtt
vízivad megkeresésével, kajtatás élő
kacsa után, lőtt kacsa elhozása mélyvízből, irányíthatóság vízben.
Kérjük, hogy a szervezés miatt előzetesen a fenti telefonszámon részvételi
szándékukat jelezni szíveskedjenek!
Találkozzunk augusztus 8-án a vizsga helyszínén és tegyük próbára kutyáinkat!
Éles Tibor
Kynológiai szakbizottság elnöke
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Kürtös

sikerek

Kamarai

hírek

Vadász Hírmondó

Kamarai

hírek

Április hónap folyamán – előző Hírmondónk lapzártáját követően - tartotta szervezetünk éves rendes küldöttgyűlését. Az ülésen beszámoló zajlott
a Vadászkamara 2009. évi tevékenységéről, munkájáról és a 2010. évi feladatokról. Ezt követően a Bizottságok
beszámolója, majd a 2009. évi pénzügyi beszámoló és a 2010. évi költségvetés elfogadására került sor.
***
Június 3-án az OMVK vadgazdálkodási bizottsága a „Vadgazdálkodásunk
időszerű kérdései” témakörben szakmai tanácskozást tartott. A konferencia
során az erdei szalonka teríték-monitoring eredményeiről, a természetvédelem
és a vadászat közötti érdekegyezőségekről és különbözőségekről, az SCI tevékenységéről, a Diana Vadászhölgy Klub
szerepéről, és a hazai vadászati szakirodalom helyzetéről és fejlesztésének
lehetőségeiről szóltak az előadók.
***
Június 23-án tartottuk Állami
vadászvizsgánkat, melyen 31 fő vett
részt. A vizsga követelményszintjét 20
fő teljesítette.
***
Június 25-én és július 30-án továbbképzéseket tartottunk képesített vadhúsvizsgálók részére. Mivel a kép-

Vadászkürtös

***
Megyei szervezetünk az FVM Jogi
Főosztályának - a megnövekedett sportvadász taglétszám alapján, pótküldött
megválasztására vonatkozó - előírása
szerint 2010. július 23. (péntek) délelőtt
9 00 órakor tartotta megyei sportvadász osztályülését Fónagyságon az
Északerdő ZRt. oktatóközpontjában.
Az ülésen az általános tájékoztatáson
túl a jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása után került sor a pótküldött választásra, melynek eredményeképpen a kamarai sportosztály új,
67. küldöttje Monostori László lett.
***
Hivatásos vadászaink részére továbbképzéssel egybekötött szakmai konferenciát hívtunk össze vadhívás témakörében. A meghívott előadó, Takács
Viktor filmvetítéssel egybekötött előadást tartott. Az előadást követően
került sor a hivatásos vadászok versenyének első fordulójára elméleti és gyakorlati feladatokból. A második forduló során - mely lapzártánkat követően kerül lebonyolításra - kispuska és
koronglövészetben kell a rátermettséget bemutatni. Az összesített I. helyezést elért személy képviseli megyénket
az országos hivatásos vadász versenyen.

sikerek

A Borsodi Vadászkürt Egyesület 2010.április 17-18.-án egy
közös hétvégi programot
szervezett a tagjai részére,
melynek a fő célja a kikapcsolódás és a júniusi vadászkürtös versenyen való indulás volt. A helyszín, a Szilvásváradi Erdészet csurgói
vadászháza jó választásnak
bizonyult.
Csapatunkat meglátogatták az erdészet dolgozói is melynek eredményeképpen egy jó hangulatú estét sikerült
eltölteni. A pihenésre szánt idő azonban hamar elszaladt és a kürtösökre
egy újabb, de örömteli esemény várt.
Május 8-án a Vadászati Kulturális Egyesület a budapesti Orczy kertben megrendezte a vadászati kultúra
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zést a 141/2009. FVM rendelet kötelezően előírja, azoktól a személyektől,
akik ezen nem vesznek részt az állategészségügy az engedélyt visszavonja. A
továbbképzés során bemutatásra kerültek az elejtett vad vizsgálatára és kezelésére vonatkozó legfontosabb ismeretek,
valamint a vonatkozó jogszabályi változások. A képzésen 246 fő vett részt.
***
A továbbképzés mellett jelentős
számú igény is felmerült új képzés és
vizsga lebonyolítására is, amit azonban többszöri egyeztetés, kérés ellenére sem sikerült a megyei Állategészségügyi Hatóságnál, - a hónapok óta tartó
átszervezések és nyugdíjazások miatt megszervezni.
Úgy véljük, hogy a vadazonosító
jelek előírás szerinti használata miatt
ez az állapot tarthatatlan, ezért felvettük a kapcsolatot más megyékkel, aminek köszönhetően június 28-án Szabolcs megyében sikerült 27 fő képzését
és vizsgáztatását megvalósítani.
***
Az országos vadásznap idén július 3-án Pécsett, az Európa Kulturális
Fővárosa rendezvénysorozat keretében
került megrendezésre, melyen megyénk
küldöttsége is részt vett.

napját, ahol az egyesületünk munkáját
a Hubertus Kereszt ezüst fokozatával
jutalmazták, mely kitüntetést mindenki
boldogan vette át. Ezen elismerés óriási eredmény a csapatunknak, mely jelzi,
hogy az eddigi munkánk nem volt hiábavaló.
Ezt követően biztosak voltunk
benne, hogy jól döntöttünk mikor
neveztünk az első nemzetközi vadászkürtös versenyre, mely június 26-án
Pécsett került megrendezésre a Pécs
Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében. Ezen a megmérettetésen hazánkat 6 vadászkürtös csapat
– köztük a Borsodi Vadászkürt Egyesület - és 13 szólista képviselte a 49 fős,
roppant erős nemzetközi mezőnyben,
ahol 3 kötelező és 2 szabadon választott szignált kellett előadni minimum

4 szólamban, melyet egy 4 fős zsűri
értékelt. A pontozás a színpadra való
vonulástól az egységes vadászias megjelenésen és az előadott darabok értékelésén át a levonulásig tartott. A reggel 8 órától két helyszínen zajló versenyt sokszor szakadó eső nehezítette.
Az időjárás nem javult meg, így kissé
elázva, de annál izgatottabban vártuk
az este 18 órakor kezdődő eredményhirdetést, melynek során kiderült, hogy
a versenyen való előadásunkat, nagy
örömünkre 710 ponttal és ezüstéremmel értékelte a nemzetközi zsűri.
Ezen eredmények megerősítettek
abban, hogy a munkánkat töretlen lelkesedéssel folytassuk tovább.
Fehér Tamás
egyesület elnöke
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Gyurán János

vadásztábor

Vadász Hírmondó

Ifjúsági

vadásztábor

Idén is Telkibánya adott otthont az
OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete és a VKE támogatásával 2010.
június 28. és július 4. között rendezett
II. Ifjúsági Vadásztábornak, amelyen a
tavalyi 35 helyett idén már 65 gyermek
vett részt.
Bótáné Batta Olga, a tábor kitalálója és szervezője a „Múltbéli cserkelések” mottót adta a tábornak, hiszen a
résztvevő palánták nem csak a vadászat
értelmébe és mai hagyományrendszerébe, de az ősi vadászati módokba is alapos betekintést nyertek.
A tábor első napja a csapatok kijelölésével, és a csapatzászlók elkészítésével telt. Másnap az agarászattal, a solymászattal és az íjászattal ismerkedhettek meg a gyerekek. Szerdán az Ósva
patak takarításával töltöttük a délelőt-

töt, majd minden gyerkőc egy általa telepített sebespisztránggal gazdagíthatta a halállományt. Délután hosszú
túrát tettünk, amelynek során betekintést kaphattak az erdei fafajokba és az
erdészeti munkák folyamatába. A túra
az esti táborhelyen ért véget, hiszen ezt
az éjszakát a szabad ég alatt töltöttük.
Másnap egy valamivel hosszabb úton
indultunk vissza az alaptáborba, hiszen
a Zempléni hegység kőzeteit, ásványait tanulmányoztuk. Pénteken meglátogattuk Boldogkő Várát, hazafelé pedig
Vizsolyban előadást hallgathattunk
meg a Biblia nyomtatásának történetéről. Szombaton egész nap csapatvetélkedő zajlott, amelynek keretében növényés állatfelismerő-, távolságbecslő-feladatokat, valamint lézeres lövészeten lőgyakorlatot kellett teljesíteni.

Interjú az OMVK
Gyurán Jánossal
Hogy a család és az unokák milyen
fontosak Gyurán János számára, arról
legutóbbi találkozásunkkor is meggyőződhettem, hiszen János kissé elérzékenyülten mondta, néhány napja megszületett az ötödik unokája, Sarolta. Egyre
többen vannak szerencsére, akikkel meg
kell szerettetnem majd az erdőt, a természetet.
- Önnel ez mikor és hogy történt?
- Nem is tudom… Ez valahogy
magától jött. Olyan helyen laktunk az
erdő közelében, hogy rendszeresek voltak az erdőjáró túrák, a gombászatok,
a közös kirándulások. Valahogy így vált
számomra egyre fontosabbá, életem
szerves részévé, és azóta rendszeresen
járom az erdőt.
Aztán jött a vadászat. Nekem a
vadásztársakkal töltött idő mindig örömet jelent. Szerintem a vadásztársadalom jó társadalom. Ha jók a társak,
egy-egy vadászat után, amikor összeülünk, hogy elmeséljük egymásnak az
élményeinket, olyan gyorsan eltelik az
idő, hogy szinte észre sem vesszük, és
már pakolni kell.
Az Alsó-gömöri Nagyvadas Vadásztársaság, mintegy négyezer hektáros
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Délután jelmezes előadás keretében
kellett bemutatni az ősemberek szokásait, illetve egy-egy történelmi kor
vadászatait. Utolsó este pedig elérkezett a gyerekek által olyan nagyon
várt bátorságpróba. A táborban végig
áldozatkészen segítők – Szemán Jenő,
Wallendums Péter, Szabó János, Varró
Zoltán, Bóta István és Dávid Gábor –
ijesztgette a palántákat egy sötét erdei
ösvényen, persze csak módjával.
Hagyományos programnak számít
az emlékfaállítás a táborzáró napján,
amikor az év fáját – idén ezüst hársot
– ültettünk el, hogy a táborozók és a
jövő nemzedéke évek múltán, amikor
ide érkezik, jó szívvel gondoljon vissza
az itt töltött napokra.
Bán Beatrix

aranyérmes

területet bérel. Ennek egy részét, erdőbirtokosság elnökeként is vezetem és ez
bizony nem kis felelősséget jelent.
- És mit jelent a vadásztársaság elnöki
teendője?
- Hasonlóan nagy felelősséget, meg
olykor-olykor munkát is. Ma már
elmondhatjuk, elmondhatom, hogy
sikerült olyan együttműködési szerződést kötni határon túli szlovák partnerekkel, amely a vadásztársadalom még
nagyobb összefogását szorgalmazza.
Másik fontos feladatomnak tartom a
vadászok és a nem vadászok közti harmónia megteremtését, őrzését.
- Én azt is tudom, különös figyelmet fordít a fiatalok nevelésére, egyáltalán a fiatalításra…
- Valóban, társaságunkba is egyre
több fiatalt vettünk fel az elmúlt évek
során és szorgalmazzuk ezt a Vadászszövetségben, és a Vadászkamarában is.
- Teszi ezt egyébként tisztségviselőként is?
- Igen, a Szövetségben elnökségi tag
vagyok, a Kamarában pedig felügyelő
bizottsági tag.

- Az Országos Magyar Vadászkamara
által adományozott aranyérmet is ebbéli
tevékenységéért kapta?
- Májusban, a putnoki vadásznapon
vehettem át ezt az elismerést. Őszinte
örömömre szolgált, és merem remélni,
azt jelenti, hogy elismerik a munkám,
a sok-sok fáradozás tehát nem hiábavaló...
Monos Márta

„Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány
(3526 Miskolc, Tass u. 18.
Adószám: 18447051-1-05).
2009. évi gazdálkodásának, közhasznúsági jelentésének főbb adatai:
Eszközök összesen:
1.640 eFt
Források összesen:
1.640 eFt
Közhasznú tevékenység
bevétele:
85 eFt
Közhasznú tevékenység
ráfordítása:
00 eFt
Közhasznú tevékenység
tárgyévi eredménye:
85 eFt

20. évfolyam 2. szám

2010-es

év fája és madara

Vadász Hírmondó

2010-es

év fája és madara

EZÜST HÁRS (Tilia tomentosa).
Magas termetű (25–30 m), szabályos
alakú fa. Koronája fiatalon kúp alakú.
A törzse egyenes, a kérge sima, zöldesszürke, idősebb korában finom repedések tarkítják. Ágai egyenletesen veszik
körül a sudarat, fiatalon meredeken felfelé tartanak.
Váltakozó, szórt állású levelei kerekdedek vagy széles tojásdadok, a levél
válla szíves vagy ferde (aszimmetrikus),
a csúcsa hegyes, a széle egyenletesen
fűrészes.
Elsősorban gyertyános-tölgyeseinkben találkozhatunk vele, de megtalálható bükköseinkben is.
FÜSTI FECSKE (Hirundo rustica).
A kecses, gyors füsti fecske hasznos
madár: repülő rovarokkal táplálkozik.
Amikor eső közeleg, a rovarok is földközelben maradnak, ezért jelzik az alacsonyan szálló fecskék az időjárásváltozást.
A délről megérkezett füsti fecskék számára májusban érkezik el a költési időszak kezdete. Az amúgy társas madarak ekkor párokat alkotnak, és közösen fészket kezdenek építeni. A csésze
alakú fészket szinte kizárólag emberi
környezetben, épületek (istállók, pajták)
fedett részeiben cseppenként és szálanként tapasztják össze a pocsolyák sarából és különféle növényi részekből. A
fiókák kezdetben csupaszok és vakok,
mintegy 18-23 napon belül válnak
röpképessé. Csillapíthatatlan étvágyukat addig mindkét szülő igyekszik kielégíteni. Ilyenkor egy nagyobb fészekaljhoz akár naponta 400 alkalommal hoznak a torkukban eledelt. A füsti fecske
Magyarországon védett madár, eszmei
értéke 10 000 forint.
MOLNÁRFECSKE (Delichon
urbicum). Nagy csapatokban vonuló madár, csapatokban is költ. Repülő rovarokkal táplálkozik. Rendszerint
csak egy-két évet él. A költési időszak
májustól szeptemberig, néha októberig
tart, ez idő alatt akár kétszer-háromszor
is költenek. A fészek agyagból készül és
elkészítéséhez körülbelül 2500-szor kell
fordulnia a párnak. Egy fészekaljban
4-5 fehér tojás van, ezek néha vörösen pettyezettek. Mindkét szülő kotlik rajtuk, körülbelül két hétig. A fiatal
madarak 3,5-4 hetes korukban repülnek ki. A molnárfecskét veszélyezteti
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a fészkelésre való helyek megfogyatkozása, a rovarok számának csökkenése,
a hirtelen hidegek beállta és a vérszívó
paraziták jelenléte a fészekben. Védett
madár, eszmei értéke 10 000 forint.
PARTIFECSKE (Riparia riparia). A
család legkisebb faja. Kisméretű rovarokat, levéltetveket, vízi rovarokat és kérészeket zsákmányol. Folyópartok oldalába, homokbányákba és lőszfalakba, 1,5

Ezüst

hárs és fecske

méter hosszú költőüreget vájnak, telepesen fészkelnek. A hím egyedül kezdi
el készíteni az üreget, melyet a tojóval
együtt fejez be. Fészekalja 5 tojásból
áll, melyen 13 napig költ. Magyarországon védett madár, eszmei értéke 10 000
forint. Homok kitermeléssel pusztítják
a fészkelőhelyeiket, Afrikában pedig a
szárazság tizedeli meg az állományt.

Vadkár, vadban okozott
kár, árvíz okozta kár...
A nyár eleji esőzések sajnos nagyon
szomorú eseményeket hoztak egyformán a növények, állatok és az emberek életében. Eltűntek élőhelyek, megszűntek életterek, lakóházak, egy élet
műve, szorgos gazdálkodás eredményei váltak a víz pusztító erejének áldozatává. Minderről írni szinte lehetetlen, mert itt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében sajnos pontosan megmondani nem lehet mennyien váltak közvetlenül vagy közvetve károsultjaivá az
eseményeknek. Mennyi növény és állat
lelte pusztulását a rettenetes árvízben.
Lehetnek biztosítások és a problémára készülhetnek tervek, de ami történ
az megtörtén. Attól a kár az mindenki
számára kár marad, ha azt esetleg megpróbáljuk pótolni is az már nem lesz
olyan, mint a régi, de meg kell próbálni egymáson segíteni és kárunkat nem
a másikra „kenni”. A bajban össze kell
tartani és segíteni kell egymást…
Elérkezett a kalászos növények betakarítási ideje, már ahol lehet mit betakarítani, illetve van mód, lehetőség a
betakarításra. Mert az árvíz sújtotta
területeken van ahol a teljes növénykultúra elpusztult, víz alá került vagy
bizony még most is vízben áll. Apróvad és nagyvadállomány szaporodási időszaka is erre az időszakra jellemző, de itt is igaz, hogy, aki gondozza,
ápolja vadállományát nem biztos, hogy
eléri munkájának gyümölcsét.
A kalászos vetések mellett sajnos
nem nagyon használt az időjárás a
kukorica, napraforgó, valamint egyéb
mezőgazdasági és gyümölcskultúráknak sem. A vadállomány persze ahol
a növénykultúrák megmaradtak, még

ezt is károsíthatja, hisz az élőhely és
élelem lehetősége a megszokottnál szűkebb területre koncentrálódik, ezért
az ilyen területek fokozatos ellenőrzése szükséges a vadkár megelőzése céljából. Azok a területek ahol növénykultúrával fedettek és alacsony fekvésűek bizony csak nagyon nehezen száradnak ki és nagyon sokáig víznyelő helyként és dagonyaként funkcionálhatnak
a vadállomány részére. Ezek a helyek
gyakran nappali lakóhelyként is szolgálnak az ott maradt állatok részére, ezen
helyeket is ellenőrizni kell a jó vadgazdának mert betakarításkor kellemetlen
látványban lehet része.
Sajnos az időjárási viszonyok nem
kedveznek a termelőnek abból a szempontból sem, hogy kellő minőségű és
mennyiségű termésátlaga legyen, ezért
a jó minőségű termény árak bizony
elég magasak lehetnek, ami megterhelő
lehet a vadgazdálkodó szempontjából.
Ennek ellenére a „megmaradt” vadállomány állományjavítására a korábbiakhoz hasonlóan ismételten azt állítom,
hogy az, csak jó minőségű takarmán�nyal lehetséges.
Akit nem érintett az árvíz, az adjon
hálát az Istennek, és arra kérem hogy
segítsen annak a vadgazdálkodónak
akinek vadállományát olyan kár érte
amit csak hosszú-hosszú évek alatt
lehet minőségi és fenntartható szintre
hozni. Mert jót tenni jó, és a mi országunk a természeti környezet része, amit
nekünk a jövő számára meg kell őrizni.
Orosz Zoltán
vezetőségi tag
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Vadászszövetségi
Május 18-án választmányi ülést tartott szervezetünk. A választmányi ülésen
az éves rendes közgyűlésen túl tisztújításra is sor került volna, amelyet azonban a
Választmány - az éppen ebben az időben
a megyét sújtó árvízhelyzet miatt - nem
vett napirendre.
Az ülésen az elnökség beszámolt a
vadászszövetség 2009. évi tevékenységéről és a 2010. évi feladatokról. Tájékoztatót adott a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2010. évi pénzügyi tervről.
Ezek után következett a 2009. évi mérleg, eredménylevezetés és közhasznúsági jelentés elfogadása, majd az Ellenőrző
Bizottság beszámolója.
A gazdálkodás jogszerűségéről független könyvszakértő is beszámolt.
***
Szövetségünk Választmánya az elhalasztott tisztújítását június 10-én tartotta meg.
A választás alapján az elkövetkező öt
éves ciklusban:
Vadászszövetség elnöke Dr. Székely
László
Elnökségi tagok: Csuhai István, Galambos Kálmán, Gyurán János,

hírek

Kriston Nándor, Szaniszló Sándor, Szatmári Gyula, Tóth József, Tóth Á. Dénes
Ellenőrző bizottság elnöke: Lezák
Zoltán
Ellenőrző bizottság tagjai: Orosz
Zoltán, Rónai Kálmán, Varga Barna,
Varga Béla
***
A tisztségviselők megválasztását követően tartotta Vadászszövetségünk alakuló elnökségi ülését, amelyen megválasztották a Szövetség két elnökhelyettesét és
szakbizottságait.
A Szövetség gazdasági területeket felügyelő általános elnökhelyettes: Szaniszló
Sándor
A kommunikációs és koordinációs feladatokat ellátó elnökhelyettes: Szatmári
Gyula
A szakbizottságok összetétele:
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Bizottság elnöke Galambos Kálmán, tagjai Szatmári Péter, Szemán Jenő.
Hagyományvédő, oktatási és kul-

Közhasznúsági
jelentés
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2010. május 18-án megtartott éves Választmányi ülésén a 2009. évi közhasznúsági jelentést a küldöttek
egyhangúlag elfogadták.
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége (Adószám: 19066754-205) 2009. évi gazdálkodásának, közhasznúsági jelentésének főbb adatai:
Eszközök összesen: 13.046 eFt
Források összesen: 13.046 eFt
Cél szerinti és közhasznú tevékenység bevétele: 8.634 eFt.
Cél szerinti és közhasznú tevékenység ráfordításai: 8.450 eFt.
Vállalkozási tevékenység bevétele: 9.803 eFt. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 9.715 eFt. Tárgyévi eredmény cél szerinti
(közhasznú) tevékenységből: 184 eFt. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 88 eFt.
Az előzőekben bemutatott források és ráfordítások alapvetően Szövetségünk tartós közérdekű céljainak megvalósítása, többek között a vadászat kulturális örökségének megóvása, a vadgazdálkodással, vadvédelemmel kapcsolatos oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenység, a természet közeli vadgazdálkodás támogatása és a vadászat társadalmi elfogadottságának javítása, a megyei vadászati közélet megújítása érdekében a 2009-es esztendőben folytatott sokirányú tevékenységet szolgálták.
Dr. Székely László
Szövetség elnöke
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turális Bizottság elnöke Báthori Gábor,
tagjai Heinemann Pál, Kismartoni Károly.
Társadalmi kapcsolatok és kommunikációs Bizottság elnöke Szatmári Gyula, tagjai Kerchner József, Dr.
Kratkóczky Ferenc.
Pénzügyi, gazdálkodási Bizottság
elnöke Szaniszló Sándor, tagjai Molnár
György, Lázi János, és Nagy István.
***
Vadászszövetségünk június hónap
folyamán Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot (KSH szám:
19066754-9133-529-05, Nyilvántartási
szám: 00493-2008) tartott, melynek során
a hallgatók összesen 45 órában sajátíthatták el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait,
ismerkedhettek meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival, illetve készülhettek fel a június 23-ai vadászvizsgára.
***
A Szövetség elnöksége a Kamara vezetőségével együttes ülést tartott, melyen a
titkári beszámoló alapján áttekintették az
időszerű feladatokat, kitüntetések adományozásáról és a megyei vadásznap programjának véglegezéséről döntöttek.

MACSUGA ERVIN (1942-2010)
Elment a késműves fizikus. Ervint meghatározó alakja, termete, jellegzetes beszéde, különleges adottsága, sokoldalúsága
alapján sokan ismerték. Debrecenben fizikusként végez, majd
egy kutatóintézetben laborvezető. Fiatalon külföldön tájékozódik számos országban. Publikációi, másfél tucatnyi szabadalma emelik szakmai tekintélyét. Amikor eljött az ideje,
céget alapít, s tevékenysége a környezetvédelem, valamint a
vadászfelszerelések témájában hasznosul. Közel húsz éve dámvadas kertet tart fenn.
Nagyszívű, közösségi egyéniség, önzetlen gesztusokkal. Precízen megmunkált művészi kései ismertté tették a GRAYBULL
márkanevet. Szinte minden vadászati kiállításon ott van
késeivel. Míves munkái eljutnak kitüntetettekhez, 2007-ben őt is
elismerik a HubertusKereszt ezüst fokozatával. Többször támogatja a Vadászbált, s mint
törzstag, nem egyszer
előad a Miskolci Vadászklub rendezvényein.
De most Ervin elment.
Örökre. Hiányozni fog!

20. évfolyam 2. szám
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Vadászati

etika-etikett

Vadászavatás
Kamarai szervezetünk egyik fő célkitűzése, hogy vadászati hagyományainkat, a vadászati etikát, etikettet ápoljuk, hogy azok ne vesszenek a feledés
homályába az új vadászgenerációk is
találkozzanak a vadászat ezen elemeivel, és módjukban legyen azt gyakorolni.
Jelen számunkban a vadászavatás
témakörével foglalkozunk.
Hagyományaink két szertartást
tekintenek Vadászavatásnak, egyrészt a
vadászvizsgát tett új vadászok vadásszá
fogadását, másrészt – vadfajonként - az
első vad meglövését követő avatást.
Új vadászok fogadalomtétele
Az új vadászok évente egy alkalommal - a megyei vadásznapon - a vadászok zászlaja alatt, a vadászok közössége és a társadalom nyilvánossága előtt,
ünnepélyes körülmények között esküt
tesznek a vadászat írott és íratlan szabályainak betartására.
Az esküt követően a vadásztársadalom köztiszteletben álló vezetője dísztőr vállra helyezésével fogadja be a
jelölteket a vadászok táborába.

Az eskü letételéről és a vadásszá avatásról a résztvevők oklevelet kapnak.
***
A vadászavatás másik formája, egy
személy valamely vad vadászává avatása. Ez egy adott vadfaj első egyedének
elejtésekor történik.
Nézzük, elsőként, hogy ekkor mi is
illik?
Illik …
- a nagyvad elejtésének színhelyén,
a vad végtisztességének megadása után
az avatási ceremóniát lefolytatni, ahol
a kísérő feladata mindaz, ami a vadászháznál, terítéknél szokásos.
- a teríték megszemlélése után ünnepélyesen - felavatni az első vadját
sikeresen elejtő vadászt.
- az, hogy az avató személye köztiszteletben álló, tekintélyes, jó példát
mutató vadász legyen.
- még az avatás megkezdése előtt
levágni az avató pálcát, amely ne
legyen se hosszabb, se rövidebb kb.
egy méternél.
- az avató pálca vastagabb végét úgy
megfaragni, hogy oda az elejtett vadfaj és a vadászterület neve, valamint az
avatás dátuma beírható legyen.

A fogadalomtétel
esküszövege
„Én ………………………….. fogadom, hogy a magyar vadászok táborának méltó tagja kívánok lenni. Tiszteletben
tartom és védem a természetet, a benne élő élőlényeket, különösen az általam és vadásztársaim által terítékre hozott vadat.
Betartom és betartatom a vadászat írott és íratlan szabályait, mindig a biztonságos és sportszerű vadászatra
törekszem. Áldozatkészen ápolom a vadászat hagyományait, folyamatosan fejlesztem szakmai tudásomat, hogy
hozzáértésemmel, viselkedésemmel, magatartásommal a
kulturált, igaz vadászok közé kerülhessek. Isten engem
úgy segéljen.”

- egy emléklapot is kiállítani a felavatott vadász számára.
- az avatandó vadászt a lőtt vadja
mellé térdeltetni - ebben az esetben az
avatópálcát a jobb vállra kell helyezni, vagy az avatandó vadászt a vad fölé
fektetni - ebben az esetben az avatópálcával a nadrág ülepére kell finoman
(!) sújtani.
- hogy az avatandó vadász minden
esetben — a lőtt vadra helyezze a nyitott zárdugattyújú golyós vagy megtört
sörétes fegyverét.
- a felavatott vadásznak gratulálni.
- az avatópálcát vagy pálcákat megbecsült vadászati ereklyeként megőrizni, trófeaként kezelni.
Nem illik …
- az avatás jó kedvű, baráti szertartását brutális, kulturálatlan “ütlegeléssé” silányítani.
- megfeledkezni az avatópálca, az
emléklap átadásáról.
- „elveszíteni” az ünnepélyesen
átvett, egyszerű botból vadászati ereklyévé vált avatópálcát.
Forrás: Etikai Kódex

Példa az avatás szövegére
„Légy mindig igaz vadász, nemes lelkű türelmes és udvarias. Védd, tiszteld és szeresd a természetet. Ne csak lődd,
etesd, gondozd is a vadat. A szép lövés legyen büszkeséged, de ha sebeztél, kötelességed a vad kitartó keresése és
szenvedéstől való megváltása. Tiszteld és ápold a magyar
vadászhagyományokat, oszd meg élményeidet barátaiddal, és amit tapasztaltál, add át az utódoknak.
Az első pálcaütés után:
(a vadfaj neve) ……….. vadásszá fogadlak a vadászat védőszentjének, Szent Hubertusznak nevében.
A második pálcaütés után:
Felavatlak az igaz magyar vadászok nevében.
A harmadik pálcaütést követően:
és felavatlak, (a vadfaj neve) …………. vadásszá fogadlak a
magam nevében!
Vadászataidon Diana istenasszony fogadjon kegyeibe, és
sokszor díszítse kalapodat töret!”

Idei megyei vadásznapunkon is - hagyományainkhoz híven - lehetőséget biztosítunk az új vadászok részére
az avatáson való részvételre. Egyeztetés a 46/504-125-ös telefonszámon.
20. évfolyam 2. szám
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Földvásárlás

Vadász Hírmondó

Vadászatra

jogosultak földvásárlása

A Vidékfejlesztési Minisztériumnál
megkezdődtek a földtörvény módosításával kapcsolatos kodifikációs munkálatok. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet ezért kezdeményezte, hogy
a földtörvény módosítása során biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a vadászatra jogosult szervezetek földet vásárolhassanak, illetve az állami földterületekből hosszú távú, tartós bérlethez
juthassanak.
A kérés indokolásaként előadásra
került, hogy a vadgazdálkodás a mezőés erdőgazdasági területeken folyik, az
apróvad pedig kimondottan elsősorban
a mezőgazdasághoz kötődik. Az állami
tulajdonú vadnak búvóhelyre, takarmányra, vízre és védelemre van szüksége, melyet csak komplex élőhely fejlesztéssel lehet megoldani. A vadgazdálkodók ilyen fejlesztési lehetőségek-

Gödöllő

kel nem rendelkeznek, ugyanis földtulajdont nem vásárolhattak, illetve nem
vásárolhatnak, a rövid távú bérleményben pedig kimondottan éves szinten
gondolkodhatnak, ugyanis ezen területeken búvóhelyet, csenderes telepítést nem végezhetnek. Ebből adódóan a vad másnak a tulajdonát képező földterületeken él, táplálkozik és
okoz olyan károkat, melyek a termelő és a vadgazdálkodó között jelentős
feszültségforrássá válnak. Amennyiben
a közel 1400 vadászatra jogosult tulajdonosi, vagy tartós bérleti jogviszonyba kerülhetne, úgy a vadkárok is jelentős mértékben csökkennének, ugyanis
a saját tulajdonú földekhez koncentrálnák a vadat, így a károkat a vadászatra jogosult maga viselné. Tudni kell azt
is, hogy az utóbbi években az apróvad
állomány a felére csökkent, melynek

volt a szalonkázók fellegvára

A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete meghívására 2010-ben június
18-19.–én Gödöllőn került megrendezésre
a FANBPO AG (Nyugati Paleartikus Régió
Nemzeti Szalonkázó Szervezeteinek Szövetsége) éves konferenciája.
A kongresszushoz és a hozzá kapcsolódó Szalonka konferenciához a Vadvilág megőrzési Intézet és az „ERZSÉBET
Királyné Szálloda” biztosította a rendezvények nívójához
illeszkedő helyszínt.
2010. június 18.-án a FANBPO – a hagyományainak megfelelően – bemutatta az egyes tagszervezetei által (francia,
olasz, spanyol, svájci, ír, magyar, stb.) az elmúlt évben végzett erdei szalonkákra vonatkozó kutatásait. A konferencia
a nagyterem korlátozott befogadóképessége miatt zártkörű
volt, és megyénként 3-3 fő előre regisztrált résztvevő kapott
lehetőséget az előadások meghallgatására.
Az Elnöki megnyitót követően a tudományos konferencia
előadásait hallhattuk a Szálloda nagytermében, melyek témái
voltak a Magyarországon folyó erdei szalonka monitoring, a
CIC hasonló munkái, az olasz helyzet, a Vormsi szigeti szalonkák (kutatási rezervátum költőhelyek), az Azovi szigetek
szalonkái, a svájci szalonkák születési helyei, meteorológia és
a vonulás Franciaországban, rádió telemetriával megfigyelt
szalonkák, és a Soproni Egyetemen feldolgozott szalonka
szárnyak vizsgálati eredményei. A konferencia utolsó előadását követően egy szalonka témájú film került levetítésre.
A konferencia megrendezését „A tudomány eredményei, az
eredmények közlésének tudománya a Szent István Egyetemen”
c. TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0004 pályázat támogatja.
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pótlásához az élőhely fejlesztés, azaz a
vadeltartó képesség növelése elengedhetetlen. Mindez akkor valósulhat meg,
ha a vadgazdálkodók saját földterületeiken tervezhetnék az élőhely fejlesztést.
A vadgazdálkodás az az ágazat, melynek révén a turizmus az ország legeldugottabb szegletébe is eljuthat, és devizatermelő forrássá válhat. Ha a vadászatra jogosultak földet vásárolhatnak,
illetve tartósan bérbe vehetnek, akkor
olyan fejlesztési lehetőség előtt állnak,
mellyel az apróvad állomány rövidtávon számottevően fejleszthető és ezzel
párhuzamosan a vadászturizmus jelentősen növelhető.
A magyar vadgazdálkodás és vadászat, mint a mezőgazdaság egyik ágazata, még ma is jelentős tekintéllyel bír
Európában, de más földrészeken is.

Jómagam, de a rendezvényen résztvevő elhivatott „magyar
szalonkázók” is sok új információt kaptak és sok érdekességet tudtak megismerni az Európa különböző országaiban
folyó szalonkás témájú kutatásokból.
Az elnök zárszavában méltatta a most is folyó erdei szalonka monitoring programba fektetett nagyon nagy erőfeszítéseket ezért a nemes vadászati ügyért, a Magyarországon tradicionális tavaszi szalonkavadászat megmentéséért, és
őszintén biztatott bennünket a kitartó folytatásra.
A tudományos konferencia kapcsán újból megragadom
az alkalmat és a magam és a szalonka várók népes tábora nevében köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki akár
csak eszmei támogatóként is a szalonka monitoring-program
mellé állt, de különösképpen azoknak, akik ennek az elérésében segédkeztek.
Galambos Kálmán
megyei szalonka koordinátor

Utánkeresést vállalnak
Csontos Béla (Telkibánya) 30/854-73-91
Erdős Tamás (Répáshuta) 20/926-10-86
Kaczúr András (Tolcsva) 30/263-55-08
Leskó Tibor (Miskolc) 30/922-4042
Németh Szabolcs (Méra) 20/3162-522
Ruszinkovics Ferenc (Felsővadász) 70/261-40-21
Szabó Ádám (Szögliget) 30/986-2556
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I. Zempléni Családi Lövésznap
Az I. gyereknappal egybekötött
Zempléni Családi Lövésznap az Északerdő ZRt. által üzemeltetett Koplalói
lőtéren 2010. július 10-én került megrendezésre, amatőr sport- és hivatásos
vadászok, valamint erdészek részére.
A délelőtt folyamán mindenki számára gyakorlási lehetőséget biztosítottunk a trapp, korongvadász és légpuskás lőpályán, majd délután házi bajnokságra került sor. A családok többi
tagja számára gazdag gyermekprogramokkal (kézműves foglalkozás, légpuska és lézeres lövészet), főzési lehetőséggel, valamint a Telkibányai Dalárda előadásával készültünk.
A koronglövő gépeket Budai Péter,
az Északerdő ZRt. Hegyközi igazgatója
bocsájtotta rendelkezésünkre, valamint
vezette le a lövészetet Szabó János karcagi sportvadász segítségével.
A főzéshez szüksége alapanyagokról
a Kéked és Környéke Földtulajdonosi
Vt, az étkek minőségéről Tisza Zoltán
főszakácsunk gondoskodott. Estére az
üres kondérok magukért beszéltek!
A regisztráció során 50 fő egyéni, és
8 csapat nevezett be a házi bajnokságra.

retnénk egy ilyen programot közzétenni, hogy mindenki időben értesülhessen róla.
E program igazán a nagyvadas
területen vadászóknak volt újdonság,
hiszen nekik a sörétes puska csövét
igazán forróra lőni nem mindennapi
dolog, hiszen ritkábban adatik meg az
apróvad vadászat lehetősége.

A nap sikerességét bizonyítja, hogy
azóta már sokan bejelentkeztek a
jövő évi lövésznapra, valamint javasolták egy hegyi lövészklub létrehozását,
mely alapja lehetne egy összefogottabb
megyei amatőr lövészklubnak.
Szemán Jenő
Vadvéd-vadgazd. biz. tagja

A trapp lövészeten a Vérmókusok, a Vérnyulak és az XXL csapata, míg a korongvadászaton a Vérnyulak, a Szarvaskolbász SC. és a Fánkfalók jeleskedtek. Egyéni kategóriában
Kovács József és Durda Péter vehették
át az első helyezést.
Női kategóriában (légpuska)
Szabóné Edit diadalmaskodott. Gyermekek számára a lézeres lövészeten
Bukovszky Péter, Rohály Ramóna és
Varró Zoltán érte el az első három
helyet.
Az első ízben megrendezésre kerülő lövésznapon Wallendums Péter volt
a meghívott vendég, aki a díjak átadásával zárta be a lövésznapot.
Az OMVK B.-A.-Z. megyei Területi
Szervezete vezetőségét már régóta foglalkoztatja a gondolat, hogy hogyan
lehetne a vadászok lőkészségének a
javításához hozzájárulni. Éppen ezért
az igen jól sikerült főpróba után jövőre
már a megyei eseménynaptárba is sze-
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A 2010-es

tavaszi őzbak eredmények
lyük felkészülni és segítséget nyújtani a
területeik vadállományának.
A bemutatott őztrófeák nagyobbik
hányadát (65%) hazai vadászok, míg a
kisebbik hányadát (35%) külföldi bérvadászok ejtették el.
Nézzük ezek után, hogyan alakulnak a rendelkezésre álló adatokból kiindulva az érmes trófeák és arányai.
Az elejtett őzbakok trófeái közül
csupán 8,9%-os mértékű az érmes
arány. Az elejtett bakok 4,3 %-a kapott
hibás lelövés minősítést.

Természetesen ebben az a tény is
szerepet játszik, hogy május második
felében és két héttel ezt követően június elején is óriási árhullám vonult le a
megyénk területén. Az eddig még nem
látott vízállás, maga is óriási területeket
öntött el, de a legnagyobb problémát a
júniusi gátszakadások okozták.
Az árterületek vadgazdálkodói már
mondhatni forgatókönyv szerint tudták a náluk „rendszeresen” jelentkező vizek által a vadban okozott károkat kivédeni, enyhíteni. Tették mindezt azzal egy időben, hogy adott esetben a saját vagyonaikban is kár keletkezett. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a megfeszített védekezési munkálatok ellenére is több helyen szakadt
át a védmű, és ezzel olyan területeket
öntött el víz ahol annak előtte nem
kellett ettől tartani. Az itt gazdálkodó
vadászatra jogosultaknak nem volt esé-

A megyénk őzállományára a 200350 gramm közötti súlyú agancsok
jellemzőek, ezek aránya 67,3%. A legjellemzőbb kategória (147db – 26%)
a 250-300 gramm közötti csoportból
származik. Egy-egy kimagaslóan nagy
súlyú (500g felett) trófea is esik évről
évre, de ezek csak a kivételek, amelyek
erősítik a szabályt.
Visszatérő dilemmám, hogy az
eredmények sorba rendezése kapcsán
melyik értékmérő tulajdonság legyen a
kiindulási alap. Az őzbak trófeák esetében is rangsorolhatok csupán gazdasági alapon, 24 órás kiskoponyás (fizető)
súly alapján, de talán akkor sem hibázok, ha a komplex nemzetközi képlet alapján kialakult (IP) pont szerint
veszem a sorrendet.
Mivel hazánkban a súly alapján történő rangsorolás a kedveltebb és elfo-

gadottabb, ezért a táblázatban ez alapján mutatjuk be a megyei tíz legjobb
bakot.
Ahogyan az a kimagasló értékű trófeák táblázatából is kitűnik, a 4-5 éves
korosztályból kerül terítékre az agancsok 79,2%-a. Az öreg korcsoportba
tartozó őzbakok alig haladják meg a
15%-ot, és a golyóérettségi kort megélő őzbakok aránya pedig nem éri el a
8%-ot sem. A legtöbb elejtés (190 db –
33,6%) a 4 éves korosztályból történt.
Annak ellenére, hogy megyénk területén katasztrófa kialakulása volt tapasztalható és kihirdetésre került rendkívüli helyzet is, úgy hiszem, megállapíthatjuk, hogy megyénk területén is találhatóak olyan kimagaslóan megfontolt, céltudatos és okszerű vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultak,
akik eredményeire büszkék lehetünk
és követhetjük példájukat. Odafigyelve erre, tovább növelhetőek megyénk
eredményei, bár az elkövetkező időben
leginkább az elszenvedett károk helyreállításáé, a lecsökkent vadállomány
pótlásáé, újra neveléséé és a türelmes
önmegtartóztató vadgazdálkodásé lesz
a legfőbb szerep.

Galambos Kálmán
Vadgazdálkodási
és Vadvédelmi Bizottság elnöke

Súly (g)

Vadgazdálkodó egység	

CIC-IP

Kor	

Érem	

Fotó

561
540
536
529
528
524
509
498
479
476

Miskóc-IKR Vt.
Bodrog Vt.
Mezőcsáti Hubertus Vt.
Kenézlői Dózsa Vt.
Miskóc-IKR Vt.
Szentistváni Aranyfácán Vt.
Bodrog Vt.
652610. FTVK.
Tálóközi Bérkilövő Vt.
Miskóc-IKR Vt.

145,05
133.2
126,85
131,18
150,2
125.88
127,33
131,85
123,7
117,83

5
4
5
4
5
4
5
5
3
7

A
A
E
A
A
E
E
A
E
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
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„Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány a Vadászkamara és Vadászszövetség területi szervezeteivel karöltve az árvízzel sújtott vadászterületek segítése érdekében gyűjtést indított vadászok, természetvédők és szimpatizánsok körében. Természetesen a gyűjtéshez egyéb társaságok, szervezetek, magánszemélyek is csatlakozhatnak adományaikkal. Az árvíz kárvallottjainak szánt anyagi
támogatásokat a

10402764-49534852-49511017
számlaszámra várjuk!
Az adományok beérkezését követően az alapítvány kuratóriuma konzultálva a Vadászkamara, a
Vadászszövetség valamint a Vadászati Hatóság megyei szerveivel kívánja a rászoruló vadgazdálkodók
részére eljuttatni a támogatásokat.
Bízunk abban, hogy mindenki átérzi a program jelentőségét, és akár csekély összeggel is, de támogatja az árvízkárosult vadászatra jogosultak megsegítését!

Grillezett

vaddisznóborda

12 szelet csontos vaddisznókaraj, 3-4
szál kakukkfű, 1 cs. petrezselyem, 4
gerezd fokhagyma, 2,5 dl olíva olaj,
1 dl fehérbor, 1 tk. mustárpor, 1 tk.
curry por, 1 tk. méz, só, bors
A karajszeleteket enyhén kiklopfoljuk és besózzuk, majd kb. fél
óráig pihenni hagyjuk hűvös helyen.
Ezalatt jó parazsat készítünk a grillsütőben és felnyitunk egy üveg kedvünkre való bort, vagy készítünk
magunknak egy hideg fröccsöt. Ha
ezzel megvagyunk, a hússzeletek
mindkét oldalát kenjük meg olajjal
(hogy ne ragadjanak hozzá a rácshoz) és tegyük fel őket sülni. Miközben a húsok grilleződnek, készítsük
el az utólagos pácot, azaz a szószt.
A kakukkfű leveleit húzzuk le a
szárról és a petrezselyemmel együtt
vágjuk fel apróra, szinte pépesre. Ezt
egy tálban keverjük össze a zúzott
fokhagymával és az olajjal, illetve a

V

további fűszerekkel, majd folyamatos
kevergetés mellett engedjük fel a borral. Végül a só és a méz hozzáadásával
segítjük elő az ízek felszínre törését. A
grillrácsról lekerülő vaddisznóbordákat
ebben a mártásban forgatjuk meg, és
forrón, tetszés szerinti körettel tálaljuk.
Az étel mellé, nyáresti grillezésnél
egy finom, üde, jól lehűtött rosé bort
javaslunk.
Tájékoztatjuk a vadásztársadalmat, hogy a Vadászkamara vezetősége fotóarchívumot kíván létrehozni. Kérjük ezért, hogy a különféle kulturális rendezvényekről, vadászati – vadgazdálkodási programokról, társas vadászatokról, trófeákról stb. készült fotóikat részünkre küldjék meg.
A papírformátumú képeket feldolgozást követően
visszaadjuk.
e.mail: omvk.borsod@vipmail.hu
3526 Miskolc, Tass u. 18.
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