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ORSZÁGOS VADÁSZNAP - 2018. szeptember 7-8.

Minderről rendhagyóan Meséljenek Most a képek:

LEZAJLOTT MEGYÉNK TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB VADÁSZATI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYE, A 
SZEPTEMBER ELEJÉN MEGRENDEZETT KÉTNAPOS ORSZÁGOS VADÁSZNAP, MELYET - A VISSZAJELZÉ-
SEK ALAPJÁN NAGY-NAGY ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKESÉGGEL - RENDKÍVÜL SIKERESNEK MINŐSÍTHETÜNK!

Szeptember 7-én pénteken az Aggteleki Cseppkőbarlang hangver-
senytermében teltház mellett Mága Zoltán és kísérőzenekara, a Bu-
dapesti Primarius Szimfonikus Zenekar szórakoztatta az előzetesen 
beregisztrált 1000 fős vendégsereget.

A délelőtti hivatalos ünnepség huszárok, lovasfogatok bevonulásával 
vette kezdetét.

A magyar vadászok zászlaját és a 19 megyei vadászzászlót Diana va-
dászhölgyek és az Északerdő ZRt. alkalmazásában álló erdészek he-
lyezték el a színpad két oldalán.

A putnoki országos vadásznap egyben a 2021-es Vadászati Világki-
állítás első állomása is volt, hiszen dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, az OMVV elnöke és gróf Károlyi József miniszteri biztos itt 
leplezte le az „Egy a természettel – vadászati világkiállítás” logóját! 

A terítéken egy gímszarvas bika díszelgett, melyet a Háromkő-Bérc 
Vadásztársaság területén ejtettek el.

A díszvendégek közül köszöntő beszédet mondott Kriston Nándor, 
a megyei Vadászkamara elnöke, Tamás Barnabás, Putnok város 
polgármestere, Ríz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Tibor 
Leboczky, a szlovák és Dr. Jámbor László, a magyar Vadászkama-
ra elnöke.
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Mielőtt még bárki elfogultsággal vádolna meg bennünket a ren-
dezvény sikeres megítélését illetően, nézzük, hogy hogyan nyilat-
koztak a rendezvényen és a különböző médiafelületeken a vadász-
napon résztvevő vendégek:

dr. nagy istván, agrárMiniszter:
„Itt apait-anyait beleadtak, egy csodálatos kiállítást, egy csodálatos 

napot rendeztek. Nem irigylem a következő szervezőt, hiszen hasonlón 
nem vettünk még részt. Itt akkora szeretet, olyan fokú szakértelem, olyan 
fokú hozzáértés mutatkozik, hogy itt a legkisebb embertől a legnagyobbig 
mindenki azt akarta, hogy ez nagyon jól sikerüljön. Soha ennyi vadász-
társaság, az ország különböző részéről egy országos vadásznapon nem jelent 
még meg. Gratulálok a szervezőknek, adja Isten, hogy sokáig jó erőben 
tudják még csinálni ezt a feladatot.”

deMeter ervin, B.-a.-z. Megye korMányMegBízottja:
„Rendes és derék munkát végeztek a Vadászkamara vezetősége és a tag-

jai. Egy nagyszerű rendezvényt kiváló színvonalon tudtak megrendezni. 
Egy jó hangulatú eseménynek tudott helyszínt adni Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye az országos vadásznap megrendezésével.”

török dezső, a B.-a.-z. Megyei közgyűlés elnöke:
„Óriási megtiszteltetés, hogy az országos vadásznap itt került megren-

dezésre a mi megyénkben és Putnok városában. Rendkívül színvonalas 
a rendezvény, nagyon nagy az érdeklődés.”

taMás BarnaBás, putnok város polgárMestere:
„Rendkívül jó érzés számomra, de úgy érzem, hogy a putnokiak szá-

mára is, hiszen ennyi ember egyszerre, még soha nem volt a városunkban. 
Köszönjük mindenkinek, hogy egy ilyen nagy rendezvényt itt megszervez-
tek. A sportcsarnokban és környékén több ember megfordult egy nap alatt, 
mint városunk lakossága, nem csak a 19 megye képviseltette magát, hanem 
a környező országokból is ideutaztak a vadászok képviselői.”

Marghescu taMás, a neMzetközi vadászati és vadvédelMi 
tanács vezérigazgatója:

„Én csak gratulálni tudok, az, amit itt fölállítottak és szerveztek, az 
valami fantasztikus. Tudom, hogy mi munka van e mögött és milyen 
aprólékos pontossággal csinálták meg a rendezvényt. Le a kalappal, gra-
tulálok a kollégáknak!”

hraBovszki jános, a tavalyi országos vadásznapot rende-
ző Békés Megyei vadászkaMara elnöke:

„A putnoki rendezvényt nagyon nehéz lesz felülmúlni a programok és 
a színvonal tekintetében. Azt kell, hogy mondjam, minden fényezés nélkül, 
hogy ilyen vadásznap, ilyen országos vadásznap nem volt még Magyar-
országon, nem rendeztek sehol. Nagyon színvonalas, szinte azt mondom, 
hogy egy FeHoVá-val vetekszik, úgyhogy csak gratulálni tudunk és büsz-
kék lehetnek itt a megyében, hogy ilyen gyönyörű vadásznapot szerveztek.” 

kókai Márton, a vadászlap vezető-szerkesztője:
„Összességében mind szakmailag, mind civil szemmel nézve igencsak 

elégedettek lehettek a résztvevők, mert az eseményt szervező vadászkama-
ra mind a helyszín kialakításával, mind az apró részletekre való odafi-
gyeléssel kitűnt az elmúlt évek hasonszőrű rendezvényei közül, sőt, mond-
hatjuk, hogy az utóbbi évek legjobb vadásznapján vagyunk túl. Nehéz 
felidézni például olyan „társrendezvényt”, ahol egy tornateremben tar-
tott trófeaszemlét ilyen „műgonddal” és odafigyeléssel építettek volna fel.”

Az ország minden részéből érkeztek solymászok és vadászkutyások a 
rendezvényre, és tartottak bemutatókat az érdeklődőknek.

Koncz Gábor a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes szülöt-
te, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész min-
denkit magával ragadó szavaival köszöntötte a vadásznapra kiláto-
gatókat.

A vadásztársasági főzősátrak három utcában – Vizsla, Borz és Kar-
valy – voltak elhelyezve, ahol a sátrak között/mellett szabadtéri tró-
feakiállítást is megvalósítottak a kitelepülők. Megyénk vadgazdál-
kodói mellett 9 megyéből és Szlovákiából is képviseltették magukat 
különböző csapatok.

Az egyik Heves megyei sátor kiállítása (Felső Tarnavidéki Vt. Tar-
naleleszből).
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Sokan voltak kíváncsiak a Husqvarna favágó bemutatóra is.

A terepjárók szerelmeseinek a 4x4 Land vonultatott fel különféle au-
tókat, eszközöket és kiegészítőket.

A kiállítás nem lett volna teljes egy erdei-mezei életteret, életképet be-
mutató dioráma nélkül.

A vadásznapi programok mellett párhuzamosan vadászkutya kiállí-
tás és fogathajtó verseny is megszervezésre került.

A szabadtérben rengeteg vadászati terméket felvonultató árus, bent a 
sportcsarnok teljes területén pedig vadászati- és trófeakiállítás várta a 
látogatókat. A trófeák között kizárólag érmes minősítésű vagy abnor-
mális volt látható, sőt kiállításra kerültek a hatvani vadászati múze-
umban látható világrekord trófeák is. Emellett számtalan kiállító a 
standján várta az érdeklődőket. 

Az év során zajló, megyei négyfordulós koronglövő verseny eredmény-
hirdetése is a vadásznap része volt.

Számtalan programot kínált a vadásznapi rendezvény. Solymász, va-
dászkutya, lovasíjász, állathang imitáló, vadhívó bemutató, fegyver-
akrobaták és a Készenléti Rendőrségi zenekar koncertje mellett a tér-
ségből a sajóvelezdi néptáncegyüttes is bemutatkozott.

fotó: Szigeti Edit, Kókai Márton, Szabó Dezső - szöveg: Tóth Á. Dénes

országos vadásznapon átadott, Megyénket érintő kitüntetések:

Magyar Vadászatért Érdemérem  Kriston Nándor
OMVK Aranyérem Zay Adorján
B.-A.-Z. megye Vadászatáért Érdemérem Tóth Á. Dénes
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett Bélusvölgye Vadásztársaság
Nimród érem Dr. Molnár Tamás
Kiváló Ifjú Nimród Díj ifj. Bóta István

Főzőverseny eredMényei:

i. helyezett: Abaúji Aranyszarvas Vadásztársaság 
(szarvasbélszín flambírozott fügével, zöldsaláta ágyon)
ii. helyezett: OMVK Gy.-M.-S. megyei Szervezete
(sült vaddisznótarja szegfűgombamártásban)
iii. helyezett: OMVK J.-N.-Sz. megyei Szervezete
(tárkonyos vaddisznóragu erdei gombával cipóban)
különdíj: Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesület 
(krumplitöltelékes túrós derelye)

Ezúton is nagy-nagy köszönettel tartozunk minden egyes segítő-
nek, szervezőnek a munkájáért, a támogatók, résztvevők szerep-
vállalásáért, valamint a vendégek, érdeklők rendezvényre törté-
nő kilátogatásáért! Nélkülük a borsodi Országos vadásznap nem 
jöhetett volna létre! Szívből köszönjük mindenkinek a segítséget!!!
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A vAdgAzdA teendői nAgyvAdAs területen

DECEMBER

Miről is szól, miről is kell szólnia 
ennek a hónapnak egy nagyvadas terü-
let gazdájának az életében? Ha nor-
mális telünk van, akkor itt már nagy 
jelentősége van a takarmányozásnak. 
Megkezdhetjük a lédús takarmánynak 
is az intenzív(ebb) kijuttatását a terület-
re, a szemes és a szálas eleség mellett.

Hajtásaink, tereléseink lebonyolításá-
ra talán ez az egyik legszebb hónap, Kará-
csonyhoz közeledvén ne feledkezzünk 
meg néhány kompetenciacsomaggal 
többet készíteni, küldeni öreg vadásza-
inknak, elhunyt vadásztársaink család-
jának, nagyobb gazdálkodóinknak, illet-
ve a vadásztársaságot bármilyen módon 
segítő embereknek. Egy-egy kisebb cso-
mag hús sokszor csodákra képes…

Társas vadászatokon kívül úgy gondo-
lom, hogy az egyéni vadászatok során is 
ebben a hónapban esedékes a tarvadál-
lományunk kellő nagyságúra – és minő-
ségűre – alakítása, faragcsálása.

Hónap első felére tenném disznóéknál 
a búgás idejének javát, úgyhogy éjsza-
kai holdvilágos leskelődéseinknél, vagy 
terelések, hajtások alkalmával könnyen 
összeakadhatunk egy-egy konda mellett 
valami komolyabbféle „apadisznóval”.

Muflonéknál ebben a hónapban is 
javában tart a berregés, ha valaki egy-egy 
jobb csigán szeretné simogatni a baráz-
dákat, az ilyenkor akár egész nap is (jó 
eséllyel) kóborolhat az erdőn kosügyileg. 

JANUÁR

Havas, fagyos, hideg január – legalább 
is minden valamirevaló vadász-vadgazda 
erről „álmodozik”. Társas vadászatokat 
tekintve, az előző év végén már át kel-
lett mennünk a javán, de azért egy-egy 
jó havas hajtás, vagy terelés még megdo-
bogtathatja a szívünket, bár azért már 
illik a vadászat előtti eligazításkor elhang-
zania, hogy „a nagy tehenet, és a kocá-
kat, lehetőség szerint mindenki kímélje”. 
Hisz ki az, akinek tetszik, hogy amikor a 
zsigereket fordítja ki a szarvastehénből, 
akkor kifordul egy macskányi borjú is? 
Ki leli szórakozását abban, ha az általa 
lőtt kocából hat, már csíkos, fehérkör-

mű malac bukik elő? Remélem senki… 
De ne ferdítsük el ennyire a dolgokat, 
hisz bárkivel megesik – akaratlanul is – 
az ilyesmi.

Egyéni vadászatainkat tekintve ebben 
a hónapban már illik látni a tervünk 
végét, egy-egy borjúval, gidával még ki 
lehet kozmetikázni azt. Ha van friss 
havunk, vagy éppen olvadó – a lényeg, 
hogy meg tudjuk különböztetni a friss 
nyomokat a régebbiektől, akkor egy szép 
vadászati mód gyakorlásának – a csapá-
zásnak, éppen itt az ideje. Nincs is szebb 
dolog, mint szikrázó havas napsütésben 
utolérni egy-egy tisztességes kandisznót 
(vagy akár süldőkondát). De óvatosan 
ám az egyes nagydisznókkal! Mert már 
előfordulhat, hogy malacozás előtt (vagy 
már után) álló – a kondától már leváló – 
termetes koca nyomára bukkanunk, úgy-
hogy, ha sikerült utolérnünk az „üldö-
zöttet”, akkor nézzük meg, hogy mi van 
előttünk, és ne puffantsunk csak úgy 
bele a fekete szőrgombócba, mert érhet-
nek kellemetlen meglepetések a vacok-
ból kiborított disznó felett…

A takarmányozás csúcsát talán erre 
a hónapra kell a legjobban kihegyezni, 
legyen szó szemes, szálas, vagy lédús ele-
ségről. Etető helyeinket hetente legalább 
kétszer ellenőrizzük, és szükség esetén 
pótoljuk az oda kijuttatott takarmányt. 
Sózóinkat is tartsuk folyamatos kont-
roll alatt. 

FEBRUÁR

Nagyon kétesélyes ez a hónap. Két-
esélyes, mert éppúgy lehet ilyenkor már 

szinte tavasz, mint ahogy a tél is legjavát 
mutathatja a foga fehérjének. Az előző 
hónapban beállított takarmánymennyi-
ségünket hordjuk most is szorgalmasan 
az etetőinkbe, sózóinkat ellenőrizzük, 
dagonyáinkban törjük fel a jeget, ha van 
rá módunk.

Ehónapban már megkezdődik az 
agancshullatás, de kíváncsi lennék én 
arra a számra, hogy bikáink hány szá-
zaléka az a nyugalomban megöregedett 
legény, akinek február elején lefordul a 
„csont” a feje tetejéről. 

Vadászatilag nem szívesen mondanék 
semmi okosat… A „keret” komolyabb 
helyeken már teljesítve van, golyóspus-
ka vastagon beolajozva pihen a fegy-
verszekrényben, a sörétes pedig már 
várja, érzi, hogy nemsoká’ eljön megint 
az Ünnep, a jóöreg Március! Merthogy 
kedves Vadásztársak, nekem ez a hónap 
nemigen szól másról, mint a várakozás-
ról, a visszaszámlálásról, mert akkor már 
csak pár nap és itt van az erdők király-
nője, Oculi…

Juhász Ferenc
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Cserehát vAdgAzdálkodásáért egyesülés
ii. trófeAszemléje
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A „nagy” vadgazdálkodási egysé-
gek fogalma hellyel-közzel már csupán 
a múlté, a területek felaprózódtak, de 
miért ne lehetne akár több tízezer hek-
tárnyi vadászterületet is egységes vadgaz-
dálkodási elvek alapján kezelni. Ennek 
jegyében jött létre a Cserehát Vadgaz-
dálkodásáért Egyesülés, mely jelen-
leg 8 vadászatra jogosultat foglal magá-
ba (Mohosi Jógazdák Földtulajdonosi 
Vadásztársaság, Szuhafői Földtulajdo-
nosi Vadásztársaság, Őrhegy Földtulaj-
donosi Vadásztársaság, Kánói Vadász-
társaság, Szuhavölgye Földtulajdonosi 
Vadásztársaság, Sajó-Menti Vadásztársa-
ság, Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztár-
saság és Edelényi Vadásztársaság).

Az Egyesülés teljesen önkéntes és a 
benne megfogalmazott elképzelések, ha 
úgy tetszik szabályok sem kötelező jel-
legűek. Természetesen minden tagszer-
vezet a saját adottságai és lehetőségei 
szerint jár el és tapossa a kitalált közös 
ösvényt. Mindösszesen megbeszéltünk 
egy közös célt, kidolgoztuk a cél eléré-
séhez vezető közös szabályokat és ezek 
betartásával-betartatásával példát mutat-
va járunk elől. Mindezek figyelembe 
vételével Egyesülésünk elhatározta, hogy 
az állomány javítás egyik alapvető fel-
adata a szelektáló vadászat valamint a 
korosbítás. Ennek megfelelően a 20 éves 
ciklus első három évében nem ejtünk el 
koronás agancsot viselő gímbikát.

Az idei évben céljainkkal tovább 
haladva, már a vadászati kultúra ápolá-
sa is szerepet kapott a trófeaszemlénken 
és a mustra előtt a Kocsis Vendégház 
éttermében Hidvégi Béla világvadásztól 
hallhattunk közel két órás élménybeszá-
molót életútjáról és vadászatairól. A tró-
feamustrát Hercsik István, az Őrhegy 
Földtulajdonosi Vadásztársaság elnöke, 
az Egyesülés ötletgazdája nyitott meg 
és ezt követően kerültek le a szalagok 
és váltak megtekinthetővé az idei évben 
elejtett közel 50 agancsból álló gímbi-
ka trófeák. A kiállított trófeák sorrend-

jében szólítva a jelenlévő elejtőket, min-
den társaság elnöke személyesen gratulált 
és jelképesen a gyöngyfogak átadásával 
adta birtokba a vadásznak a trófeáját. 
Ezt követően minden elejtő lehetőséget 
kapott, hogy 2-5 percben elmondhassa 
a saját bikája elejtésének körülményeit. 

Szuhafőn, ebben a kivételesen impo-
záns környezetben, ezeket az igazán 
szakmai szempontok alapján válogatott 
agancsokat nézve büszkeséggel töltött el, 
hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, 
akik büszkék arra, hogy tettek és tenni 
is fognak a vadállományuk előre mene-
teléért. Minden ebben résztvevőnek tel-
jes szívvel kívánok köszönetet monda-
ni ezúton is!

Galambos Kálmán

az idei évBen noveMBer 09-én rendezte Meg Már Második alka-
loMMal a cserehát vadgazdálkodásáért egyesülés, a tagszerve-
zeteinek vadászterületein elejtett gíMBikák agancsainak tróFea-
szeMléjét szuhaFőn. 

KEDVES VADÁSZTÁRSAK!

Ezúton köszönjük mEg mindEn vadásznak, aki szEmélyi jövEdElEmadója 1%-ával támogatta

a vadászszövEtség tErmészEtvédElmi tEvékEnységét. kérjük EzévbEn is támogassa a 2018. 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.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
az immáron négy évvel ezelőtt, hagyo-
mányteremtő jelleggel indult támogató, 
jótékonysági akció az idén november 
10-én folytatódott, amikor is az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Területi Szervezete és 
a Sárospataki Kossuth Vadásztársa-
ság közösen, beteg gyermekek megsegí-
tésére apróvad társasvadászatot hirdetett.

A vadászat során a legfőbb törekvés 
természetesen idén sem 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, és 
idén a Magyar Vadászlap Kft. is önkén-
tesen 25.000 Ft-ot fizettek a részvételért. 
Az így befolyt összegből – a szervezé-
si díjak levonását követően – valamint 
a kamarai költségvetésben erre elkülö-
nített összeggel együttesen 500e Ft-os 
támogatás kerül átadásra a gyermekköz-
pont számára.

A vadászat reggelén a vadászkürt 
szignálját követő köszöntők és eligazí-
tás, majd a vadászati naplóba történő 

regisztráció után a vadászat helyszíné-
ül a Rózsás település környezete szol-
gált, ahol 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 Géczi Ferenc, 
a vadásztársaság elnöke is megköszönte a 

hajtók, kutyások munkáját, majd kiosz-
totta a résztvevők számára az őket meg-
illető 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 barátok közös időtölté-
séről, embertársainkról való törődésről, 
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:

Bihary Roland, Bótané Batta Olga, Drótos László, Durda Péter, Grolmusz 
Csaba, Jancsurák Lajos, Kerchner Gábor, Kerchner József, Kerülő Gyula, 
Király Attila, Király Sándor, Kriston Nándor, Lezák Zoltán, Mészáros Ger-
gely, Monostori Balázs, Monostori László, Pócsi Viktor István, Dr. Szabó 
Balázs, Szabó Dezső, Szabó István, Szoboszlai István, Szűcs Norbert, Tamá-
si Tamás, Tengely Péter, Tóth Á. Dénes, Verhóczki Péter vadásztársainknak 
és a Magyar Vadászlap Kft-nek.



2019 JANUÁR

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

FEBRUÁR

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

w

JÚLIUS

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

AUGUSZTUS

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

SZEPTEMBER

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

OKTÓBER

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

w

w

w
w
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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

FEBRUÁR

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

MÁRCIUS

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

ÁPRILIS

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

MÁJUS

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

JÚNIUS

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

w

w w w
w

NOVEMBER

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

DECEMBER

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

w w
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l sörétes lőfegyverünkről

A cső a puska teljesítményét döntő-
en befolyásolja. Hossza nagyban megha-
tározza a fegyver lőképességét. A cső és 
általában a fegyver elsődleges számsze-
rű jellemzője az öbnagyság vagy kaliber. 
Jelentése eléggé furcsa a söréteseknél, ha 
meggondoljuk, hogy minél nagyobb a 
szám, annál kisebb valóságos átmérőt 
jelent. Ennek az a magyarázata, hogy 
abszolút értelemben véve nem is a csőre 
vonatkozik, hanem azoknak az ólom-
gömböknek a darabszámát jelöli, ame-
lyek 1 angol font (453,6 g) ólomból 
önthetők, és a csőbe éppen beleillenek. 
Így már viszont érthető a számozás és 
az átmérő viszonya, mert azonos töme-
gű anyagból valóban kevesebb nagymé-
retű gömböt lehetett önteni az elöltöl-
tők korában, mint kisebbeket. A sörétes 
csöveket nálunk ma leginkább három 
kaliberben készítik: 12-es, 16-os, és 20-as 
űrmérettel. Furatuk azonos sorrendben 
18,2, 16,8, illetve 15,7 milliméter. A meg-
adott méretektől maximálisan + 0,4 mm 
eltérés adódhat.

Az összeszerelt sörétes csövön a követ-
kező részek találhatók még: a csőfarból 
kinyúló csőkampó vagy csőszakáll, a két-
csövű puskán a csövek összekötését szol-
gáló és az ezeket takaró csősín, a célzó 
berendezés, a kivető. 

A mai sörétes puskák csöveit vagy 
kovácsolt acélhengerből készítik, fúrás-
sal és dörzsöléssel, vagy előfúrt acélrúd-
ból finom körkovácsolással alakítják ki. 
A cső alapanyaga a megfelelő széntartal-
mú és tisztaságú csőacél. Ezt egyes ese-
tekben különböző acélokból - pl. rozs-
damentesítés végett - ötvözhetik is. A ma 
gyártott sörétes vadászcsövek hossza kb. 
70 cm (20-as 65-68 cm; 16-os 68-70 cm; 
12-es 70-76 cm). 

A csőfal a töltényűrnél a legvastagabb, 
mert a gáznyomás itt a legnagyobb. A töl-
tényűr méretei közül a gyakorló vadászt 
csupán annak hossza érdekli, az abban 
használható töltény hosszúsága miatt. 
A töltényűr nálunk 65,1+2, 70+2, eset-
leg 76,2+2 milliméter; angol-amerikai 
méretezés szerint 2 1/2 colos (jele:”), 2 
3/4 colos, illetve 3 colos hosszúságban 
készül. A töltényűrt a csőfurattal 8-10 

mm hosszú átmeneti kúp köti össze. A 
cső leghosszabb része a középső henge-
res furat, ez a töltényűr átmeneti kúp-
jától a szűkítő furat átmeneti kúpjáig 
tart. A hengeres furathoz a cső torkola-
ti végén szűkítő kúppal csatlakozik a 3-5 
cm hosszú szűkítő, vagy choke- (ejtsd: 
csok) furat. Célja és feladata, hogy jobb 
szórásképet adjon a sörétlövésnek. 

A szűkítő a cső elhagyása előtt össze-
tömöríti, rendezi a sörétszemeket, így 
növeli a kezdősebességet és javítja a 
szórásképet. A chokeok méretei: Tel-
jes, Háromnegyed, Fél, Negyed. Szűkü-
lés mm-ben: 0,75-1,00 (0,875), 0,35-0,875 
(0,76) 0,35-0,50 (0,45) 0,25 nincs szűkü-
let. Elérendő találat 35 méterre %-ban: 
70-80, 65-70, 55-65, 45-55, 40-45.

A csőkampó a csövön, a töltényűr 
alatt levő csőtalpból kinyúló, rendsze-
rint két darab, hasáb alakú fémnyúlvány, 
a cső és a záró test közötti összeköttetés 
megteremtésére. A csőkampót kovácsol-
hatják a csővel egy darabból, ez az ún. 
demiblocrendszer. E csőpárok kampóit 
pontosan egymáshoz illesztik és mecha-
nikailag vagy keményforrasztással rögzí-
tik. Készíthetik azonban a csöveket és a 
csőkampót külön darabból is, ezt neve-
zik monoblocrendszernek. Leginkább 
a csőbilincses megoldást alkalmazzák, 
amikor is a csöveket a csőkampóval egy 
darabból készített csőhüvelybe szerelik, 
majd mechanikailag rögzítik. 

A kétcsövű fegyvereket, ha a csövek 
elhelyezkedése sík vízszintes, akkor dup-
lapuskáról, ha függőleges, akkor Bock 
puskáról beszélünk. A síkon belül a 
tengelyek rendszerint összetartók, tehát 
egy meghatározott pontban találkoznak, 
majd ugyanolyan arányban távolodnak 
egymástól.  Ha meg akarjuk határozni 
a csőtengelyek találkozási pontját, akkor 
meg kell mérnünk a cső két végén a cső-
tengelyek egymástól való távolságát, vala-
mint a csőhosszúságot. 

Ha a csőfarnál mért tengelytávolság-
ból levonjuk a torkolatnál mért tengely-
távolságot, akkor megkapjuk azt, hogy 
egy csőhosszúság alatt mennyit köze-
ledik egymáshoz a két csőtengely (pl.: 
4 mm). Amennyiben a csőfarnál mért 
tengelytávolságot osztjuk az így kapott 

számmal (pl.: 25: 4 = 6,25), akkor azt 
kapjuk meg, hogy a csőtengelyek hány 
csőhossz után találkoznak.  

A sörétes puska célzó berendezése a 
célzó sínből és a célgömbből áll. Felada-
ta a célzás elősegítése. A csősín közepé-
nek hosszanti síkja a lövés magasságát, 
a csősín vonalának közepébe állított cél-
gömb pedig a lövés irányát határozza 
meg. Ha a célzó berendezést helyesen 
állították be pontlövésre, akkor a záró 
fal felső szélének közepén levő kis bemé-
lyedés közepébe beállított és teljes egé-
szében látható célgömb által alkotott, 
meghosszabbított irányvonal 35 m-re 
ugyanabba a magasságba esik, ahová a 
sörétraj közepe csapódik be. Ebben az 
esetben a meghatározottnál nagyobb 
távolságon a sörétraj közepe az irány-
vonal által meghatározott magasságnál 
lejjebb fog becsapódni. Ennek ismereté-
ben a vadászatra készített sörétes puskák 
irányzó berendezését rendszerint magas 
lövésre állítják be. Ez azt jelenti, hogy a 
sörétraj közepe az irányvonal által meg-
határozott pontnál valamivel magasabb-
ra fog becsapódni. Ez a magasság kb. 
10 cm. Így 35 m-en túl sem kell a cél-
pontot magasabbra áthelyezni. A célzó 
sín tulajdonképpen egy acélsín, amely a 
gyors célzást segíti elő. 

A csövek tényleges teljesítményét 
meghatározandó, papír céltáblára 35 
m-ről próbalövéseket adnak le. A 75 cm 
átmérőjű célkörbe becsapódó sörétsze-
mek átlagszáma alapján állapítják meg a 
puska terítésének vagy fedésének százalé-
kos nagyságát. A csöveket gyártás közben 
is, összeszerelt állapotban is, magasnyo-
mású csővizsgáló (tormentáló) töltény-
nyel fokozott nyomáspróbának vetik alá. 
Kedvező vizsgálati eredmény esetén a 
vizsgáló állomás beüti a cső talpába a 
rendszeresített vizsgálati jelet és a követ-
kező adatokat is: a gyártási szám, a súly, 
kaliber, a furat mérete, és ha a cső nem 
használható golyóra, „NO Hl JLET” fel-
iratot stb.

A sörétes lőfegyverből kilőtt söréttöl-
tet hatásos lőtávolsága 30-40 m. Ezen a 
távolságon a sörétszemek terítése nem 
túl nagy, de ekkor legnagyobb a sörét-
szemek energiája. 
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A célba való becsapódáskor a sörét-
szemek repülési sebessége és átütőereje 
a meghatározó. 

A sörét akkor okoz halálos sokkot, ha 
a találati pontban 200m/sec sebességű, 
ami feltételezi, hogy a csőtorkolatánál a 
sörétraj repülési sebessége a 400m/sec, 
vagy azt meghaladó. 

A sörétszemek ezt a nagy sebességet 
figyelembe véve messzebb is elrepülnek, 
de a távolság növekedésével csökken az 
energiájuk és a szóródás is megnő.

A biztonsági lőtávolság attól függ, 
hogy a csőbe helyezett lőszer sörétszemei 
mekkora átmérőjűek. A sörétes lőfegyver 
biztonsági lőtávolságát úgy tudjuk kiszá-
molni, hogy a sörétátmérőt meg kell szo-
rozni száz méterrel. PL. 10-es sörétszem 
átmérője 3 mm x 100 m= 300 m, 8-as 
sörétszem átmérője 3, 5 mm x 100 m = 
350 m. Míg a kiszámított távolságot befo-
lyásolja a csőnek a vízszintessel bezárt 
szöge, addig a fegyver kalibere alapvetően 
nem befolyásolja a lőtávolságot.

SL-lövedékek használa-
ta (sörétes csövekből kilőhető 
ólomlövedékek)

Igaz ugyan, hogy a mai golyós-
puska-választék lassan kiszorítja a 
sörétes csövekből kilőhető ólom-

lövedékek (slug, brenekke, gyöngygo-
lyó stb. név alatt ismertek) használatát, 
de szükségmegoldásként még megma-
radnak. 

Az orosz sörétes vadászfegyverek-
re általánosan jellemző, hogy jó talá-
lati pontosságot lehet elérni a csöveik-
ből kilőtt SL-ekkel. A birtokomban levő 
IZS 27-es fegyver 70 m-re 25 cm szórás-
képet produkál, annak ellenére, hogy 
a hivatalos teszt távolsága 50 m. A 27 
g-os lövedéket közel 500 m/s sebesség-
re gyorsítja csőtorkolatnál, és 50 m-en 
1500 J energiával csapódik a célba a 
lövedék. Ez persze lényegesen alacso-
nyabb érték egy modern golyós fegy-
verből kilőtt lövedéknél, de az 
SL-nek nagyobb a támadás-
felülete (keresztmetsze-
te) és a nagyságá-
nál, tömegénél 
fogva súlyos 

mechanikai sérüléseket tud okozni a 
másodlagos lövedékhatás nélkül is.

A nagy lövedékeknek a relatív lassú-
sága okán nagyon jó az akadályleküz-
dő képessége, hiszen nem robban szét, 
mint egy nagy sebességű golyós vadász-
töltény expanzív lövedéke. Ebből követ-
kezik, hogy kiválóan bevált sebzett nagy-
vad utánkeresésénél, mert a közel 30 g 
vagy azt meghaladó lövedéktömeg meg-
állító ereje, stophatása brutális a rövid 
lőtávolságokon. 

Bogacskó József
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CSERLAKI LÁSZLÓ FERENC - 1947-2018

Cserlaki László Ferenc Mis-
kolcon született 1947. októ-
ber 03-án. Első munkahelye a 
Miskolci Hőtechnikai Vállalat 
volt, ahol művezetői feladato-
kat látott el. A 80-as évek ele-
jén váltott, magánzó lett, aki 
kisiparosként építkezéseket 
vállalt.

Ezt követően autós boltot 
vezetett, majd egy Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser 
Zrt. alkalmazásában állt. Főnökei döntése szerint irányított 
bútorgyárat Szuhogyon, majd Nógrád megye, pásztói járá-
sában található Bokor nevű községben tevékenykedett, ahol 
nyugdíjazásáig végezte napi feladatait.  

Életének minden szakaszában aktív életet élt, melyben 
meghatározó szerepet játszott a vadászat. Tagja, majd hosz-
szú évtizedekig elnöke volt a Sajókazai Sólyom Vadásztár-
saságnak. Imádta a természetet, az erdőt, a vadászattal járó 
összes teendőt. Elnökként feladatait maximális odaadással, 
elkötelezettséggel végezte. Fontos volt számára a tagságon 
belüli egység, az összetartás és az igazságosság! Gondos vad-
gazdálkodó volt, aki komoly feladatkörét mindig a szüksé-
ges fegyelemmel, de higgadtan, körültekintően, ugyanakkor 
emberségesen látta el. Tevékenységét Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Vadászatáért Érdemérem elismeréssel, valamint Nim-
ród vadászérem kitüntetéssel jutalmazták.

Másik hobbija a horgászat volt. Ennek a szenvedélyének 
is fiatal kora óta hódolt. Szerette a vizek csendjét is, a békés 
elvonulásokat, a horgász barátokkal töltött kellemes napokat.

Isten nyugosztalja!
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Az ArAnyos pAtAk völgyében

Igazi színpompás őszi időben ren-
dezte meg a tizedik trófeamustráját az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. A zempléni Aranyos-
völgyben levő Hidegpataki Vendég-
háznál a társaság vadászterületeiről szár-
mazó 98 trófeán túl, további 43 trófeát 
is bemutattak. A rendezvény házigazdá-
ja  a Tállyai Erdészeti Igazgatóság volt, 
a program része volt egy jótékonysági 
fotókiállítás is.

A résztvevőket dr. Sárhegyi Zoltán, 
az ÉSZAKERDŐ Zrt. Felügyelő Bizott-
ságának elnöke köszöntötte. Beszédében 
Széchenyi Istvánt idézve „Ünnepnap”-
nak nevezte a mustrát, ahol - az egyébként 
is élménynek számító eredményes vadá-
szatot követően - ráadásként közösen is 
megtekinthetőek a kiállított trófeák.

A hagyományokhoz híven elismerést 
adott át az ÉSZAKERDŐ a 2017/2018-as 
vadászati szezon legjobb hivatásos vadá-
szának. A muflon kos elejtési lehetőséget 

Fajger István, a Telkibányai Erdészeti 
Igazgatóság kerületvezető erdész-vadásza 
érdemelte ki, több évtizede folytatott 
áldozatos szakmai munkájának elisme-
réseként. A kos és az oklevél mellé egy 
bronz emlékplakettet is kapott. Ilyen pla-
kettet ráadásként a korábban díjazott 
kollégák is átvehettek.

A vadászati hatóság részéről a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal vadászati és halászati szakügyinté-
zője értékelte a szezont. Pecze István 
azt mondta: az új üzemi ciklus máso-
dik évében a megyében 63 vadászterü-
letről mutattak be összesen 497 trófe-
át. Megjegyezte, hogy a hibás elejtések 
száma a korábbi időszakhoz képest csök-
kent, a vadászatra jogosultak nagyobb 
odafigyelésének köszönhetően. Vélhető-
en igyekeztek elkerülni az új tájegységi 
tervekben foglalt, a hibás elejtések eset-
leges magasabb számából eredő korlá-
tozásokat.

Az ÉSZAKERDŐ ZRt. nyolc vadász-
területen, mintegy 87 ezer hektáron foly-
tat vadgazdálkodást. Ebben a bőgési 
időszakban 116 bika került terítékre a 
vadászterületeken. A legnagyobb súlyú 
9,52 kilós, a Szin-Szelcepusztai terüle-
ten, a legmagasabb pontszámú (9,07 
kg, 210,12 IP), egyetlen aranyérmes bika 
meglepetésre a bükki vadászterület köze-
pén, Répáshután került terítékre. Érde-
kesség, hogy a bika zsigerelt testsúlya alig 
haladta meg a 100 kilogrammot (108 kg). 
Az idén, valószínűleg a csapadékszegé-
nyebb agancsfelrakási időszak miatt a 
tavalyinál némileg alacsonyabb, 5,4 kiló 
lett az átlagsúly, az érmes arány pedig 
33,6 százalék. Örvendetes, hogy mind-
össze 4 hibás elejtés történt. Ez annak 
ismeretében, hogy sokszor másodpercek 
alatt kell a kísérő vadásznak szakszerű 
döntést hoznia, mindenképp megbecsü-
lendő, köszönet ezért a szakszemélyzet 
egész éves, áldozatos munkájának.

Szentléleki Tibor

CSERÉP JÁNOS - 1950-2018

Cserép János a Zemplén szü-
lötte volt. Itt nevelkedett és már 
kamasz korától ismerkedett az 
erdész szakma mibenlétével édes-
apja óvó, tanító keze alatt. Műsza-
ki tanulmányai után csak-csak az 
erdész szakmát választotta hivatá-
sul, a Soproni Erdészeti és Faipa-
ri Egyetemen végzett 1976-ban 
okleveles erdőmérnökként. Tudá-
sát kamatoztatni is ide, szűkebb hazájába jött vissza. Füzér-
komlóson gyakornok, a Kemencepataki Erdészetnél erdőmű-
velési műszaki vezető, majd Mérán erdészetvezető. Többféle 
erdészeti táj erdőgazdálkodását tanulta meg tő mellett. Tudott 
is később mindent, ami a cégnél történt, és azt is, ahogy tör-
ténni kellett volna. 1983-tól az erdőgazdaság központjában 

dolgozott és ’85-től, nyugdíjba vonulásáig, 2010-ig, 25 éven 
át az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója volt. 34 éves szak-
mai pályafutását egy helyen, a Borsod megyei állami erdőket 
kezelő erdőgazdaságnál töltötte. Hosszú idő ez egy erdőgaz-
daság életében is, nagyon sok munkatárssal dolgozott együtt, 
nagyon sokan dolgozhattunk vele.

Hosszú idő egy ember szakmai pályáján az a 25 év is, ami-
kor vezérigazgatóként irányította az erdőgazdaságot, amikor 
küzdött érte, küzdött az itt dolgozókért, a szakmai megbe-
csülésükért, a megélhetésükért. Ő tette nemcsak jelmondat-
tá, hanem tényleges alapgondolattá, hogy annak szem előtt 
tartásával gazdálkodjunk minden időben a ránk bízott terü-
leteken, hogy „Az Erdő unokáink öröksége”. Velük kell majd 
elszámolnunk a végső számadásnál.

Erdész tevékenysége mellett mind a Vadászkamara, mind 
a Vadászszövetség elnökségében is tevékenykedett. Szakmai 
munkájáért Nimród vadászérem és Országos Magyar Vadászka-
mara aranyérme kitüntetésben is részesült. Nyugodj Békében!
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A gímszarvas bőgés ebben az évben 
a szokásosnál később indult. Míg más 
években már szeptember első hetében 
megszólalnak a bikák, az idei évben 
szeptember 15. napját megelőzően csak 
néhány vadászterületen szólaltak meg a 
szarvasok. A vadászatot nehezítette az 
aszályos időjárás, a szarvasok elsősor-
ban a még elérhető vizek környezetében 
mozogtak. A meleg időjárásnak köszön-
hetően a vad az esti órákban szinte csak 
sötétben hagyta el nappali pihenőhelyét, 
reggel korán visszaváltott a beállóhelyére 
így csak nagyon rövid idő állt rendelke-
zésre a jó lővilág mellett folytatott vadá-
szatra. A csapadékot hozó lehűlés szept-
ember 22. napján érkezett, majd rövid 
főbőgést követően megyénkben szep-
tember 28. napját követően a gímszar-
vasok bőgése szinte véget is ért.

A tájegységi vadgazdálkodási tervek-
ben foglalt szigorú trófeabírálati előírá-
sok a korábbinál nagyobb odafigyelést 
követeltek meg a vadászatra jogosultak 
részéről. A szigorú trófeabírálati előírá-
sok eredményeként, megyénkben a szak-
szerűtlen elejtések száma a november 
22. napjáig trófeabírálatra bemutatott 
661 trófeához viszonyítva csak 32 darab 
volt, ami nem éri el az 5%-os arányt. Az 
elmúlt év hasonló időszakában elbírált 
552 darab trófea esetében a szakszerűt-
len elejtések száma 49 darab (8,87%) 
volt. A vadászati hatóság a szakszerűtlen 
elejtésnek minősített trófeák esetében, a 
tájegységi vadgazdálkodási tervben meg-
határozott szempontok alapján megál-
lapított hibapontokról határozatba fog-
laltan tájékoztatta a vadászterületeket.

Az idei évben bemutatott trófeák 
száma 20%-kal emelkedett az előző év 
hasonló időszakában bemutatott trófe-
ákhoz viszonyítva. A bemutatott trófeák 
37,8%-a fiatal, 57,2%-a középkorú és az 
5%-a az öreg korosztályból került terí-
tékre. Pozitív változásként értékelhetjük 
az öreg korosztályba sorolt bikák elej-
tésének évről-évre történő emelkedését, 
ami az idei évben elérte az 5%-os (33 
db) arányt. A tavalyi évhez viszonyítva 
11 darabbal több öreg korosztályú gím-
bikát sikerült idén elejteni.

Az elejtett 661 gímbika átlagsúlya 
5,13 kg, ami 7 dekagrammal csökkent 
az előző évihez képest. Az átlagsúly némi-

leg bizonyítja azt a véleményt, amely sze-
rint az idei évben a mérlegen mért tró-
fea súlyok némileg elmaradtak az elejtés 
előtt becsült súlyhoz képest. 

Az idén elejtett legnagyobb pontszá-
mot érő gímtrófea 220,18 nemzetközi 
pontot kapott a trófeabírálaton, a tró-
fea tömege 10,73 kg, a bikát a Zemp-
lén-bodrogközi tájegységben találha-
tó Bodrogközi Szafari Vadásztársaság 
vadászterületén ejtették el. A második 
legnagyobb pontszámot elérő gímsza-
vas bika az Aggtelek-csereháti tájegység-
ben gazdálkodó Bélusvölgye Vadásztár-
saság területén került terítékre. A megyei 

ranglista harmadik helyén az Északer-
dő ZRt. Bükki vadászterületén elejtett, 
bükki viszonylatban kiemelkedő 210,33 
pontra értékelt, páros tizennyolcas tró-
fea foglal helyet.

A trófeabírálatra bemutatott 661 tró-
feából 197 darab kapott érmes minő-
sítést, amiből 3 trófea aranyérmes, 43 
trófea ezüstérmet, 151 trófea bronzér-
mes minősítést kapott. Az érmes arány 
29,8%, ami az elmúlt évhez viszonyítva 
(30,2%) jelentősen nem változott.

Pecze István

2017.

IP Súly Érem Vadászterület

1. 213,11 10,38 kg A Májpataki Vt.

2. 207,52 10,52 kg E Tornavidéke Vt.

3. 205,84 9,12 kg E Taktaközi Nimród Vt.

4. 205,21 8,79 kg E Hangonyvölgye Eb Vt.

5. 203,16 8,62 kg E Északerdő ZRt. Bükk

2018.

IP Súly Érem Vadászterület

1. 220,18 10,73 kg A Bodrogközi Szafari Vt.

2. 213,16 10,43 kg A Bélusvölgye Vt.

3. 210,22 9,06 kg A Északerdő ZRt. Bükk

4. 206,96 8,92 kg E Tornavidéke Vt.

5. 206,00 9,52 kg E Északerdő ZRt. Szin
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informáCiók (2008 december 4-ei állapot)

Ahogy attól sokan tartottak, Heves és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket köve-
tően Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is 
elérte az Afrikai Sertéspestis vírusa! 

Október 2-án egy Tarcalnál elejtett 
vaddisznóban, október 25-én pedig egy 
elhullva talált vaddisznóban Olaszlisz-
ka térségében is kimutatták a betegsé-
get. Jelen időpontig a fertőzötté nyilvá-
nított területeken összesen már 7 pozitív 
esetet diagnosztizáltak.

Az ASP az emberre nem veszélyes! A 
jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, 

FIGYELEM!!!
Az ASP-vel fertőzötté nyilvánított terüle-
teken járványügyi vadászképzés, illetőleg 
vizsga nélkül nem folytatható vadászati 
tevékenység! Mindemellett előbb-utóbb 
célszerű mindenkinek elvégeznie ezt a 

képzést, mivel sajnálatos módon a vírus 
terjedése valószínűsíthető!

Következő képzés időpontja:
2019. január 30. (szerda) délelőtt és 

délután a bejelentkezés
függvényében.

Helyszíne ITC székház,
Miskolc, Mindszent tér 1.

A képzés ingyenes, azonban felhívjuk a 
figyelmet, hogy - az előadóterem befoga-
dóképessége miatt, - kizárólag előzetes 
regisztrációt követően van lehetőség 

azon részt venni!
Mivel a regisztráció a jelentkezés sorrend-
jében történik, kérjük, hogy minél hama-

rabb küldjék el faxon (46/504-125) 
vagy e-mail-ben (aspkepzes@gmail.

com) a jelentkezésüket!

A jelentkezéshez mindössze az alábbi 
adatokra van szükség:

NÉV, VADÁSZJEGY SZÁM
ÉS TELEFONSZÁM

Nem Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
lakosok esetében születési hely, idő, 

anyja neve és lakcím is kell!

ami egyrészt a megbetegedett állomá-
nyok leöléséből, másrészt a kereskedel-
mi korlátozásokból adódik.  Emellett a 
vírus sertéshúsban és az abból készült 
nyers, vagy félkész termékekben több 
hétig, a fagyasztott húsokban, elhullott 
egyedek csontjaiban akár évekig fertő-
zőképes marad! Az esetek kapcsán az 
országos főállatorvos azonnali intézke-
déseket rendelt el, mely rendelkezések-
ről az érintett vadászatra jogosultakat 
a megyei állategészségügyi hatóságon 
keresztül folyamatosan tájékoztatják!

aFrikai sertéspestis

2018.12.04.

Fertőzött zóna érintett vadgazdálkodó
egységei és ASP pozitív esetek

Fertőzött zóna érintett települései
B.-A.-Z. megyében

Kérjük, hogy a betegségről, az 
elrendelt előírásokról, korlátozá-
sokról, valamint az érintett terü-
letekről informálódjanak a vadá-
szatuk helye szerint illetékes 
vadgazdálkodónál, illetve folya-
matosan kísérjék f igyelemmel a 
www.portal.nebih.gov.hu honla-
pot, ahol részletes és folyamatosan 
frissített információk találhatók!



15

Vadász hírmondó

28. évfolyam  3. szám

m
eg

ye
i 
vA

d
á
sz

b
á
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 2019. FeBruár 2-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

Vadász
Bál

vadászkürtös tanFolyaMot
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s vAdászAt fényképezőgéppel

Talán sokak számára furcsa lehet a 
cím, hiszen a vadászat szenvedélyét lövés 
nélkül nehezen tudjuk elképzelni. De 
milyen lehetőségek állhatnak egy olyan 
ambíciózus fiatal előtt, aki koránál fogva 
még nem vadászhat klasszikusan fegyver-
rel? Természetesen fotózik! 

Ezt az utat választotta ifj. Bóta Ist-
ván, becenevén Béka, aki Miskolcon él. 
Az általános iskola elvégzését követően 
a Földes Ferenc Gimnázium 6 osztályos 
képzésére nyert felvételt. Itt nyílt lehető-
sége, hogy a fotózás tudományával köze-
lebbről is megismerkedhessen – és vélhe-
tően örökéletre szóló barátságot kössön. 
Ehhez társult hozzá az a nélkülözhetet-
len ,,ajándék’’, amit szüleitől kapott és 
kap folyamatosan is, ami nem más, mint 
a természet, s azon belül a vadászat fel-
tétlen szeretete és tisztelete. 

Képeit rendszerint cserkelés köz-
ben, vadmegfigyelések alkalmával készí-

ti, beállított fotói nincsenek, mert azt 
vallja, hogy a természet apró titkait a 
maguk valóságában kell és érdemes meg-
jeleníteni. 

A képei és az általuk közvetített érzé-
sek, élmények egy kis szeletét Miskolcon, 
a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi 
Könyvtár, Kaffka Margit Fiókkönyv-
tárában 2018. december 31-ig lehet 
megtekinteni. A fényké-
pek elkészítésével elsőd-
leges célja a gyerektársai 
f igyelmét felhívni arra, 
hogy az internet világán 
túl milyen színes, izgalmas 
és változatos élővilág vesz 
körbe bennünket, mely-
nek megfigyelésével ren-
geteg ismeretre tehetünk 
szert. Ezen ismereteket, 
megfigyeléseket és termé-
szetesen a képeket szeretné 

későbbi célja, az erdőmérnöki diploma 
megszerzése során is felhasználni. 

Úgy vélem, hogy büszkeséggel tölthet 
el mindnyájunkat, hogy megyénk vadá-
szati életében ilyen tenni akaró fiatal, 
leendő vadászemberek élnek és örven-
deztetnek meg minket művészetükkel.

 
Dr. Szabó Balázs

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: 20eFt

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

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



felelős szerkesztő: tóth á. dénes

felelős kiadó: dr. székely lászló, kriston nándor

kiadó címe: 3526 miskolc, tass u. 18.
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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 - országos központi döntés értelmében,

2019. FEBRUÁR 1-TŐL
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.

A vadon élő ragadozó emlősök (elsősorban róka) 2018. 
évi őszi veszettség elleni országos orális vakcinázási (immu-
nizálási) kampánya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes terü-
letén, 2018. szeptember 30. - 2018. október 5. közötti 
időszakban történt. 

Az érintett területeken a területileg illetékes kerületi 
főállatorvosok a vakcinázás kezdetétől számítva 21 napig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el határozatban a 
vonatkozó jogszabályok alapján. A NÉBIH utasítása alapján 
a veszettség elleni védekezés céljából a vadászatra jogosul-
taknak 5000 ha-onként 1 darab rókát vagy aranysakált 

intézeti vizsgálatra 2018. november 15-től 2019. február 
28-ig kell kilőniük és beküldeniük díjazás ellenében.rókA immunizálás!

VADÁSZVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
2019. JANUÁR 12-TŐL!

Vadászszövetségünk - akkreditált képzésben – 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

Vadász hírmondó
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