
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK LAPJA
XIII. évfolyam 3. szám                                                                                                                             2011. november

A MEGYEI KAMARA ÉS A
SZÖVETSÉG HÍREI

KITÜNTETÉSEK A MEGYEI VADÁSZNAPON
Magyar Vadászatért Érdemérem:

 Wágner Gábor a Tabán-Völgye Vadásztársaság hivatá-
sos vadásza 1942-ben született erdész-vadász családba, ami
nagyban meghatározta a gyermekkorát és a természethez,
vadhoz való viszonyát. Édesapja mellett tanulta meg a va-
dászat írott és íratlan szabályait, aminek késõbb is nagy
hasznát vette. 1968-tól tagja vadásztársaságnak. Elõször
Borsod megyében vadászott, majd a Verpeléti Dózsa tagja
volt, megalakulásától, pedig a Tabán-Völgye vadásztársa-
ságban vadászik. Ez utóbbiban elõször vadászmester, ké-
sõbb hivatásos vadász lett és mai napig is itt tevékenykedik.
Tapasztalatait szívesen osztja meg vadásztársaival, segítve
ezzel a többiek munkáját is. Az õt körülvevõ társasági tagok
tisztelik, becsülik, mint nagy tapasztalattal rendelkezõ va-
dászt. Példaként állítható a fiatal vadászok elé, mint jó va-
dászember. Munkáját 1999-ben Nimród éremmel ismerték
el. Most ismét érdemeit szeretnék ezzel a kitüntetéssel is
elismerni.

Nimród Érem

 Juhász Miklós a Tabán-Völgye Vadásztársaság elnöke
Több, mint 20 éve vadászik, kimagasló érdemei vannak a
vadászat és a vadgazdálkodás terén, ezért is szeretnék va-
dásztársai ezzel a kitüntetéssel meglepni. Több, mint 10 éve
Elnök és a 10 év alatt már többször kapott elismerést. Elis-
mert egyéniség, oszlopos tagja társaságának. Fiatal vadász-
társainak sokat segít, igyekszik hasznos tanácsokat adni.
Társaival szemben mindig elõzékeny, segítõkész vadász.
Mindig példamutató, határozott, precíz és fegyelmezett. A
megyei vadásznapok és a különbözõ rendezvények vadfõzõ
versenyeinek kezdettõl fogva aktív résztvevõje. A fentiek
alapján javasolja társasága a Nimród éremben történõ része-
sítését.

 Dérfi Zoltán a Visontai Vadásztársaság tagja Kisgyerek
kora óta járta nagyapjával a természetet, és mivel család-
jukban mindenki vadász, és õ is ebben nõtt fel, természetes,
hogy maga is vadász lett. Elõször a VADCOOP Bérkilövõ,

majd a Gyöngyösi Széchenyi Vadásztársaság tagja lett.
1999-tõl tagja a Visontai Vadásztársaságnak, ahol a kezde-
tektõl, mint vadászmester, majd, mint hivatásos vadász is
tevékenykedik. Összefogja a tagságot, jó hangulatú eredmé-
nyes vadászatokat szervez, és kimagasló vadgazdálkodást
folytat. Példamutató magatartásával a tagság körében elis-
merést váltott ki. Munkáját és elkötelezettségét a vadgaz-
dálkodás iránt, ezzel a kitüntetéssel szeretnék megköszönni.

 Ifj. Kaló László a Dobó István Vadásztársaság leköszönõ
elnöke Gyermek kora óta vadászik, és hosszú évtizedeken
keresztül eredményesen és sikeresen töltötte be az elnöki
funkciót, képviselve társaságát, és a vadászértékeket, vala-
mint a hagyományokat. Szorgalmával és példamutató ma-
gatartásával elismerést váltott ki a tagság körében. Társai
szeretik, tisztelik. Közösségi ember, barátszeretõ igazi va-
dász!  Tevékenysége elismerése képpen, javasolja társasága
a Nimród éremben történõ részesítését.

 Kósa László a Centenáriumi Bérkilövõ Vadásztársaság
tagja Már sok éve vesz részt a természet, a vad és a környe-
zet védelmében. Kiemelkedõ és példamutató munkát vég-
zett hosszú idõn keresztül a társaságnál, ahol már volt a Fe-
gyelmi Bizottság elnöke, elnök, tikár, jelenleg az Ellenõrzõ
Bizottság Elnöke. A vadásztársaság egységét megõrizte,
gyarapította. A vadászati etikát, a szabályokat betartotta, és
betartatta. A fiatal vadászokat felkarolta, segítette õket. Va-
dásztársainak vadászati lehetõségeket keresett, valamint
mozgalmas és eredményes vadászatokat szervezett. A társa-
dalmi munkákban is mindig élen jár. Személyében igazi va-
dászt ismertek meg. Munkáját lelkiismeretesen, célratörõen
a közösség érdekében végzi.  Vadásztársai eddigi lelkiisme-
retes munkáját szeretnék ezzel a kitüntetéssel megköszönni

Hubertus Kereszt Arany fokozata:

 Nagy Barna a Centenáriumi Bérkilövõ Vt tagja 20 éve
vadászik töretlen lelkesedéssel. 1997 óta tagja a Centenári-
umi Bérkilövõ Vadásztársaságnak, ahol immáron 5 éve tölti
be a vadászmesteri tisztséget. 17 éve íjászkodik és elnöke a
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Heves megyei Íjász Szakbizottságnak is, amit 2006-ban el-
sõként alapítottak meg az Országban. A Magyar Vadász-
íjász Egyesületnek is alapítói között volt, melynek elnökségi
tagja, jelenleg oktatási felelõse. Rendszeresen képviseli ha-
zánkat a nemzetközi Íjász konferenciákon, és számos írást
publikál ebben a témában a Nimród, valamint a Heves me-
gyei Vadász hasábjain. Szívügye a vadász utánpótlás, min-
dig fõ feladatának tekintette a fiatal vadászok, vadásszá ne-
velését, az idõs vadászok megbecsülését, a vadászat érde-
keinek összehangolását. Etikus és példamutató magatartását
szeretnék vadásztársai ezzel a kitüntetéssel elismerni.

 Magosi József az Egererdõ Zrt Parádfürdõi Erdészeté-
nek dolgozója. 1970-ben végzett erdésztechnikusként. Ta-
nulmányai befejezése után jelentkezett munkára az Erdõ-
gazdasághoz, ahol jelenleg is dolgozik. Pályafutását vágás-
vezetõként kezdte, hosszú ideig hivatásos vadászként tevé-
kenykedett, majd kerületvezetõ erdész lett az akkori Verpe-
léti Erdészetnél. Jelenleg is ez a munkaköre, most már a
Parádfürdõi Erdészet területén. E tevékenysége mellett aktí-
van részt vesz a megye vadgazdálkodásában, vadászati éle-
tében. A Heves megyei Vadászkamarán belül a Hivatásos
Vadász alelnök teendõit is ellátja. Munkájával kapcsolatban
kifogás sohasem merült fel, azt nagy szakértelemmel, be-
csülettel és szerénységgel végezte. Ahogy mondaná, �sem-
mi különöset nem csinált, csak, mint egy fogaskerék a seb-
váltóban, tette a dolgát�. Sok fiatal vadásznak mutatott pél-
dát. Nagy szenvedélye a sebzett nagyvad utánkeresése és a
vérebvezetés. Szakmai hozzáértése és megbízható munkája
alapján az Egererdõ Zrt. kitüntetésben részesíti.

 Bak Zsolt a Centenáriumi Bérkilövõ Vt tagja. Több
mint 20 éve vadászik. Tiszteli, szereti a vadat. Gyakran
puska helyett a fényképezõgépével járja ez erdõt, a termé-
szet és a vadak megismételhetetlen pillanatainak, szépsé-
gének megörökítését tartva szem elõtt. 1993 óta tagja a
Centenáriumi Bérkilövõ Vadásztársaságnak 10 éve Intézõ
Bizottsági tag. 5 éve a társaság titkára. A vadásztársaság
második embereként a közösség összetartásában jelentõs
szerepet játszik. Szervezi és irányítja a tagság munkáját,
intézi a Vt. hivatalos ügyeit. Aktívan vesz részt a társasági
programokban, a vadászatok szervezésében, lebonyolításá-
ban. Ezzel a kitüntetéssel szeretnénk érdemeit elismerni,
valamint eddigi lelkiismeretes munkáját megköszönni.

 Shell László a Várbükk Vt tagja Több évtizedes vadász-
múlttal rendelkezik. Társaságában mindig valamilyen tiszt-
séget látott el, jelenleg a Parád-Recski Földtulajdonosi jog-
közösség elnöke, valamint a Várbükk Vadásztársaság gaz-
dasági vezetõje. Vadásztársai körében felkészült, visszafo-
gott, a vad kíméletét mindenkor szem elõtt tartó, sportszerû
vadászemberként ismert. Eddigi lelkiismeretes munkáját
szeretnék ezzel a kitüntetéssel vadásztársai megköszönni.

 Szekrényes József a Markazi Várhegy Vt leköszönõ
elnöke Több évtizede vadászik. 1984-tõl az abasári Rákóczi
Vadásztársaság tagja, majd utána 1997-tõl a Markazi Va-
dásztársaság elnöke volt egészen 2011-ig. Tiszteli, szereti a
vadat. Nagymúltú tapasztalatával nagyban segíti elõ a Vt. jó
mûködését, aktívan vállal részt a társadalmi munkákban,
balesetmentesen, fegyelmezetten vadászik, és erre hívja fel
vadásztársai figyelmét is. Önzetlen segítségét és eddigi tár-
saságbeli munkáját szeretnék ezzel a kitûntetéssel társai
megköszönni!

 Oravecz Miklós a Bíbic Vadásztársaság leköszönõ elnö-
ke. Már 25 éve vadászik, ezen idõszak alatt sokat tett a ter-
mészet, a vad és a környezet védelmében. Kezdetben bér-
kilövõként, majd a Bíbic Vadásztársaság alapító tagjaként,
aztán, mint a társaság elnöke, majd az Ellenõrzõ Bizottság
elnökeként tevékenykedik. 2001-ben ismételten a társaság
elnökének választják, ami után újabb 10 évig tölti be ezt a
pozíciót. Ezen idõ alatt sokat tesz a társaságért. Az õt körül-
vevõ tagok becsülik pozitív emberi vonásaiért, közösség-
formáló példamutató tevékenységéért. Példaként állítható a
fiatal vadászok elé, mint jó vadászember. Eddigi munkáját
szeretnék társai ezzel a kitüntetéssel megköszönni.

 Minczér Kálmán a Gyöngyösi Farkasmály Vadásztársa-
ság leköszönõ elnöke. 1976 óta vadászik. Az abasári Rá-
kóczi Vadásztársaságban kezdte, ahol 1978-1981-ig volt
Felügyelõ Bizottsági elnöke, majd 81�tõl a társaság titká-
ra. A 2004-ben alakult Gyöngyösi Farkasmály vadásztársa-
ságnak alapítástól egészen 2011-ig elnöke volt. A vadászta-
gok a vezetésben végzett aktív munkája, a vadászati kultúra
és a természetvédelem iránti elkötelezettsége miatt terjesz-
tették fel erre a kitüntetésre.  Vadásztársai ennek a munká-
nak elismeréseként javasolják számra ezt a kitüntetést,
megköszönve eddigi fáradozásait.

 Ficzere Zoltán az Aranyos és Vidéke Vadásztársaság
tagja. Nagybátyja révén ismerkedett meg a vadászattal, aki
maga is vadászember volt. 1989-ben tett vadászvizsgát, ak-
kor került be egy bérkilövõ vadásztársaságba, majd onnan
elõször az Egyesült Tarna � völgye társaságba, majd az
1997-ben alakult Aranyos és Vidéke Vadásztársaságba.
2000-tõl tagja a vezetõségnek, elõször, mint természetvé-
delmi felelõs, majd gazdaságvezetõ, késõbb mint a társaság
elnöke. A társaság tagjainak azon köréhez tartozik, aki nem
csak akar, de tesz is társasága érdekeiért. Megbízható mun-
káját szeretné társasága ezzel a kitüntetéssel jutalmazni.

 Harsányi Jenõ a Heves megyei Vadászkutya Bizottság
tagja A megyei Kynológiai Bizottság tagja. Aktívan vesz
részt a megye kynológiai munkájában. Több ciklus óta
vizsla bíró, mindenkor szorgalmasan segítette és segíti mind
a mai napig a vizsgák lebonyolítását. Munkájával kapcso-
latban kifogás sohasem merült fel, azt nagy szakértelemmel,
becsülettel végzi. Társaival szemben mindig elõzékeny, se-
gítõkész vadászkutyás. A Kynológia Bizottság érdemei el-
ismeréseként szeretné ebben a kitüntetésben részesíteni.

 Szarvas Gábor a 7017-es Vadászati Jogközösség tagja
1977 óta vadászik. 1997-tõl tagja jelenlegi társaságának a
7017.-es Társult vadászati Jogközösségnek. Kezdetektõl
fogva igen aktívan bekapcsolódott a társaság, majd a jogkö-
zösség munkájába, segítette a vadgazdálkodást, szervezõje
és résztvevõje volt az ezirányú társadalmi munkáknak.
Nagy figyelmet fordított a vad élõhelyének megfelelõ kiala-
kítására, a környezetvédelemre, nem utolsó sorban vadász-
társaira. Mint vadátvevõ is sokat segít a társaság munkájá-
ban. Ennek a munkának elismeréseként javasolják számra
ezt a kitüntetést társai.

Hubertus Kereszt Ezüst fokozata:

 Lukács Lukács Olivér az Egererdõ Zrt Mátrafüredi
Erdészetének dolgozója Gyermekkora óta szerette az er-
dõt, ezért is jelentkezett a Mátrafüredi Vadas Jenõ Erdészeti
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Szakközépiskolába, ahol 1987-ben végzett. Pályafutását
1998-ban az Egererdõ Zrt. Mátrafüredi Erdészeténél kezdte
és az óta is, ott tevékenykedik. Munkába állása után azonnal
a vadgazdálkodással kezdett foglalkozni az Erdészet terüle-
tén. 2002-tõl hivatásos vadászként folytatta munkáját. A
mindennapos teendõi és az intenzív vendégkísérés mellett,
2005 óta a Mátrafüredi Erdészet területén található 350 ha-
os vaddisznós és muflonos vadaskertnek is a kezelõje. Hi-
vatásos vadászként munkáját mindig becsülettel, nagy szak-
értelemmel és megbízhatósággal végezte, kiemelt figyelmet
szentelve a vadállomány szabályozásának és selejtezésének.
Érdemei elismeréseként az Egererdõ Zrt. kitüntetésben ré-
szesíti.

 Dr. Székely György a Várbükk Vadásztársaság tagja.
Több évtizedes vadászmúlttal rendelkezik. Társasági tagsá-
ga során mindig valamilyen tisztséget látott el. Jelenleg a
Várbükk Vadásztársaság titkáraként tevékenykedik. Mun-
káját lelkiismeretesen, célratörõen, a közösség érdekében
végzi. Az õt körülvevõ társasági tagok tisztelik, becsülik,
mint nagy tapasztalattal rendelkezõ vadászt, a pozitív embe-
ri vonásai és magatartása miatt. Vadásztársai érdemei elis-
meréseként szeretnék ebben a kitüntetésben részesíteni.

 Tóth István a demjéni Társult Vadászati Jogközösség
hivatásos vadásza 1974-ben végzett, mint erdész 1989-tõl
aktívan vadászik, és a Füzesabonyi Vadásztársaságnál 20
évig volt vezetõségi tag. Tíz évig az egerszalóki Tabán-
völgye társaság tagjaként a Fegyelmi Bizottság elnökeként
segítette a munkát. 2007-tõl a Demjéni Társult Vadászati
Jogközösség tagja, és hivatásos vadásza. A legjobb tudása
és tapasztalata birtokában segíti a jogközösség munkáját.
Szakmai hozzáértését és megbízható munkáját szeretnék
vadásztársai ezzel a kitüntetéssel elismerni.

 Nyerges László a Tabán-Völgye Vadásztársaság tagja 31
éve hódol vadászszenvedélyének. A vadászatot
Körösladányban kezdte, ahol az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
volt. A Tabán Völgye Vadásztársaságban 10 éve kezdett
vadászni, ahol nagy megbecsülés övezi. Mindig segítõkész,
minden rendezvényen és társadalmi munkában aktívan vesz
részt. Jó vadásznak, becsületes és tisztességes embernek is-
merik, és meg is becsülik vadásztársai. Sportvadászként
vadásziasságát, a társai példaértékûnek tartják. Etikus és
példamutató magatartását szeretnénk ezzel a kitüntetéssel
elismerni

 Búza Barnabás a Tabán-Völgye Vadásztársaság tagja
1982-tõl vadászik. A vadászatot a VADCOOP Bérkilövõ-
ben kezdte, majd az Egri Csillagok Vadásztársaságban
folytatta. A Tabán Völgye Vadásztársaságnak alapító tagja.
Mindig segítõkész, minden rendezvényhez, és társadalmi
munkához önzetlen segítséget nyújt. Társai megbecsülik, jó
és eredményes vadásznak tartják. Munkáját lelkiismerete-
sen, célratörõen a közösség érdekében végzi.  Vadásztársai
eddigi lelkiismeretes munkáját szeretnék ezzel a kitüntetés-
sel megköszönni.

 Dr. Földi Imre a Tabán-Völgye Vadásztársaság tagja 40
éve hódol vadászszenvedélyének. A Tabán Völgye Va-
dásztársaságnál 8 évvel ezelõtt kezdett el vadászni. A társa-
ság munkáját minden téren segíti, ha kell terménytárolót
biztosít, ha kell, mint állatorvos húsvizsgálatot végez. Min-
dig segítõkész, minden rendezvényen és társadalmi munká-
ban segítséget nyújt. Tagja a Vadászkönyvklub Egyesületé-
nek, vadászcikkeket is ír. Jó vadásznak, becsületes és tisz-

tességes embernek ismerik és megbecsülik vadásztársai.
Munkáját és elkötelezettségét a vadgazdálkodás iránt, ezzel
a kitüntetéssel szeretnék vadásztársai elismerni!

 Tóbiás József a Gróf Károlyi Mihály Vt tagja Már édes-
apjával gyerekként is részt vett a társasvadászatokon. Ebbõl
adódóan természetes volt, hogy 1977-ben vadászvizsgát tett,
majd édesapja vadásztársasági tagságát átvéve már közel 35
éve vadászik. 1994-98-ig a Széchenyi Vadásztársaság ter-
mészetvédelmi felelõse, majd 2005-ben a Gróf Károlyi Mi-
hály Vadásztársaság alapító tagja, illetve titkára. Lehetõsé-
geihez mérten mindig igyekezett segíteni a vadásztársasá-
got, mind a vadgazdálkodásban, mind a vadvédelemben.
Minden évben nagy segítségére van a társaságnak a külföldi
vendégek hívásával kapcsolatban is. Munkáját és elkötele-
zettségét a vadgazdálkodás iránt, ezzel a kitüntetéssel sze-
retnék társai elismerni!

 Ifj. Udvari István a Gróf Károlyi Mihály Vt tagja Va-
dászdinasztiába született, mivel már nagyapja, édesapja és
nagybátyja is vadászott, illetve vadásznak. Természetes
volt, hogy az általános iskola elvégzése után olyan középis-
kolát választott, ahol a vadászat és a vadgazdálkodás alap-
jait tanulta. Az érettségit követõen tagja lett a Széchenyi
Vadásztársaságnak, ahol pár év múlva már átvette édesap-
jától a vadászmesteri tisztséget. Jelenleg a Gróf Károlyi Mi-
hály Vadásztársaság hivatásos vadásza és vadászmestere.
Munkáját lelkiismeretesen, célratörõen a közösség érdeké-
ben végzi.  Eddigi lelkiismeretes munkáját szeretnék va-
dásztársai ezzel a kitüntetéssel megköszönni.

Hubertus Kereszt Bronz fokozata:

 Friedrich Istvánné a Dr. Nagy Gyula Bérkilövõ Vadász-
társaság tagja 24 éve alapító tagja a Dr. Nagy Gyula Bér-
kilövõ vadásztársaságnak, ahol elõször a gazdaságvezetõ,
majd a Felügyelõ Bizottság Elnöke lett, amely tisztséget a
mai napig betölti. Munkáját pontosság, precizitás, megbíz-
hatóság jellemzi. Társai lelkiismeretes, példamutató és se-
gítõkész vadásztársnõt ismerhettek a meg személyében. Va-
dásztársaival jó kapcsolatot alakított ki. Színes egyénisége a
vadásztársaságnak. Több évtizedes munkája, példamutató
egyénisége miatt javasolták vadásztársai erre az elismerésre,
megköszönve munkáját és a vadászat iránti elkötelezettsé-
gét.

 Zazrivecz István a Domoszlói és Kisnánai Földtulajdo-
nos Vadászok Egyesületének a tagja Már több mint 30
éve vadászik. Vadászmúltját a Verpeléti Dózsa Vadásztár-
saságban kezdte, ahol aktívan részt vett a vadgazdálkodás-
ban, vadvédelemben. Társai elõször a Fegyelmi Bizottság
tagjának, majd késõbb két alkalommal elnöknek, majd tit-
kárnak választották meg.  A rendszerváltás után, egyik ala-
pító tagja volt a Domoszló-Kisnána Földtulajdonosok egye-
sületének. Munkáját a vad és a vadászat iránti alázat és
tisztelet jellemezte, ezért az új egyesület elsõ elnökének
választották meg. Vezetõként, de mint egyszerû vadász is
fontosnak tartotta a fiatalok vadásszá nevelését, az idõsek
megbecsülését, a vadászati értékek megóvását, a feszültsé-
gek feloldását. Vadásztársai etikus példamutató elkötelezett
munkáját ezzel a kitüntetéssel köszönik meg.

 Hornyák István a Visontai Vadásztársaság tagja Gyer-
mekkorától vonzódott a természethez, ezért iskolái elvégzé-
se után elõször mezõõrként, majd segédvadõrként helyez-
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kedett el. 1986-tól tagja volt a Gyöngyösi Széchenyi Zsig-
mond Vadásztársaságnak, majd az Abasári Rákóczi Vt-nek
is. 1999-tõl a Visontai Vadásztársaságban tag. Óriási ta-
pasztalattal rendelkezik, a társaság életében aktívan vesz
részt, szívesen vállal részt a társadalmi munkákból,
lesépítésben és szórók kialakításában élen jár. Társai szíve-
sen kérik segítségét a nagyvadvadászatok kapcsán, mivel
segítõkész ember, a vadászélet aktív részese. Számára a va-
dászat soha meg nem unható szenvedély. Vadásztársai tár-
saságbeli munkáját szeretnék ezzel a kitüntetéssel megkö-
szönni.

 Kiss Csaba az Egererdõ Zrt Felsõtárkányi Erdészetének
dolgozója 2000-ben végzett a Mátrafüredi Vadas Jenõ Er-
dészeti Szakközépiskolában, erdésztechnikusként, majd a
Debreceni Agrártudományi Egyetemen vadgazda mérnöki
diplomát szerzett. Az Egererdõ Zrt. Felsõtárkányi Erdésze-
ténél 2000-ben kezdte tevékenységét, mint kerületvezetõ
erdész és hivatásos vadász. E munkakörben 2009-ig tevé-
kenykedett, amikor a 11.000 hektáron vadgazdálkodó
Felsõtárkányi Erdészet vadászati ágazatvezetõi szerepét
vette át. Rugalmas, dinamikus, nagy szerepet vállal a bérva-
dásztatás zökkenõmentes lebonyolításában, a vadászterület

koordinálásának megszervezésében. A szakma iránti elkö-
telezettségét bizonyítja a vadászkürtölésben való jártassága
is. Érdemei elismeréseként az Egererdõ Zrt. kitüntetésben
részesíti.

Nádasdy Emlékplakett

 EGERERDÕ Zrt. Parádfürdõi Erdészete 8000 hektáron
gazdálkodik. A terület kifejezetten nagyvadas jellegû. Az
erdészet oroszlánrészt vállal az erdõgazdaság vadgazdálko-
dási tervének teljesítésébõl, közel 500 db nagyvad éves ki-
lövésével. A vadgazdálkodást jelentõsen befolyásolja az er-
dõgazdálkodással való összhang megteremtése és fenntartá-
sa, valamint a természetvédelem részérõl jelentkezõ szem-
pontok és törekvések szem elõtt tartása. Az erdészet szak-
emberei megfelelõ hozzáállással, szakmai szeretettel végzik
vadgazdálkodási tevékenységüket. Nagy gondot fordítanak
az élõhely fejlesztésére, a vadállomány szabályozására, va-
lamint a vadászvendégek ellátására.
Fentiek alapján javasolja a Részvénytársaság az erdészet ré-
szére az emlékplakett átadását.

Képet készítette: Dr. Köller Joachim.
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (székhely: 1051 Bu-
dapest, Nádor u. 32., képviselõ: Jakab István elnök), a továbbiakban: MAGOSZ,
másrészrõl az Országos Magyar Vadászati Védegylet (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 34-40., képviselõ: dr.
Semjén Zsolt elnök), a továbbiakban: OMVV.
(együttesen: Együttmûködõ Felek)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

1. Együttmûködõ Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Magyarországon a vadgazdálkodás és a vadászat
olyan földterületeken � mint kijelölt vadászterületeken � történik, amely földterületek nagyobbrészt természe-
tes személyek tulajdonában, kisebb részben pedig állami tulajdonban vannak. A vadászati jog gyakorlása
ugyanakkor elkülönül a vadászterületen folyó mezõ- és erdõgazdasági tevékenységtõl. A fenti ágazatok egy-
mástól eltérõ, más-más jogszabályi keretek között mûködnek. Miután tevékenységüket közös földterületen
gyakorolják, a felek közös érdeke, hogy mûködésük során törekedjenek arra, hogy kölcsönös érdekeik lehetõ-
leg figyelembevételre kerüljenek.

2. Együttmûködõ Felek megállapodnak abban, hogy szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közös
konzultáció keretében áttekintik a vadászati, valamint a mezõ- és erdõgazdálkodási ágazat közös problémáit és
törekednek arra, hogy az együttmûködések a vadászterületek vonatkozásában is megvalósuljanak. Ennek érde-
kében kezdeményezik, hogy megyei szervezeteik között is létrejöjjenek a helyi sajátosságok alapján megfo-
galmazott megállapodások.

3. Együttmûködõ Felek jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a másik fél tevékenységét érintõ jogsza-
bályok létrehozására, illetve módosítására vonatkozó javaslataikat egymás tudomására hozzák annak érdeké-
ben, hogy speciális érdekeik, az általuk képviseltek tevékenységét nem sértve, megvalósulhassanak.

4. Mind a MAGOSZ, mind az OMVV vállalja, hogy országos rendezvényeire a másik fél képviselõjét meghívja,
ahol lehetõséget biztosít arra, hogy a meghívott az általa képviseltek érdekeit ismertethesse annak érdekében,
hogy vitás kérdésekben lehetõleg kompromisszumos megoldások szülessenek.

5. Együttmûködõ Felek jelen megállapodást határozatlan idõre kötik azzal, hogy azt akár közös megegyezéssel,
akár bármelyik fél egyoldalú írásba foglalt jognyilatkozatával a jövõre nézve megszûntnek nyilváníthatják.

Együttmûködõ Felek a jelen megállapodást � mint hosszú távú céljaik megvalósítását szolgáló együttmûködést � aka-
ratukkal mindenben megegyezõ voltára tekintettel három azonos szövegû példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2011. szeptember 5. 

Jakab István                                                               Dr. Semjén Zsolt
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek                                           az Országos Magyar Vadászati Védegylet

 Országos Szövetségének elnöke                                                                       elnöke

Dr. Szabó János
1938-2011

Végsõ búcsút vettünk Dr. Szabó Jánostól, az
Átányi Földtulajdonosok VT. elnökétõl, Nimród
Éremmel kitüntetett vadásztársunktól. Tanyavilág-
ban született, élethivatásának is a mezõgazdaságot
választotta. Az átányi Mg. Tsz. agronómusa, késõbb
fõagronómusa majd a Termelõszövetkezet elnöke
volt. Folyamatosan képezte magát, a Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetemen védte meg doktori disz-
szertációját.

Már a 60-as években az Egyesült Kömlõi VT.
tagja lett. Késõbb különbözõ vezetõségi feladatokat

látott el, majd a Társaság elnöke volt több éven át. A
szétválás után a megalakult Átányi Földtulajdonosok
VT. elnöke volt haláláig.

Törekvõ, szorgalmas, alkotó, melegszívû ember
volt, mindenkin segített, akin tudott.

Emléke lelkünkben él tovább.
Isten veled kedves halott. /Bezárt az urna már,

nyugszol ott./ Lelked pedig az égbe szállt, /Ottan
örök nyugtat talált./ Oda néznek már szemeink, /És
folynak érted könnyeink./ Most mi is megáldunk
Téged, /Maradjon meg köztünk emléked, Isten ve-
led, Isten veled./

Dr. Harangozó Imre
és Vadásztársai



Heves megyei Vadász6

VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT,

TERMÉSZETVÉDELEM

Utánkeresés...
Mind a vadászati Törvény, mind a vadászetika elõírja,

hogy a sebzetten elmenekült, vagy a sûrûbe esett vadat meg
kell keresni. Az elveszettnek tûnõ vad megkeresése, sok
tapasztalatot és fáradtságot is igényel. A vadászember ezt
meg is teszi, s dolga megkönnyítésére vadászkutyát használ.
Az apróvadas területeken általában a vizslafajtákat használ-
ják. A nagyvadas területen fõként erdõben, hegyes területe-
ken élõ nagyvad utánkeresésére már több fajta vadászeb
használatos. Legismertebb fajták a vérebek, a hannóveri,-
bajor hegyi,- és az angol véreb. Vannak azonban más va-
dászkutyafajták is amelyek alkalmasak utánkeresési felada-
tok végzésére. Igy például a kopók, terrierek, tacskók,
lajkák, és a vizslák is.

Milyen fajtát válaszunk? Mindenki válasszon tetszése,
ízlése szerint bármelyikbõl, amelyrõl azt gondolja, hogy a
területének, vadászati módjának legjobban megfelel. A fajta
megválasztása után következik az egyed kiválasztása. Ma
úgy tartják a tenyésztõk hogy a kiváló tulajdonságokkal
rendelkezõ egyedek utódainak nagyobb esélye van a jó ké-
pességek öröklésére, ezért hirdetik az addig elért eredmé-
nyeket felsorolva. Ez általában így is van, de nem törvény-
szerû, és néha nagy meglepetések is történtek már e téren. A
MEOE /Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete/ tiltja a
hibás egyedek tenyésztésbe vételét./ lövésfélõ, gyenge ideg-
zetû, foghibás csípõizületi diszplázias/

A megvásárolt kiskutyát be kell oltatni, féregteleníteni,
jól táplálni ás minél elõbb  a mezõbe, erdõbe kivinni. Mi-
lyen tulajdonságokkal rendelkezzen a kiskutya? Fajtájának
megfelelõen arányos testfelépítésû legyen, erõs végtagokkal.
Erõs idegzetû, ne riadjon meg kemény hangoktól, például
csattanás, zörgés, ne féljen a lövéstõl. Fontos tulajdonság az
élénkség, bátorság, rámenõsség. Legyen érdeklõdõ például a
vad nyomok iránt. A szertelen össze vissza rohangáló nem
engedelmes példányok csak a bosszúságunkat fokozzák.

A kiskutyát nevelni, tanítani kell. Minél elõbb tanulja
meg nevét, behívásra gazdájához jönni, sót gazdája bal ol-
dalán haladva lábmellett jönni, pórázon és póráz nélkül. Az
érettség fokától függõen kell kiképzésbe venni elõször az
udvaron, majd a vadmentes vadászterületen, csapákat húzni,
felkelteni érdeklõdését a csapák iránt. Végül meg kell taní-
tani mesterséges vércsapán a csapa követésére. Egyet jó ha
megjegyzünk, a vadászkutya- ha vadászni akarunk vele-
nem játékszer, nem azért van, hogy a szomszéd szórakozzon
vele, vagy a gyerekek reggeltõl estig a sapkájukat dobálják
neki elhozásra, mondta hajdan Skopal Feri bácsi a magyar
vadászok igaz barátja. E célra vegyünk nekik pincsit, vagy
szobacicát. Leghelyesebb, ha tágas kennelben van amíg
gazdája távol van otthonról.

A kiképzés és a vad utánkeresés nagy türelmet, figyel-
mességet és kitartást kíván a vadásztól és kutyájától. Je-
gyezzük meg sohasem a kutya keresi a vadat, hanem a va-

dász, a kutya csak adja hozzá a szaglóképességet, mellyel a
vadász érdemben alig rendelkezik. Tapasztalata, vadisme-
rete a vadásznak van, és tudnunk kell azt is hogy a kutya is
tévedhet. Egyes becslések szerint a véreb is akár az esetek
20 százalékában téveszthet. Helyes, ha vadkeresés során
megállítjuk és fektetjük kutyánkat ha "begyorsul", meg-
nyugtatjuk és keressük az egyéb jeleket melyek a vad elha-
ladása nyomán keletkezhettek.

Megyénkben tudok néhány jól dolgozó vérebrõl. De
hogy hány és milyen fajta ebet és milyen eredménnyel hasz-
nálnak vadászaink arról nincsenek ismereteim, de nagyon
kíváncsi volnék rá. Törvényi elõírás az VAV/ vadászati
alkalmassági vizsga/ ha kutyánkat társas vadászatra visszük.
A disznóhajtás is társas vadászat, de nem érkezett még
igény arra, hogy a fajtára elõírt vizsgát szeretné valaki meg-
csinálni. Márpedig az Országos Magyar Vadászkamara
2008-ban kiadott egy szabályzatot Vadászkutyafajták Vadá-
szati Alkalmassági Vizsgájának Követelményei címen, mely
tartalmazza a IV. Vaddisznós kutyák vadászati alkalmassági
vizsgája, V. Utánkeresés vadászati alkalmassági vizsga, VI.
Vadászati alkalmassági vizsga kotorékebek részére szabály-
zatát is.

Meghirdettük 2011 év májusában az utánkeresési vizs-
gát Hevesen a kishercegtagi szép vegyes faállományú erdõ-
ben. Sejttettük hogy a végén mindenkit õzpörköltre látunk
vendégül. Jelentkezett egy véreb, két vizsla egy jagdterrier
és egy egyéb fajta kutyával öt vezetõ amelybõl kettõ nem is
vadász és mi lett az eredmény? A vizsgakövetelményeket
mind az öt kutya teljesítette. Kiderült hogy Boldizsár Tibor
parádsasvári vadász egy kitûnõen képzett vérebet vezetett
fel, és Szívós Zoltán boldogi vadász drótszõrû német vizs-
lája is remekül teljesítette a feladatot, miként a másik három
kutya is. Valamennyien készültek a vizsgára, és gyakorol-
tak. A vizsgafeladat teljesítése a cél? Dehogy. Non scolae
sed vitae, mondja a latin közmondás: nem az iskolának,
hanem az életnek! Bizonyára eredményesen fogják használ-
ni kutyáikat utánkeresésre is.

De sebaj, kedves vadász barátaim, lehet pótolni az el-
mulasztottakat. 2012 év májusában ia tervezünk Hevesen
utánkeresési vizsgát, bár az õzpörköltet nem ígérhetem, de a
szép élmény meglehet, csak élni kell vele. Sokan panasz-
kodnak, hogy kevés az apróvad, nem lehet igazán szórakoz-
ni. Van viszont vadászkultúra, annak sokféle ága. Aki célba
akar lõni, képezze magát skeet lövésben, vagy olvasson,
írjon, hallgasson vadász-zenét, esetleg vigye tökéletesre
kutyája utánkeresési "tudományát" és versenyezzen, van rá
mód.

Végül Áprily Lajos néhány kedves sora: Ha vaddisznót
érzel közelben/vagy róka jár a rõt ciherben,/riaszd, csahold./
S azt sem bánom: üvölts, ha éjjel/rézsárga óriás szemé-
vel/rád néz a hold.

Heves 2011. október 23.
                                   Dr. Harangozó Imre
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Szarvasbõgés az Egererdõ Erdészeti Zrt-nél
Az idei év szeptemberében ismét megkezdõdött a szar-

vasok �násza�, a gímszarvas bõgés.
Az utóbbi évek során, mint ahogyan tapasztalható is volt a
rapszodikus, már majdnem kiszámíthatatlan idõjárás a bõ-
gésre is rányomta a bélyegét. A megszokotthoz képest, talán
tovább is kellet várni, amíg egy ködös szeptemberi hajnalon
megszólal az erdõk koronás királya. Sõt a kánikulai idõjárás
miatt talán nem is volt igazi ködös hajnal. Az idei bõgési
szezon meglehet rövidebb is volt. Ezután már csak utóbõgé-
sek voltak hallhatók. Nem volt könnyû dolguk egyaránt a
vadászoknak, kísérõknek, mivel a bikák a meleg miatt jobbá-
ra lõvilág határon, sötétedéskor, illetve éjjel mozdultak meg,
jobb esetben bõgtek, így nehezebb volt elbírálni és puska-
végre hozni a kiszemelt agancsosokat.

Az Egererdõ Zrt. közel 57.000 ha-on folytat vadgaz-
dálkodási tevékenységet hét erdészet közremûködésével
(Pétervására, Szilvásvárad, Felsõtárkány, Eger, Parádfürdõ,
Mátrafüred és Bátonyterenye). Valamennyi erdészet terüle-
tén megtalálható a gímszarvas és vadászata is intenzíven
folyik. A bika vadászat a vadgazdálkodási ágazat egyik leg-
fõbb bevételi forrása. Mint minden vadászatra jogosultnál a
gímszarvas nemcsak eszmei, de gazdasági megfontolásokból
is az egyik legfontosabb vadfajunk, hiszen a legértékesebb,
ezáltal leginkább kívánt trófeát biztosítja. Túltartott állománya
jelentõs vadkárt, valamint természetvédelmi kárt tud okozni.
Cégünknél is fellelhetõ a túlnépesedett állomány, ezért az
egyedszám visszaszorítására � ezáltal a károk csökkentésére -,
valamint ezzel összhangban az agancsminõség javítására és a
helyes korosztályviszonyok kialakítására törekszünk. Külön
kiemelném a korszerkezetet. Területünkön is elfiatalodott az
állomány és emellett az ivararány sem tökéletes. A legfõbb
gondot, mint sok vadászatra jogosultnál az alulhasznosítás
jelentheti. Az egyedszám emelkedése talán leginkább az élõ-
helyi viszonyok kedvezõbbé válásának köszönhetõ. Ezzel
párhuzamosan megfigyelhetõ, hogy a cégünk területének déli
peremvidékeinél, ahol eddig csak váltó vadként jelent meg
most már egyre jobban terjeszkedik.

Az Egererdõ éves, a vadászati hatóság által jóváhagyott
terve a gímszarvas kilövésre: bika 166 db, tehén/ünõ 257 db
és 313 db borjú. Cégünk minimális kilövési tervként irá-
nyozta elõ ezeket a számokat.

A már említett kifogásolt idõjárás miatt, sajnos nagyon
nehézkessé vált a vadászat, de így is a fõ bõgési idõszakban
a 166 bikából 80 db-ot sikerült terítékre hozni. Ehhez min-
denképpen szükséges a kiváló, szakmailag felkészült szak-
embereink hozzáértése és felkészültsége.

Az elõkészületeket már tavasszal megkezdtük a vad-
földmûveléssel. A megfelelõen, nagy odafigyeléssel kezelt
vadföldek egyik záloga lehet a sikeres vadászatnak. Meg-
történtek a vadgazdálkodási berendezések felújítása, kar-
bantartása, esetleg újak létesítése. Egyik leglényegesebb
feladat volt a cserkészutak takarítása, másik vonalon való
vezetése. Hozzáteszem, az idei bõ makktermés miatt igen
nehézkessé vált a cserkelõ vadászat, pontosan a lepotyogott
makk miatt. Alig, vagy nem is lehetett nesztelenül az erdõ-
ben járni, így sokszor kénytelenek voltak a hivatásos vadász
kollégák a széles dózer utakat választani, annak ellenére,
hogy tudjuk nem könnyû ott a világosabb részen sem észre-
vétlenül haladni. A nagy meleg miatt, ahol volt lehetõségünk
vizet szállítottunk itatókba, dagonyákba. Nagyon eredmé-

nyesnek bizonyult a vad beállóhelyeinek környezetében
lédús takarmányok kihordása, dinnye, répa és egyéb hullott
gyümölcsök. Kiemelkedõen fontos tényezõ a só ellátás.
Lehetõségeinkhez képest megpróbáltunk minél több nyila-
dékot kitisztítani és már jó elõre kifigyelni a lesállásokat.
Már augusztus elejétõl megkezdtük a vadmegfigyeléseket és
a hónap közepétõl már a vadkárelhárító vadászatokat sem
engedélyeztük, csak a vad nyugalmának, élõhelyének bizto-
sítása volt a cél. Sajnos a már sokszor emlegetett idõjárás
miatt a kifigyelt csapatbikák elejtése helyett, amikor oda
került a sor egy-két mellékbika került terítékre. Kilövésük-
kel nem volt gond, de az ember mégis azt szeretné amikor itt
a vendég, hogy egy szép golyóérett bikát tudjon lövetni.

Területünkön a kontingenses bérvadászok mellett to-
vábbra is legnagyobb számban a külföldi vadászvendégek
vannak jelen. Legtöbben Németországból, Ausztriából ér-
keznek, de nagy számban jönnek dán, olasz, spanyol vendé-
gek, valamint szívesen vadásznak területünkön holland és
belga vadászok is.

Már említettem, hogy az éves bika kilövési tervünk 166
db, aminek mintegy 50%-át sikerült a bõgési idõszakban
terítékre hozni. A 80 bikából egy trófeát aranyérmesre bírált
a bizottság, 4 ezüstöt és 21 bronz minõsítést kaptak a trófe-
ák. Ebbõl adódóan 32,5%-os volt az érmes arány. Az érmes
bikák átlagsúlyát tekintve azt hiszem, országos szinten sem
kell �szégyenkeznünk�, mivel a 26 db érmes trófea átlaga
7,22 kg! Az összes elejtett bikát tekintve - látva az elõzõ évek
össz átlag súlyát � pedig elmondható, hogy a megfelelõ állo-
mányhasznosítás, selejtezés, korosztályviszonyok helyreállítá-
sára való törekvés meghozza a gyümölcsét. Az idei átlagsúly
a korábbi évekhez képest 0,3-0,7 kg-mal jobb, így 5,6 kg-os
az átlagsúly a 80 kilõtt bikára vetítve. Hozzá kell tenni, hogy
az idei agancsok fajsúlya is kiváló volt a területünkön. Az
érmes bikák 87%-át külföldi vendégek ejtették el.

A tavalyi év után ismét sikerült aranyérmes bikát lõni
az Egererdõ területén. Egy hajnali cserkelõ vadászaton né-
met vendégvadászt ért a vadászszerencse, hogy ilyen gyö-
nyörû trófeával büszkélkedhet. A Heves megyei Trófeabí-
ráló Bizottság 10 évesre, páratlan 16-os golyóérettre bírálta.
A mérlegelés után, a 24 órás száradást figyelembe véve
kereken 10,00 kg-ot nyomott. Érdekesség, hogy még du-
nántúli viszonylatban is igen hosszú, 52 cm koponyahosszal
rendelkezik. 211,16 C.I.C. pontot ért el.

Összességében elmondható, az idei év kicsit döcögõsen
indult, de végül ismét jó minõségû, szép trófeákkal távoz-
hattak a vendégek.

A bõgési szezon lezárultával korán sincs vége a teen-
dõknek, nem jött el a pihenés ideje, ugyanis nem csak ké-
szülünk, hanem már el is kezdtük a muflon kosok vadásza-
tát. Meg szeretném említeni, hogy a Bátonyterenyei Erdé-
szetünknél már eddig kettõ 85-90 cm közötti kos esett a
mostani vadászati szezonban. A következõ képeken egy-két
idei bika látható, köztük az aranyérmessel.

Eger, 2011. október

Vadászüdvözlettel:
ifj. Nagy Károly

Erdõgazdálkodási és természetvédelmi Osztály
Vadászati elõadó
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A mezei nyúl és a fácán helyzete, valamint a ragadozó gyérítés eredményei a
2011/2012-es vadgazdálkodási évben az I/1-es vadgazdálkodási körzet Heves

megyei területein
2010-et követõen a mezei nyúl és a fácán Heves megye I/1-es vadgaz-
dálkodási körzetében alacsony létszámú tavaszi törzsállománnyal
indult. A vadgazdálkodók által leadott vadállomány-becslési jelenté-

sek alapján megállapítható, hogy e vadfajok, de elsõsorban a mezei
nyúl állománya soha nem látott mélyponton van. Heves megye adat-
sorai az alábbi táblázatban jól mutatják ezt a helyzetet:

Állomány
becslés 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mezei nyúl 33656 32970 23069 27415 24447 28963 33807 25698 24758 24653 22951 22963 23891 22452 15990

Fácán 23186 42090 28460 35535 38349 36369 37210 25813 27573 33315 31977 34005 31600 31125 23890

Négy vadászterületen az állománysûrûség már elérte a körzet-
ben fenntartandó minimális 4,3 - 5,4  db/100 ha-os értéket, 20,0
db/100 ha feletti tavaszi állománysûrûséget mindössze egy
vadászterületen becsültek. Heves megye I/1-es vadgazdálkodási
körzetének tavaszi állománysûrûség értékeit az alábbi térképen
láthatjuk:

A szeptemberi állománybecslések sem mutattak sokkal kedve-
zõbb képet. Hat vadászterületen az õszi becslések 10,0 db/100
ha, vagy az alatti állománysûrûség értéket állapítottak meg.
Néhány esetben kimagasló (70,0 db/100 ha) értéket is becsült a

vadgazdálkodó, aminek az lehet az oka, hogy a mintaterületeket
nem az egész vadászterületre vonatkozóan, reprezentatív jelöl-
ték ki, hanem a �legjobb nyulas� területrészen végezték el a
becslést. Ez a módszer két szempontból sem célravezetõ: egy-
részt a gazdálkodó nem kap reális képet az állományáról, és azt
túlhasznosítja, másrészt a megyei eredményeket ezek a becslé-
sek jelentõsen torzítják. Mindemellett ezek az értékek lennének
kívánatosak az õszi vadászatok megkezdése elõtt. A mezei nyúl
helyzetét az is jól tükrözi, hogy az idei évben napraforgó kultú-
rában történõ vadkárelhárítás indokával egy jogosult sem ké-
relmezett idényen kívüli lelövést.

A természetes fácánállomány esetében sem jobb a helyzet. A
februári létszámbecslések alapján a tavaszi törzsállomány hat
vadászterületen már a minimum létszámra csökkent le. A mes-
terséges kihelyezések állománydúsító hatása miatt viszont az
állománysûrûség nagyobb szórást mutat a mezei nyúlénál. Az
õszi becslések már valamivel kedvezõbb képet mutattak, mint a
mezei nyúl esetében. Köszönhetõ ez valószínûleg annak, hogy

a nyár végi, õszi csapadékhiányos idõszak a fácán szaporulatát
kevésbé viselte meg, mint a mezei nyúlét.

A vadászati hatóság az éves terv-jóváhagyó határozatokban
bekérte a vadászati év ragadozó gyérítésének eredményeit. A
vadászatra jogosultak által közölt adatok szerint az alábbi táb-
lázat mutatja az I/1-es vadgazdálkodási körzetben 2011. márci-
us 1. és augusztus 31. közötti ragadozó terítéket:

 Róka
Módszer lelövés csapdázás kotorékból kiásott megsemmisített kotorék összes

db 1038 18 604 272 1660

 Szarka Dolmányos varjú Szajkó
Módszer lelövés csapdázás összes lelövés csapdázás összes lelövés csapdázás összes

db 506 620 1126 348 30 378 91 8 99
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Az eredmények ismeretében elmondható, hogy dolmányos
varjú gyérítés területén van mit javítani. Több jogosult még
mindig nem veszi komolyan a ragadozó gyérítést. Az apróvad-
fajok szempontjából kártékony vadfajok, ezen belül is elsõsor-
ban a róka apasztását csak abban az esetben lehet eredménye-
sen elvégezni, ha a szomszédos vadászterületeken mindenhol
végrehajtják a gyérítést. Mindenképpen szükség van a vadá-
szatra jogosultak hatékony, együttes fellépésére. A róka elleni
védekezésbe be kell vonni az apróvadas területekkel határos
nagyvadas területek jogosultjait is.

A vadászati hatóság a 2010/2011-es vadgazdálkodási évben
2011. december 23-ával a mezei nyúl, 2012. január elsejével a
természetes fácán vadászatát leállította, állományaik védelme
érdekében. Ezt követõen a 2011/2012. évi vadgazdálkodási terv
jóváhagyása során nem határozta meg a hasznosítható mezei
nyúl és fácán mennyiségét, elõírta viszont a fokozott ragadozó
gyérítést. A hasznosítható mennyiségek meghatározásához a
tavaszi törzsállományt, a ragadozó gyérítések eredményét, a
mesterséges tenyésztést és kihelyezést, valamint az õszi állo-
mánybecslést vette figyelembe, minek eredményeképpen 2210
mezei nyúl, 4095 fácánkakas és 19 380 kihelyezett fácán vadá-
szatára adott ki engedélyt 2011 õszén. Hat olyan vadászterület
volt a megyében, ahol a mezei nyúl állományának sûrûsége
nem érte el a hasznosítható szintet. A természetes fácán vonat-
kozásában a kívánatos ivararány elérése érdekében valamennyi
jogosult kapott hasznosítási darabszámot.

A végleges terv-jóváhagyásokkal egyidejûleg az állományok
védelme érdekében a hatóság egységes korlátozásokat is beve-
zetett a vadászati évben. A körzetben 2012. január elsejétõl
tilos a mezei nyúl vadászata és befogása a vadkárveszélyes
területrészek kivételével, továbbá egy vadászterület-részt csak
egy alkalommal lehet levadászni. A vadkárveszélyes helyeken
is csak elõzetes bejelentéssel és korlátozott egyedszámmal
hasznosítható a mezei nyúl január elseje után.  A természetes
fácán- állomány esetében is korlátozásra került a vadásznapok
száma, és egy vadászterület-részt csak két alkalommal lehet
levadászni. Fácán-kihelyezés esetén a vadásznapok száma a
vadászatra kihelyezett mennyiséggel arányosan emelkedik.

Tudjuk, hogy a hatósági tiltás és korlátozás bevezetése önma-
gában kevés a mezei nyúl és a fácán természetes állományának
megóvásához. Szükséges a vadászatra jogosultak részérõl a
megfelelõ színvonalú vadgazdálkodás, amihez a jóváhagyott
üzemtervek kellõ alapot nyújtanak.

A Heves Megyei Területi Vadgazdálkodási Tanács 2011. októ-
ber 28-i ülésének fõ napirendi pontja volt a megye apróvad-
gazdálkodásának helyzete és kezelése. Hosszas megbeszélést

követõen a tanács határozatában az alábbi javaslatokat fogal-
mazta meg:

1. Monitoring vizsgálatok elvégzése. A mezei nyúl állomá-
nyának folyamatos monitoringjára van szükség. Ez a feb-
ruári állománybecslésen túl egy szeptemberi és egy no-
vemberi állománybecslést foglal magában. A becslést sá-
vos, reflektoros becsléssel kell elvégezni.
A fácánállomány tavaszi becslését dürgési idõszakban kell
elvégezni, ponttérképezés módszerével. A kapott eredményt
nyár végén ki kell egészíteni egy szaporulatbecsléssel.
A rókaállományt fel kell mérni minden évben kotoréktér-
kép elkészítésével.
A kapott adatokat a vadászati hatóság az állományhaszno-
sítás tervezése során veszi alapul.

2. A fenti becslési adatok szakszerûségét és valódiságát há-
romféleképpen lehet, kell biztosítani: 1. A becslések során
szakértõ igénybevétele. 2. A szakszemélyzet részére to-
vábbképzések megtartása. 3. A vadászati hatóság fokozott
jelenléte.

3. A mezei nyúl esetében szükséges még az idén a novembe-
ri becslések elvégzése, ezért november közepéig kell egy
állománybecsléssel kapcsolatos továbbképzést tartani a
szakszemélyzet részére.

4. Dolmányos varjú vonatkozásában szorgalmazni kell a ha-
tékony gyérítési módszerek bevezetését. Ilyen például a
varsacsapdák alkalmazása. Emellett javaslat született a
varjú- félékre szelektív méreg újbóli bevezetésére, oly
módon, hogy a módszerhez szükséges mérgezett tojás elõ-
állításnak engedélyeztetési eljárását az országos érdek-
képviselet folytassa le, és biztosítsa a szer gyártását. Eh-
hez a forrást saját eszközökbõl, vagy az apróvadas jogo-
sultaktól e célra befizetett összegbõl teremtse elõ!

5. Kezdeményezés történt az érdekképviselt felé a rókafüs-
tök hatékonyabbá tételéhez.

6. A mezei nyúl- és a fácánállományokat érõ hatások részle-
tes vizsgálatához a megyében mintaterületek kijelölésére
és ott lefolytatandó kutatásokra lenne szükség.

7. A tanács megállapodott abban is, hogy a novemberi lét-
számbecslések adatainak ismeretében decemberben ismé-
telten napirendre kerül a megyei apróvadállomány hely-
zete és védelme.

Bízunk a vadászatra jogosultak és a szakemberek eredményes
munkájában.

Bocsi Csaba
igazgató

Heves Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

A 2011/2012-es vadgazdálkodási év trófeabírálatának idõarányos eredményei
Szeptember 30-án véget ért az õzbak vadászata, október 30-
ával pedig lezárult az õzbak trófeabírálata megyénkben.  Az
idei évben �rekord mennyiségû�, 1168 db õzbak került bemu-
tatásra. A statisztikát ismerve látható, hogy minõségben nem
volt kiemelkedõ ez az év, érmes õzbak 45 db volt, ami a bírált
bakoknak mindössze 3,9 %-a. Ebbõl arany 2 db (0,2 %), ezüst-

érmes 20 db (1,7 %), bronzérmes db (2 %) volt. A szakszerût-
len elejtések száma nem jelentõs 41 db (3,5 %), -1 pontos mi-
nõsítést 22 esetben, -2 pontos minõsítést 8 esetben, -3 pontos
minõsítést 11 esetben állapított meg a vadászati hatóság. A
lebírált bakok korosztályi és trófeatömeg megoszlását az alábbi
táblázatok mutatják:

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mennyiség (db) 104 68 250 172 219 179 82 46 11 16 10 11
Aránya (%) 8,9 5,8 21,4 14,7 18,8 15,3 7 3,9 0,9 1,4 0,9 0,9
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 36,1 33,5 30,4
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Trófeatömeg (g) -150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-
Mennyiség (db) 161 156 219 286 199 95 35 14 3 0

Aránya (%) 13,8 13,4 18,8 24,5 17 8,1 3 1,2 0,3 0

A gímszarvas bika vadászatában is lezárult a fõidény, a golyó-
érett bikákat október végéig terítékre hozták a vadgazdálkodók,
legtöbb már átesett a trófeabírálaton. Az október 31-éig bemu-
tatott gímtrófeák száma 235 db volt, ami az éves vadgazdálko-
dási terv fele. A bemutatott bikákból 54 db volt 170,0 CIC pont
feletti, érmes minõsítésû, ami összehasonlítva arányaiban a
tavalyi évvel közel megegyezõ eredmény (23 %). Azonban az
idén több volt a bemutatott érmes trófea, volt két aranyérmes
minõsítésû trófea, és volt egy 10,0 kg-os trófea, amire az elmúlt
15 évben nem akadt példa. Az aranyérmes trófeák mellett volt 9
ezüstérmes és 43 bronzérmes minõsítésû trófea is. Az idei év jó
eredményeit példázza, hogy a 10 éves és korosabb bikák száma
27 db, míg 2010-ben 17 db volt, a 6 kg feletti trófeák száma 56
db, míg tavaly ez a szám 44 db volt.

Muflonkosból 30 db került eddig bemutatásra, amelybõl 1 db
aranyérmes, 3 db ezüstérmes, 6 db bronzérmes minõsítést ka-
pott. Egy esetben -3 pontos szakszerûtlen elejtést állapított meg
a hatóság.  Vadkanagyarból idõarányosan 116 db-ot mutattak
be a vadászatra jogosultak, melynek 42,2 %-a kapott érmet: 3
aranyérem, 17 ezüstérem és 29 bronzérem megbontásban.

Bocsi Csaba
igazgató

Heves Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

VADÁSZATI KULTÚRA

OKTATÁS

Alkotói díj Valaczkai
Erzsébetnek

Szeptember 3-án volt a Békés megyei vadászok
éves fõrendezvénye Orosházán, a Gyopár Klub Ho-
tel területén.

A színpadon felvonták a megyei vadász zászlót,
s a megnyitó beszédek után átadták a kitüntetéseket
az arra érdemesnek tartott vadászoknak, a vadászok
munkáját segítõknek és a vadorzók elleni védeke-
zésben eredményes munkát végzõ rendõröknek.
Külön kiemelt elismerést érdemel a város szülötte,
Valaczkai Erzsébet, aki az Egyed István Alapít-
ványtól kapott díjat munkásságáért, képeinek egy
részét megtekinthették a látogatók is. A rendezvény
egyik védnöke volt Nagyszénás szülötte, Hidvégi
Béla, aki a megye vadászainak ismereteit elõadásai-
val keszthelyi kiállításának kalauzolásával szándé-
kozik bõvíteni. Felavatták az új vadászokat, s a már
hagyományos, de mindig népszerû solymász- és
vadászkutya bemutatón kívül népdalkörök, zenekar-
ok, hagyományõrzõ együttesek léptek fel, szellemi
vetélkedõ, fõzõverseny, trófea-Kiállítás, pirografikai
alkotások, valamint Valaczkai Erzsébet, Pavló Ró-
bert, Horváth-Béres János kiállításai színesítették
a rendezvényt.

A színpad mellett egy nagy táblán voltak fel-
tüntetve a négy különbözõ verseny adatai és pont-
számai, így a közönség is folyamatosan nyomon
tudta követni 37 egyes csapa-tok. és egyéni indulók
pozícióját: - követésre méltó megoldás más megyék
számára is.

Fázni nem kellett itt sem, a harminc fokot meg-
haladó meleg elõl a nagy rendezvénysátorba, illetõ-
leg a vadásztársaságok által felállított árnyékvetõk
alá húzódott a látogatók zöme, s így a fõzõverseny
remek étkei sem maradtak meg.

Valaczkai Erzsébet átveszi a díjat
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A �billiárdlövés�
1993 év végén, a két ünnep között vaddisznóhajtásra ké-

szültünk.
Megvirradt ez a nap is, mint a többi, de nem volt benne

köszönet: igen enyhe sáros idõ és gyenge esõ köszöntött ben-
nünket a Szõröspusztai találkozóhelyen. Negyvenhat (!) puskás
gyûlt össze a mindennek, csak ígéretesnek nem nevezhetõ reg-
gelen, amelynek a kezdethez méltó folytatása következett egé-
szen estig.

Két hajtást terveztünk, erre a nagyon rövid téli napra: elõ-
ször a Szarkasztót, majd a Péterhegyet hajtottuk. Mindkettõ a
mûutakhoz közeli, személygépkocsival is jól megközelíthetõ
terület volt, ami nem elhanyagolható szempont ebben az idõ-
ben.

Elõször a Szarkasztóval kezdtünk. Itt összesen egy szar-
vast láttam, pedig ígéretes helyre kerültem: a hátam mögött
öreg bükkös, elõttem keresztben egy mély árok, szemben pedig
fiatalos. Ezt az irányt figyeltem erõsen, vizslató szemekkel,
mert a fülemre a csepergõs esõs idõ miatt nem igen támaszkod-
hattam. A puska sem ropogott, összesen két lövés hangzott el,
ebbõl az egyik a hajtás kezdetét jelezte.

A második hajtáshoz nem sokat kellett autóznunk, hamar
felállt az elálló vonal; a Pétervölgy alján húzódott meg a pus-
kássor. A jobb oldalamon vendégvadász Gyõrbõl, a bal oldali
szomszédom pedig kedves vendégem K. Feri volt.

Ferinek nem lévén jó kilövése kissé feljebb húzódott a
hajtással szemközti oldalra � ezt a kis helyváltoztatást pontosan
közölte velem és a másik szomszéd puskással is � fõ a bizton-
ság � így betekintést nyert a hajtandó területbe.

Magamra maradva alaposan szemügyre vettem a részemre
kijelölt standot és a környékét: szemben velem kefeszerû õsbo-
rókás, balra egy bokros árokban végzõdõ rudas akácos, jobbra
akácos gödör, majd ismét õsborókás következett.

Elõre kb. 35 méter, jó kilövésem volt, tiszta terepen.
Jó háromnegyed óra már eltelt a hajtásból, néhány lövés is

elhangzott már, amikor a kutyák az elõttünk lévõ borókásban
elkezdtek kegyetlenül acsarkodni, fogtak valamit. Egyre lej-
jebb, lejjebb nyomták a disznót, mert az volt � a hallottuk a
hörgését-röfögését. Én valami nagyobb sebzett disznóra szá-
mítottam, de amikor már közvetlen elõttem, a borókás szélén
zajlott a harc, Feri a szemközti oldalról meglátta, hogy süldõt
fogtak a kutyák. Lejött hozzám és ketten közelítettük meg a
csatateret. Már ott voltunk közvetlen a küzdõk felett, négy
kutya fogta a süldõt, amikor a sors iróniájaként én figyelmez-
tettem Ferit: -Nehogy kutyát lõjjél � vigyázz a lövéssel!

Én közvetlen a süldõ fölé függõlegesen tartott puskával
kíséreltem meg kegyelemlövést adni, de ez a folyton támadó
kutyák miatt elõször meghiúsult. A süldõ közvetlen ezután
felém indult, a sûrûben hely nem volt � az ütközést elkerülendõ
�, a lábam között az agyonhajszolt süldõ kiszaladt. Fordulásból
utána dobott lövésem ismét nem hozta meg a várt eredményt �
elhibáztam a szokatlanul közeli célt. Az elugró disznót a kutyák
rövid távolságon belül ismét lefogták. Én itt ugyancsak meg-
próbáltam azt a függõleges irányú, Feri által találóan
�billiárdlövés�-nek elnevezett mûveletet megismételni � ami
sajnos túl jól sikerült, mert a süldõvel együtt az egyik kutya is
éktelen visításba kezdett és lassan az oldalára dõlt...

Az elsõ megdöbbenésemben sok minden lejátszódott a
fejemben: vajon mit fognak szólni a vadásztársaim, hogyan
leszek az élcelõdés tárgya � hosszú idõn keresztül. Ráadásul az
igen fogós jagdterrier szuka, egyik vadásztársamé volt, akivel
nagyon kedveltük egymást. No, gondoltam � ennek a kapcso-
latnak is vége lesz.

Fogtam � nagy búsan húztam kifelé a süldõt, egészen a lõ-
állásomig. Közben elkezdett marcangolni az önvád és a gyom-
rom is görcsberándult. Rövid tépelõdés után elhatároztam ma-
gamban, hogy vállalom a kutyalövés erkölcsi és anyagi követ-
kezményeit. Amint így rágódtam a szerencsétlen történeten -
kb. öt-hat perc telhetett el az eseményektõl -, egyszer csak a
borókás szélén megjelent az agyonlõttnek hitt kis jagdterrier
szuka. Elõrehátra-oldalra ingó tánclépésekkel, mint valami
részeg ember jött lassan a süldõ húzásának

nyomán, amit még tántorogva ugyan, de elkezdett tépni�
Nem akartam hinni a szememnek, azt hittem, hogy álmo-

dok. De nem � valóság volt! Intettem Ferinek, aki ugyanúgy
végignézte az egész jelenetet, mint én és most együtt örültünk a
nem mindennapos viszontlátásnak.

Így ért véget szerencsés fordulattal a süldõ terítékre hoza-
talának � amit én kegyelemlövésnek tekintek � története.

Még hozzátartozik az eseményekhez, hogy a négy kutya
valószínûleg már rövid idõn belül megölte volna a kimerült
süldõt. Farkát letépték, fülét kicakkozták, combját összemarták,
�nagyon jól dolgoztak�.

Sokat gondolkoztam rajta és jó néhány tapasztalt, sokat
látott vadászbarátommal is többször kitárgyaltuk az esetet, de
pontos választ nem tudtunk adni a kutya eszméletvesztésére.
Talán túl közel volt a csõtorkolathoz és a torkolati energia volt
rá rossz hatással� Vagy a süldõn átmenõ lövedékbõl vált le
egy szilánk és ez okozhatta a problémát�Vagy akár az átmenõ
lövedék által felpattanó kõ vagy fadarab is adhatott nagy ütést a
kutya fejére�

Röviden: nem tudom, hogy mi történt, ez számomra örök
talány marad.

A vadászatnak ezzel vége lett, de nem a vadásznapnak (!)
A hajtók még egy süldõt húztak oda hozzám. A gyõri

vendég segítségével kizsigereltem a két vadat, a társaság többi
tagja és a hajtók mentek a kocsikhoz, keresztül az erdõn, min-
ket hagyva a két lõtt vad õrzésére. A vadászmester ígérete sze-
rint nem sokára jön értünk a kocsi � de ez nem így történt.

A második hajtásnak háromnegyed egykor lett vége, de az
autó csak háromnegyed négykor jött értünk!!!!

Mint az elején írtam, az esõ kis megszakításokkal, de
egész nap esett � elég rossz délutánunk következett. A gyõri
vendég velem együtt eléggé átázott és valószínû, hogy szívbe-
tegsége miatt rettenetesen fázott. Itt nincs mit tenni � tüzet kell
rakni az esõben! � született meg bennem az egyedüli helyes
gondolat. Nem ment túl könnyen, de azért sikerült.

Szerencsére volt nálam papír a hátizsákban, gyufa is, mert
akkor még dohányoztam.

Száraz tûleveleket a rettentõen szúrós borókabokrok alsó
elágazásából szedtem � ahol kehelyszerû ágtövekben össze-
gyûlt az elszáradt vörös tûlevél -, azután apró gallyakat törtem
és vágtam késemmel � és láss csodát � sikerült a tûzrakás.
Közben J. Bandi foxija is elõkerült valahonnan és csatlakozott
hozzánk. A kevés maradék elemózsiát elõszedtük a hátizsákból,
egyenlõen megosztottuk, még foxinak is jutott egy-két falat.
Ezután a tûz táplálásával és melegedéssel múlattuk az idõt.
Vadásztársam nagyon hálásan nézett rám, melengette
kezeitlábait, örült és fejét csóválta az esõben rakott tûz láttára.
Nagyon meg volt elégedve az egyébként áldatlan helyzettel.

Ezután egyszer csak elérkezett a mi idõnk is, jött értünk az
UAZ. A találkozóhelyen tudtuk meg, hogy összesen egy szar-
vasünõ, kettõ vaddisznósüldõ és egy õzsuta került terítékre. (A
sutát szarvasborjú helyett lõtte az egyik puskás ember).

Minden jó, ha a vége jó: a Bárna-i Sári kocsmában foly-
tattuk az estét jól átmelegedve, kellemes társaságban.

Barták Imre
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K é t s z e r   20   m á s o d p e r c . . . .
Vadõrünk elhalálozása miatt, új vadõr  alkalmazására volt

szükség. Akkor még a  jelölteknek nem kellett vadõrvizsgát
vagy középfokú vadõrképzõ végzettséget igazolni, arra alkal-
mas egyént is meglehetett bízni e feladatok ellátására. Vadász-
mesterünk ezért az alföldrõl felkerült ismerõsére  bízta e mun-
kák elvégzését. Közgyûlést nem hívták össze, hogy a tagságnak
az új vadõrt bemutassák, hanem arra számítottak, menetközben
vagy vadászatokon, majdcsak megismerik az illetõt. Fegyver
vásárlási engedély megszerzéséig, fegyver nélkül járta a terü-
letet.         

Már egy hónapja nálunk volt, mikor találkoztam vele.
Délelõtt a vadászmester telefonon keresett és közölte, a Csen-
gõkõ oldalba lévõ föld tulajdonosa értesítette, hogy az ott lévõ
kukoricájába a vaddisznó bejár, abba már kárt is okozott. Arra
kért, menjek ki és gyõzõdjem meg a közlés valódiságáról. Azt
is kérte, ha találkoznék az új vadõrrel, mert ma a megbeszéltek
szerint, arra kell lennie, beszélgessek el vele.

Délután kissé korábban mentem ki, hogy nyugodtan meg-
keressem a vaddisznó bejárásának helyét vagy nyomát. A
hegyoldal még napfényben volt mikor már a kukoricaszélén
ballagva a földet figyeltem. Eközben egyik bokor mögül hirte-
len vaddisznó erõs hanggal rám fújt, majd zörögve a tetõ irá-
nyába futott. Meglepõdve  puskámhoz kaptam, de hamar ész-
hez térve rájöttem, hiába kapkodtam, azzal semmit nem értem
volna el, hiszen  be sem volt töltve. Egyébként is, a tõlem meg-
ugrott és a bokrok között futó disznóra rá sem tudtam volna
lõni. Hamar megnyugodva a bejárás helyét tovább kerestem. A
kukorica hosszának a közepénél lehettem, mikor egy felém
közeledõ férfit vettem észre. Nem tudtam, hogy õ a vadõr, de
Péter a vadászmester közlése alapján, úgy gondoltam õ lehet.

Mellémérve köszöntünk, majd bemutatkoztunk egymás-
nak. Elmondta, alföldi ember, nemrég költözött Egerbe. Péter
bácsival beszélgetve megtudta a Vadásztársaság vadõrt keres,
ezért jelentkezett vadõrnek. Igaz, Egerbe költözése elõtt hegyek
között még nem lakott, erdõt is csak az alföldön látott, de az
itteni erdõ sem lehet más, mint az alföldi, ezért merte elvállalni
a vadõrséget. Beszélgetésünk közben elmondta, pár nappal
ezelõtt a hegy túloldalán a fák között világosabb színû, öszvér
nagyságú állatot látott futni, aminek fején egy hosszú szarv
volt. Ilyen állatot eddig nem látott, nem ismert. Meg kérdezte,
meg tudom-e  mondani, a  látott milyen állat lehetett, mert
ilyennel az alföldi erdõkben nem találkozott.

Az az állat szarvasbika volt és fején nem egy, hanem két-
szárú agancsot viselt, válaszoltam.

Igaz eddig élõ szarvasbikával még nem találkoztam, de az
biztos, mert tökéletesen láttam, ennek a fején csak egy szarv
volt, erõsítette meg állítását. Ezt elmondtam Péter bácsinak is,
de õ azt mondta, ilyet ne hangoztassak, senkitõl e felõl ne kér-
dezõsködjek, mert az egyszarvúról szóló állításomat nem hiszik
el, viszont az fogják mondani, vadászhoz illõen, hazudni már
jól tudok.

Tudja, mondtam, egyszarvú állattal a mitológia foglalko-
zik, reklámokban is szerepel, de az nem öszvér, hanem ló. A
neve Unicornis, = egyszarvú ló, hogy maga is tudjon róla. De
az ezzel kapcsolatos történetet most nem akarom elmondani.
Erre nincs egyszarvú ló, fõleg öszvér nagyságú. Itt szarvas van,
bika, tehén, ünõ és borjú. Csak a bika fején van agancs és nem
szarv, de az minden esetben kétszárú, próbáltam megmagya-
rázni a látottakat.

Hát akkor tényleg igaza lehet Péter bácsinak, hogy amit a
szememmel láttam és másoknak is megemlítettem nem hitték
el, látom maga sem hiszi, pedig annak egy szarva volt, állította
határozottan.  Még egy és más is szóba került mikor, megkér-

deztem itt marad-e velem esti lesre, mert ebbe a kukoricába
nemcsak bejár a vaddisznó, hanem már kárt is okozott. Azért
jöttem, mert szeretném meglátni és fõleg elejteni, hogy a to-
vábbi kártételét megakadályozzam.

Nem, nem tudok itt maradni, vágta rá hirtelen. Estére haza
kell érnem, mondta nagyon gyorsan. Nem mondtam az otthoni-
aknak, hogy este is kint maradok, ezért még besötétedés elõtt
várják hazaérkezésemet.

Maradjon nyugodtan, les után a gépkocsimmal hazavi-
szem, ajánlottam fel, legalább megtapasztalhatja milyen az esti
les hangulata, hogyan hangzik mikor a disznó töri és eszi a
kukoricát. Ha pedig sikerülne elejtenem, segítene lehúzni és a
gépkocsiba beemelni.

Nem maradhatok, mert maga késõn indul haza én pedig
akkorra otthon szeretnék lenni, válaszolta. Még pár percet be-
szélgettünk, azután elköszöntünk egymástól. Õ lement a mûút-
ra, hogy mielõbb hazaérjen, én pedig tovább kerestem. Ahol
megtaláltam a disznó  bejárásának helyét, a kukorica között
szétnéztem. Valóban 15-20 letört és megrágott csövet találtam a
földön. E tények ismeretében a kártétel helyének közelében, a
kukorica szélén el helyezkedtem. Miközben a disznó jöttét
vártam, elgondolkoztam. A vadõrrel történt beszélgetés elég
volt arra, hogy megállapítsam, ez az ember nem fog sokáig
nálunk vadõri munkát végezni. Nem a munkavégzése miatt,
mert azt nem ismertem, hanem szerintem fél az erdõtõl, az erdõ
esti hangjától, hangulatától, de talán még az erdei vadtól is. Az
egyszarvú öszvérrõl pedig valamelyik mese könyvben olvas-
hatott.

Sajnos a disznó éjfélig nem jött. Az járhatott oda, ami tõ-
lem még világosban megugrott.

Másnap reggel keresett Péter. Beszámoltam neki a nyo-
mozásom eredményérõl és a vadõrrel való találkozásomról, de
elmondtam róla a véleményemet is. Õ is megerõsítette megál-
lapításaimat. Megemlítettem neki az egyszarvú öszvért is. Azon
is nevetett, de közölte, mikor neki  elmondta, lelkére kötötte
senkinek errõl ne szóljon. Úgy látszik nem hitt nekem, mondta
Péter.

Késõbb többször eszembe jutott a vadõr látomása. Nem
képzelhette el, valóság lehetett amit állított, legfeljebb a szar-
vast öszvérnek nézte, mert csak annak nagyságát ismerte, vi-
szont az �egyszárú szarvast� nem tudtam hová tenni. Gyakran
kijártam az említett hely környékre ahol elmondása szerint látta
az �öszvért� Az általa mondott helyen, volt amikor reggel, volt
amikor este cserkeltem vagy ültem lesen. Kint léteim alkalmá-
val egyszer sem láttam szarvast, de a környéken sem észleltem
mozgásukat vagy zörgésüket.

Decemberi elején tartott közgyûlésen bejelentették, a
megbízott vadõr november elsejével kilépett. Ez a közgyûlés
döntött arról, hogy az elsõ vaddisznó hajtásunkat december
közepén tartjuk.

Vadászat reggelén hideg, borongós idõre ébredtünk. Hó
még nem esett, az erdõ talaját a lehullott de az õszi harmattól
nedves levelek, gallyak borították. Az eligazítás rövid volt,
majd utána mindenki elindult a kijelölt helyek felé. Az Eged
oldali hajtásban 2 darab, a Csenkõkõ-i hajtásban szintén 2 da-
rab vaddisznót lõttünk. A második hajtás után a lápa felsõ ré-
szénél a gerinci úton megebédeltünk. Ebéd után a társaság
kettévált. A hajtók jobbra a Határ lápához indultak, mert a
hajtás onnan kezdõdött. Az elállók visszamentek a Hangyás
útra, ahol a puskasornak kellett leállni. Az leállók idõsebbjei a
tetõhöz közel, mi fiatalok lefelé menve az úton, egészen a Vas-
kapu-ig (Márta pihenõ) egymás után álltunk le. Hajtás végén
újra vissza kellett jönnünk a tetõre, a gyülekezõ helyre.
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A leálló sor végére ketten maradtunk. B. Jani vadásztár-
sam azt kérte, én maradjak ott, õ tovább menne és valahol Vas-
kapunál állna meg. Az ott látott nyomoktól teszi függõvé,  mint
szélsõ puskás, hol álljon. Elfogadtam javaslatát, hiszen min-
degy volt, ismerve a két hajtás eredményét, hol állok. Az elõbb
hajtott két területén, délnyugati illetve déli fekvése miatt, te-
lente szívesen feküdt meg benne a vad. A most hajtandón rész-
ben, északi fekvése miatt, télen nem  tartózkodik sem disznó,
sem õz, sem szarvas. Tehát ezen a területen disznónak jöttére
nem számíthatok, ebbõl kifolyólag semmit nem várhatok, ezért
mindegy volt hol állok.

Egy terebélyes fa mögött lábam alól elkapartam az avart,
hogy mozgásom közben ne zörögjön. A l6-os Lampart dupla-
puskámba két fütyülõ golyót tettem, majd a fa oldalához tá-
masztva vártam a hajtás kezdetét és késõbb a felém közeledõ
hajtók megjelenését. Hosszú idõ telt el, mikor a tetõ felõl vá-
ratlanul lövést hallottam, majd gyorsan utána a másik lövés is
elhangzott. Ott már ment a disznó, tehát nekem is figyelnem
kell. Mégis lenne itt disznó??? Ezután már puskával a kézben
vártam, hátha a szétzavart kondából erre is jön.

Nem tudom a lövés hangjától mennyi idõ telt el, mikor
jobbról a tetõ felõl ferdén lefelé futó, nagyvad rohanásának
dobogása - bokrok, gallyak zörgése - hallatszott. A puskát hir-
telen a vállamhoz kapva a zörgés irányába fordultam. Másod-
percek telhettek el, mikor az egyik bokor mögül szarvasbika
ugrott ki. Gondolat sebességével mértem fel a helyzetet, mert
nem hittem a szememnek. A bika jobboldali agancsszára felfe-
lé, baloldali  lefelé nõtt. Mindkét száron három - három ág volt
és az ágak villában végzõdtek. A lefelé növõ agancsszár villája,
a szarvas térde fölött, illetve a hasa alsó vonalától valamivel
lejjebb ért. Ebben a pillanatban eszembe jutott a vadõr egyszar-
vú öszvére. Nem hazudott, a bika fején valóban egy szár lát-
szódott. Hová lõjek, hogy a golyó ne érje az agancsot, a blattjá-
ra? oda nem lõhetek, ott esetleg az agancsszárat, vagy valame-
lyik ágat  találhatom el. A bikát pedig e különleges agancs
állása miatt lõném meg. Attól csak hátrább, gyomron, bélen
lõhetem! Azzal viszont messze elmegy, nem biztos, hogy után
keresés alkalmával megtalálom. A hátsó combjába sem lõhetek,
mert az szégyellném. De nem is lõhetem, jutott eszembe, fõleg
sörétes puskával nem, hiszen hajtásba bikát lõni még golyóssal
is tilos, nem még sörétessel. Ha meglövöm ezért engem az IB,
legalábbis a téli hajtásokon való részvételtõl, eltiltana. Persze itt
már szerepet játszana az irigység is ilyen ritka agancsú bika
elejtése miatt. Ha eltalálom, a kikészített agancsát hová tudom
tenni? mert a koponya és a szár közötti rész miatt a falon nem
tudom elhelyezni. Mit csináljak? Nem mutathatok rossz példát!
Kezemben remegett a puska, melynek csöve állandóan a bika
blattját irányult. Idegesség rázza testemet, homlokomon érez-
tem izzadságom cseppjeit. Újam a puska ravaszán begörbítésre
vár, de az újam nem mozdul. Milyen büszkén mutogathatnám
mindenkinek, ilyen bikát senki nem tud lõni csak én! Gondo-
latok cikáztak fejemben. Mit tegyek? A nagy gondolkodásban
azt sem néztem a lefelé hajló ágnál az agancstõ, vagy a fejlõdõ
agancs sérült-e meg, mert azt látva minden megoldódhatott
volna. No de akkor is, sörétes puskával bikára lõni ???

Azalatt a 20 másodperc alatt amíg a bika elõttem majdnem
keresztbe futott, de nem volt messzebb 30-40 lépésnél, külön-
bözõ gondolatok cikáztam agyamban. Hirtelen egyetlen meg-
valósítható jó gondolatom, ötletem sem támadt. Ravaszon az
újam nem görbült tovább, lövés nem hangzott el. Miközben jó
megoldáson gondolkoztam, bika átrohant az útjában álló gala-
gonya, kökény és csipkebokrokon, még láttam átugrani az úton,
utána eltûnt a túloldali bokrok között. Zörgése egyre távolabb-
ról és halkabban, késõbb már onnan sem hallatszott.

Miután eltûnt, minden megoldódott. Ezután már semmire
nem kellett gondolnom, semmit nem kellett tennem, az agancs

falon való elhelyezésének sem kellett helyet keresnem. Mos-
tantól csak magamat szidhattam, amiért nem én mentem to-
vább. De legalább ne láttam volna!!! Ha tovább megyek az
ottani állásomról csak a bika jobb oldalát láttam volna. Onnan
lõhettem volna, mert arról az oldalról nem láthattam a lenyúló
agancsszárát. De onnan sem lõhettem volna, hisz hajtásba bikát
lõni stb.

Nem hittem az alföldrõl jött vadõrnek, kinevettem állítá-
sáért. Igaz nemcsak én, mások is, akiknek elmondta. Pedig
igazat mondott, valóban egy agancsot láthatott, amit szarvnak
nevezett. Kételkedésemért gondolatban most bocsánatot kértem
tõle.

A hajtás végén megjött Jani is. Mi volt az a nagy zörgés?
kérdezte, disznók vagy szarvasok jöttek. Már a zörgés hallva
megbántam, hogy elmentem a megbeszélt helyemrõl, mert
ahová mentem ott semmit nem láttam, Ha ott maradok, biztos
lõhettem volna a kondából mondta egy szuszra a nélkül, hogy
kérdésére közben válaszolni tudtam volna. Megnyugtattam,
nem disznókonda, hanem szarvasbika zörgött, mondtam kisé
letörten. Akkor jó, ez megnyugtatott, mondta inkább magának,
mint nekem.

Az útra egymásután kiérõ hajtók közül kettõ megkérdezte,
látta-e a félagancsú bikát.

Láttam, mondtam halkan.
Akkor miért nem lõtte? azt ki kellett volna lõni, mondták.
Azért nem lõttem, válaszoltam szomorúan, mert az igaz

vadász hajtásban még golyóspuskával sem, nem még sörétes
puskával, bikára nem lõ. Mi mást mondhattam volna? Kezdjek
el magyarázkodni? Pedig fájt a szívem, az elszalasztott lehetõ-
ségért.

Még a többivel a gyülekezõ helyre felballagtam, meg ha-
zafelé az úton, de otthon is, igen el voltam kenõdve. �Ne törõdj
semmivel� nyugtatott meg apám, miután elmondtam neki a
bikával való találkozásomat. Ezután gyakrabban kijársz. Most
már tudod merre van, hátha össze akadsz vele. Akkor majd
nyugodtan meglõheted, biztatott, és biztos megtaláljuk a helyet
is, ahol az agancsot mindig láthatod.

Január végéig sokszor voltam azon a részen, de ezzel a bi-
kával többször nem találkoztam, sõt még a zörgését sem hal-
lottam. A bika úgy eltûnt, hogy a szezon végéig senki nem
látta, senki nem ejtette el, de az erdészek sem mondták, hogy
látták, vagy megtalálták volna.

Elmúlt a vadászszezon, elmúltak az évek, és lassan a biká-
ról megfeledkeztem.

Sok év múlva, a Csengõkõ oldalon a bokrok közé benyúló
vadföldünk szélén lévõ bokorsor végébe magaslest építetünk.
Egyik este erre a magaslesre én is felültem, mert az elõtte lévõ
búzába már kezdett bejárni a vaddisznó. Lassan lement a nap,
egyre halványabbak lettek, majd megszûntek az árnyékok, de
elõjöttek a szúnyogok. Csípésük megelõzésére arcom, kezem
szúnyogriasztóval kentem be. Nyugodtan ültem, a szúnyogok
sem zavartak, meg idõm is volt, hiszen vaddisznólesre jöttem
igaz kissé korábban, de a vadászsikerhez türelem, nyugalom és
kitartás szükséges. Már kezdett szürkülni, mikor a búza felsõ
jobb sarkától feljebb, bokormozgást vettem észre. Ettõl kezdve
figyelmemet abban az irányban összpontosítottam. Keresõtáv-
csõvel nézve láttam, hogy a bokrok között vörös folt közeledik.
Tudtam, ez csak õz lehet. A vörös folt a bokor szélénél úgy állt
meg, hogy csak a feje és nyakának kis része volt látható, testé-
nek többi részét a bokrok takarták. Õzbak volt! Agancsának
jobbszára felfelé, bal szára közvetlen a szeme mögé, lefelé nõtt.
Ledöbbentett a látvány. E pillanatban a félagancsú szarvasbika
jutott az eszembe. Hirtelen leengedtem a távcsövet, puskát
kezembe kapva a vállamhoz szorítva, szemem a céltávcsõ gu-
mijára téve, fegyver csövét a bak felé irányítottam. E közben a
bak visszalépett a bokrok közé. A céltávcsõben már csak a
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bokrok mozogását láttam. Bántott a dolog. Nem sokáig bán-
kódhattam, mert rövid idõ múlva a búza fölötti bokrok között,
lassan haladó vörös színt pillantottam meg. Bár a fejét nem
láttam, de abba biztos voltam, az csak az elõbb látott bak lehet.
Megdobbant a szívem, gyorsabban kezdett lüktetni a halánté-
kom. Újra vállamhoz emeltem a közben leengedett puskát.
Szemem állandóan a céltávcsõ gumiján, kezem, benne a puská-
val a magasles párkányán nyugodott. Ettõl kezdve céltávcsövön
követtem a búza felsõ szélével párhuzamosan a sûrû bokrok
között haladó õz mozgását. A vetés túlsó szélén a bokorsor
mozgása hirtelen megszûnt. Rövid idõ telt el, mikor az elõbb
látott õzbak a bokorsorból óvatosan kilépett és lehajtott fejjel
ment a búza felé. A kilépés pillanatától a célkereszt tüskéje már
a vállapján volt. A búzába belépve megállt és fejét felemelve
figyelt. Nem telt el 1 másodperc, mikor fegyverem hangját a
Csengõkõ oldala verte vissza. Az õzbak elõre ugrott, térdre
esett, majd az oldalára dõlt. Rövid ideig tartó hátsó lábának
egyre gyengülõ rugó mozdulata után lassan megszûnt nemcsak
a búza mozgása, hanem a bak szívének dobogása is.

Kiengedtem tüdõmbõl a levegõt, fejemet felemeltem a
puskaagyról és mély lélegzetet vettem. Milyen bakot is lõttem?

Félagancsút, vagy ellenkezõ irányba növõ agancsút, amilyen a
bika volt? A magaslesrõl lejõve a bak mellett fél térdre eresz-
kedtem. Elsõ dolgom volt, most már nyugodtabban, jobban,
megnézni agancsát. Annak közeli meglátása után még nagyobb
öröm fogott el. Megsimogattam fejét, nyakát - miközben ismét
eszembe jutott az abnormis agancsot viselõ bika - majd utolsó
falatként búzaszálat tettem a szájába. A terítéken fekvõ baknak,
kilõtt töltényhüvelybe háromszor belefújva, adtam meg a vég-
tiszteletet.

Ha szobám falán erre az agancsra nézek, ott minden eset-
ben két trófeát látok. Egyiket a képzeletemben, melynek jobb-
szára felfelé, balszára lefelé irányult de az szarvasbika fején
volt, a másikat valóságban látom, melynek jobbszára felfelé,
balszára lefelé nõtt azt õzbak viselte.

Micsoda eltérés volt az elõttem keresztbe futó bika látásá-
nak 20 másodperce és most a bokrok közül kilépõ és a búzába
megállt õzbak látásának 20 másodpercen belüli történése kö-
zött!

Id. Kalo László

A z  u t o l s ó  õ z b a k o m  . . .
Az évzáró közgyûlés befejezése után, fontos feladat volt

még brigádonkénti 1 db õzbak elejtõinek kisorsolása. Az õzba-
kot 3 fõ, kéthetes váltással hozhatta terítékre. Brigádunkban a
sorsolás nekem kedvezett, én voltam az elsõ, aki õzbakra va-
dászhattam. Nevemet hallva megörültem, de örömem lassan
lanyhulni kezdett, mert eszembe jutott: fegyvertartási engedé-
lyem érvényességi ideje május 5-én jár le. A megújításra vo-
natkozó kérelmemet hiába adtam be idõben, az a mai napig
nem jött meg, de reméltem a vadászat kezdetére, május 8-ra, az
is megérkezik. Sajnos tévedtem. A két hét alatt � ennyi idõm
volt a bak elejésére � nem kaptam meg az engedélyt, ezért az
idei õzbak vadászatáról le kellett mondanom.

K.Gy. vadásztársunk temetése után  tagokkal beszélgetve
megtudtam, másodikra kisorsolt vadásztársam nem, harmadikra
kisorsolt vadásztársam eddig nem, de valószínû egyéb elfog-
laltsága miatt a hátralévõ három nap alatt sem fogja meglõni.
Ha ez valóban bekövetkezik, akkor minden újra kezdõdik. A
remény - idõközben engedélyemet a Rendõrség meghosszab-
bította � újra elõttem állhat.

Hétfõn délelõtt P. Berci vadásztársam, telefonos érdeklõ-
désemre közölte, ahogy már pár nappal elõbb is mondta, a bak
kilövése nem történt meg, ezért sorsolás szerint újra enyém az
elsõbbség.

Kora délután már nála voltunk. (Fiam a kocsijával vitt). A
szükséges klotália és vadszállító jegy átvétele után, mehettem
vadászni. Számomra legkedvesebb helyre - ahová 50  éve já-
rok: Pusztafalu, Kakas völgy � elsõre a Kakasvölgybe mentem.
Fiam kint maradt a pusztafalui részen megfigyelni, van-e arra
délutáni vagy esti vadmozgás.

A Kakas-völgyben, fát szállító nehéz gépkocsikkal tönk-
retett úton mindent, de fõleg nyomokat, figyelve és a sáros
vízzel teli gödröket kerülgetve, lassan ballagtam. Õzek és szar-
vasok nyomait több helyen látva arra következtettem, van itt õz
csak kérdés, merre járnak, vagy meglátom-e azokat. Már a
tervezett helyemen ültem, mikor kezdett az ég beborulni, nem
sokkal késõbb távolról már az ég dörgést is hallottam, ezért
visszaindultam. Esõs, vihartól zúgó erdõben a vad nem mozdul
meg, én pedig bõrig ázhatom. A völgy felénél járva az esõcsep-
pek kopogását már nemcsak a leveleken, hanem a kalapom

karimáján is hallottam. Fiam gépkocsijával a völgy bejáratáig
elém jött. Mire a mûútra kiértünk az esõ már sûrû cseppekben
hullott. Fiam, beszámolója szerint, semmi nem látott.

Szerdán és csütörtökön, más - más területre mentem. Az
elsõ este magányos szarvastehenet láttam. A másodi este, bátori
Vízmû hátánál, a fenyves szélénél ültem le. Elhelyezkedésem
után nem sokkal már megbántam, hogy ide és nem Pusztafalu-
ba mentem. Már ott elhatároztam, ha ma nem lövöm meg a
bakot, legközelebb Pusztafaluba, kedvelt leshelyembe megyek
már csak azért is, hogy a hetvenes évek végén társadalmi mun-
kában épített � az én munkám is benne volt � teljesen zárt ma-
gaslesbe vadászati céllal, újra beülhessek. Ezért itt sem kese-
redtem el, mert késõbb a fenyvesbõl elõbb egy magányos suta,
feljebb egy szarvasünõ és egy szarvastehén jött ki és az erdõ
szélétõl a kerítésig terjedõ füves, bokros területen legelésük
közben figyelhettem azokat. Bak, amire vártam, amit szerettem
volna lõni, nem jött.

Következõ kifelé menetben fiam már az úton megkérdez-
te: ma hová megyünk? Egyértelmû választ adtam pusztafalu-i
magaslesbe megyek. Elsõ alakommal valószínû azért nem láttál
ott semmit, tettem hozzá, mert akkor a vad a vihar közeledését
megérezve nem mozdult.

Fél hétkor a homokbányánál voltunk. Fiam a völgy bejá-
rata felé visszament, én a magaslesbe mentem. Már az is
örömmel töltött el, hogy e lesbe ülhetek. Errõl a helyrõl, elsõ
idõben fonott kas mögül � a külföldiek vadásztatásának enge-
délyezése után a kast elbontottuk és helyette fémvázzal teljesen
zárt új magaslest készítettünk � és e zárt magas lesbõl  több
évtizeden át, számtalan vadat hoztam terítékre. Jó volt a régi
emlékekre, hacsak pillanatokra is, visszaemlékezni. Elõttem
mezõgazdasági terület terült el, fölötte az erdõvel borított hegy-
oldal közepén múlt évi tarvágás helye látszódott. Gondoltam,
ha az õz arra a részre jön, mert innen ott is megláthatom, akkor
holnap este oda ülök, illetve ott úgy helyezkedem el, hogy
helyemrõl lõni tudjam. A kakasvölgyi nyomokat látva abban
biztos voltam, õz vagy õzek oda is járhattak vagy járhatnak.

Hétóra után 5 perccel, jobbról a bokrok közül suta jött ki,
és megállt a bokorsor és a termõföld közötti részen. Rövid
figyelés után elindult a vetésbe, közben meg megállva, fejét
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lehajtva csipkedte a neki ízletes fûszálakat. Már a magasles
elõtt is elhaladt, mikor jobbszemem sarkából észrevettem, hogy
a bokorsortól valamivel följebb, de ott sem volt távolabb mint
50-60 méter, az erdõ fái közül õzbak lépett ki. Az erdõ és a
vetés között az is megállt, valószínû a suta felé figyelt. Keresõ
távcsövet szememhez emelve néztem, bíráltam. A távcsõvel jól
láttam: rövid szárakat és a rövid ágakat növesztett, alul a vastag
szára sûrûn gyöngyözött volt. Lõhetõnek ítéltem. Most is mint
minden alkalommal lövés elõtt, elkapott a vadászláz, amit soha
nem  szégyelltem bevallani. Távcsövet letéve, puskát a magas-
les oldalsó ablakán kidugva, céltávcsõ tüskéjének hegyével
követtem a bak haladását. A vetésben 20-30 métert tett meg
mikor ismét megállt. Abban a másodpercben a 9 grammos
ólomhegyû lövedék elhagyta fegyverem csövét és testén átha-
ladva azonnali elmúlását eredményezte. A rövid távolság miatt
becsapódást nem hallottam, csak hirtelen eltûnt. Néztem a he-
lyét ahol állt, de ott semmi növénymozgást nem láttam. Lejjebb
csak a felemelt fejjel figyelõ sutát láttam. Megnyugodtam.
Tudtam, találatom halálos volt a bak mozdulatlanul fekszik. A
suta, nem tudva körülötte mi történt, lassan visszakocogott az
erdõ irányába. Annak szélén még megállt, szétnézett, azután
belépett a védelmet adó fák közé. A fiam felé fordulva láttam,
hogy felém néz, ezért intettem neki, Õ pedig felém elindult.

A magaslesrõl egyenesen a bak fekhelyéhez mentem. Fö-
lötte állva a kilõtt töltényhüvelybe, háromszor belefújva  adtam

meg neki a végtiszteletet  és tudattam az erdõ népével egyik
lakójuk elmúlását. Agancsának közeli látása fokozta az örö-
mömet, de el is érzékenyültem. Most, 84 éves koromban, éle-
tem utolsó bakját sikerült elejtenem, e fölött állok. Az utolsót,
mert az elkövetkezendõ 8-9 évben, míg a többi brigádtag a
maga bakját meg nem lõtte, nevem még sorsolásra sem kerül-
het. Én pedig akkor már biztos nem tudok vadászni. Eszembe
jutott az is, az elsõ õzbakomat 1961-ben, kerecsendi erdõ felsõ
szélén lõttem, az utolsót most, 2011 június 27-én, névnapomon,
kedves területemen, általam is épített lesbõl. 50 év milyen nagy
idõ, mégis milyen gyorsan elszállt. Ma a vadászterülettõl, e bak
elejtésével kaptam meg az igazi névnapi ajándékot. Elhatároz-
tam, falon a két trófeát egymás mellett fogom elhelyezni.

Még a bak fölött elmélkedtem a fiam már a közelembe ért.
Mondtam neki menjen az autóért és jöjjön ide. A bakot lehúz-
va, ott zsigereltem ki, de az autóba már õ tette be.

Még nem volt 8 óra mikor a lõtt vad átvevõhöz menve,
Berci lakása elõtt megálltunk. Megmutattam neki, és idõközben
oda érkezõ  F. Zolinak VT. elnökünknek, sikerem eredményét.
A gratuláció egyik részrõl sem maradt el.

Otthon lefekvés után a vadászat izgalmát újra átélve, bol-
dogan aludtam el.

                                                                     Id. Kalo   László.

Bánffy György-tantermet
avattak a mátrafüredi

szakképzõben
Bánffy György színmûvészt jól ismerik a Heves megyei

vadászok, hiszen a tavaly nyáron rendezett megyei vadásznapot
megtisztelte jelenlétével.

Szenvedélyes vadász, a Mátra nagy ismerõje és kedvelõje
volt. Kérésére - halála után - trófea-gyûjteményét az intézmény
kapta. A Mátra Szakképzõ Iskola vezetõinek egyetértésével
kiszemeltek egy tantermet, melyben a becses hagyatékot illen-
dõ körülmények között tudják bemutatni és megõrizni. A kiál-
lítás megnyitóját az iskolában megrendezett XX. Országos
Ifjúsági Vadászvetélkedõ megnyitó ünnepségén tartották. A
Bánffy-terem avató-ünnepségét megtisztelte jelenlétével a csa-
ládtagokon kívül dr. Székely István, aki személyesen méltatta
elhunyt barátja életútját. A vadászkürtösök elõadása után a
versenyen résztvevõ tíz iskola diákjaival együtt közösen éne-
kelték el a Vadászhimnuszt.

A Mátrába került a színész trófea-gyûjteményének egy
része

A mûvész 1927. június 19-én született Budapesten. Mun-
kásságát Kossuth-díjjal és Jászai Mari-díjjal ismerték el, vala-
mint megkapta a Magyar Köztársaság érdemes mûvésze és
Kiváló Mûvésze kitüntetést is. Színpadi ismereteit a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskola tanulójaként szerezte, 1955-ben háza-
sodott, felesége Sátory Matild volt. Két gyermekük született,
Eszter és András. Pályafutása alatt tagja volt a Nemzeti Szín-
háznak, a Fõvárosi Operettszínháznak, a József Attila Színház-
nak, Pécsett a Nemzeti Színháznak, majd végül a Zeneakadé-
mia beszédtanáraként hasznosította több évtizedes tudását.
Országgyûlési képviselõ volt 1985 és 1994 között. Emellett
1990 és 1995 között a Magyar Vadászok Országos Szövetségé-
nek elnöki tisztjét is ellátta. A színész tragikus hirtelenséggel
hunyt el 2010. szeptember 3-án, 83 évesen, Korfun - hangzott
el a Bánffy-terem megnyitóján.

Lezajlott a XX. Országos Ifjúsági
Vadászvetélkedõ

Minden évben más-más intézmény rendezheti az Országos
Ifjúsági Vadászvetélkedõt, az idén a nemes verseny rendezési
jogát a Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképzõ Iskola kapta. Az elméleti versenyszámok után gya-
korlati tudásukat bizonyították a versenyzõk.

� Láncot is cseréltek idõre a versenyzõk.

A trófeaminõsítés és távolságbecslés versenyszámhoz a
gím-, dám- és õztrófeákat a megyében ez évben elejtett és a
vadászati hatóságnál bemutatott agancsok közül válogatták ki.
A fegyver-összeszerelés versenyszámnál egy sörétes billenõ
csövû és egy 0.22-es kispuskát kellett idõre bekötött szemmel
összeszerelni. A sörétes puskával lõni is kellett.

A versenyt Panyor Diána, a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola hallgatója nyerte meg. Az idei versenyen
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nyújtott teljesítményéért külön serleggel jutalmazták az eddig
legtöbb helyezést elért szegedi iskolát.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
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1. Mózsik Attila 23 5 8 8 9 15 9 9 0 2 8 4 5 1 19 0 125 17.
2. Enyedi Dániel 21 4 5 4 7 15 2 6 5 7 9 4 4 3 17 0 113 21.
3. Kiss Bertalan 22 4 8 7 9 15 6 5 5 6 5 5 3 1 12 0,5 113,5 20.
4. Jóki Benedek 21 4 8 8 7 5 0 5 0 7 7 4 5 1 17 9 108 25.
5. Jelkin Barnabás 20 6 6 7,5 9 4 0 7 2 5 7 3 4 2 14 4,5 101 26.
6. Szolga Ferenc 16 4 3 8,5 7,5 4 0 5 5 4 9 4 4 1 14 4,5 93,5 28.
7. Hajdú Tamás 21 5 5 6,5 7 5 1 10 1 1 7 3 5 3 12 2 94,5 27.
8. Dohor Ádám 24 3 4 10 7 9 5 5 3 5 7 6 2 2 19 0,5 111,5 23.
9. Szilágyi Enikõ 20 3 3 6 8 0 0 1 0 6 5 2 4 1 14 2,5 75,5 30.
10. Hudák Bence 24 4 7 4,5 11 13 0 8 2 2 4 4 3 4 20 1,5 112 22.
11. Való Márk 31 6 9 9,5 8 9 10 7 5 9 10 6 4 4 22 4 153,5 9.
12. Benes Imre 29 1 9 10 11 15 5 9 3 10 10 8 3 5 22 3 153 10.
13. Vass Károly 32 5 10 9 11 14 8 8 5 9 10 7 5 5 23 14 175 2.
14. Rákóczi Lajos 25 4 10 10 10,5 12 10 7 3 8 10 8 4 5 21 10 157,5 8.
15. Bánfi József 25 5 8 8,5 10,5 15 10 9 1 9 10 5 4 5 14 13,5 152,5 11.
16. Salamon Ádám 28 7 7 10 6 8 6 4 3 8 8 8 5 5 20 8 141 14.
17. Hódosi Erik 22 4 10 10 8,5 9 2 5 2 10 9 5 3 5 10 10 124,5 18.
18. Baráth Bence 20 5 4 9 9 9 10 4 2 7 10 9 4 1 19 7 129 16.
19. Bereczka Zsolt 23 3 8 10 9,5 14 10 8 2 7 9 6 5 5 20 6 145,5 13.
20. Panyor Diána 30 4 10 10 10 15 10 8 4 10 10 9 5 5 25 14,5 179,5 1.
21. Vad Viktor 23 5 10 10 9 13 6 9 6 10 10 8 4 5 24 15 167 3.
22. Ruff Péter 28 6 10 10 10,5 14 7 7 3 10 10 5 5 5 22 13 165,5 4.
23. Merõtei Tivadar Sz. 23 3 10 10 10 11 6 6 5 8 10 5 5 5 23 9 149 12.
24. Lukács György 29 6 10 9,5 8,5 12 10 4 3 9 10 7 4 4 25 12,5 163,5 5.
25. Hastek Máté 32 4 10 9 9,5 14 10 4 4 10 10 6 4 5 21 8 160,5 7.
26. Boros Zoltán 27 3 6 7 4,5 12 10 4 4 9 10 5 4 5 23 4,5 138 15.
27. Gallai Richárd 28 8 7 9 10 15 10 9 8 9 10 6 4 5 19 6 163 6.
28. Hidegh Atilla György 27 4 10 8,5 5 11 10 3 1 9 9 5 4 1 8 2,5 118 19.
29. Szabó Bálint 18 2 5 2,5 7 14 10 1 1 2 5 2 4 2 7 1,5 84 29.
30. Nemcsik Áron 20 4 7 8 6,5 10 0 1 7 5 9 3 4 3 18 3 108,5 24.

XX. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI VADÁSZVETÉLKEDÕ

Eger
Egri Kereskedelmi, Mg.-i, 

Vendéglátóipari, Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium

Barcs
Dráva Völgye Középiskola

Sopron
NYME Roth Gyula Gyakorló 

Szakközépiskola és Kollégium

Szeged
Kiss Ferenc Erdészeti 

Szakközépiskola és Kollégium

Szombathely
Herman Ottó Kertészeti, 

Környezetvédelmi, 
Vadgazdálkodási Szakképzõ 

Csongrád
Bársony István Mezõgazdasági 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium

Mátrafüred
VM ASzK Szakképzõ Iskola- Mátra 
Erd.-i, Mg.-i és vadg.-i Szakképzõ 

Iskola és Koll.

Elek
Harruckern János Közoktatási 

Intézmény

Somogyzsitfa-Szõcsénypuszta
Marcali Városi Önkormányzat 

Széchenyi Zsigmond Szakközép 
és Szakiskola

281,5

Hajdúböszörmény
Széchenyi István Mezõgazdasági 
Szakképzõ Iskola és Kollégium

351,5

10.

9.302,5
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394,5
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418,5 5.

492 1.

6.

310,5

461,5

478

8.

4.

3.
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A lopakodó vadkan
Aldebrõn lakom, jellegzetes vadászcsalád az enyém .Édesapám haláláig ûzte a vadakat, fiam Gergõ, pár éve a Verpeléti Va-

dásztársaság aktív tagja, nekem 2002 óta van vadászengedélyem. Tagsággal nem rendelkezem, így számomra a vadkárelhárítás az,
ami vadászat szempontjából szóba jöhet Az elmúlt években ilyen alkalmakkor sikerült is pár szép vadkant elejtenem a Verpeléti
Vt. területén, Prokai Gyuszi barátom meghívásának köszönhetõen.

2009 óta viszont még csak esélyem sem volt disznóra lõni. Bárki hívott meg - akárhová ültem vagy álltam - nem jött rám
disznó. Aztán eljött 2011. szeptember 17-e, amikor Tóth József, az aldebrõi Cseralja Vadásztársaság tagja meghívott - nem elõször
- vadkárelhárító vadászatra, s ekkor végre sikerült egy közel 80 kilogrammos vadkant elejtenem. Megvolt az öröm, s ezen a sikeres
vadászaton felbuzdulva megállapodtunk a következõ vadászat idõpontjában, amit 2011. október elsejére terveztünk.

Eljött a várva várt szombati nap. A beírás után 18 órakor mentünk ki a területre, az úgynevezett Csordakúthoz, ahol egy  � a
vadak által szinte teljesen letarolt -  kukoricatábla van.

Józsi a tábla melletti akácfán lévõ leshez kísért. Pár gallyat levágtunk a jobb kilátás érdekében. Barátom egy vastag száraz
ágat is el akart távolítani, de mondtam neki, hogy hagyja, mert nem zavar.

Elhelyezkedtem a lesen, õ pedig elment tõlem déli irányba, a kb. 500 méterre lévõ másik magaslesre Kipakoltam a hátizsák-
ból: keresõtávcsõ, lámpa, akkumulátor.

A hold vékony sarlója éppen szemben világított velem. Kisvártatva jobbra tõlem, az akácosban egy fácánkakas kezdett el ri-
koltozni.

- Na - gondoltam magamban - vagy róka, vagy korán mozgó disznó!
Az elõbbi volt. Jól megtermett vörösróka sétált felém szaglászva, farka hosszabb volt, mint a teste. Bejött 15 méterre, aztán

eloldalgott az akácosba. Nem igazán lett volna értelme meglõni, hiszen még nem csípte meg a dér a kökényt, így a bundája még
nem az igazi, s amúgy is disznó elejtése volt a cél

Lassan besötétedett, a hold pedig eltûnt nyugaton. Ilyen fényviszonyok között nem tudtam a keresõtávcsövet használni, innen
kezdve a fülemre hagyatkoztam. Felszereltem a fegyverlámpát, s várakoztam figyelve a neszeket. Kis idõ múlva óvatos lépések
zaja hallatszott a kukoricaföld felõl. Megvilágítva egy szép õzbakot láttam a lámpa fényében. Nem zavartatta magát, hozzá fogott
kukoricát ropogtatni. Késõbb több irányból is hallottam ilyen �zajt�, tehát vacsoraidõ volt az õzeknél.

Telt - múlt az idõ, amikor fél kilenc tájékán ismét lépések zaját hallottam, de most balra tõlem, a Kígyós-patak irányából.
- Korai még az idõ a disznóhoz � gondoltam- de csak megvilágítottam a fegyverlámpával, természetesen lövésre felkészül-

ve.
A korábbinál még szebb õzbakot láttam meg a céltávcsõben.
Hát csak nyugi - mondtam magamnak - ez sem disznó!
A lámpázás után az õz elballagott visszafelé. Pár perc múlva ismét lépéseket hallottam abból az irányból. Úgy hittem megint a

bak, ezért nem is figyeltem rá különösebben Ekkor a nagy csöndben éktelen vaddisznófújás, morgás, röfögés kíséretében futás
zaját hallottam a Kígyós- patak irányába.

Úristen! Ez disznó volt, nem a bak! - s keményen szidtam magam.
Kis idõ múlva ismét óvatos lépések zaja ütötte meg a fülem.
- Most nem csapsz be!
Amikor velem egy vonalban sejtettem, lövésre készen, felkapcsoltam a lámpát.
A le nem vágott száraz ág köszönt vissza a fényben, ami leárnyékolta azt a helyet, ahol a vad állt. Tudtam, hogy jobbra és bal-

ra is van tiszta terület, elengedtem a lámpa mikrokapcsolóját, s vártam, merre mozdul a vad. Visszafelé a Kígyós-patak irányába
hallottam a lépések zaját. Odafogtam a fegyvert, s felkapcsoltam a lámpát. A hatszoros nagyításra állított távcsõ látképét szinte
betöltötte hatalmas alakja. Akkora vadkant láttam, amelyet
szinte csak álmában lát az ember. Hosszú fekete szõre
csillogott a lámpafényben. Nem haboztam - a
szálkereszt nyugodtan ült a nyaktövén - elhúztam az
elsütõ billentyût. A 30-06-os Marlin, s benne a 11.7
grammos cseh lõszer tette a dolgát.

- Bumm- bu!
Gondolom, minden vadásztársamnak ismerõs ez

a találatot jelzõ hang. A lövés zajára igazi riadalom
támadt a kukoricában, mindenfelé futások zaját
hallottam. S vajon a nagykan?

A rálövés helyére lámpáztam, de a félig letört
kukoricában nem láttam semmit.

- -Mintha rugdosna. Vagy távolodik?
Teljes sötétségben nagyon csalókák tudnak lenni

a különbözõ hangok. Egy nagyobb zaj után
felkapcsoltam a lámpát, s egy fekete ívet láttam a
törött torzsák fölött.

- Ott fekszik a disznó!
Nem igazán tartottam szerencsésnek betartani az

egy cigaretta elszívásának idejét, a fegyvert kiürítve
gyorsan leereszkedtem a lesrõl, majd újra csõre töltve,
lámpázva  közelítettem a vad irányába. Amikor
megláttam, a feje elfelé volt tõlem, s még rugdosott.
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Pár lépésrõl kegyelemlövéssel szabadítottam meg szenvedéseitõl.
Nem szégyellem, de ezután el kezdett remegni a lábam. Még hatalmasabb volt, mint sejtettem. Körbejártam a lámpa fényében

csillogó vadat, s nem akartam hinni a szememnek.
Szájába � melybõl meredeztek az agyarak - egy félig lerágott kukoricacsövet raktam, s vegyes érzelmekkel, levett kalappal

búcsúztam tõle.
Telefonáltam barátomnak, s még mindig remegõ hangon mondtam neki, hogy lõttem egy hatalmas kant.
- Már megyek is � szólt.
Amíg az autó odaért, jó párszor végigjátszódott bennem az utolsó tíz perc történése. Megérkezett Józsi, s megrökönyödve

nézte a zsákmányt. Meghatódva gratulált, s természetesen elmondtam neki, hogyan is történt. Õ is meglepõdött, hogy egy ilyen
nagy testû  állat, hogy is tud olyan  csendben járni,  mint egy õz.

Ez után következett a vadászat prózaibb fejezete. Az autó platójára nem tudtuk felhúzni a vadat. Józsi hazament utánfutóért, s
ígérte hoz segítséget.

Ismét egyedül maradtam, s ezt a fél órácskát arra használtam föl, hogy végiggondoltam eddigi vadászéveim történéseit. Ennél
jobb ihlet � koromsötét, csend, mellettem a hatalmas kan, amit akkor simogatok meg, amikor akarok � nem is lehetett volna.

Az örömöm határtalan volt, és kívánom minden vadászkollégának, hogy legalább egyszer az életben átéljen ilyet.
Megérkezett Józsi az utánfutóval, s hozott két segítséget is, fia, Krisztián s nejem  kászálódtak ki az autóból. A meglepetés az

õ arcukra is kiült, amikor meglátták a vadkant. Gratuláltak, majd a fényképek elkészítése után, nagy nehézségek árán, sikerült a
vadat az utánfutóra felhúzni, ami meg is telt vele.

Józsi elvégezte a papírmunkát, és a vadazonosítót
elhelyezte a kan hátsó lábában.

Számok röpködtek a levegõben: 130, 140 kilogramm?
Elindultunk, és Aldebrõre érve Józsiékhoz gurultunk

be az udvarra. Az elejtett vadat nagy nehezen sikerült
lemázsálni: 182 kg!!!!!

Az állkapcsok levágása után gyors zsigerelés, közben
egy kupica áldomás, amit barátom felesége, Györgyike
�szervírozott�. A vérmintavétel és a  mandula eltétele után
visszaraktuk az utánfutóra, és felszállítottuk a verpeléti
vadátvevõ helyre. A mázsán zsigerelt állapotban 140 kg-ot
nyomott, s mint kiderült, 10- 15 éve ekkora disznót ide nem
adtak le. A trófea is éremesélyes, bár testsúlyához képest
nem arányos a nagysága. Mint másnap kiderült, az agyar 20
cm-es.

Fáradtan, de jókedvûen jöttünk hazafelé. Még egyszer
megköszöntem a vadászat lehetõségét. Barátom erre úgy

reagált:
- Remélem, a következõ húsz évben még sok ilyen közös vadászkalandunk lesz!

�Közös vadászkalandunk biztosan lesz � gondoltam - azt viszont tudtam, hogy életem legnagyobb súlyú vaddisznóját ejtettem
el aznap este.�

Tuza Attila
Aldebrõ
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
VADÁSZOKNAK, VADGAZDÁKNAK

Tisztelt Vadásztársak!
A Centenáriumi Bérkilövõ VT. gazdaságfelelõseként köszöntöm Önöket. Mint emlékeznek tavaly év végén a kötelezõ

gépjármûfelelõsség biztosításoknál a kamarai tagok és családtagjaik extra kedvezményt vehettek igénybe a segítségemmel. Ezt a
lehetõséget sokan igénybe is vették

Idõközben a következõ plusz történt. A Biztosítótól átigazoltam egy Alkusz Céghez. Ami azt jelenti hogy a legnagyobbakkal,
Pénzintézet,Biztosító,kapcsolatban vagyunk. Ismerjük és forgalmazzuk a termékeiket.

Mint tudjuk aki valamelyik cégnél pld. Biztosítónál dolgozik az csak annak a cégnek a termékét ismeri, csak azt tudja ajánla-
ni. (Azt a céget képviseli.)

Ezzel ellentétben Mi Függetlenek vagyunk. Az ügyfélnek mire van szüksége,mit szeretne megvalósítani,ahhoz keressük
meg és kiválasztjuk a neki legkedvezõbb megoldást. Mindegy hogy melyik cég terméke. Tehát Mi nem egy céget hanem az
ügyfelet képviseljük.

Eddig sok Családnak tudtuk optimalizálni a meglevõ szerzõdéseit, befektetés, hitel, megtakarítás, biztosítás (élet, lakás,
gépjármûbiztosítás) területén. Vagy számára kedvezõ szerzõdést tudtunk kötni.

Felajánlom minden kötelezettségtõl mentes ingyenes tanácsadásomat,bárkinek nem csak vadászoknak.
Javasolom nézzük át együtt, hasonlítsuk össze a piacon az Önök meglévõ szerzõdéseit és ha van kedvezõbb dolgozzuk át.
A kötelezõ gépjármû felelõsség biztosításban az elõzõ évhez hasonlóan ugyancsak segíteni fogok.
Amennyiben különleges igényük van, megkeressük a legkedvezõbb megoldást. Beszéljük meg egy önöknek megfelelõ elõ-

re egyeztetett idõpontban.
Szánjunk rá idõt. Önök járnak jól, ezzel semmit nem veszítenek.
Hívjanak bizalommal, várom hívásukat, segíteni fogok.

Eger 2011 október

Tisztelettel: Szabó Miklós vadásztárs
független pénzügyi és biztosítási tanácsadó

Telefon: 30/9784768
e-mail: szabom51@gmail.com

FELHÍVÁS! VALAMENNYI VADÁSZATRA JOGOSULT
FIGYELMÉBE!

A rókák veszettség elleni szájon át történõ tavaszi immunizálásának eredményességét ellenõrzõ mintagyûjtés a vakcinázott te-
rületeken 2011. november 14 - 2012. február 28-ig tart.

Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen idõ alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott határozatban rögzített
számú felnõtt rókát juttassák el vizsgálatra.

A nem vakcinázott területeken az elõírt mintaszámot 2011. március 25-tol 2012. február 28-ig lehet elejteni és leadni vizsgá-
latra.

A hatályos elszámolási rend szerint eljárva, a vadászatra jogosult állítja ki a számláját a Hubertus Kft. felé (7.000 Ft/róka +
ÁFA összegben, amelynek kötelezõ melléklete a rókaminta átvételi elismervény eredeti példánya). A számlát és mellékletét kérjük,
haladéktalanul küldje el a HUBERTUS Kft. (1024 Bp., Ady E. u. 1.) címére.

A õszi mintagyûjtési idõszakban, a vakcinázott területekrõl és a nem vakcinázott területekrõl 2012. március 15-ig tudjuk a
számláikat befogadni.

Ezen idõpontokat követõen beérkezõ számlákat nem áll
módunkban teljesíteni!

Kérjük, hogy a mintagyûjtésre és az elszámolásra megálla-
pított határidõket a zökkenõmentes és pontos elszámolás érde-
kében szíveskedjenek betartani!

További információk a www.hubertus.com c. honlapon
állnak rendelkezésére. Kiadja: 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
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