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Megyei vadásznap
Vadászkamarai beszámoló
Őzbak eredmények
Fotó: Blaumann Ödön

Megyei Vadásznap

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei vadásznap

Tizenötödik alkalommal - június
24-én - rendezték meg Sátoraljaújhely-Széphalomban a Nemzetközi
Vad- és Halételfőző Versenyt, melyhez idén csatlakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vadásznap is.
Ez a csatlakozás nem volt véletlen,
hiszen a rendezvény tizenöt évvel ezelőtti
indulásakor is, illetve öt évvel ezelőtt a tízedik alkalommal is együttesen került megrendezésre a két esemény, hasonlóan nagy
sikerrel, mint ahogyan ezévben is történt.
Már a kora reggeli órákban nagy volt
a sürgés-forgás a település közepén elhelyezkedő parkban, ahol a megye különböző pontjáról érkező vadásztársasági sátrak
mellett, közel 80 különböző - magyar,
szlovák, lengyel és erdélyi - alapítvány,
egyesület, munkahelyi közösség és baráti társaság mérte össze tudását a főzőverseny keretében.
A hivatalos program délelőtt fél tízkor
kezdődött a Holdfény Mazsorett Csoport sátrak közötti hívogatójával, majd
a Bükki Kürtösök üdvözlő szignáljaival.
Ezt követően Vágó Piros, a Sláger FM
Rádió műsorvezetője, mint a rendezvény
konferansziéja és háziasszonya üdvözölte, majd szólította a Hubertus Ökumenikus istentiszteletre a jelenlévőket. Szabó
Attila római katolikus káplán és Oroszi
Ákosné református lelkésznő celebrálását és méltató szavait követően a Borsodi
induló szignálja alatt, a megyei vadászok
zászlajának bevonulása következett Nimródok és Diana Vadászhölgyek kíséretében. A zászlót kísérve a térség vadgazdálkodói két őzbakot is terítékre helyeztek,
melynek az Utánkeresők Baráti Körének
tagjai vérebeikkel adták meg a végtisztességet a ravatal mögött.
Ezen ünnepélyes pillanatokat követően
a vadásznap vendégeit elsőként Kriston
Nándor, az Országos Magyar Vadászkamara B.-A.-Z. megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte, aki beszédében
kiemelte, hogy külön öröm és megtiszteltetés a vadászati szervezeteknek, hogy az
ország egyik legszebb, legvadregényesebb
részén, a Zemplénben tarthatjuk ebben az
évben a megyei Vadásznapot. Mindemellett utalt arra is, hogy ma már a vadászati
kultúra nem filozófiai kategória. Egyre jobban beleivódik a vadásztársadalom életébe,
napjaiba és egyre jobban és egyre többen
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értékeljük a kulturált vadászat szépségét.
Sokat igyekszünk tenni azért, hogy a kulturált vadászat minden egyes vadász számára érték legyen. Éppen ezért kell szisztematikusan megmutatnunk a kultúra, a
tradíció erejét mindig, amikor és ahol erre
lehetőség adódik. Így egyre többen ismerik
fel, hogy a vadászat csúcsa nem a vad elejtése, hanem a hozzá vezető út! Tegyünk
meg közösen mindent, hogy ez a jövőben
is így maradjon!
Ezt követően az eseményre kilátogatókat Szamosvölgyi Péter, a rendezvénynek helyt adó Sátoraljaújhely város polgármestere, majd Hörcsik Richárd, a
térség országgyűlési képviselője üdvözölte. Beszédükben kiemelték az ilyen jellegű rendezvények szükségességét, pozitív
hatásait, a vadászat és természetvédelem
közös céljainak megvalósulását, erősítését valamint a határon túlnyúló kapcsolatokat, amit a térségben a hazai és a
szlovák vadászok is folyamatosan ápolnak. Az ünnepi beszédeket dr. Bárándy
Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Etikai bizottságának elnöke zárta és
egyben megnyitotta a XV. Nemzetközi

Vad- és Halételfőző Versenyt és a 2017.
évi Megyei Vadásznapot.
A délelőtti hivatalos program ezek
után ünnepélyes pillanatokkal, országos és megyei kitüntetések, elismerések
átadásával és rituális szertartásokkal övezett, új vadászok avatásával, esketésével
folytatódott, illetve zárult.
A hivatalos ceremónia után csakhamar kezdetét vették a különféle bemutatók, programok, miközben a park
minden részéből áradó illatok jelezték,
a vad- és halételfőző verseny résztvevői
hamarosan készen állnak a kulináris
élmények iránt szenvedéllyel érdeklődő
Kaszás Géza színművész vezette zsűri
általi megmérettetésre.
Sokak számára nagy öröm volt az is,
hogy a főzőcsapatok között tévésztárokat is üdvözölhettek, hiszen a Barátok
közt szereplői közül, a Berényi testvérek, Domokos László, R. Kárpáti Péter és
Szőke Zoltán is a bogrács mögé álltak.
A rendezvény keretében lebonyolításra került a „2017. év célzóvize” pálinkaverseny is, a szervezők pedig az „Ízek
udvara”-ban adtak lehetőséget a közönségnek arra, hogy megkóstolhassák a
főzőversenyen készített remekműveket.
Nagyszámú érdeklődőt vonzott, a
már hatodik éve megvalósuló, a helyi
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F and G Kisgép Központ által szervezett népszerű Favágó Verseny is.
A verseny után Bognár Gyula szórakoztatta a nóta szerelmeseit, előadásával. Az énekszót vadászkutya bemutató követte, melyen először Nagy Olga
Mária vezetésében az agarászok mutatták be az újból életre hívott hagyományos vadászati mód lehetőségeit. Őket
Szabon Gábor és fia, valamint Kosztra Csaba vérebesek követték kutyáikkal,
igen részletesen kitérve az utánkeresés
eszközeinek ismertetésére és a sebzés
utáni helyes teendők, tennivalók ismertetésére.
Igen népes nézőtábort vonzott Molnár Renátó, Szarvasbőgő Európa bajnoki bronzérmes versenyző és Wallendums
Péter, a Magyar Vadászlap főszerkesztőjének „Egércincogástól a szarvasbőgésig”
című bemutatója, ugyanúgy, mint Kisteleki Gergely solymász műsora is, aki
hollójával, kormoránjával és sólymaival
szintén nagy feltűnést keltett. Mindemellett a park egy másik szegletében Baló
Attila és neje egy rendkívül izgalmas
és interaktív íjászbemutatóval hívta fel
a népes közönség figyelmét.
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A vadászathoz kapcsolódó bemutatók
és előadások mellett, között a rendezők a
más jellegű szórakoztatásra is odafigyeltek, így Zoltán Erika, neves előadó, énekes, majd Márió, a harmonikás és a Berényi testvérek is felléptek a színpadon.
Meg kell hagyni, a rekkenő hőség
ellenére rengetegen voltak kíváncsiak
az egész nap programjaira, a különböző kézműves portékák, főzősátrak és szabadtéri trófeakiállítás között egész nap
hömpölygött a több ezres tömeg.
A vadásznap programjai ugyan a vadés halételfőző verseny eredményének
kihirdetésével hivatalosan befejeződtek,
azonban a vadásztársaságok és különféle
csapatok sátrai alatt a jókedv és hangulat
késő estig tartott. A vendéglátó Zempléniek, a Sátoraljaújhely-Széphalomba
látogató vendégek, családok, barátok és
persze nem utolsó sorban a vadásztársak körében egyaránt sikeres volt az idei
Borsod megyei Vadásznap és XV. Vad-és
Halételfőző Verseny, mely szervezéséhez
ezúton is megköszönjük a támogatók,
résztvevők segítségét.
Tóth Á. Dénes
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Magyar Vadászatért érdemérem:
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Országos Magyar Vadászkamara
Ezüstérme: Buday Péter, Németh
Sándor, Krizsány József
Nimród Vadászérem: Fellegi
György, Albert István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vadászatáért érdemérem: Baló
Attiláné, Dudás László, Orosz Zoltán
Hubertus kereszt arany fokozat: Rimaszécsi László Attila, Frankó Tamás, Kababik István, id. Ötvös
Bálint, Tóth Barnabás
Hubertus kereszt ezüst fokozat:
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Gazdik László
gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: Bodrog Vadásztársaság
Kiváló Ifjú Nimród Vándordíj:
Cseppely Martin

3

Fegyverek

hatástalanítása

Vadász Hírmondó

Fegyverek

hatástalanítása

Az EU-ban a Belső Piaci Bizottság
döntése alapján erősebb ellenőrzést kell
bevezetni az átalakított fegyverekre, hogy
azokat ne lehessen éles fegyverekké alakítani.
Bár már tavaly novemberben bevezették
az új európai szabványokat, melyek garantálták a lőfegyverek hatástalanításának vis�szafordíthatatlanságát, sok technikai részletkérdés homályos maradt és nehézkessé
tette a végrehajtást. A bizottság a közelmúltban tisztázta ezeket a kérdéseket.
A lőfegyverek hatástalanításával szemben támasztott követelményeket a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. rendelet 21. számú mellékletében előírtak jelenleg még nem tartalmazzák teljes körűen. A pontos leírást
a Bizottság (EU) 2015/2403 Rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások:
1. FEGYVERCSŐ
• Ha fegyvercső a tokhoz van rögzítve, a fegyvercsövet egy edzett acélból készült (a töltényűr átmérőjének
50 %-ánál nagyobb és legalább 4,5
mm átmérőjű) csapszeggel a töltényűrön és a tokon keresztül a tokszerkezethez kell rögzíteni. A csapszeget
hegesztéssel kell rögzíteni.
• Ha a fegyvercső szabadon mozgatható (nincs rögzítve), hosszanti (a kaliber felénél szélesebb és maximum 8
mm-es) nyílást kell vágni a töltényűr falának teljes hosszában, és a töltényűr kezdetétől indulva biztonságosan be kell hegeszteni egy (legalább a
fegyvercső kétharmadával megegyező
hosszúságú) dugót vagy rudat a fegyvercsőbe.
• A fegyvercsőnek a töltényűrtől számított első harmadába vagy lyukakat kell
fúrni (amelyeknek sima csövű tűzfegyverek esetében legalább a furatátmérő kétharmadával, egyéb tűzfegyverek
esetében a teljes furatátmérővel megegyezőnek kell lenniük – rövid tűzfegyverekre 3, hosszú tűzfegyverekre
6 lyukat kell fúrni egymás után), vagy
a töltényűr után (60 ± 5°-os szögben)
egy V alakú nyílást kell vágni, így felnyitva a fegyvercsövet, vagy a töltényűr után egy hosszanti (8–10 mm ± 0,5
mm széles, legalább 52 mm hosszú)
nyílást kell vágni a lyukakkal megegyező helyen, vagy egy hosszanti (4–6 mm
± 0,5 mm széles) nyílást kell vágni a
töltényűrtől a torkolatig, a torkolatból 5 mm-t kihagyva.
• A lőszert bevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát
el kell távolítani.
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•

Egy edzett acélból készült csapszeg
használatával vagy hegesztéssel meg
kell akadályozni, hogy a fegyvercsövet el lehessen távolítani a tokról.

2. ZÁRTEST, ZÁRFEJ
• Az ütőszeget el kell távolítani vagy le
kell rövidíteni.
• A zár homlokfelületét legalább 45
fokos szögben és a zárhomlokfal 50
%-ánál nagyobb felületen le kell munkálni.
• Az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.
3. FORGÓDOB
• A töltényhüvely átmérőjével legalább megegyező nagyságú, körkörös gyűrű kialakítása révén legalább
a forgódob hosszának kétharmadán
minden belső falat el kell távolítani
a forgódobból.
• Amennyiben lehetséges, hegesztés
révén meg kell akadályozni, hogy a
forgódobot el lehessen távolítani a
tokról. Amennyiben ez nem lehetséges, más megfelelő intézkedésekkel kell megakadályozni a forgódob
eltávolítását.
4. SZÁN
• A zárhomlokfal 50 %-nál nagyobb
részét 45 és 90 fok közötti szögben
le kell munkálni vagy el kell távolítani.
• Az ütőszeget el kell távolítani vagy le
kell rövidíteni.
• Az ütőszegfuratot le kell munkálni és
be kell hegeszteni.
• A szánban található reteszelőfelü
leteket le kell munkálni.
• Adott esetben a szán kivetőnyílása
felső elülső szélének belsejét 45 fokos
szögben le kell munkálni.
5. TOK
(PISZTOLYOK ESETÉBEN)
• A lőszert bevezető rámpát el kell távolítani.
• A szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét
oldalán.
• A szánakasztót le kell hegeszteni.
• A polimertokkal rendelkező pisztolyok szétszerelését hegesztéssel meg
kell akadályozni. A nemzeti jogszabályoktól függően ezt az eljárást a
nemzeti hatóság által végzett ellenőrzés után is el lehet végezni.
6. AUTOMATA RENDSZER
• A gázdugattyút és a gázrendszert szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.
• A zártestet vagy el kell távolítani és egy

•

•

acéldarabot kell a helyére tenni, amelyet be kell hegeszteni, vagy a zártest
méretét legalább 50 %-kal le kell csökkenteni, be kell hegeszteni, és a zárfejről le kell vágni a reteszelőfelületeket.
Az elsütőszerkezetet egybe kell hegeszteni, lehetőség szerint a tokkal együtt.
Ha a tokkal való egybehegesztés nem
lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell
távolítani, és az üres helyet megfelelően ki kell tölteni (pl. egy megfelelő
méretű idom odaragasztásával vagy
epoxigyantával való kitöltéssel).
Hegesztéssel vagy az eltávolítást
megakadályozó megfelelő eljárással meg kell akadályozni a markolat zárórendszerének a toknál való
szétszerelését. Hevederes adogatású fegyverek esetében az adogató
mechanizmust biztonságosan le kell
hegeszteni.

7. ZÁRSZERKEZET
• Egy legalább 60 fokos (csúcsszögű)
kúpot kell kimunkálni, hogy az alapátmérő legalább 1 cm-es vagy a zárhomlokfal átmérőjével megegyező nagyságú legyen.
• Az ütőszeget el kell távolítani, az
ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.
8. TÖLTÉNYTÁR (adott esetben)
• A tölténytárat ponthegesztéssel a tűzfegyver típusától függően a tokhoz
vagy a markolathoz kell rögzíteni a
tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.
• Hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyét kell pontonként meghegeszteni, vagy tárakasztót kell rögzíteni,
hogy tölténytár behelyezése ne legyen
lehetséges.
• A tölténytáron, a töltényűrön és a
tokon át egy edzett acélból készült
csapszeget kell átvezetni. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.
9. ELÖLTÖLTŐ RENDSZER
• A lőkúpokat el kell távolítani vagy be
kell hegeszteni, a gyúnyílásokat be kell
hegeszteni.
A fémbetétek a csapszegek/dugók/
rudak keménysége = 58 -0; + 6 HRCTIG
keménységű hegesztéshez alkalmas, ER 316
L típusú edzett acél.
A rendőrhatóság a hatástalanított
lőfegyverek hatástalanítását igazoló tanúsítványokról és az abban szereplő adatokról nyilvántartást kell, hogy vezessen.
Bogacskó József
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Megyei Koronglövő Bajnokság
A nyár folyamán lezajlott a megyei
koronglövő bajnokság, mely négy helyszínen került megrendezésre, Pálházán
(Koplaló), Szerencsen, Hercegkúton és
Nagybarcán.
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.
ÉRTÉKELÉS:
Egyéni és csapat fordulónként: I.
helyezett 10 pont, II. helyezett 9 pont,

eredmények

….. X. helyezett 1 pontot kapott. XI.
helyezéstől nem járt pont. A csapatversenyben a csapattagok korongtalálatai
adták a helyezést.
EREDMÉNYEK:
Megyei Koronglövő
bajnokság díjazottjai:
- Egyéni I.: Rimaszécsi László
- Egyéni II.: Hajzer Szabolcs
- Egyéni III.: Porkoláb Gábor
- Csapat I.: Északerdő Zrt. I. csapata
- Csapat II.: Grube csapata
- Csapat III.: Taktaközi Nimród 		
Vadásztársaság

TÓTH MÁRTON (1939 – 2017)
Minél közelebb áll hozzánk valaki, annál szívbemarkolóbb, ha egyszer olyan útra lép,
ahonnan soha nincs visszatérés.
Tóth Márton vadásztársunknak 1973. év februárjában kezdődött vadászati életútja,
amikor a Szentistváni vadásztársaság tagjai közé, majd még ugyanabban az évben elnökévé választották. Karizmatikus jellegéből adódóan magas szinten szervezte és irányította a vadásztársaság mindennapi életét. Nemzetközi vadászkapcsolatokat, több évtizeden
keresztül tartó őz, és apróvad vadásztatásával szerzett hírnevet Európában a magyar vadászat elismeréséül. Kiemelkedő munkásságáért Nimród Vadászérem kitüntetésben részesült.
Elkötelezett híve volt az apróvad vadászatnak, a vadliba és vadkacsa húzások, a jó hangulatban eltöltött eredményes társas apróvad vadászatok jelentették számára a legkedvesebb vadászati formát. A vadászat iránti tisztelte, alázata és kitartása, a vadgazdálkodásba
vetett szakmai munkássága méltó példát hagy az utókor számára.
A veszteség fájdalmas és visszavonhatatlan. Megcsendesedve és emlékeinkbe merülve örök búcsút veszünk Tóth
Márton vadásztársunktól, aki immáron befutotta földi pályáját és előttünk lépett az örök vadászmezőkre. Emléke
bennünk örökké éljen!

TÓTH ISTVÁN (1947 - 2017)
Mély megrendüléssel vette tudomásul kedves feleséged és családtagjaid, hogy este a jól
elvégzett munka után lefeküdtél, reggel viszont már nem ezen a világon ébredtél. A hír
vadásztársaidat is ledöbbentette!
Életed egyik nagy szenvedélye a vadászat volt, s közel halálodig az is maradt. 1971-től
tagja, majd tiszteletbeli tagja voltál a tardi II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaságnak. A hos�szú vadászévek alatt megszerzett tudásodat megbecsültük. Több éven keresztül voltál a
fegyelmi bizottság elnöke, majd a Vt. titkára. Munkádat a precizitás, a naprakészség jellemezte. Különösen segítőkész voltál a fiatal vadászokhoz, a vadászsikerekre nevelést példaértékűen végezted. Elismerésül a Hubertus keresztet kaptad. Élmény volt veled vadászni,
vadász voltál a szó igazi nemes értelmében. Részese lehettél a gróf Nádasdy emlékplakett
országos elismerésnek, melyet a szeretett vadásztársaságod kapott.
Vadásztársi tisztelettel búcsúzunk tőled, a tardi II. Rákóczi Ferenc Vt. tagjai és vadászbarátaid. Nyugodj békében,
legyen utad végtelen az örök vadászösvényen.

27. évfolyam 2. szám

5

Térségi

vadásznapok

Vadász Hírmondó

Térségi

vadásznapok, egyéb
vadászati rendezvények
Vadásznapok rendezésében – hasonlóan az elmúlt évekhez - idén is jeleskedett Borsod megye, hiszen a júniusi
megyei vadásznapi rendezvényen túl számos térségi vadásznapon és egyéb kulturális rendezvényen várták nagyszerű
programok és látnivalók az érdeklődőket, látogatókat.
Április 29. – Fűzérradvány
Hegyközi vadászünnep
Immár kilencedik alkalommal vették birtokba a vadászok április 29-én
a füzérradványi Károlyi kastély parkját,
a hagyományos Vadételfőző verseny és
Vadásznap alkalmából.
A szombati vadásznapot megelőzendő péntek délután került sor a „Vadászat
fényképezőgéppel” című természetfotó-kiállítás megnyitójára, majd Vezényi
Elemér festőművész vadászati témájú
tárlatát tekinthették meg az érdeklődők.
Az ünnepélyes megnyitót és egyben a
Vadételfőző versenyt gróf Nagykárolyi Károlyi László és felesége is megtisztelte jelenlétével.
A határ közelségét, valamint a szlovák és magyar vadászok közötti jó kapcsolatot mi sem bizonyíthatja jobban,
minthogy a megnyitóra a saroglyán fekvő
őzbakot a borsodi és a szlovákiai Dianák
közösen hozták be, a Bükki Vadászkürtösök fanfárjára. A megnyitóbeszédekben Pandák Pál Fűzérradvány polgármestere, Tóth Á. Dénes az OMVK
B.-A.-Z. megyei Területi Szervezete és a
Vadászszövetség, Gyutai Csaba a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft.
nevében köszöntötte az egybegyűlteket.
A borongós, cseppet sem tavaszias idő
ellenére sokan voltak kíváncsiak a vadászati programokra. A legsikeresebb elő-
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adások a szarvasbőgő-, a vadászkürtös, az
agarász- és a solymászbemutató voltak.
Az Utánkeresők Baráti Körének
köszönhetően, a zömében családostól
érkező érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a jól képzett vérebek
munkájával, gondozásával és nem utolsó sorban a félrecsúszott lövés utáni
teendőkkel.
A kastély szintén egész nap nyitva állt
azok előtt, akik kíváncsiak voltak a régi
„főúri életre”, vagy éppen a park növénykülönlegességeire, köztük hazánk legidősebb, legvastagabb törzsű platánfájára.
Hatalmas érdeklődés kísérte Dávid
Gábor produkcióját, aki a magyar fakitermelő válogatott tagjaként bemutatta
a nemzetközi megmérettetéseken előforduló versenyszámokat – a lánccserét, a
döntést, illetőleg a gallyazást.
A főzőverseny díjátadója után a helyi
népdal- és néptánckörök szórakoztatták
a közönséget, majd a Holdviola koncertje zárta a napot.
Zachán Viktor
Május 6. – Tiszakeszi
Őzbak trófeaszemle Tiszakesziben.
2017. május 6-án, Tiszakesziben őzbak
trófeaszemlére került sor. A 205. számú
vadgazdálkodási tájegység jogosultjai
mutatták be a tavasszal terítékre került
őzbakok trófeáit. A rendezvény házigazdái a Tálóközi Vt. és a Tiszakeszi FTK
voltak.
A trófeaszemlét megnyitotta és a megjelenteket köszöntötte Tállai András
parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési
képviselő úr és Sipos Imre Tiszakeszi
polgármestere.
A trófeaszemlével párhuzamosan az
érdeklődők rendkívül színvonalas előadásokat hallgathattak meg az őzgazdálkodás témakörében.
A szemlén 11 jogosult, 151 bak trófeáját mutatta be, melyből 122, idén elejtett
lett zsűrizve. A zsűri tagjai Vadász István
(VG. TE. Főosztályvezető-helyettes), Tóth
Á. Dénes (Észak-magyarországi Vadászszövetség, Megyei fővadász), Pecze István (Vadászati főfelügyelő) voltak.
Az eredményhirdetés alkalmával

Vadász István úr értékelte a szemlén
látottakat, ismertette a zsűri benyomásait és kihirdette a szemle végeredményét:
Az év őzgazdálkodója:
Hejőmenti Vt.
Az év őzbakja:
Szentistváni „Arany Fácán” Vt.
Közönségdíjas őzbak: Hejőmenti Vt.
A szakmai programok után a megjelentek oldott hangulatban töltötték a
nap hátralévő részét.
A rendezvényhez nyújtott támogatásukért a házigazdák ezúton is köszönetet mondanak Tiszakeszi község önkormányzatának és az OMVK B.-A.-Z.
Megyei Területi Szervezetének.
Ludman Árpád
Május 13. – Putnok
XI. Nemzetközi Gömöri Vadásznap
A Gömör-Expo szervezői 2017-ben is
rendkívül színes programot biztosítottak a vadászó és nem vadászó közönség
számára. A pénteki nap délelőtti óráiban nyitott meg maga az Expo, majd
ezt követően a sportcsarnokban a Vadászati kiállítás. A környező vadászatra
jogosultak vadgazdálkodási eredményeiként bemutatott trófeák mellett a tárlatot könyv-, festmény-, dioráma-, bemutatók színesítették.
Mindezek után immár XI. alkalommal birtokolhatták hazai és határon túli
vadászok a Putnok városában megrendezésre kerülő Gömör-Expo rendezvénysorozatának vadásznapi programját 2017.
május 13-án.
A Vadászünnepen elsőként ökumenikus istentisztelet hangzott el, melyben a
szeretet és barátság fontosságára hívták
fel a „gyülekezet” figyelmét.
A megnyitóbeszédekben Kriston
Nándor, az OMVK B.-A.-Z. megyei
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Területi Szervezetének elnöke, dr. Székely László, a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségének elnöke, Tamás Barnabás,
Putnok város Polgármestere, Demeter
Zoltán, országgyűlési képviselő, valamint Bajdik Péter, a Földművelésügyi
Minisztérium Tájegységi Főosztályának
főosztályvezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
A Bükki Vadászkürtösök szignáljai
keretében kitüntetések átadására került
sor. Az Észak-magyarországi Vadászszövetség javaslatára megyénkben Nimród
vadászérem kitüntetésben részesült: dr.
Paragh Lajos és Robert Kovac. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem kitüntetésben részesült
Barta Csaba, Hubertus Kereszt arany
fokozatú kitüntetésben pedig Misurda
Viktor és Kertai Ede.
A kitüntetések átadásának emelkedett
hangulatát követte az ifjú vadászok
avatása. A sikeres vadászvizsga letétele után a vadászok zászlója alatt mondhatták el eskütételüket, mely egy életen
át elkíséri őket. Mindezekért bizonyságul emléklapot vehettek át Kriston Nándortól.

A délután kissé változékony időjárása ellenére rendkívül sokan tekintették meg a vadászati programokat. A
vadászkürtösök ebédidőben a sátrak
között indulókkal, fanfárokkal szórakoztatták a közönséget. A színpadon fellépet az Ózdi Néptánc Egyesület, majd
az Utánkeresők Baráti Körének tagjai
tartottak előadást. Természetesen nem
maradhatott ki a szarvasbőgő bemutató, a solymász bemutató, valamint az
agarászat sem. A vadászat iránt kevésbé
érdeklődőket Jó Laci Betyár és fogathajtó verseny szórakoztatta. A délután
fénypontjaként a vadételfőző verseny
nevezettjei díjazásban részesültek, bár
az igazi elismerést az üresen kongó bográcsok jelentették.
Bótáné Batta Olga
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Július 29. - Edelény-Császta
Vadásztalálkozó
Első alkalommal rendeztek vadásztalálkozót Edelényben, a Császtaszőlőhegyen. Az esemény elsődleges
célja az volt, hogy az újonnan kialakított vadászterületek vadászatra jogosult
egyesületei, és azok tagsága bemutatkozzon egymásnak, illetve a régi vadászbarátok újból üdvözölhessék egymást.
A Császta napjainkban a borosgazdák
birtoka, de a város számos kulturális programjának biztosít helyszínt a szőlőhegy,

mely egykor a borsodi földvár várjobbágyainak otthona volt. Ezt a helyszínt
találták az edelényi vadászok a legalkalmasabbnak egy színvonalas, vidám, szakmai
elemekkel is színezett rendezvény lebonyolítására. Az ünnepélyes megnyitók után,
melyeket Demeter Zoltán országgyűlési
képviselőtől, Vadász Istvántól, a Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály főosztályvezető-helyettesétől, Kriston Nándortól, a
B.-A.-Z. Megyei Vadászkamara elnökétől
hallhattak a meghívottak, hivatalos keretek között megnyitották a látogatók előtt a
császtai közösségi teret. A megnyitót követően trófeabírálaton, majd vizsla-, ill. vérebbemutatókon vettek részt a jelenlévők.
A jó hangulatot Badár Sándor színészhumorista garantálta, majd az éjszakába
nyúló, zenés mulatsággal zárult az est.
Loj Balázs
Augusztus 26. - Bükkzsérc
Favágóverseny és vadásznap
Az idei évben is ragyogó napsütéses
időt hoztak Bükkzsércre azok a vendégek és érdeklődők, akik ez év augusztus 26-án ellátogattak az Agit-tetői rendezvényparkba, a VII. Regionális Favágó
Verseny és Regionális Vadásznapi rendezvényre.
Az Országos Vadászkamara B.-A.-Z.
megyei területi szervezet elnöke, Kriston
Nándor köszöntő szavait - az országos

vadásznapi elfoglaltsága miatt, - jómagam tolmácsoltam a résztvevők felé. Ezt
követően Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere, majd Tállai András
miniszterhelyettes, a térség országgyűlési
képviselője méltatta az erdőt, a fát és a
természetszerető embereket.
A favágó csapatverseny több részszámban is zajlott, amikor is az embert
próbáló megmérettetésen, a kánikulában
a védőfelszerelések viselésével, a motorfűrész és a balta súlyával is megbirkóztak
favágók és egytől egyig kiváló és balesetmentes versenyt produkáltak.
Amíg a motorfűrészek zúgtak és a balták csattogtak a főzőversenyen nevezett 8
vadászatra jogosult és 8 nem vadászó civil
csapat sátrai alatt több mint 20 bográcsban és szabadtűzön főttek, sültek a finomabbnál-finomabb illatot terjesztő vadból
készült ételek. A vadászok főzőversenyén
indulók számára további feltétel volt, hogy
az elkészített étel tartalmazzon valamilyen
szárított erdei gombát és babot. A vadászuk utcájában résztvevő vadászatra jogosultak az idén is trófeakiállítás keretében
mutatták be a saját maguk által, a térségben zsákmányolt trófeákat, és a különböző
preparátumokat és vadászathoz kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat.
A kialakult hagyománynak megfelelően, a nap kezdetén egy nagy méretű rönkből Kiss István faszobrász,
láncfűrész használatával elkezdte a sorban hatodik, Kond vezért megformáló monumentális faszobor elkészítését,
ami a nap folyamán végigkísérte a nap
eseményeit és kora délutánra el is készült
a helyszínen, a jelenlévők nagy örömére.
Az idei Kond vezér faszobra is a település fűutcáján kap helyet a szoborparkban, az eddig már elkészült 5 vezér társaságában.
A délután folyamán a STIHL Tim
bersports lélegzetelállító és érdekfeszítő bemutatóját is megnézhettük. A versenyszámok után egymást követő műsor
kavalkádját estei tűzijáték is színesítette és
hajnalra is átnyúló utcabál zárta.
Galambos Kálmán
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Beszámoló az OMVK B.-A.-Z. Megyei
Területi Szervezet 4 éves tevékenységéről
Vadászkamarai alapszabályunk értelmében az idén ősszel választásokat kell
tartanunk, mivel a korábbi tisztújítás óta
eltelt egy négy éves időszak. Egy ilyen
ciklus végén mindenképpen szükséges
számvetést tenni, hogy áttekintsük mire
is jutottunk célkitűzéseink megvalósításában, azért is, hogy alapot adjunk az
előttünk álló időszak feladatainak meghatározásához.
A 2013-as évben kezdődő ciklus fő
irányát – ráépítve a megelőző négy évre
meghirdetett „folyamatosság és megújulás” eredményeire – a megyei Küldöttgyűlés a „cselekvő aktivitás” programjaként határozta meg. Ennek keretében
célul tűztük ki a hatékony érdekérvényesítés, a sokszínű vadászati közéleti
aktivitás, a tudatos szakmaiság, a távlatos ifjúsági programok, az emberközeli közösségi élet, a hagyományőrzés, az
idősekre való folyamatos odafigyelés és
a hatásos nyilvánosság megvalósítását.
Az elmúlt négyéves időszak alatt mindezek figyelembe vételével számos új,
dinamikus elemet igyekezett a területi
szervezetünk beépíteni a Kamara munkájába. Úgy véljük, hogy a vadászati közélet
és kultúra, vadgazdálkodásunk szakmai
sága, érdekvédelmi tevékenységünk, és
maga a Vadászkamara is annyit ér, amen�nyi és amilyen tartalommal megtöltjük! A
társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk azon múlik, hogy milyen tenni
akarással és szakmai tisztelettel képviseljük a vadásztársadalom érdekeit.
A programunk sokféleségét is figyelembe véve – illetőleg a számtalan pozitív visszajelzés és elismerő szó alapján is
– elmondhatjuk, hogy az elmúlt években egy nagyon sokrétű, a tagság és
a társadalmi környezet által is támasztott elvárásnak sikerült megfelelni. Ez a
közfeladatok megszervezését, a szervezeti élet megfelelő kialakítását, működtetését, az érdekvédelmi munkák előtérbe
helyezését és a vadászati közélet minél
színvonalasabb biztosítását is jelentette.
Ezen munkánkról - bár egy négyéves
tevékenységről teljes áttekintést adni egy
rövid cikk terjedelmében lehetetlen – az
alábbiakban próbálunk számot adni a
különféle feladatok megismertetésével.
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KÖZFELADATOK
A Kamara köztestület, ami azt is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami
feladatokat lát el, átengedett állami bevételekből. Másrészről egy törvény által
előírt struktúrával és szabályzattal rendelkező szervezet, amely a Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alatt áll.
A Kamara közfeladatként elsősorban a vadászjegyek kiadását és érvényesítését, (2017. március 1-jétől a külföldi vadászati engedélyek kiadását is) a
vadász baleset- és felelősségbiztosítás
megkötését végzi, továbbá szervezi az
állami vadászvizsgát, a vadászkutya alkalmassági vizsgát és igény szerint a vadhúsvizsgáló képzést. Az állami feladatokon túl képviseli a hivatásos vadászok
és sportvadászok érdekeit.
Megyei kamarai szervezetünk taglétszáma minden évben, ugyan csekély mértékben, de nő. Jelenleg 4299 fő, melyből 4061 fő a sportvadász, 238 fő pedig
a hivatásos vadász osztály tagja. Évente
átlagosan 120-150 vadászjelölt vizsgáztatását szervezzük meg. A négy éves
ciklus alatt, lapzártánkig 475-en tettek
sikeres vizsgát és váltak tagjává a megyei
vadásztársadalomnak. Tagnyilvántartásunk naprakész, az előírásoknak teljes
körűen megfelel.
Immáron hatodik éve a Kamara területi szervezetei értékesítik a vadászatra jogosultak felé a vadkísérőjegyeket, valamint
az apróvad gyűjtőigazolásokat is.
Vadászkutya alkalmassági vizsgát a
ciklus során több alkalommal rendeztünk, ahol 56 vadászeb tett sikeres VAV
vizsgát.
TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKFELADATOK
Vadhúsvizsgálók részére a továbbképzést a ciklus alatt a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtartottuk. Minden év során hivatásos vadászaink részére
neves, országos szakelőadók bevonásával továbbképzéseket valósítunk meg.
Minden évben rendszeresen, az éppen
aktuális témában vadgazdálkodói konferenciákat, szimpóziumokat is szervezünk, melyre a hivatásos vadászokon
kívül minden sportvadászt és érdeklődőt is szeretettel vártunk.

VADÁSZATI KÖZÉLET VADÁSZATI KULTÚRA
A törvényes szervezeti működtetési
rendszer, az érdekképviseleti munka és
a közfeladatok ellátása mellett az elmúlt
években egy igen sokszínű, sokakat érintő
és megérintő vadászati közélet aktivitást
sikerült teremteni, amely véleményünk szerint nagy eredmény. A megye vadászainak
igen széles körű elégedettsége mellett az
országos elnökség a legaktívabb, legsok
oldalúbb megyének minősítette ezirányú
tevékenységünket, ami mindannyiunkat
jogos büszkeséggel tölthet el.
A Kamara megyei vezetése a választást
követően – a régebbi nem kellően pozitív tapasztalatok után, az erőket és aktivistákat egyesítendő - azonnal létrehozta
a „Hagyományápoló és kultúrális szakbizottság”-ot, amelynek célja és feladata, hogy koordinálja a különböző „régi
bizottságok”: kutyások, vadászklubosok,
kürtösök, dianák, solymászok, ifjuságiak,
lövészek, stb feladatait és munkáját, és
fektessen nagy hangsúlyt a vadászati kultúra, a vadászati hagyományok ápolására és fejlesztésére. Mindezeket a Kamara
költségvetéséből jelentős összeggel támogattuk az elmúlt években. Ezzel egyrészt
több és előre tervezhető forráshoz jutott a
vadászati kultúra, a vadászati hagyományápolás, és a szereplőket is egy csapatba
hoztuk, és senki nem érezhette, hogy
magára maradt, sőt segíteni, támogatni
tudták egymást. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy 2015-ben – nem kis erőfeszítéssel –
15 év után, ismét meg tudtuk jelentetni,
az országban is egyedülálló módon az új
„Vadászati Almanachot”.
A legnagyobb kulturális rendezvényeinket, a megyei vadásznapokat minden
évben megyénk más-más helyszínén rendezzük meg a vadászó és nem vadászó társadalom számára. Az elmúlt négy évben
32 vadásznap és/vagy vadételfőző verseny került megrendezésre a megye legkülönbözőbb térségeiben a Vadászkamara
támogatásával, melyek közül hét helyszínen immár rendszeresen évről-évre vis�szatérően szerveznek a helybéli vadászok.
A vadásznapokon zajló állandó és
nagyon népszerű kísérő programok mellett már hagyományosan minden évben,
vadászati és trófeakiállítást valósítottunk
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Vadász Hírmondó
meg, egy-egy erdei-mezei életkép, dioráma kiegészítésével együttesen. Jónéhány
helyszínen a benti kiállítások, úgynevezett
„Vadászok utcája”-ként definiált szabadtéri bemutatókkal is gazdagodtak. Akár
a benti, akár a kinti kiállításokat nézzük,
elmondható, hogy többszáz agancs, agyar
és szarv került bemutatásra, mely mindig a legnagyobb népszerűségnek örvend.
Ezen kiállítások nagyon sok hivatásos és
sportvadász segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, ezért ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket.
Az elmúlt években többféle, összesen 18 alkalommal, ifjúsági program
is megszervezésre került. A természet és
vadászat iránt érdeklődő gyerekek részére
buszos kirándulásokat valósítottunk meg.
Bekapcsolódtunk iskolai programok
során szervezett gyermekkirándulásokba
is. Emellett évente több alkalommal és
több helyszínen is egyhetes vagy hosszúhétvégés bentlakásos és napközis jellegű
vadásztáborokat, őzhívó-, szarvasbőgő-,
barcogó- és madárgyűrűző táborokat
szerveztünk, koordináltunk vagy támogattunk. Ugyanakkor el kell mondani azt
is, hogy a vadásznapok során is gondoskodunk a legfiatalabb korosztályról, különféle vadászati témájú képzőművészeti foglalkozások megvalósításával.
Minden évben szakmai tanulmányutat szerveztünk vadászati vezetők,
kamarai tisztségviselők részére.
A vadász-lövész hagyományok felelevenítési szándékával - hosszabb szünet
után – az elmúlt években ismét megrendezésre kerültek és kerülnek a vadászok,
erdészek részére meghirdetett többfordulós korongvadász versenyek, illetve
családi lövésznapok. Ezen alkalmakkor
a cél a vadászati kultúra ápolása mellett, a vadászok, erdészek közötti szakmai, sport és baráti kapcsolatok ápolása, valamint a lőkészség fejlesztése és a
versenyzés biztosítása.
A Vadászszövetséggel közösen több
esetben vadászkürtös tanfolyamot
szerveztünk. Örömmel mondható,
hogy a lelkes jelentkezők többsége aktívan részt vesz a megyei kürtös életben,
valamint a kürtölés alapjainak elsajátítását követően akár egy-egy teríték mellett
vagy bármilyen vadászati rendezvényen
kiveszi a részét eme hagyomány ápolásában, továbbvitelében. Borsodivadasz
honlapunk, „vadászatot segítő szolgáltatások” menüpontja alatt vadászkürtös adatbázist is létrehoztunk, melynek
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legfőbb célja az, hogy megismertessük
a vadásztársadalommal azon személyeket és csapatokat, akik fellépéseket vállalnak különféle eseményeken.
Egy együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Diósgyőri vár
különböző termeiben állandó vadászati és trófeakiállítást készítettünk.
Reményeink szerint ez a tárlat hozzájárul majd ahhoz is, hogy a vadászó és
nem vadászó társadalom közelebb kerüljön egymáshoz, illetőleg megismerhetővé válik az igazvadászok által tanúsított
hagyománytisztelet és természeti értékeink megbecsülése. Eltökéltek vagyunk
ezen értékek megőrzésében, ápolásában
és fejlesztésében, melynek jövőbeli állomása lehet majd akár egy önálló vadászati múzeum kialakítása is.
Nagysikerű megyei vadászbálunk
megszervezése is rendszeres évi programunk. Ezeken a rendezvényeken kivétel
nélkül a megye különböző területéről
érkező résztvevők nagyon jó hangulatban szórakoznak és kapcsolódnak ki
vadászbarátaik, ismerőseik között.
A ciklus során két alkalommal is jótékonysági apróvad vadászatot szerveztünk. A vadászat során a legfőbb törekvés nem a minél nagyobb teríték elérése
volt, hanem egy nemes cél, a Megyei
Kórház Gyermekegészségügyi Központjának anyagi támogatása, eszközkészletének
bővítése. Ezen célkitűzés annál is inkább
fontos, hiszen az osztály évi betegforgalma 11-13 ezer közötti fekvő-, valamint
220-250 ezer közötti járóbeteg gyermek.
A jótékonykodni kívánó vadászok
önkéntesen személyenként 25.000 Ft-ot
fizettek a részvételért. Az így befolyt
összegből – a szervezési díjak levonását követően – valamint a kamarai költségvetésben erre elkülönített összeggel
együttesen 500 és 600e Ft-os támogatás
került átadásra.
A közel 35 évvel ezelőtt megalakult Miskolci Vadászklub működését
továbbra is támogatjuk. Havi rendszerességgel követik egymást a rendezvények.
Változatos és magas színvonalú szakmai,
társadalmi, művészeti programok sokasága formálja, fejleszti s irányítja a hallgatóság igényeit, ízlésvilágát. Az elmúlt
évek során 35 alkalommal várták a megye
vadászait a klubfoglalkozások, melyek
során 27 előadást hallgathattak meg az
érdeklődők. Ezen felül több megemlékezést és szakmai tanulmányutat is tartottak a klub szervezői.

A vadászati szervezeteink támogatásával, az elmúlt években természetábrázoló alkotó- és festőtábor is megrendezésre került Arló és Putnok térségében.
ÉRDEKKÉPVISELET,
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
A kamarai érdekérvényesítés elsősorban nem megyei, hanem alapvetően országos illetékességű, mivel a Kamara központja jogosult a jogalkotók felé
a véleménynyilvánításra, és a megfelelő
kodifikációs tevékenységbe való bekapcsolásra. Ezzel együtt természetesen
megyei szinten is aktívan bekapcsolódtunk a munkába, javaslatainkkal és véleményeinkkel.
A megyei Vadászkamaránk vezetése az
országos fórumokon határozottan kiállt a
megyei Kamarák jogi és gazdasági önállóságának megtartása mellett akkor, amikor olyan tervezetet terjesztettek elénk,
ami teljesen megszüntette volna a megyei
Kamarák önállóságát. Nem dönthettünk
volna a költségvetésünkről, a megszerzett
források felhasználásáról, de az alkalmazottaink jövedelmezéséről sem. Nem
kevésszer kellett ütközni ebben a kérdésben a központi elképzelésekkel, de szerintem megérte - és véleményem szerint a
következő ciklusban is határozottan kell
képviselnünk a jogi és gazdálkodási önállóságunk megtartását. Hiszen csak ebben
a helyzetben tudunk biztonsággal helyi
programokat szervezni, ebben a helyzetben tudjuk megvalósítani regionális céljainkat, ekkor maradhatunk eléggé „súlyosak” ahhoz, hogy az ország vadászati
közéletének alakulásában érdemben tudjunk véleményt mondani.
Komoly szerepet vállaltunk abban,
hogy az OMVK-nak juttatott többletforrásból – amely létrejöttében az Országos
Védegylet, és az OMVK elnökei komoly
eredményt értek el – létrehozott Vadgazdálkodási Alap felosztása alapvetően a megyei Kamarák hatáskörébe került.
Fel kell készülnünk ennek a feladatnak a
tisztességes elvégzésére és olyan megyei
kamarai vezetést, és olyan megyei Vadgazdálkodási Bizottságot kell választani,
amelyik tudja és akarja felvállalni azt,
hogy megyénk vadásztársadalma profitáljon ebből a lehetőségből.
KOMMUNIKÁCIÓ
Vadásztársadalmunk tájékoztatására
elsősorban minden megyei vadász számára
ingyenesen átadott Vadászévkönyvünk,
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Vadász Hírmondó
illetve postai úton megküldött Vadász
Hírmondó újságunk szolgál. Újságunkat
évente három alkalommal, - teljes terjedelmében színesben, - a vadásztársadalmat érintő aktualitásokkal, hírekkel jelentetjük meg 4350 db-os példányszámban.
Sajtótájékoztatót az évek során többször is tartottunk szervezetünk munkájáról, megyei vadásznapokról, az általunk
szervezett jótékonysági vadászatokról
és más fontos információkról. Mind a
televízió, mind a sajtó részéről számos
riporter, és újságíró jelent meg ezeken
az összejöveteleken, illetőleg adott híradást rólunk az ezt követő időszakban.
Tájékoztató tevékenységeink között
mindenképpen ki kell emelni a www.
borsodivadasz.hu néven futó internetes
információs portálunkat, melyen minden megyei vadászattal-vadgazdálkodással
kapcsolatos híradás, információ megtalálható. A forgalomszámláló alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy jelentős az
oldal látogatottsága, nagy az érdeklődés
a honlap iránt. Lehet, hogy ma még nem
minden vadásztársunk olvassa, de ez a jövő
meghatározó kommunikációja!
Nehéz lenne a teljesség igényével bemutatni, de az elmondottakon felül meg kell
említenünk azt is, hogy megyei és országos
napilapokban, vadász szaklapokban, rádióban, televízióban, valamint az interneten
számtalan alkalommal jelent meg híradás
megyei programjainkról, rendezvényeinkről, tevékenységünkről.

Parókás

őzbak

GAZDÁLKODÁS
Vadászkamaránk, mint önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezet a

Parókás

küldöttgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik, melynek
teljesítéséről szintén a küldöttgyűlésnek
számol be. A területi szervezet gazdálkodása minden tekintetben költségtakarékos és kiegyensúlyozott volt az
elmúlt négy év során, melyről rendszeresen és folyamatosan a Felügyelő bizottság és felkért független könyvvizsgáló is
meggyőződött.
2013. év végén 11.532e Ft záró pénzösszeggel vette át az új vezetőség a Kamara gazdálkodását, melyet 2016-ra 17.491e
Ft-os eredménnyé növelt, úgy, hogy biztosított volt a megfelelő forrás valamennyi
régi és új programhoz, eseményhez és a
különféle fejlesztésekhez is. Itt kell nem kis
sikerélménnyel beszámolni arról is, hogy
az új programjainkra évente több millió
Ft-tal költöttünk többet, mint az előző ciklusban, mégis növelni tudtuk a pénzkészletünket. Ennek forrása a bevételek növelése, illetve a költségek racionalizálása volt.
Ezt a két gazdasági, gazdálkodási mutatót
– a pénzkészletet és a különböző programok támogatásainak az összegét - a jövőben is együtt szükséges kezelni úgy, hogy
mindkét mutató tekintetében erősödjünk
a következő ciklusban is! Ehhez továbbra is felelős és racionális gazdálkodásra
lesz szükség. Egyébként az éves pénzügyi
beszámolók és tervek a borsodivadasz.hu
honlapon is megtalálhatók.
A következő ciklus egyik legkomolyabb feladata lesz számunkra, hogy lehetővé vált 2018-ban megyénkben, azon
belül pedig Putnokon megrendezni az
Országos Vadásznapot. B.-A.-Z. megye

története során még soha nem rendezett Országos Vadásznapot! Meg kell
mutatnunk, hogy képesek és alkalmasak vagyunk egy ilyen rendezvény megszervezésére. Meg kell mutatnunk, hogy
megyénk gyönyörű természeti adottságokkal, kívánatos és nagyon szép vadállománnyal rendelkezik, és megannyi
szívében-lelkében igaz vadász ember él
ebben a megyében. Annál is szükségesebb egy nagyon szép és nagyon pozitív országos rendezvényt szervezni, mert
amikor pályáztuk az Országos Vadásznapot, pályázott még Debrecen városa
és Vas megye is, és 25 szavazatból 19-et
kaptunk mi. Ez a bizalom kötelez is
bennünket, és másrészt a figyelem központjába is kerültünk. Én biztos vagyok
benne, hogy a megyei vadászok képesek erre a feladatra, miközben Putnok
város vezetésének teljes támogatásának
ígéretét bírjuk.
Összegzésként elmondható, hogy az
elmúlt négy év során az vezérelte mind
a vezetőség, mind a bizottságok munkáját, hogy a ciklus elején felvállalt „cselekvő aktivitás” programját véghezvigye, és
ennek jegyében a vadásztársadalom egységét védve, a személyes ambíciókat félretéve a megye vadászai érdekében hozzák
meg döntéseiket és végezzék tevékenységüket, hogy maradéktalanul megfeleljenek a ciklus elején megszavazott bizalomnak. Megköszönjük minden vadásznak az
elmúlt évek során nyújtott erkölcsi és gyakorlati támogatást, segítséget és további
sikeres vadászélményeket kívánunk.
Kriston Nándor

őzbak

2017. augusztus 7-én reggel a Szentistváni „Arany Fácán” Vt. Reptér elnevezésű területrészén, egy tárcsázott árpaföld
közepén lévő gazosban hozták terítékre a képen látható parókás őzbakot. A
lapocka mögött ért halálos lövést követően a birtokba vétel során tapasztaltuk,
hogy a baknak nincs heréje, és ez okozhatta a rendellenes trófeát. Ilyen különleges és kivételes trófeájú őzbak sem az
elejtő sem a vadásztársaság életében nem
volt még terítéken, ezért különösen nagy
boldogsággal töltött el mindannyiunkat.
Ezúton is gratulálunk az elejtőnek!
Gomba Norbert
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Végrehajtási

rendelet

Vadász Hírmondó

Vadászati

törvény végrehajtási rendelete

A MAGYAR KÖZLÖNY 70. SZÁMÁBAN MEGJELENT
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER 24/2017. (V. 17.)
FM RENDELETE, AMELY TARTALMAZZA AZ 1996.
ÉVI LV. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 79/2004. (V. 4.) FVM RENDELET MÓDOSÍTÁSAIT.
FONTOSABB INFORMÁCIÓK
* A vadászati szakmai irányító esetében könnyítésként bekerült, hogy ezen feladatokat a vadászatra jogosult alkalmazásában álló hivatásos vadász is elláthatja. (Így nem szükséges a
vadászmestereknek szakmai középfokú végzettséggel rendelkezniük!) A szakmai irányító nevét és elérhetőségét a vadászati hatóságnak írásban be kell jelenteni!
* Eddig a törvény az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök
(például éjjellátó célzóberendezések) vadászaton való használatát tiltotta, ám most az új rendelet már a vadászaton történő birtoklást is megtiltja, amely ezentúl vadászat rendje megsértésnek minősül.
* Az előzetes információkkal szemben az állami vadász-

ÉSZAKERDŐ

jegy kiállításának és érvényesítésének díja változatlanul tízezer forint maradt.
* A rendelet 11. számú mellékletben meghatározza azon
ruhadarabokat és felszereléseket, amelyet a vadászatra jogosultnak a hivatásos vadász számára biztosítania kell, továbbá külön kitér a különféle lődíjakra is.
* Új elemként megjelent a szőrmés- és szárnyas kártevők
tervszámaitól való elmaradás esetén érvényesíthető hatósági szankció.
* Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés a vadászati hatóság engedélyével
történhet. Ez alól kivételt képeznek a nagyvadfajok nőivarú egyedei és szaporulata; a vaddisznó; valamint a 1. § (1)
bekezdés b.) pont bb.) alpontjában meghatározott egyéb apróvadfajok (szőrmés, szárnyas kártevők). Tehát ezen tervszámok
a hatóság külön engedélye nélkül is túlléphetők.
* Kötelező előírás lett a megkülönböztető színű szalag
vagy jelzés viselése társas apróvad-vadászaton.
* Külön rendelkezések jelentek meg a trófeabírálatról,
különös tekintettel a szakszerűtlen elejtés következményeire.

Zrt. IX. „Trófea Mustrája”

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a
megkezdett hagyományokat, 2017ben ismét megrendezi az erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban
esett szarvasbikáinak trófea kiállítását.
A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ Zrt. Háromhutai Vadászház.
Ideje: 2017. október 20. (péntek)
10.00 órától.
A kiállítás nyilvános, 10-12 óráig
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 2017ben terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előzetesen
Szentléleki Tibor, vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével egyeztetni szíveskedjen. (Telefon: 46/501-510)
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Őzbak

vadászati idény eredményei

Vadász Hírmondó

A 2017.

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, de az
idei évben a korai kilombosodás miatt a
takarás nagyobb volt a megszokottnál.
Idén az áprilisi időjárás hűvös volt, éjszakai fagyok is előfordultak, de a hűvös
időjárás a vadászatot nem befolyásolta.
A második csúcspont 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 július végén
bekövetkezett és több hétig tartó rendkívüli meleg viszont nehezítette a sikeres vadászatot. A vad későn mozdult,
sokszor csak éjszaka üzekedett.
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 Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 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. Kisebb pontértéket
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ŐZBAK TRÓFEASÚLY MEGOSZLÁSA
Trófeasúly (gramm) 2016. (db)
150 alatt
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600 felett
Összesen

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

adnak a szubjektív bírálati eredmények.
A szépségpontoknál értékelésre kerül a
szín, gyöngyözés, rózsa, ágvégek, szabályosság. Szabálytalanságért, csúnya pudvás ágakért pontlevonás jár.
A bemutatott és elbírált őzbak trófea
adatok összehasonlítása a 2016. év április 15. és augusztus 11. valamint a 2017.
év április 15. és augusztus 14. közötti
intervallumot öleli fel.
A fenti időszakban 2016. évben 1091
db, 2017. évben 1149 db. trófea került
bírálatra, mely 5%-kal több a bázis időszaktól.
A cikk során táblázatokban 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.
Az adatokból kitűnik, hogy megyénkben az őzbak trófeák jelentős mennyisége
már hosszú évek óta a 250-350 g súlyhatár
közé esik (2017. 512 db; 44,6 %), melynek aránya az idei vadász idényben kissé
csökkent (2016. 505 db; 46,3 %). A 250

2016. (%)
6,0
7,2
16,3
23,9
22,4
12,9
7,6
2,8
0,7
0,1
0,1
100

2017. (db)
71
67
152
264
248
185
98
37
15
6
6
1149

2017. (%)
6,2
5,9
13,2
23,0
21,6
16,1
8,5
3,2
1,3
0,5
0,5
100,0

g alatti értékek: 2017. 290 db; 25,2 % 2016. 322 db; 29,5%. A 350-500 g közötti értékek: 2017. 320 db; 27,9% - 2016.
254 db; 23,3%. Az 500 g feletti trófeák
ritkán fordulnak elő, viszont arányuk az
idei idényben nőtt: 2017. 27 db; 2,3% 2016. 10 db; 0,9%.
A korosztály megoszlást vizsgálva a
középkorú egyedek elejtése továbbra is
dominál (2017. 50,7% - 2016. 51,8%).
Örvendetes tény, hogy öregkorú trófeák aránya a több évi alacsony elejtési arányt követően növekedést mutat.
Az elkövetkező időszakban a vadgazdálkodás feladata a jó élőhelyen az öregkorú bakok kilövési arányának tovább
növelése.
Az érmes trófeák aránya 2016. évben
8,4 %, 2017. évben 11,7 %, mely érték a
több évi alacsony elejtési szintet követően emelkedést mutat. Az érmeknek közel
a fele bronzérem. Örvendetes tény, hogy
az arany érmes trófeák száma jelentősen
emelkedett. Reméljük, hogy a minőségi
javulás az elkövetkező években tovább
fog folytatódni.

Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása
Korosztály
2016. (db) 2016. (%) 2017. (db)
2017. (%)
Fiatal (1-3 év)
400
36,7
346
30,1
Középkorú (4-5 év)
566
51,8
583
50,7
Öreg (6 évtől)
125
11,5
220
19,2
Összesen
1091
100
1149
100,0
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Vadász Hírmondó
A megyei ranglista első tíz helyén lévő
trófeák közül a 205. kódszámú Bükkalja
- Taktaközi vadgazdálkodási tájegységben 6 db trófea került bírálatra és mindegyiket a Borsodi Mezőségben hozták
terítékre. Továbbá 4 db trófea a 206.
kódszámú Zemplén – Bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben lett elejtve és
mind a Bodrogközben.
Külön kiemelendő, hogy idén 4 db
ritkaság számba menő 600 g feletti őzbakot sikerült zsákmányolni. A 2 db 160 IP
pontszámot meghaladó trófeát az Orszá-

Őzbak érmes trófeák száma
Érem megnevezése 2016. (db) 2016. (%) 2017. (db)
Arany
10
0,9
25
Ezüst
35
3,2
45
Bronz
47
4,3
65
Összesen
92
8,4
135
gos Trófeabíráló Testületnek felülvizsgálatra be kell mutatni. A Mezőségi Túzok
Vt. területén esett a megye ezidáig valaha volt legnagyobb trófeasúlyú őzbakja.

Bírálati pontszám szerinti megyei ranglista 2017. év
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vadászterület
653200 Mezőségi Túzok Vt.
655100 Muhi és Környéke Vt.
660501 BM Tiszamenti Kft.
653600 Hejőmenti Vt.
653500 Mezőcsáti Hubertusz Vt.
653300 Bükki NPI.
660100 Tiszavirág Vt.
659800 Sárospataki Kossuth Vt.
652602 Tiszamenti Gazdák Vt.
660502 Akácvölgye Vt.

IP

Súly
(Gr)

182,60
165,15
159,83
157,98
154,45
149,80
147,68
145,55
141,85
141,78

713
644
589
610
599
529
526
526
601
517

Kor
Érem
(év)
6
4
6
5
4
4
4
4
6
5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2017. (%)
2,2
3,9
5,7
11,7

Összegezve az idei szezonban terítékre került őzbak trófeák bírálati eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a jobb
minőségű agancsfelrakás ebben az évben
is az Alföldi jobb minőségű élőhelyeken
valósult meg. A hegy és dombvidékeken
a minőség továbbra is gyengébb. Némi
elmozdulás látszik abban a törekvésben,
hogy az ígéretes bakoknál a jogosultak
megvárják az idős kor határát a jobb
eredmény érdekében.
Élőhely fejlesztéssel, kedvezőbb életfeltételek kialakításával a trófea minősége tovább 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

Vadászvizsga –

előkészítő tanfolyam!

Vadászkutyás
programok!

Jótékonysági
vadászat!

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

A Vadászkamara megyei szervezete a vizsla fajták
tartásának és vadászatra való kiképzésének ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos vizslás vadászat sokszínűségének bemutatására és kultúrájának
népszerűsítésére 2017. október 7-én, Miskolc térségében Vadászkutya Vadászati Alkalmassági (VAV)
vizsgát szervez.
A vizsgával és a nevezéssel kapcsolatban részletekkel, információkkal Éles Tibor szolgál az alábbi
elérhetőségeken: 70/337-3898

Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-AbaújZemplén megyei Területi Szervezete - a hagyományokat folytatva - a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság együttműködésével JÓTÉKONYSÁGI
APRÓVAD társasvadászatot hirdet!
Társasvadászat ideje: 2017. november 4. 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

2017. NOVEMBER, 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
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Ifjúsági

programok

Vadász Hírmondó

Ifjúsági

programok

Az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének
fontos küldetése a gyermekek céltudatos nevelése, a vadászat
szemléletének javítása. Ennek érdekében megyénk több helyszínén is zajlanak az ifjúsági programok.
Őzhívás a Tisza parton
A Tálóközi és Keletkeszi Vadásztársaságok vendégségében augusztus 2-6.
között 18 általános iskolás gyerek részvételével Tiszakesziben rendeztük meg
idei „őzhívó” nyári táborunkat. A nem
mindennapi ötlet, hogy az őzek nászának kellős közepén szeretnénk hazánk
egyik kiemelkedő őzes területére „beköltözni”, kedvező fogadtatásra talált és
megvalósulhatott a kirándulás: a gyerekek testközelből élvezhették a helyiek túláradó vendégszeretetét, miközben megismerkedtek az agancsosok életével, sok
újdonságot tapasztalhattak, élményeket
gyűjthettek, bővíthették a tudásukat – na
és a nászidőszakban csodálhatták meg
az egyre kiemelkedőbb őzállományt. A
máskor igencsak izgága gyerkőcök mindvégig fegyelmezetten viselkedtek. Ennek
köszönhetően a hét folyamán a vadásztársaság tagjai és vendégei 7 őzbakot hoztak terítékre, valamint egy-egy cserkelés
során megleshették a terület egyik legkiemelkedőbb, 5-600 grammos őzbakját.
Mindezek felett természetesen különböző kirándulásokon vettünk részt. Egy
teljes napot vendégeskedtünk a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Vizes élőhelyen Gulyás András kalauzolásában a
Polgári halastavak élővilágával ismerkedtünk, Farkas Gábor és Borbély Gergely Hortobágyi Nemzeti Park hivatásos
vadászai a csapdázás rejtelmeibe vezettek
be, Kiss Róberttel a Górés tanyai madármentő állomáson voltunk. Megtekintettük a Hortobágy híres Meggyes-csár-

dáját. Egész napos kísérőnknek, Tóth
Zoltánnak köszönhetően a puszta vadvilágával ismerkedhettünk meg. Természetesen a strandolás sem maradhatott
ki az egész héten kitartó 40 °C körüli
hőmérsékletben. S mivel egy igazvadász
a halat sem veti meg, meglátogattuk a
Szarvasi Halkutató Intézet tukai afrikai
harcsa telepét. A szombati nap folyamán a környező vadgazdálkodók őzgazdálkodásával és kiemelkedő trófeáikkal
ismerkedtünk, melybe Ludman Árpád
tájegységi fővadász volt segítségünkre.
Bótáné Batta Olga
Baskói Vadásztábor
A Kőrös-hegyi Fogadó és a Dél-Zempléni Földtulajdonosok Vadásztársasága
közös szervezésben, 2017. augusztusának közepén ifjúsági vadásztábort tartott Baskón, a Dél-Zemplén szívében
megbúvó, alig 120 lelket számláló, csendes zsákfaluban.
Vadászattal kapcsolatos előadásokat
tartottak a visszatérő előadóink, mint
Varró Zoltán, vadászható madarainkról, Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy
Klub országos elnöke vadászetikáról
szóló előadásával. Baló Attiláné Judit,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diana
Vadászhölgy Klub elnöke férjével, Baló
Attilával íjász bemutatójukkal és házi
íjászversenyükkel színesítették a tábor
programjait, továbbá a megyei Vadászhölgy Klub szervezésében létrejött játékos erdei vetélkedő is nagy sikert aratott. A biztonságos fegyverkezelésről és a

vadászfegyverek működési rendszereiről
Deczki József, hajdúszoboszlói vadászbolt- és lőtértulajdonos tartott részletekbe menő előadást. A program sikeréhez
hozzájárultak többek között azok a régi
vadásztáboros fiatal felnőttjeink, akik
meglátogatták a régi barátaikat és megtiszteltek minket előadásukkal. Surányi
Bálint természetfotós mesélte el nekünk
eddigi élményeit és eredményeit, továbbá Halász Máté tartott előadást Tokajhegyaljáról és az ott, kezdőként végzett
szőlész-borász munkálatairól.
Látogatást tettünk a Tiszatáj Közalapítvány, Szamárháti-tanyáján található
Látogatóközpontjába. Itt és a hozzá tartozó tanösvényen a gyermekek felfedezték a pusztában a Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzet jellegzetes tájképi értékeit és egyedülálló élővilágát, az itt élő vadfajokat
egy pusztabuszos kirándulás keretében,
amelyben egy kedves helybéli lótulajdonos, Korcsmáros Zsolt, és szakvezetőként Bodnár Mihály kihelyezett tanszék vezető helyettes működött közre.
Lenner Ádám telepvezető körbevezetett minket a tanyán, ahol őshonos állatokkal találkozhattunk, amelyek közül a
legnagyobb sikert a Kobold névre hallgató növendék bivaly aratta, akinek a hátára a bátrabbak fel is kapaszkodhattak.
A különböző településekről érkező
gyerekek már az első napon újra összekovácsolódtak, saját elmondásuk szerint
egy remek hétben volt részük, és már alig
várják, hogy újra részesei legyenek ennek
az élménynek. Szeretettel várunk minden, vadászat iránt érdeklődő fiatalt a
vadásztáboros családunkba! Búcsúmottónk: „JÖVŐRE UGYANITT! ERDŐN,
MEZŐN, BASKÓN!”
Hegedűs Viktória

SZARVASBŐGŐ HÉTVÉGE
Az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Területi Szervezetének a gyermekek számára tervezett következő programja szeptember utolsó előtti hétvégéjén Hejcén a szarvasbőgő hétvége. A
három nap folyamán lehetőségünk lesz
a környező vadászterületeken a gímbikák megfigyelésére, a vadászati hagyományok és kultúra megismerésére és ápolására. Jelentkezés: Bótáné Batta Olga
Tel.: 30/637-5455
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Augusztus 25- én és 26-án, Mezőberény városában rendezték meg az
országos vadásznapot az OMVK Békés
Megyei Területi Szervezete, a Mezőberényi Vadásztársaság és Mezőberény Város
Önkormányzata közös szervezésében.
A kiválóan megszervezett, minden
korosztálynak számtalan érdekességet
és kikapcsolódást nyújtó vadásznapon
megyei delegációnk is részt vett. A részvétel fő apropója a tapasztalatszerzés
volt, hiszen jelentős lobbytevékenységnek köszönhetően, illetve országos döntés értelmében elnyertük a jövő évi országos vadásznap rendezésének jogát. Ez
egy rendkívül fontos és megtisztelő feladatot jelent, hiszen megyénkben ilyen
jellegű esemény még nem került megrendezésre. A rendezvény helyszíne - mint
arról már a négyéves kamarai beszámolóban is említést tettünk - Putnok városa
lesz, a tervek szerint 2018. szeptember
második hétvégéjén.
Az idei országos program péntek délelőtt vette kezdetét. 10 órától „Gyakorlati apróvad-gazdálkodás” című szakmai
konferencia zajlott, ahol a több, mint 300
fős szakmai grémium intenzív apróvadgazdálkodási modell, élőhely és vadgazdálkodási gyakorlat átalakításának lehe-

tőségei, apróvad-gazdálkodás nagyvadas
jellegű vadászterületen és vadászkutyák
jelentősége és szerepe az apróvad-gazdálkodásban címmel hallgathatott meg
rendkívül színvonalas és tartalmas előadásokat. Ezt követően Hídvégi Béla,
Pantheon díjas vadász, Békés megye
szülötte, filmbemutatóval egybekötött
élménybeszámolója következett a legjobb vadászatairól. Az előadást követően, nyitották meg „Az erdők-mezők
kincsei” trófeakiállítást a Muzeális Rendezvénytérben, ahol a megyei trófeákon
kívül a Magyar Mezőgazdasági Múzeumból számos világrekord trófeát is bemutattak az érdeklődők számára.
Másnap, szombat reggel szintén 10
órától kezdődtek a vadásznapi események. Hivatalos megnyitóünnepség, méltató szavak, kitüntetések átadása, majd
különféle vadászati- és kulturális programok zajlottak. Ezen eseményekre
nagyon sokan voltak kíváncsiak, aminek köszönhetően egész nap zsúfolásig
tele volt a rendezvény több tíz hektáros területe.
Megyénkből is közel 50 fő vett részt
a vadásznapon, így mindenki számára
nagy öröm volt, hogy közös kamarai és
szövetségi sátrunkban mindenkit meg
tudtunk vendégelni napközben egy-egy

2017. szeptember 23. 1000 óra
Szendrő
V. Szendrői Gazdanapok,
Bódvavölgyi vadásznap
2017. szeptember 30. 900 óra Ózd,
Strandfürdő
Vadász-Rendőr Találkozó
és vadásznap

kis harapnivalóval, egy tál étellel és hűtött
italokkal, ami mellett lehetőség adódott
a sátor alatt egy kis hűsölésre és baráti
beszélgetésekre is.
Feladták a leckét a Békésiek és Mezőberényiek, de hisszük és tudjuk, hogy
mint az országban a legtöbb vadásznapot
szervező és koordináló megye, vesszük
az akadályokat, és jövőre ilyenkor egy
nagyon színvonalas, nagyszabású, mindenki számára elismerést kiváltó, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megrendezett Országos Vadásznappal és annak
minden élményével leszünk gazdagabbak!
Tóth Á. Dénes

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

MEGHÍVÓ
TÉRSÉGI VADÁSZNAPI
RENDEZVÉNYEKRE:

Mezőberény

C sontos B él a (T elkibánya ) 30/854-73-91 • E rdős Tamás (R épás 20/926-10-86 • K aczúr A ndrás (Tolcsva ) 30/263-55-08 •
Kosztra C saba (E delény ) 20/512-6515 • L eskó T ibor (M iskolc )
30/922-4042 • M ihók I st ván (S árospatak ) 70/772-7481 • M onos tori B al ázs (N agybarca ) 30/699-3418 • N émeth S zabolcs (M éra )
20/3162-522 • Ruszinkovics F erenc (F elsővadász ) 70/261-40-21 •
S zabó Á dám (S zögliget ) 30/986-2556 • S zabon G ábor (B ánhorváti )
30/9955-095
huta )

Minden érdeklődőt szeretettel
látunk és várunk egy közös
vadásznapi program eltöltésére!
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Vadász Hírmondó

Vadászkamarai

tisztújítás

Mind az országos, mind a megyei szervezetekben a küldöttgyűlésbe a küldötteket négy éves időtartamra, a kamarai osztályokban választják. Mivel idén a négy éves ciklus lejár, kamarai választásokat kell tartani.
A hivatásos vadászok kamarai osztályában minden megkezdett tíz tagonként, továbbá a sportvadászok kamarai
osztályában minden megkezdett ötven tagonként kell egy-egy küldöttet megválasztani. Küldött csak az érintett kamarai osztály tagja lehet.
A választás rendje a következő:
Az illetékes kamarai osztályt vezető alelnök összehívja küldöttválasztás céljából a kamarai osztály ülését, majd ezt
követően az itt megválasztott küldöttek az első küldöttgyűlésen titkos szavazás során választják meg a kamarai tisztségviselőket újabb négy éves időtartamra.

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete
Sportvadász Osztályülését az
Alapszabály 21.§ (3) bekezdése alapján

Az Országos Magyar Vadászkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete
Hivatásos vadász Osztályülését az
Alapszabály 21.§ (3) bekezdése alapján

2017. október 5-ére (csütörtök)
14.00 órára összehívom.

2017. október 10-ére (kedd)
14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Miskolc-Egyetemváros
Menza épülete, I. emelet

Az ülés helye: Miskolc-Egyetemváros
Menza épülete, I. emelet

Regisztráció: 13.00 órától

Regisztráció: 13.00 órától

Napirendi pontok:
1. Sportvadász küldöttek, spotvadász alelnök
beszámolója az eltelt időszakról
2. Jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása
- szünet 3. Megyei küldöttválasztás
4. Egyebek

Napirendi pontok:
1. Hivatásos vadász küldöttek, hivatásos vadász alelnök
beszámolója az eltelt időszakról
2. Jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása
- szünet 3. Megyei küldöttválasztás
4. Egyebek

A választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakóhellyel rendelkező, a kamara által sportvadász tagként nyilvántartásba vett személy vehet részt.
Az 1997. évi XLVI. Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
törvény szerint a kamarai osztályülésen minden kamarai tag
kizárólag saját magát képviselheti, küldöttnek és tisztségviselőnek az a kamarai tag választható, aki az ülésen személyesen szóban, távolmaradása esetén hiteles dokumentumban nyilatkozik
a jelölés elvállalásáról.
Az ülésre minden sportvadászt tisztelettel meghívunk!
			
Vadászüdvözlettel
Lezák Zoltán
Sportvadász alelnök

A választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakóhellyel rendelkező, a vadászati hatóság és a kamara által hivatásos vadászként nyilvántartásba vett személy vehet részt.
Az 1997. évi XLVI. Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
törvény szerint a kamarai osztályülésen minden kamarai tag
kizárólag saját magát képviselheti, küldöttnek és tisztségviselőnek az a kamarai tag választható, aki az ülésen személyesen szóban, távolmaradása esetén hiteles dokumentumban nyilatkozik
a jelölés elvállalásáról.
Az ülésre minden hivatásos vadászt tisztelettel meghívunk!
			
Vadászüdvözlettel:
Kanyok Zsolt
Hivatásos vadász alelnök

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 4300

példányban

a kiadványt tervezte, kivitelezte: ad grafikai stúdió

