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KÉSZÜLJ FEL A VADÁSZSZEZONRA 

A DECATHLONNAL! 

MOST AKÁR EGY HELYEN SZEREZHETED BE A LŐSZERT ÉS 

VÁLOGATHATSZ KÖZÉP-EURÓPA KEDVENC VADÁSZATI RUHÁZATAIBÓL 

ÉS KIEGÉSZÍTŐIBŐL. 

AMIKOR SÁRBAN KELL GÁZOLNI, SZÉLBEN, ESŐBEN ÉS HAJNALI 

KÖDBEN VÁRAKOZNI, A SOLOGNAC MINŐSÉGI, IDŐTÁLLÓ TERMÉKEI 

MEGVÉDENEK A TERMÉSZET ELEMEIVEL SZEMBEN.

LŐSZER KIZÁRÓLAG A DECATHLON MISKOLCI ÁRUHÁZÁBAN ELÉRHETŐ!
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TiszTújíTás a megyei vadászkamaránál
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AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZ-
KAMARA ALAPSZABÁLYA ÉRTEL-
MÉBEN MIND AZ ORSZÁGOS, 
MIND A MEGYEI SZERVEZETEK-
BEN A KÜLDÖTTGYŰLÉSBE A 
KÜLDÖTTEKET, ILLETVE A VEZE-
TŐSÉGBE ÉS BIZOTTSÁGOKBA A 
TISZTSÉGVISELŐKET NÉGY ÉVES 
IDŐTARTAMRA VÁLASZTJÁK. 

Mivel Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben is idén ősszel - október 22-én - a 
négy éves ciklus és a tisztségviselők man-
dátuma lejárt, kamarai választásokat kel-
lett tartani. 

A sportvadászok kamarai osztályában 
minden megkezdett ötven tagonként, 
továbbá a hivatásos vadászok kamarai osz-
tályában minden megkezdett tíz tagonként 
kell egy-egy küldöttet megválasztani. Ez a 
szám a sportvadászok esetében 83 főt, míg a 
hivatásos vadászok esetében 21 főt jelentett.

Ezt követően az osztályüléseken meg-
választott küldöttek titkos szavazás során 
választották meg a kamarai tisztségvise-
lőket újabb négy éves időtartamra, akik 
a megye vadásztársadalmának bizalmá-
ból az elkövetkezőkben fogják képviselni 
a megye vadászainak érdekeit és e biza-
lom jegyében közösen lesznek hivatot-

tak arra, hogy meg-
hozzák a különféle 
döntéseket, hatá-
rozatokat. Ennek 
keretében továbbra 
is kiemelt figyelmet 
fordítanak a haté-
kony érdekérvénye-
sítésre, a sokszínű 
vadászati közéleti 
aktivitásra, a tuda-
tos szakmaiságra, 
a távlatos if júsági 
programokra, az 
emberközeli közös-

ségi életre, a hagyományőrzésre és a hatá-
sos nyilvánosság megvalósítására.

Az idei tisztújításon vadászkamarai tit-
kár - aki egyben a vezetőség tagja is -, válasz-
tására nem kerül sor, miután Tóth Á. Dénes 
2015-ben lett újra megválasztva, így a 10 
éves ügyvezetői titkári megbízatása jelen-
leg is hatályos.

Vadászkamara vezetősége: első sor, balról jobbra: Nagy András, Kriston Nándor, Buday Péter, Dr. Székely László
hátsó sor, balról jobbra: Orosz Zoltán, Tóth Á. Dénes, Galambos Kálmán, Lezák Zoltán

A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK:
Elnök: Kriston nándor

Tiszteletbeli elnök:  dr. széKely lászló
Sportvadász osztály alelnöke: nagy andrás

Hivatásos vadász osztály alelnöke: Buday Péter

Vezetőségi tagok:  galamBos Kálmán, lezáK zoltán

Vadvédelmi-vadgazd. Bizottság elnöke: orosz zoltán

Tagjai: Bóta istván , HorvátH gáBor, JuHász Ferenc,
     szentléleKi tiBor

Felügyelő Bizottság elnöke: dr. szaBó Balázs

Tagjai: gyurán János , dr. molnár tamás

Etikai Bizottság elnöke: dr. mecser tamás

Tagjai : dr. antal istván, Baló attila Károlyné,
KanyoK zsolt imre, Király lászló, szemán Jenő

országos KüldötteK

(Hivatásos vadász): 
Buday Péter, Kanyok Zsolt Imre, 
Király László, Lezák Zoltán, Szent-
léleki Tibor

országos KüldötteK

(sPortvadász):

Bótáné Batta Olga, Csuhai Ist-
ván, Éles Tibor, Galambos Kálmán, 
Gyurán János, Kriston Nándor, Dr. 
Mecser Tamás, Nagy András, Orosz 
Zoltán, Dr. Szabó Balázs, Dr. Szé-
kely László, Takács Gábor, Tóth Á. 
Dénes, Varró Zoltán Kornél.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 
három évvel ezelőtt, hagyományterem-
tő jelleggel indult támogató, jótékony-
sági akció az idén november 4-én foly-
tatódott, amikor is az Országos Magyar 
Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Területi Szervezete és a Sáros-
pataki Kossuth Vadásztársaság közö-
sen, beteg gyermekek megsegítésére apró-
vad társasvadászatot hirdetett.

A vadászat során a legfőbb törekvés 
természetesen nem a minél nagyobb 
teríték elérése, hanem egy nemes cél, 
a Megyei Kórház Gyermekegészségügyi 
Központjának támogatása, eszközkészle-
tének bővítése volt. Az osztály a megye és 
Miskolc város közel 150 ezer gyermekla-
kosa számára biztosít fekvőbetegellátási 
hátteret. Évi betegforgalma 11-13 ezer 
közötti fekvő-, valamint 220-250 ezer 
közötti járóbeteg gyermek.

A jótékonykodni kívánó vadászok 
önkéntesen 25.000 Ft-ot fizettek szemé-
lyenként a részvételért. Az így befolyt 
összegből – a szervezési díjak levonását 
követően – valamint a kamarai költségve-
tésben erre elkülönített összeggel együt-
tesen 500e Ft-os támogatás kerül átadás-
ra a gyermekközpont számára.

A vadászat reggelén a vadászkürt szig-
nálját követően Tóth Á. Dénes, a megyei 

Vadászkamara titkára, megyei fővadász, 
majd Géczi Ferenc, a vadásztársaság 
elnöke, és Novák József vadászmester 
köszöntötte a résztvevőket és tartott tájé-
koztatót a nap során követendőkről.

Az eligazítás, majd a vadászati napló-
ba történő regisztráció után a vadászat 
helyszínéül a Rózsás település környeze-
te szolgált, ahol ragyogó napsütésben, 
nagyon jó baráti hangulatban zajlott a 
példásan megszervezett vadásznap, ahol 
kivétel nélkül mindenki szép vadászél-
ményeket tudott szerezni.

A vadászat végeztével a vad számára 
nyújtott tiszteletadás következett, ami-
kor kürtszó kíséretében, levett kalapban 
adták meg a terítéken fekvő fácánoknak 
a végtisztességet. A teríték mellett Kris-
ton Nándor, a megyei Vadászkamara 
elnöke méltatta a kezdeményezést vala-
mint szervezést, gratulált az elejtőknek, 
és köszönetét fejezte ki a résztvevőknek a 
balesetmentes, fegyelmezett vadászatért 
és természetesen a beteg gyermekek meg-
segítésében nyújtott támogatásukért.

Az értékelőt követően a vadásztársa-
ság vezetése is megköszönte a hajtók, 
kutyások munkáját, majd kiosztotta a 
résztvevők számára az őket megillető 
kompetenciát, vadászrészt. 

Úgy véljük, hogy a megyei kamara - 
a jelenlévő média és sajtó képviselőinek 
segítségével - a nemvadászó társadalom 
számára is be tudta mutatni azt, hogy 
a vadászat nem pusztán a vad elejtésé-
ről szól, hanem embertársainkról való 
törődésről, barátok közös időtöltéséről,  
valamint a közös és nemes célok megva-
lósításáról is. Mindennek egy igen jeles 
eseménye volt ez a jótékonysági céllal 
egybekötött apróvad társasvadászat.

Köszönjük mindehhez a nagy segít-
séget és támogatást!

Tóth Á. Dénes

Név szerint külön köszönetünket 
fejezzük ki a támogatóknak:

Dr. Ary Boldizsár, Bihary Roland, 
Ész József, Fekete Mihály Zsigmond, 
Grolmusz Csaba, Horváth Dénes, 
Kanyok Zsolt Imre, Kerchner Gábor, 
Kerchner József, Kerülő Gyula, Dr. 
Kiss István Béla, Kriston Nándor, Kris-
tóf János, Kujbus János, Mester Barna, 
Monostori Balázs, Monostori Lász-
ló, Nyakas András, Dr. Szabó Balázs, 
Szabó Dezső, Szabó István, Szabó Zol-
tán, Szűcs Norbert, Tóth Á. Dénes, Varga 
Balázs, Ifj. Varga Balázs, Vass Csobán 
Kadosa, Vass Gábor és Verhóczki Péter 
vadásztársainknak.
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A vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény (továbbiakban Vtv.) köz-
elmúltban történő módosítása alapján a 
71. § (1) bekezdés 2. pontja alkalmazásá-
ban tiltott vadászati eszköznek minő-
sülnek a Vtv. 37/A. § (1) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott - elektroni-
kus képnagyítóból vagy képátalakí-
tóból álló, éjszakai lövésre alkalmas 
célzóeszközök.

Az új vadászati törvény végrehajtási 
rendelete mindezt még tovább szigorít-
ja, ugyanis, aki vadászaton vesz részt, 
az nem is birtokolhat tiltott vadá-
szati eszközt. A vonatkozó jogszabály 
ugyanis eddig ilyen tárgyak birtoklását 
nem, csupán a használatát tiltotta. 

Ezzel együtt rögzítésre került azt is, 
hogy mi számít a vadászat kezdetének 
és végének. Aki beírja magát a vadásza-
ti naplóba, az elkezdett vadászni és a 
folyamat mindaddig tart, amíg a vadá-
szati tevékenységet be nem fejezte.

Fontos tudni azt is, hogy a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
245. § c) pontja szerint az orvvadászat bűn-
cselekménye a külön jogszabályban meg-
határozott tiltott vadászati eszközzel tör-
ténő vadászattal is megvalósítható. 

Tehát az elektronikus képnagyító-
ból vagy képátalakítóból álló, éjsza-
kai lövésre alkalmas célzóeszközzel 
történő vadászattal - a vadászat rend-
je megsértésén túl - megvalósul az 
orvvadászat bűncselekménye is!

Témához kapcsolódó idézett gondo-
latok:

A szigorítás komoly vitát váltott ki a 
vadászok és a szakemberek körében – rész-
ben azért, mert már Magyarországon is egyre 
elterjedtebbek az ilyen eszközök. Jelen pilla-
natban az Országos Magyar Vadászkamara 
etikai kódexe is etikátlannak tartja az éjjel-
látóval vagy hőkamerával szerelt céltávcsö-
vekkel történő vadászatot. 

 „Éjjellátó berendezést, hőkamerát, elektro-
nikus akusztikus eszközt, illetőleg a vad megté-
vesztésére alkalmas anyagokat, azaz a modern 
technika képességpótló eszközeit az igazvadász 
nem alkalmazza. A vad természet adta képes-
ségeivel a vadász csak saját képességeit, illetve 
az emberi kitartást, szívósságot és akaraterőt 
állítja szembe.” „A vadászatnak nem lényege 
az, hogy sikeres legyen.” – mondja José Ortega y 
Gasset (1883–1955) spanyol filozófus. Így foly-
tatja: „A vadászat minden vonzereje abban rej-
lik, hogy mindig bizonytalan. Az ember egyre 
modernebb és egyre hatékonyabb eszközei segít-
ségével villámgyorsan és könnyedén meg tudná 
semmisíteni az állatfajok legnagyobb részét”. A 
filozófus ezért tartja kiemelkedően fontosnak az 
esélyadást. Épp ez diktálja a legmodernebb esz-
közökről való tudatos lemondást.

Az érem másik oldala azonban, ugyan-
csak az előbb említett etikai kódexből: „for-
dítson gondot a megfelelő felszerelés kiválasz-
tására (fegyver, kereső és céltávcső, ruházat).” 

„Azonban a céltávcső sem olyan régi talál-
mány: alig száz évre nyúlik vissza az elterje-
dése és általános használata. A maga idejé-
ben hasonlóan komoly etikai vitát generált a 
szabad irányzékkal – vagyis távcső nélkül – 
való vadászat hívei és a céltávcsövet haszná-
lók, például Széchenyi Zsigmond között. Utób-
biak nyertek.

Ugyanezen logika mentén visszakövet-
ve a vadászat fejlődését a történelemben, azt 
láthatjuk, hogy a technikai fejlődés minden 
esetben módosított a vadászati technológián 
– minden esetben az adott kor legújabb vív-
mányainak beépüléséig a vadászatba.”

Bogacskó József

November 28-án módosult a vadásza-
ti törvény az alábbiakkal: „A hivatásos 
vadász munkaköri feladatainak ellátása, 
illetve a vadász vadászata során éjjellátó 
keresőtávcsövet is használhat” – szerk.

GAJDOSI LAJOS (1934 - 2017)

Megyénk, de talán az ország legnépe-
sebb bérkilövő vadásztársaságának volt az 
elnöke. Vadászvizsgát 1966-ban tett, majd 
hamarosan tagja lett az 1955-ben alakult, s 
1985-ben 500 fős (!) Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bérkilövő Vadásztársaságnak. 
Itt előbb titkár, majd 1970-2015 között 
elnöke a nagylétszámú társaságnak. Negy-
venöt évnyi vezetői tevékenysége során az 
állandóan magas létszámmal való áldoza-
tos törődés, a nagy szakmai és gyakorlati 

tapasztalat, a kapcsolatépítés hasznosítása jelentette számára az 
igazi munkát. Korábban, mint egykori MHSZ tag, koronglövő 

skeet versenyzőként sokszor eredményesen szerepelt. Később, 
vadászként a vadat élőhelyén élve jobban szerette látni, mint 
terítéken, mennyiségre nem törekedett. A hosszú és fárasztó 
elnöki posztról életkora és egészségi állapota miatt mondott 
le, amit a Vt. - munkáját elismerve, s őt Tiszteletbeli Elnöknek 
megválasztva - el is fogadott.

A Magyar Vadászok Országos Szövetsége B.-A.-Z. megyei 
Fegyelmi Bizottságának négy cikluson át 1974-1990 között 
tagja, tevékenységét a MAVOSZ 1981-ben „Nimród Vadász-
érem” kitüntetéssel ismerte el. A Vadászok és Vadgazdálko-
dók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011-ben „Borsod-
Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért Érdemérem” elismerésben 
részesítette. Vadásztársadalmunk egy értékes embert veszített el.

Nagy Gábor
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Tíz éves az ifjú nimród mozgalom
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igazi őszi időBen rendezte meg a iX. 
tróFeamustráJát az észaKerdő zrt. a 
HáromHutai vendégHáznál a társa-
ság vadászterületeiről származó 82 
tróFeán túl, továBBi 19 tróFeát is 
BemutattaK.

A résztvevőket Zay Adorján, az 
Északerdő Zrt. vezérigazgatója köszön-
tötte. Beszédében úgy fogalmazott, hogy 
átlagosnak mondható az idei bőgési sze-
zon. Kijelentette, hogy az erdészeti tár-
saság területén nagyon nagy trófea nem 
esett. Az elmúlt két szezonban 11 kiló 
fölötti bikák is voltak, most azonban a 
9 kilót nem sikerült túllépni. 

Zay Adorján - a hagyományokhoz 
híven – elismerést adott át az Északerdő 
2016/2017-es vadászati szezonja legjobb 
hivatásos vadászának. A muflon kos elej-
tési lehetőséget ifj. Hudák László, a 
Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság kerü-
letvezető erdész-vadásza érdemelte ki.

A vadászati hatóság részéről a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal földművelésügyi osztályvezető-
je értékelte a szezont. Berta Béla azt 
mondta: változatos volt az agancsfelra-
kási időszak 2017-ben. A szarvasbőgés 
szeptember elején kezdődött a megyé-
ben, a fő időszak 15. és 25. közé esett, 
de helyenként 1-2 napra elcsendesedett 

az erdő. Az új üzemi ciklus első évében 
63 vadászterületről mutattak be összesen 
420 trófeát. Az átlagsúly 5,4 kilogramm 
volt, az érmes arány 34 százalék. A leg-
nagyobb pontszámú, 231 pontos bika a 
zempléni Májpataki Vadásztársaság-
nál esett, a legnagyobb súlyú pedig 10,52 
kilós lett, ezt a Tornavidéke Vadász-
társaságnál hozták terítékre. Berta Béla 
kijelentette: az előttünk álló húszéves cik-
lusban a minőség javítására kell töreked-
ni, a mennyiséget viszont visszább kell 
szorítani. A populáció nagyságát a terü-
let vadeltartó képességéhez kell igazíta-
ni, hiszen a trófea minőségét lerontja a 
túlzsúfolt gím populáció.

Szentléleki Tibor, az Északerdő 
vadászati és idegenforgalmi osztályve-
zetője arról számolt be, hogy a társa-
ság nyolc vadászterületen, mintegy 90 
ezer hektáron folytat vadgazdálkodást. 
Ebben a bőgési időszakban 92 bika 
került terítékre a vadászterületeken. Négy 
8 és 9 kiló közötti bika esett, a legna-
gyobb (8,62 kilós, 203 pontos) a Dél-
Bükki Erdészet területéről került ki. 
Idén - az eddigi legnagyobb -, 5,59 kiló 
lett az átlagsúly, az érmes arány pedig 
35,8 százalék – vont mérleget az osz-
tályvezető.

Szentléleki Tibor

a FiataloK természetKözeli, vadászias 
nevelése soKirányú megyei Kezdeménye-
zéseineK mértéKadó és emBlematiKus 
eseménye volt a 2007. őszén telKi-
Bányán megszervezett szarvasBőgő 
gyermeKtáBor. innen eredeztetJüK a 
B.-a.-z. megyei iFJú nimród Program 
elindulását. 

Ezen ifjúsági kezdeményezésünk tíz 
év alatt – több mint 40 rendezvényével 
– elkötelezett mozgalommá nemesedett, 
mint a fiatalok vadásszá, ifjú nimróddá 
nevelésének programja, amely az évek 
során közel 500 gyereknek nyújtott 
maradandó élményt.

A program indításával nem titkolt 
célunk volt a legfogékonyabb f iatal 
korosztályok természet szerető ember-
ré nevelése mellett a vadászias nevelés 

is, vadászhagyományaink megismerteté-
se és nagy múltú vadászkultúránk érté-
keire való figyelemfelhívás, a vadászkö-
zösséghez tartozás igényének felkeltése 
a gyerekekben.

A Bótáné Batta Olga elkötelezett 
irányításával működő megyei Ifjúsági 
Bizottság, illetve Vadászati hagyomány-
őrző Bizottság és agilis programszervező-
ink elhivatottságát dicsérik az elmúlt tíz 
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év sokszínű, változatos, minden résztve-
vő számára - visszatérően is – élménydús, 
élvezetes s egyben sok ismeretet nyújtó 
rendezvényei:
-  szarvasbőgő, őzhívó, nyári erdész-

vadász napközi, barcogó, madárgyű-
rűző táborok; 

-  közös múzeumlátogatások (Vajdahu-
nyad vára, Hatvan, Vásárosnamény); 

-  megyei, regionális és országos ifjúsági 
vetélkedők (1. és 2. helyezésekkel); 

-  irodalmi pályázatokon való eredmé-
nyes részvétel; 

-  vadászkürtösök, kutyások, vadászíjá-
szat hagyományainak követése; 

-  természetfotózás rejtelmeinek meg-
ismerése.
 A megvalósult programok, táborok, 

vetélkedők, kirándulások a közösségte-
remtés légkörében teltek, felkeltve a gye-
rekekben az igényt a vadászat iránt elkö-
telezett társas együttlétre.

A természetközeli életre nevelés, a 
vadászati szokások, hagyományok és 
vadászati kultúránk - sokszor játékos esz-
közökkel történő - megismerése komoly 

célokat megvalósító és a gyermek lelke-
ket megérintő tartós hatásokat ért el.

Mindeközben fiataljaink megismer-
ték nemcsak a megye, hanem az ország 
számos kiemelkedő vadászterületét, Bor-
sod, Zemplén, Csongrád, Hajdú, Sza-
bolcs, Heves, Nógrád, Szolnok megyék 
vadászati nevezetességeit és váltak 
részesévé izgalmas eseményeknek, igazi 

vadászélményeknek s tették meg az első 
lépéseket az igazvadásszá válás útján: vál-
tak ifjú Nimróddá. 

Ennek a nagyszerű folyamatnak az elis-
meréseként, a fiatalok ösztönzésére ala-
pítottuk a megyei Kiváló Ifjú Nimród 
vándordíjat, hogy közösségi elismeréssel 
jutalmazzuk minden évben azt a fiatal 
vadászcsemetét, akit a vadászat és vadvé-
delem, a vadászati hagyományok és kultú-
ra ápolása leginkább megérint és az ifjú-
sági vadásztáborokban, valamint egyéb 
vadászati rendezvényeken a legaktívabban 
és legeredményesebben vesz részt.

Bízhatunk benne, hogy If jú Nim-
ródjaink már a következő nemzedé-
kek oktatóiként, mentoraiként vesznek 
részt a további ifjúsági programjainkban, 
hiszen a táborozó gyerekek közül töb-
ben Sopronban és Mátrafüreden tanul-
nak tovább, s válnak aktív elkötelezett 
részévé a vadászat ügyének. Már ma is 
többen vannak akik vadászjeggyel ren-
delkeznek.

A jövő az Ő kezükben van! Üdv az 
ifjú vadászoknak!

Dr. Székely László



2018 JANUÁR

	 1		 H	 Újév,	Fruzsina		 l
	 2		 K		 Ábel	
	 3		 Sz		 Benjámin,	Genovéva	
	 4		 Cs		 Leóna,	Titusz	
	 5		 P	 Simon		
	 6		 Sz	 Boldizsár	
	 7		 V	 Attila,	Ramóna	
	 8		 H	 Gyöngyvér		
	 9		 K	 Marcell	
	10		 Sz	 Melánia	
	11		 Cs	 Ágota
12		 P	 Ernő		
13		 Sz	 Veronika		
14		 V	 Bódog	
15		 H	 Lóránd,	Lóránt	
16		 K	 Gusztáv	
17		 Sz	 Antal,	Antónia		 l
18		 Cs	 Piroska	
19		 P	 Márió,	Sára	
20		 Sz	 Fábián,	Sebestyén
21		 V	 Ágnes	
22		 H	 	Vince,	Artúr
23		 K		 Rajmund,	Zelma
24		 Sz	 Timót		 w
25		 Cs	 Pál	
26		 P	 Paula,	Vanda	
27		 Sz	 Angelika	
28		 V	 Karola,	Károly		
29		 H	 Adél	
30		 K	 Martina,	Gerda	
31		 Sz	 Marcella

FEBRUÁR

	 1		 Cs		 Ignác	
	 2		 P	 Aida,	Karolina	
	 3		 Sz	 Balázs	
	 4		 V	 Csenge,	Ráhel	
	 5		 H	 Ágota,	Ingrid
	 6		 K	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 Sz	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 Cs	 Aranka	
	 9		 P	 Abigél,	Alex	
	10		 Sz	 Elvira	
	11		 V	 Bertold,	Marietta	
	12		 H	 Lídia,	Lívia	
	13		 K	 Ella,	Linda	
	14		 Sz	 Bálint,	Valentin	
	15		 Cs	 Georgina,	Kolos		 l
	16		 P	 Julianna,	Lilla	
	17		 Sz	 Donát	
	18		 V	 Bernadett	
	19		 H	 Zsuzsanna	
	20		 K	 Aladár,	Álmos	
	21		 Sz	 Eleonóra	
	22		 Cs	 Gerzson	
	23		 P	 Alfréd		 w
	24		 Sz	 Mátyás	
	25		 V	 Géza	
	26		 H	 Edina		
	27		 K	 Ákos,	Bátor	
	28		 Sz	 Elemér

w

JÚLIUS

		1		 V	 Annamária,	Tihamér
		2		 H	 Ottó		
		3		 K	 Kornél,	Soma	
		4		 Sz	 Ulrik	
		5		 Cs	 Emese,	Sarolta	
		6		 P	 Csaba	
		7		 Sz	 Apollónia	
		8		 V	 Ellák	
		9		 H	 Lukrécia		
		10		 K	 Amália	
		11		 Sz	 Lili,	Nóra	
		12		 Cs	 Dalma,	Izabella	
		13		 P	 Jenő		 l
		14		 Sz	 Örs,	Stella	
		15		 V	 Henrik,	Roland	
		16		 H	 Valter	
		17		 K	 Elek,	Endre	
		18		 Sz	 Frigyes	
		19		 Cs	 Emília		 w
		20		 P	 Illés	
		21		 Sz	 Dániel,	Daniella	
		22		 V	 Magdolna		
		23		 H	 Lenke	
		24		 K	 Kincső,	Kinga	
		25		 Sz	 Jakab,	Kristóf	
		26		 Cs	 Anikó,	Anna	
		27		 P	 Liliána,	Olga		 l
		28		 Sz	 Szabolcs	
		29		 V	 Flóra,	Márta	
		30		 H	 Judit,	Xénia		
		31		 K	 Oszkár	

AUGUSZTUS

		1		 Sz	 Boglárka	
	 	2		 Cs	 Lehel	
	 	3		 P	 Hermina	
	 	4		 Sz	 Dominika,	Domonkos	
	 	5		 V	 Krisztina	
	 	6		 H	 Berta,	Bettina	
	 	7		 K	 Ibolya		
	 	8		 Sz	 László	
	 	9		 Cs	 Emőd	
		10		 P	 Lőrinc		
		11		 Sz	 Tiborc,	Zsuzsanna			l
		12		 V	 Klára	
		13		 H	 Ipoly	
		14		 K	 Marcell		
		15		 Sz	 Mária	
		16		 Cs	 Ábrahám	
		17		 P	 Jácint	
		18		 Sz	 Ilona		 w
		19		 V	 Huba	
		20		 H	 István,	Áll.	al.	ünnep
		21		 K	 Hajna,	Sámuel		
		22		 Sz	 Menyhért,	Mirjam	
		23		 Cs	 Bence	
		24		 P	 Bertalan	
		25		 Sz	 Lajos,	Patrícia	
		26		 V	 Izsó		 l
		27		 H	 Gáspár	
		28		 K	 Ágoston	
		29		 Sz	 Beatrix,	Erna	
		30		 Cs	 Rózsa	
		31		 P	 Bella,	Erika

SZEPTEMBER

	 	1	 Sz	 Egon,	Egyed	
	 	2		 V	 Dorina,	Rebeka	
	 	3		 H	 Hilda	
	 	4		 K	 Rozália	
	 	5		 Sz	 Lőrinc,	Viktor	
	 	6		 Cs	 Zakariás	 	
	 	7		 P	 Regina	
	 	8		 Sz	 Adrienn,	Mária	
	 	9		 V	 Adám		 l
		10	 H	 Hunor,	Nikolett	
		11		 K	 Teodóra	
		12		 Sz	 Mária	
		13		 Cs	 Kornél		
		14		 P	 Roxána,	Szeréna	
		15		 Sz	 Enikő,	Melitta	
		16		 V	 Edit		 w
		17		 H	 Zsófia	
		18		 K	 Diána	
		19		 Sz	 Vilhelmina	
		20		 Cs	 Friderika		
		21		 P	 Máté,	Mirella	
		22		 Sz	 Móric	
		23		 V	 Tekla	
		24		 H	 Gellért,	Mercédesz	
		25		 K	 Eufrozina,	Kende		l
		26		 Sz	 Jusztina
		27		 Cs	 Adalbert	
		28		 P	 Vencel		
		29		 Sz	 Mihály	
		30		 V	 Jeromos

OKTÓBER

		1		 H	 Malvin	
	 	2		 K	 Petra	
	 	3		 Sz	 Helga	
	 	4		 Cs	 Ferenc	
	 	5		 P	 Aurél		
	 	6		 Sz	 Brúnó,	Renáta	
	 	7		 V	 Amália	
	 	8		 H	 Koppány	
	 	9		 K	 Dénes		 l
		10		 Sz	 Gedeon	
		11		 Cs	 Brigitta	
		12		 P	 Miksa	
		13		 Sz	 Ede,	Kálmán		
		14		 V	 Helén	
		15		 H	 Teréz	
		16		 K	 Gál		 w
		17		 Sz	 Hedvig	
		18		 Cs	 Lukács	
		19		 P	 Nándor		
		20		 Sz	 Vendel	
		21		 V	 Orsolya	
		22		 H	 Előd	
		23		 K	 Gyöngyi,	Nemz.	ünnep
		24		 Sz	 Salamon		 l
		25		 Cs	 Bianka,	Blanka	
		26		 P	 Dömötör	
		27		 Sz	 Szabina		
		28		 V	 Simon,	Szimonetta	
		29		 H	 Nárcisz	
		30		 K	 Alfonz	
		31		 Sz	 Farkas

w

w

w

w

w
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FEBRUÁR

	 1		 Cs		 Ignác	
	 2		 P	 Aida,	Karolina	
	 3		 Sz	 Balázs	
	 4		 V	 Csenge,	Ráhel	
	 5		 H	 Ágota,	Ingrid
	 6		 K	 Dóra,	Dorottya	
	 7		 Sz	 Rómeó,	Tódor	
	 8		 Cs	 Aranka	
	 9		 P	 Abigél,	Alex	
	10		 Sz	 Elvira	
	11		 V	 Bertold,	Marietta	
	12		 H	 Lídia,	Lívia	
	13		 K	 Ella,	Linda	
	14		 Sz	 Bálint,	Valentin	
	15		 Cs	 Georgina,	Kolos		 l
	16		 P	 Julianna,	Lilla	
	17		 Sz	 Donát	
	18		 V	 Bernadett	
	19		 H	 Zsuzsanna	
	20		 K	 Aladár,	Álmos	
	21		 Sz	 Eleonóra	
	22		 Cs	 Gerzson	
	23		 P	 Alfréd		 w
	24		 Sz	 Mátyás	
	25		 V	 Géza	
	26		 H	 Edina		
	27		 K	 Ákos,	Bátor	
	28		 Sz	 Elemér

MÁRCIUS

		1		 Cs	 Albin	
		2		 P	 Lujza		 l
		3		 Sz	 Kornélia	
		4		 V	 Kázmér	
		5		 H	 Adorján,	Adrián	
		6		 K	 Inez,	Leonóra	
		7		 Sz	 Tamás	
		8		 Cs	 Zoltán	
		9		 P	 Fanni,	Franciska	
		10		 Sz	 Ildikó	
		11		 V	 Szilárd		
		12		 H	 Gergely		
		13		 K	 Ajtony,	Krisztián	
		14		 Sz	 Matild	
		15		 Cs	 Kristóf,	Nemz.	ünnep
		16		 P	 Henrietta	
		17		 Sz	 Gertrúd,	Patrik		 l
		18		 V	 Ede,	Sándor	
		19		 H	 Bánk,	József	
		20		 K	 Klaudia		
		21		 Sz	 Benedek	
		22		 Cs	 Beáta,	Izolda	
		23		 P	 Emőke	
		24		 Sz	 Gábor,	Karina		 w
		25		 V	 Irén,	Írisz	
		26		 H	 Emánuel	
		27		 K	 Hajnalka	
		28		 Sz	 Gedeon,	Johanna		
		29		 Cs	 Auguszta	
		30		 P	 Zalán,	Nagypéntek
		31		 Sz	 Árpád	 l

ÁPRILIS

		1		 V	 Hugó,	Húsvét
		2		 H	 Áron,	Húsvét
		3		 K	 Buda,	Richárd		
		4		 Sz	 Izidor		
		5		 Cs	 Vince	
		6		 P	 Bíborka,	Vilmos	
		7		 Sz	 Herman	
		8		 V	 Dénes	
		9		 H	 Erhard	
		10		 K	 Zsolt	
		11		 Sz	 Leó,	Szaniszló		
		12		 Cs	 Gyula	
		13		 P	 Ida	
		14		 Sz	 Tibor	
		15		 V	 Anasztázia,	Tas	
		16		 H	 Csongor		 l
		17		 K	 Rudolf	
		18		 Sz	 Andrea,	Ilma		
		19		 Cs	 Emma	
		20		 P	 Tivadar	
		21		 Sz	 Konrád	
		22		 V	 Csilla,	Noémi		 w
		23		 H	 Béla	
		24		 K	 György	
		25		 Sz	 Márk	
		26		 Cs	 Ervin		
		27		 P	 Zita	
		28		 Sz	 Valéria,	Nimród	
		29		 V	 Péter	
		30		 H	 Katalin,	Kitti	 l

MÁJUS

	 1		 K	 Fülöp,	Jakab,	Munka	ü.
		2		 Sz	 Zsigmond	
		3		 Cs	 Irma,	Tímea		
		4		 P	 Flórián,	Mónika		
		5		 Sz	 Györgyi	
		6		 V	 Frida,	Ivett	
		7		 H	 Gizella	
		8		 K	 Mihály	
		9		 Sz	 Gergely	
		10		 Cs	 Ármin,	Pálma		
		11		 P	 Ferenc	
		12		 Sz	 Pongrác	
		13		 V	 Imola,	Szervác	
		14		 H	 Bonifác	
		15		 K	 Szonja,	Zsófia		 l
		16		 Sz	 Botond,	Mózes	
		17		 Cs	 Paszkál	
		18		 P	 Alexandra,	Erik		
		19		 Sz	 Ivó,	Milán	
		20		 V	 Bernát,	Felícia,	Pünkösd
		21		 H	 Konstantin,	Pünkösd
		22		 K	 Júlia,	Rita		 w
		23		 Sz	 Dezső	
		24		 Cs	 Eliza,	Eszter	
		25		 P	 Orbán		
		26		 Sz	 Evelin,	Fülöp	
		27		 V	 Hella	
		28		 H	 Csanád,	Emil	
		29		 K	 Magdolna		 l
		30		 Sz	 Janka,	Zsanett	
		31		 Cs	 Angéla

JÚNIUS

	 1		 P	 Tünde		
		2		 Sz	 Anita,	Kármen	
		3		 V	 Klotild	
		4		 H	 Bulcsú	
		5		 K	 Fatime	
		6		 Sz	 Cintia,	Norbert	
		7		 Cs	 Róbert	
		8		 P	 Medárd	
		9		 Sz	 Félix	
		10		 V	 Gréta,	Margit	
		11		 H	 Barnabás	
		12		 K	 Villő	
		13		 Sz	 Anett,	Antal		 l
		14		 Cs	 Vazul	
		15		 P	 Jolán,	Vid	
		16		 Sz	 Jusztin		
		17		 V	 Alida,	Laura	
		18		 H	 Arnold,	Levente	
		19		 K	 Gyárfás	
		20		 Sz	 Rafael		 w
		21		 Cs	 Alajos,	Leila	
		22		 P	 Paulina	
		23		 Sz	 Zoltán	
		24		 V	 Iván	
		25		 H	 Vilmos	
		26		 K	 János,	Pál	
		27		 Sz	 László	
		28		 Cs	 Irén,	Levente		 l
		29		 P	 Péter,	Pál	
		30		 Sz	 Pál

w

w
w w

w

NOVEMBER

		1		 Cs	 Marianna,	Mindensz.
		2		 P	 Achilles	
		3		 Sz	 Győző	
		4		 V	 Károly		
		5		 H	 Imre	
		6		 K	 Lénárd	
		7		 Sz	 Rezső		 l
		8		 Cs	 Zsombor	
		9		 P	 Tivadar	
		10		 Sz	 Réka	
		11		 V	 Márton		
		12		 H	 Jónás,	Renátó	
		13		 K	 Szilvia	
		14		 Sz	 Aliz	
		15		 Cs	 Albert,	Lipót		 w
		16		 P	 Ödön	
		17		 Sz	 Gergely,	Hortenzia	
		18		 V	 Jenő		
		19		 H	 Erzsébet,	Elizabet	
		20		 K	 Jolán	
		21		 Sz	 Olivér	
		22		 Cs	 Cecília	
		23		 P	 Klementina		 l
		24		 Sz	 Emma	
		25		 V	 Katalin	
		26		 H	 Virág		
		27		 K	 Virgil	
		28		 Sz	 Stefánia	
		29		 Cs	 Taksony	
		30		 P	 Andor,	András	
	

OKTÓBER

		1		 H	 Malvin	
	 	2		 K	 Petra	
	 	3		 Sz	 Helga	
	 	4		 Cs	 Ferenc	
	 	5		 P	 Aurél		
	 	6		 Sz	 Brúnó,	Renáta	
	 	7		 V	 Amália	
	 	8		 H	 Koppány	
	 	9		 K	 Dénes		 l
		10		 Sz	 Gedeon	
		11		 Cs	 Brigitta	
		12		 P	 Miksa	
		13		 Sz	 Ede,	Kálmán		
		14		 V	 Helén	
		15		 H	 Teréz	
		16		 K	 Gál		 w
		17		 Sz	 Hedvig	
		18		 Cs	 Lukács	
		19		 P	 Nándor		
		20		 Sz	 Vendel	
		21		 V	 Orsolya	
		22		 H	 Előd	
		23		 K	 Gyöngyi,	Nemz.	ünnep
		24		 Sz	 Salamon		 l
		25		 Cs	 Bianka,	Blanka	
		26		 P	 Dömötör	
		27		 Sz	 Szabina		
		28		 V	 Simon,	Szimonetta	
		29		 H	 Nárcisz	
		30		 K	 Alfonz	
		31		 Sz	 Farkas

DECEMBER

	 	1		 Sz	 Elza	
	 	2		 V	 Melinda,	Vivien	
	 	3		 H	 Ferenc,	Olívia		
	 	4		 K	 Barbara,	Borbála	
	 	5		 Sz	 Vilma	
	 	6		 Cs	 Miklós	
	 	7		 P	 Ambrus							l
	 	8		 Sz	 Mária	
	 	9		 V	 Natália	
		10		 H	 Judit	
		11		 K	 Árpád		 						
		12		 Sz	 Gabriella	
		13		 Cs	 Luca,	Otília	
		14		 P	 Szilárda	
		15		 Sz	 Valér		 						w
		16		 V	 Aletta,	Etelka	
		17		 H	 Lázár,	Olimpia	
		18		 K	 Auguszta					
		19		 Sz	 Viola	
		20		 Cs	 Teofil	
		21		 P	 Tamás	
		22		 Sz	 Zénó		 					l
		23		 V	 Viktória	
		24		 H	 Ádám,	Éva	
		25		 K	 Eugénia,	Karácsony							
		26		 Sz	 István,	Karácsony		 						
		27		 Cs	 János	
		28		 P	 Kamilla	
		29		 Sz	 Tamara,	Tamás	
		30		 V	 Dávid	
		31		 H	 Szilveszter

w
w

www.borsodivadasz.hu

VADÁSZATI IDÉNYEK!
Vadfaj / korcsoport III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X XI. XII. I. II.
Gímszarvas, golyóra érett bika

Gímbika

Gím tehén, ünő

Gím borjú

Dámszarvas, golyóra érett bika

Dámbika

Dám tehén, ünő

Dám borjú

Őzbak 15

Őz suta, gida

Muflonkos

Muflon juh, jerke

Muflon bárány

Vaddisznó kan, koca, süldő, malac

Szikaszarvas, bika, tehén, ünő, borjú

Mezei nyúl

Üregi nyúl

Fácánkakas

Fácántyúk

Fogoly

Nyári lúd

Vetési lúd, Nagylilik, Kanadai lúd, Nílusi lúd

Tőkésréce 15

Szárcsa

Erdei szalonka VADÁSZATI IDÉNY NÉLKÜL

Örvös galamb, balkáni gerle 15

Róka, Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya, Mosómedve

Borz, Házi görény, Dolmányos varjú, Szarka, Szajkó
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2017. szeptember 30. napján, reggel-
re benépesült az Ózdi Strandfürdő és 
Kemping területe, a résztvevő vadásztár-
saságok, a rendészeti társszervek és az 
Ózdi Rendőrkapitányság csapatai láza-
san készültek az aznapi megmérettetés-
re, ahogy a felkelő őszi napkorong egyre 
magasabbra hágott a keleti égbolton, 
egyre több „zöld- és kékruhás” nyüzs-
gött a színpad, a rendezvénysátor, a bog-
rácsok és az üstök körül.

A találkozót dr. Varga László r. ezre-
des, kapitányságvezető és Kriston Nán-
dor, az OMVK B.-A.-Z. Megyei Terüle-
ti Szervezetének elnöke nyitotta meg.

A megnyitót követően elindultak a 
délelőtti programsorozatok is, a szín-
pad mellett felállított rendezvénysátor-
ban, ahol a szépszámú érdeklődő tényleg 
érdekes és interaktív szakmai előadáso-
kat hallgathatott meg olyan előadók, 
mint Dr. Barta Judit, egyetemi docens, 
Pecze István, vadászati főfelügyelő, 
Bogacskó József r. alezredes, kiemelt 
engedélyügyi főelőadó és Lakatos Ist-
ván programfejlesztő tolmácsolásában. 

Az előadásokkal párhuzamosan, a 
színpadon színes program-kavalkád 
megtekintésével szórakozhattak a vendé-
gek. Néptánc és ének műsor, rendőrségi 
bemutató, ütőegyüttes koncert, vadász-
kürtösök, Nemzeti Honvéd Díszegység 
Különleges Díszelgő Csoportjának fegy-

verrel végrehajtott akrobatikus elemekkel 
teletűzdelt előadása, Készenléti Rend-
őrség zenekara és sok egyéb program 
zajlott a nap során. 

A fellépőket nagyon hálásan fogad-
ta a közönség, vastapssal, sok esetben 
állva tapsolva köszönte meg a felkészü-
lésre fordított rengeteg időt és az általuk 
nyújtott csodálatos előadásokat.

Délután, amikor a hangulat már kel-
lőképpen emelkedett volt, kezdődött el a 
sorverseny, melyen a kilátogatókból ver-
buválódott csapatok egy humoros ele-
mekkel átszőtt vetélkedő során mérhet-
ték össze tudásukat.

A színpadi programokon túl, a VII. 
VARETAL-on volt főzőverseny, pálinka-
verseny, íjászverseny, rendőrségi kiállítás, 
rendőrségi járművek bemutatója, vásár 
(ötvös, késműves, festőművész, könyvki-
adó), légpuskás lövészverseny, „air-soft” 
lövészet is, majd késődélután került sor 
az értékes nyeremények kisorsolására, a 
tombolahúzásra.

A rendezvényt, mondhatni hagyomá-
nyosan, a „Nagyanyám Blues-a” együt-
tes előadásában elhangzott, fergeteges 
hangulatú rock-koncert zárta.

Zárszóként csak annyit, a rendezvé-
nyen jelen volt a szakma mellett a felhőt-
len szórakozás, a közösen kitűzött célok 
mentén pedig jól látszik a „cserkelőút” és 
ha nagyon röviden szeretném összegez-
ni a VII. VARETAL-t, csak annyit mon-
danék: „- Soha rosszabbat!”

Dr. Molnár Tamás

2017-Ben HetediK állomásáHoz érKezett a vadász-rendőr találKozóK Hagyo-
mányteremtő szándéKKal életre Hívott sorozata. az idei rendezvény Különle-
ges alKalomnaK számított, mert a vadászati Hatóság által az elKövetKezendő 
Húsz évre, az ózdi rendőrKaPitányság illetéKességi területén gazdálKodó, 
a vadászati Jog gyaKorlására KiJelölt vadászatra JogosultaK KéPviselőivel, 
szám szerint 16 egyesülettel írt alá együttműKödési megállaPodást dr. varga 
lászló r. ezredes, KaPitányságvezető.

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

Csontos Béla (telkiBánya) 30/854-7391 • erdős tamás (répáshuta) 20/926-1086

kaCzúr andrás (tolCsva) 30/263-5508 • 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) 20/316-2522

ruszinkoviCs FerenC (Felsővadász) 70/261-4021 • szaBó ádám (szögliget) 30/986-2556

szaBon gáBor (Bánhorváti) 30/995-5095
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Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az idei év 
szeptemberében is elindította szar-
vasbőgés-hallgató vonatozásait a 
Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei 
Vasút (LÁEV-PÁÉV) vonalain Andó-
kútra és Kőkapura.

Az évről-évre növekvő érdeklődésre 
való tekintettel a már harmadik alkalom-
mal megrendezett rendezvény keretében 
ezúttal két különvonatot is indítottak 
a Miskolc-Dorottya utca állomásról. 
A korábbi vonat utasai Ortástető és 
Andó-kút között vezetett erdei túrán is 
részt vehettek, ahol a könnyed kirándu-
lás mellett erdőgazdálkodási, természet-
ismereti érdekességekkel is bővíthették 
tudásukat. A vadászati tematikus prog-
ramok színhelye a hangulatos Andó-
kúti forrástó melletti tisztás volt, ahol 
az utánkeresés rejtelmeibe tekinthettek 
be a kedves vendégek. A szarvasok nászá-
nak időszakában, hogy az alkalomhoz 
illeszkedjen a program, szarvasgomba 
kereső bemutatót láthattunk a Miskolci 
Gombász Egyesület tolmácsolásában, 
akik gombabemutatóval is kedvesked-
tek a látogatóknak. A szarvasbőgés-hall-
gatásra a visszaúton, az Ortástető alatti 
irtások mellett nyílt lehetősége a közel 

220 főnyi résztvevőnek, majd a Csanyiki 
Erdei Iskolában egy kapitális szarvasbi-
ka terítéke mellett csendesedhettünk el, 
amely a Miskóc-IKR Vadásztársaságnál 
került terítékre. 

A Pálházi Állami Erdei Vasút három 
szerelvénye, összesen kilenc kocsi-
val szállította az utasokat a Kemence-
patak völgyébe, akiket több helyszínen 
vártak érdekes programokkal a szerve-
zők. Kemence-patakon Mihók István, 
a Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság 
igazgatója a sebzett vad felkutatásá-
ban használatos vérebeket mutatta be, 

Hevessy Gábor pedig a zempléni gom-
bafajtákat ismertette. Kőkapun Molnár 
Renátó, szarvasbőgő bajnokunk tar-
tott bemutatót. Bótáné Batta Olga, a 
megyei Vadászkamara Hagyományőrző 
és Kulturális szakbizottságának elnöke 
a vadászkürtről és a hazai vadfajokról 
beszélt elsősorban a gyerekeknek, akik 
rendkívül nagy számban vettek részt a 
programon. Visszaérve Kemence-patakra 
egy zempléni gímszarvas terítéke mellett 
búcsúztatták el a résztvevők az idei szep-
temberi erdő koronás királyait.

Bóta István

Az OMVK B.-A.-Z. megyei Terü-
leti Szervezete 2017. szeptemberében 
ismét megszervezte szarvasbőgő hétvé-
géjét Hejcén, a gyönyörűséges Zemp-
léni Hegység szívében. A táborhely és 
környéke igazi vadász- és ezen belül gím-
szarvas paradicsom, melytől jobbat egy 
ilyen rendezvény nem kívánhat magának. 
Mindezek mellett felbecsülhetetlen az a 
támogatás, amit Hejce község polgármes-
terének, Lévai Istvánnak köszönhetünk.

A foglalkozások, programok során 
találkoztunk a helyi botfaragó mesterrel, 
aki megtanított minket arra, hogy az erdő-
ben mindig nyitott szemmel kell járnunk és 
nem csak az elénk kerülő vadfajok megfi-
gyelése a fontos, hanem az őket körülölelő 
környezeté is. Mester András és felesége 
a saját magunk által készített ajándéktár-
gyak világába kalauzolt, s az alapanyagok 
jelentős részét az erdő adta. Szombat dél-
utáni programunk a Pálházai szarvasbőgő 
vonatozáson való részvétel volt, ahol már 

törzsvendégeknek számítunk, de a válto-
zatos programoknak köszönhetően min-
dig tanulunk valami újat.

Természetesen nem maradtak el a 
hajnali és esti leselkedések sem. A helyi 
vadásztársaság elnöke Puskás Gábor, 
Polgármester Úr és a hivatásos vadász 
Simkó Milán kíséretében cserkelhettünk 
a zempléni gímek birodalmában. Szarvas-

bőgést mindenki hallhatott, de a nemes 
vadat csak a legkitartóbbak - akik vasárnap 
hajnalban is felkeltek- pillanthatták meg!

A tábori programok mellett egyik 
délelőtt felsétáltunk a hejcei repülőgép 
katasztrófa helyszínére, ahol az Ifjú Nim-
ródok koszorút helyeztek el a baleset 
áldozatainak emléke előtt tisztelegve.

Bótáné Batta Olga
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v. szendrői gazdanap - i. Bódva-völgyi 
vadásznap

vii. zempléni családi lövésznap
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szePtemBer 23-án Került megrende-
zésre az v. szendrői gazdanaP, mely 
idén első alKalommal az i. Bódva-
völgyi vadásznaPPal egészült Ki 10 
vadásztársaság részvételével.

Az eső sem szegte kedvét annak a 
32 főzőcsapatnak, akik beneveztek a 
két kategóriában (vadételek és egyéb 
ételek) meghirdetett főzőversenyre. A 
süteménysütő versenyre 16-an készítet-
tek f inom és mutatós süteményeket, 
melyek őszi gyümölcsökből, termések-
ből készültek.

A rendezvény a már hagyományos 
traktoros felvonulással vette kezdetét. 
Az ökumenikus szertartással egybekö-
tött ünnepélyes megnyitón Riz Gábor 
miniszteri biztos, térségünk országgyűlé-
si képviselője köszöntötte a résztvevőket. 
Ezt követően Tóth Á. Dénes a B.-A.-Z. 
Megyei Vadászkamara titkára üdvözlő 
beszédét követően Hubertusz Kereszt 
díjakat adott át a vadásztársaságok által 
érdemesnek tartottak részére. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara Megyei Szer-
vezete pedig a 2017. évben Szendrő és 
térségében végzett példamutató, sikeres 
munkáért járó díjait adta át.

A hivatalos ünnepség után gazdag kul-
turális programok várták a résztvevőket, 
mely mindenki számára kellemes szóra-
kozást nyújtott. A vadásztársaságok tró-
fea kiállításait is megtekinthették a részt-
vevők, melyek közül a legmutatósabbat 
a rendezvény fővédnöke Dr. Nagy Ist-
ván Földművelésügyi Minisztérium par-
lamenti államtitkára díjazta.

Köszönet illeti a gazda- és vadász-
nap előkészületeiben, lebonyolításá-

ban közreműködőket valamint a fel-
lépőket, szakmai kiállítókat, hiszen a 
közös munka a siker alapja. Ezen felül 
külön köszönet azoknak a támogatók-
nak, akik anyagi hozzájárulásuk révén 
segítettek abban, hogy rendezvényün-
ket színvonalasabb programokkal szí-
nesíthessük.

Hudák József

Az idén 2017. szeptember 2-án került 
sor a VII. Zempléni Családi Lövésznap 
megrendezésére. Az időpont egy kicsit 
későnek bizonyult a szeptemberi iskola-
kezdés miatt, ezért gyerekekből, főzők-
ből és versenyzőkből is kevesebben 
vettek rész, mint az előző évek során. 
Mindennek ellenére a rendszeresen részt-
vevő lelkes csapatok megtalálták a mód-
ját, hogy az idén sem maradjanak le a 
minden éven jó hangulatban zajló ese-
ményről.

A szokásos reggeli megnyitó és regiszt-
ráció után elkezdődött a gyakorlás a két 
helyszínen, majd utána a verseny. Férfi, 
női, egyéni és csapatban neveztek a részt-
vevők. Közel negyven puskás regisztrált 
a lövésznaplóban. Az idén is jól bevált 
a lövészetvezető páros, Buday Péter 
és Szabó János személyében. Segítő 

munkájukat ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

A lövészverseny mellett a kilátoga-
tó vendégeket az Északerdő ZRt. mint 
házigazda, sült hallal látta vendégül. Fő 
séfünk Müller Attila volt.

Szemán Jenő

Eredmények:

Férfi egyéni:
 I. Soós Gyula
 II. Tóth Gábor
 III. Tóth László
Női egyéni:
 I. Czuczor Tamásné
 II. Tikász Edina
 Csapat:
 I. Kaczúr család
 II. Tóth család

Vadászoknak

jelentős

kedVezMények!
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B.-a.-z. megye szarvas gazdálkodása az 
elmúlT üzemTervi ciklusBan (2007-2017 év)
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az elmúlt vadgazdálKodási üzemter-
vi ciKlus leJártával célszerű megvizs-
gálni, Hogy a 10 év alatt a gímszar-
vas terítéK adatai Hogyan és milyen 
mértéKBen változtaK. az adatoK tüK-
réBen minden úJ vadászatra Jogosult 
a 20 éves üzemtervi ciKlusra Hosszú 
távú szarvasgazdálKodási stratégiát 
alaKítHat Ki a tartamos, rentáBilis 
gazdálKodás elérése érdeKéBen.

A gímszarvas hazánk legnagyobb 
testű kérődző vadfaja. Megyénkben a 
tisztásokkal és rétekkel tarkított erdők-
kel borított hegy- és dombvidék lakó-
ja (Bükk hg., Aggteleki-karszt, Cserehát, 
Zemplén hg.). Újabban a bodrogközi 
erdőkben is állandó jelleggel megtelepe-
dett. A populáció az elmúlt tíz évben 
dél felé az Alföld irányába rohamosan 
terjeszkedett. A 119 vadászterületből az 
üzemtervi ciklus végére már 92 terüle-
ten került terítékre.

A legnemesebb vadfaj teríték adatai 
az elmúlt 10 évben folyamatos és nagy-
arányú növekedést mutatott, több mint 
kétszeresére növekedett az elejtett egye-
dek száma. A bikák elejtésének arányát a 
jogosultak betartották (27%), így a terí-
téke szintén a kétszeresére növekedett. 
A bikák korosztályi megoszlásában kis 
mértékben a fiatal korosztály elejtése 
dominált, de még mindig sok a közép-
korú egyedek elejtési aránya. Az idős 
kori elejtés elenyésző.

A mennyiségi növekedés mellett 
minőségi növekedés nem tapasztalható. 
A megyei átlagsúly nem változott, alat-
ta marad az 5 kg-nak. A trófeák megyei 
átlagsúlya 4,52 és 4,82 kg között moz-
gott, és 18-26%-a kapott érmes minő-
sítést, ami országos szinten közepes-
nek mondható. Az aranyérmes egyedek 
száma csekély, főként az Aggteleki-karszt-
vidéken, a Cserehát északi területén és a 
Zempléni hegységben kerültek terítékre.

A tíz év alatt a legmagasabb CIC pont-
számot elért trófea (229,04) 2013. évben 
a Martonyi és Vidéke Vt. területén 
került terítékre. A legnagyobb agancssú-
lyú egyeddel 2010. évben, 12,30 kg (az 
átlag két és félszerese) súlyban a Cserehá-
ti Cseppkő Vt. büszkélkedhetett, bizo-
nyítva a szarvasgazdálkodás magas fokát.

Hibás kilövések aránya az üzemi cik-
lus első felében 10 % fölött volt (2008. 
év 19%), a mennyiség növekedésével a 
ciklus második felében ez az érték javult, 
10 % alá esett vissza (2012. év 7%).

A 20 éves üzemi ciklus kedvez a 
szarvasgazdálkodásnak, hisz egyedei ter-
mészetes élőhelyen 16-18 évig élnek. A 
vadászatra jogosultaknak az elkövetke-
ző két évtized alatt lesz ideje megvárni 
az egyedek golyóérettségének elérését.

A vadgazdálkodásra jogosultak a tró-
fea minőség javítása – egyben a fenntart-
ható vadgazdálkodás - érdekében fontos 
intézkedéseket kell, hogy megtegyenek, 
miszerint:

Élőhely fejlesztés - táplálkozási, búvó 
és szaporodási hely biztosítása. Vadföld 
gazdálkodás – főként a vadkár megelő-
zése érdekében.

A minőség javítását szolgálja az állo-
mány mennyiségi szabályozása, a relatív 
sűrű állomány a trófea minőséget negatív 
irányban befolyásolja. Célszerű a populá-

ció nagyságát a terület eltartóképességéhez 
igazítani, ügyelve a kor és ivararány meg-
tartására. Az állománycsökkentés a nőiva-
rú egyedek fokozott hasznosításával érhe-
tő el. A bikák selejtezését fiatal korban 
ajánlatos elvégezni.

Berta Béla

gímszarvas terítéK adatoK:

Év
Vadász-
terület  
(db)

Teríték 
összesen           

(db)

Teríték 
%

Bika 
összesen 

(db)

Bika 
%

Érmes 
összesen 

(db)

Érmes 
%

A 
(db)

E 
(db)

  B 
(db)

2007/2008 71 1534 100 418 100 104 25 2 13 89
2008/2009 73 1743 114 460 110 110 24 3 26 81
2009/2010 77 1738 113 476 114 86 18 2 16 68
2010/2011 81 2058 134 550 132 120 24 3 19 98
2011/2012 87 2067 135 553 132 114 21 2 21 91
2012/2013 83 2186 143 587 140 109 19 1 24 84
2013/2014 88 2968 193 690 165 174 25 8 33 133
2014/2015 90 3211 209 806 193 208 26 4 52 152
2015/2016 90 3293 215 840 201 185 22 1 41 143
2016/2017 92 3176 207 852 204 217 26 3 48 166

gímszarvas BiKa Korosztály megoszlása:

Év Bika összesen (db) Fiatal (db) Középkorú (db) Idős (db)

2007/2008 418 197 204 17
2008/2009 460 231 223 6
2009/2010 476 263 206 7
2010/2011 550 273 265 12
2011/2012 553 319 225 9
2012/2013 587 317 256 14
2013/2014 690 388 293 9
2014/2015 806 457 336 13
2015/2016 840 493 338 9
2016/2017 852 458 376 18

gímszarvas tróFea átlagsúly

változása

Év Trófea átlagsúly (kg)
2007/2008 4,82
2008/2009 4,79
2009/2010 4,60
2010/2011 4,73
2011/2012 4,58
2012/2013 4,57
2013/2014 4,62
2014/2015 4,57
2015/2016 4,52
2016/2017 4.79
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Északerdő ZRt. 651610. sz. vadászterület 
130,85  IP 26,45 cm  

Mezőségi Túzok Vt.
181,7 IP 735g

Prügyi Mg. Zrt. 2,87 kg

Májpatak Vt. 213,11 IP 10,38 kg

Dél-Zempléni Ft Vt. 202,4 IP 82,4 cm
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l az országos magyar vadászkamara B.-a.-z. megyei területi szervezete és

a vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége

tisztelettel meghívja önt, hozzátartozóit és Barátait a

melyet 2018. FeBruár 3-án

a miskolCtapolCai strandFürdő területén található

panoráma étteremBen rendezünk meg.

a Bálra jegyvásárlás és inFormáCió:
miskolC, tass u. 18.

tel: 46/504-125, 30/616-0107

a Báli Belépő díja személyenként: 8.000.- Ft

MEGYEI VADÁSZBÁLRA

KEDVES VADÁSZTÁRSAK!

ezúton köszönjük meg minden vadásznak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta

a vadászszövetség természetvédelmi tevékenységét. kérjük ezévBen is támogassa a 2017. évi adója 1%-ának Felajánlásá-
val törekvéseinket, munkánkat. támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó Bevallásá-

Ban található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-205 számot,
a kedvezményezett nevénél pedig a vadászszövetség-et tünteti Fel.

Vadász
Bál

Az Észak-magyarországi Vadászszövetség – megfelelő számú jelentkező esetén –

szervez!

Az előzetes terveknek megfelelően a tavasz folyamán, hetente két alkalommal, délutánonként Miskolcon lennének
a foglalkozások egy hónapon keresztül (összesen 8 alkalom).

A képzés várható költsége: 15-20eFt

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jelezze felénk részvételi szándékát,
hogy a tanfolyam szervezését elkezdhessük!

Bővebb felvilágosítás: 46/504-125; 30/637-5455

vadászKürtös tanFolyamot

www.borsodivadasz.hu



 

Vadász Hírmondó

felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
tel/fax: 46/504-125 • tel.: 46/504-126 • megjelenik 4400 példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

vadászjegy érvényesíTés
Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete,

Miskolcon a Tas u. 18. szám alatti székházában, 2018. január 2-án kezdi meg
a vadászjegyek érvényesítését, megújítását. 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

Hétfőtől-Csütörtökig 8.30 - 15.00
Pénteki napon nincs ügyfélfogadás

A vadászjegy érvényesítéséhez kérjük hozza magával:
- vadászjegyét - személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját - fegyvertartási engedélyét

Vadászatra jogosultaknak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - gyorsított, soronkívüli ügyintézés mellett -
lehetőséget biztosítunk a csoportos vadászjegy kiváltására is. Előzetes időpont egyeztetés 46/504-125

vagy a 30/616-0107 telefonszámokon.

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
2018. JANUÁR 13-TÓL!

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2017. évi 
őszi veszettség elleni országos orális vakcinázási (immunizálá-
si) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, 
2017. október 04. - 2017. október 9. közötti időszak-
ban megtörtént. Az érintett területeken a területileg illeté-
kes kerületi főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől számítva 
21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el határo-
zatban a vonatkozó jogszabályok alapján. A NÉBIH utasítá-
sa alapján a veszettség elleni védekezés céljából a vadászat-
ra jogosultaknak 5000 ha-onként 1 darab rókát vagy 

aranysakált intézeti vizsgálatra 2017. november 15-től 2018. 
február 28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében.róka immunizálás!

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben, a Földművelésügyi Minisztérium 
engedélyével – a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 15 fő)

megfelelően – Miskolcon indítja a jogszabály által előírt,
vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötelező képzését.

Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: 
szombat, vasárnap 8.00-18.00 óráig 

(5 hétvége, 10 alkalom)
A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!

Bővebb információ: 46/504-125; 30/239-4920


