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VadászVizsga előkészítő tanfolyam
2018. noVemberében

Vadászszövetségünk, - akkreditált képzésben – a jelentkezők igényeinek, illetve létszámának (min. 15 fő) megfele-
lően – 2018. novemberében Miskolcon indítja a jogszabály által előírt, vadászvizsgát megelőző 100 órás, kötele-
ző képzését.

Elméleti - gyakorlati (terepi, lőtéri) oktatások: 
szombat, vasárnap 800-1800 óráig 
(5 hétvége, 10 alkalom)

A tanfolyam befejezését követően 2-3 héten belül Vadászvizsga!

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

FIGYELEM! 

SZEPTEMBER 
12-ÉN 

VADHÚSVIZSGÁLÓ 
TANFOLYAM!

Vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően minden közfogyasztás-
ra kerülő vad húsvizsgálatához vad-
kísérő jegy alkalmazása kötelező. A 
vadkísérő jegyet, az elejtő vadász 
bejegyzésein túl, csak az arra feljo-
gosított, képesített vadhúsvizsgáló 
töltheti ki. A megnőtt adminisztráci-
ós terhek miatt, valamint az Afrikai 
sertéspestissel kapcsolatos előírások 
szabályos végrehajtásáért a megyé-
ben további hivatásos vadászokat, 
valamint a képzés feltételének meg-
felelő sportvadászokat szükséges 
„beállítani” a képesített vadhúsvizs-
gáló minősítés megszerzéséért. 
Erre való tekintettel a Vadászka-
mara az Állategészségügyi ható-
sággal közösen szeptember 12-én 
megszervezi és lebonyolítja az 
oktatást, illetve a vizsgáztatást.
Az előzetes tárgyalások szerint az 
oktatás, konzultáció valamint a vizs-
ga egy nap alatt lebonyolításra kerül. 
A teljes képzés és vizsga díja: 
15.000 Ft, mely tartalmazza az okta-
tási segédanyagot is.

Bővebb info és jelentkezés: 
46/504-125; 30/616-0107

ŐZGERINC VELE SÜLT BURGONYÁVAL

Hozzávalók 6 fő részére: 1,5-2 kg őzgerinc, 3 dl napraforgó olaj, 3 db 
babérlevél, 4 db borókabogyó, 2 db szegfűszeg, 2 csipet szegfűbors, 2 csi-
pet kakukkfű, 2 evőkanál mustár, 1 dl száraz vörösbor, só ízlés szerint, 1.5 
kg burgonya, 6 evőkanál áfonyadzsem

ELKÉSZÍTÉS:
A csontos őzgerincről éles késsel lefejtjük a hártyát. Az olajat egy mélyebb 

tálba öntjük, hozzákeverjük a mustárt, magvas fűszereket, kakukkfüvet, apró-
ra tépkedett babérlevelet.

A hús minden oldalát beleforgatjuk a pácba, ezután vastag nejlon zacs-
kóba helyezzük, ráöntjük a maradék pácot. A felesleges levegőt kinyomjuk 
a zacskóból, és lezárjuk. Nagyobb ételdobozba fektetjük, és hűtőszekrénybe 
tesszük. A zacskót négy napon keresztül, reggel és este összerázzuk, ellenke-
ző oldalára fordítva tesszük vissza a hűtőbe. Négy nap elteltével az őzgerin-
cet a pácból kivesszük, megsózzuk. Megfelelő nagyságú tepsibe helyezzük, 
ráöntünk 1,5 dl páclevet és az 1 dl vörösbort.  Mellé helyezzük az alaposan 
megmosott, egészben hagyott héjas burgonyát. Előmelegített sütőbe (160 
°C-on) a középső rácsra toljuk, és levével gyakran locsolgatva készre sütjük. 
A sütőből kivéve alufóliával letakarva 10 percig pihentetjük, azután tálaljuk. 
Sütési hőfok: 160°C, sütési mód: alul-felül sütés, tepsi mérete: 35x25x6 cm
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Verseny sátoraljaújHely-szépHalom

A hagyományos rendezvényre ez alka-
lommal is színes programokkal várták 
az érdeklődőket a szervezők, a sátor-
aljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési 
Központ, a megyei Vadászkamara és a 
Vadászszövetség. 

Az ünnepélyes megnyitót követően 
kitüntetéseket adtak át a bodrogközi- 
és zempléni térség arra érdemes vadá-
szainak.

Az idén is nagy érdeklődés mellett 
megrendezett F&G Kisgép Központ 
favágóversenyt követő színpadi műsort 

a nem túl kegyes időjárás jégesővel sza-
kította félbe, de a kitartó közönség-
nek és főzőcsapatoknak hála a felhők 
elvonultával folytatódott az immár fel-
hőtlen szórakozás. A Tuti Duó vidám 
műsora, Élő Dínó Show, Fekete László 
és fiai erőművészek bemutatója, Erősem-
ber Verseny – ZÉG kupa, a Long Dusty 
Road Country Band, Győrffy-Villám 
András mestersolymász bemutatója, az 
One Life Dance Táncszínház előadása 
és az ABBA Sisters műsora adott lehe-
tőséget kicsiknek és nagyoknak a tartal-
mas kikapcsolódásra. 

A „Vadászok utcájában” a térség 
vadásztársaságai trófeakiállítással vár-
ták az érdeklődőket, de volt a kiegészí-
tő programok között hagyományőrző 

solymász tábor, honfoglalás-kori életkép 
és íjászat, vadászgörény simogató, termé-
szetfotó kiállítás.

A főzőversenyre benevezett több 
mint 70 csapat ismét nagy feladat elé állí-
totta a Mile József többszörös világbaj-
nok mesterszakács vezette zsűrit az elké-
szült vad- és halételek értékelésénél. A 
szakmai zsűri további tagjai Breitenbach 
Rezső és Gonda Attila világbajnok mes-
terszakácsok voltak, munkájukat Kaszás 
Géza színművész és Fekete László erő-
művész segítették a térség legnagyobb 
főzőversenyén. Az elkészült ételeket a 
rendezvény látogatói az „Ízek udvará-
ban” kóstolhatták meg. 

Molnár Levente

KITÜNTETÉSEK
Országos Magyar Vadászkamara Ezüstérme:
 Bótáné Batta Olga
Nimród Vadászérem:
 Nagyházi Sándor 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem: 
 Berta Béla
Hubertus kereszt arany fokozatú kitüntetés:
 Mérész Lajos és Kerülő Gyula
Hubertus kereszt ezüst fokozatú kitüntetés:
 Fazekas László
Kiváló Ifjú Nimród Vándordíj:
 Tóth Ferenc
Tárgyjutalom:
 Szebényi László

FŐZŐVERSENY EREDMÉNYEI
VADÁSZ KATEGÓRIÁBAN
I. helyezett
 Erdélyi Vadászok
 Őz mics
II. helyezett 
 Zempléni Spartacus Vadásztársaság
 Őz raguleves
III. helyezett 
 Zempléni Hubertus Vadásztársaság
 Erdei gombás pörkölt zempléni vaddisznóból
 kapros túrós nokedlivel nyírségi módra
Különdíj
 Kenézlői „Dózsa” Vadásztársaság
 Tárkonyos szarvasragu leves

2018. június 23-án került sor Sátor-
aljaújhely-Széphalomban a Nemzet-
közi Vad- és Halételfőző Verseny és 
Térségi Vadásznap megrendezésére.
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s Vadászkutya kiállítás - neVezési felHíVás

Díjazzuk minden fajtánál, nevezési 
osztályonként a legszebb kutyát, majd 
közülük kerül kiválasztásra a Vadásznap 
legszebb kutyája!

A kiállításon lehetőség nyílik a fajta-
tiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező 
vadászkutyák nevezésére is Hobbi kate-
góriában, továbbá gyermek-kutya pár 
kategóriában is lehet indulni (1. korcso-
port 9 éves korig, 2. korcsoport 9-18 év).

Nevezési információk:
Regisztráció: 10.00 órától
Nevezési díj: 4000 Ft/nevezés

A nevezési díjat postai csekken a 
MEOE Miskolci Önálló Jogú Szerve-
zet részére, 3532 Miskolc Győri kapu 
117. sz. alá kérjük küldeni. A közlemény-
ben tüntessék fel a tulajdonos nevét és 
azt, hogy „Putnok”.

Fajta

Tkv. száma

Chipszám

Neme

Születési dátum

Kutya apja

Kutya anyja

Tenyésztő neve

Tulajdonos neve

Tulajdonos címe

    Tel.száma

    E.mail címe

Nevezési osztály(ok)

A következő osztályokba lehet nevez-
ni: Kölyök (3-9 hónapos kor között), 
Fiatal (9-15 hónapos kor között), Nyílt 
(15 hónapos kortól), Veterán (8 éves 
kor felett), (a korhatár megállapításá-
nál a bírálat napja az irányadó!) Hobbi 
kategóriába nevezést a jelentkezési lapon 
külön kérjük feltüntetni.

A helyszínen lehetőség lesz a BIS 
programon belül gyermek-kutya pár 
versenyen indulni.

A kutyák által okozott minden kárért 
a tulajdonos felel! 

Nevezési díjat nem áll módunk-
ban visszafizetni. A nevezéshez kérjük 
elküldeni a lap alján lévő nevezési lapot 
kitöltve, aláírva, a kutya származási lapja 
mindkét oldalának fénymásolatát, és a 
nevezési díj befizetéséről szóló igazolást.

Nevezési határidő:
2018. szeptember 05.

Nevezéseket postai úton vagy e-mail-
ben fogadunk. Postázási cím: 3532 
Miskolc Győri kapu 117. E-mail cím: 
meoemiskolc@upcmail.hu További 
információ: 46/401-949.

A kiállításra az oltási könyvet, törzs-
könyves kutyák esetében a törzskönyvet 
feltétlenül hozzák magukkal!

Dátum: ………….......................………………..    Aláírás: ……………..........................................……………..

A jelentkezési lapon megadott adatait összegyűjtjük, azt harmadik fél részére nem adjuk ki, nem továbbítjuk. Személyes 
adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább 
kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, vala-
mint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi. Adatkezelő: MEOE MÖJSZ 3532 Miskolc Győri kapu 117.
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A 2018. SZEPTEMBER 8-ÁN PUTNOK VÁROSÁBAN MEGRENDE-
ZÉSRE KERÜLŐ ORSZÁGOS VADÁSZNAPON A MAGYAR EBTE-
NYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 1200 ÓRÁTÓL VADÁSZKU-
TYA KIÁLLÍTÁST RENDEZ. A KIÁLLÍTÁSRA NEVEZHETŐ FAJTÁK: 
TACSKÓK, VÉREBEK, VIZSLÁK, KOPÓK, AGARAK, SZETTEREK, 
TERRIEREK, RETRIEVEREK, KAJTATÓEBEK.
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Immár másodjára rendezték meg az 
őzbak trófeaszemlét a Bükkalja-taktakö-
zi Vadgazdálkodási Tájegységben, Tisza-
kesziben. A rendezvény házigazdái, 
csakúgy, mint tavaly, a Tálóközi Vt., a 
Keletkeszi Vt. és a Tiszakeszi és környé-
ke Ftk. voltak. 

A résztvevők kora reggel már kitet-
ték trófeáikat az állványokra, melyet a 
meghívott vendégek így már érkezésük-
kor megszemlélhettek.

A megjelenteket Sípos Imre polgár-
mester és Tállai András országgyűlési 
képviselő köszöntötte. A szemlén bemu-
tatott trófeákat Vadász István, a B.-A.-Z. 
megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosz-

tályvezetője, Csirke László Osztályve-
zető Tájegységi Fővadász, Hostisóczki 
Ákos, a Nyírerdő Zrt. Gúthi erdésze-
tének Fővadásza zsűrizte. A szakmai 
nap alkalmával az érdeklődők számára 
Bótáné Batta Olga, a vadászkürtö lés 
hagyományáról, Wallendums Péter és 
Bartucz Péter pedig a hosszú távú vad-
gazdálkodásról tartottak előadásokat. 

A szemlén 14 vadásztársaság mutatott 
be összesen 162 őzbak trófeát. Az év 
őzbakját a Matyó Vt. mutatta be, az év 
rendellenes őzbakját a Mezőcsáti Huber-
tus Vt. hozta el a szemlére, az év őzgaz-
dálkodója a Tálóközi Vt. lett. A közön-
ség számára a Hernádmenti Hubertus 

Vt. által bemutatott egyik trófea volt a 
legtetszetősebb, melyet szavazás útján 
választottak ki az érdeklődők. A szava-
zók között kisorsoltak egy őzbak elej-
tési lehetőséget, amelyet a Hejőmenti 
Vt. ajánlott föl.  

A visszajelzések alapján hasznos szak-
mai programként értékelték a résztvevők 
a rendezvényt. Köszönetet mondunk a 
rendezvény szervezéséhez nyújtott segít-
ségéért Tiszakeszi Önkormányzatának 
és az OMVK B.-A.-Z. megyei Területi 
Szervezetének.

Ludman Árpád
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20 év egy vadászatra jogosult életé-
ben talán elegendő ahhoz, hogy az eddi-
gi vadgazdálkodását még magasabb szín-
vonalúra, minőségűre emelje. Emellett 
könnyen kiszámolhatjuk, hogy az akár 
napjainkban született Ifjú Nimródok-
nak is esélyük van már ebben a ciklus-
ban vadászpuskával járni az erdeinket. 

Mindezek tekintetében a mi felada-
tunk a helyes úton terelgetni őket, hiszen 
hamarosan ők lesznek azok, akik a vad-
gazdálkodásban tevékenykedni fognak. 
Életük egyik fontos állomása lesz a 2021-
ben megrendezésre kerülő Vadászati 
Világkiállítás, ahol is már sokan szeret-
nének közülük tevőlegesen részt venni. 

Mindezek szellemében vágott neki 
csapatunk egy pénteki napon a Bárna- 
Vad Kft. vadászterületének. Ezen a vidé-
ken még nem jártunk a gyerekekkel, így 
mindenkin érezhető volt a várakozás 
izgalma. Az ismerős és új arcokon végig-
nézve biztosak voltunk benne, hogy jól 
fogunk szórakozni. S mintha ezt a bárnai 
szarvasok is tudták volna, egy népes rudli 
fogadott minket. Természetesen ez rend-
kívül feldobta a csapat hangulatát. Házi-
gazdáinkat mindenki egy életre a szívébe 
zárta, hiszen olyan színvonalas ellátás-
ban volt részünk, amit a vadászvendé-
gek megszoktak a vadászkert működése 
alatt. Az esti és hajnali lesek alkalmá-
val, aki vadászhoz méltóan viselkedett 

a vadmegfigyelések alatt, megszemlélhet-
te a gazdag vadállományt. Azonban aki 
kis csicsergő volt, az bizonyságot kapha-
tott arról, hogy itt ugyan úgy viselked-
nek nagyvadjaink, mint szabadterületen 
és könnyen térhetünk vissza a leselke-
désből „csak” az erdőzúgás élményével. 

A szombat hajnal mindenkit ismét az 
erdőn köszöntött. Délelőtt Bozó Oli-
vérhez látogathattunk el, aki létrehozott 
egy szövetséget az „Észak-magyarországi 
szarvasokért”. Célkitűzésük, hogy több 
vadászatra jogosult összefogásában egy 
jelentős területen közös elvek alapján 
gazdálkodjanak a gímszarvassal. Előadá-
sában a szakmai ismereteken túl a közös 
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gondolkodásra hívta fel az ifjúság figyel-
mét, hiszen pár év múlva ők is részesei 
lehetnek egy hasonló csapatmunkának.

 
A vasárnapot is sikerült időben elkez-

denünk, a hajnali les után a délelőtt folya-
mán meglátogattuk a Somoskői várat. 
Kísérőnktől, Faragó Zoltántól, aki a 
Nimród vadászújság tudósítója számos 
érdekes történetet ismertünk meg a 
lábunk előtt elterülő erdők és falvak min-
dennapjairól. Megismerkedtünk a „Med-
vés” helytörténetével, vadgazdálkodásá-
val és a nagyragadozók előfordulásával.

Az ebéd után újabb vendég tisztelte 
meg köreinket. Vári Dávid séf köszön-
tötte a gyerekeket, aki természetesen egy 
zöld séfkabátban jelent meg. Ő maga is 
vadászik és a vadgasztronómia magas 
fokú művelője. Közszereplőként külde-
tése a vadászat megítélésének javítása, 
hiszen az emberekhez a hasukon keresz-
tül könnyű eljutni. Aki igazán f ino-
mat, egészségeset akar enni, az vadhúst 
fogyaszt! Bár most a főztjét nem kóstol-
hattuk meg, ígéretet kaptak az Ifjú Nim-
ródjaink, hogy az országos vadásznapon 
a szarvasburgereket közösen készítik el.

A hétfői nagy kirándulásunkra való 
tekintettel mindenki viszonylag hamar 
ágyba került, hiszen az elmúlt 10 év 
talán egyik legérdekesebb kalandjára 
készültünk. Hajnali hatkor indulás, cél 
Budapest. Első állomásunk az 1989-ben 
megalakult Magyar Természetfotósok 
Szövetségéhez, a NaturArthoz és elnö-
kéhez Fáth Péterhez vezetett. Vadász-
ni fényképezőgéppel is lehet, nem csak 
vadászható vadfajokra, hanem védett álla-
tokra, növényekre, gombákra és „tájak-
ra” is, és ami a legfontosabb esetünkben, 
ehhez nem kell betölteni a 18 éves kort! 
A fotózás történetével ismerkedtünk meg 
egészen a barlangrajzoktól kezdve. Testkö-
zelből láthattunk és ki is próbálhattunk 
egy nagyon komoly fényképezőgépet. 

Ezután a Magyar Természettudomá-
nyi múzeumba látogattunk el, ahol az 
aulán áthaladva egy zárt ajtó előtt áll-
tunk meg. Ez az ajtó volt a nyitja a 
múzeum rejtett kincseinek, amit Csor-
ba Gábor igazgató Úr kártyája tárt ki. 
Amikor megkerestük, hogy az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Területi Szervezeté-
nek égisze alatt működő „Ifjú Nimród 
Tábor” résztvevői szeretnének látoga-
tást tenni a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum raktárában lévő gyűjtemé-
nyében,  a csoportot szívesen fogadta 
egy rövid exkluzív vezetésre a mélyrak-
tárban. Patinás rendben elhelyezve tárult 
elénk Kittenberger Kálmán Afrikai gyűj-
teménye, a több száz Nádler Herbert 
trófea, valamint számos preparátum a 
világ minden tájáról. 

Talán a legjobban - már ha ezt meg 
lehet határozni - annak az óriásszarvas-
nak a 3 méteres agancsa tetszett, ami a 
föld történetének időléptékében nem-
rég – kb. 4000éve - még élt a Brit szige-
teken. Nem tudtunk a látvánnyal betel-
ni és Wallendums Péter a Vadászlap 
főszerkesztőjének kalauzolásával egy 
elmúlt korszak elevenedett meg a sze-
münk előtt. Munka közben találkoztunk 
az őslénytárban dolgozó munkatársak-
kal. Az ifjúságot alig tudtuk a barlangi 
medve maradványok és a mamut cson-
tok közül visszazökkenteni a jelenbe.

Másnap reggel fájó szívvel, de élmé-
nyekkel gazdagon köszöntünk el házi-
gazdáinktól. Csörgőné Halasi Erzsi-
ke és Csörgő Dániel mindenben a 
segítségünkre volt, ezért sokak szeret-
nének majd a családdal is visszatérni 
hozzájuk. Útban hazafelé meglátogat-
tuk hazánk egyik leghíresebb vadászfes-
tőjét Valaczkai Erzsébetet otthoná-
ban. Először trófeáit néztük meg, majd 
vadászélményeit mesélte el. A műhelyé-
ben pályafutásáról beszélt, hogy egy egy-
szerű parasztlányból, hogyan lett világhí-
rű művész. Szavai mindenkit biztattak, 
hogy igen is el lehet érni nagy eredménye-
ket az életben csak meg kell érte dolgoz-
ni. Megcsodálhattuk páratlan alkotásait 
és mi is kipróbálhattuk tehetségünket. 
Innen hazafelé az út az EGERERDŐ 
ZRt. Szilvásváradi Erdészetén keresztül 
vezetett, ahol Szűcs Iván mutatta be a 
környék vadgazdálkodását.

A tábor alatt végig Heves – Nóg-
rád megye hegyei, dombjai közt meg-
búvó apró falvakon keresztül vezetett 
az utunk, így lehetőségünk adódott a 
festői szépségű táj megcsodálására is. A 
szeptemberi – Országos Vadásznap, Put-
nok – viszontlátás reményében búcsúz-
tunk egymástól, amikor is minden Ifjú 
Nimródot szeretettel várunk a sátrunk-
ban egy szarvasburgerre!

Bóta István, Bótáné Batta Olga

www.borsodivadasz.hu
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Engedéllyel rendelkező lőfegyvertar-
tók számára talán ez a kérdés már köz-
helynek számít, mégis úgy érzem érde-
mes ismételten körbejárni e kérdéskört. 
Bontsuk ketté a címben szereplő két kér-
désre a választ. 

 
Hol? A fegyverekről és lőszerekről 

szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren-
delet 43. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lőfegyvert a tartására jogosult sze-
mély által állandóan lakott vagy rend-
szeresen, illetve alkalmanként visszatérő 
módon látogatott lakásban elhelyezett, 
kialakított tároló helyen lehet tárolni. 

Leegyszerűsítve a hol kérdésre a 
válasz:

Lakás céljára szolgáló épület, ahol 
az engedélyes minimum alkalomsze-
rűen megfordul. Tehát nem szükséges, 
hogy a kívánt helyen állandó lakcím-
mel rendelkezzen, vagy életvitelszerűen 
ott éljen. Lényeg a lakás céljára szolgá-
ló épület, ami nem hétvégi ház, iroda, 
vagy telephely. 

Hogyan? A lőszert a lőfegyvertől 
elkülönítve, a számottevő mértékű 

külső erőhatásnak is ellenálló anyag-
ból készült és biztonsági zárral ellátott 
szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, 
szekrényhez rögzített, a számottevő 
mértékű külső erőhatásnak is ellenál-
ló anyagból készült és biztonsági zár-
ral ellátott dobozban, illetéktelen sze-
mélyektől elzárva kell tárolni.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
szekrényt nem szükséges lefogatni. Ilyen 
rendelkezést a jelenlegi fegyver jogszabály 
nem tartalmaz, és korábban sem tartalma-
zott. Falhoz, padlóhoz, szekrényhez rög-
zíteni a biztonsági zárral ellátott dobozt 
szükséges. Általában erre akkor van szük-
ség, ha a lőfegyverek tárolására szolgá-
ló szekrényben nem került kialakításra, 
beépített külön biztonsági zárral ellátott 
lőszertároló.  Ebben az esetben a megfe-
lelő doboz, kazetta lőszertárolóként tör-
ténő használatakor, azt le kell fogatni. 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 
2004. évi XXIV. törvényben 2018. január 
1-jén hatályba lépő lényegesnek mond-
ható alábbi módosításra szeretném fel-
hívni a figyelmet. 

„4/D. § A 3. § (1) bekezdése szerin-
ti közigazgatási hatósági ügyben, illetve 
az azzal összefüggő hatósági ellenőrzés 
során a hatóság a helyszíni szemlét – ha 
ez a közbiztonság, a közrend védelme 
vagy a terrorizmus elleni küzdelem érde-
kében, illetve bűnmegelőzési, bűnfelde-
rítési célból szükséges, – a lezárt terü-
let, épület, helyiség felnyitásával, az ott 
tartózkodó személyek akarata ellenére 
is megtarthatja.”

Bogacskó József

Tá
r
o

lá
s Hol, Hogyan kell a lőfegyVert

és lőszert tárolni?
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V
t. 50 éVes a zempléni Hubertus Vadásztársaság

A 659701. számú Sárospatak és 
környéke Földtulajdonosi Közösség, 
a Zempléni Vadászati Alapítvány és 
a Zempléni Hubertus Vadásztársaság 
2018. július 07. napján családi napot 
szervezett a Vt. tagjainak és hozzátar-
tozóiknak. Ez a nap azonban nemcsak 
családi nap volt, hanem a Vt. 50 éves 
fennállásának alkalmából szerveződött. 

A közel 150 fős rendezvényen meg-
hívott vendégként vettek részt a társa-
ság idős vadászai, valamint a földtulaj-
donosok. A rendezvény helyszínéül a 
hercegkúti sportpálya területén kialakí-
tott részek szolgáltak, melyet a herceg-
kúti Önkormányzat bocsájtott a vadász-
társaság részére. 

1967. május 16-án 16 ember akaratá-
ból született meg a Zempléni Huber-
tus Vadásztársaság, zömében az akkori 
erdészeti dolgozók sorából. Az alapító 

tagok közül már csak Mitró János bácsit 
köszönthettük, aki ünnepi beszédében 
a vadásztársaság alapításának történetét 
idézte fel.

Az elmúlt 50 év alatt sok-sok esemény 
történt, mely a Vt. életében fontos volt. 
Sajnos, az évek múlásával a Vt. területe 

kisebb lett, de a vadászszenvedély meg-
maradt. Jó közösség alakult ki. Ezt bizo-
nyítják a közös apróvadvadászatok és 
nagyvad terelővadászatok, a vadászbá-
lok, kirándulások, és a különböző ren-
dezvényeken való részvétel.

A családi nap jó alkalom volt arra is, 
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A Kőrös-hegyi Fogadó és a Baskói 
Tábor a Dél-Zempléni Földtulajdono-
sok Vadásztársasága közös szervezésben, 
2018. júliusának közepén vadásztábort 
tartott Baskón, a Dél-Zemplén szívében 
megbúvó, alig 120 lelket számláló, csen-
des zsákfaluban.

Úgy gondoljuk idén is remek, élmé-
nyekben gazdag hetet adhattunk a gyer-
mekeknek. Izgalmas programjaink mel-
lett vadászattal kapcsolatos előadásokat 
tartottak előadóink, mint Varró Zoltán 
a csapdázásról, Bán Beatrix a Diana 
Vadászhölgy Klub országos elnöke 
„Miért vadászunk?” címmel. Baló Attila 
és felesége a Kelet-Magyarországi Vadász-
íjász Egyesület részéről íjász bemutató-
jukkal és gyakorlataikkal színesítették a 
tábor programjait. Balóné Jutka vezeté-
sével a megyei Vadászhölgy Klub tagjai, 
kiegészülve a Kassa környéki Vadászka-
mara hölgy tagjaival játékos erdei vetél-
kedőt tartottak, ami nagy sikert aratott. 
Kaczúr András Tolcsváról a vérebes 
utánkeresés rejtelmeibe avatott be min-
ket. A Tiszatáj Közalapítvány részéről 

Bodnár Dániel kürtfaragásról tartott 
előadást és bemutatót, Lenner Ádám a 
világ első nemzeti parkjáról, Tóth Bence 
pedig az ausztráliai élményeiről tartott 
előadást. A hét folyamán velünk volt 
Surányi Bálint természetfotós is. 

Látogatást tettünk a fűzéri várba, a 
Pálházi Állami Erdei Vasúton utazva a 
Páfrány Tanösvényhez és Kőkapura. A 
kirándulás folyamán végig kísért minket 

Szemán Jenő kerületvezető erdész az 
Északerdő Zrt-től, aki betekintést nyúj-
tott erdész-vadász hivatásába. A nap 
végén Pintér Norbert vadászíró felaján-
lásával a Vadászrész című kötetét kap-
ták ajándékba.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki a program sike-
réhez hozzájárult! 

Hegedűs Viktória
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jótékonysági Vadászat!
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete - a hagyományokat folytatva - a Sárospataki Kossuth Vadász-
társaság együttműködésével JÓTÉKONYSÁGI APRÓVAD társasvadászatot hirdet! Társasvadászat ideje: 2018. novembere, 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 résztve-

vők száma maximum 25 fő, a jelentkezés sorrendjében. Fogjunk együtt össze, segítsünk a beteg rászorulókon! 
Jelentkezés és bővebb információ: Tóth Á. Dénes 30/239-4920

hogy a tagok kicsit elfeledve a minden 
napok gondját találkozzanak és beszél-
gessenek egymással. Megismerjék azo-
kat a földtulajdonosokat, akik bizto-
sítják a Vt. számára a vadászati jogot. 
Emellett a szervezők különböző prog-
ramokkal igyekeztek színesíteni a napot. 
Gyermekeknek rajzverseny volt vadásza-
ti témában, 10 éves korig léggömblö-
vészet íjjal. Kedvükre focizhattak, sza-

ladgálhattak a pálya zöld gyepén. Sétát 
tehettek a hangulatos fahidas tavacska 
környékén, biciklizhettek. A hölgyek és 
urak légpuska lövészeten és koronglövé-
szeten mérhették össze tudásukat. Min-
den számban az első három helyezett 
lett díjazva. Részükre emléklap és érem 
került átadásra.

Seszták Béla és Nagy György vadász-
társak tárkonyos vadragu levese és szar-

vashúsos sóletjük mellett folyt a baráti 
beszélgetés késő délutánig.  

A csodálatos környezetben eltöltött 
nap, minden résztvevőnek kellemes idő-
töltésnek bizonyult és méltó ünneplé-
se volt a vadásztársaság 50. éves fenn-
állásának.

Fazekas László
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a 2018-as Vadgazdálkodási éVben

A bírálatra bemutatott őzbakok felét 
a vadászati idény kezdetét követő három 
hétben ejtették el. A vadászati idény 
első hetében a szokatlanul hűvös tava-
szi időjárás következtében a vadászterü-
leteken viszonylag csekély volt a takarás, 
azonban április utolsó hetére a repce és 
gabona kultúrák az ilyenkor megszokott 
állapotnak megfelelően felnőttek, ami 
kedvezőtlenül hatott a vadászatok ered-
ményességére.

A vadászati idény kezdetén jellem-
zően a külföldi és belföldi bérvadászok 
ejtenek el megyénkben őzbakot. A kül-
földi bérvadászok legnagyobb számban  

Őzbak trófeasúly megoszlása

Trófeasúly 
(gramm) 2017. (db) 2017. (%) 2018. (db) 2018. (%)

150 alatt 71 6,2 45 4,4
150-200 67 5,9 74 7,2
200-250 152 13,2 171 16,5
250-300 264 23,0 237 22,9
300-350 248 21,6 215 20,8
350-400 185 16,1 149 14,4
400-450 98 8,5 83 8,0
450-500 37 3,2 38 3,7
500-550 15 1,3 16 1,5
550-600 6 0,5 4 0,4

600 felett 6 0,5 2 0,2
Összesen 1149 100 1034 100,0

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI 
JÁRÁSI HIVATALA, MINT ELSŐFOKÚ VADÁSZATI HATÓSÁG 1034 DB 
ŐZBAK BÍRÁLATÁT VÉGEZTE EL A 2018. ÁPRILIS 15. NAPJÁTÓL 2018. 
JÚLIUS 20. NAPJÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN. 

évhez képest közel 9%-os csökkenést 
mutat. Az öreg korosztályú bakok csök-
kenésére némileg magyarázatot adhat az 
a tény, hogy az előző évek trófeabírá-
latának összehasonlítására az üzekedést 
követően került sor, szemben az idei 
évvel, amikor a cikk megírására az üze-
kedés előtt került sor. Az üzekedés idején 

a korosabb bakok elejtésére jobb alka-
lom nyílik, mint a vadászati idény elején.

A nemzetközi pontszám alapján 
összeállított sorrend első helyezettje 155, 
5 pontot ért el a bírálaton, kiskoponyás 

Szlovákiából és Ausztriából érkeznek, 
később május közepétől a belföldi vadá-
szok túlsúlya jellemző megyénkben.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az elej-
tett őzbakok legnagyobb része a közép-
korú korosztályból került ki, ennek tuda-
tában nem meglepő, hogy a 250-350g 
közötti trófeasúlyú őzbakok teszik ki az 
összes elejtett bak 43,7%-át.

Az idei évben a fiatal korosztályú 
bakok aránya nem változott, az idős 
korosztályú bakok mennyisége az előző 

Őzbak trófeák korosztály szerinti megoszlása

Korosztály 2017. (db) 2017. (%) 2018. (db) 2018. (%)
Fiatal (1-3 év) 346 30,1 313 30,3

Középkorú (4-5 év) 583 50,7 552 53,4
Öreg (6 évtől) 220 19,2 169 10,3

Összesen 1149 100 1034 100,0

tömege 578 g. A ranglistát vezető őzbak a 
Bükkalja-taktaközi Vadgazdálkodási Táj-
egységben (205.), a Mezőcsáti Hubertus 
Vadásztársaság területén került teríték-
re. A legnagyobb trófeasúlyú őzbakot 
(620g) a Mezőkövesdi Matyó Vadász-
társaság területén ejtették el. 

A Mezőcsáti Hubertus Vadásztársa-
ságnak és az Akácvölgye Vadásztársaság-
nak az elmúlt és az idei évben is sikerült 
az első tíz legjobb őzbak közé kerülni.

A ranglista első tíz őzbakjának átlag-
súlya 559 g, ami 25 grammal kevesebb, 
mint az előző, 2017-es vadgazdálkodá-
si évben.

Az érmes arány a tavalyi összehason-
lításhoz képest emelkedett, az idei évben 
elbírált trófeák esetében 13,5%. Az érmes 
arány javulása az elmúlt években egyér-
telműen nyomon követhető, a 2016-os 
vadgazdálkodási évvel összehasonlítva 
már 5%-os emelkedést mutat.

Vadászterület IP Súly (Gr) Érem

653500 Mezőcsáti Hubertus Vt. 155,50 578 A
652700 Mezőkövesdi Matyó Vt. 152,73 620 A
652603 Matyó Agrártermelő ZRt. 150,8 585 A
657800 Hat Vad Vt. 147,38 465 A
650502 Akácvölgye Vt. 146,03 549 A
657300 Hernádmenti Hubertus Vt. 143,6 611 A
657400 Bélusvölgye Vt. 142,0 553 A
656600 Király Fácán Vt. 139,9 541 A
656600 Király Fácán Vt. 136,83 535 A
653500 Mezőcsáti Hubertus Vt. 135,25 553 A
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a Vadgazda teendői

Az idei évben Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a felrakás átlagosnak mondha-
tó, a trófeasúlyok kicsit elmaradnak az 
elmúlt évtől. Megyénk legjobb minőségű 
őzállománya a trófeabírálati eredmények 
alapján egyértelműen a Bükkalja-taktakö-
zi Vadgazdálkodási Tájegység vadászterü-
letein él, azonban egy-egy kiemelkedő tró-
feasúlyú őzbak elejtése megyénk bármely 
vadászterületén előfordulhat. A megyé-
ben élő őzállományra komoly veszélyt 

jelent a napjainkra szinte minden vadász-
területen előforduló aranysakál. Az idei 
évben már több vadászterületről jelez-
ték, hogy a gidák július elejére eltűntek 
a suták mellől, amely jelenség feltételez-
hetően az aranysakálhoz köthető. Az őz 
aranysakáltól való megóvása kizárólag a 
vadászterületek összefogásával és kitar-
tó ragadozó kontroll segítségével való-
sulhat meg.

Pecze István

SZEPTEMBER

Ebben a hónapban három gondolat 
körül kell forogni az agyunknak, csele-
kedeteinknek. Ezek nem mások, mint a 
BŐGÉS, a BŐGÉS, valamint a BŐGÉS!!!

Nézzük, hogyan telik (hogyan kelle-
ne telnie) egy szeptemberi nap. A „vad-
gazdánk” hajnalban bőven virradat előtt 
körbekocsikázza a terület egy részét (köz-
úton, semmiképp nem zavarva a vadat), 
hogy ráhallgasson az éjszaka kialakult 
csetepatékra, ha volt kint vadásztárs az 
éjszaka kukorica őrzésen, akkor érdemes 
vele is beszélni, hogy merre mit hallott, 
ezek alapján tervezni a reggeli vadászatot. 
Utána mehetünk a vendégért a vadász-
házba (vagy éppen a megbeszélt talál-
kozóra), és irány vadászni. Ha éppen 
nincs vendégünk, akkor egy-egy, még 
nem ismert bikának a meglesését, egy-
egy jó bőgőhely feltérképezését minden-
képpen iktassuk be reggelre, igyekezvén 
a minimális zavarást okozni a területen. 
A délelőtt, ha minden sikerült, akkor a 
lőtt bika rendbetételével, trófea-kikészí-
téssel, esetleg utánkereséssel telhet. Aztán 
talán van egy kis időnk harapni egyet, 
tán még pihenhetünk is pár órácskát, 
de délután legkésőbb négy óra tájékán 
ismételten vendéggel a hátunkon vesszük 
célba az erdőt – vagy éppen a szélét. 
Lővilág elfogytával, miután a vendéget 
hátrahagytuk, vagy a lőtt bika cihelésével 
foglalkozunk, de ha nem volt eredmé-
nyes a délutánunk, akkor sötétedés után 
még egy-két órácskát érdemes hallgatóz-
ni, azzal is előkészülvén a következőkre.

Érdemes jóban lenni az erdőn külön-
böző okokból megforduló „népséggel”, 
és nem csak a maximális zavartalanság 
érdekében, hanem igencsak nagydolog 
az, amikor az embernek akár szakadó 

esőben, éjszaka is csak egy telefonjába 
kerül, és fél órán belül három-négy élet-
erős, a területet ismerő segítő érkezik, 
hogy a szakadékból segítsen kirángatni 
az oda belőtt bikát, és ha némelyiknek 
még lova is van, akkor nem nagyon kell 
a lőtt vad kiközelítésével egyebet foglal-
koznunk. És mindezért cserébe, ha meg-
kapják a bika belsőségét, esetleg bőgés 
után gyűjthetnek egy szekérnyi gallyfát, 
akkor még meg is köszönik a lehetősé-
get, és akár másnap ugyanúgy ugrasztha-
tók lesznek a következő akcióra.

Azért amikor bőgés és bőgés között 
van egy kis időnk (és erőnk) érdemes 
kinézni (ha pedig nincs, akkor a szor-
galmas tagságot érdemes ösztökélni) a 
kukoricaföldjeink mellé, ugyanis a disz-
nóink vadkárosítása most is javában tart, 
és érdekes módon az eddigi 22+ -os kan-
jaimat mind szeptemberben, „hallgató-
zás” közben lőttem. Hogy bátrabbak-e 
ilyenkor a remetéink, bízva benne, hogy 
ilyenkor nem az ő bőrükre megy a játék, 
vagy mindez csak a véletlen műve, arra 
nem tenném a nyakamat, de ha egy-
egy aranyérmes kannal nem is, néhány 
érdekes információval (bőgésileg) min-
den bizonnyal beljebb leszünk, egy-egy 
ilyen éjszakázás alkalmával…

Bikák után járva a sózóinkat úgy is 
látjuk, hogy kell-e tölteni, ha netalán szá-
raz, forró szeptemberünk van (és előtte 
a nyár sem volt túl csapadékos), akkor 
napközben – pihenésképpen – néhány 
köbméter vizet locsoljunk szét a dago-
nyáinkban – meghálálják szarvasaink…

OKTÓBER

A hónap eleje általában még az utó-
bőgéssel (északon esetleg a javabőgéssel) 

telik, még egy utolsó „rohamot” intézhe-
tünk egy-egy áhított bika felé. Aztán, ha 
a területen dámunk is van, akkor nem 
sok pihenése van a vadgazdának, mert 
kezdődhet minden elölről, csak más sze-
replőkkel…

Októberben már intenzíven megin-
dulhat a lombhullás (főleg, ha az első 
fagyok is megjöttek), így a cserkészutak 
takarítására sűrűbben vissza kell térni, 
ugyebár minimális zavarás mellett. 

Ahol megfelelő sűrűségű a dám-
állomány, ott a hónap közepén jó 
két héten keresztül akár napi három 
sorjával is taposhatjuk a csoportos 
barcogóhelyeinket, ugyanis olyankor 
egész nap megy a „morgás”. Ha tudjuk, 
hogy a vendégünk valami különlegessé-
get, esetleg valami igennagyot’ akar, akkor 
érdemes még a vendég (és zavarás) nél-
kül szétnéznünk a főbarcogókon, hogy 
majdan a vendéggel a hátunkon felesle-
gesen ne zavarjuk ezeket a helyeinket.

Sózóinkból az anyag talán ebben 
az időszakban kopik a legjobban, úgy-
hogy bőgés és barcogás között nézeges-
sük át őket. A vadföldjeinkbe, hogy-
ha őszi vetésű növényt szánunk, annak 
talajelőkészítésének, és vetésének most 
van az ideje. Napraforgó földeinkről 
jó esetben már a hónap elején lekerült 
a termény, a kukorica aratása ebben a 
hónapban esedékes, ezért egészen aratá-
sig figyeljünk oda vadkárelhárítás ügyileg 
(bár a csörgő, száraz tengerit már közel 
sem járja olyan szívesen a disznó, mint 
augusztus elején). Ha száraz a nyár, meg 
az ősz, akkor itatóhelyeinken, dagonyá-
inkban oda kell figyelni a víz megfele-
lő pótlására, amíg nem jönnek meg a 
várt őszi esők…

TÁJEGYSÉGI TERVEK!

2018. július 3-án a Magyar Köz-
löny 2018. évi 104. számában megje-
lentek a vadgazdálkodási tájegységek 
vadgazdálkodási terveiről szóló ren-
deletek. Az öt tájegységi terv rende-
let megjelenésével megindulhat a 20 
évre szóló vadgazdálkodási üzemter-
vezés, melyet a tájegységi fővadászok 
koordinálnak.
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NOVEMBER

Hűvös, ködös november… Ebben a 
hónapban lélegzik fel a vadgazda (egy 
kicsit). Ugyanis, ekkorra már minden 
mezőgazdasági kultúrnövény betakarí-
tásának be kell fejeződni, a vadkárjainkat 
kifizettük; a bőgésből, barcogásból szár-
mazó bevételeinket elkönyveltük, és ha 
ügyesek voltunk a kettő különbsége pozi-
tív számot mutat. Aztán, ha mégsem vol-
tunk elég ügyesek, és még hajszolni kell 
a forintokat, akkor jöhet a nagyüzemi 
tarvad-, süldőlövetés, az eladott hajtások, 
terelések. Bár ez utóbbiakkal (hajtások 
eladása) már nem ilyenkor kell kapkodni, 
azok mikéntjét már az év korábbi szaká-
ban le kellett fixálni, most már az utol-
só „simításokkal”, aztán pedig a „vég-
rehajtással” kell foglalkozni.

De mik is ezek az utolsó simítások, 
hogyan is zajlik a végrehajtás? Dióhéjban 
megpróbálom összeszedni őket. Ugye-
bár első-, és alap dolog, hogy ismernünk 
kell a keresett vad (esetünkben disznó, 
terelésnél egyéb csülköseink – de leg-
főképpen a gím) nappali beállóhelyét, 
sőt még annak a mozgásirányát, moz-
gáskörzetét is. Aztán fontos, jóval a 
vadászat előtt megkezdeni az intenzív 
helyhezkötő etetést (legalább 2-3 héttel, 
„komolyabb” esetben akár több hónap-
pal), ezt lehetőleg minél közelebb a hajta-
ni kívánt sűrűhöz (vagy benne) végezzük. 
– Ha már az etetésnél tartunk, eltérnék 
itt egy kicsit a mondandóm eredeti gon-
dolatmenetétől, ebben a hónapban leg-
később (de az első fagyok beálltával 
illdomos akár októberben is elkezdeni) 
neki kell ugranunk (hajtásoktól függetle-
nül) a téli takarmányozásnak, legyen az 
szálas, szemes, esetleg lédús takarmány. 
Egy-egy jó makktermő éveknél, enyhén 
induló teleknél előfordulhat, hogy úgy 

érezzük, hogy mindez felesleges, így az 
elsőként kijuttatott takarmányt előbb 
ellenőrizzük, hogy milyen a fogyasztás, 
és ahhoz lőjük be a következő adag kihor-
dásának idejét és mennyiségét, ugyanis 
az sem egészséges, hogyha hegyekben áll 
a rothadó/penészedő kukorica a szórón 
(etető helyen), mert az ilyenkor terme-
lődő toxinok fogyasztása nem túl egész-
séges a vad számára. – Jól elszaladtam a 
hajtás előkészületétől, úgyhogy térjünk is 
vissza hozzá. Intenzív helyhezkötő ete-
tésnek a „párjaként” kell kezelni a nyu-
galmat. Legyen az akár vadászati, vagy 
egyéb (fakitermelés) dolog, illik egy-egy 
hajtás előtt legalább 10 nappal lezár-
ni a területet mindennemű ilyesforma 
tevékenységtől.

Aztán pedig elérkezik a vadászat hete. 
Azt szoktam volt mondani, hogy a vadá-
szat vezetőjének két napja rámegy a köz-
vetlen előkészületekre egy hajtásnapnál. 
Néhány nappal a vadászat előtt végig 
kell járni a lőállásokat, ha netalán új 
helyet vadászunk, akkor gps-el a kezünk-
be ki kell jelölni a standok pontos helyét, 
ott jól látható módon (nálam a rikító 
színű erdészeti jelölőfesték a nyerő) ki 
kell jelölni a tilos lőirányokat. Másnap, 
otthon számítógép előtt pontos, min-
denki számára érthető térképet kell szer-
keszteni, mellyen szintén egyértelműen 
fel kell tüntetni a tilos lőirányokat, a 
hajtás irányát, a vadászat vezetője-, fel-
vezetők-, hajtósorvezető nevét, telefon-
számát, ha belátható (térképléptékileg) 
helyen van, akkor a gyülekező, illetve a 
teríték helyét. Én személy szerint még 
egy egyoldalas balesetvédelmi okítást is 
szoktam a térkép mellé csatolni, had’ 
olvasgassa a kolléga a lőállásban álldo-
gálásakor, mondván a szó elszáll…

Aztán eljön a hajtásnap. A fejünk-
ben megvan a pontos forgatókönyv, 

aztán csak a segítőinkben, a saját 
jóelgondolásunkban’, az időjárásban, és 
nem utolsó sorban a jószerencsében’ bíz-
hatunk, hogy minden úgy is alakul, aho-
gyan azt a reggeli eligazításnál tervezzük. 
Majd, amikor a nap végén a terítéknél 
lobogó máglya fényénél átadjuk a bol-
dog elejtőknek a töretet, akkor már egy 
kicsit mi is kiengedhetünk…

De nézzünk egy kicsit túl a hajtáso-
kon, mi minden történik még az erdőnk-
ben november folyamán… A klasszikus 
regula, meg az „újkori divat” egy kicsit 
ellent mond egymásnak vaddisznó-búgá-
silag. Ugyebár amaz’ szerint most lenne 
esedékes, emez’ meg azt mondja, hogy 
felesleges is róla beszélni, hisz egész évben 
tart. Van igazság itt is, ott is, bár azért 
nem mennék el a végletekig a disznóink 
elkorcsosításában, mert úgy gondolom 
(vagy inkább tapasztalom), hogy azért a 
kocáink java ehónap végén, esetleg dec-
ember elején vemhesül, így a novem-
bervégi teliholdnál érdemes bukdácsol-
ni egy-egy kukoricatarló (esetleg jó szóró) 
körül, ugyanis egy-egy sivalkodó-visítozó 
kondával való találkozás alkalmával köny-
nyen belecsúszhat ám, hogy életünk kan-
jával foghatunk kezet… 

Muf lonéknál (már akinél van) is 
ebben a hónapban kell lennie a java 
berregésnek, úgyhogy ne lepődjünk meg, 
hogyha egy-egy bégető nyáj környékén 
hangos puffanásokat, egymásnak roha-
nó kosokat hallunk/látunk.

Gímeinknél ebben a hónapban (is) 
tart a selejtezés időszaka. Egy-egy fia-
tal nemidevaló’ bikának az elejtése, 
tarvadjaink ésszerű válogató apasztásá-
nak most van a legmegfelelőbb időszaka.

Juhász Ferenc

UTÁNKERESÉST VÁLLALNAK

Csontos Béla (telkiBánya) 30/854-73-91 • erdős tamás (répás-
huta) 20/926-10-86 • kaCzúr andrás (tolCsva) 30/263-55-08 • 
kosztra CsaBa (edelény) 20/512-6515 • leskó tiBor (miskolC) 

30/922-4042 • mihók istván (sárospatak) 70/772-7481 • monos-
tori Balázs (nagyBarCa) 30/699-3418 • németh szaBolCs (méra) 
20/3162-522 • ruszinkoviCs FerenC (Felsővadász) 70/261-40-21 • 

szaBó ádám (szögliget) 30/986-2556 • szaBon gáBor (Bánhorváti) 
30/9955-095

SZARVASBŐGŐ HÉTVÉGE
Az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Területi Szervezetének a gyerme-
kek számára tervezett következő prog-
ramja szeptember utolsó hétvégéjén, Kis-
győrben, szarvasbőgő hétvége. A három 
nap folyamán lehetőségünk lesz a kör-
nyező vadászterületeken a gímbikák meg-
f igyelésére, a vadászati hagyományok 
és kultúra megismerésére és ápolására. 
Jelentkezés: Bótáné Batta Olga.
Telefon: 30/637-5455
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A borsodi Vadászhölgy Klub az eddig 
eltelt időszakban a kitűzött céljainak 
megfelelően, a tervezett programjainak 
megvalósításán munkálkodott. A januá-
ri évértékelő találkozón megfogalmazott 
terveinket eddig teljes mértékben sike-
rült megvalósítani a legaktívabb tagja-
ink segítségével. 

Februárban kirándulást szerveztünk a 
25. jubileumi FeHoVa kiállításra, ahol az 
országos klub vezetőségével, más megyei 
klubok tagjaival is találkozhattunk. Ter-
mészetesen nem hagytuk ki Hrivnák 
Tünde által megálmodott Wondeer 
vadászkollekció divatbemutatóját sem. 
Ezután pedig megtekintettük a Vadá-
szati Kulturális Egyesület által szerve-
zett nemzetközi mezőnyt felvonultató 
szarvasbőgő versenyt is. Az egységesebb 
megjelenés érdekében korábban kiválasz-
tott ingek megvásárlását is itt bonyolí-
tottuk le.

Márciusban elkészült 20 darab hím-
zett megyei emblémánk, melyet a ren-
dezvényeken feltűzhetünk öltözetünkre. 
A legaktívabb tagok között az embléma 
szétosztásra került.

Májusban immár hagyományosan 
részt vettünk Füzérradványban a jubi-
leumi, X. Vadételfőző Fesztiválon és 
Vadásznapon a teríték behozatalában, 
valamint a nap folyamán gyermekfoglal-
koztatót tartottunk. Itt került lebonyo-
lításra a Vadászati Kulturális Egyesület 
részközgyűlése, melyen szintén képvisel-
tettük magunkat.

Június 30-án tartottuk a III. Diana 
Kupa Korongvadász versenyünket, mely-

re a hölgyek családtagjaikkal együtt 
érkeztek. A résztvevők között üdvö-
zölhettük szlovák vadászbarátnőinket 
is, akik immár megyei klubunk tagjai 
is egyben. A versenyt nehezítette az 
erős szél, de ez nem szegte kedvünket. 
A megmérettetés után a hagyományok-
hoz híven mindenkit meghívtunk egy 
tál meleg ételre. Ebéd közben beszélget-
tünk, megismertettük vendégeinkkel a 
klubban folyó tevékenységet. A családi-
as hangulatú rendezvény végén az ered-
ményhirdetésre is sor került. A verseny 
helyezettjei: I. Tóth Annamária (Szlo-
vákia), II. Papp Alexandra (Sajópetri), 
III. Vas Józsefné (Miskolc).

Július közepén a Kőrös-hegyi Fogadó 
és a Baskói Tábor a Dél-Zempléni Földtu-
lajdonosok Vadásztársasága közös szer-
vezésben megrendezésre került az V. Ifjú-
sági Vadásztábor, melyen 29 gyermek 
vett részt. Hagyományosan, kedden 
Diana napot tartottunk 7 klubtagunk 

segítségével, kiegészülve 2 szlovák klub-
tagunkkal és a Kassa környéki Vadászka-
mara ifjúsági programjainak felelősével. 
Délelőtt játékos erdei vetélkedőt ren-
deztünk természetvédelemmel- és vadá-
szati ismeretekkel fűszerezve, ami nagy 
sikert aratott. Délután Bán Beatrix a 
Diana Vadászhölgy Klub országos elnö-
ke „Miért vadászunk?” címmel tartott 
előadást a gyerekeknek.

A közeljövőben legfontosabb fel-
adatunk az Országos Vadásznapon 
való aktív közreműködés. Feltett szán-
dékunk a szomszédos megyék Vadász-
hölgy Klubjaival szorosabb együttmű-
ködés kialakítása, és az év hátra levő 
részében több megyei klubprogramot 
is tervezünk. Rendezvényeinken szívesen 
látjuk a megye vadászhölgyeit, vadász-
feleségeit, természetkedvelő hölgyeit is.

Baló Attiláné

HIVATÁSOS VADÁSZ VERSENY

Hivatásos vadász versenyt rendezett 
az OMVK megyei szervezete. A verseny 
a szerencsi Levente Lőtéren zajlott, elmé-
leti és gyakorlati feladatok végrehajtásá-
val. A megmérettetés végén az alábbi 
eredmények születtek: 

I. helyezett: Varga László
II. helyezett: Maros László 
III. helyezett: Gál István
IV. helyezett: Takács Sándor
V. helyezett: Kosztra Csaba 
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A kutyák orrának képességei túlmu-
tatnak a képzelet határain. Azonban 
sokan közülünk vadászataik alkalmával 
még mindig nem bízzák vadászkutyákra 
az apróvad felkutatását. Pedig minden 
vadász elismeri milyen fontos szerepe 
van a vadász legfőbb „segítőtársának” 
akár lövés előtt, akár lövés után.

Biztos történt már mindenkivel olyan 
eset, hogy fácán vadászaton a lába mellől 
kelt a madár, ilyenkor általában egy kapás-
lövéssel reagálunk meglepetésünkre, az 
esetek többségében eredménytelenül.

Ezért van szükség egy olyan társra, aki 
ha nem is látja, de a vad szagát érezve 
jelzi, hogy „készülj fel, itt valamit érzek!” 
Ezt a jelzést hívjuk mi állás-nak. A kutya 
(vizslafélék) a vad szagának orrába jutása-
kor szoborszerűen megmerevedik, egyik 
lábát felemeli, mintegy félbemaradt lépést 
mutat. Hogy ezt mi váltja ki a kutyákból, 
azt még senki nem tudta hitelt érdemlően 
bizonyítani, találgatás viszont egyre több 
van, de erről talán majd később.

A vadmegállás tanításához legelső 
szempont, hogy a kutya ismerje a mada-
rat és annak illatát! Minden alkalmat meg 
kell ragadni, hogy fiatal vizslánk minél 

Az első gyakorlatok ne legyenek több 
öt perc keresésnél, hogy hamar sikerél-
ménye legyen a kutyának. Aztán ezt ki 
lehet nyújtani tetszőleges ideig.

Amint látjuk, hogy kutyánk mozgá-
sa a keresése során meglassul, óvatossá 
válik, tudjuk hogy a madár a közelben 
van, - a hosszú pórázt erősen tartjuk a 
kézben, nehogy ráugorjon a fácánra a 
tanonc – és ahol a legintenzívebb a szag, 
a kutya „megmerevedik”. Ilyenkor szé-
pen halkan dicsérjük, fogjuk a pórázt 
és lassan mögé, mellé lépünk óvatosan, 
hogy nehogy megriasszuk a madarat. 
Dicsérjük, nyugtatjuk, megsimogatjuk 
óvatosan a tanítványt, majd a mellkasa 
alatt átnyúlva „kiemeljük” az állásból és 
néhány méterrel távolabb visszük, ott 
alaposan megdicsérjük, vele együtt örü-
lünk, simogatjuk.

Ha már biztosak vagyunk abban, 
hogy nem ugrik a madárra, persze sok 

gyakorlat után, póráz nélkül is megpró-
báljuk a gyakorlatot, de én itt is rá szok-
tam tenni a pórázt, miután megállta a 
madarat, biztos ami biztos. Sőt a pórázt 
fogva a fácánt megmozgatom, odébb 
lököm, hogy a kutya mint a macska, 
óvatos léptekkel ráközelítsen (utána húz-
zon) és ismét álljon. Ha az állásban meg-
nyugszik, stabil, kiemelem az állásból.

Ezt aztán addig gyakoroljuk, míg 
annyira biztosan nem megy, hogyha a 
vadászaton a kutya akár 100 méterre áll 
meg egy fácánt a vadász kényelmesen 
odasétálhat, felkészülhet, és a legjobb 
pozíciót kiválasztva magának, lövéshez 
jusson. Fontos, hogy soha ne a kutyá-
val keltessük fel a madarat, mert ez ok 
lehet a későbbi fegyelmezetlen álláshoz! 
Tapossuk ki Mi a rejtőzködő vadat!

Jó gyakorlást kívánok minden kutyás 
vadásznak!

Éles Tibor

többet találkozhasson madarakkal. Az 
sem baj, ha legelső alkalmakkor el akar-
ja kapni azokat. Biztos felkelti érdeklő-
dését a madár felrebbenése, menekülé-
se. Az ilyen találkozások után elkezdi 
szag után keresni ezt az érdekes, repül-
ni tudó „játékot”. Ezt használjuk ki mi, 
amikor a kutya úgymond „rákattan” a 
madár keresésére.

Mikor látjuk rajta a mindenáron talál-
ni akarást, hozzuk olyan helyzetbe, hogy 
a kutya ne lássa, viszont orrával érezze 
a rejtőző madár szagát. Vagy vadsűrű 
helyen, vagy kihelyezett fácánra kereste-
tünk szembe fújó lágy széllel. A kutyán 
legyen hosszú póráz, amin vész esetén 
erős rántással tudjuk visszafogni, ha a 
madárra akarna ugrani.

ÉSZAKERDŐ ZRT. X. „TRÓFEA MUSTRÁJA”

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. követve a megkezdett hagyományokat, 2018-
ban ismét megrendezi az erdőgazdaság területén, a bőgési időszakban 
esett szarvasbikáinak trófea kiállítását.

 
A kiállítás helyszíne: ÉSZAKERDŐ Zrt. Hidegpataki Vadászház
Ideje: 2018. október 19. (péntek) 10 órától.
 
A kiállítás nyilvános, 10-12 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Amennyiben valamely más vadászterület is szívesen bemutatná a 
2018-ban terítékre került szarvasbika trófeáit a kiállításon, arról előze-
tesen Szentléleki Tibor, vadászati és idegenforgalmi osztály vezetőjével 
egyeztetni szíveskedjen. (Tel.: 46/501-510)

A Vadászkamara megyei szervezete a vizsla fajták tartásának és vadászatra való 
kiképzésének ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos vizslás vadászat sok-
színűségének bemutatására és kultúrájának népszerűsítésére, 2018. október 
6-án, Sajópetriben, Vadászkutya Vadászati Alkalmassági (VAV) vizsgát szervez.

A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban részletekkel, információkkal Éles 
Tibor szolgál az alábbi elérhetőségeken: +3670/337-3898; elestibi@freemail.hu

VADÁSZKUTYA ALKALMASSÁGI VIZSGA!
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e Vadőrök megítélése a Vadász szeméVel

Érdekes, olykor már kínos gondola-
tokat szeretnék boncolgatni a következő 
néhány sorban. Hogyan látják a vadőrö-
ket? Kik is ők valójában? Miért van az, 
hogy egy egyszerű „sportvadász” szemé-
ben a vadőr egy erdőn sétálgató, hob-
bijából profitáló egyén, ha pedig egy 
hivatásossal beszélgetünk, akkor ő magát 
egy, a nap huszonnégy órájában dolgo-
zó robotnak, sokszor kihasznált szolgá-
nak adja elő?! Hol az igazság? Ki látja 
tisztán a dolgot?

Bevezető soraimban elég kérdést tet-
tem fel úgy gondolom, nézzük csak meg, 
hogy lehet-e ezekre kielégítő választ talál-
ni… Már most leszögezném, hogy itt 
teljes igazságot minden bizonnyal nem 
lehet tenni, ugyanis minden egyén, min-
den hivatásos vadász különböző, külön-
böző azok hozzáállása, hivatásához való 
viszonya.

Kezdeném talán mindjárt a gyökerek-
nél, az iskolában. Legyen az iskola szakkö-
zép (technikusi végzettség), „gyorstalpa-
ló” (szintén technikus lehet belőle), vagy 
felsőfokú (erdő- vagy vadgazdamérnök).  
Mindhárom fajta iskolából kerülhet 
(kerül is) ki vadőr. Vannak olyanok, 
akik valóban komolyan veszik a szak-
mát, és komoly szakemberekké, munká-
jukat hivatásként, életformaként keze-
lő egyénné növik ki magukat, és sajnos 
van a másik véglet, aki apuci nyomá-
sára kerül be tizenévesen a szakközép-
be, nagynehezen (a szakmát sokszor 
megutálva) végigbukdácsol, és elvégzi 
azt. Itt jobbik esetben mire a végére ér 
már huszonévesen, a sarkára mer állni, 
és elmegy az élet más területére, jobban 
nekivaló’ munkát keresni. De sajnos elő-
fordul az is, hogy szintén valamely oldal-
só-felső nyomásra a szakmában marad a 
delikvensünk, és szenvedve, hozzá nem 
értve, tölti napjait, rosszabb esetben, teszi 
tönkre egy-egy kiváló terület vadállomá-
nyát. Ez a „vadőr” lesz az, aki a napja-
in számolja a munkaórákat, éjszakára/
hétvégére kikapcsolja a telefont, és csak 
arra törekszik, hogy a heti negyven óra 
munkavégzés (legalábbis papíron) meg-
legyen… erről a végletről nem is szeret-
nék többet beszélni, de sajnos meg kel-
lett említenem, mert sokszor a vadőrök 
rossz megítélése egy-egy ilyen emberrel 
való találkozásra vezethető vissza.

Nézzük azt a hivatásost, aki szereti/
érti a szakmát, nem munkaként, hanem 
hivatásként, életformaként tekint a vadőr-
ségre, a területén élő vadállományt saját-
jaként kezeli. Sokszor az ilyen embert 
is földbe tiporják, ingyenélőnek, hob-
bijáért fizetést kapó egyénnek titulálják. 
Miért? Bizonyára mert sok „sportvadász” 
nem lát bele ennek az embernek a min-
dennapjaiba, nem tudja, hogy mi min-
dent is tesz meg a vadőr azért, hogy ami-
kor ő egy hónapban egyszer megjelenik 
a területen, akkor a kedvére szórakozhas-
son. Az ilyen „vadász” csak azt látja, hogy 
délután a beírókönyvnél a vadőrünk ott 
van puskával a vállán, és ő is megy ki 
esti vadkárelhárításra vadászni. De! Azt 
nem látja (vagyis látja, csak nem gondol 
bele), hogy az a les, amire a kukorica 
tábla sarkánál felül, az a les nem mozog 
alatta (bizonyára valaki pontosan beállí-
totta, folyamatosan ellenőrzi, javítja), az 
a les éppen a legjobb helyen van, ahol a 
legsűrűbb a vadváltók száma (bizonyára 
valaki mindezt előre lenyomozta, és úgy 
helyezte oda), azt talán látja, hogy a les-
ről jó „kilövés” van, de abba nem gon-
dol bele, hogy a belógó ágakat éppen 
a „szidott” vadőr vagdosta le. Azt nem 
látja, hogy a hónapja tartó szárazságban 
az erdei dagonyákban, itató helyeken van 
víz (merthogy a vadőr háromnaponta 
tölti azokat). Azt nem látja, hogy min-
den sózóban ott lapul a só, a társaság 
csűrjében már két kaszálásnyi – három-
száz darab – lucernabála be van készítve 
a télre, amit a vadőr – idén már kétszer – 
magában hordott be a társaság Uazával, 
ami alatt két délután feküdt mire a vál-
tóját egyedül rendbe rakta – csakhogy a 
társaságnak azzal is spórolja a pénzt… 
Amikor a „vadászunk” kimegy a vadász-
házhoz egy majálisra, akkor fel sem tűnik 
neki, hogy a fű le van kaszálva a ház 
körül, a ház- és annak környéke rendben, 
tisztán van tartva. Hogy a majálisi ebéd-
hez a húst valaki „meglőtte”, hazavitte, 
megfőzte, annak eredetével, munkafázi-
saival szintén senki nem foglalkozik…  A 
„vadászunk” azt sem látja, hogy az elmúlt 
vasárnap éjjel két órakor riasztotta a rend-
őrség a vadőrt egy szarvastehén gázolásá-
hoz, ahol az elütött vadat magában kel-
lett felcibálnia az Uaz platójára, közben 
neki kellett alkudozni a gázolóval, hogy 

ugyan ne vigye már perre a dolgot (ami 
tábla hiányával bizony borsos lett volna 
a társaságnak). Az őszi trófeamustrán a 
„vadászunk” csak azt látja, hogy megint 
jól sikerült a szezon, a bikavadásztatás-
sal a vadkár és egyéb nagyobb költségek 
ki lettek „bekkelve”. De azt nem látja, 
hogy a tizenöt meglövetett bika mögött 
mennyi utánajárás, mennyi álmos hajnali 
kelés, a különböző vendégekkel mennyi 
lenyelt méreg, a meglőtt bikákkal hány 
kilóméternyi csúszás-mászás, esőben, sár-
ban való kínlódás, a zsigereléssel, trófe-
ák kikészítésével mennyi munka van… A 
téli vaddisznóhajtáson csak morog, hogy 
miért nem ő lőtte a legnagyobb kant, ez 
a hajtás miért így, és miért nem úgy van… 
De azt nem látja, hogy a területen hetek-
kel visszamenőleg mennyi előmunka – 
helyhez kötő etetés, lőállások kijelölése, 
lőnyiladékok tisztítása, térkép elkészíté-
se, a teríték helyének előkészítése, vad-
kiközelítési stratégia kialakítása – történt 
meg. Nem. Ő csak a disznót látja a cél-
keresztben, utána pedig legközelebb csak 
az ízlésesen elkészített teríték mellett veszi 
át a töretet, közben pedig már a követ-
kező heti hajtóvadászatot várja…

Sorolhatnám még oldalhosszat, hogy 
mennyi féle olyan dolga van a vadőrnek, 
ami egy – a területen ritkán járó – „egy-
szerű vadász” számára nem feltétlenül lát-
ható, kézzel fogható, de nem gondolom, 
hogy a további boncolgatásnak lenne lét-
jogosultsága. Nem akarok én védeni sen-
kit, de ha egy vadászterületen láthatóan 
(és szemmel nem láthatóan is) minden 
rendben van, a társaság hozza a tervezett 
eredményeket, akkor ott becsüljük meg 
a vadőrt, mert megérdemli…

Juhász Ferenc
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megyei koronglöVő Verseny

Vadászati etika-etikett

Megyei vadászkamarai szerveze-
tünk idén is megrendezte a négyfordu-
lós koronglövő versenyt. A versenyen 
egyéni és csapatverseny is lebonyolítás-
ra került, melyen saját sörétes fegyverrel, 
és max. 2.5 mm-es sörétnagyságú, max. 28 

gramm söréttöltetű saját lőszerrel lehetett 
részt venni. A pontokat az 50 korongból 
elért eredményük alapján kapták a ver-
senyzők, úgy, hogy a négy fordulóból a 
három legjobb eredmény számított bele 
a pontversenybe. A csapatok 3 főből áll-

tak, itt az egyéniben elért eredmények 
számítottak bele a pontozásba. Minden-
ki csak egy vadásztársaság vagy csapat 
színeiben indulhatott. A végeredmény 
szeptember 8-án, Putnokon az Orszá-
gos Vadásznapon kerül kihirdetésre.

Az első tíz helyezett eredménye (a többi eredmény a borsodivadasz.hu honlapon megtekinthető)

VADÁSZAVATÁS
Kamarai szervezetünk egyik fő célki-

tűzése, hogy vadászati hagyományain-
kat, a vadászati etikát, etikettet ápoljuk, 
azok ne vesszenek a feledés homályába. 
Sajnálatos módon az újabb vadászgene-
rációk azonban egyre kevésbé találkoz-
nak a vadászat ezen elemeivel, és ezért 
nem is áll módjukban azt gyakorolni. 

Éppen ezért ezen számunkban a 
vadászavatás témakörével foglalkoz-
nánk, bízva abban, hogy így azt nem 
hagyjuk esetlegesen veszendőbe menni.

A Vadászavatás szertartása két részre 
bontható. Az első, az új, vadászvizsgát, 
illetőleg vadászjegyet szerzett vadászok 
fogadalomtételét jelenti, melyet vadász-
napjaink során szoktunk megvalósítani.  

A vadászavatás másik formája, - amely-
lyel kiemelten szeretnénk most foglal-
kozni - egy személy valamely vad vadá-
szává avatása. Ez egy adott vadfaj első 
egyedének elejtésekor történik. Nézzük, 
elsőként, hogy ekkor mi is illik? 

ILLIK …
- a nagyvad elejtésének színhelyén, 

a vad végtisztességének megadása után 
az avatási ceremóniát lefolytatni, ahol 
a kísérő feladata mindaz, ami a vadász-
háznál, terítéknél szokásos.

- a teríték megszemlélése után - ünne-
pélyesen - felavatni az első vadját sikere-
sen elejtő vadászt.

- az, hogy az avató személye köztisz-
teletben álló, tekintélyes, jó példát muta-
tó vadász legyen.

- még az avatás megkezdése előtt levág-
ni az avató pálcát, amely ne legyen se 
hosszabb, se rövidebb kb. egy méternél.

- az avató pálca vastagabb végét úgy 
megfaragni, hogy oda az elejtett vadfaj 
és a vadászterület neve, valamint az ava-
tás dátuma beírható legyen.

- egy emléklapot is kiállítani a felava-
tott vadász számára.

- az avatandó vadászt a lőtt vadja mellé 
térdeltetni - ebben az esetben az avató-
pálcát a jobb vállra kell helyezni, vagy 
az avatandó vadászt a vad fölé fektetni 
- ebben az esetben az avatópálcával a 
nadrág ülepére kell finoman (!) sújtani.

- hogy az avatandó vadász minden 

esetben — a lőtt vadra helyezze a nyi-
tott zárdugattyújú golyós vagy megtört 
sörétes fegyverét.

- a felavatott vadásznak gratulálni.
- az avatópálcát vagy pálcákat meg-

becsült vadászati ereklyeként megőrizni, 
trófeaként kezelni.

NEM ILLIK … 
- az avatás jó kedvű, baráti szertar-

tását brutális, kulturálatlan “ütlegelés-
sé” silányítani.

- megfeledkezni az avatópálca, az 
emléklap átadásáról.

- „elveszíteni” az ünnepélyesen átvett, 
egyszerű botból vadászati ereklyévé vált 
avatópálcát.

Forrás: Etikai Kódex

PÉLDA AZ AVATÁS SZÖVEGÉRE:
„Légy mindig igaz vadász, nemes lelkű türelmes és udvarias. Védd, tiszteld és 
szeresd a természetet. Ne csak lődd, etesd, gondozd is a vadat. A szép lövés 
legyen büszkeséged, de ha sebeztél, kötelességed a vad kitartó keresése és szen-
vedéstől való megváltása. Tiszteld és ápold a magyar vadászhagyományokat, 
oszd meg élményeidet barátaiddal, és amit tapasztaltál, add át az utódoknak.
Az első pálcaütés után: (a vadfaj neve) ……….. vadásszá fogadlak a vadászat 
védőszentjének, Szent Hubertusznak nevében.
A második pálcaütés után: Felavatlak az igaz magyar vadászok nevében.
A harmadik pálcaütést követően: és felavatlak, (a vadfaj neve) …………. vadász-
szá fogadlak a magam nevében!
Vadászataidon Diana istenasszony fogadjon kegyeibe, és sokszor díszítse kala-
podat töret!”

Név
Hercegkút I. Nagybarca Pálháza Hercegkút II. Összpontszám Helyezés

Találat Pont Találat Pont Találat Pont Találat Pont   

Tóth Ferenc 42 10 47 10 40 4 38 9 29 I.
Kertész László ifj. 36 7 45 10 40 10 27 II.
Rimaszécsi László 41 9 44 9 36 7 25 III.
Hajzer Szabolcs 39 8 43 8 42 7 38 8 24 IV.
Kiss Gábor 31 5 41 7 41 6 35 6 19 V.
Lesovics József 32 6 39 5 42 8 30 1 19 VI.
Pokornyik László 40 6 40 5 32 4 15 VII.
Tóth Gergely 31 4 37 2 37 2 32 5 11 VIII.
Matisz Norbert 43 9 9 IX.
Porkoláb Gábor 26 0 39 4 38 3 7 X.



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

a városi sportcsarnokban és környezetében:

PUTNOK
2018.

SZEPTEMBER 8.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN ELŐSZÖR!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

700 - ig  Főzőcsapatok, vásárosok érkezése, helyfoglalás

830 - 1000   Reggeli fogadás /VIP sátor/

930 – 1000  Térzene, gyülekező

1000 - től   Vadászkürtösök hívogatója
 Hubertus - ökumenikus istentisztelet
 Gímszarvas bika a terítéken
 Megyei vadászzászlók bevonulása
 Vadászhimnusz
 Ünnepélyes megnyitó, köszöntő
 Országos és megyei kitüntetések átadása
 Ifjú vadászok ünnepélyes avatása, fogadalomtétele
 2021-es világkiállítás logójának leleplezése

1300-tól  „Jó ebédhez szól a nóta” – Telkibányai férfi dalárda 
 Sajóvelezdi Néptáncegyüttes 
 Husqvarna favágó bemutató
 Langaléta Garabonciások családi műsora
 Solymászbemutató 
 Vitéz Szurmai dandár fegyverakrobaták
 Főzőverseny eredményhirdetése
 Vadászkutyás bemutató 
 Állathang és szarvasbőgés bemutató 
 Lovasíjász bemutató
 Készenléti Rendőrségi Zenekar

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK:

Vadászati- és trófeakiállítás, dioráma
Vadételfőző verseny

Vadászkutya kiállítás és bemutatók
Fogathajtó verseny

Vadászok utcája és szabadtéri trófea-
bemutató

Vadászkürtös találkozó
Kiállítás vadászati témájú 

festményekből
Természetfotó kiállítás

Diana vadászhölgyek bemutatkozása
Terepjáró bemutató, off-road kiállítás

Díszmadár- és hüllőkiállítás
Vadászgörény játszóház, simogató
Gyermek játszóház, népi játékok
Vadászvásárosok, kézművesek
Fafaragó mester bemutatója

Agyagbanda zenekar és
Tényleg zenekar a sátrak között
Gombászegyesület bemutatója

A zsűriben: Vári Dávid – a Konyhafőnök Tv műsor döntőse
Műsorvezető: Vágó Piros – az ország legismertebb női rádiósa

Országos
vadásznap


