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Négy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal Bükkzsérc község önkormányzata és a térség vadgazdálkodói
szervezték meg az első favágóversenyt és
vadásznapot. Büszkén mondhatjuk, hogy
a rendezvény mára tradícióvá vált és
országos hírnévre tett szert, hiszen a versenyzőkön kívül, igen nagy létszámú vendég- és látogatósereg is érkezett augusztus utolsó hétvégéjén Bükkzsércre, a IV.
Stihl Regionális Favágóverseny válogatójára és Regionális Vadásznapra.
A rendezvény helyszíne a település
tetején, az Agit-tetőn található, ahol
minden évben valami új beruházás,
minden évben újabb programok, látványos bemutatók várják az érdeklődőket, így mindenki megtalálja a kedvére
való szórakozást.
Az egész napos esemény délelőtt
kilenc órakor a Borsodi vadászkürtösök szignáljával vette kezdetét, melyet
a Hubertus istentisztelet követett. A
szentmise után a megyei vadászzászló
bevonulásával egy időben egy saroglyán
két őzbakot helyeztek terítékre a nagyszínpad pódiumán.
Az ünnepélyes megnyitón elsőként
Kriston Nándor kamarai elnökünk, dr.
Székely László szövetségi elnökünk,
Gémesi József, az Andreas Stihl Kft.
munkatársa és Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere köszöntötte az
erdészeket, vadászokat és mindazokat,
akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, melyet az előtte szólók után
Tállai András a térség országgyűlési
képviselője, a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese nyitott meg.
A megnyitót követően kitüntetések
átadására került sor, ahol mind országos, mind megyei kitüntetéseket is átvehettek az arra érdemes vadásztársak. A
vadászati elismerések mellett itt került
kihirdetésre a háromfordulós megyei
koronglövő verseny végeredménye is
mind egyéni, mind csapatversenyben.
Amikor a színpadi hivatalos programok délelőttre befejeződtek, akkor kezdődött a favágóverseny, ahol jónéhány
csapat több fordulóban kombinált darabolás; gallyazás, választékolás; hasítás;
sarangolás versenyszámokban mérhette
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össze tudását. És azért, hogy ne csak a fejszéké és motorfűrészeké legyen a főszerep,
idén először a favágók mellett bemutatkoztak e nehéz szakma segítői is, aminek
köszönhetően lovas rönkhúzóverseny is
színesítette a programokat.

köszönhetően nemcsak megyénkből,
hanem Heves megyéből is jónéhányan
érkeztek, aminek köszönhetően számos
vadászatra jogosult és nem vadászó
civil baráti társaság sátrai alatt bográcsban, tárcsán és volt ahol sparhelten is

A versenyre érkezett nevezettek mellett természetesen nem maradhatott el
a főzőcsapatok megmérettetése sem.
A település, illetve a helyszín megyehatáron lévő földrajzi elhelyezkedésének

főttek, sültek a finomabbnál-finomabb
illatot terjesztő erdei, mezei ételek.
A sátrak mellett, között mindeközben szabadtéri trófeakiállítás volt látható, mely már hagyománnyá vált a
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borsodi vadásznapokon, megteremtve
ezzel a „Vadászok utcája” hangulatát,
melyen nagyon impozáns trófeákban és
vadászati eszközökben is gyönyörködhettek az érdeklődők.
A délutánba jócskán belenyúlva a favágóverseny befejezését követően, mintegy
„levezetésként” rönkátvágó verseny is zajlott, amelynek összegzését követően került
sor mind ennek a programrésznek, mind
a teljes versenysorozat és vadételfőző versenynek az eredményhirdetésére is.
Külön öröm számunkra, hogy az
ország több pontjáról érkező favágók
közül a legelőkelőbb helyet, az első
helyezést az Északerdő ZRt. egyik
csapatának sikerült megszerezni. A
vadételfőzésben – megvédve az elmúlt
évi címét is - első helyezést ért el a
Tardi II. Rákóczi Ferenc vadásztársaság, megelőzve a Szomolya-Bogács
FTK Diana Vadászhölgy Klubjával közös
csapatát és a Matyó Agrártermelő Zrt-t.

Különdíjban részesült a Vászonvőgyi
Vadászklub, az Emődi Vt. és a DélBükki Bérkilövő Vt.
A közel estig tartó programok után
könnyűzenei koncert, majd tűzijáték és
hajnalig tartó utcabál következett igen
kitartó és szórakozó közönséggel.
Aki a nyár utolsó hétvégéjét Bükkzsércen töltötte, az biztos, hogy egy
nagyon tartalmas és színvonalas rendezvényen vehetett részt, aki pedig valamilyen oknál fogva kihagyta ezt a napot,
az már most jegyezze be a naptárába
a 2015. augusztus 29-ét, mert folytatás
következik!
Tóth Á. Dénes
		
A rendezvényekről készült fotókat
megtekinthetik a
www.borsodivadasz.hu
honlapunk „Fotógaléria”
menüpontjában.

A VERSENYSZÁMOK
EREDMÉNYEI
Favágóverseny:
1. Északerdő Zrt. 2. csapat
2. Vértesi Erdő Zrt.
3. Északerdő ZRt. 1. csapat
Rönkátvágó verseny:
1. Északerdő ZRt. 2. csapat
2. Egererdő Zrt. Mátrai csapat
3. Egererdő ZRt. Irdatlanok
Rönkhúzó verseny:
1. Dexler Gábor - Kóspallag
2. Pauliscsák Szabolcs - Szokolya
3. Péterfi Norbert - Szob

KÜRTÖS ADATBÁZIS
Július-augusztus hónapokban a Vadászszövetség szervezésében vadászkürtös
tanfolyam került lebonyolításra, melynek köszönhetően megyénkben újra
bővült azon személyek köre, akik gyakorolják és ápolják a vadászati kultúra ezen formáját.
A hagyományápolás mellett természetesen mind a régi, mind az új kürtösök
részt vesznek társasvadászatok terítékénél a tiszteletadáson, vadászati rendezvényeken, baráti összejöveteleken, temetéseken és persze minden olyan helyen,
ahol igény van munkájukra.
A vadászati szervezeteink ötlete alapján, éppen ezért a www.borsodivadasz.hu
honlapon egy vadászkürtös adatbázist hozunk létre, ahol mindazon személyek elérhetősége megtalálható lesz, akik – természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében – vadászkürtölést vállalnak megyénkben.

24. évfolyam 2. szám

3

Vadgazdálkodói

konferencia

Vadász Hírmondó

Szakmai vadgazdálkodói
a Miskolci Egyetemen

konferencia

2014. MÁJUS 14-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE, AZ
ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE ÉS A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN „A VADÁSZATI JOG GYAKORLÁSÁNAK AKTUÁLIS JOGKÉRDÉSEI – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEIRE” CÍMŰ VADGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA A MISKOLCI EGYETEMEN.

A témaválasztás alapját a 2014. március 15-én hatályba lépett, új magyar
Polgári törvénykönyv megszületése
adta, mely jelentős jogszabályi változásokat hozott a vadászatra jogosultak
körében is. A konferencia helyszínéül
az Egyetem egyik jól felszerelt nagyméretű előadójában került sor, ahol a szervezők legnagyobb örömére a hatalmas
érdeklődésnek köszönhetően közel 200
vadász jelent meg. Nagy örömre adott
okot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei vadászatra jogosultak szinte
kivétel nélkül képviseltették magukat a
színvonalas szakmai rendezvényen, de
jelen voltak az érintett hatóságok képviselői is, úgy mint a megyei kormányhivatal, rendőrség, bíróság, ügyészség
munkatársai. Külön megtiszteltetés
volt, hogy elfogadta meghívásunkat
az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke, Pechtol János,
az OMVV és OMVK jogi képviselője
dr. Székely István, a Nimród vadászújság kiadó igazgatója dr. Kun Edit
és a Vadászlap főszerkesztő-helyettese
Wallendums Péter.
A megjelenteket dr. Székely László, a Vadászok és Vadgazdálkodók
Észak-magyarországi Területi Szövetségének Elnöke és dr. Szabó Balázs, a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, az Országos
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Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei
Területi Szervezetének Vezetőségi tagja
köszöntette. Elnök úr megnyitó gondolataiban kiemelte a vadászati közélet és
kultúra javításának fontosságát, emellett kitért arra is, hogy mennyire hasznos a szakmai jellegű ismeretek átadása
a vadászok, vadászatra jogosultak részére, melyben kiváló partner a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kara. Erre kitűnő példa, hogy már nem
első alkalommal került megrendezésre
közös konferencia a jogi karon. Ezt
követően Szabó Balázs, mint a konferencia főszervezője és levezetője bemutatta a konferencia előadóit és témáikat.

kat az új polgári törvénykönyv rendelkezéseinek fényében. Feltétlen kiemelést érdemelnek az egyesületek vezető
tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályok, melyek gyakorlati alkalmazása az egyik legvitatottabb kérdésként merült fel az elmúlt időszakban
a vadásztársaságok életében is, ugyanis
a média hatására a vadászatra jogosultak vezetőiben komoly félelem alakult
ki saját pozíciójuk kapcsán, konkrétan
anyagi felelőséggel tartoznak-e társaságuk káraiért.
Fontos volt, hogy az előadás rámutatott a szabályok pontos értelmezésére, magyarázatára, ezáltal tisztázva sok
korábban felmerült aggályt, kérdést a
vezetői tisztségekre vonatkozó jogszabályok kapcsán. A törvény pontos értelmezésén kívül további segítséget, biztosítékot jelenthet majd az előadások során
is felvetett biztosítások megkötése is,
melyek pontos tartalmát a napokban az
OMVV által kiírt pályázatban formálhatnak meg a biztosító társaságok.

Az első pár percben a résztvevők a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának vadászati témakörben
kifejtett oktatási tevékenységét ismerhették meg a jogi kar hallgatói önkormányzatának vezetőinek bemutatásában, egyfajta rövid felvezetőként.
Az első szakmai előadást dr. Kiss
István, a Miskolci Törvényszék gazdasági kollégiumvezetője tartotta meg: A
vadásztársaságok szempontjából releváns, egyesületekre vonatkozó új Ptk.
szabályok címmel. A téma jellegéből
adódóan meglehetősen terjedelmesen
taglalta bíró úr az egyesületeket, így sok
vadászatra jogosultat érintő változáso-

A második előadás már szűkebb
területet ölelt fel, konkrétan: A vadászható állat által okozott károkért való
felelősség, különös tekintettel a „vadütközés” eseteire, melyet dr. Barta Judit,
ME-ÁJK Kereskedelmi Jogi intézeti
Tanszék tanszékvezető asszonya ismertetett. A konferencia résztvevői körében talán az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadásból kiderült, hogy
az új szabályozás nem változott akkora
mértékben, mint azt korábban a média
beharangozta, ugyanakkor kétségtelen
tény az is, hogy a károkért való felelősség mentesülése meglehetősen szűk
körben valósulhat meg, nem kis fejtö-
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rést és aggodalmat okozva a vadászatra jogosultak képviselőinek, hiszen a
friss adatokat is figyelembe véve nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyarországi nagyvadállomány mérete és az
ehhez köthető egyéb külső körülmények előidézhetik továbbra is a vaddal
való ütközések megtörténtét, ezekből
jogvitáit.
A harmadik előadó dr. Pecsenye
Csaba, a Miskolci Törvényszék polgári- közigazgatási- munkaügyi kollégiumvezető bírója volt, aki: A vad tulajdonjoga az új Ptk.-ban és a vadban okozott
kár összefüggései, a vadkár bírói gyakorlatáról tartott rendkívül érdekes
előadást. Bevezetőként az előadó tisztázta a különböző kár típusokat, amelyek megjelenhetnek a vadászterületeken, a teljesség igénye nélkül a vadkár,
a vadászható állat által okozott kár, a
vadászati kár, a vad elpusztításával okozott károk és az egyéb károk. Ezt követően a vadkár megállapítására és rendezésére vonatkozó szabályok kerültek

Hivatásos

bemutatásra, külön figyelmet szentelve
a résztvevő szervek, személyek gyakorlatban gyakran elkövetett hibáira.
A szakmai előadások sorát dr. Nyitrai Péter, a ME-ÁJK Közigazgatási Jogi
Tanszék, tanszékvezető docense tartotta
a fegyvertartás aktuális szabályai témakörben, különös tekintettel a gyakorlati problémákra, hiányosságokra, melyek
jelenleg nem, vagy nem megfelelően
vannak szabályozva. Ebben a körben
említést érdemel például az autópályán
vagy közterületen történő vadelejtés
esetköre, illetve az átadott fegyverekhez
történő lőszerek vásárlásához szükséges
engedély/jogosultság hiánya.
Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket
feltenni az előadókhoz az elhangzott
témakörökben. Az érdeklődést kiválóan mutatja a kérdések során mutatott
aktivitás, hiszen valamennyi előadóhoz
érkeztek kérdések, de leginkább a vadkárral, vadütközéssel és vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos szabá-

lyok érdekelték a megjelent vadászokat.
Örömünkre szolgált, hogy dr. Székely
István úr is aktívan bekapcsolódott a
szakmai konzultációba és a saját elképzeléseivel, véleményével is kiegészítette
a színvonalas előadásokat.
Mindenképpen eredményesnek és
rendkívül hasznosnak bizonyult a konferencia, hiszen sikerült sok vitatott kérdést tisztázni, és korrekt tájékoztatást
adni a vadászatra jogosultak képviselőinek a megváltozott jogszabályi környezetről. Reményeink szerint a jövőben
is hasonló vagy még nagyobb érdeklődés mellett kerülhetnek megrendezésre szakmai rendezvényeink a Vadászok
és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége, az Országos
Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei
Területi Szervezete és a Miskolci Egyetem közös szervezésében.
Dr. Szabó Balázs

vadász továbbképzés és verseny

JÚNIUS 18-ÁN TARTOTTA HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉSÉT ÉS VERSENYÉT AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA
B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE
Az elsősorban hivatásos vadászok
részére megszervezett egész napos program első felében, délelőtt a szerencsi
Rákóczi vár színháztermében gyűltek
össze a szakma képviselői, azért, hogy
tevékenységük gyakorlásához, annak
elősegítése érdekében és az aktuális
információk megismerésével bővítsék
ismereteiket a továbbképzésen.
Az első előadást az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa,
Rózsa Sándor osztályvezető tartotta, vadgazdálkodás a Natura 2000-es
és védett területeken címmel. Részletesen kitért a szervezetük tevékenységére, valamint a vadászatra jogosultakra
háruló feladatokra, előírásokra felhívva a figyelmet az esetlegesen felmerülő
problémák kezelésére.
A következő előadó - Fónagy István r.százados, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola oktatója - a ren-
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dészeti feladatokat ellátó személyek
intézkedési lehetőségeivel ismertette
meg a hallgatókat. Az előadása mellett videofilm segítségével gyakorlatban
mutatta be, hogy hogyan kell a hivatásos vadásznak egy jármű megállítást,
igazoltatást, átvizsgálást, motozást elvégezni kint a szabad területen.
A rendészeti ismereteket követően
Somfalvi Ervin, a Vadászlap felelős
szerkesztője vadhívással kapcsolatban
tartott tartalmas bemutatót és előadást.

A bemutató mellett saját megfigyelésekkel, tapasztalatokkal és praktikákkal
látta el az érdeklődőket, akik kihasználva a lehetőséget az előadásokat követően saját eszközeikkel, kiscsoportos
foglalkozások keretében együttesen gyakorolták a vadhívás, de főként az őzhívás rejtelmeit.
A gyakorlás mellett az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai is lehetőséget adtak arra, hogy az érdeklődő
vadászatra jogosultak személyes konzul-
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tációt folytassanak az igazgatóság szakembereivel, valamint térinformatikai
rendszer segítségével beazonosítsák a
vadászterületükön elhelyezkedő védett
területeket.
A délelőtt Tóth Á. Dénes kamarai
tikár ismertetőjével zárult, ahol számtalan nyári eseményre hívta fel a figyelmet, hívva és várva az érdeklődőket
minden egyes programra.
A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott az
esemény, ahol hivatásos vadászok
megyei versenyére került sor. A nevezőknek mind elméleti, mind gyakorlati
feladatok, felismerések és trófeabírálat
valamint kisgolyós és sörétes lövészet
során kellett számot adni a hozzáértésről, felkészültségről és természetesen a
lőtudományról.

versenynek, ahova az ország valamen�nyi megyéjéből érkeztek versenyzők.
A döntőn a megyei válogatóversenyek győztesei, illetve az előző verseny
dobogósai „feszültek” egymásnak, hogy
eldöntsék melyikük teljesíti legjobban
a területi sajátosságoknak megfelelően kialakított változatos versenyt. Lövészet, trófeabecslés és minősítés, állattani
ismeretek, elméleti teszt, növényismeret,
kinológia, vadászkürt, ragadozógazdálkodás-címszavak abból a versenyprogramból, melyből a versenyzőknek a két nap
alatt kellett minél több pontot gyűjteni.
A verseny összetettsége és az arányok kialakítása egyértelművé tették,
hogy egy-egy versenyszám kiemelkedő
teljesítésével nem lehet babérokra törni.
Egyenletesen, minden feladatban felkészültnek kellett lenni.

A verseny eredményhirdetésére késő
délután került sor, ahol Kriston Nándor a Vadászkamara elnöke adta át a
helyezettek részére az okleveleket, valamint az elismerés mellé a vásárlási utalványokat.
A verseny méltatását követően ismertette azt is, hogy megyénket Mérész
Gergő, mint első helyezett képviselheti a közeljövőben megrendezésre kerülő
országos megmérettetésen.
Helyezettek: I. Mérész Gergő, II.
Varga László, III. Gál István, IV. Kapás
Péter, V. ifj. Kertész László

A gyakorlati versenyrész alatt az
OMVK hivatásos vadász osztály alelnöki értekezletet hívott össze, melyen
az ősszel megrendezésre kerülő konferencia, valamint a rendészeti vizsgák
tapasztalatai is szóba kerültek.

A végső számadásnál ifj. Kuslits
István (Győr-Moson–Sopron megye)
bizonyult a legjobbnak. A második
helyezést Gál Péter (Békés megye) érte
el mindössze 11 ponttal lemaradva a
győztestől. A dobogó harmadik fokára
a Vas megyét képviselő Szalai Csaba
állhatott fel.
A megyénket képviselő Mérész
Gergő, - Zempléni II. Rákóczi Vt. hivatásos vadásza – a 21 induló közül a 9.
helyezést szerezte meg, úgy, hogy az
apróvadgazdálkodás és ragadozómadár
témakörökben nyújtott kiemelkedő
eredményéért különdíjban is részesült!
A helyezetteknek járó díjakat és serlegeket dr. Jámbor László – az OMVK
újonnan megválasztott elnöke – adta át,
aki az OMVK hivatásos vadász osztály
alelnökével Fodermayer Vilmossal, a
verseny megnyitójától az eredményhirdetésig a teljes programon részt vett.
A támogatóknak köszönhetően a
versenyzők értékes díjakkal is gazdagodtak.
Tóth Á. Dénes

ORSZÁGOS VERSENY
Az országos megmérettetésre július
24-25. között a Mecsekerdő Zrt. Sasréti
Vadászházának környezetében, az erdőgazdaság társszervezésében került sor.
A felújított, egykoron Biedermann
kastély méltó környezete volt a szakmai
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Ifjúsági

programok

1.) II. GYERMEK VADÁSZNAP

2.) BASKÓI VADÁSZTÁBOR

3.) ŐZHÍVÁS KARCAGON

2014. június 28-án Szécsényben
került megrendezésre a II. Országos
Gyermek vadásznap az OMVK Nógrád és B.-A.-Z. megyei Területi Szervezetének összefogásában. A csodálatos kastélyparkban hat csapat mérhette
össze tudását „vadászati” ismeretekből.
Megyénk gyermekei kimagasló tudásuknak köszönhetően az első két helyezést szerezték meg. Két csapatunk - az
Északerdő Gímbikái és az Otis Tardák
- ismét bebizonyították, hogy a gyermekek nevelése, képzése milyen fontos és
nem hiábavaló feladat.

A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói
Tábor 2014. július 13-19. között vadásztábort szervezett Baskón, a Dél-Zemplén szívében megbúvó, alig 200 lelket
számláló, csendes zsákfaluban.

Az OMVK B.-A.-Z. megyei Területi
Szervezete, valamint a Karcagi Nagykun

Mielőtt azonban az időben előre
szaladnánk el kell mondanunk, hogy a
megmérettetésre már péntek reggel útra
keltünk. Megtekintettük Mezőkövesden Csirmaz Zsolt bőrkikészítő műhelyét, majd a hatvani Grassalkovichkastélyt, mely jelenleg a közelmúltban
átadott Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumnak ad otthont. A múzeumban jelenleg időszaki kiállításként
Kittenberger Kálmán életével ismerkedhettünk meg. Nomád Földi László
vezetésével, az anekdotákkal átszőtt előadását sokszor tátott szájjal hallgatták a
gyermekek, és egy értékes délutánnal a
szívünkben indultunk tovább.

A programon a 10-16 év közötti,
vadászat iránt nyitott korosztály vett
részt. A gyerekek különböző előadásokat hallgathattak a gyakorlatban régóta járatos előadóktól. Tóth Á. Dénes,
Varró Zoltán, Wallendums Péter, Bán
Beatrix, Baló Attila és felesége Jutka
előadásaikkal, bemutatóikkal színesítették a tábor programjait.

A vadásztábor csapata változatos,
élményekben gazdag programokat
kínált a gyerekeknek, melyek közül a
legnépszerűbbeknek az alkonyati cserkeléssel összekötött vadles és a terepjáróval történő vadetetés bizonyultak,
melyek Hegedűs Szilárddal és a vadászterület hivatásos vadászainak közreműködésével valósultak meg.
A biztonságos lőfegyverhasználattal
kapcsolatos tudnivalókat a szerencsi,
Levente Lőtéren tett tanulmányi kirándulás alkalmával sajátíthatták el a fiatalok, Jolsvay János lőtérvezető bemutatójának segítségével.

A hazautazás a vadásznap után vasárnap reggel történt, amikor még útba
ejtettük a Szalajka-völgyet. A gyönyörű, rendkívül színes múlttal rendelkező területet Grédics Szilárd vezetésével
ismerhettük meg. Ezúton szeretnénk
mindenkinek köszönetünket és hálánkat kifejezni, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy Ifjú Nimródjaink e pár élményekkel teli napot együtt tölthették.

A különböző településekről érkező gyerekek a vadásztábor folyamán
összekovácsolódtak, saját elmondásuk szerint egy „varázslatos kalandban” volt részük, és már alig várják,
hogy újra részesei legyenek ennek az
élménynek.
Búcsúmottónk:
„JÖVŐRE UGYANITT! ERDŐN,
MEZŐN, BASKÓN!”

Bótáné Batta Olga

Hegedűs Viktória

24. évfolyam 2. szám

Vadásztársaság szervezésében augusztus
1-8. között harminc általános iskolás
gyerek részvételével Karcagon rendeztük
meg egyhetes nyári táborunkat. A nem
mindennapi ötlet, hogy az őzek nászának kellős közepén szeretnénk hazánk
egyik kiemelkedő őzes területére „beköltözni”, kedvező fogadtatásra talált és
megvalósulhatott a kirándulás: a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben
megismerkedtek az agancsosok életével,
sok újdonságot tapasztalhattak, élményeket gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na és a nászidőszakban csodálhatták meg világhírű őzállományt.
Mindezek felett íjászkodtunk, horgásztunk, megismerkedtünk a Tisza-tó
élővilágával, Karcag nevezetességeivel és
a Karcagi Nagykun Vadásztársaság vadgazdálkodásának múltjával és jelenével. Házigazdánknak, Domján Sándor
elnökúrnak köszönettel tartozunk, hogy
megyénk gyermekeinket erre a hétre
igazi családtagként fogadta. Csak remélni tudjuk, hogy a szeptember végén
megrendezésre kerülő szarvasbőgő hétvégén pár karcagi vadászcsemetét mi is
vendégül láthatunk Telkibányán.
Bótáné Batta Olga
4.) ERDÉSZ-VADÁSZ NAPKÖZI
Az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z megyei Területi Szervezete második alkalommal rendezte meg
ERDÉSZ-VADÁSZ táborát az Északerdő ZRT-vel közös együttműködéssel,
melynek legfőbb célkitűzése a gyermekek természet közeli nevelése.
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V. Zempléni Családi
AUGUSZTUS 16-ÁN HAGYOMÁNYKÉNT ÖTÖDIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE
AZ ÉSZAKERDŐ ZRT. HEGYKÖZI ERDÉSZETÉNEK KOPLALÓI
LŐTERÉN A HIVATÁSOS VADÁSZOK, SPORT VADÁSZOK ÉS
ERDÉSZEK SZÁMÁRA MEGHIRDETETT CSALÁDI LÖVÉSZNAP.

Családi

lövésznap

A Fónagysági Erdészeti Erdei Iskola
biztosította a gazdagon fejszerelt helyszínt a gyermekek számára, akik rendkívüli érdeklődéssel fogadták magukba
a megszerzett ismereteket.
Megismerkedhettek a biztonságos és
kulturált természetjárással, miközben
bejárták a tanösvényeket, valamint a
jelentősebb barlangokat. A barangolások során megismerhették a Bükk hegység jellegzetes fáit, állatait, gombáit, az
erdő hangjait, a természeti képződményeket és azok kialakulását, valamint a
környékhez kötődő emberek múltját
és jelenét. Természetesen nem maradhatott el a vadászati kultúra, hagyományok, vadismeret, vadgazdálkodás,

vadászkutyák, vadászkürt és a vadvédelem ismertetése sem.
A harmadik napot az Északerdő
Csanyiki Erdészeti Erdei iskolában töltöttük, ahol jeles vendégeket köszönthettük köreinkben. Ugron Ákos a
Földművelésügyi Minisztérium állami
földekért felelős helyettes államtitkára,
dr. Jámbor László az OMVK elnöke,
Kriston Nándor a vadászkamara megyei
elnöke és Zay Adorján az Északerdő
Zrt vezérigazgatója egyetértett abban,

A hajnali időjárás nem volt túl kecsegtető, de a természet kegyes volt hozzánk
és napközben gyönyörű időben zajlott a
lőverseny, aminek köszönhetően sokan
látogattak ki a helyszínre. A napi prog-

hogy a gyermekek nevelését nem lehet
elég korán elkezdeni. Ezt a kiemelkedően fontos feladatot a jövőben is együtt
fogják végezni és fejleszteni.
Bótáné Batta Olga
Az ifjúsági programokon készült
fotókat megtekinthetik a
www.borsodivadasz.hu
honlapon a Fotógaléria
menüpontban!

lövésznap

ramok közt nem feledkeztünk el a gyermekekről sem. Nekik is hagyományként
volt íjászat, légpuskalövészet, valamint
a sokak számára még mindig újdonságként ható virtuális lövészet, és ha még
valakit ez sem kötött le, az kézműves
foglalkozáson is részt vehetett. Az előző
esztendőkhöz hasonlóan az idén is sok
vadásztársaság élt a főzési lehetőséggel.
Finom és különleges ételeket készítettek
melyeket emléklapokkal és ajándékokkal jutalmaztunk.
A 45 jelentkező 2 helyszínen 3-3 pozícióból próbálhatta szétlőni a korongot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy egyre

több női versenyzőt üdvözölhettünk
ezen a napon. A versenynek nem kis
tétje volt. Az első díj egy dámlapátba
faragot vadászjelenet volt, melyet Ifj.
Czakó Attila (sajátkezű alkotása) ajánlott fel. A második díj üvegbe gravírozott gímbika volt, a harmadik pedig
egy muflonjerke kilövés hússal együtt.
Ezúton is szeretném megköszönni a
rendezvény lebonyolításában tett segítségét Buday Péternek, Szabó Jánosnak
és mindazoknak név nélkül is akik hozzájárultak ennek a napnak a sikeréhez.
Szemán Jenő
EREDMÉNYEK:
Gyermek: 1. Brezó Ferenc,
2.Fajger Nándor, 3.Szatmári Máté
Felnőtt férfi: 1. Lesovics Miklós,
2. Dobi Balázs, 3. Márton Ferenc,
Tóth Gábor, Bohóczki János
Felnőtt női: 1.Tikász Edina,
2. Bótáné Batta Olga,
3. Kállai Krisztina
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Zempléni

vérebes nap

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi
Erdészeti Igazgatósága volt a házigazdája a Magyar Véreb Egylet Zempléni vérebes napjának. A rendezvényt
azzal a céllal bonyolították le július
második szombatján, hogy népszerűsítsék a vérebes kultúrát Borsod-AbaújZemplén megyében.
Egyebek mellett azt is szerették volna
elérni, hogy tudjanak egymásról azok,
akik vérebekkel foglalkoznak a térségben. A vendégeket elsőként Buday
Péter, erdészeti igazgató köszöntötte, és részt vett a szakmai programon
az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének titkára, Tóth Á.
Dénes is. Az érdeklődők láthattak egy
utánkeresési bemutatót egy fiatal, valamint egy tapasztalt hannoveri véreb
„részvételével”. Dr. Buzgó József
elnök a Magyar Véreb Egylet működéséről tartott előadást, majd ismertető

hangzott el a vérebvezetés gyakorlatáról, valamint a használatos felszerelésekről is. Ezt követően bemutatkozott az
egylet körzetfelelőse, Szabó Ádám. A
rendezvényen több mint hatvanan vet-

tek részt, nemcsak Borsod, hanem Hajdú-Bihar és Fejér megyéből is érkeztek
szakemberek az ÉSZAKERDŐ Zrt.
Senyői Vendégházának környezetében
lebonyolított Zempléni vérebes napra.

Diana Vadászhölgy Klub

Dr. Jablonkai Ilona -

aki

2013.

szeptembere óta vezette a megyei

Dianákat -,

gyermekének születése

miatt már nem tudta tovább koordi-

nálni a vadászhölgyek munkáját, így

2014.

július

elején új vezető kijelö-

lésére került sor.

Ezen a júliusi ülésen a jelenlévők
egyhangúlag Baló Attilánét találták
erre a posztra a legalkalmasabbnak, így
őt bízták meg az ügyek továbbvitelével.
A megbeszélésen legfőbb feladatként
a megyei Diana élet fellendítését tűzték ki célul a résztvevők. Ennek keretében részt kívánnak venni különféle
programokon, rendezvényeken, vadász-

24. évfolyam 2. szám

napokon, ahol leginkább a legfiatalabb
korosztállyal, a gyermekekkel foglalkoznak majd. Az elképzelések megvitatása
mellett és a felelősök kijelölése után az
érdeklődők két interaktív előadást is
megtekinthettek. Elsőként a hagyományos vadászati módok közül a vadászíjászat történetéről, elterjedéséről, hazai
lehetőségeiről volt vetítés. Az előadás
után az íjas vadászat legfontosabb eszközei, kiegészítő felszerelései is bemutatásra kerültek.
Ezután Csopják Judit az újraélesztésről tartott bemutatót. Megismertette
a jelenlévőket a napjainkban alkalmazott legfontosabb fogásokkal, amiket
mindenki a gyakorlatban is kipróbálhatott. A jó hangulatú megbeszélés
és a hasznos előadások után a Dianák
újult erővel kezdtek hozzá a következő nagyobb programjuk megszervezéséhez, lebonyolításához.
A klub szeretettel várja a csatlakozni
kívánó vadászhölgyeket.
Bővebb információ: Baló Attiláné
30/518-8748.
Vadászüdvözlettel:
a borsodi Dianák

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
Monostori Balázs (Nagybarca)
30/769-4222
Németh Szabolcs (Méra)
20/3162-522
Ruszinkovics Ferenc
(Felsővadász) 70/261-40-21
Szabó Ádám (Szögliget)
30/986-2556
Szabon Gábor (Bánhorváti)
30/9955-095
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XII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző
Verseny és térségi vadásznap SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM
2014. JÚNIUS 21-ÉN KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALMON A XII.
NEMZETKÖZI VAD- ÉS HALÉTELFŐZŐ VERSENY ÉS TÉRSÉGI VADÁSZNAP.
A vadász, szakács, amatőr és történelmi vadétel és halétel kategóriákban is szép számmal mérettették meg
magukat a vállalkozó kedvű versenyzők, nehéz feladat elé állítva a Mátyás
Rudolf Oscar-díjas mesterszakács által
vezetett zsűrit. A rendezvényen a Zempléni-, az Abaúji és Bodrogközi régió
vadásztársaságain kívül több vadásztársaság vett részt a szomszédos Felvidékről, egy az erdélyi Sóváradról érkezett,
egy pedig Szerbiából, Óbecse városát,
vadászait képviselve.
A nem mindennapi eseményen
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely
város polgármestere köszöntette a megjelenteket, majd dr. Ódor Ferenc
Sátoraljaújhely Város Díszpolgára és dr.
Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője mondta el gondolatait,
végül a fővédnök, dr. Bárándy Péter
ügyvéd megnyitotta a rendezvényt.
A nap egyik fő látványossága volt
az Országos Magyar Vadászkamara
B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének
szervezésében és a térség vadgazdálkodóinak megvalósításában kialakított
„Vadászok utcája”, melyet reprezentatív trófeakiállítás tett nem mindennapi
látványossággá az érdeklődők számára.
A jó hangulatban zajló eseményen
megrendezésre került az egyre népszerűbb Favágó Verseny is, ahol fanyüvő
hölgyek és urak is próbára tették favágó tudásukat. A szabadtéri színpadon a
Hegyalja-Sátorhegy néptánc csoport, a
Pócspetriből érkezett Vadász Énekkar,
a felvidéki Exclusive zenekar és Sasvári
Sándor színművész-énekes szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. Kaczur
András véreb bemutatója a kicsik és a
nagyok körében egyaránt nagy tetszést
aratott. Gasztonyi Dániel solymász
ragadozó madaraival tartott világszínvonalú bemutatója a nap egyik kiemelkedő eseménye volt.
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A főző- és pálinkaverseny győztesei
nagy örömmel, önfeledten vették át jól
megérdemelt díjaikat, az egyedi Hollóházi porcelán kupákat és az okleveleket. Az eredményhirdetést követően a
Crystal zenekar koncertje zárta a színes programok sorát. Mivel az időjárás

is kegyeibe fogadta az eseményt, a nap
végén mindenki elégedetten és élményekkel gazdagodva térhetett haza térségünk legnagyobb gasztronómiai-kulturális programjáról.
Molnár Levente

A FŐZŐVERSENY ERDEMÉNYEI
Vadász Kategória:
1. hely: Óbecsei Vadásztörpikék, Parázson sült vaddisznó.
2. hely: Északerdő Zrt. Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság, Tokaji aszúban
pácolt kakukkfüves szarvas hátszín szőlőmártással, kapros túróval töltött puliszkával.
3. hely: Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság Pálháza, Vaddisznó
pörkölt.
Különdíjak:
- Sóváradi Vadászok Erdély, Kárpáti zergepörkölt vargányával sóváradi módra
- Bodrog Vadásztársaság Sátoraljaújhely, Babgulyás
- Pusztavár Vadásztársaság Komlóska, Vaddisznó pörkölt
- Zempléni Hubertus Vadásztársaság Sárospatak, Szarvas szelet vadasmártásban,
diós áfonyás gombóccal
A PÁLINKAVERSENY EREDMÉNYE
1. hely
Matyi László		
2. hely
Kababik István		
3. hely
Szilaski Miso		

Birs 2013-as évjárat
Barack 2013-as évjárat
Körte 2002-es évjárat
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MEZEI JUHAR
A mezei juhar egész Európában
közönséges; főleg az irtásokon, legelőkön feltűnő. Lombhullató fa, ritkán éri
el a 10-15 méternél nagyobb magasságot, de kivételes esetekben akár 25 méterig is felmagasodhat. Koronája sűrű,
szabályos gömbölyded, sokszor terebélyes. Kérge mélyen repedezett, apró
pikkelyekben hámlik. A frissen levált
pikkelyek helyén a kéreg narancsbarna,
később vörösbarnára sötétül. Az első
éves hajtások kérge még zöldesbarna, és
sárga paraszemölcsök tarkítják. A többnyire görbe törzs keskenyen bordás, a
vesszők gyakran vastagon paralécesek.
Fiatal hajtásai kissé szőrösek.
Szabályosan 5 karéjú, 4-8 centiméteres, hosszú nyelű levelei átellenesen állnak, a csúcsuk lekerekített, a szélük ép
vagy kevés tompa foggal tagolt. Egyes
karéjok az alapjuk felé elkeskenyednek.
A levéllemez felül fénytelen sötétzöld, a
fonákja világosabb, enyhén pelyhes. Termése ikerlependék, a két szárny egymással 180 fokos szöget zár be.
Termőhelyi igényét tekintve rendkívül széles tűrőképességű. Jól viseli a téli
fagyokat és a nagy meleget is. Sem fiatal, sem idős korában nem fényigényes,
a második lombkoronaszintben jól érzi
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magát. Jól esztergálható fájából főleg
konyhai eszközöket és ültető szerszámokat készítenek. Díszfának is ültetik,
ezért a városokban sem ritka.
TÚZOK

A túzok hazánk és Európa legnagyobb termetű röpképes madara, a pusztai táj szimbóluma. Nyugat-Európa legtöbb országából kipusztult. Hazánkban
az utóbbi évek felmérései szerint jelentős állományai csupán a Kisalföldön, a
Duna-menti síkságon, a Nagy -Sárréten,
a Bihari-síkon és a Hortobágy térségében
maradtak fenn.
A Kárpát-medencében az 1900-as
évek elején legkevesebb 12 000 túzok
élt. Napjainkban létszáma 1 500 egyed
körül stabilizálódott. A túzok a nyílt
területek madara. Egyaránt megtalálja életfeltételeit a füves pusztákon és a
nagyüzemi mezőgazdasági környezet-

ben is. Utóbbi területek bővebb táplálékkínálatot, kedvezőbb mikroklímát
biztosítanak számára, mint a természetes élőhelyek. Ugyanakkor fészkei itt
súlyosan veszélyeztetettek a fészkeléssel
azonos időpontban történő mezőgazdasági munkálatok miatt.
A hímek udvarlása - a dürgés - az időjárástól függően március végétől május
elejéig, közepéig tart. A tojók többnyire a dürgőhely környékén választanak
maguknak fészkelőhelyet.
Fészekalja általában 2, ritkábban 3,
vagy 1 tojásból áll. A kakasok 4-6, a
tyúkok 4 éves korukra válnak ivaréretté.
Tavaszi időszakban a kifejlett állatok
táplálékában magvak, levelek, hajtások,
bogarak, esetenként kisemlősök is megtalálhatóak. Télen kifejezetten növényevő, különösen kedveli a repce levelét.
Az elmúlt négy évtizedben a magyar
túzokállomány legfőbb veszélyeztetőjévé az élőhelyeiket felszámoló intenzív
agrárgazdálkodás, az ütközésveszélyes
elektromos vezetékek, a fészekragadozó rókák, vaddisznók és kóbor kutyák
elszaporodása vált.
Hazánkban a túzok jelenleg fokozottan védett madár, természetvédelmi
értéke 1 millió Ft.

TÁJÉKOZTATÓ A VADDISZNÓK AFRIKAI SERTÉSPESTIS (ASP) MONITORING
VIZSGÁLATÁNAK FOLYTATÁSÁRÓL!
Az afrikai sertéspestisről (ASP) és a vadászatra jogosultak
feladatairól a Vadász Hírmondó 2014. májusi számának 13-14.
oldalain színes fényképekkel illusztrált rövid tájékoztatót jelentettünk meg. Az ASP járványügyi helyzete Kelet-Európában és a
Baltikum térségében az elmúlt hónapokban sem javult, ezért a
betegség közép-európai megjelenésének kockázata nagy. A nyár
folyamán az Európai Unió tagállamai közül Lengyelországban,
Lettországban és Litvániában a betegség számos kitörését észlelték vaddisznókban és házi sertésekben is.
Az ASP Nemzeti Szakértői Csoport értékelése alapján
megyénk az ASP szempontjából fokozott kockázatnak kitett
területnek minősül, ezért a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Elnökhelyettesének 02.3/2379/2014. számú
utasítása értelmében 2014. szeptember elejétől az elejtett vaddisznók ASP betegségre irányuló monitoring jellegű laboratóriumi
vizsgálatát folytatni kell. A vizsgálatok a vadászatra jogosultak
részére térítésmentesek.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állat-egészségügyi Igazgatósága (a továbbiakban: megyei állategészségügyi hatóság) az érintett vadászatra jogosult társaságok
részére augusztus végén közigazgatási határozatban rendelkezett
a vér- és mandulaminták gyűjtésének kötelezettségéről. A min-
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tavétel csak az elejtett vaddisznók egy meghatározott létszámára vonatkozik. Azoknak a vadásztársaságoknak nincs az elejtett
vaddisznókat érintő mintavételi kötelezettsége, amelyek a megyei
állategészségügyi hatóságtól nem kaptak határozatot.
Ismételten felhívjuk a vadászatra jogosultak figyelmét a
Vadász Hírmondó 2014. májusi számának 14. oldalán felsorolt
teendőkre, amelyek az ASP korai felismerése és behurcolásának
megelőzésre érdekében szükségesek.
Hangsúlyozni kell, hogy a 2008. évi XLVI. törvény 63.§ (1)
bekezdés ag) alpontja, a 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet 11.§
(1) - (4) bekezdései és 5. számú melléklete értelmében a kötelező
mintavétel nem, illetve nem megfelelő számban való teljesítése,
továbbá az elhullott, vagy a betegség tünetei miatt kilőtt vaddisznók ASP-re irányuló laboratóriumi vizsgálatának elmulasztása élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után,
amelynek minimális összege, jelen esetben 90.000 ezer forint. Az
élelmiszerlánc-felügyeleti bírság ismételten kiszabható.
Az ASP monitoring program fegyelmezett végrehajtása nem
csak állategészségügyi, hanem vadászati és vadgazdálkodási érdek
is! Ezért a megyei állategészségügyi hatóság kéri és elvárja az érintett vadászatra jogosult társaságok együttműködését.
Dr. Hajtós István, hatósági főállatorvos
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Megyei

koronglövő bajnokság

Több évi szünet után ismét megrendezésre került megyénkben a vadászok,
erdészek részére meghirdetett háromfordulós korongvadász verseny. Ez főként
annak köszönhető, hogy a megyei
vadászkamarai választásokat követően
a vezetőség olyan kulturális bizottságot
hozott létre, melynek feladatai közé tartozik a sportlövészet támogatása és a
versenysorozat megszervezése megyénkben. A kamarai vezetés célja a vadászati kultúra ápolása, a vadászok, erdészek

közötti szakmai, sport és baráti kapcsolatok ápolása valamint a versenyzés biztosítása volt.
A három verseny megyénk három
régiójában került megrendezésre, Szerencsen, Hercegkúton és Nagybarcán. A
versenyek három különböző adottságú
helyszínen, szép és kulturált környezetben zajlottak. Minden helyszínen nagy
érdeklődés mellett színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek lebonyolításáért köszönet mind

A HÁROMFORDULÓS BAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNYE:
Értékelés:
Egyéni és csapat fordulónként:
I. helyezett 10 pont, II. helyezett 9 pont,
... X. helyezett 1 pontot kap.
A csapatversenyben a csapattagok
korongtalálatai adják a helyezést.
VÉGEREDMÉNYEK:

Tenyérnyi

tapadás

Egyéni:
1. Tóth Ferenc
2. Rimaszécsi László

Tenyérnyi

(10,10,10) 30 pont
(5,8,8) 21 pont

3. Hajzer Szabolcs
4. Matisz Norbert
5. ifj. Kertész László
6. Olasz Gergely
7. Dr. Bazsó Áron
8. Bódi Ferenc
9. Porkoláb Gábor
10. Maros László

(4,9,7)
(9,6,3)
(7,5,4)
(6,-,9)
(8,-,-)
(7,-,-)
(-,4,2)
(-,-,6)

20
18
16
15
8
7
6
6

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Csapat:
1. Északerdő ZRt. I. csapat (9,10,10) 29 pont
2. Zempléni Hubertus Vt. (10,9,9) 28 pont
3. Északerdő ZRt. II. csapat (7,8,8) 25 pont
4. Esélytelenek csapata
(6,6,7) 19 pont
5. Taktaközi Nimród
(8,7,-) 15 pont

tapadás

Egy terepjáró autó gumiabroncsainak
talajjal érintkező felülete – négy kereket feltételezve – megegyezik négy emberi tenyér
nagyságával. Ennyin múlik a magunk és
embertársaink élete, biztonsága.
Nem a legfontosabb szempont, hogy
mindig el tudjunk indulni, az a lényegesebb, hogy meg tudjunk állni. Különösen az őszi-téli hónapokban nem mindegy milyen gumikkal közlekedünk,
milyen szempontok szerint választunk
téli gumit és mire kell odafigyelni.
Ideális döntést hozni nem egyszerű
feladat, sőt talán lehetetlen. Nap mint
nap változnak az útviszonyok, egyszer
sárban szeretnénk használni, máskor
esőben, hóban vagy jeges úton. Mindig más lenne az ideális. Mivel ez nem
lehetséges, így az arany középút választására kényszerülünk. A gumiabroncsok ár-érték arányban általában hűen
tükrözik a minőséget. Kivételt képeznek azok a gyártó cégek, amelyek be
akarnak törni a piacra és az alacsonyabb áraikkal csalogatják a vevőt, szeretnék, hogy ezzel váljanak ismertté. A
multik által forgalmazott, nevetségesen
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a három lőtér vezetésének. A versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az érdeklődés a fegyveres
vadászat egyik legfontosabb tényezője a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt.
Látva és a visszajelzéseket összegezve, megérte a ráfordított munka, idő és
energia: folytatnunk kell, mert a vadászok akarják és szeretnék folytatni ezt
a nagyszerű sportot.
Rimaszécsi László

olcsó gumikat tényleg csak az tegyen a
kocsijára, aki nem engedhet meg magának jobbat. Ezek az abroncsok gumikeveréke silány, nem beszélve a kiegyensúlyozatlan anyagösszetételről. Nagyon
hamar lekopik a futófelület és a komfortos vezetést is elfelejthetjük, ha ezt
választjuk. Az autónak és vezetőjének
tudását az a fent említett négytenyérnyi felület fogja meghatározni, amiről
a gumi választáskor dönt.
Amennyiben használt gumikat szerelnek föl, akkor sem hagyható figyelmen kívül néhány szempont: - semmilyen külsérelmi nyom ne legyen
az abroncson; - a futófelületen 4 milliméternél kisebb barázda mélységű
téli gumi, főként terepjárón semmit
sem ér; - figyeljük meg a gumik oldalán mikori gyártású az abroncs, mert
ha már nagyon öreg, ne használjuk,
mert az biztosan megkeményedett. (Pl:
DOT 4101. Az első két szám a gyártás hetét, az utolsó kettő a gyártás évét
jelzi.) Általános tapasztalat, hogy hat év
alatt a gumiköpenyek felkeményednek;
- állítsuk be a gyártó által előírt gumi-

nyomást, és kéthetente ellenőrizzük.
Ha nincs meg a szervizkönyv, a vezetőülés mögötti oszlopon általában megtalálható a javasolt guminyomás, (terepjárón kb. 2,5 bar nyomás a középút).
Nem egységes a szakemberek véleménye arról, hogy a szélesebb vagy a keskenyebb köpeny praktikusabb télen. Jómagam a „virsli” pártiak közé tartozom,
mert a hóban a keskenyebb köpeny jobban elsüllyed, ezáltal nagyobb az oldalfelfekvés és javul a kormányozhatóság.
Ha csak két gumiköpeny vásárlását
engedhetünk meg magunknak, mindenképpen a hátsó tengelyre ajánlom
a fölszerelésüket, mert kisebb az esélye
annak, hogy vészfékezéskor vagy éles
kanyarban meglepetés érje a vezetőt.
Több teszt is bizonyítja, hogy az első
kerekek kontrollálása könnyebb, mint
a hátsóké. Ha jók a hátulsó gumijaink,
az elsők pedig kopottabbak, abban az
esetben nem autózunk olyan bátran és
így kisebb az esélye, hogy éppen az csúszik majd meg.
Orosz Attila
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az

I.

Augusztus 3-tól 9-ig természetábrázoló tábor volt az Arlói tó partján,
melyet Szabó György, a térségben gazdálkodó Nádler Herbert Vadásztársaság
elnöke szervezett. Így emlékezik meg az
egy hetes alkotóműhelyről:

Tanulmányi

kirándulás

„A 2014. május 1-én kezdődő GÖMÖRExpo keretén belül megtartott megyei
vadásznapon beszélgettem Muray Katalinnal, a világhírű vadászfestő Muray
Róbert lányával és szóba került az amatőr vadászfestők továbbképzésének hiánya.
Elmondta, hogy édesapja halála után megszűnt a Muray Műhely és nincs megfelelő
hely és szervező a képzés tovább folytatására.

arlói természetábrázoló műhely
Azonnal fölajánlottam, hogy én megszervezem és arra alkalmas helyet is fogok találni,
hogy tovább folytatódjon ez a fontos kulturális tevékenység. Az ajánlatomat Tóth Á.
Dénes úr is hallotta és azonnal fölajánlotta a kivitelezéshez a vadászati szervezetek
anyagi segítséget.
Ezek után Muray Katalin fölhívta Csiszár József festőművész urat, aki elvállalta a festőtábor művészeti vezetését. Megállapodtunk a megfelelő időpontban és a
helyszínben, a festői szépségű arlói tó partjában. A Vadászkamarától megkaptam a kért
összegű támogatást, az Arlói Polgármesteri Hivataltól és az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-től pedig minden
segítséget ahhoz, hogy a megbeszélt időpontban kényelmes szálláshellyel és egy 8X3
m-es minden oldalon fölhajtható, berendezett „sátor műteremmel” várhattam Európa egyik legjobb vadászfestőjét, Csiszár József
művészurat és amatőr festő „tanulóit”, akik
nem amatőr szinten festenek! Név szerint:
Beke Petra, Pósa Mária, Serdült Erika, Sike
Márta Magdolna, Smidéliusz Anikó, Gór
Mihály, Járdán József, Smidéliusz Jenő.

Tanulmányi

Hétfőn délelőtt Vámosné Dr. Kollár Ilona Arló Polgármestere köszöntötte a vendégeket, ezt követően megismerkedett a művészekkel. 10 órára megérkezett a
három terepjáró és „témagyűjtésre” indultunk. Közel 3 órás terepautózás, majd az ezt
követő ebéd után a művészek kiértékelték a
látottakat és az út során készített fotókat és
a művészeti vezető irányításával megindult
a munka. Mindenki szabadon választhatott témát, de többnyire követték a művészeti vezető munkáját. A fő téma mindenkinek
a tó, a suvadás és a Szohony völgy maradt.
A szorgalmas munka eredménye 3-4 olajvászon kép fejenként, különböző technikával. Csiszár Úr mindenkinek a munkáját
felügyelte és segített ahol kellett. A hét folyamán újra meglátogatta csapatunkat a Polgármester Asszony és Ipacs László az Arlói
Turisztikai Kft ügyvezetője. Látva a szép
képeket fölajánlották a jövő évre is a segítséget. A résztvevők ezt előre is megköszönték és egységesen úgy döntöttek, hogy minden év augusztus első hetében megrendezzük
az ARLÓI TERMÉSZETÁBRÁZOLÓ
MŰHELYT!”

kirándulás a Miskolci
jogi karának hallgatóival
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a B.-A.-Z. Megyei
Vadászkamarával karöltve tanulmányutat szervezett a Nyírerdő Zrt. Gúthi
Erdészeti Igazgatóságához.
Hasonló rendezvényre az elmúlt
években dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens lelkes szervezésében már több alkalommal is sor került,
ami jól példázza az Egyetem országosan egyedülálló vadászati jogi oktatási
törekvéseit. A tanulmányút célja, hogy
a vadász és a sokszor hozzá kapcsolódó erdészszakma és társadalom legnagyobb keresztmetszetét reprezentáljuk
a tanulmányút résztvevői számára. A
kirándulás előadásainak tematikája, egyértelműen igazodva a rendezvény elsődleges céljához – felölelte a vadászetika,
az orvvadászat, a vadkár, a fegyvertartás
és a vadászati jog témakörét, továbbá
az erdészetek működésének gyakorlati
jogkérdéseit, ezáltal – teljes egészében
lefedte a vadászat és az ahhoz kapcso-
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lódó tevékenységek jogi és szakmai hátterét.
A tanulmányút helyszínéül a gúthi
erdőtömb szolgált, mely az alföld legnagyobb kiterjedésű, összefüggő, zárt,
gyöngyvirágos tölgyesét és a Nyírség
egyik legszebb és legnagyobb fatömegét adó akácállományát foglalja magában és nem mellesleg a világ legjobb
dámállományának nyújt életteret.
A tanulmányútra Bartucz Péter
Igazgató úr támogatásának köszönhetően május 10-én került sor, Misó
Mihály, a Gúthi Erdészet vadászati
ágazatának vezetője kíséretében. Megérkezésünkkor az erdészet vadászterületén elejtett őzbakokból álló teríték
fogadta az autókból kikászálódókat,
így már az elején bizonyosságot nyerhettünk a Gúthi Erdészet egyedülálló vadgazdálkodásának eredményeiről.
A teríték mellett alapos tájékoztatót
hallhattunk az erdészet szakmai tevé-

Egyetem

kenységéről, majd egy trófea-bemutatón keresztül képet kaphattunk a gímilletve dámállomány kezelési elveiről. A
gyakorlati kérdéseket fogatos barkácsolás alkalmával vitathattuk meg, a terület megtekintése közben.
Kirándulásunk egyik legfőbb célja,
hogy azon hallgatók, akik még nem
gyakorló vadászok, a jövőben a vadászatra ne ismeretlen területként tekintsenek, a tevékenységhez kapcsolódó
alapvető szabályokkal, etikai alapelvekkel a gyakorlat aspektusából is rendelkezzenek alapvető felkészültséggel.
Hiszen a jövőben csak akkor lehetnek
igazán jó szakemberek, ha a jogszabályi
környezet és a szakmai szabályok elsajátítása mellett megismerkednek a vadászati hagyományokkal, kultúrával, szakkifejezésekkel és jelentésükkel, ezáltal
megszerzik az elengedhetetlenül szükséges elméleti- és gyakorlati ismereteket.
Reméljük, hogy a tanulmányúttal sikerült ehhez hozzájárulni.
BBO
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ÉSZAKERDŐ ZRt. VI. „Trófea Mustrája”
Az ÉSZAKERDŐ ZRt. követve a megkezdett hagyományokat, 2014-ben ismét megrendezi az erdőgazdaság területén, a
bőgési időszakban esett szarvasbikáinak trófeakiállítását.
A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ ZRt. Bekénypusztai Turisztikai Látogatóközpont
Ideje: 2014. október 17. (péntek) 10 órától
A kiállítás nyilvános, 10-13 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Őzbakok

Éjjellátó

készülékek

Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 2014-ben terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előzetesen Szentléleki Tiborral, az ÉSZAKERDŐ ZRt. Vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével
(Tel.:46 /501-510) egyeztetni szíveskedjen.

Az

éjjellátó készülékek használata

Napjainkban gyakran felvetődik
vadászkörökben a különböző éjjellátó eszközök problémaköre. A második,
harmadik vagy magasabb generációs
éjjellátó távcsövek a vonatkozó jogszabályok alapján egyértelműen haditechnikai eszköznek minősülnek (amennyiben
elsőnél magasabb generációs, és/vagy
rendelkezik beépített szálkereszttel), így
ezen eszközök megszerzésének és tartásának vonatkozásában felmerülhetne a
visszaélés haditechnikai eszközzel, vagy
visszaélés kettős felhasználású termékkel
bűncselekmény elkövetésének a gyanúja.
Ez azonban az 1978. évi IV. törvény
(korábbi Btk.) rendelkezései alapján
sem minősült bűncselekménynek, s az
új büntető törvénykönyv (2012. évi C.
törvény) szerint sem tekinthető annak.
A megszerzés, felhasználás, tartás stb.
csak a tiltott haditechnikai termékek vonatkozásában minősül bűncselekménynek, egyéb haditechnikai termék vagy kettős felhasználású termék
magánszemélyek általi megszerzése, bir-

A 2014.

toklása illetve használata nem bűncselekmény. Márpedig semmilyen éjjellátó
eszköz nem tartozik a „tiltott haditechnikai termék” kategóriájába.
Összefoglalva a fentieket, véleményem szerint a második vagy magasabb
generációs éjjellátó kereső vagy céltávcső megszerzése, tartása nem minősül
sem haditechnikai eszközzel visszaélésnek, sem kettős felhasználású termékkel
visszaélésnek, tehát nem bűncselekmény.
Mindezek ellenére azonban felhasználásuk módjára vonatkozóan léteznek
jogszabályi előírások, melyek megszegése közigazgatási szankcióval sújtható szabályszegések, és akár a vadászati
engedély bizonyos időre történő bevonásával és a lőfegyvertartási engedély
visszavonásával is járhat.
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény 4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető lézeres célzókészülék és éjszakai
irányzék lőfegyverre történő felszerelése.

Összegezve a fentiekben leírt hatályos jogszabályokban foglaltakat:
- a fegyverre helyezhető éjjellátó
készülékek használata nem engedélyezett, megszerzésük és tartásuk azonban
nem ütközik jogszabályba.
- a kereső éjjellátó távcsövek megszerzése, tartása, használata nem tiltott.
Bogacskó József r. alezredes
B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

évi őzbak vadászati idény eredményei

A jogszabályi előírások szerint az
őzbak vadászati idénye április 15-től
szeptember 30-ig tart. Ezen időszakon
belül két kiugróan jelentős periódus
különíthető el.

a csapadékos áprilisnak köszönhetően
az őszi vetésű mezőgazdasági kultúrák
szokásosnál fejlettebbek voltak, mely a
takarást nagymértékben növelte, megnehezítve az őzbak vadászatát.

Az első csúcsidőszak az őzbak idény
kezdete április közepétől május közepéig tart. Ebben az időben általában
a növényzet takarása még nem teljes, a
vad jól látható. Idén az enyhe télnek és

A második csúcspont a július vége
augusztus eleje, az őzbak párzási időszakára esik, melyet vadásznyelven üzekedésnek nevezünk. Erre az időre nagy
részben lekerültek a mezőgazdasági
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A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény 71. § (1) bekezdése szerint, a vadászat rendje megsértésének minősül az elektronikus optikai
eszközzel, elektronikus képnagyítóból
vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas eszközökkel történő vadászat. A törvény 71. § (2) bekezdésének
e) pontja szerint nem minősül elektronikus optikai eszköznek a céltávcsőben
célzás megkönnyítése céljából elektronikusan megvilágított irányzék.

területekről a gabonanövények megkönnyítve a vadászatot. A hormonoktól
fűtött szerelemittas bakok óvatlanokká
válnak, hajtja őket a fajfenntartási ösztön, ennek következtében a máskor oly
óvatos vad veszélyérzete lanyhul, melynek egyik gyakori következménye a gépjármű-vadütközés.
A trófeabírálatot a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának vadászati

24. évfolyam 2. szám

Vadász Hírmondó
hatósága a jogszabályok előírásai szerint végzi. A bírálatkor a nemzetközi
pontrendszer (CIC) képletét használja
a hatóság.
A végső pontértéket nagymértékben
meghatározzák az objektív mérések, az
agancs súlya, a köbtartalma és az agancsszárak, ágak mérete, tűzése. Kisebb pontértéket adnak a szubjektív bírálati eredmények, a szépségpontoknál értékelésre
kerül a szín, gyöngyözés, rózsa, ágvégek,
szabályosság. Szabálytalanságért, csúnya
pudvás ágakért levonás jár.
A bemutatott és elbírált őzbak trófea adatok a 2013. április 15. és augusztus 11. valamint a 2014. év április 15.
és augusztus 11. közötti intervallumát
öleli fel.
A fenti időszakban 2013. évben 822
db, 2014. évben 893 db trófea került
bírálatra. A növekmény a hatóság által
megemelt tervszámok eredménye.
A cikkben táblázatban foglalom
össze a vizsgált két év hasonló időszakában terítékre került trófeák súly-, korosztály megoszlását, az érmes trófeákat,
valamint az idén legtöbb pontértéket
elért trófeákat.
Az adatokból kitűnik, hogy megyénkben az őzbak trófeák jelentős mennyisége a 250-350 g súlyhatár közé esik (2013;
45,6%, 2014; 46,2%). A 250 g alatti értékek 31,9% illetve 28,7%, 350 g feletti
értékek 22,5% és 25,1%. A 400 g feletti trófeák ritkán fordulnak elő, arányuk
8,9% és 11,8%.
A korosztály megoszlást vizsgálva
a középkorú egyedek elejtése dominál
(50,2/55,2%). Az elkövetkező időszakban a vadgazdálkodás feladata a fiatal
mínusz pontos kilövések visszaszorítása, jó élőhelyen az öregkorú bakok kilövési arányának növelése.

Az érmes trófeák aránya 2013. évben
8,8%, 2014. évben 10,4%. Az érmeknek több mint a fele bronzérem, arany
érmes trófeák száma elenyésző, mely
eredmény összefüggésben van a nagy
pontértékű trófea súly alakulásával.

Trófeasúly megoszlása
Trófeasúly
(gramm)

2013. (db)

2013. (%)

2014. (db)

2014. (%)

150 alatt
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600 felett
Összesen

50
74
138
203
172
112
45
19
4
5
0
822

6,1
9,0
16,8
24,7
20,9
13,6
5,5
2,3
0,5
0,6
0
100

55
57
144
208
205
119
64
31
7
1
2
893

6,2
6,4
16,1
23,3
22,9
13,3
7,2
3,5
0,8
0,1
0,2
100

Trófeák korosztály szerinti megoszlása
Korosztály

2013. (db)

2013. (%)

2014. (db)

2014. (%)

Fiatal
Középkorú
Öreg
Összesen

253
413
156
822

30,8
50,2
19,0
100

262
493
138
893

29,3
55,2
15,5
100

Érmes trófeák száma
Érem megnevezése

2013. (db)

2013. (%)

2014. (db)

2014. (%)

Arany

8

11,1

7

7,5

Ezüst

21

29,2

37

39,8

Bronz
Összesen

43
72

59,7
100

49
93

52,7
100

Bírálati pontszám szerinti megyei ranglista 2014. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IP

Vadászterület

Súly

Érem

Kor

174,4
160,4
140,3
133,8
133,5
130,4
130,3
128,5
127,7
127,7

653310. számú FTVK
Tálóközi Vt.
Mezőcsáti Hubertus Vt.
Pusztavár Vt.
654810. számú FTVK
Mezőcsáti Hubertus Vt.
Mezőcsáti Hubertus Vt.
Sárospataki Kossuth Vt.
Taktaközi Nimród Vt.
Királyfácán Vt.

646g
629g
566g
499g
532g
487g
504g
471g
540g
460g

A
A
A
A
A
A
A
E
E
E

6
7
6
5
5
5
7
4
6
4

24. évfolyam. 2. szám

A megyei ranglista első 10 helyén
7 arany és 3 ezüstérmes, 5 középkorú és szintén 5 öreg korú trófea található. Külön kiemelendő, hogy idén 2
db ritkaság számba menő 600 g feletti trófea súlyú őzbakot sikerült terítékre

hozni megyénkben. A Borsodi Mezőség
a ranglista első 7 helyén 5 db trófeával
szerepel. Az Alföldi területeken 7 db trófea esett (Borsodi Mezőség 5 db, Taktaköz 1 db, Bodrogköz 1 db). A ranglistán 1-1 kilövéssel képviselteti magát a
Zempléni-hegység, a Cserehát és a Hernád-völgye. Elismerésre méltó a Mezőcsáti Hubertus Vt. a 3 db aranyérmes
őzbak trófeájával.
Berta Béla igazgató
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága
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Recept

Vadászvizsga

www.borsodivadasz.hu

Vadászvizsga

előkészítő
tanfolyam!

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség - akkreditált képzésben,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) engedélyével, a jelentkezők létszámától függően - 2014. október-novemberben indítja a jogszabály által kötelezően előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás képzését.
A tanfolyam elismert szakoktatókkal és a vizsgán megkövetelt teljes
elméleti és gyakorlati tudásanyag átadásával kerül lebonyolításra.
A tanfolyam tartalmazza a komplett lőgyakorlatot is, ahol a biztonságos
fegyverkezelés mellett mind a sörétes, mind a golyós lövészet elsajátítható. A tanfolyamot követően állami vadászvizsgára kerül sor, aminek sikeres
letételét követően kiváltható az ország területére szóló Állami Vadászjegy!
A felkészülést ne bízza a véletlenre!
Jelentkezzen a több évtizede oktatást végző és több száz hallgatót
sikeresen felkészítő VADÁSZSZÖVETSÉG képzéseire!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb információ: Miskolc, Tas u. 18, tel: 46/504-125; 30/239-4920

VAV

vizsga

Vadászkamarai szervezetünk
vadászkutya vadászati alkalmassági
vizsgát szervez Borsodivánkán,
2014. október 4-én szombaton.
Bővebb felvilágosítás:
Éles Tibor 70/337-3898

Recept
SÜTŐTÖKÖS SZARVASRAGU
1 kg szarvascomb vagy lapocka; 1 kg
sütőtök; 2 ek liba- vagy kacsazsír; 2 fej
vöröshagyma;
3-4 gerezd fokhagyma; 0,5 l húsleves; 2-2 szál rozmaring és kakukkfű; 2
db babérlevél; 2 dl fehérbor; 1 kávéskanál chilipehely; só; bors
A megtisztított és hideg vízben kiáztatott szarvashúst felkockázzuk, majd
a felhevített zsiradékon megpirítjuk.

Ekkor hozzáadjuk a felszeletelt hagymát és fokhagymát, sózzuk, borsozzuk,
majd ismét zsírjára pirítjuk és felöntjük
a húslevessel. Ezután fedő alatt csaknem készre pároljuk a húst és hozzáadjuk a finomra vágott zöldfűszereket, az
egészben hagyott babérlevelet, valamint
a nagyobb kockákra vágott sütőtököt,
amivel az egészet készre főzzük. Végül
kevés chilipehellyel és egy pohár fehérborral ízesítjük, mely utóbbi jól kiemeli majd a szarvas és a sütőtök édeskés
ízét. Hozzá sajtos polentát vagy egysze-

rű puliszkát és tokaji félszáraz hárslevelűt ajánlunk fogyasztani.

