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Megyei Vadásznap
Őzbak vadgazdálkodási adatok
Elöltöltős fegyverek
Fotó: Blaumann Ödön

Megyei Vadásznap

Vadász Hírmondó

Megyei vadásznap - Miskolc
Diósgyőri vár - 2016. május 28.
2016. MÁJUS 28-ÁN MISKOLCON, I. NAGY LAJOS KIRÁLY VÁRÁBAN, A DIÓSGYŐRI VÁRBAN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADÁSZNAP, MELY SZÁMTALAN ÉRDEKLŐDŐT ÉS LÁTOGATÓT VONZOTT A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉRE.
„Célkitűzésünkké vált, hogy a továbbra is közérdeklődést kiváltó vadászati közéletünk biztosítása mellett értéket közvetítsünk a civil lakosság számára, mindenki
számára bemutassuk a vadásztársadalom,
az erdőt járó- és szerető emberek tevékenységét, elhivatottságát, mindazonáltal
utódaink számára átmentsük, megőrizzük azt az örökséget, amit elődeinktől
kaptunk.” – hangzott el még a tavalyi
évben a Diósgyőri várban, az állandó
trófea- és vadászati kiállítás megnyitóján,
amikor senki sem gondolta volna, hogy
idén egy újabb nagyszabású rendezvény
helyszínévé válik az egykori vadászkastélyként is szolgáló vár és annak környezete.
Az alsó udvarrészben és a várárokban mindennek megvolt a helye, amely
mellett a Bükk festői szépségű hegyei,
a zöldruhás Dianák és Hubertusok és a
látogatók sokasága önmagában is ünnepélyessé tette az eseményt, melyet még
tovább fokozott az a tény is, hogy ez
volt a 25. Borsod megyei vadásznap!
Délelőtt a Bükki Kürtösök gyülekezőre hívó szignálját, majd az ökumenikus
istentiszteletet követően, - melyet Mikolai Vince pápai prelátus, diósgyőri római
katolikus plébános és Antal Mariann
vasgyári református lelkész celebráltak
- Tóth László műsorvezető szólította színpadra a rendezvény díszvendégeit, Demeter Ervin kormánymegbízott
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urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kormányhivatal vezetőjét, Mecsei
József rendőralezredes urat, a megyei
Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetőjét, Kiss Gábor urat, Miskolc megyei jogú város alpolgármesterét,
Berta Béla urat, a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási főosztályvezető-helyettesét,
Zay Adorján urat, az Északerdő ZRt.
vezérigazgatóját, dr. Székely László
urat, az Észak-magyarországi Vadászszövetség elnökét, Kriston Nándor urat,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadász-

kamara elnökét, Tóth Á. Dénes urat a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vadászkamara ügyvezető titkárát, megyei fővadászt
és Gyurán János urat a Sajó-Rima Eurorégió Vadásztagozatának elnökét.
Ezek után a Borsodi induló szignálja alatt, a megyei vadászok zászlajának
bevonulása következett Diana Vadászhölgyek kíséretében. Mindeközben a
zászlót kísérve a térség vadgazdálkodói
egy őzbakot is terítékre helyeztek, amikor is az Utánkeresők Baráti Körének tagjai vérebeikkel adták meg a végtisztességet a vad ravatala előtt.
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Ezen ünnepélyes pillanatokat követően a vadásznap vendégeit dr. Székely
László, majd Kriston Nándor és Kiss
Gábor köszöntötte, akik beszédükben
kiemelték az ilyen jellegű rendezvények
szükségességét, pozitív hatásait, valamint a vadászat és természetvédelem
közös céljainak megvalósulását, erősítését. Az ünnepi beszédeket Demeter Ervin
zárta és egyben megnyitotta a 2016. évi
megyei vadásznapot.
A délelőtti hivatalos program ezek
után ünnepélyes pillanatokkal, zászlószalagozással, kitüntetések, elismerések
átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új vadászok avatásával, esketésével
folytatódott, illetve zárult.
A délutáni műsorok során elsőként a
Bükki Kürtösök borzongatták meg a
látogatókat, hiszen kevesen voltak olyanok, akiknek ne futott volna végig a
hideg a gerincén, amikor a várfal tetejéről, a csodás akusztikát kihasználva fújták a csapat tagjai a különböző szignálokat. Őket követték az István Nádor

Rend elhivatott borlovagjai, amikor is
a bort kedvelő vendégek is tanúi lehettek a szőlővirág szentelésének.
Volt ezután színpadi műsor a Sebaj
színház, majd állathang utánzó és szarvasbőgés imitációs bemutató Molnár
Renátó szarvasbőgő európa bajnok előadásában. Őket követte a várárokban az
Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző műsora, majd egy vadászkutyás bemutató, agarászokkal és vérebesekkel, vadászjelenetes lovasíjászat, majd
solymászbemutató. A röptetés után újra
egy kis hagyományőrzés majd az Agyagbanda zenekar szórakoztatásában - az
egész napos sátrak közti zenélést követően - egy táncház következett.
Az est programjai között, a vár szervezésében, rendezésében a Lovagi Tornák
terén könnyűzenei kínálat is szerepelt,
így a nap zárásaként Jubileumi Demjén
koncert szórakoztatta a kilátogatókat.
Azonban a programok az elmondottakkal korántsem voltak teljesek, hiszen
a vadásznap kísérőprogramjai egész nap

zajlottak. A vadásztársasági sátrak közöttmellett szabadtéri trófeakiállítás várta
az érdeklődőket. A Kulturális bizottság
munkásságát dicsérve, vadászati kulturális kiállítást is megtekinthettek a látogatók, emellett a Diana Vadászhölgy
Klub jóvoltából gyermek képzőművészeti foglalkozás és a Mályi Madármentő Állomás jóvoltából madársimogató
is gondoskodott a gyermekek időtöltéséről. Vadászvásárosok is szép számban
képviseltették magukat, számos vadászati
cikket, portékát árusítva, sőt a terepjárók
szerelmesei jónéhány átalakított és különféle kiegészítőkkel felszerelt Land Rover
típusú autót csodálhattak meg.
Reméljük vadászok és nemvadászok,
hivatásosok vagy éppen szimpatizánsok, gyermekek és felnőttek egyaránt jól
érezték magukat ezen a szép, koranyári
napon, amelynek szervezéséért, rendezéséért ezúton is köszönjük a támogatók,
közreműködők lelkes segítségét, önzetlen munkáját!
Tóth Á. Dénes

KITÜNTETETT SZEMÉLYEK:

FŐZŐVERSENY EREDMÉNYEI:

Nimród vadászérem:
Kanyok Zsolt, Dr. Kiss István

I. helyezett:
Afrika Vadászok csapata - Tüzes vagdalt, tatársteak
fácántojással sütve, zöldséges röszti, tallérkörettel
II. helyezett:
Alsó-Gömöri nagyvadas Vadásztársaság - Felvidéki töltött
káposzta vadászmódra
III. helyezett:
Borsodi Bányász Vadásztársaság - Vörösboros,
gombás szarvaspörkölt, baconban sült sztrapacskával,
uborkasalátával
Különdíjas:
Tornavidéke Vadásztársaság - Vadászburger Kalmár módra,
friss zöldségágyon

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem:
Bótáné Batta Olga, Géczi Ferenc, Dr. Bíró László,
Szakos György, Abkorovics László
Hubertus kereszt arany fokozat:
Nagy András, Stajzné Kender Ilona
Hubertus kereszt bronz fokozat:
Nagy Imre, Kiss János
Kiváló Ifjú Nimród Vándordíj:
Németh Dániel

26. évfolyam 2. szám

3

Információk

Vadász Hírmondó

teendők a földtulajdonosi gyűlést követően
A nyár folyamán lezajlott a vadászterületek kialakításának kampányfeladata
megyénkben. A vadászati hatóság a korábban kiadott ajánlások, illetve az ezt követő
földtulajdonosi módosító javaslatok alapján - egy-két kivételtől eltekintve - kijelölte a vadászterületek határait.
Ezt követően szeptemberre szinte mindenhol kifüggesztésre kerültek a földtulajdonosi gyűlések időpontját és napirendi
pontjait tartalmazó hirdetmények is. Ezen
hirdetményeket a módosított Vtv. 14. §
(1) bekezdése értelmében a vadászterület
összes tulajdonosának, a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5-e
kezdeményezhette.
A földtulajdonosi gyűlést összehívó
kezdeményezőknek a vadászati hatóság
és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a tulajdonosi közösség gyűlés napját megelőző legalább 30 nappal
korábban ki kellett függeszteni a hirdetményt, amikor is a 30 napos időtartamba nem számít bele a kifüggesztés napja. A
hirdetményt, a gyűlést megelőző napig
kifüggesztve kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a hirdetménynek a kifüggesztést
követően minimálisan 30 napig kint kell
lennie a hirdetőtáblán, de adott esetben
akár több hónapig is (a tulajdonosi közösség gyűlés napját megelőző napig).
A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos tartalommal és azonos napon kellett megtörténnie.
A módosított Vtv. egyik fő rendező elve,
hogy a földtulajdonosi közösség gyűlésén
a megjelent földtulajdonos – vagy azok
jogszerű meghatalmazottja – jogosult
szavazni, a határozatokat a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is
– aránya szerint számított szavazattöbbséggel. Nincs tehát a földtulajdonosi gyűléssel kapcsolatban a határozatképességre
vonatkozó minimális létszám meghatározva, a szabályszerű hirdetménnyel összehívott gyűlésen a megjelent tulajdonosok,
vagy meghatalmazottjaik szavaznak.
A gyűlésen, a gyűlés megkezdésekor tisztázni kell, hogy az akár földtulajdonosként,
akár annak, vagy azoknak meghatalmazottjaként jelenlévők milyen földtulajdoni
hányaddal rendelkeznek, miután szavazati joguk is ehhez igazodik. (regisztráció!)
A módosított Vhr. megállapítja, hogy
vadászterületnek minősülő ingatlan esetében, ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényes
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jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak
több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről, tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha
az érintettnek 50%-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona, vagy 50%-ot
meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor nyilván a szótöbbséget meglévőnek kell tekinteni).
Fontos körülmény tehát, hogy ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes
területét érintően tehet jognyilatkozatot. Ha
a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a
meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az
ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.
A tulajdonosi gyűlés kezdetekor tehát
tisztázni kell a szavazati arány megállapításához a megjelenteket érintő
tulajdoni viszonyokat. Ez több szempontból is lényeges, egyrészt azért, mert
a földtulajdonosi gyűlésen megjelenő bármely földtulajdonos kérheti a tulajdonosi, vagy képviseleti jogosultság igazolását,
ez nem tagadható meg. Másrészt lényeges azért is, mert a tulajdonosi közösség gyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melybe bele kell foglalni azt is,
hogy tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki, mekkora területtel
vesz részt a tulajdonosi gyűlésen, és ehhez
kapcsolódóan milyen szavazati arány illeti meg; a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan, a tulajdonosi gyűlésen
megjelent tulajdonosok, vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek,
valamint a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.
A tulajdonosi gyűlésen a hirdetményben feltüntetett napirendi pontok kérdésében kell szavazni. A földtulajdonosi gyűlésen a vadászati jog hasznosításával
kapcsolatos kérdésekben a döntés a
jövőre nézve, 2017. március 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozik.
A földtulajdonosi gyűlés megtartását
követően 15 napon belül a tulajdonosi közösség képviselőjének nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell benyújtania a vadászati hatósághoz, a Vhr. 1.
számú mellékletének A. pontjában meghatározott adattartalommal. (Formanyomtatvány a NÉBIH honlapján elérhető: www.
nebih.gov.hu --- felső, vízszintes menü-

sorban Nyomtatványok - Laboratórium,
egyéb nyomtatványok.)
Ezen túlmenően mellékelni kell:
- a kérelemre indult eljárás miatt az
igazgatási szolgáltatási díj (20eFt) befizetés igazolását;
- az összes kifüggesztett (vadászati hatósághoz + önkormányzatokhoz) és záradékolt hirdetményt;
- a földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyvét, mely tartalmazza az elfogadott határozatokat (képviselet formája, képviselő
személye; vadászati jog gyakorlása, hasznosításának módja, feltételei; ha volt ilyen,
akkor vadászterület megváltoztatására irányuló kérelem), vagy a közgyűlésen hozott
határozatokról készült jegyzőkönyvi kivonat két tanúval hitelesített példányát;
- a földtulajdonosi közösség 2 tanúval hitelesített működési szabályzatát (Vhr.
2.sz melléklet szerint), valamint
- a földtulajdonosi képviselő erkölcsi
bizonyítványát (ez utóbbi a későbbiekben
is csatolható).
A kérelmet a földtulajdonosi képviselőnek vagy az általa írásban meghatalmazott személynek kell benyújtani.
A vadászati hatóság, ha a közös képviselő megválasztása során a jogszabályi előírásokat betartották, és a képviselő megfelel a törvényi előírásoknak, úgy személyét
nyilvántartásba veszi.
Ezt követően az új vadászatra jogosult - amely természetesen lehet a régi is, a Vhr. 1. számú mellékletének B. pontjában
meghatározott adattartalommal, (formanyomtatvány a NÉBIH honlapján a fentiekben jelölt helyen) a haszonbérleti szerződés megkötését követő 60 napon belül
(lehetőleg a földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételét követően) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell, hogy
benyújtson a vadászati hatósághoz.
A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez mellékelni kell a vadászatra jogosult
által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a
vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát, továbbá a megkötött haszonbérleti
szerződést, a 20.000-Ft. igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről készült igazolást, és
civil szervezet esetében a bírósági bejegyzés másolati példányát. Gazdasági társaság
esetében a vadászatra jogosultnak nyilatkoznia kell, hogy a vadászterület minimum
25%-át erdő-, mező-, vagy vadgazdálkodási
célból használja.
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Továbbképzés

és verseny
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Hivatásos

vadász továbbképzés és verseny

JÚNIUS 8-ÁN HIVATÁSOS VADÁSZ TOVÁBBKÉPZÉST
ÉS VERSENYT TARTOTT 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, Szabó Ádám tartotta, részben a nagyragadozók, főként a farkas térhódításáról, részben a térinformatika használatáról a vadászatban, vadgazdálkodásban.
Őt követte Horváth Ákos a Nemzeti Nyomozóiroda
alezredese, aki a mérgezésekre, azok hatásaira és a szankciókra hívta a fel a hallgatóság figyelmét.
Harmadik, és egyben a délelőtti továbbképzés utolsó előadójaként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részéről Maklár Péter szólt a vadállomány kezelésével kapcsolatos természetvédelmi szempontokról.
A nap második felében, a szerencsi Levente-lőtéren folytatódott a program, ahol hivatásos vadászok megyei verse-

UTÁNKERESÉST
VÁLLALNAK
Csontos Béla (Telkibánya) 30/854-73-91
Erdős Tamás (Répáshuta) 20/926-10-86
Kaczúr András (Tolcsva) 30/263-55-08
Kosztra Csaba (Edelény) 20/512-6515
Leskó Tibor (Miskolc) 30/922-4042
Mihók István (Sárospatak) 70/772-7481
Monostori Balázs (Nagybarca) 30/699-3418
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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nyére került sor, sajnálatosan igen kevés, de annál inkább a
szakma iránt elhivatott és hozzáértő versenyzővel.
A nevezett versenyzők név és alkalmazó vadászatra jogosultak szerint:
-

Bűdi János, Dr. Nagy Endre Vt.
Demetrovits Tibor, Északerdő ZRt. 654220. sz. területe
Gál István, Hegyaljai Vadgazdálkodók Vt.
Horkay Szabolcs, Bükkaranyosi Vadgazdálkodók Vt.
Hudák Bence, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Kapás Péter, Szikszói Széchenyi Zsigmond Vt.
Oravecz Attila, Bélusvölgye Vt.

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.
A verseny eredményhirdetésére késő délután került sor, ahol
Kriston Nándor a vadászkamara elnöke a versenyzők méltatását követően adta át a helyezettek részére az okleveleket,
valamint az elismerés mellé vásárlási utalványokat.
Helyezettek: I. Gál István; II. Demetrovits Tibor; III.
Kapás Péter
Kanyok Zsolt

FIGYELEM!!!
A Vadászati törvény
tavaly elfogadott módosítása több adminisztrációs teher mellett az
egyéni lőjegyzéket is
eltörli, azonban ez csak
a 2017-2018-as vadászati évtől, tehát 2017. március 1-től szűnik meg!
Ennek megfelelően azt
2017. február 28-áig
kötelező vezetni!
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XIV. Nemzetközi

vad- és halételfőző verseny
és térségi vadásznap
Tokaj-Hegyalja és a Zempléni térség
legnagyobb gasztronómiai rendezvénye,
Sátoraljaújhely-Széphalomban idén két
napon, 2016. június 17-én és 18-án várta
a gasztronómia és az igényes kulturális
programok kedvelőit. A pénteki, főként
kulturális programban bővelkedő esemény után, szombaton a széphalmi Kossuth-kerté volt a főszerep, ahol főzőcsapatok, kézművesek, vásárosok, és nem
utolsó sorban több ezer érdeklődő fordult meg a nap során. Aki kilátogatott
a rendezvényre, az biztosan talált kedvére való programot a gazdag kínálatban.
A számos kiegészítő program mellett
fő látványosság volt a „Vadászok utcája”, ahol trófeakiállítás várta az érdeklődőket. Megrendezésre került a „2016

Célzóvize” pálinkaverseny, volt vadászati
témájú képzőművészeti kiállítás, vadászgörény simogató, íjászat, póni lovaglás,
játszóház. Aki ellátogatott a rendezvényre,
az nem maradt éhesen, az „Ízek udvarában” megkóstolhatta a főzőversenyen
készült gasztronómiai remekműveket.
A főszervező Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ számos támogatójának és együttműködő partnerének köszönhetően olyan
rendezvényt szervezett, ahol az érdeklődők és résztvevők számára minden
feltétel adott volt a felhőtlen kikapcsolódásra. Találkozzunk jövőre is, szeretettel várunk mindenkit határon innen
és túlról egyaránt Zemplén fővárosába!
Molnár Levente

VERSENYEK EREDMÉNYEI
A „2016 CÉLZÓVIZE”
PÁLINKAVERSENY EREDMÉNYE:
1. Kababik István 2015 évi birspálinkája
2. Sütő István 2012 évi borpárlata
3. Friss László 2015 évi birspálinkája
VADÉTELFŐZŐ VERSENY
EREDMÉNYEK
VADÁSZ KATEGÓRIA
I. Nyíregyházi Vasas Vadásztársaság –
Vadszárnyasok töltve
II. Spartacus 2007 Vadásztársaság –
Vaddisznó pörkölt és vadburger
III. Zempléni Hubertus Vadásztársaság – Tárkonyos szarvas ragu
KÜLÖNDÍJAS:
Erdélyi vadászok Sóvárad – Kárpáti barnamedve sóváradi módra

Vad-

és halételfőző verseny

Vadász Hírmondó

Vadászkürtös

tanfolyam, kürtös találkozóval

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Szövetsége ebben az évben is felhívást intézett megyénk sport és hivatásos
vadászai felé, a vadászkürtölés alapjainak elsajátítására. A tanfolyamon résztvevők számára az előadásokat Szekeres Tamás trombita szakos tanár és Bótáné Batta Olga a Hagyományőrző és Kulturális Szakbizottság elnöke tartotta. A tanfolyam részét képezte az egységes szakmai és etikai elvek összefoglalása, valamint összefogása azon csapatoknak, illetőleg magánszemélyeknek, sportés hivatásos vadászoknak, akik elhivatottságot éreznek e nemes hagyomány megóvására és továbbadására.
A jelentkezők – Erdős Léna, Kálnás Attila Péter, Kapuvári
Miklós, Maczkanics Kitti, Pócsi Viktor, Szabó Péter és Varga
László - az utolsó alkalommal sikeres vizsgát tettek dr. Székely
László elnök és Tóth Á. Dénes megyei fővadász előtt, kiktől egy
elismerő oklevelet vehettek át.
A tanfolyam zárásakor - hagyományteremtő szándékkal - meghívást kaptak a megye kürtösei is, akik szép számmal képviseltették
magukat. Közösen megállapodtak, hogy évente egyszer egy szakmai
napot szerveznek a megyében, lehetőséget teremtve tapasztalatcserére, együtt kürtölésre. Ezen találkozó is bizonyította, hogy a közös
cél összehozza az embereket, barátságok születnek, és együtt sokkal érdemesebb egy nemes célért - a vadászati hagyományok ápolásáért - küzdeni.
Bótáné Batta Olga
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Kankor

Vadász Hírmondó

Kankor
Érdekes módon a nagyvadjaink közül
a mindenki számára „elérhető” vaddisznó trófeájával foglalkozik a vadászati
közélet a legkevesebbet, annak korbecslésével sok megyében még a trófeabíráló bizottságok sem törődnek, a bírálati lapon egyszerűen üresen marad a
kor rubrika.
Mi lehet ennek az oka? Minden
bizonnyal onnan indul a dolog, hogy
hazánkban nem létezik (legalább is
országos szinten, szabad területen) a
vaddisznóval kapcsolatos „trófeagazdálkodás”, az éves terítékadatokban is
csak egyszerűen „kan” szerepel – nincsenek elkülönített korosztályok, minden
50 kiló feletti hím ivarú disznó kannak számít, legyen az egy jól megtermett
malac, vagy egy átlagos süldő.
Bírálatra is csak a 16 centiméter feletti agyarakat „kell” bevinni, pedig fogtam
már a kezemben öreg disznó 14 centi
átlaghosszúságú erős bronzérmes agyarát, ugyanúgy, mint jó 18 centis „aránytalan” két évesét. Ezen dolgokon minden
bizonnyal volna mit formálni. Például a
16 centis „álomhatár” helyett lehet, hogy
okosabb lenne korhoz kötni a bemutatás kötelezettségét, mondjuk két éves kor
felett kelljen elbíráltatni elejtett kanunk
agyarát.
Itt egyből felmerülhet a kérdés: melyik
a két éves, melyik a három, hogyan állapítsuk meg a kort agyar alapján? Erre
szeretnék – ha nem is tökéletes választ,
legalább valamiféle iránymutatást adni…
Szakkönyveket lapozva találkozhatunk különféle módszerekkel, ilyen a
Brandt-féle alakszám, ami a nagyagyar
fenési síkjának a sarkánál és a gyökérnyílásnál mért átmérőt viszonyítja egymáshoz; vagy a Bieger-féle módszer, aki
a nagyagyar fenési síkjának a hosszából
következtet a korra, másik módszerében
szintén a nagyagyarnál kereste a megoldást, annak hossza és húrméretének aránya között. Egyes módszereknél az agyar
állkapocsból kiálló és a bent levő részének a hányadából lehet következtetni.
Azt is mindenki tudja, hogy az idősebb kanok agyara (nagyjából négy éves
kor felett) főzéskor „kicuppan” előre,
míg a két-három évesekét vésni, faragni kell, hogy hozzáférjen az ember. Én
pusztán a nagyagyarakból kiinduló korbecslést egy kissé falsnak érzem, ugyanis
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azok íve, fenési síkja, állkapocsból kiálló
hányada nagymértékben függ attól, hogy
milyen „viszonyban” vannak a kisagyarakkal, egymástól való távolságuk, bezárt
szögük, stb. Mindegyikben lehet igazság,
sőt van is, de egyik becslési módszerben
sincs komoly hangsúly fektetve a kisagyarakra. Bizonyára azért, mert nem sok
mérnivaló van rajta, nem sok törvényszerűséget lehet felfedezni akár a vastagságának, vagy a hosszának az arányaival,
de van egy dolog, amit ha mérni nem
is, de egy kis megfigyelési hajlammal, jó
szemmértékkel lehet látni, sőt talán még
a kanunk korára is lehet következtetni
belőle. Ez lenne a kisagyar fenési síkjának a törései, hogy „hány” sík van
rajta. Megmondom őszintén, én szakirodalomban erre a módszerre való utalást
nem találtam – ami persze nem jelenti
azt, hogy nem lehet –, valamikor gyerekkoromban apámtól tanultam, ő meg
a vadásztársaságunk akkori öreg vadőrétől gyűjtötte be az igét.
Minden esetre más korbecslési módokkal, és bírálati adatokkal is összevetve azt
tudom mondani, hogy öt éves korig pontosan meghatározhatjuk vele, hány éves
is volt az elejtett agyarasunk. Szóval ez
a módszer alapján úgy lehet „leolvasni”
a kan korát, hogy ahány törést látunk
a kisagyar fenési síkján, annyi plusz egy

éves a kanunk. Ugyebár első évben még
„nem érnek össze” a vaddisznó szemfogai, így akkor még nem fen. Két évesen kialakul az első fenési sík, ez nagyjából fél- és egy centi közötti, egyenes,
törés nélküli. Harmadik évében kezdi
a kanunk fenni a második fenési síkot.
Négy évesen már három – jól kivehető – töréssel rendelkezik a kisagyarunk
fenője, majd még a negyedik fenési sík
is kivehető a következő évben, aztán a
későbbiekben kezdjük elveszíteni a fonalat. Úgy gondolom, hogy ez a módszer a
kannak öt éves koráig viszonylag pontosan megmutatja a korát. Hat éves –
vagy annál is idősebb – kannál egyébként is öreg, érett egyedről beszélünk,
már tényleg csak becsülni lehet a kort.
Ekkorra a fentebb említett fenési síkok
egybeolvadnak, nem lesz közöttük konkrét törés. Ahogy öregszik a kan, úgy lesz
egyre jobban „egysíkú”, végül egyre rövidebb a kisagyar fenése, mindemellett az
egész kisagyar mintha belülről csontosodna kifelé. Volt a kezemben olyan kisagyar, mely szinte tömör csont volt, csak
egy picike üreg volt már az egyébként is
eléggé beszűkült gyökérnyílásánál, egykori tulajdonosa minden bizonnyal vén
remete lehetett.
Juhász Ferenc
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Fegyverekről

Vadász Hírmondó

Elöltöltő

vadászati célú fegyverekről

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény alapján elöltöltő fegyver az olyan egylövetű- vagy
ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a
lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen fekete
lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor
kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető.
A hatósági engedélyezés szabályai:
Rendőrség által kiadott engedély
szükséges az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához.
Az eljárást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság folytatja le.
Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető. Az engedély visszavonásig hatályos.
Engedélyezés általános személyi és
tárgyi feltételei részben megegyezik a
vadászati célú lőfegyver vásárlásának,
tartásának szabályaival.
Eltérés, hogy az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához elméleti ismeretekből és gyakorlati jártasságból vizsgát
kell tenni. Továbbá az elöltöltő fegyver
vadászati célú használata kizárólag csak
abban az esetben engedélyezhető, ha a
fegyver és lőszer bevizsgálására kijelölt
szervezet azt biztonságosnak minősítette és erről műszaki tanúsítványt állít ki.
Az elöltöltő fegyver vadászati célú
használatára kiadott hatósági engedély
birtokában maximum 5 kg fekete lőpor,

illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá maximum
2000 db csappantyú vásárlása, szállítása engedélyezett.
Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben,
a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy
lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz
illetéktelenek ne férjenek hozzá. Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a
lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni. Lőszerelemek
tárolószekrényében kizárólag lőport és
csappantyút lehet tartani. A lakás céljára
szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó

számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek
számára kialakított tárolóhelyen nem
tartható 10 kg össztömegnél nagyobb
mennyiségű lőpor és 25 000 darabot
meghaladó számú csappantyú. Lőpor
és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt
láng használata.
FONTOS TUDNIVALÓ:
A vadászati törvény vonatkozó rendelkezései alapján tiltott vadászati eszköznek minősül az elöltöltő fegyver
használata nem egyéni nagyvad vadászatra. Továbbá tiltott vadászati módnak
minősül az elöltöltő fegyverrel történő
társas vadászat.
Bogacskó József

Vadászkutyás
programok!
A Vadászkamara megyei szervezete a vizsla fajták tartásának és vadászatra való kiképzésének ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos
vizslás vadászat sokszínűségének bemutatására és kultúrájának népszerűsítésére 2016. október 1-jén Vadászkutya Vadászati Alkalmassági (VAV) vizsgát szervez.
A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban részletekkel, információkkal Éles Tibor szolgál az alábbi elérhetőségeken: +3670/337-3898;
elestibi@freemail.hu
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DIANA Vadászhölgy Klub

Vadász Hírmondó

VKE Diana Vadászhölgy Klub
B.-A.-Z. megyei Szervezetének
A borsodi Vadászhölgy Klub életében
a 2016-os esztendőben újabb eseménydús időszak telt el. Februárban a hagyományoknak megfelelően képviseltettük
magunkat a Megyei Vadászbálon. Április végén háromfős küldöttségünk részt
vett a VKE részközgyűlésén a Budakeszi Vadasparkban. Május első hétvégéjén
a Gömör Expo rendezvényével egybekötött Nemzetközi Vadásznapon Zilahi Ilona klubtársunk Hubertus kereszt
arany fokozatú kitüntetést vehetett át.
Május 21-én a füzzérradványi Nemzetközi Vadásznapon és Vadételfőző
Fesztiválon tartottunk gyermekfoglalkoztatót. A megnyitó ünnepség során
az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
felkértek minket az őzbak teríték behozatalára. Tudomásunk szerint ilyen még
sehol nem volt az országban. A rendezvény folyamán folyamatosan jöttek
a gyerekek a sátrunkba. A nap sikerét
tetézte az is, hogy megismerkedtünk a
szlovák vadászhölgyek Kassán tevékenykedő képviselőjével, Tóth Annamáriával. Tapasztalatcserénk végén kölcsönösen meghívtuk egymást rendezvényekre,
illetve eldöntöttük, hogy a továbbiakban szoros kapcsolatot fogunk ápolni.
Patinás helyszínen, a Diósgyőri Várban került megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vadásznap 2016.
május 28-án, ahol Dianáink gyermekfoglalkoztatóval várták a legkisebb látogatókat. A megnyitó ünnepségen és az új
vadászok avatásakor négy vadászhölgy
kísérte a zászlót. A rendezvényen Stajzné
Kender Ilona klubtagunk a Hubertus
Kereszt arany fokozatú kitüntetést vehet-

hírei

te át. Saját trófeáink díszítették a sátrunk melletti paravánt, bográcsban főtt
a tárkonyos vadragu, régi és új ismerősök kerestek fel minket a nap folyamán.
Július 9-én korongvadász versenyt rendeztünk Szerencsen, a Levente Lőtéren. A klubtagokon kívül a megye összes
vadászhölgyét is meghívtuk a versenyre. Sajnos nem túl sok nevezés érkezett,
de tekintettel arra, hogy első alkalommal került megrendezésre a verseny, ezt
nem tekintettük nagy negatívumnak. A
résztvevő hölgyek párjaikkal, családtagjaikkal érkeztek. Az izgalmas versengés
végén mindenkit megvendégeltünk egyik
klubtársunk által készített kiváló babgulyással. Ebéd közben beszélgettünk, megismertettük vendégeinkkel a klubban
folyó tevékenységet. Meséltünk megyei
és országos programokon szerzett élményeinkről. A családias hangulatban zajló
esemény végén az íjjal történő korongvadászatot is kipróbálhatták a résztvevők.
A verseny helyezettjei: I. Papp Alexandra (Sajópetri), II. Baló Attiláné

(Kesznyéten), III, Papp Bettina (Filkeháza).
A nap legnagyobb pozitívuma pedig
az volt, hogy két vadászhölgy azóta már
belépett a Diana Vadászhölgy Klubba,
illetve a többiek is érdeklődtek a belépési lehetőség iránt. A nap tapasztalatai
alapján bizonyosan jövőre is rendezünk
Borsodi Diana Kupát.
A baskói ifjúsági vadásztáborban július végén természetismeret-környezetvédelem- egészségvédelem és vadászati
ismeretek témakörében akadályversenyt
tartottunk, légpuskás lövészettel kiegészítve. A résztvevő gyerekek a nagy korkülönbség ellenére is tudtak együtt dolgozni, versenyezni.
Az év további részében több országos Diana rendezvényen részt szeretnénk
venni, illetve még számos megyei programot tervezünk, melyre a tagokon kívül
várjuk a megye vadászhölgyeit, vadászfeleségeit is.
Baló Attiláné

KÖTELES ISTVÁN 1944 – 2016.
2016. július 28-án elhunyt barátunk, vadásztársunk, aki 1973-tól volt vadász. Első tagsága a Mezőkövesdi Matyó VT-nél kezdődött, majd a Bükkzsérci Hórvölgye Vt., a Vereskő
Vt. és a Délborsodi Mezőségi Vt. tagsága következett. 1995-ben alapító tagja és haláláig
vadászmestere a mezőkövesdi Szövetkezet Vadásztársaságnak. Ezzel párhuzamosan 2001-től
tagja a tibolddaróci Dél-bükki Vt-nek is. Vadásztársai körében nagy népszerűségnek örvendett „ezermestersége” és a vadászat iránti rajongása miatt. 2011-ben megkapta a Hubertus
kereszt arany fokozatát. Nyugodj békében, Pista bányánk.
Szövetkezeti Vadásztársaság, Mezőkövesd
Dél-bükki Vadásztársaság, Tibolddaróc
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VI. Zempléni

lövésznap

Trófea Mustra

Vadász Hírmondó

ÉSZAKERDŐ Zrt. VIII. Trófea Mustrája
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2016-ban ismét
megrendezi az erdőgazdaság területén, a
bőgési időszakban esett szarvasbikáinak
trófea kiállítását.
A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ Zrt. Szelcepusztai Vadászháza
(Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság)
Ideje: 2016. október 14. (péntek) 1000
órától.
A kiállítás nyilvános, 1000 – 1200 óráig
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 2016ban terítékre került szarvasbika trófeáit
a kiállításon, arról előzetesen Szentléleki Tibor, Vadászati és idegenforgalmi
osztály vezetőjével egyeztetni szíveskedjen. (tel.:46 /501-510)

VI. Zempléni

lövésznap

AUGUSZTUS 13-ÁN HATODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG AZ
ÉSZAKERDŐ ZRT. TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KOPLALÓI LŐTÉREN A
CSALÁDI LÖVÉSZNAPOT, MELY A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN MOST IS AMATŐR SPORTVADÁSZOK, HIVATÁSOS VADÁSZOK
ÉS ERDÉSZEK RÉSZÉRE VOLT MEGHIRDETVE. AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ HASONLÓAN A LÖVÉSZETVEZETŐK BUDAY PÉTER ERDÉSZETI IGAZGATÓ, ÉS SZABÓ JÁNOS KARCAGI SPORTVADÁSZ VOLTAK.
A 10 órakor kezdődődő megnyitó
után Buday Péter ismertette a lövészet
menetét, majd kezdődhetett először a
gyakorlás, utána pedig a megmérettetés
a különböző versenyszámok tekintetében. A programok között elmaradhatatlan volt a gyermek légpuskás lövészet is
10 év alatti és feletti kategóriában, Czibere Lajos barátunk, törzsvendégünk
vezetésében.
Sajnos az időpont kiválasztása nem
volt túl szerencsés, mert a környező falvakban több helyen is falunapi rendezvény zajlott, ami nagymértékben megosztotta a résztvevőket, így mindössze
34 regisztrált lövő jelent meg e jeles
napon. Akik viszont kilátogattak kellemesen tölthették idejüket, a puskacső
mögött vagy az üst körül, ahol Müller
Attila szakácsunk finom halászlével tisztelte meg a vendégeinket.
A versenyzők értékes ajándékokban is
részesültek, melyek felajánlásáért köszö-
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netünket fejezzük ki Buday Péternek,
ifj. Czakó Atillának, Tirpák Sándornak és Szabó Jánosnak.
Szemán Jenő
Eredmények:
FÉRFI EGYÉNI:
1. Tóth László;

2. Drengubák Tamás;
3. Sóos Gyula
NŐI EGYÉNI:
1. Papp Bettina;
2. Papp Eliza;
3. Puskás Borbála
GYERMEK:
1. Tirkov Valter;
2. Tóth Zsófia;
3. Kababik Ádám
CSOPORT:
1. Grofó és csapata;
2. Papp család
LEGFIATALABB VERSENYZŐ:
Lengyel Milán
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Őzbak

eredmények

Vadász Hírmondó

A 2016.

évi őzbak vadászati idény eredményei

A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK SZERINT (1996. ÉVI LV. VTV., 79/2004.
VHR. 5. SZ. MELLÉKLET) AZ
ŐZBAK VADÁSZATI IDÉNYE ÁPRILIS 15-TŐL SZEPTEMBER 30-IG
TART. VADÁSZATI SZEMPONTBÓL EZEN IDŐSZAKON BELÜL
KÉT KIUGRÓAN JELENTŐS PERIÓDUS KÜLÖNÍTHETŐ EL.
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 a tavasz korábban érkezett, mint a megszokott, így a növényzet fejlettsége előrébb volt a szokásosnál,
mely a takarást nagymértékben növelte,
megnehezítve az őzbak vadászatát.
A második csúcspont a július vége
augusztus eleje, az őzbak párzási időszakára esik, melyet vadásznyelven üzekedésnek nevezünk. Erre az időre döntő
többségében lekerültek a mezőgazdasági
területekről a kalászos növények, 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 és Erdőgazdálkodási Főosztály vadászati hatósága a jogszabályok
előírásai szerint végzi. A bírálatkor a
nemzetközi pontrendszer (CIC.) képletét használja a hatóság.
Őzbak agancs CIC. pontértékei:
Bronz érem:
105 – 115
Ezüst érem:
115 – 130
Arany érem:
130 felett
Nemzeti érték:
210 felett
		
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 pontlevonás jár.
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A bemutatott és elbírált őzbak trófea
adatok a 2015. április 15. és augusztus 11.
valamint a 2016. év április 15. és augusztus 11. közötti intervallumot öleli fel.
A fenti időszakban 2015. évben 1173
db, 2016. évben 1091 db trófea került
bírálatra, mely 7 %-kal kevesebb a bázis
időszaktól.

Az alábbiakban táblázatban foglalom
össze a vizsgált két év hasonló időszakában terítékre került őzbak trófeák súly-,
korosztály megoszlását, az érmes trófeákat, valamint az idén legtöbb pontértéket elért trófeákat.

Őzbak trófeasúly megoszlása
Trófeasúly
(gramm)
150 alatt
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600 felett
Összesen

2015. (db)

2015. (%)

2016. (db)

2016. (%)

75
92
160
269
251
193
90
34
6
1
2
1173

6,4
7,8
13,6
22,9
21,4
16,5
7,6
3,1
0,5
0,1
0,1
100

66
78
178
261
244
141
83
30
8
1
1
1091

6,0
7,2
16,3
23,9
22,4
12,9
7,6
2,8
0,7
0,1
0,1
100

Az adatokból kitűnik, hogy megyénkben az őzbak trófeák jelentős mennyisége a 250-350g súlyhatár közé esik,
melynek aránya az idei vadász idényben tovább növekedett (2015; 44,3 % /

2016; 46,3 %). A 250 g alatti értékek 27,8
% / 29,5%, 350 g feletti értékek 27,9 %
/ 24,2%. Az 500 g feletti trófeák ritkán
fordulnak elő, arányuk 0,7 % / 0,9%.

Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása
Korosztály
Fiatal (1-3 év)
Középkorú (4-5 év)
Öreg (6 évtől)
Összesen

2015. (db)

2015. (%)

2016. (db)

2016. (%)

390
595
188
1173

33,3
50,7
16,0
100

400
566
125
1091

36,7
51,8
11,5
100

A korosztály megoszlást vizsgálva
a középkorú egyedek elejtése továbbra
is dominál (55,2 / 50,7 %). Sajnálatos,
hogy az öregkorú trófeák aránya tovább
csökkent. Az elkövetkező időszakban a

vadgazdálkodás feladata a jó élőhelyen
az öregkorú bakok kilövési arányának
növelése.
Az érmes trófeák aránya 2015. évben
10,5 %, 2016. évben 8,4 %, mely szintén

Őzbak érmes trófeák száma
Érem megnevezése
Arany
Ezüst
Bronz
Összesen

2015. (db)
13
36
74
123

2015. (%)
10,6
29,3
60,1
100

2016. (db)
10
35
47
92

2016. (%)
10,9
38,0
51,1
100
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csökkenő tendenciát mutat. Az érmeknek több mint a fele bronzérem, az
arany érmes trófeák száma elenyésző,
mely eredmény összefüggésben van a
nagy pontértékű súlyosabb trófeák csekély számával.
A ranglista első tíz helyén lévő trófeák közül a II/4 Tiszamenti átmeneti
vadgazdálkodási körzetben 8 db került
terítékre, a Borsodi Mezőségben 2 db,
a Taktaközben 2 db, a Bodrogközben 2

db és a Hernád völgyében 2 db. Továbbá 1-1 db került terítékre a II/2 Mátra
-Bükk-Cserehát vadgazdálkodási körzetben (Dél-Bükk) és a II/3 Zempléni vadgazdálkodási körzetben (Hegyköz).
Külön kiemelendő, hogy idén 1 db ritkaság számba menő 600 g feletti őzbakot sikerült zsákmányolni megyénkben,
melyet a büszke elejtőjével a fotó is ábrázol.
Összegezve az idei szezonban terítékre került őzbak trófeák bírálati eredmé-

Bírálati pontszám szerinti megyei ranglista 2016. év
Ssz.

Vadászterület

IP

Súly (gr)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

660110 Tiszavirág Vt.
655610 Kemely és Vidéke Vt.
655710 Szikszói Széchenyi Zs. Vt.
657110 Taktaharkányi Takta Vt.
653910 Kisgyőri Vt.
653510 Mezőcsáti Hubertusz Vt.
655410 FTVK.
652630 Matyó Agrártermelő Zrt.
659910 Bodrog Vt.
659610 Spartacus 2007 Vt.

155,13
145,93
141,43
136,45
135,48
131,40
130,53
130,43
130,23
130,15

650
535
483
528
459
513
491
556
494
475
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Kor
(év)
6
5
5
4
9
6
6
5
7
5

Érem
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

nyeit, megállapíthatjuk, hogy az Alföldi
jobb minőségű élőhelyen jobb minőségű
az agancs felrakása. A hegy és dombvidékeken a minőség gyengébb.
Élőhely fejlesztéssel, kedvezőbb életfeltételek kialakításával a trófea minősége javítható. A populáció kor és ivar
arányát a minőség érdekében a terület
vadeltartó képességéhez célszerű igazítani. Folyamatosan törekedni kell arra,
hogy az egyedsűrűség optimális legyen,
ellenkező esetben a tapasztalatok szerint a trófea minőségében romlás következik be.
Berta Béla
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Favágóverseny

és vadásznap

Vadász Hírmondó

VI. Regionális

favágóverseny és vadásznap

MAGUK A RENDEZŐK, BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A TÉRSÉG VADGAZDÁLKODÓI SEM HITTÉK VOLNA, HOGY A 2011BEN HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁNDÉKKAL ÉLETRE HÍVOTT FAVÁGÓ
VERSENY ÉS REGIONÁLIS VADÁSZNAP MÁRA TRADÍCIÓVÁ VÁLIK ÉS
ORSZÁGOS HÍRNÉVRE TESZ SZERT, PEDIG PONTOSAN EZ TÖRTÉNT.
Köszönet érte azoknak, akik jobbító
szándékuknak és kitartó munkájuknak
köszönhetően, egyiket a másik folytatásaként, évről-évre hozzátették azt a pluszt,
amitől újra és újra eljöttek a vendégek és
együtt ünnepelték a fát, az erdőt, a vadat,
erdészt, vadászt és egymást Bükkzsércen,
ezen a Bükk lábánál fekvő, festői szépségű kis településen.
2016-ban ez a nap augusztus 27-ére esett
és immár a VI. Stihl Favágóverseny és
Regionális Vadásznap eseményeiként
kápráztatták el az oda érkezőket a maguk
sajátosan közvetlen, természet közeli és
ember centrikus módján.
Éppen ezért ezt a napot és nagyszerű környezetet választotta helyszínéül a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is arra,
hogy még a megnyitó előtt a Vadászkamara megyei szervezetével egy együttműködési megállapodást írjanak alá a természeti
értékek és vadállomány közös védelméért,
a természeti értékek megőrzéséért.
A vadászkürtösök szignálját követően,
a meghitt alaphangulatot Hubertus - ökumenikus istentisztelet indította, és a rendezvény folytatásaként a Megyei vadászok
zászlajának bevonulását, három terítékre
helyezett őzbak kísérte saroglyán.
A Vasas Csaba Bükkzsérc polgármesterének üdvözlő beszéde után, Tállai András Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese méltatta az erdőt, a fát és a
természetszerető embereket. Ezt követően
Gémesi József, az Andreas Stihl Kft. munkatársa folytatta a résztvevők köszöntését,
majd Kriston Nándor, a B.-A.-Z. megyei
Vadászkamara elnöke emelte ki a rendezvény
fontosságát és nyitotta meg a rendezvényt.
A megnyitót követően került sor a
kitüntetések átadására, ahol országos, és
megyei kitüntetéseket is átvehettek az
arra érdemesnek ítélt vadásztársak. Nimród vadászérem kitüntetésben részesült
Bogacskó József, B.-A.-Z. megye Vadászatáért érdemérem kitüntetést vehetett
át Demeter Ervin és Dusza Bertalan,
Hubertusz kereszt arany fokozatú elismerés pedig Rónai Kálmánné, Dr. Molnár
Róbert és Kadlok György.
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A vadászati elismerések mellett itt került
kihirdetésre a négyfordulós megyei koronglövő verseny összesített végeredménye is
egyéni és csapatversenyben.
A favágó csapatversenyen több fordulóban mérhették össze tudásukat. A feladatot mind a 14 elindult csapat becsülettel
és legjobb tudása szerint teljesítette, és az
időeredmények alapján kialakult a végleges
eredmény. A Bükkzsérci megmérettetésen
különösen nagy érdeklődésre tartott számot
a verseny folyamán a versenyzők közül, a
Bükki Asszonyok nevű csapat, amelynek
minden tagja hölgy volt és így egyedüli női
indulóként küzdött a férfiak között.
A kialakult sorrend: 1. Északerdő Zrt.
I. csapata; 2. Egererdő Zrt., Felsőtárkányi
Erdészet, Irdatlanok csapata; 3. Északerdő
Zrt. IV. csapata.
Amíg a balták csattogtak és a motorfűrészek zúgtak a főzőversenyen több mint
30 bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból és/vagy erdőn készült ételek.
Vadétel Főzőverseny díjazottjai:
Kiemelt Fődíj, Vándorserleg: Szentistván
Aranyfácán Vt.
1. II. Rákóczi Ferenc Vt. Tard.
2. Tiszaújvárosi Vadászok
3. Sály- Borsodgeszt Ftvk.
Különdíj: Tibolddaróci Vt. és a Felsőtárkányi Vt.
Az első három Bükkzsérci vadásznapokon még együtt, egy helyen koncentráltan
a település központjában és zárt épületben
rendezték be a trófeák kiállítását. Majd

ezen változtattak, és már itt is alkalmazták a megyei vadásznapokon megszokott
formát, azaz szabadtéren, a sátrak előterében és között, minden vadászatra jogosult
külön-külön paravánon és trófea állványon
kiállítva mutatta be a saját területén elejtett
vadak trófeáit. Ezzel itt is megteremtették
a „Vadászok utcája” hangulatát. A hangulatot fokozta, hogy a Bükki Vadászkürtösök a Vadászok utcájában, a sátrak és
a trófeák között mutatták be műsorukat.
A délután folyamán egymást követő sokszínű műsor kavalkádja Stihl gépbemutató, TimberSports bemutató, Rönkátvágó
verseny, Aprítékoló gépbemutató, Zsérci
Summás Énekegyüttes, Zsérci Meszes
Néptáncegyüttes szórakoztatta az ide érkezőket. A rendezvény részeként egésznap
Vadász-vásárosok kínálták termékeiket és a
kiállított Toyota terepjáró autókat is élőben
szemlélhették meg az érdeklődők.
A nap kezdetén egy óriási méretű rönkből Kiss István faszobrász láncfűrész használatával idén is elkezdte egy, nevezetesen Tas vezért megformáló monumentális
faszobor elkészítését, ami kora délutánra
el is készült a helyszínen, mindenki nagynagy örömére. Az este folyamán sztárvendégként a Honeybeast együttes koncertje pörgette fel a hangulatot az ezt követő
hajnalig tartó utcabálhoz.
A rendezvényen zajló események sorozata, az ehhez csatlakozott óriási érdeklődés,
valamint az egész napot átitatott kiváló hangulat biztos alapot ad arra, hogy a Tállai
András megnyitójában elmondott szavaihoz, gondolatához is visszatérve mindannyiunk nevében kijelenthessük: Bükkzsérc lakossága ragaszkodik a rendezvényéhez, annak
további folytatásához! Hajrá Bükkzsérc!!!
Galambos Kálmán
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vadételfőző fesztivál

Afrikai

Afrikai

VIII. Fűzérradványi Vadételfőző Fesztivál
és Vadásznap

sertéspestis

Vadász Hírmondó

Fűzérradvány idén új nevén rendezte meg a helyiek és a térség
vadászai által várt hagyományos eseményét, a VII. Vadételfőző Fesztivált és Vadásznapot.
Az ünnepélyes megnyitó elején a Borsodi Dianák, - a Bükki
vadászkürtösök szignáljára - a Mikóháza és Környéke FTK. területén elejtett saroglyára helyezett őzbak ravatalával vonultak be. Ezt
követően a vadászokat, a Szlovákiából, Szerbiából, Romániából is
idelátogató vendégeket és mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, elsőként Pandák Pál Füzérradvány polgármestere,
majd Paszternák István létesítményvezető köszöntötte.
A megnyitó után kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, valamint a vadételfőző verseny résztvevőinek a regisztrálása,
mely idén 21 főzőcsapatot tett ki. A nap folyamán az érdeklődők
többek között megtekinthették a Károlyi kastély csavaros termében
Monostori László dioráma kiállítását, a szabadban Molnár Renátó szarvasbőgő Európa bajnok előadását valamint Dávid Gábor, a
Magyar fakitermelő válogatott tagjának bemutatóját. Ezen felül vadászvásárosok és magyar kézműves termékek vására is várta az idelátogató
vendégeket. A számtalan program mellett az emődi Tehéntánc zenekar szórakoztatta az eseményre kilátogatókat, melynek köszönhetően az egész napos jó hangulatban zajló eseményről mindenki elégedetten és élményekkel gazdagon térhetett haza.
Szemán Jenő

sertéspestis vizsgálat

Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete az Európai Unió balti tagállamaiban (Észtország, Lettország, Litvánia) és Lengyelországban, valamint
a hazánkkal közvetlenül szomszédos
Ukrajnában továbbra is kedvezőtlen,
mert 2016 eddig eltelt időszakában számos esetet állapítottak meg vaddisznókban és házisertés-állományokban.
Az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság (EFSA) ASP-vel kapcsolatban
közzétett 2015. évi tudományos szakvéleménye, valamint az Európai Bizottság szakértőinek Magyarországon 2016
júniusában végzett ellenőrzései szerint
kiemelten fontos az elhullva talált, a
betegség tüneteit mutató, valamint az
országúton elütött vaddisznók szerveinek laboratóriumi vizsgálata az ASP
kizárása, illetve annak korai felismerése céljából.
Az ASP Magyarországra való behurcolásának kockázata nagy, ezért a betegség korai felismerését célzó ellenőrző/
felügyeleti program keretében jelentősen növelni kell a fentiekben részlete-
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zett okok miatt elhullott, illetve elejtett
vaddisznók mintavételeinek és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatainak számát.
E vizsgálatok ugyanolyan fontosak, mint
az emberi fogyasztás céljából elejtett vaddisznók vér- és mandulamintáiból végzett monitoring vizsgálat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztálya
(mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) felhívja a vadászatra jogosultak figyelmét arra, hogy a gyors mintavétel és
mintaszállítás megszervezése érdekében
az illetékes járási főállatorvosnak, vagy
Főosztályunk központjának jelezzék, ha
a vaddisznók között halmozottan megbetegedéseket és/vagy elhullásokat tapasztalnak. Ez különösen fontos az országhatár 10 – 15 km széles sávjában lévő
vadászterületeken. Törekedni kell arra,
hogy az országúton elütött vaddisznók
minél nagyobb hányada is mintavételre
kerüljön.
A növelt számú ASP vizsgálattal egyrészt bizonyítani tudjuk megyénk vad-

disznó állományainak e betegségtől
való mentességét, másrészt egy váratlan
behurcolás esetén lehetőséget ad a betegség korai megállapítására. Ez nem csak
állategészségügyi, hanem vadgazdálkodási érdek is.
Az említett bejelentési és vizsgálati kötelezettségek jogszabályi alapját a
vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló, többször
módosított 1996. évi LV. törvény (Vtv.)
35.§ (1) és (2) bekezdései, valamint az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, többször módosított 2008. évi
XLVI. törvény (Éltv.) 18.§ (1) bekezdés
f) és h) pontjai, valamint 18.§ (2) és (4)
bekezdései jelentik. A jogszabályi előírások be nem tartása a fent hivatkozott
törvényekben, valamint azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott szankciókat vonja maga után.
A tájékoztatót a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztálya BOI/01/36-26/2016. iktatószámon adta ki Miskolcon, 2016. augusztus 11-én.
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III. Baskói

vadásztábor

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Baskói Vadásztábor, Baskón a
Dél-Zemplén szívében fekvő csendes, kis
zsákfaluban. A környezet gazdag élővilágával, változatos domborzatával ideális helyszíne ennek az intenzív programsorozatnak.
A táborozó gyerekek között sokan
voltak, akik már harmadik alkalommal
vettek részt a táborban, ezzel családias légkört teremtve az újonnan érkezők
részére is, akik már az első napokban felszabadultan élvezhették a nyári szünet
e különleges, vadászattal átitatott hetét.
Idén is felkészült előadók gondoskodtak a gyerekek tudásszomjának kielégítéséről. Nagy érdeklődés kísérte a vérebes
utánkeresést, terepjárós túrával összekötött erdészeti előadást, lőtérlátogatást,
íjászversenyt, és az azt követő előadásokat a ragadozó madarakról és solymászatról, térképészetről, elsősegélynyújtásról, nagy vadjainkról és a vadászetikáról.

A hét folyamán más értékes elemek
is színesítették a programot, mint a
Diana Vadászhölgy Klub szervezésében
létrejött játékos erdei vetélkedő, továbbá
sportfoglalkozások, számháború, horgászat, madáretető készítés, alkonyati vadles, a Vizsolyi Biblia megtekintése, gombázás és az airsoft fegyverek kipróbálása.
A gyermekek csapatokban tevékenykedtek a foglalkozások folyamán, és az

így született eredményeket ajándékokkal jutalmaztuk.
Úgy gondoljuk idén is remek, élményekben gazdag hetet adhattunk a gyermekeknek, akiket meleg szívvel várunk
vissza jövőre is, új és tartalmas programokkal.
Jövőre ugyanitt! ERDŐN, MEZŐN,
BASKÓN!
Hegedűs Viktória

Szlovák Szent Hubertus
Érdemérem kitüntetés
Az Országos Vadásznap helyszínéül idén a Somogy
megyei Kaszó szolgált, ahol megyénk egyik kiemelkedő
szervezőjének, Gyurán Jánosnak a munkáját is elismerték. A Szlovákiai Szent Hubertus Érdemérem kitüntetést
Tibor Leboczky, a Szlovák Vadászszövetség és a Szlovák
Vadászkamara elnöke adta át, Gyurán Jánosnak, a Putnoki székhelyű Alsó-Gömöri Nagyvadas Vt. és a Sajó-Rima
Eurorégió Vadásztagozat elnökének, aki több évtizedes
szakmai, vadászati tevékenysége során rendkívül széleskörű kapcsolatokat alakított ki a Gömöri térség, a rozsnyói
és a szelicei vadászati szervezetekkel, vadászközösségekkel, amely az évek során a határokon átívelő rendszeres vadászati együttműködéssé nemesedett. Számos
határ menti vadászati
találkozó mellett kezdeményezője és szervezője
az idén májusban immáron tizedik alkalommal
Putnokon megrendezésre került Gömöri Nemzetközi Vadásznapnak is.
Ezúton is gratulálunk a
kitüntetéséhez!
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Vadászvizsga -

előkészítő tanfolyam

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség – akkreditált képzésben – folyamatosan indítja vadászvizsgát megelőző tanfolyamait!
Következő képzés:

2016.

október

1-től Miskolcon

Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig
(100 óra: 5 hétvége, 10 alkalom)
A felkészülést ne bízza a véletlenre! Jelentkezzen a közel két évtizede oktatást végző és a vadászjelöltek sokaságát sikeresen
felkészítő Vadászszövetség képzésére! A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!
Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920

Megyei Koronglövő
Bajnokság

A csapatversenyben a csapattagok korongtalálatai adták a
helyezést.
VÉGEREDMÉNYEK:

A négyfordulós verseny megyénk négy helyszínén került
megrendezésre, Nagybarcán, Pálházán (Koplaló), Szerencsen
és Hercegkúton. Minden helyszínen nagy érdeklődés mellett
színvonalas, fegyelmezett versenyzést láthattunk. A versenyek
lebonyolításáért köszönet mind a négy lőtér vezetésének. A
versenysorozat bizonyította, hogy megyénkben is nagy az
érdeklődés a fegyveres vadászat egyik legfontosabb tényezője a lőkészség fejlesztésének lehetősége iránt.
A bajnokság végeredménye:
Értékelés: Egyéni és csapat fordulónként: I. helyezett 10
pont, II. helyezett 9 pont, ….. X. helyezett 1 pontot kapott.

Jótékonysági

Egyéni:
1. Tóth Ferenc 2. Rimaszécsi László 3. Hajzer Szabolcs
4. ifj. Kertész László 5. Matisz Norbert 6. Porkoláb Gábor
7. Majoros László 8. Maros László 9. Komáromi Róbert
10. Kacsúr Roland
Csapat
1. Északerdő ZRt. I. csapata 2. Taktaközi Nimród Vt.
3. Északerdő ZRt. II. csapata 4. Leventék
5. Kertész klán 6. Tuzsér

vadászat!!!

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete, - a hagyományokat folytatva - a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság együttműködésével JÓTÉKONYSÁGI APRÓVAD társasvadászatot hirdet!

Társasvadászat ideje: 2016. október 29. Sárospatak
A részvételi díj: 25.000,-Ft
A vadászat végén a teríték a résztvevők között kiosztásra kerül. A biztonságos vadászat és szervezés érdekében a vadászaton részt vevők száma maximum 25 fő, a jelentkezés sorrendjében.
Fogjunk együtt össze, segítsünk a beteg rászorulókon!
Jelentkezés és bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920

felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó : dr. székely lászló, kriston nándor
tel/fax:

kiadó címe:

46/504-125 •

tel.:

3526 miskolc, tass u. 18.
46/504-126 • megjelenik 4250

példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

