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A MEGYEI KAMARA ÉS A
SZÖVETSÉG HÍREI

Vadásznapok az Ország tetején 2010. 07 17., 18.
Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme:

 Tóth Lajos a Visznek-Nagyfügedi Vadásztársaság
volt elnöke. 1943-ban születetett, és már 43 éve
hódol szenvedélyének, a vadászatnak. 1967 óta
tagja a Béke Vadásztársaságnak, aminek kezdetben
titkára majd 30 éven keresztül, mint Elnöke irányí-
totta a társaságot, vezette a vadgazdálkodást, a
vadvédelmet, vadásztatást. Öt ciklusban, 30 éve
vesz részt a megyei Vadászszövetség, Védegylet és
a Kamara munkájában. Birtokosa a Hubertus kereszt
arany fokozatának, és a Nimród valamint a Magyar
vadászatért érdeméremnek. Mindig fõ feladatának
tekintette a fiatal vadászok, vadásszá nevelését, az
idõs vadászok megbecsülését, a vadászat érdekei-
nek összehangolását, a feszültségek feloldását. Eti-
kus és példamutató magatartását szeretnénk ezzel
a kitüntetéssel elismerni.

Magyar Vadászatért érdemérem:

 Jakkel Mihály Nyugalmazott Erdészeti Felügye-
lõ, fafaragó mûvész 1968-ban Szegeden szerzett
erdész technikusi végzettséget, majd 1970-ben
erdõfelügyelõ lett Mátrafüreden, majd fõerdész-
ként dolgozott, ahol 1972-ben Minisztériumi dicsé-
rõ oklevelet is kapott. 1985-ben abbahagyta az er-
dészeti munkát, mivel a faszobrászkodás egyre na-
gyobb tért hódított az életében. E téren több el-
ismerést is kapott, több pályázatot nyert, és igen
sok kiállítás helyezését mondhatja magáénak. Több
mint 80 kiállításon van már túl, és több kitüntetést
vehetett át, többek között Gyöngyös Város Pro
Civitate és Mûvészeti díját, 2000-ben Podmaniczky
Díjas lett, valamint a Heves megyei Millenniumi Va-
dászérmet is kiérdemelte. Érdemeit szeretnénk
ezzel a kitüntetéssel elismerni, valamint eddigi lel-
kiismeretes munkáját szeretnék megköszönni.

NIMRÓD ÉREM:

 Vallus Gábor a Várbükk Vadásztársaság tagja.
1971 évben lett az akkori Bástya (jelenleg
Várbükk) vadásztársaság tagja. A Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki és
melegégövi vadgazda szakmérnöki képesítést.
1989-ig a MÉM Vadászati és Halászati Osztály,
osztályvezetõi tisztségét is betöltötte. Országos
hatáskörû vadászati tisztségviselése idején a ma-
gyar vadászati élet és vadgazdálkodás aranykorát
élte. Vadásztársai körében felkészült szakember-
nek, visszafogott, a vad kíméletét mindenkor szem
elõtt tartó, sportszerû vadászemberként ismert.
Érdemeit szeretnék ezzel a kitüntetéssel elismer-
ni.

 Bánkúti Gyula a Detki Hubertus Vadásztársaság
tagja már hosszú ideje. Diplomás emberként nagy-
ban hozzájárult a fiatalok neveléséhez, a vad vé-
delméhez, a vadgazdálkodás fejlesztéséhez. Társa-
ságának éveken át volt aktív tagja. Elõbb, mint a Fe-
gyelmi, késõbb, mint az Ellenõrzõ Bizottság Elnöke-
ként tevékenykedett. Nemcsak munkásságával, ha-
nem emberségével és tisztességével is felhívta ma-
gára a figyelmet, ezért is sajnálják vadásztársai,
hogy ettõl az évtõl �szögre� akasztotta a puskáját
és befejezte aktív vadászati tevékenységét. Eddigi
lelkiismeretes munkáját szeretnék ezzel a kitünte-
téssel megköszönni.

 Zombori József a Detki Hubertus Vadásztársa-
ság tagja Már sok éve vesz részt a természet, a
vad és a környezet védelmében. Kiemelkedõ és pél-
damutató munkát végzett hosszú idõn keresztül a
társaságnál. Sokáig, mint a társaság Fegyelmi Bi-
zottságának Elnöke végzett szakszerû munkát.
Szintén nagyban hozzájárult társaságában a vad vé-
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delméhez, a vadgazdálkodáshoz, az ifjúság �vadász-
szá neveléséhez�, a jogszerû és szakszerû társasági
mûködéshez. Személyében igazi vadászt ismertek
meg. Ettõl az évtõl õ is úgy döntött, hogy �szögre�
akasztja a puskáját és befejezi az aktív vadászatot.
Tagtársai szeretnék ezzel a kitüntetéssel a 30 éves
tevékenységét elismerni.

 Tarnai Alajos a Gróf Károlyi Mihály Vadásztár-
saság tagja 1994 óta vadászik. 1999-tõl gazdaság-
vezetõje, majd 2000-tõl 2005-ig a Széchenyi Zsig-
mond Vadásztársaság elnöke. Mint a megye egyik
legnagyobb területtel és létszámmal rendelkezõ va-
dásztársaság vezetõje szabadidejét föláldozva
mindent megtett azért, hogy az egyre nehezebb kö-
rülmények között mûködõ vadásztársaság eredmé-
nyes tudjon maradni. 2005-ben sikeresen és prob-
lémamentesen levezényelte a vadásztársaság három
részre tagozódását. A megyei vadásznapok és a kü-
lönbözõ rendezvények vadfõzõ versenyeinek kez-
dettõl fogva szponzora, illetve aktív résztvevõje. A
fentiek alapján javasolja társasága a Nimród érem-
ben történõ részesítését.

Hubertus Kereszt Arany fokozata:

 Kokovai Árpád a Várbükk Vt. tagja 1977-ben lett
vadász. Több vadásztársaságban is tagságot viselt,
több megye területén. Vadászati tevékenységének,
vadgazdálkodási törekvéseinek lényege a vad kímé-
letének elhivatott képviseletében, a vadászat ha-
gyományainak és színvonalának emelésében ragadha-
tóak meg. Jelenleg három vadásztársaság tagja. A
Siroki Vadásztársaságban Természetvédelmi fele-
lõs, ahol korábban egy ideig hivatásos vadászként is
tevékenykedett. A Mátraballai Vt-ben a vadászmes-
teri a Várbükk Vt-ben a Fegyelmi Bizottsági tagi
tisztséget tölti be. Bízvást mondható róla: ízig � vé-
rig vadászember. Munkáját és elkötelezettségét a
vadgazdálkodás iránt, ezzel a kitüntetéssel szeret-
nék vadásztársai elismerni!

 Nagy Károly az Egererdõ Zrt dolgozója 1950-ben
született erdész család tagjaként. 1975-ben, Sop-
ronban az Erdészeti és Faipari Egyetemen erdõ-
mérnöki diplomát szerzett. Szakmai tevékenységét
1975-ben kezdte a Mátra Nyugatbükki Erdõgazda-
ság Erdõkövesdi Erdészeténél. 1985-ben került a
Verpeléti Erdészethez, ahol 14 évig erdészetveze-
tõként tevékenykedett. 1999-tõl Egerben az
Egererdõ Zrt. központjában az erdõgazdaság vadá-
szati ágazatvezetõi teendõit látja el. E tevékenysé-
ge mellett tagja az Országos Erdészeti Egyesület
Vadgazdálkodási Szakosztályának. A Heves megyei
Vadászkamarán belül a Vadgazdálkodási és Vadvé-
delmi Bizottság elnöki teendõit látja el. Érdemei el-
ismeréseként, az Egererdõ Zrt. javasolja részére a
kitüntetést.

 Sulyok Ernõ a Tabán Völgye Vadásztársaság
tagja Vadásztársasági tagsága a Heves megyei Bér-
kilövõ Vadásztársaságnál kezdõdött, ahol rövid idõn
belül már a Felügyelõ Bizottság vezetõjének válasz-
tották meg. 1989-ben az Egri Csillagok Vadásztár-
saságba került, ahol a Vt titkára lett. 1989-tõl tagja
a Tabán völgye Vadásztársaságnak. Két évig, mint
titkár, majd késõbb gazdasági vezetõje lett. Fiatal
vadásztársainak sokat segít, igyekszik hasznos ta-
nácsokat adni. Társaival szemben mindig elõzékeny,
segítõkész vadász. Mindig példamutató, határozott,
precíz és fegyelmezett. Munkáját lelkiismeretesen,
célratörõen a közösség érdekében végzi.  Vadász-
társai eddigi lelkiismeretes munkáját szeretnék ez-
zel a kitüntetéssel megköszönni

 Szabó Miklós a Centenárium Bérkilövõ Vadász-
társaság tagja
1982tõl tagja a Centenárium Bérkilövõ Vadásztársa-
ságnak. 1983-tõl a társaság gazdasági ügyeit végzi lel-
kiismeretesen. Az Intézõ Bizottság tagjaként is min-
dig kivette a részét a vadásztársaság szakmai és kö-
zösségi munkájából. Vadásztársaival szemben mindig
figyelmes és elõzékeny, segítõkész vadász. Lehetõsé-
geihez mérten mindig igyekezett segíteni a vadásztár-
saságot. Az eddig végzett munkáját a tagság és az In-
tézõ Bizottság ez úton köszöni meg.

 Anga Tibor a Tiszanánai Vadásztársaság tagja
1941-ben született és 1966-tól vadászik, édesapjá-
tól örökölve a vadászat iránti elkötelezettséget. A
hosszú évek során több tisztséget is betöltött a
Tiszanánai Vadásztársaságban. Volt az Ellenõrzõ Bi-
zottság tajga, majd elnöke, késõbb a Felügyelõ Bi-
zottság tagja, majd elnöke, mely funkciót jelenleg is
ellátja. A társaság karakteres egyénisége, szenve-
délye, vadászati tapasztalatai jól szolgálják a sike-
res, jó hangulatú vadászatokat. Sportvadászként
vadásziasságát, a társai példaértékûnek tartják.
Etikus és példamutató magatartását szeretnénk ez-
zel a kitüntetéssel elismerni

 Németh József a Kanázsvár Vt. tagja 50 éve va-
dász, pályafutását a Sándor-réti Erdõgazdaságnál
kezdte, ezután a Recski KTSZ Vadásztársaság,
majd a Mátra Múzeum Vadásztársaság következett,
majd végül 1997-tõl a Kanázsvár Vt egyik alapító
tagja, fõszervezõje lett. 1987 óta vadászmester,
mind a mai napig. Nagyon sok fiatalembert vezetett
be a vadászatba, sok vadász neki köszönheti tagsá-
gát, elsõ disznóját, bakját, bikáját. A vadászok kö-
rében segítõkészsége közismert, népszerûsége
nagy. Vadásztársai a betöltött 70. születésnapja al-
kalmára ajánlják számára ezt a kitüntetést.

Hubertus Kereszt Ezüst fokozata:

 Fridel Károly az Egererdõ Zrt Felsõtárkányi Erdé-
szetének a dolgozója 1958-ban született Miskolcon.
A Mátrai Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság Szilvásvára-
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di Erdészeténél volt erdész gyakornok, majd késõbb,
mint vágásvezetõ erdész tevékenykedett. 1981-tõl az
Egererdõ Zrt. Felsõtárkányi Erdészeténél dolgozik
kerületvezetõ erdészként. Kerületvezetõi teendõi
mellett 1997-tõl az erdészetnél a hivatásos vadászi
feladatokat is ellátja. Hivatásos vadászként munkáját
mindig becsülettel, nagy szakértelemmel végezte, ki-
emelt figyelmet szentelve a vadállomány szabályozás-
nak és selejtezésnek. Szakmai hozzáértése és meg-
bízható munkája alapján az Egererdõ Zrt. javasolja
részére a kitüntetést.

 Demeter Sándor a Tabán Völgye Vadásztársaság
tagja Vadásztársasági tagsága a Studinka Bérkilövõ
Vadásztársaságnál kezdõdött, majd a Verpeléti Dózsa
és késõbb 1999-tõl a Tabán Völgye Vadásztáraság
tagja lett, ahol napjainkig, mint a Fegyelmi Bizottság
tagja tevékenykedik. Mind a vadászati etika, mind a
Fegyelmi Bizottság tagjaként kifejtett határozott és
igazságos tevékenysége, illetve az elmúlt 26 év ki-
emelkedõ munkája alapján döntöttek a kitüntetés
adományozása mellett vadásztársai. A társaság tag-
jainak azon köréhez tartozik, aki akar, és sokat tud is
tenni.

 Szávu Tibor a Tabán Völgye Vadásztársaság tagja
1976-tól vadászik. Elsõ vadásztársasági tagsága a
Gárdonyi Géza Vadásztársaságnál kezdõdött, majd
2000-tõl lett tagja az akkor újonnan alakult Tabán
Völgye Vadásztársaságnak. 2003-tól az Ellenõrzõ Bi-
zottság tagjaként tevékenykedik, majd 2010-tõl ve-
zetõje. Az elmúlt több mint 24 év példamutató vadá-
szati tevékenységét, valamint az Ellenõrzõ Bizottság-
ban kifejtett munkáját szeretnék vadásztársai ezzel
az elismeréssel megköszönni.

 Kovács Zoltán a Kanázsvár Vt. tagja 1978 óta va-
dász, a Honvéd, ezután a Fehérkõ, majd a Kanázsvár
Vt. tagja. A Fehérkõ és a Kanázsvár Vt.-ben Termé-
szetvédelmi felelõsként viselt tisztséget egészen
2007-ig. A Kanázsvár Vt. megalakulásáért, sokat tett,
egyik fõszervezõje, alapítója volt. A vadgazdálkodás-
ból kiveszi részét, az Intézõ Bizottság munkájának
legfõbb támogatója. A vad élõhelyének kialakításában,
javításában, vadföldmûvelésben, vadtakarmányok ké-
szítésében, etetésében a Vt. nagy segítségére van. A
Vt rendezvényeinek aktív szervezõje és hathatós tá-
mogatója. Vadásztársai ennek a munkának elismerése-
ként javasolják számra ezt a kitüntetést

Hubertus Kereszt Bronz fokozata:

 Molnár Zsolt az Egererdõ Zrt. Pétervásárai Erdé-
szetének a dolgozója
Vadászcsaládban nevelkedett. Tanulmányai befejezé-
se után 1987-ben a Tarnavölgye Vt-nél vadásztársasá-
gi tag lett. Hivatásos vadászi pályafutását 1992-ben
kezdte a Mátraballai Vadásztársaságnál. 1997-ben a
Pétervásárai Földtulajdonosi Közösséghez került. Az
Egererdõ Zrt. Pétervásárai Erdészeténél 2006-ban

kezdte tevékenységét, mint hivatásos vadász. Jelen-
leg is itt dolgozik. Munkájával kapcsolatban kifogás
sohasem merült fel, azt nagy szakértelemmel, becsü-
lettel végzi. Érdemei elismeréseként az Egererdõ Zrt.
javasolja részére ezt a kitüntetést.

Zádor Oszkár Emlékérem

 Sóskuti György Nyugalmazott Erdészeti, Vadásza-
ti, és Természetvédelmi Felügyelõ
Vadászcsaládban nevelkedett, édesapja mellett kez-
dett hajtóként 1948-ban. A vadászattal való kapcsola-
ta folytatásaként 1966-ban kinevezik Erdészeti és
vadászati felügyelõnek. Munkája elismeréseként 1975-
ben Nimród Éremmel tüntetik ki, elsõként a vadászati
felügyelõk között. 1980-ban végez a Gödöllõi Egyete-
men, mint vadászati szakmérnök. 1987-ben a Bükki
Nemzeti Parkhoz kerül, ahol nagy szerepe van abban,
hogy a túzok védett legyen Magyarországon. A borsod
megyei Hór-völgye vadásztársaság tagja 1970 óta
melynek 15 évig elnöke is volt. Munkájával kapcsolat-
ban kifogás sohasem merült fel, azt nagy szakérte-
lemmel, becsülettel végezte. Érdemei elismeréseként
a Heves megyei Vadászok és Vadgazdálkodók, és Ter-
mészetvédõk Szövetsége javasolja részére ezt a ki-
tüntetést.

Nádasdy Emlékplakett

 EGERERDÕ Zrt. Felsõtárkányi Erdészete
Az erdészet 11.000 hektáron gazdálkodik. A terület
kifejezetten nagyvadas jellegû, az apróvadnak nincs
érdemi jelentõsége. A vadgazdálkodást jelentõsen
befolyásolják az erdõgazdálkodással való összhang
megteremtése és fenntartása, illetve a Bükki Nemze-
ti Park területén a természetvédelem részérõl je-
lentkezõ szempontok és törekvések. Az erdészet
szakemberei megfelelõ hozzáállással, szakmai szere-
tettel végzik vadgazdálkodási tevékenységüket. Nagy
gondot fordítanak az élõhely fejlesztésére, a vadál-
lomány szabályozására, valamint a vadászvendégek
ellátására.
Fentiek alapján javasolja a Részvénytársaság az erdé-
szet részére az emlékplakett átadását.
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A 2010. évi Koronglövõ
Bajnokság eredményei.

Ez évben három forduló lett megrendezve, melyek eredményei
alapján hirdettük ki a megye legjobb koronglövõit.

1./ forduló:  Füzesabony 2010, július 25.

      Senior:         I. helyezett     Godó Lajos Máté      38 korong
                          II. helyezett     Bagi Miklósné          35   - /  -
                         III. helyezett     Ferencz Zoltán         34   - / -

      Veterán:      I. helyezett     Tóth Imre                  36 korong
                          II. helyezett     Szabó János               31  - /  -
                         III. helyezett    Márton János             14  - / -

2./ forduló:  Tiszanána 2010, augusztus 29.

     Senior:         I. helyezett      Ferencz Zo ltán          48 korong
                         II. helyezett      ifj. Lassú István         47  - /  -
                        III. helyezett      Nagy Ferenc              45  - / -

     Veterán:      I. helyezett      Tóth Imre                  43 korong
                         II. helyezett      id. Lassú István         38  - / -
                        III. helyezett      Szabó János              38  - / -

3./ forduló:  Füzesabony 2010, szeptember 11

     Senior:         I. helyezett       Hegyi Norbert           44 korong
                         II. helyezett       ifj. Lassú István         39  - / -
                        III. helyezett       Molnár Ferenc           38  - / -

     Veterán:      I. helyezett       Szabó Frigyes            38 korong
                         II. helyezett       Tóth Imre                   37  - / -
                        III. helyezett       id : Lassú István          37  - / -

Összetett végremény, melyet a három fordulóból a két legjobb
eredmény összeadásával és értékelésével állapítottunk meg.

Senior :       I. helyezett           Ferencz Zoltán     86 korong
                   II. helyezett           ifj. Lassú István   86  - / -

szétlövés után
                 III. helyezett           Nagy Ferenc           82  - / -

Veterán:     I. helyezett           Tóth Imre               80 korong
                  II. helyezett            id. Lassú István      75  - / -
                 III. helyezett            Szabó Frigyes        69  - / -
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A versenysorozatról készült értékelõ je lentést az éves beszá-
molóm során fogom elõterjeszteni.

Heves,2010-09-28

                        Tisztelettel:
                                                                Szig ili János
                                                          Szakb izottság elnöke              

Vadászhölgyek a lõtéren!
Heves megyei Dianák és Vadászhölgyek részvételével immár
hagyományosnak mondható koronglövõ gyakorláson találkoz-
tunk október 3.-án Erdõtelken a Pintértanyán.
A Diana Vadászhölgy Klub egyik megyei alelnöke köszöntötte a
megjelent Vadászhölgyeket és Vadászokat.
Majd Tóth Imre a helyi lõtér vezetõje felhívta figyelmünket a
biztonságos sörétlövészetre, és persze az eredményes végre-
hajtás módjára, úgy a lõtéren mint a vadászaton nagyon fontos
a biztonságos fegyverkezelés amit legjobban a lõtéren lehet
elsajátítani.
A rendezvényünket megtisztelték az erõsebb nem képviselõi is
akik nagy örömmel fogadták a meghívásunkat.
Így családias légkörben, nagyon jó hangulatban telt a gyakor-
lás.
A találkozó arra is alkalmat adott, hogy a régi barátok találkoz-
hassanak, vadászélményeikrõl beszámoljanak, vagy csak pár jó
szót szóljanak egymáshoz.
Ebédre vaddisznó pörkölttel kedveskedtünk a résztvevõknek.
Köszönöm a támogatást a résztvevõ Vadászoknak és Vadász-
hölgyeknek.
Mindenki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Támogatóink: Tóth Imre a lõtér vezetõje
Heves megyei Vadászkamara

A VKE Diana Vadászhölgy Klub
Kovács Mária
Román Erika

Bányainé Dancs Zsuzsanna
Krecz László

Krecz Lászlóné
Vincze Károlyné

Ördög Zsuzsanna
Udzeliné Murányi Enikõ

Udzeli Attila
Vozár László
Pál Ferenc
Liktor István

Czmorek József és családja
Szalmási Attila és családja

Ács Ferenc
Bagi Miklós

Bagi Miklósné
Köszönet mindenkinek a segítségért, hogy hozzájárultak a

rendezvény sikeréhez.
Élményekkel gazdagabban indultunk haza e szép nap után.

Remélem még sok ilyen csodálatos napot tölthetünk el együtt a
barátokkal.

Tisztelettel:
Bagi Miklósné

VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT,

TERMÉSZETVÉDELEM

FANBPO
Tudományos ülés Gödöllõn

A Szent István Egyetem Vadvilág Megõrzési Intézete még 2009-
ben hívta meg Magyarországra a FANBPO-t, azaz a Nyugati
Palearktikus Régió Nemzeti Szalonkázó Szervezeteinek Szövet-
ségét, hogy a mi hazánkban tartsa meg az éves teljes ülését.
Az invitálás sikeres volt és 2010. június 18-19-én Gödöllõn
került megrendezésre a konferencia.  A konferenciának Gö-

döllõ, az Erzsébet Királyné Szálloda nagyterme valamint, a
Vadvilág Megõrzési Intézet adott otthont. Az elõadásokat
szinkrontolmácsok fordították.

A FANBPO � a hagyományainak megfelelõen � bemutatta
az egyes tagszervezetei által (francia, o lasz, spanyol, svájci, ír,
magyar, stb.) az elmúlt évben elvégzett erdei szalonkákra vo-
natkozó kutatásait.
Az éves teljes ülésre minden megye képviseltethette magát 4-4
fõvel. Heves megye is kihasználva a lehetõséget 4 fõvel részt
vett a konferencián.
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A Vadvilág Megõrzési Intézet szándéka az volt � és a FANBPO
is azzal a szándékkal fogadta el a meghívást -hogy ezáltal elõ-
segítse a magyar tavaszi szalonkázási lehetõség megõrzését és
felkeltse a figyelmet a hazai erdei szalonka kutatások fontossá-
gára.
Az ülést a Vadászati Kultúrális Egyesület részérõl, egyben a
Szalonka Klub elnöke Fluck Dénes nyitotta meg, majd Jean-
Paul Boidot a FANBPO elnöke mondott köszöntõ szavakat.
Elsõként Schally Gergely a Szent István Egyetemtõl az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Adattár munkatársa kezdte meg beszá-
molóját. Bemutatta a 2009. év tavaszán megkezdõdött hazai
erdei szalonka monitoring rendszer sokak számára már is mert
felépítését és mûködését.
Ismertette a monitorozó pontokat térképen ábrázolva, a megfi-
gyelések idõpontjait az észlelt darabszámokat. Ezeket szintén
jól láthatóan térképes ábrázoláson tüntette föl, ahonnan jól
kivehetõ volt a tavaszi húzás, szalonka vonulás az idõ
elõrehaladtával. Majd ezeket az adatokat diagram formájában
is megtekinthették az elõadáson részt vevõk. Elismerésül szol-
gált, hogy a monitoring program elindulásához illetve sikeres-
ségéhez 2009 tavaszán elegendõ vadászatra jogosult jelentke-
zett a programra, valamint a monitoring standok száma jóval
meghaladta a min imálisan elvárt számot.
A magyar kutatások és a hazai monitoring rendszer ismertetése
után következtek a külföld i kutatások eredményeinek össze-
foglalása, melyeket a következõ nemzetek elõadóitól hallhat-
tuk.

Következõ elõadó Yves Ferrand francia kutató volt, aki a
szalonkák számának elõrejelzésének lehetõségérõl és a Kelet-
Észak-Európai megfigyelések fontosságáról beszélt:

Az állomány ésszerû hasznosításának fontos kiinduló
adata a vadászati szezon elõtti á llománybecslés. Kutatásaik
alapján elmondta, hogy Oroszország a legfontosabb szaporodá-
si terület.

1970-ig a gyûrûzési adatok alapján azt gondolták, hogy a
Franciaországban telelõ szalonkák szaporodási területe Skan-
dinávia. Ekkor más európai vidékekrõl nem állt rendelkezésük-
re gyûrûzési adat. Létrehozta a francia szalonka gyûrûzõ háló -
zatot. Eddig 66000! erdei szalonkát gyûrûztek meg. Az adatok
elemzése azt mutatja, hogy két nagy vonulási irány létezik
Európában: finn-skandináv és a közép-kelet vonulás. A fész-
kelésre alkalmas élõhelyek megismerése és az eseteges válto-
zások nyomon követése SPOT képek elemzésével történik. A
fészkelésre legalkalmasabb területek a 30 évesnél fiatalabb
vegyes (lombos és tûlevelû erdõk), illetve a 30-50 év közötti
vegyes erdõk. Meteorológiai hatásokat tekintve a májusi esõk
és a meleg idõjárás, valamint a meleg június-jú lius hónap ked-
vezõ a szaporulat fe lnevelésére.

Philippe Leresche svájci szakember az elejtett fiatal sza-
lonkákban az eredetük meghatározását mutatta be:

A Svájci Szalonkavadászok Szövetsége megvizsgálta az
õsszel elejtett fiatal szalonkákat, hogy megismerje születésük
és növekedésük helyszínét. A svájci természetvédelmi szerve-
zetek azzal vádolták a szalonkavadászokat, hogy a hazai állo-
mányt veszélyeztetik az õszi (októberi) vadászattal és ezért  a
vadászati idényt november 1-re javasolták módosítani.
A szalonkák messzi vonulásának követésére � amikor a szapo-
rodási helyükrõl a  telelõ területekre vonulnak � különbözõ
követési módszerek léteznek. Ilyen módszer a  madarak gyûrû-
zése, másik módszer a  rádióadós követés. A harmadik módszer
a fényerõ regisztráló.  Termés zetesen a módszereknek vannak
elõnyeik és hátrányaik.

Egy szalonka toll deutérium tartalma tájékoztathat arról,
hogy honnan származik a madár. Néhány szóban kitért a deuté-

riumról, ami a h idrogén egy változata. Két hid rogén atom egy
oxigén atommal egyesülve alkotja a v íz moleku láját a H2O-t.
A kutatók rendelkeznek a deutérium eloszlásra vonatkozó
térképekkel. Egy ilyen térképet megnézve rögtön szembe tûnik,
hogy az egyenlõ deutérium elõfordulási helyeket nem párhu-
zamos vonalak kötik össze.
A fiatal szalonkáknak egy karevezõ tollát v izsgálták meg, eb-
bõl következtettek a toll kifejlõdésének helyszínére.

A kanadai kutatók egy kép lettel számolják át a  toll deuté-
rium tartalmát a  víz deutérium tartamára, így tudják a valószí-
nûsíthetõ származási terü letet meghatározni.

Majd a Svájcban elejtett szalonkák v izsgálati eredményeire
tért ki. 2008 októberében elejtett 16 darab fiatal s zalonka s zár-
nyából kivett 51 tollat kü ldtek el deutériumos vizsgálatra, eze-
ket a madarakat Genftõ l északra ejtették el. A kutatók az elsõ
karevezõ to ll deutérium tartalmát vizsgálták meg. Az elsõ
eredményeket 2010 február 23-án kapták meg. Eredményként
elmondható, hogy miután megállap ították a tollak és a hozzá
rendelhetõ víz deutérium tartalmát kiválasztották a megfelelõ
Európa térképet. Különbözõ színnel jelölték honnan származ-
hatnak a szalonkák, a valószínûségeket a sötétkék színtõl a
világos kék, a türkiz, a zöld végül a  sárgán keresztül jelölték. A
szín világosabb volta a kisebb valószínûségeket jelö l. A leg-
valószínûbb költõ területek sötétkék színnel vannak jelölve. Az
érdekesség, hogy a Svájc környéki terü letek valószínûsége igen
kicsi.

A vizsgálat alap ján megállapítható, hogy az októberi vadá-
szat beszüntetésével a svájci szalonkákat nem védenék a korai
haláltól.

Paolo Pennacchini volt Olaszországból a következõ elõadó: �a
szalonka vadászata egy új vadászati kultúra�

�A vadászatnak új kultúrára van szüksége, új módon, új
érzékenységgel kell ezt a kérdést megközelíteni�  � nyitotta
meg beszédét. Ezt az o lasz vadászoknak gyakran emlegetik.
Beszélnek a vadászati törvény reformjáról, de eközben még
nem beszélnek a vadászat �kulturális kérdéseirõ l�. A természet
egyensúlyának megõrzése a modern vadászat célja.

Azt reméli, hogy az �Erdei szalonka vadászati ku ltúrájuk�
segíthet az újvadászati gyakorlat kialakításában, összhangban
van a korszerû a természet egyensúlynak megtartására szolgáló
igényekkel, a fajok védelmével.

Az olasz szakember véleménye szerint a vadászati kultúra
kérdését kell körbe járni, ha változtatni kell. Változás szüksé-
ges a zöld szervezeteknél, a civil társadalom felfogásában és a
politikában is.

David Goncalves az Azori szigeteki (Portugália) szalonka
monitoringot mutatta be:

Az erdei szalonkák állandó madarai az Azori szigeteknek,
ahol jelentõs számban vadásszák az erdei szalonkát. Együtt
mûködnek a hely i vadászati hatóságokkal és kutatásuk alapjául
vizsgálják az Azori szigeteken élõ erdei szalonkákat. Az éven-
kénti együtt mûködés Pico szigeten 2001-ben kezdõdött, majd
ez a munka kiterjedt három másik s zigetre is. Kettõ szigeten a
vadászata tilos. Éves megfigyeléseket fo lytatnak. Elsõsorban a
tavaszi, március és április hónapokban az esti húzásokon a
kakasok számlálását végzik, amelybõl a költõ á llomány nagy-
ságára következtetnek. Pico szigeten, ahol a szalonka vadászati
idénye október és november hónap, 2002 óta, a  helyi vadászok
bevonásával egészítették ki a  tavaszi monitoring eredményeit.
Feljegyzik a vadászat közben észlelt s zalonkák számát. Ami a
Pico sziget vadászati terítékét illeti, ott maximum 3 s zalon-
ka/fõ/nap kilövési korlátozás van életben. Jelenleg tanulmá-
nyozzák az egy vadász által elejtett teríték éves változásait, és a
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számokat a vadászat óráira vetítve az elejtett madarak korösz-
szetételét és ivari megoszlását is mérik.

A kontinentális Portugáliában, az erdei szalonka csak
összel és télen fordul elõ. Az erdei s zalonka vadászati idénye
november elejétõl február közepéig tart vasárnap és csütörtöki
napokon valamint a nemzet i ünnepnapokon szabad rájuk va-
dászni. A teríték maximálva van 3 szalonka/vadász/nap. Ezen
kívül szárnyakat is gyûjtenek. Az utolsó évadban 182 szárított
szárnyat kaptak. 86 szalonka súlyát mérték meg és 58 szalonka
ivarát határozták meg. Juvenile (fiatal) madarak aránya
53.33%,  a kakasok aránya 48.28% volt . A tojók átlagos töme-
ge 305.0 g a kakasok tömege 305.5 g volt.
Az elõadó elmondta, hogy sajnos a vizsgált adatok kis száma
miatt az eredményeket fenntartással kell fogadni. A jövõben, a
munkában résztvevõ vadászok számát kell növelni, és javítani
kell az adatgyûjtést.

A konferencia zárásaként a Nyugat-Magyarországi Egye-
temtõl dr. László Richárd tartott beszámolót az erdei szalonka
teríték-monitoring eredményeirõl. Elmondta, hogy a vizsgált
adatok alapján a teríték kb. 16 %-a tojó és kb. 26 %-a fiatal
madár. 2008-ban közel 6000 db szalonka lett elejtve, a 2010-es

év mintagyûjtésében 2255 példányt sikerült terítékre hozni.
Kiemelte az ivar és kor meghatározását, mivel pontos vizsgá-
latot csak e kettõ adat esetén lehetséges folytatni.

Magyarországon az átlag testsúly 310-320 g közé tehetõ.
Nagyon nagy becsléssel 20-120 példány közé teszik a fészkelõ
madarak számát. Nagyon lényeges Magyarország szempontjá-
ból, hogy a tojók elejtésének részaránya õsszel 40-45 %, míg
tavasszal csupán 13-16 %.

A beszámolókat és a hozzászólásokat követõen az erdei
szalonkák rejtett életét bemutató film vetítésére kerü lt sor.

A konferencia megszervezéséhez és lebonyolításához kö-
szönet illeti a Vadászati Kulturális Egyesületet, a Szent István
Egyetem Vadvilág Megõrzési Intézetét és az Országos Magyar
Vadászkamarát.

Eger, 2010. szeptember 16.

  ifj. Nagy Káro ly
megyei koordinátor

Kedves Kollégák!
Ha minden jól alakul, akkor egy hónapon belül megjelenik "Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid be-
mutatása" címû ismeretterjesztõ könyvem. A csatolt fájlban küldöm a tartalomjegyzékét. A kiadvány A5-ös formátum-
ban jelenik meg, terjedelme 98 oldal. Ára 1500 forint + megrendelés esetén a postaköltség. Kérem, akit érdekel és
megrendelné, értes ítsen, és külön kérem, hogy ne feledkezzenek meg a postacím feltüntetésétõl. Kérem azt is - re-
mélve, nem tartanak tolakodónak -, hogy értesítsék az Önök által ismert szakmai közösségeket is a könyvrõl, hogy ha
érdeklõdnek felõle, megrendelhessék. Köszönöm!

Barátsággal:
Gera Pál (e-mail: gerapal@t-online.hu)

Gera Pál
Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása

Mottó

(�). Azok között a veszedelmesebb vadpusztítók között, amelyek mind a szabadban, mind a zárt vadasokban tenyészõ
apró s nagyobb vadjaink között a legnagyobb pusztítást okozzák, elsõsorban említendõk a rendkívül vérszomjas, épp ezért felette

veszedelmes és kártékony menyétfélék... (...).
Lakatos Károly (1903)

Tartalom

Bevezetés
Köszönetnyilvánítás

Röviden a ragadozó emlõsökrõl
A menyétfélékrõ l á ltalánosságban
A hazai menyétféléink rövid is mertetése

Eurázsiai menyét: Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Házi (közönséges) görény: Mustela putorius Linnaeus, 1758
Molnárgörény (mezei görény): Mustela eversmanni Lesson, 1827
Nyuszt: Martes martes Linnaeus, 1758
Nyest: Martes foina Erxleben, 1777
Európai borz: Meles meles Linnaeus, 1758
Hermelin: Mustela erminea Linnaeus, 1758
Közönséges vidra: Lutra lutra Linnaeus, 1758

Európai nyérc: Mustela lutreola Linnaeus, 1761
(Amerikai nyérc: Neovison vison Schrebe, 1777)

mailto:gerapal@t-online.hu)


Heves megyei Vadász8

Mellékletek

I. melléklet: Rövid ismertetõ az említett nemzetközi egyezményekrõl, irányelvekrõl és a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Programról (NBmR):

 A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény (CITES)
 Egyezmény az európai vadon élõ növények, állatok és természetes élõhelyeik védelmérõl (Berni Egyezmény)
 A Tanács 92/43/EGK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élõhelyek, illetve a vadon élõ állatok és növé-

nyek védelmérõl (EU Élõhelyvédelmi Irányelve)
 Emlõsök magyarországi monitorozása: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

II. melléklet

 Javaslat a Magyarországon élõ/elõforduló menyétféle ragadozó emlõseink jövõbeli védelmi koncepciójára (2010
júliusában)

III. melléklet
 További gondolatok a menyétféléink jövõbeli védelméhez
I V .  m e l l é k l e t
 A hazai menyétfélék nyomjeleinek rövid összefoglalása
Záró gondolatok
Ajánlott szakirodalom

Farkas a Bükkben
A természetvédelmi o ltalom alatt álló nagyragadozók hazai

megjelenésével kapcsolatos híradások szinte mindig nagy fel-
tûnést keltenek. Sajnálatos módon többségében egyoldalú,
gyakran a megjelenõ fajok tulajdonságaival alapvetõen ellen-
tétes, gyakran indokolat lan pánikkeltést eredményezõ hírek
látnak napvilágot, ami ezen fajok tárgyilagos megítélését a
nagyközönség számára olykor kétségessé teheti.

Igazgatóságunk mûködési területe föld rajzi helyzeténél és
alkalmas élõhelyei révén hazai v iszonylatban �nagyragadozós
múlttal� és jövõvel rendelkezik. Mûködési területünk a farkas-
nak és hiúznak, mint váltóvadnak és a hosszabb-rövidebb ideig
megtelepedõ egyedeknek is alkalmas élõhelyeket nyújt. Ezen
fajok, a farkas, a hiúz, a  barnamedve alkalmi megjelenései
számának növekedése a jövõben várható, s bizonyos lélektani
felkészülést is igényel a társadalom részrõ l.

A nagyragadozók hazai állományainak sorsa, a fajok és
élõhelyeik státuszának fenntartása, és a számukra megfelelõ
természetvédelmi kezelések biztosítása elsõsorban az állami
természetvédelem kezében van. Nagyon fontos azonban e fajok
valós szerepének megismertetése, a társadalmi szintû elfogadás
kialakításának, a �velünk élõ� nagyragadozók képének tudato-
sítása. A nagyragadozó fajok hazai visszatelepülése hosszútá-
von bizonyosra vehetõ. E ténynek társadalmi kommunikációja,
a fajokkal járó konfliktushelyzetek érdemi megoldása, s azok
kisebb-nagyobb buktatói a fajok elterjedési területén szinte
mindenütt jelentkeznek. S ahol e fajok természetvédelmi olta l-
ma kívánatos, ott ezen kérdések kezelése nem nélkü lözheti a
megfelelõ állami szerepvállalást sem.

Szerencsére a vadásztársadalom többsége már hazánkban is
elfogadó a nagyragadozókkal szemben. A természet rendjével,
mûködésével tisztában lévõ vadgazdálkodóknak e fajok trófe-
ája önmagában nem képvisel jelentõs értéket. Számukra nyil-
vánvaló a csúcsragadozók természetbeni szerepe, és sokkal
inkább kívánatos annak jelenléte, mint a patás trófeás vad érté-
két növelõ, annak értékes tulajdonságainak fennmaradását
segítõ, a vadállomány járványos betegségeit kordában tartó
�egészségõr� segítsége. A nagyragadozó sikeres támadása a
trófeás vadállomány életerõs példányai közt nem jellemzõ,
elsõsorban a rossz kondícióban lévõ, beteg, elmaradott fejlett-
ségû, óvatlan egyedeket zsákmányolja. A fajok zsákmányolási
kísérletei gyakran eredménytelenek, melyek kivédése az éber,

jó kondícióban lévõ egyedek számára nem jelenthet problémát.
A nagyragadozók ilyetén hatása a patás vadakra hozzájárul a
vadgazdálkodók által kevéssé kontrollálható, a vadállomány
elõnyös tulajdonságainak, így például az érzékszervek kifino-
multságának, kitartó futási képességek, általános erõnlét meg-
õrzéséhez. S ezen természetes szelektáló hatás hosszútávú
jelen léte a vadállományra vadgazdálkodói szempontból feltét-
len szükséges. Nem mellékes, de csupán egy-két példány far-
kas vagy hiúz idõszakos megjelenése alig érzékelhetõ hatással
lehet az erdõ egészséges állapotának fenntartásában. A ragado-
zó jelen létének pozitív, tudományos igényû kutatásokkal is
alátámasztott hatásai elsõsorban hosszútávon érvényesülhet-
nek, ahol a vadgazdálkodók helyes, s nem mellékesen, jogkö-
vetõ magatartása mellett válik észlelhetõvé. Nagyon fontos,
hogy a vadgazdálkodó ne versenytársat, hanem a természetben
tõle függetlenül is mûködõ, munkáját segítõ, a vadállomány
értékességét növelõ, a természetes élõhelyekhez hozzátartozó
fajt lásson a megjelenõ, s megtelepedõ nagyragadozókban.

A haszonállatokat tartó gazdálkodók e fajokkal szembeni
ellenérzései o lykor nem alaptalanok, de állatállományaikat
nagyságrendekkel nagyobb mértékben sújthatják a fertõzõ
betegségek, vagy a nyájak körü l megjelenõ kóbor kutyák, mint
a nagyragadozók. A gazdák megfelelõ felkészítése és felké-
szültsége jelentõs mértékben csökkentheti, illetve teljes mér-
tékben magakadályozhatja a nagyragadozók haszonállatokban
okozott valós káreseményeit. A farkas által lakott területen
megköveteli, - ahogy egyébként máshol sem nélkü lözheti -, a
gazdálkodók állatállomány melletti folyamatos jelen létét, a
nyájat õrzõ-védõ pásztorkutyák tartását, az állatállomány mû-
szaki védelmét: a ragadozókat távoltartó villanypásztor mû -
ködtetését és a biztonságos éjszakázó helyek kialakítását. A
nem megfelelõ felkészültséggel és fegyelemmel mûködtetett
állattartó telepek mindig is sajnálatos kárvallottjai lehetnek a
nagyragadozók tevékenységének. A természetvédelem és a
gazdálkodók egymást megfelelõ idõben informáló, segítõ be-
avatkozása alapvetõ az esetleges érdekellentétek megfelelõ
kezelésében.

A Bükkben idén jún ius elején megjelent farkas immár több
mint három hónapja a területen tartózkodik. Az állat élõhelyei
hozzávetõlegesen követhetõk, detektáltak. Munkatársaink és az
egyedet észlelõ külsõ megfigyelõk, köztük vadászok, erdészek,
állattartók együttmûködése számos érdekes és izgalmas lehetõ-
séget biztosítottak a nagyragadozó élettevékenységének meg-
ismerésében. Nem meglepõ, de érdekes adat, hogy a farkas
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elsõsorban azokat az élõhelyeket használja, ahonnan a fajjal
kapcsolatos korábbi megfigyelések is ismertek voltak. A be-
gyûjtött hullatékok alapján a napokban már részletes eredmé-
nyeink lesznek arra vonatkozóan is, hogy az egyed
táplálékösszetétele miként alakult az elmúlt hónapokban.

Az egyeddel kapcsolatosan felmerülõ problémák és annak
remélhetõleg példaértékû megoldásai úttörõ jellegûek a ha-
zánkban megtelepedõ nagyragadozókkal kapcsolatos termé-
szetvédelmi kezelés tárgyában. A felmerülõ kérdések ráv ilág í-
tanak azokra a szükséges, eddig nem is mert, vagy csak érintõ-
legesen kezelt  tevékenységekre, mely naprakész felkés zültséget
igényelnek a fajjal �közvetlen� kapcsolatban lévõktõl és a
társadalom részérõl is. Ezek a tapasztalatok remélhetõleg elõ-
segítik az érintett fajokkal kapcsolatosan felmerü lõ kérdések
megoldását, s mindezek hozzájáru lhatnak a jövõben megtele-
pedõ példányok és élõhelyeik eredményesebb megõrzéséhez.

Vizsláink munkájának értékelése a
2009. évi alkalmassági vizsgák alapján.

2009. évben hat alkalommal rendeztünk vizslák részére
Vadászati Alkalmassági Vizsgát /VAV/ Ebbõl egy vizsga a
Fauna ZRT-nél 2009. október 4-én egyben megyei v izslaver-
seny is volt. Az elsõ három legtöbb pontot szerzett vizsla tula j-
donosa szép, díszes serleget vehetett át melyet büszkén meg-
mutathatott vadásztársainak.

Kompolton felvezetett vizslák száma 14, Fauna ZRT-nél
május 27-én 11, október 4-én a megyei versenyen 17,
Nagyrédén 8, Gyöngyöshalászon 12, Boldogon 15.

Ha fajtára is megvizsgáljuk vadászebeinket, ma is a rövid-
szõrû magyar vizsla a legkedveltebb, de a labradorok is szapo-
rodnak.

 rövidszõrû magyar vizsla 31
 drótszõrü magyar vizsla   9
 rövidszõrû német vizsla 17
 drótszõrû német vizsla 12
 kis münszterlandi   1

A magyar fajtákat jobban kedvelik vadászaink, talán keze-
sebbek, ragaszkodóbbak, szívesen aportíroznak, a családtagok
is bizonyára õket kedvelik, nem utólsó sorban szépek és saját
fajtánk. természetesen más a véleményük a német vizslások-
nak, akik h ivatkoznak a keményebb nagyobb munkateljesít -
ményre, talán jobban tûrik a h ideget, a nehéz terepet, különö-
sen a drótszõrü fajták.

Szaporodnak a retriever fajták is, különösen az arany
retrieverek. Megjelent mutatóban a kis münszterlandi, mely
egy nagyon eleven bájos kis kutya. Pointerrel nem találkoz-
tunk. Lassan kiszoru lnak a mai vadászatokból.

Nagyobb bánatom, hogy a 77 vizslából mindössze 21 volt
törzskönyves, harmadánál is kevesebb. Megvolt ugyan a fajta-
jelleg úgy általában, elfogadható munkát is láttunk, de a spon-
tán, ellenõrizetlen tenyésztés csak halmozza a testi hibákat,
melyekbõl volt bõven. Még szerencse hogy viselkedésbeli
hibák, így a lövésfélõség nem volt. Vagy talán ezek az egyedek
otthon maradtak? A munkafeladatokat kielégítõen teljesítették.
Az engedelmesség lehetne jobb is, ez tanítás és gazdaszorga-
lom kérdése is! Jó az elhozókészség, ugyanakkor a csapamun-
ka változatlanul gyenge. Márpedig a lábon menekülõ sebzett
fácánt és a súlyosan sérült nyulat csak tanított csapamunkával
lehet eredményesen megkeresi. A sérült vad megkeresése, már

nem csak erkölcsi kötelességünk, hanem már létkérdés sok
helyen. 15 � 20 csapa meghúzásával már tanítványunk ered-
ményesen teljesít.

A megyei verseny eredménye:

1. helyezett Magó János Nagykáta rövidszõrü
    német v izsla kan kutyája Theo 151 pont

2. helyezett Juhász László Füzesabony drótszõrû
    német v izsla szuka kutyája Liza 149 pont

3. helyezett Batki Balázs Erdõtelek rövidszõrû
    magyar vizsla kan kutyája Aszú 146 pont

Az alkalmassági vizsgák során figyelemre méltó eredményt
ért el Seres Péter boldogi vadász kutyája Aladin drótszõrû
magyar v izsla kan 159 pont,

Deák István nagyrédei vadász kutyája Fickó rövidsz. ma-
gyar v. kan 157 pont

Babus Gábor gyöngyöstarjáni vadász kutyája drótsz. német
v.szuka 150 pont

Szívós Zoltán boldogi vadász kutyája drótszõrû német
vizsla kan amely a Német  v izsla klubnál magasabb szintû
vizsgát tett 221 pontot ért el és ez alapján kapott Vadászati
Alkalmassági Vizsga-bizonyítványt.

Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy versenyre
lehet jelentkezn i vizsgázott kutyával is a szép díjért. Ez év-
ben október elsõ szombatján lesz megyei verseny és egyben
alkalmassági vizsga Hevesen.

Végül Áprily Lajos pár szép sora:
�Engem az erdõ véd s szeret,
utaimon erdõk kisértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyõk is. Égig értek.�

Dr. Harangozó Imre
Vadászkutya Bizottság elnöke
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Az Egererdõ Zrt. felsõtárkányi és
pétervésárai erdészetének területén szep-

temberben elejtett gímszarvas bikák.
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(Fotó: ifj. Nagy Károly)

VADÁSZATI KULTÚRA

OKTATÁS

KÜLÖNLEGES
SZARVASBIKÁM

TÖRTÉNETE
Örömmel értesítem a kedves vadásztársadalmat, hogy

2010. szeptember 09-én különös vadászszerencsében volt
részem.

Mivel már 73 éves vagyok, olyan kéréssel fordultam az
Egerszalóki TABÁNVÖLGYE VT.  hivatásos vadászához,
Veréb József barátomhoz, hogy szeretnék még e világi éle-
temben egy szarvasbikát lõni, mire Õ megjegyezte, hogy mi
bajom van,  halni készülök. Ezen jót is derültünk, hiszen
nagyon hosszú ideje ismerjük egymást, sok-sok vadászél-
ményünk volt együtt. Barátom közölte velem, hogy a VT.
területén az ún. Pünkösdhegyi területrészen nem messze az
én lesemtõl, tud számomra egy nyolcas selejt bikát. Megbe-
széltük, hogy szeptember 09-én üljek ki, az ott lévõ akácos
szélére, a domboldalra. Bõgés még nem volt, de a bika ezen
a helyen szokott kiváltani. Az elõzõ napokban soha nem
látott mennyiségû esõ esett, de ezen a napon nagyon szép
naplemente ígérkezett.

 Múlt az idõ, de csak nem akart jönni a várva várt nyol-
cas bika. Szürkület elõtt, de még teljes látás i viszonyoknál
az akácos fiatalosból erõs csörtetéssel elõjött egy soha nem
látott méretû szarvas, melynek a fején az akácfa ágához
hasonló torz, barkás, agancsszerû valami volt. Mivel ilyet
még életemben eddig soha nem láttam, elhatároztam, hogy
meglövöm.

A lõtávolság kb. 40m volt, de az izgalomtól a lövésem
kicsit hátra csúszott, így a bika jelezte a lövést, de elrohant.

 Azonnal telefonáltam Veréb Józsi barátomnak, aki a
Démon nevû kutyájával 15 percen belül a helyszínen volt. A
kutya a rálövés helyén azonnal felvette a csapát, és rövid
idõn belül hangos ugatással állította a bikát. Ekkor Józsi

barátom megkérdezte, hogy Papa � mert a VT-nél ez a be-
cenevem-, vállalod-e a kegyelemlövést. Én igent mondtam,
és jó széllel rámentünk az akkor már nagyon beteg bikára,
és egy jól irányzott lövéssel sikerült nyaktövön lõni.

 Akkor még nem tudtuk, hogy ez a bika egy állatorvosi
eset, ugyanis zsigereléskor derült ki, hogy heréi egyáltalán
nincsenek, a nemi szerve teljesen csökött, fejletlen volt, és
négy csecsbimbója volt. Zsigerelt súlya 200 kg. Hivatásos
vadász barátom a fogai és gyöngyfoga alapján idõs korúnak
ítélte.

 A trófea preparálásra került.

Zárszóként teljesült kérésem és óhajom, idõs fejjel gaz-
dagabb lettem egy különleges, egyedülálló vadásztrófeával.

               Vadászüdvözlettel:            Sulyok Ernõ
                                                          Sportvadász
                                                 TABÁNVÖLGYE VT.
                                                       EGERSZALÓK

Balra az elejtõ Sulyok Ernõ jobbra Veréb József hiv. vadász.
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A Gyalogút-lápai kan
November kilencedikén, kedden mentünk fel az akkor még

nyaralónak használt házunkhoz a Mátrába, K. Jánossal, a soron
következõ munkákat elvégezni és természetesen vadászni. A
két nap ottartózkodásunk alatt az esõ kisebb nagyobb erõvel, de
megszakítás nélkü l esett. Már az odafelé utunkon szerencse ért
bennünket: hat négyzetméter hungarocell szigetelõanyagot
találtunk � biztos valami teherautóról eshetett le � amire éppen
nagy szükségem volt, a Fiat Panda tetejére pókoztuk és már
mentünk is tovább, neki a Mátrának.

Az elsõ este a Kürti-völgyi mederát járónál ü ltünk fel a
Tóth-kutjai magaslesre. Az esõ csendesen szemerkélt, János a
kisérõm még nem látott golyós fegyverrel vadat elejteni, ezért
az általunk látott kb. nyolc-kilenc darab õz közü l hosszas vizs-
gálódás után egyet lõttem. Az õzet miután annak rendje-módja
szerint rendbe tettem, leadtuk a recski vadátvevõnél.

Másnap reggel a Gyalogút�lápához indultunk cserkelni
szakadó esõben. Már az odafelé � természetesen sötétben �
utunk alatt két helyen ugrottak meg tõlünk a szarvasok, de
meglátni nem tudtuk õket. Virradatra a Gyalogút-lápához ér-
tünk � így volt kiszámítva. Ez vadászterületünk egyik legszebb
erdeje, egy öreg, lábas, cseres-tölgyes. Itt-ott szép újulattal az
alján. Az egész terület egy völgy, amely egy öreg böhönc me-
zei juharral kezdõdik, egy út visz végig az alján, egészen a
tetõn lévõ síremlékig, a  Fábián-kereszt ig. Lehet vagy húsz
hektár a kiterjedése, három oldalán különbözõ korú fiatalos,
cseres-tölgyes-gyertyános, a negyediken pedig erdei fenyves
határolja. Szépen van makk az öreg fák alatt, ritkaság hogy az
ember itt vaddal ne találkozzon! Ezt a  területet cserkeltük vé-
gig, az alkalmas helyeken hosszabb ideig meg-megállva. Most
is láttunk vagy négy-öt szarvast, de lövéshez nem juthattam,
mert messze voltak. Teljesen felmentünk a keresztig, majd
vissza. Csendesen beszélgetve magyarázom Jánosnak � már
reggel fél nyolc volt � hogy hol ugrottak meg a disznók múlt -
kor, amikor megjelenik egy szarvastehén tõlünk kb. nyolcvan
méterre, utána még kettõ, majd három darab három-négy éves
fiatal bika következett. De annyi idõ nem telt el, mint addig,
hogy ezt a négy sort leírtam, máris észrevettek, megugrottak, a
lövésre még gondolni sem lehetett. Annyit sikerült megállapí-
tanom, hogy az egyik, szerintem harmadik agancsú bika lõhetõ.
Ezzel a reggeli vadászatunk végetért, igyekeztünk a Pandához,
mert teljesen el voltunk már ázva.

Az esti lessel nem sokat dicsekedhetünk, õzeket láttunk a
most éppen gyengébben hulló esõben, egy magasles jótékony
szárazságából a Kürt i-völgyben. A társam nagyon fázott, ezért
a lest abbahagytuk és mentünk haza a nyaralóba melegedni,
szárítkozn i, nomeg a reggeli vadászat esélyeit taglaln i.

Tizenegyedikén csütörtökön reggel is mét a Gyalogút-
lápához indultunk cserkelni. Az idõ is kedvezett: az esõ alább-
hagyta valamennyire. A kis Fiatot szokás szerint a Gyula-
majori h ídnál hagytuk. Onnan gyalog folytatva utunkat, a göd-
rös, víztócsás, keréknyomos úttalan úton, borús éjszakában,
teljes sötétségben. Mint ha valamit éreztem vo lna, mert ön-
kéntelenül megálltam az öreg juhar elõtt, a puska céltávcsövét
és a fegyver lámpa üvegét tisztára töröltem, belenéztem a cél-
távcsõbe és ellenõriztem a biztosítót is. Amikor a jól felázott
talajon csendben odaértünk, ahol két hete az egyik vadásztár-
sammal disznó kondával találkoztunk, halk roppanást hallottam
bal oldalról, azonnal megálltam és máris jött az újabb roppa-

nás. Már meg is láttam a nagy testet, amint jön befelé az oldal-
ban. A lövéshez felkészültem, fegyverem már a vállamnál
nyugodott. A nagy disznó � mert hát az volt � tõlem kb. hu-
szonöt méterre megállt, de úgy, hogy a fejét teljes egészében
eltakarta egy vastag cserfa. Mitévõ legyek? � v illant át az
agyamon � a jónál jobb alkalom nincs, lõni kell! � gondoltam.
A kan oldotta meg a kérdést, bizonyára megérzett valamit fi-
nom ösztönével � fejét és tesét a hegynek igyekezett ford ítani
amerrõl jött, lassan, nagyon óvatosan készült elugrani! Ekkor
már nem haboztam, elengedtem a golyót. A nagy disznó meg-
ugrott, kb. harminc méteres vágta után jól hallottam, hogy
egyhelyben rúgja az avart � majd elcsendesedett. Enyhe reme-
gést éreztem, az átélt p illanatok izgalma most jött ki rajtam.
Révedezésembõl egy disznó ritkán hallott érdekes hangja zök-
kentett ki � amely nem kocától származott, hanem egy kan
hangja, aki most a társát, szövetségesét veszítette el. Két öreg
kan gyakran jár együtt, valami laza, de legalább az egyik szá-
mára gyümölcsözõ kapcsolatban. A lövésem öt óra ötven perc-
kor hangzott el, még alig hajnalodott, sõt az ég is borús volt,
ezért a  másik disznót nem sikerült meglátnom, teljes csendben
elment az egyébként azon a részen bokroktól mentes, tiszta aljú
erdõben. Mondom a kisérõmnek: Menjünk tovább, visszafelé
majd megnézzük a d isznót! Még szarvas mozgást észleltünk,
majd láttunk három õzet és mókusokat. Egy óra múlva
visszetértünk a disznóhoz, ott találtuk ahol az utolsó zörgést
hallottuk. Engem kis árok választott el a zsákmányomtól, ezért
a kisérõmet kértem, hogy húzza odébb a disznót, hagy lássam,
de egyedül nem bírta! Erre én is odamentem és megszemléltük
ezt a nagyon szép kant, amit még ezideig ember nem érintett �
õsi szokás ez, b irtokba venni a zsákmányt, egy kicsit elidõzn i
mellette. János segítségével feltörtem a kant, jó kamra lövése
volt, a golyó a szívet és a tüdõt is érte. Egyébként a 11,2
gramm lövedéksúlyú Sellier-Bellot lõszerrel vadászom minden
vadfajra, ami itt is alapos munkát végzett. A d isznó rendbeté-
tele után jármûvet kellett néznem, hogy a vadat a Fiat ig leszá l-
lítsuk. A közelben lévõ Gyula-majorba mentem, ahol egy va-
dásztársam V. István lakik, aki végül is segítségemre sietett, jó
öreg Lada Nivájával behoztuk a disznómat a mûútig, itt né-
gyen, betuszkoltuk a vadat az egyébként két üléses, hátul do-
bozos, roló ajtós kis Pandámba. De csak úgy fért, hogy az
egész nagy feje hátra kilógott, a két hátsó lába pedig az egyik
oldalablakon kandikált ki! Miután vadásztársamtól elköszön-
tünk, a kis autó vidám duruzsolása kíséretében mentünk be a
faluba a kannal. Lõ jegyzék, krotáliaszám, beírónapló, szállítás,
közben több helyen megállás, gratulációk, itt-ott egy kis irigy-
séggel vegyítve � telt a további idõnk. Az agyarakat nagyon
féltve, óvatosan megnyúztam a kan orrát, majd a megfelelõ
helyen csontfûrésszel leválasztottam az állkapcsokat a fejrõl. A
disznó súlya leadáskor százhuszonegy kilogramm volt, az
agyarak hossza a kifõzés után 18,5 és 17,5 centiméter. A vára-
kozásomhoz képest az agyarhosszak kissé alulmaradtak, de ez
a kan ilyen agyarfejlesztõ képességgel rendelkezett. Életkorát
öt évesre becsültük, volt aki többre. Minden esetre kifõzés után
az alsó agyarak minden vésés, erõlködés nélkül kicsúsztak a
helyükrõl. Rég nem lõttem ekkor dis znót, boldogságom nem
ismert határt és az agyar kifõzés után a Feri bácsival történõ
esti beszélgetéssel ért véget ez a szép vadásznap. Nagy élményt
nyújtott nekem a Recsk-i határ! Holnap lesz Anyám születés-
napja, kimegyek hozzá a temetõbe és Neki is megköszönöm!

Barták Imre
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Karambol egy õzsutával
Valamikor a hetvenes évek közepén, utolsó, évadzáró vadá-

szatunkra készü ltünk.
Apróvadas terület lévén, nyúlra és fácánkakasra mentünk.
Eljött a vasárnap reggel, fél hétkor keltem, majd szokásom

szerint kinéztem az ab lakon, hogy milyen idõ várható, hogyan
öltözzek.

Még fiatal voltam úgy 50-52 éves, egészséges tettrekész,
jólövõ vadászember.

Magamra húztam az elõzõ este elkésztett vadászgúnyát,
fogtam a hátizsákomat meg a puskámat és indulás a kocsihoz.

A nap már kelõben volt, sugarai bevilágították elõttem az utat
gyönyörû idõ és nagyon szép nap várt ránk. Tele voltam jó érzé-
sekkel, vidámsággal egyszóval boldog és gondtalan voltam.

Mikor a vadászterület határához értem, letértem a terü le-
tünkön keresztül vezetõ fö ldútra, majd a füzesabonyi vasútvo-
nal mellett mentem végig, ahol messzirõl latom, hogy egy
madár ül a  vasút melletti te lefondróton. Odaérve látom, hogy
egy hatalmas szürkevarjú gubbaszt a dróton. Megálltam és
néztem a varjút, azonban az rámse bagózott mozdulat lanul ��
aludt �� tovább.

No mondom ez egy végtelen kártékony gazember, amelyik
megfogja még a kisnyulat és a fácáncsibéket is, meglövöm.

Elõveszem a puskát a tokból, összerakom, betöltöm és úgy
a kocsi ablakán kitartva, megcélozom a madarat.

Elcsattant a lövés, mire a varjú csak lefordul a  drótról, még
a szárnyát sem csapta szét, csak úgy egyszerûen leesett.

Oda megyek hozzá, felveszem, akkor látom, hogy meg van
fagyva, már döglötten ült a dróton, de hogy hogy tudott meg-
maradni ott fenn azt sehogy sem értettem. No mondom ezt jól
agyonlõttem.

Gondolataimba merülve mentem tovább.
A vadászházhoz érve, ahol a  találkozó volt, már nagy volt a

nyüzgés.
A vadászfeleségek késztették az edényeket, pucolták a

hagymát, a burgonyát, mások a vizet késztették az üstökbe,
söprögettek takarítottak egyszóval mindenki el volt foglalva.
Nagy volt a vidámság, mindenkin elhatalmasodott a felszaba-
dultság érzése, jól kezdõdött a nap.

Úgy fél kilenc felé a vadászmester összehivat a vadászokat,
elmondta az aznapi tervet, megtartotta az eligazítást, felh ivat a
figyelmet a balesetek elkerülésére, alacsonylövés,
fagyosföldrõl a sörét megpattanását, stb.

Majd elindultunk. Pár száz méter után megálltunk és kezdte
szólítani a vadászokat. Egyesek jobbra, kettesek balra mentek
libasorba, egy puskás egy hajtó.

Szikrázott a nap, meleg téli idõ volt. A talaj száraz volt, mi-
vel azon a télen igen kevés hó esett, így nem kellett sárba cup-
pognunk és nem les z piszkos az elejtett vad sem.

Innen is, onnan is lövések hangzottak, a kitörõ nyulakra.
A kör befejezése után 10 darab nyulat beküldtünk a vadász-

házhoz, amibõl a vadnyúlpörkölt készült. Odabent már vadá-
szokból önként jelentkezõ hentesek várták, hogy megnyúzhas-
sák és feldarabolják õket.

Hogy egész nap mennyi nyulat és fácánt lõttem, arra már
nem emlékszem, de sokat az biztos.

Négy nyúl és három fácánkakas volt a kompetencia a vadá-
szoknak, az asszonyok és a hajtók is kaptak egy-egy nyulat.

De térjünk vissza a vadászat vége elõtti fél órára.
Már a vadászház közelében jártunk, a ház körül lévõ akác-

erdõben, ahol úgy pattogott elõttünk a sok odaszorított nyúl,
mint a szöcske nem gyõztük lõni.

Éppen emelem a puskám egy nyúlra mikor a  szemem sar-
kából észreveszem, hogy egy megrémült õzsuta, elnyújtott

vágtában rohan felém. Leengedtem a puskát és próbáltam el-
lépni elõle, de akkor õ is arra kanyarodott ezt látva vissza lép-
tem, de ugyan akkor õ is irányt váltott. A következõ másod-
percben teljes sebességgel, leszegett fejjel

bele a gyomromba.
A feje kibujt a puska és a puskaszíj között, ezzel kirántotta

a kezembõl a  kibiztosított puskát és vagy ötméterrel odébb
verte a földhöz, hogy megszabaduljon tõle. A csoda az, hogy
nem sült el. De még jó hogy nem bak volt, ennek nem volt
agancsa.

Még azt láttam, hogy unoka öcsém Pali odamegy, és hátra
húzza a biztosítót a földön fekvõ puskámon, aztán elsötétült
elõttem a világ��

Arra eszméltem, hogy ketten felemelnek, felállítónak és
megpróbálnak lelket verni belém.

Borzasztóan fájt a  gyomrom és a mellkasom. Nem kaptam
levegõt, köhögtem, fu ldoklottam. Azt h ittem ott halok meg.

Nagynehezen aztán annyira rendbe jöttem, hogy betámo-
gattak a vadászházhoz, ahol beültem a kocsim hátsóülésére,
aztán a segítõim magamra hagytak.

Kis idõ múlva oda jött hozzám Dr. B. Mátyás orvos va-
dásztársunk, kérdezte, hogy vagyok? Mondom neki, most már
valamennyire jobban de nagy fájdalmaim vannak. Aztán mi
lehet ennek a következménye kérdeztem? Azt mondja �� má j-
repedés, gyomorvérzés ��. És akkor mi lesz, kérdeztem ? Azt
mondja : �� összeesel és meghalsz ��. No mondom ez jó bizta-
tás. Persze ehhez ismerni kell az Õ végtelen kedves, humoros
ugratásait.

Ott feküdtem a kocsiban, közben odabent jóízûen megebé-
deltek, elõkerültek a sörök, borok, üdítõk, szórakoztak, vicce-
ket, történeteket meséltek, jókat nevettek.

Úgy négy óra felé éreztem, hogy nagyon éhes vagyok.
Beténferegtem a házba és kérdeztem az orvos barátunkat,

hogy Matyikám ehetek én valamit?  Erre Õ �� miért van még
kaja �� ?

Különben egyél, ha jó esik.
Valamely ik asszony összekapart egy kis nyúlpörköltet

krumplival.
Amit én jó ízûen elma jszoltam.
Egyre jobban éreztem magam, csak a mellem nagyon fájt.
Indulás elõtt orvos barátunk azt mondja, holnap menj be a

balesetire és nézesd meg magad.
Hazaérve lefeküdtem és próbáltam elaludni, de ez nem si-

került egész éjszaka.
Reggel felé egy hatalmas tüsszentés jött rám, miután azt

éreztem, hogy megnyit alattam a fö ld, a mellem szétszakadt,
majd utána kirázott a hideg.

Mondom ennek fele se tréfa, elmegyek az orvoshoz.
Másnap bementem az SZ. T. K.-ba, ahol megvizsgáltak és

megkérdezi az orvos, hogy mi történt velem?  Mondom neki,
hogy elütött egy õz.

Egy visszafojtott mosoly jelent meg az arcán és megkér-
dezte az meg, hogy lehet?  Mondom: vadászaton a sok lövéstõl
megrémült és én pont útjában voltam. Az más.

Menjen át a röntgenbe és hozza vissza a leletet.
Megállapították, hogy két bordám el van törve.  Kaptam

egy széles, szoros kötést a mellkasomra, menjek haza és fe-
küdjek egy hétig lehetõleg mozdulat lanul.

A hét alatt igen sokat szenvedtem, szidtam a hülye õznek
minden felmenõ-lemenõ rokonát.

De túléltem. Újra sütött a nap, gyönyörû volt a világ és szép
volt az élet.

Nagyon jó nyolcvan évesen visszaemlékezn i rá .

Pók István
Eger
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Nyírségi õzbak
Vendégvadászatra hívást kaptunk a VADKER Kft.-tõl.
A meghívást örömmel elfogadtuk, hiszen még a Nyírségben

nem vadásztunk.
Hajzer Lajos vadõr meglepõdött, hogy egyszerre két hölgy-

vadászt is vadásztathat. Elmondása szerint még nem kísért
vadászhölgyet.

A Nyírségi Nimród VT. területén sikerü lt terítékre hozni
2010.08. 10 és 11.-én egy 3.20 és egy 3.55 g.-os õzbakot.

Ezúton is köszönjük a VADKER Kft.-nek ezt a csodálatos
kétnapos vadászatot.

Köszönjük Szent Diana Istennõnek, hogy velünk volt.
Mi pedig kétnapos vadászélménnyel gazdagabban tértünk haza.

Lukovszki Jánosné
és

Szekeres Szilv ia

V á r a t l a n    ö r ö m . . .
Szeptemberben hivatali munkám sem a szabadságom kivé-

telét sem pár napos elmenetelt nem engedte, hogy szarvasbõgés
ideje lévén, rövid idõt az erdõn tölthessek. Késõbb úgy alakult
a hónap negyedik hetének két utolsó napja szabaddá vált. Meg-
örültem, mert reméltem még tart, még hallhatok szarvasbõgést,
ha már a két napban bikára vadászni nem tudok. Már kimene-
telem elõtti este elhatároztam, reggel a gilitki vadföldünkhöz
vezetõ út nagykanyarjába megyek.

Mikor a pusztafalui homokbányánál gépkocsimból kiszáll-
tam, piros csík még nem látszódott az ég alján, de mellbevágott
az éjszaka hidege. Három töltényt a puskába, négyet zsebre
téve, keresõtávcsõvel a nyakamba és betöltött fegyverrel a
vállamon indultam a tervezett helyemhez. Az éjfél után kelõ,
de már fogyó hold adott annyi fényt, amiben az út melletti
lomberdõben is megláthattam volna a közelben lévõ vaddisz-
nót, õzet vagy szarvast. Az egyre emelkedõ földúton - néha
felvillantva zseblámpámat, amivel házi szabályunk szerint
estétõl napkeltéig az erdõn való közlekedés alkalmával jelezni
kellett - lassan ballagtam. Míg felfelé mentem, távolró l három
különbözõ helyrõl, különbözõ hangú bikák bõgését hallottam.

Felérve úgy helyezkedtem, hogy az út folytatását még kb
200 méter hosszan láthatom, az alattam lévõ katlan sûrûjében,

ha lesz ott vadmozgás, meghallhatom, a katlan túlo ldalán, a
Kerekárnyék-i fenyvesbe és mellette a szálerdõbe beláthattam,
valamint a Jófia-völgy bal oldali erdejének nagy részét jó lát-
tam. Igaz ez utóbbinál - mivel tartózkodási helyem magasab-
ban volt - csak az erdõ lombját nézhettem, amit a  természet
festõje már sárga-barna festékkel kezdett színesíteni. Helyem-
rõl pontosan meg tudtam határozni ha volt ott bika és bõgött, a
bõgés helyét, ha újra bõgött, haladásának irányát. A hátam
mögötti domboldal sûrû fiatalosa nem volt o lyan magas, hogy
onnan szarvas megjelenésére számíthattam volna.

Körülöttem csend volt. A madarak még nem ébredeztek, a
környék közútjain még nem jártak gépjármûvek, amik zúgá-
sukkal e csendet megzavarhatták volna, de nem hallatszott ide
Bátor falu kutyáinak ugatása sem.

Elhelyezkedésem után röviddel észrevettem, fák koronája
fölött az ég alja megszakadt, hosszú vékony de egyre táguló és
pirosodó csík jelent meg, s ezzel együtt mintha hidegebbet is
éreztem volna. Nem sokkal utána a völgy végének irányából
lassan haladó ritka párafelhõ úszott Köleshely felé, ami nem
nagyon zavarta a völgyre való rálátásomat. Talán a napkeltét
köszöntötte az az öreg b ika, melynek mélyhangú erõs bõgése a
völgy végébõl, vagy a tõkés út irányából hallatszott. Tudtam,
L.Pista vadásztársam az ott  lévõ lakókocsijában tölti vadászat-
ra szánt idejét. Ha még nem volt ébren, ez a bõgés biztos
felébresztette. Oda nem mehettem, arra Pista vadászik, nem
akarom zavarn i. Biztos az a bika már korábban is ott bõgött,
már kinézte magának, azt szeretné elejteni.  Késõbb a mögöt-
tem lévõ sûrû felsõ részébõl két vadmalac visítása hallatszott.
Valószínû a koca vacko lása közben a malacok helykeresésük-
kor akaszkodhattak össze.  Ezzel most nem törõdtem, most a
bõgõ bikák hangja érdekelt, amik már több irányból is hallat-
szottak. Nem sokáig kellett várnom mikor a völgy baloldalán a
Szénégetõ gerinc lábas erdejébõl egy másik, hasonló korú bika
is bõgni kezdett. Elõször hosszabban, másodszor rövidebben
bõgött, de a bõgés mindkétszer egy helyrõl hallatszódott. Ott
bõgött, ahol jelen létére gondolatban számíthattam. Ugyan mer-
re halad? vetõdött fel bennem a kérdés.  Rövid idõ telt el, mi-
kor ugyan annak a bikának a hangja ismét hallatszott, de akkor
már a kakasvölgyi sûrû felsõ részéhez közelebb volt. Arra
számítottam, ez a rudli ha tartja haladásának  irányát a sûrûbe
akar bemenni. De gondoltam arra is � miután régen voltam
ezen a terület részen és nem tudtam megis mern i a szarvasok
mozgását - esetleg lejön az oldal aljában fo lydogáló kis érhez
inni, vagy a völgyön átjön a Gyöngyvirág oldalba megpihenni.
Még jóformán végig sem gondoltam mit tegyek, mikor abból
az irányból, de az o ldalban valamivel lentebbi helyrõ l, fiatal
vékony hangú bika, bõgésnek nem nevezhetõen nyekergett. Ezt
hallva tudtam, nemcsak csapatbika, hanem kísérõ bika is van a
rudli közelében.  Ezen a völgyön három bõgõ bika van?!  döb-
bentem meg. Ez már megmozdította fantáziámat. Gyorsan
felkeltem helyemrõ l, kissé visszamentem az úton és a gyepes
részen lemenve bementem a Kakasvölgybe, ha lefelé jönnek,
onnan lopakodhassak a rudli elé.

Miközben a fenti útró l a völgyi út belsõ végéhez értem, há-
roms zor hallottam a fölöttem lévõ bika bõgését. Már kerestem
azt helyet, ahonnan � zörgésüket hallva - észrevétlenül eléjük
tudok lopakodni, amikor a fenyves túloldaláról az oldal félma-
gasságából egy furcsa, semmire nem hasonlító hangot hallot-
tam. Hirtelen nem tudtam mi lehetett, de pár másodperccel
utána, abból az irányból nagy bokorzörgéssel valami felém
közeledett. Vaddisznóra számítottam, amit a rudli felzavarha-
tott. A hang hirtelen megszûnt, gondoltam beért a fenyvesbe,
ahol a zaj okozóját már veszély nem fenyegetve ott megpihen.
Még végig sem gondoltam az egészet, mikor a  fenyvesbõl
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hirtelent bika ugrott ki és rohant a mögöttem lévõ erdõn felé.
Csak az agancsát néztem. Fiatal b ika volt, mindkét szár befelé
forduló, világosra dörzsölt túl hegyes ágvégekkel. Látva gyil-
kos agancsát nem gondolkoztam, vállamró l lekaptam a puskát
és célzás nélkü l � akkor már velem egy magasságban volt - l0
lépésrõl rálõttem. A bika orra bukva úgy esett el feje  az úton,
teste a bokrok között feküdt. Ez a b ikalövés oly gyorsan tör-
tént, hogy hirtelen fel sem fogtam az egész történést.  Még
észhez sem tértem, mikor a fenyves alatti út felõl, hangos ág-
roppanást hallottam. Hirtelen kezemet a zárdugattyúra téve új
töltényt csúsztattam a csõbe, és a legközelebbi fa mögé állva a
hang irányába figyeltem. A lövés hangjára megugró újabb
nagyvad közeledésére, számítottam. A figyelésben talán egy-
két perc telhetett el, mikor az úton Pista alakja jelent meg.
Kilépve a fa  mögül, Pista is én is ugyancsak meglepõdve, kö-
szöntöttük egymást..

Mire lõttél? Kérdezte Pista.

Bikára mutatva közö ltem, ott fekszik, nézd meg.

Már a kanyarban voltam mikor a  lövést hallva tudtam, va-
laki itt vadászik, de hogy Te legyél és fõ leg itt bikát lõjél, arra
nem számítottam, mondta Pista. Azután megnézve a bikát,
töretet készített, majd kalapjára téve nyújtotta át és gratulált
sikeremhez.

Megköszönve gratulációját, röviden elmondtam a lövés
elõzményeit és történését. Megemlítettem azt is, lehet, hogy ez
a bika a rudlit kerülgetve valamelyik ünõvel akart párt alkotni.
Ezt vehette észre az öreg bika, ezért agancsával � valószínû az

lehetett az a különös hang � a rudli közelébõl nem v ilággá,
hanem egyenesen a halálába zavarta.

De most mit csináljak? Ezt a b ikát az autómmal, amivel ide
be sem tudok jönni, nem tudom elszállítani. Honnan kellene
segítséget kérnem?

Azt javaslom, mondta Pista, menjél be Bátorba, ott lakik
M. Jancsi a TSz elnöke, aki tagunk is és kérd meg, engedélyez-
zen egy tgk idejöttét amivel a bikát beszállíthatod.  Ha ez nem
megoldható, menjél v issza Baktára G. Pista bácsihoz a fuvaro-
sunkhoz, Õ jöjjön ide lovas kocsijával és vigye be. Addig még
ezt intézed, itt maradok, kizsigerelem és vigyázok a b ikára.

M. Jancsi engedélyezte, sõt õ velem jött a gkt vezetõjéhez
megbeszéln i  a  beszállítással kapcsolatos dolgot.

Visszaérkezésünk után a kizsigerelt b ikát hárman tettük fel
a tgk platójára és hoztuk be a Vadátvevõhöz.

Soha ilyen könnyen, egyszerûen, gyorsan nem lõttem bikát
mint most, amikor még a látására sem gondoltam, megeléged-
tem volna bõgések hallgatásával.

Ilyen a vadászszerencse. Máskor egész szezonba jártam
utánuk, mégsem sikerült elejtenem, most többnapos megfigye-
lés, izgulás és idegeskedés nélkül hoztam terítékre, ha nem is
erdõ öreg királyát, de mindenesetre király i fejdísszel rendelke-
zõ tagját.

Id. Kalo László

HASZNOS INFORMÁCIÓK
VADÁSZOKNAK, VADGAZDÁKNAK

Tisztelt Vadász Kollégák!
A Károly Róbert Fõiskola Természeti Erõforrás-
gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi
Intézete kihelyezett formában, az Ors zágos Magyar Vadász-
kamara egyes megyei szervezeteivel együttmûködve elsõsor-
ban a vadászmesterek és más sportvadász kolléga számára
vadgazdálkodási technikus képzést indít. A képzés terv sze-
rint a Szo lnokon, Szekszárdon, Nyíregyházán, Debrecenben,
Eger és Miskolcon kerü l indításra a jelentkezõk létszámától
(minimum 15 fõ) függõen. E vadgazdálkodási technikus képzés
levelezõ formában kerü l oktatásra, idõtartalma nyolc hónap. A
konzultációs jellegû 8x45 perc idõtartamú órák szombatonként
kerülnek megtartása. A képzés megkezdésének várható idõ-
pontja 2011. elsõ negyedévében lesz.

A képzés indítását a következõk miatt tartjuk fontosnak: A
vadászatvezetéshez � a Vadászati törvény többszörösen módo-
sított 79/2004 (05. 04.) FVM rendelete kötelezõen elõ írja, hogy
vadászatot vezetni csak minimum középfokú vadászati és vad-
gazdálkodási szakképesítés birtokában lehet. Mindezek mellett
a Fõiskola is fontosnak tartja a vadászati és vadgazdálkodási
szakemberek képzését és továbbképzését. Az Országos Magyar
Vadászkamara és Vadászszövetség területi szervezeteinek
szakember állománya, valamint a Fõ iskola személy i állomá-

nya, a meglévõ oktatási tapasztalat és adminis ztratív háttér
lehetõvé teszi a  technikus képzés kihelyezett indítását.

Miért érdemes elvégezn i a vadgazdálkodási technikus kép-
zést:

1. A jogszabály által elõ írt középfokú vadászati szakké-
pesítésnek számít, így aki elvégzi vezethet vadászatot
és hivatásos vadász munkakört is betölthet.

2. A technikus képzés elvégzésének feltétele a
motorfûrészkezelõi OKJ-s végzettség megléte.

3. A megszerzett technikus képzettség birtokában gyor-
sabban elvégezhetõ a Károly Róbert Fõisko la Termé-
szeti Erõfo rrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Karán
induló Vadgazdálkodási technológus felsõfokú szak.

4. Megszerzett technikus, illetve technológus szak plusz
pontot jelent fõiskolai s zakokon való továbbtanulásá-
nál és a technológus szak elvégzése esetében tanulmá-
nyi beszámítás is kérhetõ különösen a Károly Róbert
Fõiskola Természet ierõforrás-gazdálkodási Karán
történõ Vadgazda mérnöki BSc. s zakon (a
kreditátvitel lehetõsége miatt).

A jelentkezés feltételei:
1. Érettségi bizonyítvány.
2. Érvényes vadászjegy.
3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
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4. Mezõgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosít-
vány (T, vagy B kategória).

További feltételek:
A vadgazdálkodási technikus bizonyítvány megszerzésének (de
nem a tanfolyamra való jelentkezésnek) feltétele a motorfûrész
kezelõ végzettség megléte. Akinek ez n incs meg elvégezheti
egyénileg, de a Fõ iskola is indít � igény esetén � a vadgazdál-
kodási technikus képzéshez igazodó motorfûrész kezelõ i tan-
folyamot. További követelmény a technikusi végzettség meg-
szerzésének az 5 modulzáró vizsga sikeres letéte utáni Szakmai
vizsga teljesítése.

A tanfolyam várható kö ltsége 150 000.- Ft, további kö ltség a
tankönyvek ára kb. 17 200.- Ft, és a v izsgadíj kb. 20 000.- Ft.

Kedvezmények:
1. A tanfolyam költsége három részletben is befizethetõ.
2. Aki a technikusképzéssel párhuzamosan 2010. no-

vember 15-ig, jelentkezik a Káro ly Róbert Fõiskola
vadgazdálkodási technológus szakára, állami finanszí-
rozású képzésre (tehát ezért a képzésért nem kell fi-
zetnie), nappali vagy levelezõ tagozatra a technikus
képzés díjából 30% kedvezményt kap. A technológus-
képzés nem jár p lusz idõ- és tanulmányi ráford ítással
az elsõ évben (a két képzés elsõ idõszaka átfedésben
van). A középfokú végzettség megszerzése után leg-
feljebb 6 hónap további képzés után letehetõ a felsõ-
fokú vizsga.

További információ kérhetõ a megyei vadászkamara titkáránál,
illetve a Károly Róbert Fõ iskola Felnõttképzési Központjában
Tusnádi Pétertõl.

Elérhetõségek: cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
e-mail: ptusnadi@karolyrobert.hu

 telefon: 37 / 518 � 260
fax: 37 / 518 � 487

Az Állategészségügyi Hatóság
aktuális információi:

Az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi
Hivatala 2010.július 19-23. között helyszíni ellenõrzõ látoga-
tást folytatott le Magyarországon. A látogatásra a klasszikus
sertéspestis 2008. év i ellenõrzés nyomon követéseként került
sor. Az ellenõrzõ látogatás célkitûzése a magyarországi illeté-
kes hatóság klasszikus sertéspestissel kapcsolatos intézkedé-
seinek felülvizsgálata és értékelése volt. Különösen a hatóság
által a  vaddisznók között elõforduló klasszikus sertéspestis
megelõzésére tett intézkedésekre, a fertõzött területeken kívülre
terjedésének megelõzése érdekében hozott intézkedésekre.

Heves megyében július 20-án került sor a helyszíni ellenõr-
zésre, amikor az Apci-hús Kft. vágóhídján, a Gyöngyöspatai
VT vadbegyûjtõjén, majd egy gyöngyöspatai kis létszámú
sertésállományban tettek látogatást az ellenõrök.

A látogatást végzõ csoportot az FVO két ellenõre és egy
nemzeti szakértõ, két h ivatalos tolmács, a Minisztérium, az

MgSzH Központ és a Heves megyei MgSzH kollégái alkották,
összesen 18 fõs csapatot képezve.

Az ellenõrzés vadászatot és a vad kezelését érintõ részében
a Gyöngyöspatai VT kezelésében lévõ vadbegyûjtõ helyen a
vadászattal és a vadbegyûjtõvel kapcsolatos dokumentáció és a
körülmények ellenõrzése történt. A vizsgálódás egy-egy azo-
nosító számot az elejtéstõl a vadtest elszállításáig
nyomonkövetve részletesen elemezte az elejtett vad útját, ki-
terjedt a begyûjtött zsigerek darabszám szerint i els zámolására
is. Eredményként összességében elmondható, hogy a VT meg-
felelõen hajtja végre az utasításokban foglaltakat mind a vadá-
szat, mind a vadbegyûjtõ üzemeltetése során, Kiss Gyula vadõr
pedig kiválóan megválaszolta a három EU ellenõr keresztkér-
déseit. Hiányosságként jelölték meg a társaságnál azonban,
hogy az elhullott vizsgálatnak alávetett vaddisznók száma
nagyon alacsony.

Ezúton is felh ívom a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy
az Európai Unió Bizottsága 2010. június 25-én kiadta a
2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis vaddisz-
nókban történõ elõfordulásával kapcsolatos járványvédelmi
intézkedések tekintetében történõ módosításáról szóló
2010/354/EU számú határozatát. A határozat a fertõzött terü-
letekrõ l történõ vadtest és feldolgozott vadhús kiszállítást a
fogadó hely illetékes hatóságának engedélyéhez köti.

A határozat értelmében a nem fertõzött területen lakó egyé-
ni vadásznak is, aki a negatív vizsgálati eredmények birtokában
megvásárolja és haza szeretné vinni a  lõtt vaddisznó testet
befogadó nyilatkozatot kell beszerezn i a test beszállításához.
(A vendégvadász illetve a vadászatra jogosult kérésére a Heves
Megyei MgSzH Élelmis zerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóság befogadó nyilatkozatot kér a  beszállítás helye
szerinti megyei MgSzH ÉbÁI igazgatóságtól). Reményeink
szerint, ez minden megye vonatkozásában rövidesen lezajlik,
és nem kell egyesével minden kilõtt állatra  a befogadó nyilat-
kozatot megkérni.

Ugyanezen határozat megtiltja a  vaddisznó testek fertõzött
területrõl történõ kiszállítását a laboratóriumi vizsgálati ered-
mények megérkezését megelõzõen. Emiatt különösen nehézzé
válik a helyzet a társas vadászatok idõszakában, amikor nagy
terítékekkel kell számoln i, és nincs mód a vadtestek kiszállítá-
sára az eredmények megérkezése elõtt a mentes területen lévõ
vadfeldolgozóba. A Heves Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság azt javasolja,
hogy a társaságok fontolják meg a vadhúsvizsgálatra alkalmas
helyek kialakításának lehetõségét a kiskereskedelmi és ven-
déglátó helyekre történõ értékesítés fokozása érdekében, a
várható felesleg levezetésére.

Dr. Eperjesi József
Heves Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-b iztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság
igazgató fõállatorvos

mailto:ptusnadi@karolyrobert.hu
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Tisztelt Vadásztársak!
A Centenáriumi Bérkilövõ VT. Gazdaságfelelõseként köszöntöm Önöket. A Generali-Providencia Biztosító Zrt-nél dolgozom bizto-
sítási tanácsadóként. Lehetõségem van egy KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYT felajánlani a VADÁSZTÁRSAK RÉSZÉRE.

Hamarosan elérkezik a  KÖTELEZÖ GÉPJÁJRMÛ FEEELÖSS ÉGBIZTOSÍTÁSOKNÁL 2011. január I. a biztosítóváltás
idõpontja. A 2010-ben vásárolt gépjármûveknél a vásárlástól számított egy év múlva, A felmondást 2010. november 26-ig szüksé-
ges megtenni.

A Heves Megyei Vadász Kamara és a Generali Biztosító között létrejött VTP SZERZÖDÉS ALAPJÁN A KAMARAI  TAGOK
kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosításnál adható LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYEKEN EELÜL 10% EXTRA KEDVEZ-
MÉNYT KAPNAK AZ ÉVES DÍJBÓL. A kedvezmény az Önökkel egy háztartásban élõ családtagjaira is érvényes.

Ehhez a következõ adatok szükségesek:

Üzembentartó Tulajdonos

Név:

Cím:

Születési dátum:

Telefonszám:

Rendszáma

Gyártmánya

Tipusa

Köbcentimétere

Teljesítménye kW

Alvázszáma

Forgalmi engedély száma

Gépjármû adatai:

Jelenlegi bónuszfokozata

2005.január 1-e után volt-e balesete, igen vagy nem, ha igen mennyi alkalommal?
Akinek 5 db-nál több gépjármû szerepel a nevén ott flotta kedvezményt tudunk adni.
HA MÁR IEYEN LEHETÕS ÉGÜNK VAN, ÉRDEMES KIHAS ZNÁLNI.

Kérem, aki a fenti kedvezményt szeretné igénybe venni, az legkésõbb 2010. NOVEMBER 15-ig juttassa el az adatokat hozzám az
alábbi e-mail címre (s zabo.miklos51@citromail.hu) vagy levélben:

Generali-Providencia Biztosító
Szabó Miklós
EGER
Barkóczy u. 9.
3300

Várom jelentkezésüket, a díj kiszámítása után mindenkit v isszahívok.

Eger.2010.október

Tisztelettel:
Szabó Miklós vadásztárs

Biztosítási tanácsadó
30/9784-768

Tisztelt lõfegyver tulajdonos!
Az alábbiakban néhány a lõfegyverek tartására vonatkozó

jogszabályi változásra szeretném felhívni, elsõsorban a vadá-
szati célú lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõk figyelmét.:

Nemrég lépett életbe a lõ fegyverek tárolásával kapcsolatos
változás ami jelenleg az alábbiak szerint alakul:

A fegyverekrõl és lõszerekrõl s zóló 253/2004. (VIII. 31.)
Korm. rendelet alapján (a továbbiakban Korm. rendelet):

42. § (1) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a lõfegy-
vert az engedélyes által állandóan lakott lakásban - szervezet
esetén õrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben -
ürített állapotban, biztonsági zárral rendelkezõ lemezszekrény-
ben, illetéktelen személyektõl e lzárva kell táro lni.

(2) Rövid lõfegyvert az (1) bekezdésben meghatározott
egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szek-
rényhez rögzített biztonsági zárral rendelkezõ lemezdobozban
is lehet tárolni.

mailto:(szabo.miklos51@citromail.hu)
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(3) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal
vagy ul traerõs biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a
tárolóhelyet õrszemélyzettel kell õrizni vagy távfelügyeleti
rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell
ellátni

a) �A� kategóriába tartozó lõfegyver,
b) 10 darabot meghaladó számú lõfegyver, illetve 1000

darabot meghaladó számú lõszer, vagy
c) lõfegyvernek vagy lõszernek a 28. § (2) bekezdés b)

vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkezõ szervezet
által történõ tárolása esetén.

(4)
(5) A lõszert a lõfegyvertõl elkülönítve, b iztonsági zárral

rendelkezõ lemezszekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szek-
rényhez rögzített biztonsági zárral rendelkezõ lemezdobozban,
illetéktelen személyektõl e lzárva kell tárolni.

Az utóbbi idõben több kérdés merült fel az engedélyezési
eljárások során benyújtásra kerülõ hatósági bizonyítványokkal
kapcsolatban:

A lõfegyverekrõl és lõszerekrõ l szóló 2004. évi XXIV. Tv.
3/A. § (3) bekezdése értelmében az engedély kiadására és
meghosszabbítására irányuló eljárásban a kérelmezõ hatósági
bizonyítvánnyal igazo lja, hogy vele szemben a (2) bekezdés a)-
c) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn.

Hatósági bizonyítványt a lõfegyvertartási engedély érvé-
nyességi idejének megújításakor, illetve új kérelmezõ esetében
kell beszerezn i. Amennyiben az engedélyes érvényes lõfegy-
vertartási engedéllyel rendelkezik, az újabb lõfegyver megszer-
zésére és tartására irányuló eljárásban ez nem szükséges.

Érvényes fegyvertartási engedély esetében nem kell kérni
hatósági bizonyítványt: európai lõfegyvertartási engedély kiá l-
lításánál, illetve lõ fegyver szállítási kérelem elb írálása esetén
sem.

Ismételten szeretném felh ívni a figyelmet a Korm. rendelet
38.§-ában foglalt kötelezettségekre. Ezen belül is az f.) pontra
miszerint a

A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy köteles
az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplõ adatok és
a lõfegyvertároló-hely megváltozását 5 munkanapon belül a
lakóhely szerint illetékes rendõrkap itányságnak bejelenteni.

Lényeges tehát, hogy a lõfegyvert a tulajdonos által állan-
dóan lakott lakásban kell táro lni, ami nem minden esetben
egyezik meg a tulajdonos állandó, bejelentett lakcímével.
Mindkét lakcím változásával kapcsolatban bejelentési kötele-
zettsége van a tulajdonosnak. A lakóhely és tárolóhely címét a
hatóság a bejelentés után a lõfegyvertartási engedélybe is be-
jegyzi, aminek díja 3.000.-Ft.

Szintén változtak az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó
szabályok, a legfontosabbakat a mellékelt táblázat szemléltet i.:

További balesetmentes vadászatot kívánok!

Tisztelettel:

Csetneki Zsolt r. õrnagy
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság

igazgatásrendészeti osztályvezetõ

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok típusai, feltételrendszere.

Egészségügyi alkalmassá-
gi vizsgálat

Fegyvertartási engedély ORVOS I VIZSGÁLAT PSZICHOLÓGIAI VIZS GÁLAT

ELÕZETES Kiadása elõtt  = �kérelmezõ� szükséges szükséges

IDÕSZAKOS Már rendelkezik = �engedélyes� szükséges  pszichiátriai, neurológiai kivizsgálás, ill.
kezelés vagy a központi idegrendszer
sérülése esetén + (egyéb jogszabályban
megh. esetek)

SORON KÍVÜLI Már rendelkezik = �engedélyes� szükséges  pszichiátriai, neurológiai kivizsgálás, ill.
kezelés vagy a központi idegrendszer
sérülése esetén + (egyéb jogszabályban
megh. esetek)

Alkalmassági csoportok és feltételrendszerük

Alkalmassági
csoport

Engedélyezés
célja

Engedélyes Életkor Idõszakos

orvosi

vizsgálat

Pszichológiai

vizsgálat

I. munkavégzés munkavégzési célú
lõfegyver tartás

18-40.

40-60.

60 év

felett

5 évente

2 évente

évente

foglalkozás-
egészségügyi ellátás-
ra jogosult szerv
végzi

5 évente

4 évente

2 évente

Országos Munkahigiénés és Foglalko-
zás-egészségügyi Intézet :(OMFI)
végzi
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II. sportlövészet sportlövõ 16-18.

18. évtõl

max. 6 hónap

max. 1 év

215/2004. (VII.13.)
Korm.r. 10.§ (1)
alapj.

sportorvos végzi:

(OSEI)

Elõzetes vizsgálat során két pszicho-
lógiai vizsgálat kell. A vizsgálatok
közötti idõtartam min. 6 hónap, max. 2
év lehet.

Klinikai szakpszichológus, vagy sport
szakpszichológus végezheti.

sportvadászat sportvadász 18-60.

60-70.

70 felett

5 évenként

2 évenként

évenként

háziorvos végzi

Fegyvertartási engedély kiadása elõtt,
- elõzetes vizsgálat során, - valamint
pszichiátriai, neurológiai kivizsgálás,
ill. kezelés vagy a központi idegrend-
szer sérülése esetén szükséges +
(egyéb esetek).

Klinikai szakpszichológus, vagy sport
szakpszichológus végezheti.

önvédelem

önvédelmi célú
lõfegyver tartó

18-60.

60 év felett

5 évenként

évenként

háziorvos végzi

Csak az elsõ lõfegyver megszerzésekor
kell pszichológiai vizsgálaton részt
venni

Vadászleves

Az õz szívét vedd ki ( kegyetlenül hangzik,

de  ha  meghalt  szegény, azért nem harag-

szik).

Ha  a szí ve megvan,  az eszét  is  vedd el .

Ez már könnyû  lészen,  feléred esze ddel,

mert az embernek is,  ha  ki veszi k a  szívét,

az ész utána megy, hallottad már  hírét .

Õz nyelvét, veséj ét szintén hozzá  tegyed,

fõzd mindezt  sós  ví zben, azután kivegyed.

Velõrõ l  és nyelvrõ l  hú zzad le  a hártyá t,

végy hozzá citromot , petrezselymet, hagy-

mát ,

ezeke t és a húst  vag dald fel  apróra,

pároljad meg vajban, és  hallgas s a  szóra:

Hogyha  ez megtörtént , l isztet két kanállal,

hú slét,  és vörösbort egy-egy nagy pohárral

tégy hozzá,  és fõzze d csak egy félórán á t.

A tálba  tégy aztán pirult zsemlyekockát,

öntsd a levest  rája,  bátran  feladhato d.

Ez a  fogás min dig csinál hangulatot!

Jó étvágyat !

(S ztan kó Miklós )
Vadászleves

Kiad ja: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete
Szerkesztette és a kiadásért felelõs: Farkas László Márton

NY.SZ: 2.2/6792/2000.
Készült: Pap Nyomda Kft., Kompolt


