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Kedves Vadásztársak, kedves barátaim! 
 

Az ebben az évben megélt változások és a következõ évben terveink szerint 
kijövõ Vadászati Törvény elõtt szeretnék Önöknek, Nektek kellemes, békés 

ünnepeket és vadászsikerekben gazdag ünnepeket kívánni. 
 

Polónyi György 
 a Heves megyei Vadászkamara elnöke 
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Vadászjegy érvényesítés 
 
Valamennyi Vadásztársaság Elnökének,     
Földtulajdonosi Jogközösség közös képviselõjének 
Székhelyén 
 
Tisztelt Elnök Úr! Képviselõ Úr! 
 
A 2014/2015. évi vadászjegyek 2015. február 28-ig érvényesek. Március 1-én már rendelkezni kell a 
2015/2016.évi vadászjeggyel, mivel érvényes vadászjegy nélkül vadászfegyver nem tartható. �A 253/2004. 
Korm.rend. 5.§. c) pontja: A nem érvényesített /érvénytelen/ vadászjegy visszavonási ok.�  
 
A vadászjegy érvényesítést 2015. január 12-én /hétfõn/ kezdjük. 
 
A csoportos vadászjegy kiváltás januárban történik.  
Elõzetesen telefonon egyeztetést kérünk! (36/517-123)  
  
/Idõpont egyeztetés 2015. január 12-tõl, mivel az iroda, 2014. december 19. és 2015. január 12. között 
ZÁRVA TART, ez idõ alatt a külföldi vadászok biztosítását is a Kormányhivatal intézi. 
 
Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is hozni kell a csoportos érvényesítéshez a Vt. névsorát, amiben kér-
jük, hogy az esetleges változásokat tüntessék fel, illetve azokat külön, akik emeltdíjas biztosítást szeret-
nének kötni! ÉRVÉNYESÍTENI CSAK AZ AKTUÁLIS NÉVSORRAL ÉS FEGYVERTARTÁSI ENGE-
DÉLYEKKEL LEHET.  
/tagokat, a kilépõket, az elhalálozást, más megyébe költözést, kérjük feltüntetni./ 
 
Egyéni érvényesítéshez hozza magával: 2014/2015. évi vadászjegy, 2014/2015. évi lõjegyzék, fegyvertar-
tási engedély, személyi igazolvány 
 
A vadászjegy ára: 15.000 Forint alapdíjas biztosítással, lehetõség van emeltdíjas biztosítást kötni, amely-
nek ára: 16.000 Forint 
 
70 éven felüli vadászoknak 11.000 Ft - alapdíjas biztosítással, emeltdíjas biztosítással: 12.000 Ft. (nem 
kell fizetniük kamarai tagdíjat)  
 
Elveszett vadászjegy, vagy lõjegyzék pótlása 5000 Ft. (kivétel a rendõrségi jegyzõkönyv) 
Új vadászjegy megszerzéséhez: állami vadászvizsga bizonyítvány, (akik tanfolyamra jártak azoknak a tan-
folyam elvégzését igazoló tanúsítvány) személyi igazolvány, lakcímkártya szükséges. 
Vadászjegy érvényesítéskor 2015. évi VADÁSZÉVKÖNYVET és holdnaptárt kapnak ajándékba.  
 

ÜGYFÉLFOGADÁS VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS ÜGYBEN: 
HÉTFÕ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK: 8-14 óráig 

 

PÉNTEKEN A VADÁSZJEGY KIADÁSA SZÜNETEL 
 

 
Prezenszky János 

OMVK Heves megyei Területi Szervezet Titkára 
2014. december 15. 
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Vadgazdálkodási aktualitások Heves megyében 

 
2014. szeptember 30-ával lezárult az õzbak vadászati lehetõség. 
Az 2014/2015-ös vadgazdálkodási évben a tavalyihoz képest 
lényegesen több, 1443 db õzbak trófea került bemutatásra, ami 
17,7 %-os emelkedést jelent. Ebben az évben érmes õzbak 110 
db volt, ami a bírált bakok 7,6 %-a, kevéssel magasabb, mint a 
megelõzõ év 7,5 %-os érmes aránya. Az éremhatárt elért trófe-

ákból aranyérmes 22 db (1,5 %), ezüstérmes 34 db (2,3 %), 
bronzérmes 54 db (3,7 %) volt. Az õzbakok 19,8 %-át külföldi 
vadász, míg nagyobb hányadát, 80,2 %-át hazai vadász hozta 
terítékre. Az alábbi táblázatokban láthatóak a lebírált bakok kor-
osztályi és trófeatömeg-megoszlás adatai összehasonlítva a 
2012/2013. és 2013/2014. vadgazdálkodási év adataival: 

 

Trófeatömeg (g) -150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 

2012/2013 
Mennyiség (db) 211 163 291 274 158 90 

Aránya (%)  17,0 13,1 23,4 22,1 12,7 7,2 

2013/2014 
Mennyiség (db) 175 143 233 273 202 117 

Aránya (%)  14,3 11,7 19,0 22,3 16,5 9,5 

2014/2015 Mennyiség (db) 231 183 249 286 242 141 
Aránya (%) 16,0 12,7 17,3 19,8 16,8 9,8 

 

Trófeatömeg (g) 400-450 450-500 500-550 550-600 600- 

2012/2013 
Mennyiség (db) 42 9 3 1 0 
Aránya (%)  3,4 0,7 0,2 0,1 0,0 

2013/2014 
Mennyiség (db) 55 24 3 0 1 

Aránya (%) 4,5 2,0 0,2 0,0 0,1 

2014/2015 Mennyiség (db) 69 21 15 3 3 
Aránya (%) 4,8 1,5 1,0 0,2 0,2 

 

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012/2013 

Mennyiség (db) 120 83 250 184 233 190 83 38 19 18 12 12 

Aránya (%)  9,7 6,7 20,1 14,8 18,8 15,3 6,7 3,1 1,5 1,4 1,0 1,0 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg 
Aránya (%)  36,5 33,6 30,0 

2013/2014 

Mennyiség (db) 105 49 247 201 231 198 68 45 16 31 11 24 

Aránya (%)  8,6 4,0 20,1 16,4 18,8 16,2 5,5 3,7 1,3 2,5 0,9 2,0 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg 

Aránya (%)  32,7 35,2 32,1 

2014/2015 

Mennyiség (db) 193 85 289 167 309 211 74 45 18 25 19 8 
Aránya (%) 13,4 5,9 20,0 11,6 21,4 14,6 5,1 3,1 1,2 1,7 1,3 0,6 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg 
Aránya (%) 39,3 33,0 27,7 

 
A gímszarvas fokozott hasznosításának megfelelõen emelke-
dett az idõarányosan bemutatott bikák száma, 2014. november 
végig összesen 458 gímtrófea került bemutatásra. Ez 23,1 %-
os növekedést mutat a tavalyi év ugyanezen idõszakához ké-

pest. Az eddig bemutatott gímbikákból 93 példányt külföldi 
vadász ejtett el. A gímszarvas bírálati adatokat az alábbi táblá-
zat mutatja, összehasonlítva az elõzõ év idõarányos adataival: 

 

Gímszarvas 
bírálati ada-
tok novem-

ber 30-ig 

Összes lebírált 
trófea 

Összes 
érmes 

 Trófeatömeg 

arany ezüst bronz 9-10 kg 8-9 kg 7-8 kg 

db 

2013/2014 372 63 1 10 52 2 7 12 

2014/2015 458 96 2 13 81 3 9 28 
 
Az I/1-es vadgazdálkodási körzetben a mezei nyúl és fácán 
hasznos ítási darabszámok csak az õszi apróvadállomány becs-
lési adatainak ismeretében kerültek kiadásra a vadászatra 
jogosultak részére, a vadgazdálkodási tervekben összesen 
2850 db mezei nyúl és 15240 db fácán lelövés került engedé-
lyezésre. Nagyobb mennyiségben fácánhasznos ítást csak a 
fácánkihelyezést végzõ vadgazdálkodók kaptak, fácántyúk 
lelövést csak két vadászterületre engedélyezett a hatóság. A 
mezei nyúl és fácán vadászatok korlátozását a megyei vadgaz-
dálkodási tanáccsal egyetértésben az idei évben is indokoltnak 

tartotta a vadászati felügyelet, melynek alapvetõ indoka az 
apróvad állomány évek óta tartó csökkenése és alacsony lét-
száma. A ragadozógyérítés, vadföldmûvelés, vadtakarmányo-
zás, egyéb élõhely-fejlesztés, állománydúsítás-célú kihelyezés 
azok az eszközök, amellyel a vadászatra jogosult élhet a ható-
sági elõírásokon túl. A megye I/1-es vadgazdálkodási körzeté-
ben az alábbiak szerint alakult a tavaszi-nyári idõszakban a 
ragadozó gyérítés eredménye (összehasonlítva a megelõzõ két 
év ugyanazon idõszakával): 
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 Róka Szarka 
Vadgazdálkodási év lelövés csapdázás kotorékból kiásva összes lelövés csapdázás összes 

2012/2013 1212 22 224 1458 1153 346 1483 
2013/2014 1177 13 218 1408 1005 263 1252 

2014/2015 1525 19 159 1703 1338 354 1692 
 

 Dolmányos varjú Szajkó 
Vadgazdálkodási év lelövés csapdázás összes lelövés csapdázás összes 

2012/2013 442 12 454 114 8 122 

2013/2014 435 84 519 94 7 99 

2014/2015 665 151 816 80 0 80 
 
Az apróvad és nagyvad társas vadászatok megkezdését meg-
elõzõen 2014. szeptember 5-én a vadászati hatóság az OMVK 
Heves Megyei Területi Szervezetével közösen idén is megren-
dezte a balesetvédelmi továbbképzést és konzultációt a vadá-
szatra jogosultak, hivatásos vadászok és az érdeklõdõ vadász-
vezetõ szakemberek részére. Az értekezleten a már ismert, de 
mindannyiszor átismételt legfontosabb jogszabályi, vadászati és 
balesetvédelmi elõírásokra hívták fel a figyelmet az elõadók. A 
szakmai szabályok közül külön kiemelést érdemelt a nagyvad 
társas vadászatok módjai közötti különbség jogszabályi megha-
tározása, melyrõl körlevélben is tájékoztatást kaptak a vadgaz-
dálkodók. A nagyvad társas vadászatok közül a nagyvad tere-
lõvadászaton elejthetõ nagyvad a vaddisznó, a gímtehén, -ünõ, 
-borjú, a dámtehén, -ünõ, -borjú, az õzsuta, õzgida, a muflon-
juh, -jerke és bárány. Ezeken a vadászatokon hajtókutya nem 
használható. 
Az értekezlet másik kiemelt témája volt a farkas és a medve 
jelenléte Heves megye vadászterületein. Gombkötõ Péter a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai referense a 
�Védett nagyragadozók megjelenése a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékességi területén� címû elõadásában ismertet-
te a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén a farkas, a hiúz 
és a barnamedve elõfordulását, azok faji jellemzõit, sajátossá-
gait és vadgazdálkodási jelentõségüket. Tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy ezek a fajok fokozottan védett természetvédelmi 
oltalom alatt állnak, ezért illegális elejtésük bûncselekmény. 
Szólt az elmúlt évben megtalált golyós fegyver által elejtett 
farkasról is. A vízivad vadászatával kapcsolatban, mint a termé-

szetvédelemhez közel álló témában Tóth László a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság tájegységvezetõje tartott elõadást �A 
vízivad vadászat rendje és természetvédelemi vonatkozásai� 
címmel. 
A nagyvadállomány szabályozás idõszerû kérdései témában 
Kovács István vadászati és halászati osztályvezetõ felhívta a 
figyelmet arra, hogy a vadgazdálkodóknak nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni az éves vadgazdálkodási tervek végrehajtására. A 
tavalyi vadgazdálkodási év hasznosítási számainak ellenõrzése 
során több esetben tapasztalta a hatóság, hogy az egész éven 
át vadászni jogosult vadászok (tagság vagy alanyi jogú vadá-
szok) jelentõs része átlag alatti intenzitással vagy egyáltalán 
nem vett részt vadászatban. A bekért statisztikák nem csak a 
hatóságnak, hanem elsõsorban a vadászatra jogosultnak adnak 
fontos információkat. Lényeges a terv végrehajtása során, hogy 
a vadászokkal megismertessék az éves vadgazdálkodási terv 
elõírásait (beírókönyv szerepe), illetve a vadászok a vadgazdál-
kodó intézkedésein keresztül érezzék saját felelõsségüket a 
terv végrehajtásában. A I/1. vadgazdálkodási körzet értekezle-
tén kiemelésre került, hogy az apróvadas területeken is na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni a váltóvad gímszarvas és a vad-
disznó állományának megfékezésére, illetve az õz tarvad hasz-
nos ítási tervszámainak teljesítésére. 
 

Bocsi Csaba 
igazgató 

Heves Megyei Kormányhivatal  
Földmûvelésügyi Igazgatósága 

 
 

Az Egererdõ Zrt. III. nagyhalmaji trófeaszemléje 
 

Az Egererdõ Zrt. az idei évben október 10-én, 
immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Mát-
rafüredi Erdészet gyöngyössolymosi területén, a 
Nagyhalmaj tisztáson az utóbbi idõk legeredménye-
sebb trófeaszemléjét. Közel 200-an voltak kíváncsi-
ak a kiállított trófeákra és az eredményekre, amely a 
közönségnek nem mindennapi látványt, a vadgaz-
dálkodónak pedig munkája eredményét jelentette. A 
korábbi napok esõzései után, verõfényes napsütés-
ben kürtösök szignálja tette meghittebbé és hangula-
tosabbá a megnyitót megelõzõ perceket. A korai 
idõpontnak köszönhetõen, a nagyhalmaji mustrák 
történetében a legtöbb trófeát az idei évben tekint-
hették meg az érdeklõdõk. Ennek egyik oka, hogy a 
vadászvendégek még nem vitték el az általuk elejtett 
trófeákat, másrészt darabszámában is kiemelkedõ a 
terítékre hozott gímbikák száma. A társaság jóváha-

gyott vadgazdálkodási tervében szereplõ gímbika 
kilövési darabszám 195, emellett tarvadat, 348 tehe-
net, ünõt és 417 db gímborjút is teljesíteni kell. 

A trófeaszemle idõpontjáig 116 db gímbika ke-
rült terítékre, ebbõl 4 db elhullás volt. A mustrán 96 
trófea volt kiállítva. Akik jelen voltak szerencsésnek 
mondhatják magukat, mert a mustra hajnalán egy 
hazai bérvadásznak sikerült terítékre hoznia egy bi-
kát, amely teljes életnagyságban az �agancserdõ� elé 
a terítéken avarágyba lett elhelyezve. A 112 bikából 
nem került ki aranyérmes. A bíráló bizottság 5 ezüst 
és 32 bronz minõsítést osztott ki a pontok alapján. A 
tavalyi évhez képest így 18 éremmel kaptak többet a 
bírált trófeák. Ez 33 %-os érmes arányt jelent. Az 
érmes bikák átlagsúlyát tekintve, közel az elõzõ évi 
teljesült, számokban ez 6,84 kg-ot jelent. Az idei 
agancsok átlagsúlya nõtt, ez két éve 5,35, tavaly 
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pedig 4,85 kiló volt. Idén 5,55 kg, amely az elõzõ 
évhez képest 70 dekával több. Az ezüstérmes bikák 
átlagsúlya 8,12 kg volt. A legnagyobb bika 8,77 kg-
ot nyomott a mérlegen. A bikák közül idén 32 dara-
bot lõtt külföldi vadászvendég, ez a szám már évek 
óta nagyjából így alakul. Legnagyobb számban né-
metek és osztrákok vannak jelen vadászterületein-
ken, de szép számmal dán, olasz, svéd, finn, szerb 
vadászok, valamit svájci, belga, holland, román és a 
tengeren túli vadászok is ellátogatnak hozzánk.  

A legidõsebb bikát 11 évesnek találták a bírálaton, 
trófeája végül bronzérmesnek bizonyult. Valószínûleg 
még lehetett volna találkozni idõsebb bikával is, de a 
korosztályi teljesítés miatt már óvatosan kellett bánni 
az idõsebbnek vélt bikákkal. Sajnos elõfordult, hogy a 
terítéken hibás elejtésnek köszönhetõen feküdt egy-egy 
trófeás, de ez mindössze 7 darabot jelentett. A jövõben 
továbbra is törekedni kell az ilyen kilövések elkerülé-
sére. A kilövésnek közel 63 %-át teszi ki a középkorú-
ak csoportja, 28 % került fiatal besorolásba és a mara-
dék 9 % csupán az öreg korosztály.  

A vadgazdálkodás, a trófeás vad nevelése évti-
zedes munka eredménye. Az idei évben már követ-
keztetések is levonhatók az elmúlt három év trófea-
szemléibõl, gondolva itt a minõségre és a korosztályi 
viszonyokra. 

Ezúton is gratulálunk minden hazai és külföldi 
vadászvendégünknek az eredményes vadászathoz, 
valamint, hogy az Egererdõ Zrt. vadászterületein 
hódoltak a szenvedélyüknek. Külön köszönet a jól 
felkészült kollégáknak.  

 

Eger, 2014. november 
    Vadászüdvözlettel: 

    ifj. Nagy Károly 
Erdõgazdálkodási és természetvédelmi Osztály 
    Vadászati elõadó 

 

 

A megnyitó: balró l Dudás Béla erdészetvezetõ,  
Dr. Jung László vezérigazgató  

és ifj. Nagy Károly vadászati elõadó 
 
 

 
 

 

A legnagyobb: 8,77 kg 
 
 
 

 

Terítéken a hajnalban elesett bika 
 
 
 

 

Részlet az érmesekbõl 
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Elejtés helye: Noszvaj  
2014. szeptember 22.  

Területrész: CSANÁLOS  
Bírálati pontszáma: 121,75 

 

 

A barna medve elleni védekezés 
lehetõségei 

 

Az elmúlt években északi szomszédunktól kis 
számban érkezõ barna medvék, úgy tûnik, hazánk-
ban is megtalálják élõhelyeiket. Az állandó megtele-
pedésre alkalmas hazai élõhelyek - a Börzsöny, a 
Mátra, a Bükk, Aggteleki-karszt � között, a faj ter-
jeszkedését szolgáló zöld folyosók is a medvék ren-
delkezésére állnak. A barna medve alapvetõen min-
denevõ állat, táplálékának nagyobb részét növényi 
eredetû táplálék alkotja. A számára szükséges fehér-
jét elsõsorban rovarok, dögök elfogyasztásával veszi 
magához, azonban, ahol megteheti, esetenként a 
háztájiban is kárt tehet. Ez elsõsorban ott várható, 

ahol az erdõhatár és a gazdálkodási egység határa 
egymáshoz nagyon közel esik. A külhoni tapasztala-
tok alapján a medve általi zsákmányolások száma 
már egy kb. ötszáz méteres biztonsági sáv esetén 
elenyészõ. Szintén fontos tudni azt is, hogy a faj 
természetszerû erdei élõhelyeinek zavarása, kiterje-
désének csökkenése (pl. véghasználatok, tarvágások) 
esetén nagyobb eséllyel várható a medvék megjele-
nése a gazdálkodók értékeinek közelében. A faj ter-
jeszkedésével azonban korlátozott mértékû károko-
zására is számítani lehet, a háziállatok és a méhkap-
tárok lehetnek a legnagyobb veszélyben. 

Hazánkban a közelmúltban megjelent sorozatos 
hírekkel ellentétben, bizonyított medve általi kár-
okozás eddig nem történt. A karancskeszi "medve-
támadás" során elpusztult egyik juh tetemének az 
NÉBIH ÁDI állatorvosi vizsgálati eredményközlése 
alapján a harapások mérete, jórészt felületes jellege, 
nagy száma és lokalizációja alapján azokat nagy 
valószínûséggel kutyatámadás okozhatta. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
már több alkalommal tettek javaslatot nagyragado-
zókkal kapcsolatos vagyonvédelmi intézkedések 
megtételére. A legalapvetõbb, a medve által okozott 
károk elleni védelmet nyújtó mûszaki megoldás a 
megfelelõ villanypásztorok alkalmazása. Az alkal-
mazott villanypásztor a medve számára legyen jól 
látható és legalább 5000-8000 voltos feszültség le-
adására legyen képes. A villanypásztor kellõ sûrûsé-
gû, lehetõség szerint hat vezetékszálas legyen. A 
legfelsõ szál érje el a 120 cm magasságot. A medve 
elleni védekezés hatékonyságát növelheti a vezetõk-
re helyezett különbözõ, szagos csalik (pl. hal) hasz-
nálata. A közeledõ medve legérzékenyebb testrésze-
it, az orrát, nyelvét érõ áramütés hatékonyan tartja 
vissza a hívatlan vendéget.  

Kiegészítõ segítség lehet a lamellás mûanyag 
csíkokból álló �rémzsinór� alkalmazása is, rendszer-
telen riasztó hangot adó fémszálakkal vagy akár sö-
rös dobozokkal, mûanyag palackokkal szerelve. 
Ezen kívül számos lehetõség kínálkozik még a házi-
állatok védelmére. Ilyen például a vagyontárgyak 
visszahajló felsõ résszel rendelkezõ kerítés építése, a 
mozgásérzékelõkkel összekapcsolt hangot adó riasz-
tók alkalmazása, vegyi védekezésként a vadriasztó 
szerek alkalmazása. Természetesen a hagyományos 
pásztorkodás �eszközei� a felkészült juhászok és a 
megfelelõen kiképzett nagytestû õrzõkutyák is. K i-
egészítõ védelmi hatása lehet, különösen nyájak ese-
tében a nagyobb testû patások (pl. szamár) nyáj mel-
letti legeltetése is. A gazdálkodók számára az állatál-
lomány megõrzésére szolgáló védekezési eszközök 
változatosak, érdemes a leghatékonyabb, a medve 
negatív kondicionálásával is egybekötött kombinált 
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riasztási módszereinek alkalmazását kipróbálni a 
passzív, monoton védekezés módszereivel szemben.  

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. 
törvény 74. §-a szabályozza a védett állat kártétel-
ének megelõzését, és a kárviselésre vonatkozó sza-
bályokat. A törvény szerint amennyiben védett vagy 
fokozottan védett állat (pl.: medve) másnak kárt 
okoz, akkor a gazdálkodó (ingatlan tulajdonosa, 
használója, vagyonkezelõje) feladata az esetleges 
kár megelõzése. A jogszabály alapján, ha a kártételt 

a gazdálkodó nem képes megelõzni, kérheti a termé-
szetvédelmi hatóság szakmai segítségét, vagy a ter-
mészetvédelmi hatóságon keresztül a kellõ szakérte-
lemmel rendelkezõ szerv közremûködését.   
 

Gombkötõ Péter 
zoológiai szakreferens 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
3304 Eger, Sánc u. 6. 

 

 

Hivatásos Vadászok Szakmai Konferenciája 
 
2014. november 07-én az Országos Magyar Vadász-

kamara Hatvanban, a Széchenyi Zsigmond 
Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum �Élménytér" 
Konferenciatermében rendezte meg a Hivatásos Vadászok 
II. Országos Szakmai Konferenciáját. Megyénket 17 fõ 
képviselte. A konferenciát megtisztelte, és megnyitotta 
Szabó Zsolt államtitkár, országgyûlési képviselõ Úr. 

A szakmai részt Fodermayer Vilmos OMVK alelnök 
nyitotta meg. Ezt követte az elsõ napirendi pont. Az elõ-
adás témája: a vadászat feltételeinek Javítása 2010-2014 
között. Pechtol János OMVK fõtitkár a négy év eredmé-
nyeirõl beszélt, mit sikerült elérni (pl. fegyvervizsgázta-
tás terén, orvosi alkalmassági vizsga együtt van a jogosít-
vány orvosijának érvényesítésével stb.) Dr. Jámbor Lász-
ló OMVK elnök második elõadóként az OMVK-OMW 
elõtt álló legfontosabb feladatokról beszélt. A két szerve-
zet szoros együttmûködésben végzi munkáját. Minden 
partnerszervezettel jól mûködõ normális kapcsolatot kell 
kialakítani. Tisztázni és pontosítani kell a megyék és a 
központ egymáshoz való viszonyát. Centralizált, de terü-
leti szinten önálló szervezet legyen, a megyék önállósága 
nagyobb hangsúlyt kapjon, természetesen a hierarchikus 
rend betartásával. A következõ elõadó Krauzer Ernõ 
r.ezredes, BM. Oktatási", Képzési és Tudományszervezé-
si Fõigazgatója volt. Elõadásának témája �A hivatásos 
vadász, mint rendészeti feladatokat ellátó személy". 
2014-tõl a hivatásos vadász, rendészeti feladatokat ellátó 
személynek minõsül. A képzéssel kapcsolatos tapasztala-
tokról beszélt Minden megyében sikeres vizsgát tettek a 
beiskolázottak. A felkészültségük jó szintû volt. A három 
elõadás után szünet következett, majd folytatódott a 
munka. 

A vadásztársadalmat fokozottan érdeklõ témáról, a 
vadkárbecslésrõl, vadkárbecslés gyakorlatáról tartott igen 
színvonalas elõadást dr. Kirá ly István, és dr. Marosán 
Miklós igazságügyi szakértõ. A végsõ megállapítás az 
volt, hogy az országban legyen egy egységes kódex, 
amely alapján Somogyban is és Borsodban is egyformán 
bírálják el a vadkárt. Remélhetõleg az új Vadászati Tör-
vényben, mellékletként, benne lesz. Az elõadások befeje-
zése képen, és vita indítóként Fodermayer Vilmos 
OMVK alelnök a hivatásos vadászok erkölcsi és szakmai 
megbecsülésének javítására tett programtervrõl beszélt. A 
vita alaphangját egy vas megyei hivatásos vadász kollé-

gánk adta meg. Arról beszélt, hogy az elõadások után 
maradt 20 percben nehéz vitázni, együtt gondolkodni, 
ilyen fajsúlyos kérdésekben. A hivatásos vadászok anya-
gi, erkölcsi megbecsülése igen alacsony. Kevés a bele-
szólásuk, az éves terv elkészítésébe, szakmailag nem 
sokra értékelik õket (tisztelet a kivételnek). Az anyagi 
megbecsülésük olyan, hogy néha egy-két hónappal ké-
sõbb kapják meg a fizetésüket, nem beszélve a költségté-
rítésrõl, dúvadjel utáni lõdíjról.  

Nógrád megyei kollégánk attól fél, hogy a �VTV� 
tervezetben minden befejezett 3000 ha után kell egy hiva-
tásos vadászt alkalmazni. A mostani példából kiindulva 
5999 ha-os területen 2 fõ hivatásos vadászt kell alkalmaz-
ni, de az új törvény szerint 1 fõ elég. Jelen pillanatban a 
két fõbõl az egyik �papírvadász�. Nem biztos, hogy az új 
törvény szerint a képzett hivatásos vadászt alkalmazzák. 
Azt alkalmazzák. Aki kevesebbe kerül. Megoldást Jelente-
ne a hivatásos állomány állami alkalmazása. 

Somogy megyei hivatásos vadász választ is adott az 
elõzõ kérdésre. A hivatásos vadász foglalkoztatását kell 
elõírni heti X órában, s a szakhatóság ezt szigorúan el-
lenõrizze. 

Dr. Jámbor László OMVK elnök a kérdésekre el-
mondta, hogy az új Vadászati Törvény elõkészítésében 
közremûködik a Kamara. Fontos végigvinni, hogy ne 
legyenek �papír vadõrök�,a hivatásos állomány szakmai, 
erkölcsi elismertsége javuljon, pl. a vadászmesterek to-
vábbképzésen vegyenek részt, s megfelelõ szakirányú 
képesítéssel rendelkezzenek. Elismerte, hogy 20 perc 
ilyen fontos kérdések megvitatására nem alkalmas, de 
felajánlotta segítségét, és a megyei szervezetek vezetõi-
nek segítségét abban, hogy a problémákkal nyugodtan 
keressenek bennünket e-mail-en, telefonon, s mi ha tu-
dunk, válaszolunk a kérdésekre, illetve továbbítjuk a 
megfelelõ helyre. Ennek érdekében megadta a telefon, e-
mail elérhetõséget. 

Szintén vas megyei kollégánk, a konferencián kiállí-
tott vadõri egyenruha áráról, beszerzési lehetõségérõl 
kérdezett. A válasz az volt, hogy 190 ezer Ft az ára, a 
legszükségesebbek vannak benne (ing, nadrág, zakó stb.) 
Az volt az elvárás, hogy egyforma, egyszerû, de mégis 
elegáns, strapabíró legyen, sugallja azt, hogy a viselõje 
rendészeti feladatokat ellátó személy. Ez is benne lesz az 
új �VTV�-ben. 
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Pest megyei hivatásos vadász a vadkárról kérdezett. 

Védett állatok által okozott vadkárnál mi a helyzet (pl. 
vetési varjú). A vadkár becsfõket, ha részrehajlóan be-
csülnek, akkor vissza lehessen hívni.  

Dr. Marosán Miklós válaszában elmondta, hogy 
egységesíteni akarják a vadkárbecslést, s benne lesz a 
készülõ törvényben, mely elõre láthatótag 2015 év máso-
dik felében kerül elfogadásra. A védett vadfajok által 
okozott kár elleni védelemre, igazán hatékony megoldást 
nem tud, csak ami most is érvényben van- Kérni kell az 
illetékes Természetvédelmi szervezetet, hogy vadkárelhá-
rítást engedélyezzen. Ezt a kártétel elõtt kell megtenni. 

Az ügyintézési idõ 30 nap, s vagy megadják, az enge-
délyt, vagy nem, az ügyintézés gyorsasága már a Hatósá-
gon múlik.  

A végkövetkeztetés a Konferenciáról az volt, hogy 
gyakrabban kellene ilyet tartani. Szakmailag nagyon ta-
nulságos, elõremutató volt.  

A Konferenciát ebéddel, s aki akarta a múzeum 
megtekintésével fejezte be.  

 
Eger, 2014. december 3. 

Vona Dénes 
Hivatásos vadász alelnök 

 

 

Vav Alkalmassági Vizsga 
 

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete a 
Boldogi Vadásztársasággal egyetemben Szkopál 
Ferenc (Frantisek Skopal) emlékére megyei vizsla-
versenyt szervezett a Vadászati Alkalmassági Vizsga 
szabálya szerint. 

Ki volt Franrisek Skopal?Morvaországban szü-
letett 1905-ben. Matematika és testnevelõ tanár volt 
Prostejovban. Dr. Nagy Dezsõ hívására jött Magyar-
országra a hevesi Nimród VT. vadászkutyáinak ok-
tatása céljából. 1973-tól 14 éven át tartotta nyaran-
ként az idomítási tanfolyamokat. Megtanultmagyarul 
70 éves korában. Sokan ismerték.A versenyt 14 ku-
tyával terveztük megrendezni, elõnyben részesítve 
amár vizsgázott kutyákat, de a nem vizsgázott vizs-
lák is részt vehettek,eredményes teljesítés után Va-
dászati Alkalmassági Vizsga Igazolványt kaptak. 

Szép emléklapot készíttettünk minden részt ve-
võ vizslás számára, emlékérmet, és az elsõ három 
helyezett részére Kupát, melyre rávésettük a ver-
senynevét, helyét, és idõpontját.  

A verseny napján mindössze 7 vizsla kezdte el a 
versenyt. Ebbõl 4 márkorábban tett eredményes 
vizsgát, három pedig most teljesítette a vizsga köve-
telményeket. Szép napos idõben, kiváló területen jó 
eredmények születtek  Az elsõ három helyezett vizs-
la nyújtott kiváló teljesítményt. 

Elsõ helyezett Molnár Zsolt tiszanánai hivatásos 
vadász Conivom Kárpáthegyi Vadász drótszõrû né-
met vizslája 84 pont, (teljes pontszám). Második 
helyezett Szívós Zoltán boldogi vadász Cietavom 
Cdrótszõrû német vizslája 176 pont ért el. Harmadik 
helyezett Zólyomi Attila boldogi vadász Bikfic 
nevûdrótszõrû német vizslája 163 ponttal. Megtisz-
telte a versenyt jelenlétével Polónyi György a Me-
gyei Kamaraelnöke és Magyar Dezsõ vadászati fe-
lügyelõ, továbbá Futó István a Boldogi Vadásztársa-
ság elnöke,,valamint néhány nézõ.  

 
Dr. Harangozó Imre 

 a Heves megyei Kynológia Bizottság elnöke 
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Örömmel nyitom meg Kántor Péter 
természetfestõ elsõ kiállítását. Péter, 
jelenleg a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem animá-
ció szakos hallgatója. 

Gyerekkora óta rajzol , sokat jár túrázni, a hazai 
vadak megfigyelése kedvelt idõtöltése. 

Vallus Gábor pártfogásával, baráti segítõkészsé-
gével került közelebb a vadászathoz. Gyakran kí-
sérte Gábort, mint megfigyelõ a Parád környéki te-
rületeken. Ritkán pattant ki az ágyból olyan frissen 
és izgatottan, mint mikor hajnalban vadászni indul-
tak. Hamar rabja lett a szinte idegfeszítõ figyelem-
nek, fülelésnek, ami a cserkeléssel járt. A közös 

alkalmak gyakoriságával egyre többet tanult Gábor-
tól, amit késõbb sikeresen hasznosított. Számára a 
vadászat sokkal komplexebb kifejezés, szereti fo-
lyamatként elemezni, a bakancs bekötésétõl, a ko-
ponya kifõzéséig.Figyelmét nem kerülik el a kellé-
kek, az eszközök, és a szakirodalom.Mindent fon-
tosnak tart, ami az alkotás hitelességét erõsíti. A 
kulcsszó, a megfigyelés. A vadat, az embert, a va-
dászt, a mozdulatot, egyaránt szerencsésnek tartja 
bemutatni. A képek tervezéséhez, kitalálásához 
tökéletes kiindulópontok ezek az emlékek, valamint 
a természetben töltött idõ. Péter, a vadlesek során 
szerzett tapasztalatok által türelmesebb lett, ez 
munkáin is tükrözõdik. 

Sokat "cserkelt" a Pécselyi-medence területén, 
természetesen puska nélkül, csak fényképezõgép-
pel, vagy vázlatfüzettel. 
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Vadásznap Képekben 
2014 Parád 

 

 
Készítette: Dr. Köller Joachim 

 

 
Készítette: Dr. Köller Joachim 

 
 

 
Készítette: Dr. Köller Joachim 

 

 
Készítette: Dr. Köller Joachim 

 
 

Vadászmester pipája 
 

Délután már a telet siratta a vadászház eresze, 
de estére az északi szél kemény kérget kovácsolt a 
hó tetejére. Az õzek fájó csülke piros rózsákat festett 
jégpáncélra, bükkfák csupasz ágainak fekete árnyé-
kát, éles kontúrral rajzolta köréjük a hold. Két kuvik 
vészjósló vijjogással felesegetett egymásnak. Kosla-
tó rókák harsány rikoltással hívták nászra párjukat. 
Ha a szél láthatatlan pengéi nem borotválnák, oly 
könyörtelenül arcomat zavartalanul élvezhetném a 
téli éjszakát a magaslesrõl. Még világosban bikára 
vártam, egy ideje a disznókat óhajtom látni, de úgy 
tûnik, ma nem jönnek erre a nagyvadak. Tíz nap van 
még a gímbika vadászati idénybõl, talán holnap sze-
rencsém lesz. 

Délután öt órakor újra kinn ülök a lesen. Január 
végén, ilyekor még világos van. Ez már a tavasz 
ígérete. Roppanásokat hallok. A hó kemény kérge 
messzirõl elárulja a lépteket. Hosszú, lassú lépések. 
A les mélyére húzódok, az árnyékos sarokba. A 
szarvas szemét nehéz lesz becsapni. Elõttem fog 
elhaladni az erdõalján, ha tartja szokott útját. Nem 
kukucskálhatok ki, bármennyire is szeretnék. Kíván-
csiságom azonnal elárulna, de nehéz ilyenkor nyug-
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ton maradni. Biztosan bika, hallom, hogy egyedül 
jön. Már látom, vagy ötven lépésre tõlem a fák alatt 
ballag. Nem néz föl. A hosszú agancs szár végén 
villát látok. Selejt. Lélegzet visszafojtva fektetem 
bal tenyerembe a puskát a les korlátján. Most meg-
áll. Talán meghallotta a neszezést? Felém fordítja 
fejét, de már késõn. A találat biztos. Huszonöt - 
harminc méter halálvágta után holtan fekszik az er-
dõk királya. Zihálva veszem a levegõt, remegõ kéz-
zel pakolok össze. Lassan sötétedik. Térdig érõ hó-
ban is gyorsan oda érek. Csak a baloldali agancsot 
látom, a jobb oldalán fekszik. Most nem a hideg szél 
csípi könnyesre szememet, míg kezemben tartom 
kalapomat. Az arcom forró. Sietek vissza a vadász-
tanyára. Sándor mester, csillogó szemmel fogad: 

- Hallottam a becsapódást! Mit lõttél? 
- Az utolsó pillanatban megvan az idei bikám. 
- Nem ment messzire? 
- Nem. Gyertek, hozzuk be! � hívom Sándort és 

Ferit. 
Boldogan vezetem õket a régen áhított zsákmá-

nyomhoz. Sándor útközben szép kis fenyõágat 
metsz. Lehajol, vérrel megpecsételi a töretet. 

- Milyen bikát lõttél? � kérdezi meghökkenve.  
Biztos voltam benne, hogy selejt: 

- Villás, selejt, mi a gond vele? 
- Nézd meg! Egyik agancs szár igen! De hol a 

másik? 
- Hát a hóban. 
- Akkor is látszana. 
Odamegyek, nehezem emelem a fejet. Nincs 

másik agancs szár a hóban. Nem hiszek a szemem-
nek.  

- Nem láttad mire lõsz? � nem volt igazán mér-
ges, de megkérdezte. 

- Oldalról láttam és ezt nem vettem észre.  
A jobboldali agancs szár helyén egy csonk van, 

kicsi hegyes ággal. A baloldali hosszú, vastag, szé-
pen gyöngyözött száron öt ág.  

A tanya udvarán, fehér havon, zöld ravatalon 
fekszik a különös agancsú bika. Szívem egyre zaka-
tolt, míg a kis csonk keletkezésérõl elmélkedtem. A 
koponya tisztításakor a bõrrel az is levált. Alatta a 
csonton forradás látszott, de teljesen átboltozódott a 
csontozat. Valószínûleg nagy ütés érhette, amitõl 
tõben kiszakadt a koponyából a csap. Így az addig 
fejlõdésnek indult agancsot csak a bõr tartotta. A 
rózsák összehasonlításából ítélve, már nem ez az 
elsõ esztendõ, hogy csonka fejdíszt viselt ez a szar-
vas. Nehéz lehetett neki új fejtartást megtanulni egy 
agancs szárral. Sándor markába fogta a tojás formájú 
csonkot: 

- Mint egy pipa. � mustrálgatta a tenyerébe si-
muló képzõdményt.  

A kikészített különleges trófea 3,4 kg lett.  

A kis torzót is magamhoz vettem. Sándor szeret 
pipázni, és hamarosan névnapja lesz. Igyekezni kell 
a szervezéssel, hogy idõben elkészüljön a meglepe-
tés. Sokan megpróbáltak lebeszélni a képtelen ötlet-
rõl: 

- Ebbõl nem lehet pipát csinálni. Átég, és büdös 
is lesz.  

Végre igazán egyedi vadászias ajándékot adha-
tok, ami méltó a vadászmesterhez. Nem tudtak ter-
vemrõl lebeszélni, ha más nem, hát dísz pipa lesz. 
Közös barátunk Imre segített a megvalósításban, 
persze pipát még nem készített egyikünk sem, me-
rész vállalkozás volt. Mindent elolvastam, hogy mi-
lyen a jó pipa. Imre jól felszerelt mûhelyében kiala-
kította a kazán részt, és összefúrta az ágkezdemény-
nyel, ez lett a pipaszár csatlakozó csonkja. Izgultunk 
és izzadtunk, nem volt lehetõség kísérletre, ez volt a 
próba is és az egyetlen, végleges darab. Hosszú, pi-
paszárat és csutorát Budapestrõl szereztük be Rita 
segítségével. Sárgaréz gyûrûvel összeállított pipa 
igazán szép lett. Az agancs torzóból levágott ágda-
rabból pipatömködõ lett.  

Elkészült Sándor napra. Vadászmesterem bol-
dog volt és büszke, hogy olyan pipája van, mint sen-
ki másnak. Nem csak díszpipa lett belõle, hanem jól 
üzemel. Sándor nagyokat szív hosszú szárából, és 
közben elmereng a régi vadászatokról.  

 
     Kortesz Mari 
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Utánkeresés 
 

Korán reggel csörgött a telefon. 
V J vagyok - Józsi barátom mindig illedelmesen 

bemutatkozik, mintha jellegzetes orgánumáról nem 
lehetne felismerni - este Jani, megsebzett egy nagy 
disznót, a Kamravölgyben, beverte magát a sûrûbe, a 
sötétben nem mertünk már utána menni, a kutyák 
félholtan kerültek elõ, éjjel kettõkor értünk haza. Bõ 
vér van, már azóta biztosan nem él. Janinak el kellett 
utazni, ki tudsz-e jönni a kutyáddal segítem, keresni? 
Puskát vigyek? 

Nem kell, Erikával megyünk érted, nálunk lesz 
puska. De mondom, hogy nem létezik, hogy éljen, 
csak a sötét sûrûbe, nem volt biztonságos rámenni. 

Pocok nevû, szlovák, kopókutyámmal vártam 
õket. Az, hogy Pocok miként kapta a nevét, és hogy 
került hozzám, egy külön történetet érdemel lényeg 
az, hogy nagyon jó orral rendelkezett , sok kalandos 
disznóhajtáson volt hûséges társam, apjával Kliffel 
együtt. Komppotencia osztáskor több esetben jutal-
mazták kutyám munkáját, külön csomaggal, persze 
abból is csak a csont jutott neki. 

Meg is érkezett a Wartburg nemsokára, Jóska az 
úton megint elmondta, hogy verte szét kutyáit a nagy 
kan - de azért kettõt elhozott - és micsoda fújtatással 
csörgött-zörgött a sûrûben, de már csak egy helyrõl 
jöttek a hangok, ott fogjuk megnézni, biztos ott lesz. 

Fiatalossal tarkított erdõs résznél kezdtük a ke-
resést Puska nélkül, majd hogy nem zsebre dugott 
kézzel követtem barátomat aki próbálta beazonosíta-
ni az éjszakai hajsza helyszínét. Nemsokára megta-
láltuk a disznó fekhelyét, egy kikapart, széttrancsí-
rozott gödör, egy karvastagságú szétrágott fa árulko-
dott szerencsétlen vad, kínjairól, de Ö nem volt se-
hol. 

- Ez nem lehet igaz, hogy elment - zsörtölõdött 
Jóska. Ilyen sebágyból, hová tûnhetett. 

Próbáltunk vérnyomot keresni, merre is indul-
junk, de nem találtunk. Úgy tûnt a kutyák tanácsta-
lanul szaladgálnak körülöttünk, végül eltûntek a sû-
rûben. Jóska hangos - keresd! keresd! bíztatással 
ment utánuk. Még mindig vérnyomot keresve, lassan 
követtem. Erika puskával a vállán, tisztes távolság-
ban járõrözött mögöttem. Pocok hangja törte meg a 
bizonytalanságot, majd nemsokára a másik két kutya 
is csatlakozott a vadászfülnek oly szépen csengõ 
koncerthez. Az egyhelybõl jövõ hangos ugatást is 
képes volt Jóska túlordítani: 

Másszatok fára! Él a disznó, hatalmas kan, lá-
tom az agyarait! Faldossa a kutyákat, támadni fog! 
Másszatok fára! 

Disznó elõl még soha nem másztam fára, de ba-
rátom ordítozása elbizonytalanított. Szétnéztem ma-
gam körül. A legvastagabb fa is olyan volt, hogy egy 
egerészölyvet sem tudott volna megtartani. Vissza-
néztem Erikára, aki kb. Ötven lépésre levõ vasko-
sabb fára macska módjára mászott fel. 

-  Te nem mászol fára? - kérdezte 
És akkor várjak, míg a fa a disznó fölé nõ? Na 

jól nézek ki �Verebek a fán� én meg itt vagyok pusz-
ta kézzel. Legalább a puskát add ide - kiabáltam - és 
már indultam is érte. 

A még mindig harsányan ugató kutyák felé in-
dultam, de már nem fegyvertelenül. óvatosan közelí-
tettem, amikor lövés hallatszott, de a kutyák szûnni 
nem akaró ugatásából tudtam, hogy a disznó még 
mindig él. 

-  Nem találtam el - kiabálta Jóska - a kutyáktól, 
na meg a fán kapaszkodva. Ne gyere közelebb... 
másszál fára... támadni fog,.. még rálövök! 

A helyzet komolyságától eltekintve, mókás kép 
tárult elém. A szerencsétlen serte vadnak, volt már 
épp elég baja. Egy bokor alatt fekve, csapkodta fejét, 
a kutyák támadásait elhárítva. Mint felvidéki bará-
tom mondaná standolták kutyáink a disznót. Józsi 
egy vékony fán ingott Jobbra-balra, egy kézzel ka-
paszkodott, másik kezében a puskája, az lett volna 
csoda, ha egyáltalán eltalálja. 

Maradj csendben! Ne ordítozzál, és fõleg ne 
lõjjél! - mondtam. Majd fától- fáig osonva próbáltam 
lövéshez jutni. 

Az agyaras figyelmét, teljesen lekötötték a ku-
tyák. Egy fánál kitámasztva - Engedd !!! - kiáltá-
somra, a meglepett koncertezõk, egy pillanatra meg-
torpantak. Ez elég volt ahhoz, hogy megadjam a 
kegyelemlövést, a mázsa feletti kan, végsõ szenve-
déseit megkönnyítve. 

- Na lehessegetem Verebeimet a fáról - gon-
doltam, de már Jóska ott volt mellettem. 

- Ez nem volt semmi - mondta - egy párszor 
már zavart meg disznó azóta nagyon óvatos 

vagyok, jobb félni, mint megijedni. 
Ma már mosolyogva idézem fel a régi esemé-

nyeket, de egy tanúlságot mindenképpen levontam. 
Ha három ember, tíz tanúval igazolja, hogy már nem 
él a disznó, de után kell keresni, puska nélkül még 
az udvarról sem megyek ki. 

Ugye jobb félni. 
Demeter Sándor 
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Éjszakai harc Recsken,  
a Hunyadi utcában 

 
Történt az egyik nyári reggelen, hogy a Községhá-

záról szóltak a vadászmesternek, mert bejelentés érke-
zett hozzájuk, vaddisznó kártételérõl. Az egyik közeli 
utca három egymás melletti portáján járt éjjel a hívat-
lan látogató � nem kis ribilliót okozva. Az én felada-
tom lett, hogy utánanézzek a dolognak, annál is in-
kább, mert az egyik porta tulajdonosa kártérítést köve-
telt (!) a vadásztársaságtól.  

A szóban forgó utca kelet � nyugat irányú, az 
egyik oldalának kertjei a Parádi-Tarnára járnak le, a 
másik oldalon viszont a Kálvária felé nyúlik, északi 
irányban és az egész utcahosszban összeér az erdõvel. 
A hosszú, általában keskeny parcellák végének kerítése 
enyhe kifejezéssel kívánnivalót hagy maga után. A 
kerítéshez mindenféle anyag fel van használva: a drót 
fonattól, a szétvágott és kiegyenesített mosófazéktól, 
olajoshordótól, hullámpala, táblaüveg daraboktól 
kezdve az apró karókig, vagy teljesen gömbfából hasí-
tott, elkorhadt léckerítésig � amelyek közül egy vad-
disznónak szinte egyik sem okoz akadályt, ha tényleg 
keresztül akar rajta jutni.  

Ezen a részen régi stílusú, tornácos, kisebb családi 
házak épültek, mindegyik e lõkerttel. Az utcafronton 
erõs betonlábazattal készített kerítések vannak, fonott 
dróthá lóval borítva, három vezérdróttal megfeszítve.  

Hát ide igyekezett vagy tévedt be a nyomok és 
szemtanúk elbeszélése alapján egy nagyobb vaddisz-
nósüldõ. Elõször a gyéren beültetett kertekben turkált 
egy kicsit, majd valami oknál fogva a házak felé vette 
az irányt. A három közül az egyetlen kutyamentes por-
tán ment végig, egészen az utcafrontig. Ott keskeny 
kapunyíláson szerencsésen bejutott az elõkertbe, itt 
aztán pánikba eshetett, gondolom ebben a sok kutya-
ugatás is szerepet játszott. Sokszor nekiugrott a dróthá-
lónak, de az alsó, igen erõs vezérdrót nem engedett �de 
közben szinte az összes növényt, virágot kitaposta. 
Azután valahogy mégis megtalálta a kapunyílást, ame-
lyen kijutott, de vesztére nem a kert felé vette az 
irányt, hanem a szomszédos elõkertbe került, a gyen-
gébb dróthálósegítségével, amin szerencsésen keresz-
tüljutott. 

Igen ám, de nemsokára következett az igazi hadd 
el had. Ugyan is ennek a háznak az ámbitus feljáró 
lépcsõjéhez volt kikötve láncon egy ereje teljében lévõ 
shar-pei, azaz kínai harci kutya kan, de olyan hosszú 
láncon, hogy azzal elérte a szomszédos (harmadik) ház 
falát. Most már a süldõnk is a kert felé vette volna az 
irányt. Igen ám, de összetalálkozott a kutyával, az pe-
dig nekiugrott bátran. Hatalmas hangzavar következett 
�egybefolyt az ugatás, visítás, röfögés, szûkölés. A 
kutya nem engedett, összecsaptak keményen. A süldõ 
a kutya elsõ lábát, lapockáját harapta, (másnap a csata 
után láttuk a sebeket), a disznó pedig valószínû, hogy a 

fején, fülén és az egyik elsõ lábán sebesült meg, mert 
itt vérzett. Amikor elengedték egymást, a süldõ tovább 
kereste a menekülés útját, de zsákutcába jutott, ugyanis 
végigment az ámbituson és falnak ütközött, mögötte a 
kutyával, aki itt már nem érte el. A disznó neki-neki 
ugrott a falnak egy jó párszor � kb. 150-160 cm ma-
gasságig látszottak véres nyomai.  Szóval az ámbitus 
nagy része úgy nézett ki, mint tájkép csata után � mint 
ahogy igaz is volt. A folyosó jelentõs része tele volt 
véres kutyamancs és vaddisznó nyomokkal. Ezután 
megint összecsapás következett, melybõl szabadulva a 
süldõ ismét az utcakapu felé jutott, nehogy idõnap elõtt 
vége legyen a számára, az örökké emlékezetes éjszakai 
kalandnak. 

Miután a harmadik elõkert igen gyenge oldalkerí-
tésén, az alsó vezérdrót eltörésével könnyedén átjutott, 
nemsokára következett az utolsó felvonás. De ezt már 
a környezõ négy-öt ház lakói is ébren hallgatták, fi-
gyelték, az eset tulajdonképpen éjfél elõtt játszódott le, 
volt olyan szomszéd, aki még el sem aludt addig.  

Szegény vaddisznónk szinte teljesen olyan, barát-
ságtalan fogadtatásban részesült, mint az elõzõ udvar-
ban, csak még egy kicsivel jobban megcifrázva. A 
tornác feljárójához itt egy fekete, shar-peinél nagyobb 
keverék kutya volt kikötve � a lakásbejáratot védendõ 
� amely szerepét derekasan be is töltötte. Rövidebbre 
fogva, a kutya és a süldõ összeugrottak, nagy csatazaj 
kíséretében. Seregtek � forogtak, próbáltak egymáson 
fogást találni, de ez nem sikerült.  

Ekkor lépett a színre vesztére a derék házigazda, a 
80. életéve körül (!) járó Prokai bácsi � egy igazi vé-
kony, szárazember és beavatkozott a küzdelembe. Nem 
tudni most sem, hogy milyen céllal, de talán a kutyáját 
akarta segíteni, nehogy baja essék a csatában. A vad-
disznó az embert meglátva ismét menekülõre fogta a 
dolgot, de közben az agilis házigazdánkat is fellökte, 
hozzáteszem, nem támadási szándékkal, hanem mert 
arra volt az útja, abba az irányba indult pont, ahol az 
ember állt. Úgy, hogy hál� Isten, nem lett az öregnek 
semmi baja az ijedtségen kívül.  

A süldõ is megtalálta végre az egyik helyes utat, a 
becsukott, kétszárnyú vaskapu alatt, szerencsére a Ká l-
váriáról bezúduló víz kissé kimosta a földet teknõ 
alakban, pont a kapuszárnyak találkozásánál. Ezt a 
nagyobb rést kihasználva és a viszonylag laza illeszke-
dõ kapuszárnyakat letérdelve kissé széttolta és kipré-
selte magát a Hunyadi utcára, ahol a tanmûhely felé (a 
falu közepének) vette az irányt és eltûnt a sötétben.  

A történet utóéletéhez tartozik, hogy megnézettük 
a shar-pei sebeit az állatorvossal � nem mintha köteles-
ségünk lett volna � de a lakosság és a vadásztársaság 
közötti jó viszony fenntartása érdekében. Lassan elült 
az izgalom a Hunyadi utcában, de még hosszú ideig 
fogják mesélni az emberek a 2012-es emlékezetes nyá-
ri éjszaka történetét.  

 
Barták Imre  
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FM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája és Kol-
légiuma, MÁTRAFÜRED 

A 
KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA, GYÖNGYÖS 

AZ 
ORSZÁGOS MAGYAR AGRÁR- ÉS VADÁSZKAMARA, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HEVES 

ÉS NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETEI 
 
Meghirdetik: 
 
a 2015. ÉVI, 
 
AZ ÉSZAK MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIN ÉLÕ ÉS GAZDÁLKODÓ 

ERDÉSZEK, GAZDÁSZOK ÉS VADÁSZOK 

X. JUBILEUMI 
BOR- ÉS 

PÁLINKAVERSENYÉT, 

VALAMINT 

A RÉGIÓ VIII. VADÉTELFÕZÕ VERSENYÉNEK DÖNTÕJÉT 
 

A verseny célja, hogy a bírálatra kerülõ borok és pálinkák feleljenek meg a nemzetközi 
elõírásoknak, valamint vegyék figyelembe a fogyasztók gasztronómiai igényeit is. Így a 
bírálók azt is keresik, mely borok és pálinkák illenek leginkább a különféle vadból ké-
szített ételek fogyasztásához. 
A bor- és pálinka-, valamint a fõzõverseny lebonyolítása nyilvános. 
Nevezési feltételek: 
A versenyzõk nevezhetnek saját termelésû borokkal és valódi gyümölcs alapanyagból 
készült bér- és/vagy sajátfõzetû pálinkákkal, párlatokkal. 

Egyéb ízesített párlatok, likõrök a pálinka törvény értelmében csak szeszesitalnak szá-
mítanak, így a pálinkaversenyen nem indulhatnak. 
A bor- és pálinka minták leadásánál, tételenként, nevezési lapot kell kitölteni, ezzel a re-
gisztráció megtörténik. 
 
A versenyen való részvétel díja, minden elsõ tételnél 1000 Ft, minden további tétel nevezési 
díja 500 Ft. A nevezhetõ tételek száma nincs korlátozva. 
 
A verseny résztvevõi fajtánként az alábbi mennyiségeket nyújtják be: 
 

- Borból 2 db 0,7 l-es, dugaszolt minta 
 

Kategóriák:    fehér,    vörös,    rosé 
                   - Cukortartalom szerint: száraz, félszáraz, félédes, édes. 
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- Pálinkából 2 db, legalább 0,4 l-es, dugaszolt minta 
 
Pálinka: Magyarországon termesztett, 100 %-ban valódi gyümölcsbõl készült párlat, 
               különleges erdei termésekbõl készült párlat, illetve, szõlõ, törköly, bor  
               és seprõ párlata. 

 
A minták átvétele:  2015. január  19-ig 
 
 Mátra Szakképzõ Iskola portáján (3232 Mátrafüred, Erdész út 11.) 
  (Egyeztetés telefonon: 37/520-250; 30/3490-472) 
 Mátrai Hegyközségi Tanács (3231. Gyöngyössolymos, Solybor Kft.  
  Hordós Attila 06-37/500-664) 
 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (3910 Tokaj, Dózsa Gy. u. 2.  
  Szolyák Szilvia 06-47/352-623) 
 Nógrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság  
  (3100 Salgótarján, Baglyasi u. 2. Kiss Tamás 06-32/521-511) 
 Eger Város Hegyközsége (3300 Eger, Deák F. u. 51.  
  Tarsoly József 06-36/411-943) 
 
A bor- és pálinkaverseny idõpontja:    2015. január 29. (csütörtök) 8.30 � 16.00-ig 
                                                        - helyszíne:          Mátra Szakképzõ Iskola, 
                                                                              3232 Mátrafüred, Erdész út 11. 
 
Versenyünket ez alkalommal is megtiszteli, mint a zsûri elnöke: 

 
- Szicsek János a Szicsek Pálinkaház tulajdonosa,  

a Szeszipari Szövetség és Terméktanács Tagozati Elnöke 
 

                                                       
A vadételfõzõ verseny idõpontja:   2015. február 13.  
A társaságok nevezéseit:    2015. február 6-ig várjuk. 
 

A VERSENYEK ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE 
 

2015. február 13-án, pénteken, kerül sor Mátrafüreden, 
az FM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája és 

Kollégiuma aulájában.  
 
Mindkét rendezvény eredményeirõl, és a díjkiosztással kapcsolatos információkról az 
iskola honlapján - www.matra-szakkepzo.sulinet.hu - részletes felvilágosítást kaphatnak 
az érdeklõdõk. 
 
 Karnis Pálné Gréczi László 
 igazgató szakmai igazgatóhelyettes 
 

 
 

http://www.matra-szakkepzo.sulinet.hu
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Novellapályázat 
 
Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete no-
vella író pályázatot hirdetett: "A természet csodái" 
címmel, általános iskola alsó- és felsõ tagozatos osz-
tályokban tanuló diákok részére. Olyan fiatalokat 
kerestünk, akik nemcsak hogy szeretik a természetet, 
de a "tollforgatás" is a vérükben van.  
 
A pályázat célja, volt, hogy a fiatalok is elgondol-
kodjanak azon, mit jelent számukra az erdõ, az er-
dõben élõ állatok. Mit gondolnak miért jó egy kirán-
dulás, egy séta, egy vadles az erdõben és mit érez-
nek, amikor közelebbi kapcsolatba kerülnek a termé-
szettel. 
 
TÉMA: A pályázat témája az erdõben élõ állatok, 
élõhelyük, kapcsolatuk egymással és a környezetük-
kel. Errõl bármilyen novellát lehetett írni, természe-
tesen a megadott címekkel. Mellékelten közzétesz-
szük a beérkezett pályamûveket. 
 

 
Bodnár Zsuzsanna 8.b 
Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégi-
um és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
 

A természet csodái 
 

Furcsa dolog az erdõ. Furcsa dolog az élet, és furcsa 
dolog vagyok én is; mert ahol a többi ember szépséget 
lát, abban én csak ürességet. És arra a többi ember szá-
mára üres, az szerintem tele van szépséggel. Talán ezért 
van az, hogy a természethez kell menekülnöm mert félek 
az emberektõl, s csak a természet higgadtsága tud csak 
megnyugtatni. 

A legtöbb ember a fényt keresi, én pedig menekülök 
az árnyékba. Az embereket egyre távolibb, megfoghatat-
lan valamiként tudom csak elképzelni; olyan lényeknek, 
akikre egyszerre vagyok ráutalva, de akiktõl szabadulni 
is akarok. Nem értem, hogy mirõl beszélnek, miért cse-
lekszik meg azt, amit megcselekedtek. Az erdõ csöndes, 
szótlan üzenetével mégis megérteti magát velem. Már 
nem érdekel se a múltam, se a jelenem, s a jövõm is csak 
egy sötét alagút, aminek be van falazva a vége. A virá-
gok mások: bennük el tudok gyönyörködni. Meg tudom 
csodálni a tökéletes szépségüket. És ezért nekik nem kell 
semmit tenniük, nem aggódnak soha a külsejükért, csak 
mosolyognak a világra, amíg az el nem tiporja õket A 
fák mások: nem csapnak be, nem hazudnak nekem. Mi 
kivágjuk õket, de õk cserébe árnyékukat, és gyümölcsü-
ket adják. Az élet nem igazságos. 

A mocsaras, lápos helyektõl undorodnak, és félnek 
az emberek. En imádom õket. Egyedül vagyok, de mégis 
akkor érzem csak azt, hogy tartozom valahová. Érzem 
magam körül a millió rovart, madarat, bokrot... Millió 

illatot és millió neszt. Milliónyi érzést, milliónyi gondo-
latot, amikbõl egyet kiragadok. Miért ilyen ez a világ? 
Miért zöld a fû? Ez olyan, mintha egy másik világ lenne. 
Ahol nincs aggodalom, nincs idõ és tér. Ahol minden 
nyugodt, senki se siet Én - amikor ott vagyok - , úgy 
érzem, mintha ahhoz a világhoz tartoznék. És ez csodála-
tos. Csak nézem õket, és olyan dolgokat láthatok, amit 
más nem tud észrevenni. Minden lenyûgöz. A madarak 
dala csodás világba repít. Hogy mirõl énekelhetnek, nem 
tudom. Lehet, hogy a szeretetrõl, a hitrõl, és a kitartásról.  
Az is lehet, hogy ugyanúgy veszekszenek, mint mi. Vagy 
a daluknak nincs is semmi mondanivalója, de nem izgat. 
Én beleképzelem azt, amit akarok, hogy benne legyen. 
Lenyûgöz az a hajladozó, öreg fa. Nem mozdul: mint 
egy csendes nagymama, aki unoká ját nézi, vigyázva, 
lélegzetét visszafojtva nehogy felébressze. Lenyûgöznek 
a fán mozgó hangyák. Az egész napjuk robotolás, de õk 
nem panaszkodnak. Nem lázadnak, pedig megtehetnék. 
Az egész életük a túlélésrõl SZÓL De õk minden áldott 
nap felkelnek, csinálják azt, amit csinálniuk kell, zokszó 
nélkül. 

Vajon az erdõk állatai, fái boldogok? Tudnak bol-
dogságot érezni? Boldogabbak, mint mi, emberek? Le-
het, hogy valamikor megtudom, de nem most. Itt nem 
gondolok arra, mi lesz egy óra, egy nap, egy év vagy egy 
élet múlva. Ebben az egyetlen pillanatban élek, amikor 
rácsodálkoztam a természet varázslatos világára. Addig 
is nézem azt a csodát, amit Isten megteremtett nekünk, 
ingyen, és amit mi nem akarunk észrevenni. Zörgést 
hallok. Mellettem egy tücsök motoszkál; mikor ránézek, 
elmenekül. Egy béka brekeg, és nagy loccsanással bele-
ugrik a mocsaras vízbe. Egy ideig eltûnik a gyönyörû 
zöld páncélja, majd újra megjelenik a felszínen. Egy 
tücsök van a szájában. Rám néz, és lenyeli. Így ért véget 
egy tücsök élete - de a színdarab ugyanúgy megy tovább. 
Nem jön egy tücsöksereg gyászolni, és a békák sem kö-
zösítik ki azt, aki megette a tücsköt. Itt ez nem számít 
tragédiának. Nem siratják meg a tücsköt, nem kezd a 
többi tücsök marakodni a halott tücsök hagyatékán. Az 
embereknél már nem ilyen könnyû. Egy halál halottá 
tehet egy embert anélkül, hogy a teste halott lenne. Sõt, 
lehet, hogy még haláleset se kell. Elég, ha az embert már 
nem érdekli semmi, mindenbe és mindenkibe beleunt, és 
az életet is csak egy fárasztó ceremóniának látja. 

Az emberek sokkal komolyabban veszik a halálese-
tet: az egekig magasztalják az elhunytat, bár mikor még 
élt, nem érdekelt senkit. Akkor meg mégis a tücskök 
módszere az igazságosabb: az életben ugyanúgy fogla l-
koznak egymással, mikor már elpusztult valaki közülük. 
Ez így korrekt.  

A levegõben röpködõ levelek és virágszirmok is le-
nyûgöznek. Bátran és vidáman szállnak anélkül, hogy azt 
kérdeznék, merre és miért. Nem válogatnak, hova száll-
nak le, nem aggódnak, hanem csak a kergetõzõ szélre 
bízzák magukat. Irigykedve figyelem õket. 

Vajon az emberek képesek erre? Hogy feltétel nél-
kül megbízzanak valakiben? 
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Erdõmelletti kalandok 
 

"Elképesztõ, hogy az erdõ milyen megtévesztõ!" Nos, ez 
lett az én mottóm, ami mögött egy nagyon izgalmas, vicces, 
néha ijesztõ, de lényegében happy end-es történet rejtõzik. 

Az egész úgy kezdõdött, hogy az egyik barátom meghí-
vott magukhoz. Nem voltam még ott, de biztosra vettem., hogy 
elég érdekes lesz, mert egy erdõszéli házuk van, meg rengeteg 
állatuk. Nekem, mint megrögzött városinak ez nem mindennapi 
látvány lesz. Tehát eljutottunk hozzájuk. Bementem, lepakol-
tam és azt mondta, hogy menjünk ki, megmutatja a kertet Azt 
gondoltam magamban, hogy "mi értelme megnézn i egy kertet? 
Azt én is láttam már!" De eszembe jutottak az állatok. Hát, 
persze, biztos azokat akarja megmutatni! Viszont nem azjött, 
amire számítottam. Azt hittem biztos van mondjuk lovuk, tehe-
nük, kutya, macska megy ilyenek. De nem. Sõt! Nem is egy 
normális kertbe mentünk^ hanem az erdõbe. 
- Miért az erdõbe jövünk?  
- Azt mondtam megmutatom a kertet és az állatokat. Hát, ne-
kem ez a kertem és itt laknak az állataim! 
Hát, jó. Ezt elmondta^ de még mindig nem tudtam, mit akar 
pontosan. Mindegy, inkább csak követtem. A sûrû lombok kö-
zött beszûrõdött a meleg napfény, ahogy lépkedtünk mindig 
ropogott valami gally a lábunk alatt. Hallottam a méhek távoli 
zümmögését, megannyi madár énekét és a szellõ halk susogását. 
Egyszer megállt Linda, akinél ugye történetesen vendégségben 
vagyok. Majdnem beleütköztem. Már épp kérdezni akartam, 
hogy miért álltunk meg, de csendre intett. A kezével elõre muta-
tott. Egy õz a gidáival. Nagyon aranyosak voltak, de késõbb 
észbe kaptam, és hirtelen bevillant, hogy vajon miért nem sza-
ladnak el.? Ezek az állatok nagyon félénkek, ha embert látnak, 
azonnal eliramodnak onnan. Pláne, ha kicsik is vannak ott. Kör-
benéztem és gyorsan megtaláltam a magyarázatot. A bokrok 
takarásában voltunk és egy kicsit, azért messze is. Tehát mi 
felfedeztük õket, de õk minket nem. Még pár percig figyeltük, 
hogy hogyan szaladgálnak, az anyjuk pedig figyeli õket, és köz-
ben egy erdõbeli fáról eszegeti a szilvát. Aztán Linda Íntett, hogy 
mehetünk tovább, és mikor hallótávolságon kívül értünk ezt 
mondta: 
- Látod, másnak lova van, nekem õzem. Igaz, én nem tudok 
ráülni és túl közel menni hozzá, de nagyon a szívemhez nõttek. 
Elég hülyén hangzik, de kiskorom óta is merem õket. És tudod, 
most kettõ okból nem mentem oda. Az elsõ, hogy te itt vagy, és 
ha megláttak volna, azon nyomban elszaladnak. Vis zont a 
másik dolog az, hogy a kicsik még megijedtek volna tõlem. 
- És miért csak a kicsik...?  
- Mert az anyjuk már nem fél tõlem. Egyszer belelépett valami 
erdei csapdába, én rátaláltam és kiszabadítottam. Tehát mi már 
barátok vagyunk. De menjünk tovább. Vannak még "házi ked-
venceim" szép számmal. 
És én már kezdtem kap isgálni, mirõl van szó. Itt nõtt fel az 
erdõ mellet, nyilván rengeteg élõlényt ismer. Ekkor kíváncsi 
lettem, hogy mi fog következni. Míg meneteltünk, Linda el-
mondta, hogy minden télen kiteszik a madáretetõket... az erdõ-
be. Azt is elárulta, hogy természetesen a házuknál is vannak 
etetõk kitéve, de a madaraknak az erdõ az otthona, így ide is 
tesznek. Az apukája készítette ezeket még régen. Felírták egy 
papírra, hogy hová pakolták ki õket, és azóta minden télen 
kijárnak tele  szórni magokkal. A mesélése végére valami na-
gyon furcsa zajt hallottunk. Mintha valami kétségbeesetten 
csipogna. Rá is bukkantunk késõbb arra a szegény állatkára, 
ami ezt a hangot hallatta. Egy kicsi fecske hevert a földön. 

Látszott, hogy történt valami a szárnyával. Linda rögtön fel-
kapta és ezeket mondta: 
- Visszaviszem a házunkhoz! Majd anya csinál vele valamit! 
Addig marad j itt, egyedül gyorsabb vagyok! 
Azzal ott hagyott. Hallottam még ahogy elsiet a bajbajutot-
tunkkal, aztán már nem az Õ futása csengett a fülemben... Va-
lami más. Szélsebesen rohant. Es utána még egyszer. De míg 
az elsõ állat, alighogy zajt csapott, a második nagyon nagy 
csörtetéssel szaladt.. 

Bár a szememmel kerestem õket, de a lombok eltakarták 
az alakjukat. Fogalmam nem volt, hogy mik lehetettek ezek, de 
elõször az a gondolatom támadt, hogy meg kell Õket keresnem. 
Tehát utánuk akartam indulni. De merre? Nem tudtam mely ik 
irányba iramodhattak. De aztán megláttam a nyomokat. Ponto-
sabban a lábnyomokat. Amik elég ijesztõen hatottak rám. Mi-
vel az egyik elég kicsi volt, semmi különös. Viszont a másik... 
A másik hatalmas tappancsként rajzo lódott ki a sárban. Mini-
mum négyszer akkora volt, mint az elsõ. De vajon mi történhe-
tett? Elgondolkodtam, hogy az állatok miért szoktak rohanni� 
Például, ha kergetnek valamit. Vagy pont õket kergetik. Hát 
persze! Hirtelen eszembe jutott, hogy az elõbb mi zajlott le  
azon a helyen. Egy ragadozó üldözõbe vehetett egy végtelen 
állatot... Ekkor tényleg megrémültem kicsit, de nem bírtam 
volna csak úgy megvárni, hogy valami csak így meghaljon, 
úgy hogy nem tettem érte semmit. Hát, akkor indulás. Vég ig a 
földet figyeltem, de ha valami furcsa nesz megütötte a fülem, 
azonnal felkaptam a fejem. Levert a víz, hacsak egy mókus 
elszaladt mellettem, de akkor is, ha egy madár csipogott egy 
fán. Igazából sosem vagyok ilyen, de ez más helyzet volt. Így 
gondolkoztam, mikor vonyítást hallottam meg. Velõtrázóan 
üvöltött egy... nem tudom mi. Vagy csak nem akartam elis mer-
ni. Mert egy t ippem volt. Hát, mondjuk óriási lábak és ilyen 
hangos üvöltés... Jajj, remélem nem egy farkas ólálkodik erre! 
Ekkor elõször megfordult a fejemben, hogy azonnal visszame-
gyek és elfelejtem ezt az egészet, de gyorsan észhez tértem. 
Vagyis nem tudom az mennyire számít "észhez térésnek", ha 
még elszántabban befelé gyalogoltam az is meret lenbe. De úgy 
voltam vele, hogy már mindegy, akkor is segítek azon az álla-
ton. Recsegtek ropogtak alattam a letört ágak, egyre sötétebbre 
értem és minden lépésnél rohamosan halkult az erdei élõ lények 
robaja. És mikor már úgy tûnt, hogy vaklárma volt az egész, 
mert bár egy örökké valóság óta meneteltem, de nem történt 
semmi, eszméletlen kutyaszag csapott meg. Akkor már nem 
járhattam messze. Óvatosan odalopóztam egy közeli bokorhoz 
és hallgatózni kezdtem. De nem valami farkasszerû hangot 
hallottam. Hanem inkább egy kiskutya félét. És ekkor mindent 
vagy semmit alapon kinéztem. Ééés igazam volt! Egy kölyök 
ott hevert a semmi közepén keserves nyüszítéssel. Odasetten-
kedtem, oldalra pillantgatva, de szerencsére nem láttam semmi-
lyen más élõlényt A kutyust azonnal az ölembe vettem, viszont 
nem értettem miért szûköl ennyire. Semmi sebet nem láttam 
rajta, talán egy kicsit sovány volt, de nem vészes. Aztán össze-
rezzentem. Mert közeledett valami. Mintha a kicsi felnagyobbí-
tott mása lett volna. Ugyanúgy nézett ki a felénk közeledõ 
nagykutya, mint amire elõbb ráleltem. Vicsorgott, és szinte 
szikrát szórt a szeme. Én hülye, teljesen lefagytam, csak bá-
multam magam elé. Aztán eszembe jutott, hogy talán a gyere-
kéért akarja leharapni a fejem. Leraktam és rögtön egymáshoz 
szaladtak. Remek, nagy családi egymásra találás, de akkor 
most hol a farkas? Meg az a szegény állat, akit megtámadott? 
Hát;, úgy tûnik a lábnyomok kicsit félrevezettek. Mivel az az 
anyáé és a kicsié volt. A kutyaszag is belõlük jött. Es valószí-
nûleg egyik halkan elcsavargott, a másik eszeveszetten keresni 
kezdett, és közben üvöltött, mint valami farkas. Na, szép. En 
meg a "nap hõse" akartam lenni. Ez nem jött össze. Vagyis.., 
lehet, hogy még is. Mert odajöttek hozzám és teljesen megsze-
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lídültek. Így, hát visszafelé már nem egymagam, hanem hár-
man indultunk. Sikeresen meg is érkeztünk, v iszont Linda olyat 
kiáltott, hogy azt hittem mentem szörnyet halok. 
- Jézusom, hát itt vagytok! 
- Na, látom a szemed jó. Mert valóban itt állunk elõtted. 
- Ne viccelõdj, Dia! Tudod, hogy megijedtem? Anya nem volt 
itthon, így nekem kellett ellátni Csirit... 
- Kit? -szakítottam félbe. 
- Ne értetlenked j már! A madárkát ! 
- Aha, értem. 
- És utána nézem, a kutyák meg sehol... 
- Õk a te kutyáid? - szóltam megint közbe. 
 - Igen, igen, de ha hazaértünk akkor akartam megmutatni! Es 
te sem jöttél vissza, ezért  elindultam érted, de sehol nem voltál! 
Fogalmam sem volt mit csináljak! 
- De itt vagyunk nem? 
És ezután elmeséltem neki a "farkas sztorit", amivel nagyon jó 
ötletet adtam Lindának. Mivel a kölyökkutyának még nem volt 
neve, mert nem régen született. Így onnantól kezdve "Farkas-
nak" hívták. Na, tehát ez az én különleges történetem. Innentõl 
már nem volt  ennyire emlékezetes dolgom, viszont az ott töltött 
hetem nagyon jól telt és még Csiri is felépült. 

Ezután, ha megkérdezik, volt e már dolgom kutyával rá-
vágom, hogy "Kutyával? Ne viccelj már! Még farkassal is!" 

 

 
Fehérvári Kinga 
Petõfibánya 
 

A természet csodái 
 
A természet egy gyönyörûjelenség. Nem csak állatok, hanem 
több ezer fajta növény is található a természet  csodái között. Ez 
a jelenség erdõket, völgyeket, fo lyókat és még sok miegymást 
rejt Csodálatos, dombok völgyek veszik körül hazánk erdõit. A 
tájak uralkodó növényei a fák, de persze társulnak hozzájuk a 
kisebb növények is. Ezek az élõ lények egymásra vannak utal-
va, semely ikük sem élhet egymás nélkü l. A környezetnek csak 
az egy részét alkotja õshonos fa, sokkal inkább már telepített 
erdõket láthatunk. Legesleggyakrabban tölgyeket, bükköket 
szemlélhetünk meg. 
A természet legszebb tíz csodája, amely magával ragadott 

engem, mint például a Szahara. Ez a világ legnagyobb forró 
sivataga. Területe nagy része kietlen, szikár sziklás fennsíkok-
kal és nagyon kevés homokkal létezõ képzõdmény. Van úgy, 
hogy évekig nem esik az esõ, semmi csapadék nem hull az 
égbõl, átlagos csapadék mennyisége évente 70 mm-nél keve-
sebb. A Szaharában egy világörökségi helyszínen tizennyolc 
egymással láncszerû, kapcsolatban lévõ tavat tartalmaz az 
Ennedi rég ióban. Negyven km hosszúságban két csoportot 
alkotva sós és édes víz is megtalálható, Észak-Afrikában néz-
hetõ meg ez a fantasztikus képzõdmény. 
A következõ az elõbb említett sivatag ellentéte az Amazonas 

medence. A nevét a nyugatról kelet re átszelõ Amazonas folyó-
ról kapta. Gyakran az emberek Amazóniának is nevezik. Dél-
Amerika északi részén helyezkedik el az egyenlítõtõl nem 
messze. A föld legterjedelmesebb alfö ldje,, amiben a világ 
legnagyobb folyója kanyarog. A medence sok természetvédel-
mi területet foglal magában. Amazónia az állatvilágának válto-
zatosságáról is nagyon ismert. A fajok számát csak megbecsül-
ni lehet, ugyan is nagy része a területnek még ismeretlen. Ritka 
állatfajok, amelyek itt õshonosak, például a háromujjú lajhár, 
az anakonda és a tamarin. Az amazonas folyó káprázatosan 
színes Tetra és az angyalhala mellett, a tüskés rája és elektro-
mos angolna is meg található. 

A Nagy Korallzátony a legkiterjedtebb az egész világon, a 
földön ez a legeslegnagyobb korallzátony, amit akár az ûrbõl is 
meg lehet szemléln i ennek nagy az összefüggõ rendszere me-
lyet élõ organizmusok tesznek változatossá. Ez egy elképesztõ 
labirintus, amit zátonyok, csatornák, szigetek, lagúnák és ho-
mokpadok alkotnak. Egy zátony kialaku lásához nagyon sok 
korall szükséges. A zátony kétféleképp növekedhet. Például ha 
bimbózáskor új állatok ú j vázakkal épülnek a korallhoz, vagy 
ha mindegyik korallfajta a saját építési módját követi, amely 
úgy zajlik, hogy figyelembe veszi a környezeti helyzeteket. Ez 
a csoda gazdag vadvilággal rendelkezik például a zöld tengeri 
teknõs, delfinek, tengeri kígyók és bohóchalak is élnek itt Ez az 
egész Ausztrália kelet i part ján helyezkedik el. 
Antarktisz egy nagyon hideg kontinens, mondhatni, hogy a 
legzordabb. Bár nagy részét jég borítja igazából õ egy sivatag, 
ami nagyon kevés csapadékkal rendelkezik. Sokkal hidegebb 
az éghajlata, mint az Északi- Sarkvidéknek, mivel elég közel 
van a Jeges-tengerhez. Itt nagy mennyiségben élnek pingvinek, 
kékbálnák, delfinek és fókák. A Grand Canyon Arizona északi 
részén fekszik. Több millió évvel ezelõtt egy Colorado nevû 
folyó vájta ki a hatalmas sziklákat melyek meghalad ják az 1,6 
km-es mélységet és a 446 m-es hosszúságot õ ugyan nem a 
legmélyebb vagy a leghosszabb kanyon, de annyi biztos^ hogy 
színes látképet kínál az érdeklõdõk számára, melynek nincsen 
párja. A Ha Long-öböl Észak-Vietnámban található meg. Ne-
vének jelentése: Leszálló Sárkány-öböl. Páratlan a gyönyörû 
kilátás körülötte. Ezernyi sziget veszi körül, amelyek dús nö-
vényzettel rendelkeznek, csodás panoráma nyílik a sziklákra. 
Barlangok találhatók rajta, míg más szigeteken tavak. 
A Mount Everest a világegyetem legmagasabb hegye. Nepál 

és Tibet határánál fekszik. A hatalmas orom s zámtalan hegy-
mászót csábít. Ez a hegy ám nagyon veszélyes is lehet, egyes 
emberek számára mivel okozhat magaslati betegséget, de hát-
rány lehet az idõjárás és a szél is. Vannak, akik meghalnak 
mászása közben ezért nem meglepõ, ha arra járunk, és néhány 
csontvázat találunk. 
Az Iguazu vízesés egy nagyon szép látvány a természetben. 

Brazília  és Argentína közt vehetõ észre. Szinte 270 vízesésbõl 
áll végig az Iguazu-folyó partján, kb. 60 m magasak. A leglát-
ványosabb közülük viszont az Ördögtorok., ami U alakú és 
nagyon hosszú. A Galapagos-szigetek vulkánikus eredetûek, a 
Csendes-óceán keleti részén Ecuador területéhez tartozik. Ez a 
szigetcsoport aránylag távoli és elszigetelt. A legjobb lenne, ha 
elmennénk egy hajóútra oda és úgy jobban megfigyelhetnénk a 
szigetek vadvilágát. 
Serengeti Tanzániában található. A környék állatvilága léleg-

zetelállító, hiszen a legtöbb élõlénynek itt helyezkedik el a 
vándorlási helyszíne. Vándorol át például gnú és zebra. Ez 
valószínûleg. Afrika legérdekesebb látnivalója és legkivétele-
sebb természeti csodája. Sok látnivaló van szerte a nagyvilág-
ban, hiszen mindenhol van valami érdekesség. Pontosan ezért 
nem pusztítani, hanem tápláln i, óvni és védeni kell környeze-
tünket. 
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