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„Akkor jövünk, ha másnak nincs esély,
Át sűrűkön, a sebzett vad nyomán
Rátalálni gyerünk, vezess kutyám

Jól van, látom ám, itt a véres levél
Most megmutathatjuk mi is talán
Mi még az ősi vadászszenvedély.”

Hullwerscheid.
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ • 2015

Sok szempontból eredményes, más szempontból 
viszont nehéz évet tudhatunk magunk mögött a le-
zárult 2015-ös esztendővel.

Elmondhatjuk, hogy soha ennyi tagja nem volt a 
MVE-nek (225), s miután beérni látszik a körzetfe-
lelősi rendszer, soha nem volt ennyi sikeres elő- és 
fővizsgát tett vérebünk, mint az elmúlt évben. Te-
nyésztési programunkat és gyakorlatunkat példa-
ként állítják más vadászkutyás szervezetek elé, s 
részvételünknek bármely hazai vadászkutyás ren-
dezvényen nagyon örülnek, gyakorta kapunk meg-
hívást különböző rendezvényeken való részvételre, 
legfőképpen előadóként.

A pénzügyi beszámolóból is kitűnik, hogy gaz-
dálkodásunk kiegyensúlyozott, ennek bizonyíté-
kaként elegendő a közel 1,5 millió forintos év végi 
pénztartalékot megemlíteni.

A szervezeti életünk is rendezettnek mondható, 
az elnökség 3 alkalommal ülésezett (02.28. Kaszó; 
05.31. Alsópere; 08.06. Szántód), e mellett gya-
korta, sok esetben napi szinten éltünk az alapsza-
bályban megfogalmazott elektronikus konferencia 
szervezés lehetőségével. 
Sajnálatos módon eddig nem tapasztalt számban 
(22 fő) kellett élnünk a tagdíjfizetés elmulasztása 
miatti tagkizárással, ami viszont másik oldalról azt 
jelenti, hogy sikerült végre rendezni kimutatásain-
kat, s rávenni tagjainkat a kötelezettségek fegyel-
mezett végrehajtására.
A szokásos éves rendezvényeinket megtartottuk, és 
elmondhatjuk, hogy komoly érdeklődés és részvé-
tel mellett sikerült lebonyolítani azokat.
A hagyományos Kaszói rendezvényre február 28. 
és március 1. között került sor, melyen 8, a kritériu-
moknak megfelelő meghívott véreb vehetett részt.

Eredmények, fővizsga:

 1. Takács Árpád - Zala megye - Rábaparti Vadász Kroni hv 183 pont  I. díjas munka
 2. Garai Gábor - Bács-kiskun megye - Likashegyi Arthos hv 168 pont  II. díjas munka
 3. Nagy Árpád - Somogy megye - Rábaparti Vadász Morgó hv 164 pont  II. díjas munka
 4. Perjési Balázs - Zala megye - Rábaparti Nyomkereső Arany bhv 93 pont  III. díjas munka

Eredmények, elővizsga:

 Hirschler Richárd - Szivaszegi Adél  hv  228 pont  megfelelt
 Gaál Endre - Zagrajházi Myra  hv  228 pont  megfelelt
 Businé Tóth Réka - Körcsönyei Páva  hv  198 pont  megfelelt
 Adrian Serban - Goral Sil Mat  bhv  198 pont megfelelt

A 2015 évi nehezített vércsapa versenyünket a VERGA Zrt támogatásával, annak alsóperei komplexumában 
tartottuk meg, hatalmas érdeklődés, és új, nehezített versenyfeltételek mellett. 

Eredmények:

 1. Klinkó Nándor - Ricsika-Erdei Apacs  hv  54 perc  6 csapajel 160 pont
 2. Nagy Dezső Emese - Buckalaki Prof. Hunter Herta bhv  60 perc  6 csapajel  145 pont

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott még Pál János Blood Han Bay Emilivel, akik mind a 10 csapajelet megta-
lálták, de időtúllépés miatt kizárásra kerültek, valamint Hirschler Richárd is Szivaszegi Adéllal, akik szintén 
minden csapajelet megtaláltak, de nem értek szintidőn belül célba.

Ugyanezen a rendezvényen sikeres elővizsgát tettek:

 1. Czirmai Levente - Szászvölgyi Avar bhv  180 pont megfelelt
 2. Bodnár János - Astra od Balázsa bhv 180 pont megfelelt

A verseny alkalmával megtartott tenyészszemlén 14 kutyát bíráltak el, s valamennyien megkapták a tenyész-
téshez szüksége minősítést.
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Július 13-án a Nyírerdő Zrt szervezésben került 
megrendezésre Guthon az Utánkeresés az Alföl-
dön című konferencia, melyre szép számmal jöttek 
el az érdeklődők.
Muszáj néhány szót szólni az igencsak aktívra sike-
redett Nemzetközi Vérebszövetségi szereplésünk-
ről. Kezdődött azzal, hogy 2014 december 30.-án 
mindenféle mondvacsinált indokra hivatkozva 
lemondott tisztségéről az ISHV 2013-ban megvá-
lasztott elnöke, Thomas Wengert úr, így a szervezet 
vezetése visszaszállt az alelnökre, vagyis rám. A le-
mondásból következő bizonytalanságok miatt egy 
rendkívüli vezetőségi ülést voltam kénytelen össze-
hívni, amit február 14-én a németországi Parsberg-
ben tartottunk meg, s számos döntést készítettünk 
elő, melyek egy része jelentős változásokat volt hí-
vatva eredményezni a kissé megkövült működésű 
nemzetközi szervezet életében. 
Néhány példa ezek közül: 
•	A legendás piros tenyészpecsét minden szerve-

zettől bevonásra kerül, a helyét a jövőben sorszá-
mozott vignetta veszi át 2016-tól. 

•	Az idő rövidsége miatt az elnök nélkül maradt 
soros rendező KBGS nem tudja 2015-ben meg-
szervezni a nemzetközi vérebversenyt, az elha-
lasztódik egy évvel. 

•	A jövőben már nem csak az alapító 5 egylet ren-
dezhet kétévente hivatalos nemzetközi versenyt, 
hanem valamennyi rendes tagszövetség, így ha-
zánkra majd csak a 20-as években fog ismét sor 
kerülni. 

A vizsgaszabályzatok átalakítására bizottság ala-
kult, melynek magyar részről Nyúl András is tagja 
lett. A delegációnkban helyet kapott még Pukánsz-
ki Zoltán tenyésztésvezető is. 
Az ISHV hivatalos közgyűlésére (10.31. Rieden-
burg) is ugyanez a delegáció utazott ki, s vett részt 
az olykor komoly vitákkal és véleménykülönbsé-
gekkel tarkított értekezleteken. A szakmai viták 
elsősorban arról szóltak, hogy a két német klub 
mindenáron rá akarta erőltetni akaratát valameny-
nyi tagországra, főként tenyésztési kérdésekben, 
ami bennünk és másokban is visszatetszést váltott 
ki, aminek hangot is adtunk. 
Végül is sokak félelme ellenére nem került sor 
kenyértörésre, s nem lett igazuk azon ellendruk-
kereknek, akik az ISHV felbomlást vizionálták, a 
problémák jelentős részét sikerült kompromisszu-
mokkal megoldani. 

Ezek közé tartoznak azonban olyan szakmai vál-
tozások, amik miatt hamarosan módosítanunk 
kell majd a tenyésztési szabályainkat, ezzel azon-
ban mindenképpen meg kell várjuk a hazai jog-
szabályok változását, mivel elfogadás előtt van az 
a módosítás, amelyik megszüntetné a 98/2013-as 
rendeletet a fajtatiszta ebek tenyésztéséről. Ez ne-
künk nem feltétlenül jó, sőt kifejezetten rossz, mert 
ennek segítségével sikerült azt elérnünk, amit a 
korábbi tenyésztésvezetőnk Böhm István mindig 
hiányolt, hogy a tenyésztési folyamatok, beleértve 
a dokumentációt is csak rajtunk keresztül intéződ-
jenek. 
Ha jogszabályváltozás miatt megszűnik ez a lehe-
tőség, amelynek a segítségével, és Pukánszki Zoli 
mérhetetlen ambíciójának köszönhetően egy pél-
daértékű tenyésztési adminisztrációt sikerült ki-
alakítanunk, ne legyen kétségünk, hogy mindazok, 
akiket csak a törvény ereje kényszerített a tagjaink 
sorába s nem érzik köztünk jól magukat, ki fognak 
lépni az Egyletből. 
A tenyésztés még nem ismert feltételekkel vissza 
fog kerülni a MEOE-hoz, amelynek a következmé-
nyeit még nem ismerjük. 
Ha ez bekövetkezik, akkor kell majd a tenyésztési 
szabályzatunkat és alapszabályunkat módosítani 
valakiknek, akik éreznek elegendő erőt és kitartást 
egy ilyen természetű feladat megoldásra!

Buzgó József
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Ft-ban
Nyitó egyenleg 2015. január 1-jén
1. Banki elszámolási számla 637 630
2. Házipénztári készlet 30 650
2015. évi bevételek 3 260 244
Összesen: 3 928 524

Ft-ban
2015. évi kiadások 2 774 315
Záró egyenleg 2015. december 31-én
1. Banki elszámolási számla 1 478 155
2. Házipénztári készlet 0
Összesen: 3 928 524

Bevételek
Ft-ban

1. Tagdíj 1 893 500
2. Vizsgadíjak 361 000
3. Nevezési díj 165 000
4. Törzskönyv értékesítés 290 000
5. Tenyész-szemle, alombejelentő, eredménynapló, fedeztetési igazolás, honosítás 292 000
6. Egyéb anyagok, kiadványok értékesítése (jelvény, kitűző, póló) 115 500
7. Személyi jöv. adó 1%-ból szárm. bev. 142 922
8. Banki kamat 322
Összesen: 3 260 244

Kiadások
Ft-ban

1. Anyagok, egyéb eszközök vásárlása 26 590
2. Irodaszer, nyomtatvány 91 174
3. Ajándéktárgyak 179 883
4. Véreb Híradó, prospektusok 317 500
5. Posta költség 109 156
6. Nemzetközi tagdíj (2015) 139 496
7. Szövetségi tagkártya 203 000
8. Weboldal karbantartás 228 600
9. Szállodai szolgáltatás 188 813
10. Hazai Vadászfilm költsége 228 600
11. Egyéb igénybevett szolgáltatás 47 516
12. Banki költségek 61 346
13. Saját személygépkocsi használat 194 195
14. Adók, illetékek 20 000
15. Bírói kikérés 81 000
16. Kaszó kupa szervezési költségek 127 000
17. Származási ig. kitöltési díja 206 500
Összesen: 2 450 369

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2015
Pénzforgalmi Bevételek - Kiadások 2015
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2 év telt el azóta, hogy a Magyar Véreb Egylet meg-
kapta az államilag elismert tenyésztő szervezet cí-
met. Hosszú évtizedek óta várt lehetőséghez jutot-
tunk, amit azt gondolom minden vérebügy iránt 
elkötelezett tagtársunk várt és egyetértett vele. 
Felügyeletünk alá került a tenyésztés, törzskönyve-
zés, honosítás és export pedigré hitelesítés, tulaj-
donátírás, egyszóval magunk urai lettünk. Elkezd-
tünk felépíteni egy tenyésztési bázis nyilvántartást, 
annak érdekében, hogy tisztába legyünk milyen 
mennyiségű és minőségű vérebállománnyal ren-
delkezünk. Az érdemi munka még csak ez után 
kezdődhetett volna el. 

Sajnos a közeljövőben módosítani fogják a fajta-
tiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. 
(X. 24.) VM rendeletet és a tenyésztőszerveze-
tektől (kivéve a magyar fajtákat) visszavonják a 
tenyésztőszervezet minősítést és visszakerülünk 
a MEOESZ-hez. Talán nem túlzok, ha azt mon-
dom, mélységesen szomorú vagyok. Ha megsza-
kad a folyamat, vagyis az információ nyilvántartás 
nem lesz teljes, akkor felesleges volt elkezdeni az 
egészet. Mivel nem ismerem a konkrét jogszabály 
tervezetet illetve nem tudom mit és milyen mér-
tékben akarnak változtatni, ezért nem bocsátko-
zom találgatásokba. Egy dolgot azonban biztosan 
tudok: ha az ETSZ elismerést tőlünk visszavonják, 
valakinek a tenyésztési és vizsgaszabályzatot ismét 
aktualizálni kell, ami a nemzetközi megítélésünk-
ben is visszalépést fog jelenteni. Az elmúlt 2 évben 
komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy az ISHV többi 
tagegyesülete megismerje hazánkban a tenyésztés, 
törzskönyvezés, export és importban bekövetke-
zett pozitív irányú változásokat. Ebből visszalépni, 
és ismét magyarázkodni, méltatlan helyzet lesz. 

Tudjuk, hogy az elmúlt évben komoly feszültségek 
voltak az ISHV-n belül, mivel 2014. decemberében 
Thomas Wengert úr a KBGS illetve egyben az ISHV 
elnöke váratlanul lemondott.  Az ISHV szabályzat 
szerint ilyenkor a „2. Vorsitzender” lép az elnök 
helyébe, vagyis elnökünk Dr. Buzgó József örökölte 
meg a megtisztelő feladatot. Úgy gondolom, joggal 
büszkék lehetünk rá, mivel mind emberileg mind 
szakmailag helyt állt és komoly erőfeszítéseket tett 
egyrészt az ISHV működésének fenntartásában 
másrészt a magyar érdekek képviseletében. Ezzel 
nemzetközileg egyrészt magának, másrészt a Ma-
gyar Véreb Egyletnek is elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. 

TENYÉSZTÉSVEZETŐI BESZÁMOLÓ • 2015

A 2015. október 31-én Riedenburgban megtartott 
nemzetközi ISHV közgyűlésnek az egyik legfon-
tosabb momentuma volt, hogy a piros pecsétek 
bevonták. A jövőben a teljesítmény bélyegzőt tel-
jesítmény matricák váltják fel, melyek hasonlókép-
pen, mint a MVE matricák számozva lesznek. A 
matricák kiadásának és használatának a feltételei 
is megváltoztak. A szabályzat teljese anyagát a vé-
rebegylet honlapján mindenki számára elérhetővé 
fogjuk tenni. A tenyésztési és vizsgaszabályzatun-
kat többek között emiatt is módosítani kell, melyre 
határidőt 2017-ig kaptunk.

2015. novemberben a NÉBIH tenyésztési hatóság 
ellenőrizte a tenyésztési, törzskönyvezési munkán-
kat. Mindent rendben találtak, sőt azt példaértékű-
nek minősítette. Jó alapot teremtettünk, hogy te-
nyésztésünket szakmai alapokra helyezzük, ami a 
fentiek alapján úgy tűnik, csak álom marad.

Talán, mikor ezeket a sorokat olvassátok, már tisz-
tább képet kapunk jövőnkről és érdemben lesz le-
hetőségünk megvitatni milyen utat válasszunk.

Végezetül engedjétek meg, hogy röviden ismertes-
sem a 2015. évi tenyésztési eredményeket illetve 
az időben beérkezett adatlapok alapján elkészített 
munkateljesítmény összesítést.

Munkateljesítmények 2015
Az adatszolgáltatási kötelezettségben betartásában 
pozitív irányú változás történt az elmúlt évekhez ké-
pest. 2015-os híradóban 100 vérebvezető 139 kutya 
munkateljesítmény adatait küldte meg, míg 2016-
ben 122 vérebvezető 164 véreb keresési adatait kö-
zölte. A munkateljesítmények összesítésében szeret-
ném megköszönni a körzetfelelősök és Businé Tóth 
Réka munkáját.
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A 2015 évben megtalált vad:

Év 2014 2015

Gím bika 545 567

Gím tarvad 589 646

Dám bika 45 47

Dám tarvad 113 119

Vadkan 265 288

Koca, süldő 747 922

Muflonkos 11 11

Juh, Jerke 25 8

Őz bak 181 225

Őz suta 53 42

Össz.: 2574 2872

Ebből hajszás 1096 1128

Trófeaérték (ezer Ft) 330 020 345 288

Látható, hogy a megtalált és jelentett vad mennyi-
sége, értéke is nőtt a tavalyi évhez képes. Talán jö-
vőre elérjük a 3000 db-ot?

Az 2015. évi adatlapokban bekértük a 2016. évi te-
nyésztési és vásárlási szándékot is, így az összesítő-
ben mindenki láthatja, ki tervez almot illetve a te-
nyésztők látják, hogy ki szeretne kölyköt vásárolni.

Tenyésztés 2015
2015-ben 3 hannoveri alomból 19 kölyök, 4 bajor 
alomból 33 kölyök született. Sajnos hannoveri vé-
rebek esetében több esetben nem sikerült a fedez-
tetés, üresek maradtak a szukák, ami a tavalyi év 
tenyésztési eredményein is látható. 

Jelenleg a teljes állományunkból 12 hannoveri kan 
és 16 szuka tenyészthető, míg a bajor vérebek ese-
tében ez a szám 8 szuka és 2 kan.

Fontos, hogy minden dolgozó, jó küllemű kutyával 
teljesítsük a tenyésztési feltételeket, hogy a tenyész-
bázisunkat növelni tudjuk. 

Ezúton szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy 
a Hirschmann Verein tenyésztésvezetője, Wienfrid 
Wagner a következőt jelezte felém: Németország-
ban epilepszia probléma lépett fel egy alomban, 
melynek tenyésztője Bernd Schindler volt (kennel-
név: von Herrenwies). Szuka: Elma vom Hoopter 
Elbdeich, ZBN 2939, kan: Gyütefai ALFA, Met.Hv. 
2801/10. Az alomból 1 kan esetében 2015. 11. 6-án 
diagnosztizálták az epilepsziára utaló tüneteket, 
majd elaltatták. További vizsgálatokat nem tudott 
a tenyésztésvezető végezni, mert az eset napján a 
tenyésztő nem volt elérhető és a kutya azonnal el 
lett altatva. Néhány nappal ezután egy szukánál is 
fellépett az epilepszia. Ezt követően a tenyésztés-
vezető az egész almot (von Herrewies), a szülőket 
valamint a kan további két utódát Piroserdei  ALI, 
MET.HS 3125/13 és Piroserdei ANI, MET.HS 
3129/13 a tenyésztésből kizárta.

Miután az esetről értesültem, próbáltam informá-
ciót kapni, hogy akár hazánkban akár más ország-
ban előfordult-e epilepszia gyanú a fenti kannal 
történő fedeztetések után. Erre érdemben választ 
nem kaptam. Ahhoz, hogy minden bizonyosság-
gal meggyőződjünk a kan epilepszia terheltségéről, 
felvettem a kapcsolatot egy állatorvosi klinikával, 
ahol a genetikai vizsgálattal megállapítható a be-
tegség. Amennyiben ennek eredménye meglesz, 
mindenkit tájékoztatni fogok. 

Kívánok 2016-ra mindenkinek jó egészséget és 
emlékezetes kereséseket! 

Pukánszki Zoltán

Tenyésztő 
neve Fajta Kennelnév Szuka Neve Kan neve Kan  

kölyök
Szuka 
kölyök Össz:

Babály Csaba B Kis Pipin Kis Pipin Avar Dasty Vrtana Dolina 5 5 10

Vajda Csaba B Kis Pipin Kis Pipin Alíz Iros z Lubochnianskej 
Doliny 5 4 9

Vajda Csaba B Kis Pipin Kis Pipin Apeh Dasty Vrtana Dolina 3 4 7

Kámán Szabolcs B Vétyempusztai Aida z Ipelskey 
Pahorkatiny

Blood Hann Bay 
Edison 5 2 7

Horváth Ákos Hv Koloska Völgyi Odvaskői Kinga Kelet-Mecseki Darkó 4 2 6

Schenek Tamás Hv Sárosfői Rábaparti Vadász 
Méry Kelet-Mecseki Darkó 3 6 9

Végh Zoltán Hv Ricsika Erdei Hollós-Völgyi Bori Gyütefai Ábel 3 1 4

Tenyésztési eredmények 2015



MAGYAR VÉREB EGYLET HÍRADÓ • 20158

Tulajdonos Véreb Import o. Fajta Ivar

Bodnár János ASTRA od Balázsa Szlovákia B szuka

Dabis László AJDA z Vinanského jazera Szlovákia B szuka

Dombai József BJUTY Svrcník Szlovákia B szuka

Ferencz Róbert BERTA z Vinanského jazera Szlovákia B szuka

Horváth Dániel Kety Nemenero Szlovákia B szuka

Imre Norbert IVAN Baskin dvor Szlovákia B kan

Szitás Attila Oda Krigov Szlovákia B szuka

Balaskovics József Ambros vom Hallbachtal Németország Hv szuka

Bek Zoltán AXA Devana Szlovákia Hv szuka

Bényei Tamás CIBA pod Karikasom Szlovákia Hv szuka

Fülöp Marcell Maike vom Hexenagger Németország Hv szuka

Kelemen Attila DAX pod Karikasom Szlovákia Hv kan

Oláh Csaba MORA zo ZELENEHO Domu Szlovákia Hv szuka

Onofer Attila MARA zo ZELENEHO Domu Szlovákia Hv szuka

Pukánszki Zoltán Liesel vom Wolfskopf Németország Hv szuka

Szabó Bernadett DAK pod Karikasom Szlovákia Hv kan

Toma Árpád DIJA SCRVNIK Szlovákia Hv szuka

Vereckey Bálint CEZAR Silva zovulon Szlovákia H kan

Ország Név Véreb Fajta

GB Márkovics János Boros Menti Vadász Csita H

GB Márkovics János Boros Menti Vadász Cinkos H

GB Márkovics János Boros Menti Vadász Cimbora H

GB Kecskés József Kaszópuszati Koma H

GB Kecskés József Kaszópuszati Kurszán H

GB Kecskés József Kaszópuszati Kürtös H

A Babály Csaba Kis Pipin Cönde B

A Vaáry József Heiteri Nelli H

CZ Kecskés József Kaszópusztai Kincses H

CZ Horváth Ákos Koloska Völgyi Balu H

D Nagy Dezső Emese Buckalaki Prof. Hunter Jerko B

SE Pál János Vaskúti Nyomkövető Abigél H

SK Babály Csaba Kis Pipin Cille B

Honosítás 2015

Export 2015

Ezen felül 3 véreb került exportra nem MVE tag kérelmére.
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Beszámoló a Magyar Véreb Egylet Bírói Testületének működéséről

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓJA

2015-ben a közgyűlésen elfogadott új vizsgasza-
bályzat alapján 10 alkalom során 27 kutya teljesítet-
te az elővizsga követelményeit. Örömmel számol-
hatok be róla, hogy vérebeink - gazdáik minden 
félelme és óckodása ellenére - képesek voltak a 
korábbiakhoz képest jelentősen megnehezített fel-
adat megoldására. Azokat a kutyákat, melyek a 20 
órás vér nélküli csapát képesek kidolgozni, hajsza 
képességük igazolása után nyugodt szívvel lehet a 
tenyésztésbe bevonni, ha a küllemük is megfelelő!
14 eredményes fővizsgára került sor, ebből 5 a 
Kaszó Kupa során, 8 pedig az új szabályzat adta le-
hetőségek kihasználásával a Körzetekben.
Az elmúlt évek rendezvényeinek tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a korábbinál nagyobb gondot kell 
fordítanunk a vizsgáink és versenyeink minél ko-
rábbi meghirdetésére,hogy minden tagunknak 
módjában álljon a számára legalkalmasabb hely-
színen és időpontban vizsgát tenni. Fontos feladata 
lesz továbbiakban a bíróknak, a Korona legalapo-
sabb és legszakszerűbb tájékoztatása a vizsgán lá-
tottakról, hogy dilettáns és rosszindulatú híreszte-
lések senkinek a kedvét ne keseríthessék meg!
A bírói tevékenységre hivatalos kifogást nem tet-
tek, óvással nem élt senki.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni a 
Vérebegylet bíróinak az év során végzett önzetlen 
munkájukat!

Nyúl András

Tisztelt Közgyűlés!

A 2015-ös esztendő Egyletünk életében, a vérebe-
zés tekintetében egyáltalán nem jellemezhető az 
„állóvíz” jelzővel. Mindezektől függetlenül, ahogy 
azt Elnök úr beszámolójából is hallhattuk, a fel-
merült nézetkülönbségek kulturált megoldása leg-
alábbis időlegesen sikerült.
Mindezek egyelőre az Egylet mindennapjaira je-
lentős hatással nem voltak.
Az éves működésünkről elmondható, hogy az a 
tervezettnek megfelelően alakult. Sőt, az árbevéte-
lünk emelkedése mellett, egy csökkenő költségol-
dal az előző évitől magasabb eredményt produkált. 
A működést kiegyensúlyozott gazdálkodás jelle-
mezte.
„Egyszer hopp, másszor kopp” – tartja a vadász 
közmondás. Ezt annak kapcsán vagyok kénytelen 
felemlegetni, hogy míg a tavalyi közgyűlésünkön 

örömmel tájékoztattam a tagságot a tagdíjfizetési 
fegyelem jelentős javulásáról, addig a 2015-ös év-
ben sok esetben kellett élnünk a tagdíjfizetés elmu-
lasztása miatti kizárással. Remélhetőleg ez intő pél-
da, és nem folytatódik ez a szívünknek egyáltalán 
nem kellemes tendencia!
Ahogy azt tavaly is elmondtam: minden szervezet-
ről a legtöbbet mondja el, ha az Ellenőrző Bizottság 
jelentése a legrövidebb, hiszen ez azt jelenti, hogy, 
a működés a szabályoknak és előírásoknak megfe-
lelően zajlik.
Összességében elmondható, hogy a Véreb Egylet a 
2015-ös évben is az előírásoknak, és a működést meg-
határozó szabályzatoknak megfelelően működött.
A 2016-os évre kívánok valamennyiünknek egy 
nagy kalappal!

Galamb Gábor
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Körzetfelelősi beszámolók 2015

Agyaki Gábor – Baranya megye

A 2015-ös év végén Baranya megyé-
ben 23 egyleti tagunk van nyilván-
tartva. Ebből tizenheten rendelkeznek 
úgymond ”hadrafogható„ kutyával. 
Igaz, fővizsgája csupán hat kutyának 
van, míg elővizsgával szintén hat véreb 
rendelkezik. Az előttünk álló évben 
várhatóan legalább két kutya kísérli 
meg a fővizsgát és a tavasz folyamán 
két - három fiatal véreb ér oda, hogy 
elővizsgát tegyen. A baranyai vérebve-
zetők az elmúlt évben közös rendezvé-
nyen két alkalommal találkoztak. Az 
első rendezvényen, mely április 30-ára 
lett kiírva, közel húszan jelentek meg. 
A programban többek között három 
elővizsga is szerepelt, ahol a csapák, már az újonnan 
elfogadott vizsgaszabályzat szerint lettek lefektetve. 
A második alkalommal Martonfán találkoztak a vé-
rebvezetők és az augusztus végi időpont már magá-
ban foglalta a programot, mely egy kötetetlen felmé-
rés volt arról, hogy ki milyen kutyával rendelkezik a 
szarvas idény kezdete előtt. 

Bartha Ferenc – Fejér megye

Több alkalommal tartottunk 2015. évben megyei 
vérebes rendezvényeket. Általában Komárom me-
gyével összhangban két megyére szervezve az ese-
ményeket.
Ilyen formán tartottunk márciusban egy Junior Ne-
hezített Vércsapa Versenyt Soponyán, a Vadex Me-
zőföldi ZRT támogatásával.
Valamint váltott helyszíneken vérebvezető tanfolya-
mot és elővizsga lehetőségeket biztosítottunk, első-
sorban a tanfolyamokon részt vevő vezetők és ku-
tyáik részére.
Itt meg kell említenem a más megyékből érkező 
vendégeinket, barátainkat, akik mára állandó részt-
vevői e rendezvényeknek, nagy segítséget nyújtva a 
lebonyolítás terén.
A tavasz folyamán Lovasberényben az Országos 
Vadász Kamara a Budapesti Erdőgazdaság ZRT, 
Nehezített Vércsapa Versenyt szervezett, aminek 
lebonyolításában az egyletet is megkeresték, hiszen 
egyikük sem adhatta volna ki a verseny győztesé-
nek járó díjat. A szervezetek közötti jó viszonyt mi 

A baranyai változások sorába tarto-
zik, hogy a nagy tapasztalattal és ko-
moly vérebvezetői múlttal rendelkező 
Radó Zoltán, a körzetfelelősi poszt-
ról lemondott. Helyét az év folyamán 
Agyaki Gábor vette át. Radó Zoltán 
továbbra is a Magyar Véreb Egylet és 
a baranyai vérebvezetők táborát erő-
síti, de elmondása szerint a jövőben 
inkább a „háttérből„ kívánja segíte-
ni a vérebes ügyeket. Baranya megye 
komoly hagyományokkal bír a véreb-
vezetés terén és az új körzetvezető is 
ezen az úton kíván haladni. A cél az, 
hogy minél több jól képzett véreb és 
vérebvezető dolgozzon a vadászterü-
leteken. 

Baranyai rendezvények 2016-ban:

2016 május: Vérebes körzeti nap Elővizsgával

2016 augusztus: A gímszarvas vadászati idény előtti 
felmérés és egyeztetés a vérebvezetőkkel.  

sem példázza jobban, mint hogy a verseny kitűnő 
hangulatban telt, és a rendezőség meg is állapodott a 
jövő évi hasonló lebonyolításban. 
Három vérebvezető jelentette 4 kutya éves teljesít-
ményét. 149 db terítékre hozott vad lett naplózva, 
ebből 86 esetben végződött hajszával a keresés.
Vadfajra bontva:
 56 db  Gímszarvas
 6 db  Dámvad
 53 db  Vaddisznó
 3 db  Muflon
 31 db  Őz
A megye nagyvadlelövési adatait és a körülbelül 
10%-os sebzési arányt figyelembe véve elmondható, 
hogy még mindig nem szólnak sok esetben vérebes 
kollegáimnak.
A 2016-ra tervezett eseményekről igyekszem időben 
értesíteni a tagságunkat, és egyben remélem, hogy 
hasonló érdeklődés mellett tudjuk azokat megtartani.
Feszülő vezetéket, jó szerencsét!



MAGYAR VÉREB EGYLET HÍRADÓ • 2015 11

Burkus István – Győr-Moson-Sopron megye

2015. február végén voltunk Kaszón, az Országos 
Fővizsgán. Győr-Moson-Sopron megyét ez évben 
nem képviselte senki. Részben az indulási felté-
teleknek, részben a nem indulási szándéknak kö-
szönhetően.

Ez évben is meghirdettük a vérebes tanfolyamot, 
de érdeklődés hiányában a foglalkozások elmarad-
tak. Az év folyamán 2-2 alkalommal szerveztünk 
és rendeztünk elővizsgát, 4-4 kutya részvételé-
vel. Májusi és augusztusi hónapokban tartottunk 
a megye vérebeseinek egy kötetlen beszélgetést 
eszem-iszommal összekötve Bősárkányon és Gyó-
rón. A rendezvényen szép számmal vettek részt a 
megye vérebesei. A két külön helyszínen szerve-
zett rendezvényen köszönet Majlinger Zoltánnak 
és Zsirai Jenőnek a vendéglátásért. 

Az év folyamán többször tartottam foglalkozást 
problémás, fiatal vérebeknek és vezetőinek, félős 
és állóra csaholásban a babakocsis fantom segítsé-
gével. A módszer minden esetben eredményesnek 
bizonyult. 

Szeptember folyamán a megye vérebesei erősen 
leterheltek voltak a sebzett bika keresésében. A 
hozzám beérkezett sebzésjelentés esetén - egy ki-
vétellel - mindig tudtam megbízható vérebet és 
vezetőt irányítani a sebzés helyszínére. Az egyszeri 
kivételes esetben 9 vérebes kollégát hívtam fel, de 
mindenki sebzett bika keresésével volt elfoglalva, 
így ebben az esetben nem tudtam a megyéből vé-
rebet és vezetőt biztosítani a helyszínre. 

2014. éves adatlapot és az elektronikus részletes 
adatlapot a vérebvezetőink nyögvenyelősen, de 
nagy részük teljesítette. A 2015 évi éves adatlapot a 
vérebvezetőink határidőre teljesítették, az elektro-
nikus adatlapot viszont igen kevesen töltötték ki.

A mai nappal a hozzám beérkezett adatlapokat 
és az összesítőt elküldtem Pukánszki Zoltán te-
nyésztési felelősnek. A 2015 évi Kaszó fővizsgára 
Gy-M-S megyét az indulási feltételeknek és a nem 
indulási szándéknak köszönhetően nem képvise-
li senki. Egy vérebvezető Majlinger Zoltán jelezte, 
hogy „csak kontroll” kutyaként vállalná az indu-
lást. Az elmúlt évek eredményei az éves összesítőn 
bárki részére elérhető. 

Az együttműködést mindenki részéről köszönöm, 
és a továbbiakban mindenkinél feszüljön a ve-
zeték!

Egle Zoltán – Zala megye

Zala megyében 2015-ben nem tartottunk rendez-
vényt, sem összejövetelt.
A zala megyei körzetfelelős tartott előadást a gím-
bika vadászat előtt, ahol a lövés utáni teendők volt 
a mondanivalója.
A vadászatra jogosultakkal elsősorban a rálövések 
utáni alapos vizsgálatra hívtam fel a figyelmet. El-
mondtam, hogy akkor is hívhatják vérebeseinket, 
amennyiben nem találnak lövésre utaló nyomot. A 
körzetben dolgozó kutyásoknak a neveit elérhető-
ségeit megosztottam a résztvevőkkel, azzal a köz-
bevetéssel, hogy ha netán valamennyien elfoglal-
tak, akkor is megpróbálunk akár másik körzetből 
kutyást keríteni. 
A legfontosabb, hogy a sebzett vadat mielőbb hoz-
zuk terítékre!
A 2014-es Kaszó győztes Horváth Róbert élt a Za-
laerdő Zrt. felajánlásával és egy éjszakát töltött a 
Szentpéterföldei vadászházban.

Kammermann Péter – 
Bács-Csongrád-Szolnok megye

A körzet programjait két részre osztva, tavasszal és 
ősszel szerveztünk közös összejöveteleket! Elsőre 
a keceli vadászháznál, Zentai Norbert pártoló ta-
gunk vendéglátása mellett jöttünk össze szakmai 
eszmecserére és közös csapafektetésre, majd az ősz 
folyamán öt résztvevővel, hat kutyával elővizsgát 
szerveztünk, Baján a Kammermann tanyán. Két fő 
Bácsból, egy fő Szolnok megyéből, egy fő Tolnából, 
és egy induló Hevesből vizsgáztatta le sikeresen, a 
már jelentősen megnehezített elővizsgán, bajor és 
hannoveri vérebét! Kiváló hangulatú nap volt, iz-
guló vérebvezetőkkel és rutinos, segítőkész bírói 
gárdával, a végén közös ebéddel. Köszönet érte!
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Kovács Gábor – Pest és Nógrád megye

Körzetünkben a 2015. évben 25 kutya 
szerepelt a nyilvántartásban, melynek 
közel fele – 12 eb – bajor hegyi véreb. 
Kutyáink 1/3-a 3 évtől fiatalabb, ennek 
megfelelően nem meglepő, hogy a be-
küldött kereséséi jelentések alapján 8 
kutya 10, vagy annál kevesebb eredmé-
nyes munkát tudott végezni. A 19 aktív 
eb közül 4 talált meg 30, vagy a fölötti 
sebzett vadat, összességében az elmúlt 
évben mintegy 330 eredményes munkát 
produkáltak, összes életteljesítményük 
meghaladja az 1500 megtalált vadat.
Az elmúlt évben négy új taggal gyarapo-
dott a körzeti tagságunk, mindegyikük 
vezet vérebet, közülük ketten részt is vettek az április hó-
napban megrendezett elővizsgán. A rendezvénynek ott-
hont az Ipolyerdő Zrt. Királyházi Erdészete adott, ahol a 
három nevezett kutyából ketten teljesítették elsők között az 
„új”, emelt szintű elővizsgát.
A tavaszi fedeztetésekből körzetünkben két alom szüle-
tett, mindkettő bajor hegyi véreb tenyészetből, összesen 

Nyúl András – Somogy megye

A Magyar Véreb Egylet Somogy megyei körzetfelelőse 
Nyúl András, a megye azon vérebvezetőit hívta össze a 
július 23-án tartott egyleti rendezvényre, akik egyleti tag-
ként dolgoznak a somogyi régióban. A rendezvény köz-
pontja a SEFAG Kardosfai vadászháza és annak környéke 
volt. A délutáni programban, a meghirdetett tenyészszem-
lén kívül,  Agyaki Gábor előadásában  a Vadászkutya és a 
Vadászkürt kapcsolatáról volt szó, valamint tesztelve lett 
a Nemzetközi Szövetség által elfogadott új típusú elővizs-
ga is. Az elővizsga lényege, hogy a csapafektetésnél a már 
megszokott előkerestetés alapjaiban másképpen történik. 
A nálunk elfogadott hússzor - húszas négyzet helyet, eb-
ben az esetben úgynevezett „S” alakban fektetik le a csapát 

19 kölyök (10 kan, 9 szuka). Mindkét 
esetben az alomellenőrzés a tenyésztés-
vezető irányításával történt meg.
Tavasszal a Gödöllőn megrendezett 
IV. Vadászkinológiai Konferencián 
egyletünk elnöke a „A nagyvad fel-
kutatása”címmel tartott előadást a 
szakmai közönségnek, ahol nem csak 
a véreb képességeit és munkáját mu-
tatta be, hanem egyletünk történel-
méből a legjelentősebb állomások is 
megemlítésre kerültek.
A Pest megyei vadászkamara rende-
zésében a hivatásos vadászok tovább-
képzésének keretében is napirendre 

került a sebzett vad szakszerű megkeresése, ezen a 
programon „A vérebezés kihívásai az átalakuló vadá-
szati környezetben”címmel szintén az egylet elnöke tar-
tott előadást.
Ezt a prezentációt egy kevésbé szakmai közönség is 
meghallgathatta december hónapban egy vadászati 
kulturális klubdélután keretében.

és az első két törésnél leveszik a kutyát a nyomról, majd 
újra indítják. A csapa vége előtt csatolják a vérebet és az 
utolsó ötven métert egyedül kell megtennie, hogy a már 
előre előkészített vadbőrrel imitált vadat, (fantom) egye-
dül közelítse meg. A felettébb furcsa és a kutyáink számára 
szokatlan csapát, ez esetben Ozvári Zoltán és Hollósvölgyi 
Eszti nevű két éves hannoveri szukája kiválóan teljesítette, 
még olyan nehezítő körülmények között is, hogy a fiatal 
kutyának vaddisznóval nem volt még dolga és ez esetben, 
disznó csülökkel lett fektetve a csapa. Estére megjött a vár-
va várt eső és a résztvevők a vacsora alatt Magda - laki 
erdészház tornácán értékelhették a látottakat.

Agyaki Gábor

Onofer Attila – Veszprém megye

2015 májusában Veszprém megyében került megren-
dezésre a Nehezített Vércsapa Verseny, melyről részletes 
beszámolót olvashattatok weboldalunkon. 
Decemberben meghirdetett elővizsgánkon két véreb-
vezető vett részt: Bényei Tamás hannóveri szukájával /
Ciba Pod Karikasom/ és Hirschler Richárd, aki most 
egy Nyugat-szibériai lajkát vezetett /Kara-Kitaj Ogra – 
szuka/.

A két bíró – Maróti Béla és Szitás Attila - nem kis vára-
kozással nézett a vizsga elé, tekintettel arra, hogy Ricsi 
nem vadászati alkalmassági vizsgára, hanem a vérebek 
számára előírt és lényegesen nehezebb feladat megoldá-
sára nevezte a számunkra elég ismeretlen fajtát.
Eredmények: 
Ciba pod Karikasom   hannóveri véreb 162 pont  megf.
Kara-Kitaj Ogra  nyugat-szibériai lajka  186 pont megf.
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Pukánszki Zoltán – Vas megye

2015-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - márci-
ustól októberig összesen 6 alkalommal tartottunk 
tanfolyamot. Általában 10-15 fő vett részt a tan-
folyamokon, ahol különböző képzettségű és korú 
vérebekkel elsősorban mesterséges vércsapán gya-
koroltunk. Két alkalommal adódott fővizsgára is 
lehetőség, így Perjési Balázs Gyütefai Ábel kutyá-
jával egy állkapcson lőtt kan eredményes utánke-
resésével teljesítette a fővizsgát

2016-ban folytatni kívánjuk a már több évtizede 
tartó tanfolyamot. Első találkozó 2016 március 

A 2015. évben körzetünkben a vérebes közös-
ségi élet kicsit későn, július 23-án indult meg. A 
NYÍRERDŐ ZRT és a Magyar Véreb Egylet egy-
napos szakmai konferenciát szervezett vadászatra 
jogosultak, érdekvédelmi szervezetek, valamint vé-
rebvezetők részére a Guth-i erdészet Krajcár hegyi 
Pihenőközpontjában (Nyíradony-Guthpuszta). A 
téma: az utánkeresés létjogosultsága az Alföldön, 
a téma aktualitását az adta, hogy a gím 
és a vaddisznó egyre általánosabban 
elterjedtek az alföldi régióban, nem is 
beszélve a nagyértékű őzállományról, 
ezért a MVE tapasztalatával és eredmé-
nyes vérebvezetőivel hatékonyan segí-
teni szeretne a sebzett nagyvad utánke-
resésében. A mintegy 70 fős hallgatóság 
Buzgó József, Bartucz Péter, Pukánszki 
Zoltán, dr Godó Nándor előadását él-
vezhette, melyeket tapasztalt vérebve-
zetőkkel folytatott fórum követett.
Az év elején Gúthon rendezett terelő-
vadászat után sor került Végh Zoltán 

Oláh Csaba – Komárom-Esztergom megye

2015. június 26-án második alkalommal került 
megrendezésre a megyében vérebvezető tanfo-
lyam. A rendezvénynek ezúttal a tarjáni Ifjúsági 
Tábor adott otthont. 4 véreb jelentkezett elővizsgá-
ra, 3 bajor és 1 hannoveri. 3 kutya teljesítette si-
keresen a már megújult elővizsga-feltételeket. A 4. 
kutya sajnos a fegyelmező gyakorlatot nem tudta 
teljesíteni. A tanfolyam családias, baráti hangulat-

ban, kis létszámmal zajlott. A meleg időjárás egya-
ránt próbára tette a vérebeket és vezetőiket.

Köszönettel tartozunk a Tarjáni Német Nemzetisé-
gi Ifjúsági Tábor üzemeltetőjének, aki biztosította 
számunkra a  helyszínt. Továbbá köszönjük a Vér-
testolnai Gazdák Ftk-nek (P-Jagd Kft.) a vizsgák 
lebonyolításához szükséges területet.  

5-én lesz a Szombathelyi Erdészeti Zrt. szentpéter-
fai vadászterületén, majd ezt követően havonta egy 
alkalommal, előre megbeszélt helyen, időpontban 
találkozunk Vas megyében (esetleg Zala megyé-
ben) valamelyik vérebes barátunk vadászterületén. 

Várhatóan elővizsgát 2016 augusztus 27-én fogunk 
tartani, azoknak a vérebeknek, akik felkészültsé-
gük alapján arra alkalmasak lesznek. 

Továbbra is mindenkit szeretettel várunk rendez-
vényeinkre, melyet rendszerint a jó hangulat és ba-
ráti légkör jellemez.

Hollós-völgyi Bori kutyájának kihelyezett fővizs-
gájára is, a bíró Babály Csaba volt, a kutya és veze-
tője sikerrel zárta a napot. Decemberi vadászatok 
után hasonló szervezésben, a romániai vérebesek-
kel való jó viszony ápolása érdekében is, újabb ki-
helyezett fővizsgát rendeztünk, két csapának sem 
értünk sajnos a végére, így a román kolléga vizsgája 
sikertelenül záródott.

Misó Mihály – Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megye
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Lengyel barátaink immár jubileumi 10. alkalom-
mal tartották meg 2015. november 6. és 9. között 
ks. Benedykt Gierszewski emlékére évente meg-
rendezett véreb fővizsgát. Szándékosan nem ver-
senyként számolok be az eseményről, hiszen a nyi-
tóvacsorán kihangsúlyozták, ez a rendezvény nem 
verseny, ez ennél sokkal több. Hagyománytisztelet, 
megemlékezés, nemzetközi kapcsolatépítés, barát-
kozás, és legfőképp segítség a Hubertusz vadásza-
tok alkalmával megsebzett vad terítékre hozatalá-
ban. 
A Lengyel Véreb Klub a Szlovák, Cseh, Osztrák 
egyleteken kívül minden évben meghívja a Magyar 
Véreb Egylet egy-egy erre érdemes vérebvezetőjét 
eme magas rangú és csöppet sem egyszerű meg-
mérettetésre, valamint minden résztvevő ország 
egy bírót delegál.
Hazánkat ebben az évben Takács Árpád saját te-
nyésztésű kaszógyőztes kutyájával, Rábaparti Va-
dász Kronival (Boni) képviselte, engem pedig az a 
megtiszteltetés ért, hogy elkísérhettem őket bíró-
ként. Kapcsolatépítő szerepben csatlakozott hoz-
zánk Flaisz Szilárd, Kecskés József, Perjás Béla, így 
alkotva egy igazi csapatot.
Maga a rendezvény a már említett Hubertusz va-
dászatok idejére van tervezve, ilyenkor egész Len-
gyelország területén hajtóvadászatok folynak, így 
szinte garantált, hogy minden kutya munkához jut. 
A szombat reggeli megnyitó és sorshúzás után ki-
csit szomorkodva, de azért bizakodva vonultunk 
vissza a hotel aulájába, Árpiéknak nem jutott az 

előző napi sebzésekből. Pár órával később azonban 
lehetőség adódott egy hajtásban meglőtt vaddisznó 
keresésével. Wojciech elnök úr személyesen veze-
tett minket a helyszínre, amit egy rövid autózással 
el is értünk, majd nagy kalappal kívánt nekünk és 
rábízott a helyi koordinátorra. Bírótársam, Ervín 
Neuschl Szlovákiából, kiválóan megértette a tör-
ténteket amit aztán németül elmondott nekünk. 
Konda érkezett a lőálláshoz, két vadra ment lövés, 
vért találtak a beváltásnál, szinte egy nyomon vál-
tottak be a fenyvesbe, ezért nem tudni, hogy egy 
vagy két sebzés történt.
Árpi bejelentkezett a munkára, amit a szokásos el-
fektetés, lőjel elemzés után Boni nagy magabiztos-
sággal kezdett. Ez meg is maradt az egész munka 
során, nagyon jó volt látni a rutinos párost amint 
lendületesen, hiba nélkül követték a keszekusza 
csapát a fiatal lucosban. Szlovák bírónk is elisme-
rően nyilatkozott a látottakról. Vegyes öregerdő 
következett, nagy pajzsika foltokkal, amit szemlá-
tomást szívesen használ a sertevad fekvőhelynek. 
Az egyik ilyen foltnál a kutya megállt, magasan 
előretartott orral mutatta gazdájának, előttük van 
a sebzett. Árpi észre is vette a tőlük pár lépésre la-
puló beteg vadat, amit jelzett is irányunkba. Erre a 
süldő kiperdült a sebágyból és elporolt, természe-
tesen engedélyeztük a csatolást. Kis idő múlva föl 
is hangzott a mély állóra csaholás az öreg fenyves 
gyönyörű szálfái között. Bírótársammal megbe-
széltük a történteket, és engedélyt adtunk a kegye-
lemlövés mihamarabbi megadására. 

BESZÁMOLÓ A LENGYEL VÉREB FŐVIZSGÁRÓL
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Mindenki boldog és felszabadult volt, terítéken a 
sebzett. 1150 m vezetékmunka, 450 m hajsza. A 
másik lövés nem talált így erre a napra már nem 
volt több munkánk. 
A magyar csapat következő megmérettetése vacso-
ra után kezdődött, amikor is a helyiek dalfesztivált 
hirdettek. Természetesen itt is megálltuk a helyün-
ket, nagy ováció kísérte egy-egy szép magyar da-
lunkat. 
Az esti bírói értekezleten beszámoltunk a munkák-
ról, és a vasárnapi programot is vázolták. Tíz seb-
zést és rálövést jelentettek, biztos munkához jut a 
magyar páros. 

Reggel egy előző nap délutáni rálövést kontro-
láltunk. Szarvastehénre lőttek 12-es kaliberű 
gyöngygolyóval, ami a lövésre kivált a rudliból 
majd később utánuk kanyarodva eltűnt a sűrűben. 
Semmilyen lőjelet nem találtak, kutyával is keres-
ték, de semmi. Ilyen előjelek után nem könnyű 
bármit is mondani. Árpiék nagy kedvvel próbáltak 
valami konkrétumot találni, sajnos sikertelenül. 
Bírótársammal úgy döntöttünk, nem kerestetjük 
tovább a semmit, visszatérünk a bázisra, hisz a 
napközben folyó vadászatokon lehetnek még seb-
zések. Hátha jut valami.
Ebéd után kaptuk is az ukászt: vaddisznósebzés. 
Indulás! 
A rálövés helyén vér, semmi egyéb. négy órás a csa-
pa, pár száz métert mentek rajta egy lengyel kopó-
val.

A szokásos ceremónia után Boni lendületesen in-
dult a csapán, amin eleinte gyakran találtunk vér-
cseppeket. Két kilométer után nagyon elfogyott a 
vér, több száz méterenként volt egy-egy minimális 
csepp. Aminek persze nagyon örültem, nem feltét-
len magam miatt, hanem bírótársam megnyugta-
tása miatt. Aki egyébként végig nagyon korrekt és 
profi viselkedést tanúsított. Látszott rajta, tőmellet-
ti ember, nem véletlenül van ott.
Több mint három kilométert mentünk, felváltva 
öreg és fiatal fenyvesekben, komoly beálló helyeket 
átszelve, de a süldő még mindig a kondával tartott 
és meg sem állt egyszer sem. Aztán Árpi jelzi, zsi-
gert talált. Erdei nyiladék, lőállás, kan zsiger. Sze-
rencsétlenségünkre keresztezte a csapa a meglőtt 
kan csapáját és belsőségeit. Kis pihenő, tanácsko-
zás, majd indulás tovább. Nem volt idő tétlenkedni, 
hiszen közeledett az este. Kisebb majd nagyobb kö-
rök, aztán Boni elindult. Pár száz méterre vércsepp 
jelezte, az irány jó. A gyönyörű munka egyre nyo-
masztóbbá vált, hiszen mindenki tudta mindjárt 
sötét lesz. 4200 m után aztán egy konda vackolt a 
csapa mellet kidőlt fenyves kuszaságban. Nem volt 
mit mérlegelni, csatolásra bíztattuk Árpit. Tudtuk, 
egy esélyünk van. A tapasztalt kutya 600 métert 
kísérte a menekülőket, majd visszajött gazdájá-
hoz. Vezetéken lekontroláltak még pár száz métert 
a menekülő nyomból, mielőtt a sötétség hazakül-
dött volna minket. A siker elmaradt, a gyönyörű 
vezetékmunka megkoronázatlan maradt. A tisztes 
helytállás nem volt kérdés, a helyiek és bírótársam 
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A Vas megyei Vadászkamara vezetősége látja és 
értékeli a vérebet vezető vadászoknak és négylábú 
barátaiknak a vadászat eredményessége érdekében 
végzett, időt és fáradságot nem kímélő munkáját.
Támogatásukkal nekik, és a Vadászkamara egész 
évi tevékenységét segítőknek szervezetünk barát-
ságot erősítő, élmény dús kirándulást, ezúttal Szlo-
véniába.
Még a tél próbálgatta utolsó erejét, amikor Ali ter-
vezgetni kezdett. Kilométerek és belépődíjak, érke-
zési idők és nyitvatartások, résztvevők és e-mail-es 
bejelentkezések foglalkoztattak bennünket.
Az idei erdészeknek, vadászoknak, a vadgazdálko-
dásban jelentős szerepet játszó vérebeseknek szer-
vezett kiránduláson Szlovéniába készültünk.
Ljubljana mellett található Szlovénia legnagyobb 
gyűjteménye, amely a szlovén vadászat- vadgazda-

KIRÁNDULÁS A KARANTÁNOK FÖLDJÉRE

ság történetét, erdőgazdaságát és faiparát mutatja 
be. Úgy gondoltuk, ha már megteszünk 300 km-t, 
nem hagyhatjuk ki e kis ország legnagyobb és Eu-
rópa leglátogatottabb és legszebb látványosságát, a 
Postojnai cseppkőbarlangot sem, hiszen az csak 40 
km-re van az eredeti céltól.
A március nem kényeztetett el bennünket igazi 
tavaszi időjárással, langyos meleggel, napsütéssel, 
ám az indulás napjára, április 9-ére megemberelte 
magát. Kellemes, madárcsicsergéstől hangos haj-
nalon igyekeztünk az emlékmű alatti parkolóba, 
ahol ismerős hangok, örömteli üdvözlések sejtetni 
engedték, hogy egy szép, élményekkel teli napnak 
nézünk elébe.
Autóbuszunk, melynek kedves, fiatal sofőrje a ta-
valyi kirándulásról már biztonságosan hazahozott 
bennünket, még 4 helyen áll meg, hogy felvegyük 

Egy vadászfeleség naplójából

elismerő szavai büszkeséggel töltötték el a magyar 
csapatot. 
A rendezvény során tíz sebzett vad került terítékre, 
négy kutyának volt díjba sorolható munkája, há-
rom első és egy harmadik díj.
A három első díjba sorolt munkából az egyiket 
Árpi és Boni tudhatta magáénak. 

Köszönet a Lengyel barátainknak a jól megszer-
vezett rendezvényért, a vendéglátásért, és hogy ott 
lehettünk!

Ezúton is szeretnék még egyszer gratulálni a magyar 
páros remek teljesítményéhez és kívánom, hogy 
még sokáig feszüljön kettejük között a vezeték!

Bartha Ferenc
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az útvonalhoz közelebb lakókat. Végül 35-en vá-
gunk neki az útnak.
Kissé álmosan, észrevétlenül érünk szlovén föld-
re. A szlovén nép a szláv népcsaládhoz tartozik. 
A 7-8. században Karantánia a szlávok által lakott 
Keleti-Alpok vidékét jelölte, melynek központja 
Klagenfurt volt. Innen ered ez az utikönyvekben 
ma is gyakran használt történelmi elnevezés.
A határtól Lendváig a települések nevét magyarul 
is kiírják. Onnan lassan emelkedik a térszín, Ma-
ribortól feltűnnek a DNY-i Alpok vonulatai, a Po-
horje-hegység, melynek csúcsa már eléri az 1543 
m-t. Ettől kezdve autópályán visz az út, jól hala-
dunk, de van időnk megcsodálni a reggeli párába 
burkolózott Karavankák hegyeit, a Júlia-Alpok 
csodaszép erdős vonulatait, 2000 m fölötti csú-
csait. Felélénkülésünkre előkerülnek az otthonról 
hozott finomságok: büszke gazdák kínálják extra 
pálinkáikat, feleségek gondosan dobozba készített 
süteményei nem csak szájnak ingere szemet is gyö-
nyörködtetnek.
Sofőrünk 2 pihenőt tervez. Büszkén áll meg egy 
magyar tulajdonú MOL-kútnál, és joggal. Korsze-
rű épület, makulátlan tisztaság, nem fizetős mel-
lékhelyiség. A második megállásnak viszont meg-
van az a csodálatos bája, amire egy távolabbi utazás 
során vágyunk. Hegyek ölelésében régi, patinás 
épületegyüttes fogadja a felfrissülni vágyó betérőt. 
Éttermében messze földön híres óriás fánkot süt-
nek, kis boltjaiban ízléses ajándékok, emléktárgyak 
sorakoznak.
A legnagyobb élmény azonban a parkolóban álló 2 
harckocsi. Előkerülnek a fényképezőgépek, a férfi-
akat alig lehet rábírni, hogy egy pillanatra álljanak 
mellénk. Aztán két fiatal egyenruhás katonafiú ér-
kezik, légies könnyedséggel beugranak a járműbe, 
belesüppednek, csak a sisakjuk látszik ki. Láthatóan 
kicsit még élvezik az idegenek csodálatát, aztán alig 
hallhatóan beindítják a gépmonstrumot és hihetet-
lenül elegánsan kihajtanak a pályára. Fiatalságot, 
kalandot idéző tekintetek kísérik őket, amíg csak el 
nem tűnnek. A férfiak a buszban egy kis ideig még 
a harckocsiról beszélgetnek. Én pedig elgondolko-
dom azon, milyen jó is, hogy békeidőben csodál-
hatjuk meg a mai kor modern harci járművét!
A tervezett időben, 11 óra után néhány perccel 
gördülünk be a cseppkőbarlang parkolójába. Ra-
gyogó az idő, túlságosan meleg is a Pivka folyó völ-
gykatlanában, de a dzsekiket a barlang 8-10 ˚C-os 
hőmérséklete miatt nem hagyhatjuk a buszban. Si-
etve kiszállunk, a csoportos belépőt ½ 12-ig át kell 
venni, különben törlik. Rengeteg a látogató a világ 

más részéről is, kínaiak, japánok, diákok- és felnőtt 
csoportok kerülgetik egymást. Mindenki türelmes, 
a látnivaló megér egy napot, de nekünk csak né-
hány óránk van.
Kiosztjuk a jegyeket, mert automata beléptető 
rendszer van, aztán beállunk a német nyelvű bar-
langi vezetésre várókhoz. Magyar nyelven audio 
készüléket lehet bérelni, ez 2 euró fejenként, nem 
kértük, ezért a buszban részletes ismertetőt tartot-
tam a karsztosodásról, a víz pusztító és építő tevé-
kenységéről, a barlangok formavilágáról.
A barlang 21 km hosszan kiépített a látogatók szá-
mára. A kisvasutat, amely mesterséges vágatokon 
keresztül visz be a legtágasabb termekbe, 1872-ben 
építették, majd 1884-ben villanyvilágítással látták 
el, korábban, mint Európa egyes fővárosait. Híre 
és népszerűsége olyan nagy, hogy eddig több mint 
35 millió látogatóval büszkélkedhet, királyok, csá-
szárok csodálták, filmstábok, televíziós társaságok 
forgattak termeiben. A 35 millió látogatót nem kis 
büszkeséggel adják tudtunkra a barlangi bejárat fö-
lött kifeszített vásznon.
A túra ideje másfél óra. Bemenetelnél profi fotósok 
minden egyes látogatóról fényképet készítenek, 
hogy aztán a kijövetelnél már egy nagy fali táblára 
felrakva kínálják a személyre szabott szuvenírt.
A 12 órakor induló turnussal megyünk a titokzatos 
földalatti világba. Az idegenvezetőnek tartania kell 
a megadott időt, így nincs mód bevárni a csoport 
minden tagját és tolmácsolni. Csak kevés új infor-
máció hangzik el, pl. adott pillanatban milyen mé-
lyen vagyunk a felszíntől, vagy éppen milyen távol 
vagyunk a bejárattól. A kisvasútról a Kálváriahegy 
előtt szállunk ki. Gyönyörködünk a természet év-
milliós alkotásaiban, a Spagettiteremben, ahol a 
mennyezet minden repedéséből sűrűn lógnak a 
cseppkövek, a Vörös- és Fehér teremben, a Brilli-
áns sztalagmitban. A világ minden részéről érkező 
geológusok, karsztkutatók vizsgálják e vakítóan fe-
hér, csillogó mészkőkiválást. Átmegyünk az Orosz 
hídon, amelyet az első világháborúban fogságba 
esett orosz katonákkal építtettek. Vajon tudták-e 
azok a fiatalok, hogy milyen maradandót hoznak 
létre? Szerencsére az utókor őrzi emléküket!
Akváriumban mutatják be a vakrákokat, majd a 
Koncertteremben búcsút intünk e földalatti világ-
nak. A kisvasútról leszállva ízelítőt ad a patak óriási 
erejéből, dübörögve, zúgva hagyja el a barlangot. 
A kijáratnál néhányan megvesszük az emlékfotót. 
A barlang előtt vakít a napfény, kábít a kinti me-
leg. Közös fotó készül, aztán lassan visszasétálunk 
a buszhoz. Csendesen lépdelünk, mindenki a látot-
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tak hatása alatt van.
- Hányszor mentünk errefelé le a tengerpartra, de 
soha nem jutott eszünkbe ezt a csodát megnézni – 
mondja Éva.
Árpi lép mellém:
- Nyáron elhozom ide a családot, ezt a feleségem-
nek, gyerekeimnek is megmutatom!
Kell-e ennél nagyobb elismerés és köszönet, hogy 
fel mertük vállalni ezt a nem kis kitérőt! Azt hi-
szem, megérte!
Második uticélunk Bistra, a Ljubljana közelében 
fekvő egykori Kartauzi kolostor, melynek némasá-
got fogadó szerzetesei szorgalmas munkával bámu-
latos épületegyüttest hoztak létre. Bár a szerzetes-
rendet II. József császár 1782-ben feloszlatta, némi 
átépítés után hihetetlenül ép állapotban vészelte át 
a 2. világháborút. 1947-ben ide tette székhelyét a 
Szlovén Erdészeti Intézet. Az első kiállítási tárgyak 
ebből az időből valók.
A főútról letérve Bistráig kis falvakon haladunk ke-
resztül. A házak, a gazdasági épületek rendezettek, 
minden tiszta, sehol egy eldobott szemét, a kertek-
ben virítanak a tavasz hírnökei: nárciszok, jácin-
tok, tulipánok. Aztán szinte a semmiből előbukkan 
a kolostor dombra felkúszó együttese. A kis hegy 
árnyékából széles mederben lépcsőzetesen zuhog 
alá a folyó, melynek erejét ma is működőképes ga-
bonaőrlő malom, vízzel hajtott kovácsműhely üze-
meltetésére használták.
A vadászati múzeumot 1953-ban nyitották meg a 

nagyközönség számára. A több mint 3000 kiállítási 
tárgy a vadászat történetét, a vadászfegyverek fej-
lődését, a kynologiát követi nyomon egész Szlové-
niában. A több évszázados méteres vastagságú fa-
lak között modern diorámák mutatják be a szlovén 
vadfajokat. Kivetítő, gyermek foglalkoztató ked-
veskedik a legkisebbeknek.
Sajnos teljes részletességgel nem tudunk mindent 
megnézni, de bekukkantunk a közlekedési részbe, 
ahol Tito autógyűjteménye látható régi pompájá-
ban. Nem jutunk el a kolostor kápolnájába sem, 
csak robosztus tornya int felénk a hegy tövéből. 
A park óriási, ápolt, kényelmes padok hívogatják a 
pihenésre vágyókat.
A bejáratnál a hely szelleméhez illő, belül ízlése-
sen korszerűsített étterem várja megfáradt csapa-
tunkat. A magyar ízvilágnak teljesen megfelelő, 
nagyon finom levesek, sült hús, párolt káposzta, 
almás lepény váltják egymást. A felszolgálók gyor-
sak, figyelmesek, tisztelik a vendéget. Még marasz-
tal a hely, de a nap is alacsonyan jár, ideje indul-
nunk.
Hazafelé csendesen duruzsol a busz. Még a fűtés 
is jólesik a gyaloglástól megfáradt lábunknak, él-
ményektől zsongó fejünknek. Egy hosszú, ám tar-
talmas nap végén köszönjük, hogy megvalósulha-
tott ez a kirándulás. Az együtt töltött idő, a közös 
élmény erősíti az összetartozást és lendületet ad a 
további munkához.

Varga Aladárné
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PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS

Eldöntöttem, hogy megválok három éves elővizs-
gával, VAV vizsgával rendelkező hannoveri véreb 
kan kutyámtól. Különböző indokok miatt, de főleg 
a kevés munkalehetőség nyomott a legtöbbet a lat-
ba.
Buzgó Jóska elnökünk néhány nap múlva egy fia-
tal Német országban élő vérebes kollégával hozott 
össze telefonon. Neki az első vérebe egy hannoveri 
szuka, valamilyen betegségben ötévesen elpusztult. 
Hiányát hamar szerette volna pótolni egy azonnal 
„hadra fogható” kutyával. Néhány e-mail váltás 
után, melyekben videót is küldtem munka közben 
a kutyáról (vezetékmunka, hajsza, állítás, vadnál 
való viselkedés) és néhány fotót. Egyből jelezte, 
hogy jön és viszi. Oda ne adjam senkinek!  Hoz-
zá kellett igazodnom, mivel munkahelyéről nem 
minden nap tud mozdulni. Meg is beszéltünk egy 
számára megfelelő időpontot,
nekem nagyjából mindegy volt az átadás ideje. 
Amikor jönni tudott, éppen egy két napos vaddisz-
nóhajtás első napja után voltunk. Este megmutat-
tam a kutyát-nagyon tetszett-és egy ún. „használati 
utasítást” írtam róla németül. Az általam használt 
vezényszavakból pedig kis szótárat készítettem, 
hogy majd fokozatosan át tudja szoktatni a német 
nyelven adott utasításokra. Azt javasolta, hogy 
este még aludjon a kutya a megszokott helyén és 
reggel, mielőtt a hajtásra készülődnénk, korán el-
indul vele Németországba. Így is történt, Borisz 
beugrott az autójába, a pokrócára, amit odaadtam, 
hogy ne érezze magát teljesen idegen szagingerek 
között. Elmentek, közben olyan eső jött, hogy az 
aznapi hajtást másik időpontra halasztottuk. Ké-
sőbb kiderült, hogy jól döntöttünk. Éppen végez-

tem a vadászvendégek távozása utáni dolgaim-
mal (agyarfőzés, sakálnyúzás, stb.), és gondoltam, 
hogy ledőlök egy órácskára, amikor megcsörrent 
a telefonom.

Marco, az új vérebtulajdonos hívott izgatottan és 
a következőket mesélte. Átérve a szlovén-osztrák 
határon, az első Shell kútnál kiengedte a kutyát 
az autóból, hogy a „kisdolgát” elvégezhesse. Meg 
is tette, de nem ment vissza a számára idegen, új 
gazdájához - az egyébként is ismeretlenekkel bi-
zalmatlan, tipikus egygazdás kutya -, hanem az 
autópálya legszélső, úgynevezett leálló sávjában, 
a forgalommal megegyező irányban futott és a 
nem messze lévő lehajtón szabályosan elhagyta a 
pályát. Emberünk, amilyen gyorsan tudott autóba 
pattanva utána sietett, de már nem látta sehol. Ez 
a Lebringi kijárónál történt. A „ledőlést” elfelejtet-
tem, beültem az autómba és Ausztriába hajtottam. 
Este tizennyolc órától huszonhárom óráig autóz-
tunk egyes fokozatban, lépésben. Bíztam benne, 
hogy kutyám az autóm hangját hallva, persze, ha 
hallótávolságban tartózkodik, örömmel jön hoz-
zám, mint mindig. Valószínűleg nem hallott min-
ket. Egy panzióban, álmatlanul töltött éjszaka után 
reggel hattól tizenegyig megtettük az elképzelhető 
és lehetséges köröket újra, eredménytelenül. Ez 
egy szombati nap volt, annak ellenére mindenkit, 
akit elő tudtunk találni - értesítettünk (rendőr-
ség, állatorvos, vadászok, osztrák vérebszövetség 
körzetvezetője, állatvédők). Ezután hazajöttem, a 
német fiú pedig Németországba. Pukánszki Zoli, 
tenyésztési felelősünknek volt egy közeli osztrák 
vadász ismerőse, akit azonnal informált az estről 
és a segítségét kérte. Ő egy kör e-mailben értesí-
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tette a környék kutyás és nem kutyás vadászait. El-
telt egy hét eredmény nélkül. Magamban tíz napot 
adtam a dolog pozitív kimenetelének. Egyedül az 
autóval való ütközéstől féltem, mert körcsönye-
pusztán nem halad át négyezer autó naponta, mint 
pl. Lebringen, ami ritkán lakott csendes vidéknek 
számít arrafelé. Egyszer csak, a nyolcadik nap el-
teltével felhívott egy, számomra addig ismeretlen 
osztrák hang, egy vadászkutyás kolléga és a kör 
e-mailben felismert véreb tartózkodási helyét je-
lezte falujában. Persze a kutyát behívni, megfogni 
nem tudta. Ekkor újra autóba ültem és elindul-
tam. Ő közben húsz percenként közölte az aktuális 
helyzetet. Mikor három és fél óra múlva odaértem, 
kutyám semmilyen letörtséget nem mutatva öröm-
mel jött oda hozzám. Teljesen jó idegállapotban és 
jó kondícióban volt, elvesztésétől kb. nyolc kilomé-
terre egy faluban. Megtalálójától megtudtam a ka-
landos részleteket. Jót beszélgettünk hajnali kettő-

ig a pincéjében, ápolva a vadászkutyás barátságot. 
Szerencsére fiam velem volt, így nem nekem kellett 
vezetnem. Persze, mikor már kezemben volt a vé-
reb, értesítettem német (egyszer már majdnem) új 
tulajdonosát. Nagyon örült és elmondása szerint 
már egy hete ő sem aludt, annyira bántották a tör-
téntek. Arra az ötletemre, hogy hagyja itt a kutyát, 
hevesen tiltakozott. Ekkor az Export Pedigree már 
az ő nevére volt kiállítva, értelem szerűen a német-
országi honosításhoz. Hozzátartozik a történethez, 
hogy elvitele előtt három nappal és visszahozatala 
után kettővel, megtaláltunk egy-egy sebzett selejt-
bikát.
Leendő, vagyis már papíron új gazdájával megbe-
széltünk egy újabb elviteli időpontot, de kikötésem 
az volt, hogy legalább két napig maradjon nálunk, 
hogy „összebarátkoztassam” őket. A tanulság, hogy 
felnőtt kutyát nem szabad könnyelműen kezelni. 
Nemcsak az első napon, számára ezernyi szag és 

egyéb inger, körülmény miatt, ha-
nem tán az első hónapban sem. 
Az autóból nem szabad kiengedni, 
bármi történjék is, csak megérkezés 
után, a megszökést kizáró helyen. 
Fiatal, tapasztalatlan volt a srác és 
én sem igazítottam el kellőképpen, 
szájbarágósan, bíztam hozzáértésé-
ben. Hibás vagyok magam is, azért 
írtam le, hogy mások tanulhassanak 
az esetből. Nehogy valaki hasonló-
képpen járjon. Sok-sok lelkifurda-
lástól, tépelődéstől, fáradságtól kí-
mélheti meg magát. Mindenesetre 
jó vége lett a történetnek, még ha 
mindketten tartoztunk is az ördög-
nek néhány úttal, de okosabbak let-
tünk. Az osztrák vizslás kolléga se-
gítsége példaértékű! Nélküle nem is 
tudom, mi lett volna a sztori vége? 
Szerencsére a kutyabarátok elköte-
lezettsége nemzetközi!

Mindenkinek hálás köszönet az 
azonnali és önzetlen segítségért!

UI: Egyébként a megtaláló az oszt-
rák steiermarki vadászkutya szövet-
ség elnöke. Mf. Ing. Karl Heidich, 
akit meghívtam egy magyarországi 
vizsla fővizsga megtekintésére. Ez 
volt a kérése, én eredetileg vadászat-
ra invitáltam.

Jung Jenő
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EGY ÚJABB CSILLAG SZÜLETETT ERDÉLYBEN!

2015 őszén egy jubileumi bika elejtésére voltam 
hivatalos Erdélybe. Az indulás, mint más években, 
most is úgy volt ütemezve, hogy itthon már lecsen-
gőben volt a bőgés. Hargita déli nyúlványában Ka-
kuk-hegyen (1558m) meg már hangolnak a bikák. 
Így van idő válogatni egy kicsit a kárpáti daliák kö-
zött.
Persze ember tervez... Az időjárásfelelős másképp 

gondolta. Szemerkélő esővel fogadta a pilisi er-
dész-vadászt Kisbaconban. Az első kupica pálinka 
felhörpintése után és a gyors ebédet követően már 
indulunk az első délutáni cserkelésre a jól ismert 
Fenyős-patak völgyébe Bodvajba, Nagy Gabival.
A kanyargós völgy vashámorról nevezetes. Gábor 
Áron első ágyúja itt készült. A hozzávaló vasércet 
itt helyben bányászták egykoron. Egy kicsit feljebb 
szénégetők büdösítik boksáikkal a völgyet. Itt még 
a bükk az uralkodó, majd ahogy emelkedik a szer-
pentin, úgy elegyedik a luccal.
A rendszerváltás után a környékbeliek lassanként 

visszakapták erdeiket és közbirtokosságot alakí-
tottak. Az egykori állami erdőket többnyire a régi 
erdészek kezelik, így a szakszerűség továbbra is 
folytonos. Itt a vadászati jogot vadásztársulat gya-
korolja. A szakszemélyzet egy főállású hivatásos 
fővadászból (Nagy Gábor) és két félállású vadász-
ból (Oláh Pista és Benedek Jani) áll, akik egyébként 
főállású erdészek. Így az erdő a benne lakóival a le-
hető legjobb kezekben van. 
Míg felérünk szolgálati autójával a patak fejébe 

(forrásvidék), az aktuális családi és egyéb dolgokat 
beszéljük meg – hiszen egy éve nem találkoztunk.  
Leparkolás után Gabi cigije már füstöl szélirány 
ellenőrzésre, majd puskatöltés és irány a frissen 
sepert cserkelő ösvényen a kifigyelt bika körzeté-
be. Az eső közben kissé erősödik, ami minket egy 
cseppet sem zavar. Az öreg bükkös esernyőként 
borul fölénk. Még legalább 200 m szintkülönb-

séget kell leküzdenünk a meredek oldalban. Mire 
felérünk az első laposabb részbe, alkonyodik. Az 
eső eláll. A szelünk továbbra is jó, és megszólal egy 
bika. Talán a mienk! De még túl messze vagyunk. 
Nem sietünk, hisz ez az első kimenetelünk. Két év-
vel ez előtt olyan gyorsan peregtek az események, 
hogy mindjárt az első cserkelésen összeakadtunk 
egy kedvemre való kereső bikával, amit aztán terí-
tékre hoztunk. Most nem akarok így járni. De azért 
csak araszolunk felfelé. És a köd is araszol felfelé. Itt 
ez nem ritka jelenség. Bánkódni nincs miért. Majd 
holnap, vagy azután...
A következő napokban felköltözve a kakukk-hegyi 

vadászháztól fogok vadászni Oláh Pista druszám-
mal és itteni kollegával. Innen könnyebben fogjuk 
leküzdeni a tegnapi szintkülönbségeket. Az időjá-
rásfelelős továbbra sem vette figyelembe, hogy most 
nem akármiről van szó. Hol az eső, majd a köd, az-
után meg a szél próbálta elvenni a kedvünket. De 
mi csak kitartottunk és szorgalmasan kerülgettük 
a bikánkat. Már kétszer kibiztosított fegyverrel vár-
tam a közeledő, tehenét követő öregurat, de a köd 
megint közénk állt.
Gabi közben az Angyelika  nevű katlant vadászta 

főnökével Sárkány Árpáddal és Benedek Janival, 
no meg egy másik szenvedélyes Nimróddal. Utolsó 
esti cserkelésük sem hozta meg a kívánt eredményt. 
Lövésüket a lő világ utolsó pillanatában hallottuk. 
A becsapódás tompa puffanását is hallani véltem. 
Jól van, legalább nekik sikerült. Sajnos nem így lett. 
Az elugrás helyén a csülök nyomon kívül nem ta-
láltak semmit, csak azt a jellegzetes bikaszagot.

Az éjszakát Gabi velünk töltötte. Arra kért, ugyan 
nincs velem Frici nevű vérebem, de ha van kedvem, 
kutassuk át közösen azt a tőzegmohás katlan felső 
részét, ahova a bikájuk beugrott még az este.
Reggeli cserkelésemet úgy terveztük, hogy majd a 
teljes nappali fénynél még tüzetesebben meg tud-
juk gyóntatni az Angyelikát. 
Az én bikám sajnos rossz széllel váltott be a pi-

csa-kúti rudasba. Szerencsére csak az egyik mellék-
bikáját ugrasztottuk meg.
Benedek Jani már várt ránk a határúti gerincen. 

Őneki éjszakára valami sürgős dolga lehetett ott-
hon, azért nem jött át hozzánk a jól felszerelt va-
dászházba. 
A keresett bikát először az esti csapáján próbáltuk 
követni. Ez úgy-ahogy sikerült is, talán 50 m-ig. 
Aztán már sokat tévesztettünk. Az előző napi nyo-
mok a reggel elolvadt dér miatt frissnek tűntek. 
Nem lesz ez így jó, mondom én. Álljunk csatárlánc-
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ba, ha már használható kutyánk nincs, hisz a hol-
lók sem tudnak segíteni ebben a sűrű fenyvesben, 
ha egyáltalán van mit. Így sem lettünk okosabbak. 
Sem szőr, sem vér! 
Beleunva a sikertelenségbe, előkerül egy régi em-
lék.
Sok évvel ezelőtt, amikor megalakult a Román 
Véreb Egylet (Limier Club Roman), a gyerekszobá-
nál ott bábáskodott a MAGYAR VÉREB EGYLET. 
Ekkor két kutyát ajándékozott egyletünk, valamint 
tanfolyamon próbáltuk átadnia az alapokat ráter-
mett tagjainak. Az okítás Nagysallérban volt ma-
gyar, német és román nyelven.
Ekkor az általam elővizsgára felkészítve ajándéko-
zott Fruzsi már túl volt a sokadik eredményes ke-
resésen. Híre hamar elterjedt. Egy igazi CSILLAG 
volt. Precíz csapázás, valamint a kitartó, hangos  de 
nem agresszív hajszája elősejlik emlékeimből. Ha Ő 
most itt lehetne. Sajnos csak négy szezont dolgoz-
hatott. Ozsdolai kennelében (Háromszék) szende-
redett el egy téli éjszakán.
Rég jártam arrafelé... Gabitól érdeklődve, mi lehet 
Bögözi Bandival, hisz megye szerte átrendezték a 
társulatok határait. Licitek útján az új tagok néha új 
vadőrt alkalmaznak... Ő továbbra is állásban ma-
radt szülőfalujában, főnökei teljes megelégedésére.
Délben ettük meg a reggelinket is. Van ez így néha. 
De kit érdekel, ha vadászhat egy ilyen szép helyen.
Az idő teljesen megjavult. Hideg van, de a szél 
megenyhült. Latolgattuk a további esélyeket.
Javasoltam, pihentessük a picsa-kúti katlant. Van itt 
még számos bika, akiket még csak hallottuk. Igaz, 
az öreg 16-ost is még csak Gabi látta érkezésem 
előtt.
A háztól nem túl messze van a hermányi vágás. Kö-
rül kéne nézni ott is. Tavalyi vágás, idei ültetéssel. 
Hazafelé ígéretes nyomokat láttunk a szélében. Az 
ötletet tett követte.
Már kora délután a vágás szélibe settenkedtünk 

keresve és találva egy megfelelő pontot az esti meg-
figyelésre. Sokáig nem történt semmi. Azután a 
szürküléssel kisétál a szálas fenyőből két tehén bor-
jával úgy 200 m-re. Nyugodtan vacsoráznak. Nincs 
mitől tartaniuk. Mióta itt vagyok még nem láttam 
farkasnyomot (emberét sem).
A bika keveset mörcögve még bent van a taka-

rásban. A felelet is elég vontatott Asztalkő felől és 
Cigány lábából. Ha nem lép előrébb párat, nem tu-
dunk bírálni. Közben a szürkület vastagszik. Aztán 
Gabi tritonjával lépésre bírja. Nagy szürke testét 
már tolja kifelé egy szél döntötte fenyő mögül. Mi-
csoda test. Az még jól látszik. Erős középkorú da-
lia. Agancsa nem túl ágas-bogas, talán villás. Majd 

szembe fordul vélt ellenfelével. Igen, ő is jó lesz. A 
szálkereszt már ott táncol a szügyén. Ha megteszi 
azt a szívességet, elfordulna jobbra vagy balra. Nem 
így lett. Hátat fordítva egyik tehenét kezdte terelni, 
és újra a szálas homályában vannak... 
Hajnali esőre ébredünk. A reggeli cserkelés végez-
tével le kell költöznöm. Letelt az idei szezon szá-
momra...
Gyertya fényénél isszuk meg a teánkat, majd csiz-
mahúzás. Ház sarkánál nem szólok semmit. Gabi 
vajon hogy dönt? A Picsa-kutat választja! A de-
rengés a katlan sózójánál talál. A basa már megint 
korán váltott be a rudas fenyvesbe. Gyere, kockáz-
tassunk. Tudok egy ösvényt, amin elvághatjuk az 
útját. Ott rosszul újult a fenyő, és a berkenye nem 
ad elég takarást. Gabi a tritonnal lemaradva szóval 
tartja, én megpróbálom belopni. A szél a kritikus 
időben és helyen árulóm lesz. A felmelegedő, fel-
szálló légáram már sok vad életét mentette meg!
Gabi szerint még nincs vége a reggelnek. Ha át-
megyünk a kakukk-hegyi főgerincen, a hermányi 
szálast még búcsúzóul megnézhetnénk. Java bőgés-
kor itt is lehet még esély. És láss csodát! Két bika 
is orgonál. Az alulról jövő van közelebb, és már itt 
is van, alig 100 m-re. Tehenét mágnesként követi. 
Céltávcsőn keresztül bírálom. De hisz ez a tegnapi 
villásunk! Gabi súgja – lődd, ha tetszik! Egy gyors 
igazítás a lapockára, és már oldódik a feszültség a 
becsapódás hallatán. A jelzése jó volt, és már kat-
tan az öngyújtó. Erős dohányos természetes reak-
ciója! Még félig sem füstöli el cigijét, már vizslatjuk 
a rálövés helyét. Az elugrás jól látszik! Vér sehol! A 
csapa folytatását alig találjuk a fenyőtű avarszőnye-
gen. Én balról, kolléga jobbról (nálam ez szokás) 
követjük a bikát. Na végre vér! De milyen! Piros, 
hab nélküli. Nem vagyok tőle boldog. A feltáró út 
(Külső Pál útja) szélén lejtnek, megint újabb vér. 
Alig körömnyi. Itt már jelölöm a szokásos jelző 
szalaggal. Még követjük a sűrűben néhány lépést, 
aztán álljt parancsolok. Csak ronthatunk a helyze-
ten. Ide segítség kell! Előkerül a telefon. Néhány 
mondatos jelentés a főnöknek. Sárkány Árpád arra 
kér, maradjunk elérhető helyen. Újabb cigi. Aztán 
Sinka Lajos megyei fővadász nevét írja ki a telefon. 
Bögözi Bandinak nyár óta új kutyája van. Jön a jó 
hír. 
Gabi szervez, én csak rezignáltan figyelem az ese-
ményeket. Nem vagyok szokva ilyen helyzethez! 
Többnyire engem és mostanában Fricit, előtte meg 
Lindát vagy Csokit szokták felkérni ilyen esetekhez. 
A találkát az alsó vadászházhoz beszéljük meg. Ne-
kem úgy is le kell költözni. Ide a sebzéshez feljutni 
van egy másik, járhatóbb út. Egy részét Uniós pá-
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lyázatból építi a közbirtokosság. A kutyás meg nél-
külünk nem találna fel.
Mire leérünk, Blaskó János mesterszakács ebéddel 
vár. Ő is tud már mindent...
A szokásos cujka most (is) jól esik. Ma már úgy 
sincs hazautazás...
Bögözi Bandival sok éve nem találkoztunk. Más 
felé csábított Diana. Újabb terület, újabb élmények, 
újabb bikák után...
A találkozás kissé hideg. Talán van benne egy kis 
sértettség, ami hamar oldódik...
Mire felérünk a Külső Pál útjára, minden a régi. Az 
elmúlt évek és az a néhány közös élmény...
A másfél éves bajorhegyi szuka szépen láb mellet 
nyaklóért vár, ami a GPS-el kiegészül. A Kutya még 
teljesen új, kaszói kolléga Kecskés Jóska vezette be. 
A GPS még újabb, alig egy hetes. Viszont a vezeték 
és a nyakló a régi, ismerek rá. Itt eddig egy süldőt 
talált dermedten. Nagy bátorság vele bikát keresni, 
de ha nincs más...
Közben a jelzőszalagot nem találjuk. Az újabb eső 
leolvasztotta helyéről, egy luc alsó ágáról. A vezeték 
már feszül és húz a 10-12 éves sűrűbe. Adjál Kin-
csesnek hosszabb vezetéket, könnyebb lesz követni, 
mondom az egykori tanítványnak. De hisz tudja Ő 
is. Sok kilométer van már ebben a vezetékben né-
hai Fruzsival...
A kutya szépen halad, alig győzzük követni. Sok 
száz méter után még jobban nekifeszül. Eddigi bő 
hat órás nyomon haladunk. Lehet, hogy felkelt a 
bika!? De hol a sebágy!? Nyálkás vér igazolja, hogy 
jó csapán haladunk. Kérésemre Bandi csatol. Kin-
cses mint a szélvész, úgy elporol a sűrűbe...
Lehet, hogy torok vagy talán lapockán, rossz szög-
ben érte a 7mm Rem. Magnum. Aki kanyarított le 
valamilyen vad első sonkáját, az láthatott már ilyen 
alvadékot.
Nézzük a vadi új GPS-t, hátha okosabbak leszünk.  
Olyan mint az enyém, csak ez eggyel újabb kiadás. 
Angol menüs! Az iránytű mutatja: 350 m-re áll a 
kutya. Mire utolér a kétfős korona (Gabi és Jani), 

a kutya visszajön hozzánk. Vajon mi történhetett? 
Nézzük meg a térkép menüt. - indítványozom. 
Bandi kezembe nyomja a készüléket - István, csi-
náld, nekem ez még nem megy. Ne aggódj, én sem 
úgy születtem, hogy mindjárt tudtam kezelni. Nem 
beszélem az angolt, de azért elboldogulok vele. Fi-
gyelj, mutatom: a MAP gombot megnyomva elő 
tűnik amit eddig együtt megtettünk a kutyával. 
Látod? Innen Kincses már egyedül ment - vagyis 
hajszázott.
De hogyan tovább? Ne adjuk fel! Kérlelem Bandit. 
Nem adhatjuk fel! A vad szenved! Meg kell váltani 
a kínjaitól! Elmegyünk a GPS segítségével oda, ahol 
a kutya feladta, és felvesszük újra a csapát, azután 
majd meglátjuk. 
Nehezen, már jól átázva újra indítjuk Kincsest. Újra 
belefeszül a vezetékbe. Ismételt csatolásra élénken, 
nagy elánnal folytatja a munkát. Ne búsulj Bandi – 
mondom halkan, hogy a többiek ne hallják- most 
lesz igazán bevadászva a kutyád. Jó az idegzete, 
nem egy félős fajta. Ez még vagy háromszor meg-
ismétlődik. Kutyánknak ez az első bikája. Nem lá-
tott még, csak a falon kikészítve. Ha kikeveredünk 
ebből a sűrűből, balra egy öreg lucos van, amit a 
12 ével ezelőtti vihar megkímélt, ha meg jobbra, ott 
egy szálas bükkös. Szerintem ott fog eldőlni a bi-
kám sorsa, meg a kutyádé is.
A következő hajsza elég rövid. Gabi sziszeg nekünk 
a sarkunkból – a kutya ugat! Igen, megtört a jég! – 
mondom halkan. Óvatosan tolom előre magam a 
sűrűből, és már látom a küzdőket a párás bükkös-
ben. A fiatal kutya úgy ugat és állít, mint még soha. 
A szálasban megjött a bátorság. Tudja, itt a gazdi, 
akit hív - gyere, fejezd be a megkezdett munkát! 
A kegyelemlövést csapott célgömbbel célozva adom 
még. Távcsövemet lecsatolva az autóban hagytam. 
Gabi is besegít még egy magas blatt lövéssel. Kö-
zös a munka, közös az öröm. Négy vadász nemigen 
örült úgy, mint akkor mi.
Kincses egy igazi Csillag, Fruzsi után. Egy újabb 
Csillag született itt ma Erdélyben...
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Vérebes körökben közismert rólunk, hogy felesé-
gem - Businé Tóth Réka, aki nem mellesleg az első 
nő, aki kutyájával, Fürtön-Bükki Blankával Kaszó 
kupát nyert, illetve az első véreb egyleti teljesít-
mény bíró - és jómagam is szívünkön viseljük a 
vérebvezetés, a vérebezés ügyét, megismertetését, 
elfogadtatását. Nem történik ez másképp még ak-
kor sem, ha történetesen nem Magyarországon, 
hanem külföldön tevékenykedünk. Negyedik éve 
dolgozunk Romániában, ahol egy német cég va-
daskertjét irányítjuk, mely az ország legnagyobb 
vadaskertje a maga 1.550 hektárjával. Ide szervez-
tünk szakmai hétvégét a romániai véreb klub, a 
Club Limier Roman tagjainak. Sajnos, hiába ala-
kult meg a klub 2005-ben a Magyar Véreb Egylet 
segítségével, még mindig gyerekcipőben jár. Ezért 
nagy örömmel vették felajánlásunkat, segítségün-
ket. Az évek alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki 
a klub tagjaival, és segítségünkkel sikerült a ma-
gyar-román vérebes együttműködést is szoro-
sabbra fűzni. A szakmai hétvégét nagy érdeklő-
dés kíserte, hisz az egylet szinte teljes létszámban 
képviseltette magát. Ez a nagy távolságok miatt 
egy nagyon örömteli dolog, hiszen volt, aki 8 órát 
utazott azért, hogy jelen legyen.

A rendezvény megnyitója szombaton reggel 9-kor 
volt. A házigazda részéről magam köszöntöttem a 
vendégeket, majd Pompil Varga – a Club Limier 
Roman elnökének - beszéde következett, mely-
ben felhívta az ilyen rendezvények fontosságára 
a figyelmet, és hogy egy vérebvezetőnek mindig 
szüksége van arra, hogy képezze önmagát, és egy 
ilyen rendezvény nagyon jó alkalom erre.

A megnyitót az én előadásom követte. Bemutat-

tam az utánkereséshez szükséges eszközöket, fel-
szereléseket. Az előadást nagy érdeklődés kísérte, 
nagyon sok kérdést tett fel a hallgatóság. Nem-
csak az utánkeresés, hanem a vadászati tradíciók, 
vadaszkürtölés, töretátadás témakörökben is. Az 
előadások sorát az ebéd szakította meg, melyet 
feleségem prezentált. A  szabadtűzön bográcsban 
készült, igazi magyaros babgulyás meltán váltott 
ki elismerő szavakat. Az ebéd után Dr. Mateescu 
Cosmin állatorvos előadása következett. A na-
gyon érdekes előadásban megismerhettük, hogy 
mit tegyen a vérebvezető a vadászterületen a vé-
reb sérülése esetén. Továbbá felhívta az élőskö-
dők, paraziták és ragadozók okozta veszélyekre a 
figyelmet és az ellenük való védekezés lehetősége-
it is bemutatta. Ezt követően a klub megtartotta 
éves közgyűlését. Az esti program a vacsora, majd 
az azt követő közvetlen beszélgetés volt, mely a 
késő éjszakába nyúlott.

Másnap reggel a kissé álmos, de azért lelkes csapat 
feleségem előadását, szakmai bemutatóját hallgat-
hatta, illetve tekinthette meg. Ismertette a csapa-
fektetés módját, mikéntjét. Mivel volt, aki vérebé-
vel magyarországi elővizsga letételére készült, így 
annak egy imitált vizsga keretében bemutatta a 
követelményeket. Az előző nap lefektetett csapák 
is kidolgozásra kerültek, ahol a tanuló kutyával 
rendelkező, kezdő vérebvezetők felmérhették fel-
készültségüket. Felhívta a  figyelmet az esetleges 
hibákra, hiányosságokra. Elmondhatom, hogy 
teljes sikerrel, hisz két hét múlva az alsóperei elő-
vizsgát sikeresen teljesítette a vizsgázó.

A rendezvényt Pompil Varga Elnök Úr köszönő 
szavai zárták, melyben megköszönte a nagyszerű 

ROMÁNIAI VÉREBES SZAKMAI HÉTVÉGE
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hétvégi programot, továbbá segítségünket kérte a 
Nagyszeben melletti Agnita településen tartandó 
bemutató elővizsga megszervezéséhez, lebonyo-
lításához. Ennek a felkérésnek természetesen mi 
nagyon szívesen tettünk eleget, s az azóta lezaj-
lott rendezvény szintén nagy sikerrel zárult. Kap-
csolatunk mindmáig igen aktív a Club Limier 
Roman tagjaival, akik rendszeresen keresnek fel 

bennünket szakmai tanácsokat kérve, vagy azért, 
hogy elmeséljék egy-egy eredményes vagy éppen 
eredménytelen utánkeresésük történetét, melyet 
együtt ki is értékelünk.

Reméjük, hogy ez év tavaszán ismét összejön a 
csapat Ludesti-ben. Rajtunk nem fog múlni. :-))

Busi Krisztián
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Dátum Helyszín Kutya neve Fajtája
(hv/bhv) Ivara Törzsköny-

vi száma
Elővizsga/
Fővizsga Vérebvezető Minősítés Pontszám

2015. 01. 08. Alexandra Kálsitói Ali hv kan 3137/13 Fővizsga Pitz József III. díj 114

2015. 01. 28. Börzsöny Kis Pipin Alíz bhv szuka 231/11 Fővizsga Vajda Csaba II. díj 174

2015. 02. 05. Pécsvárad Kis Pipin Avar bhv szuka 229/11 Elővizsga Babály Csaba megfelelt 202

2015. 02. 28. Kaszó Rábaparti Vadász Morgó hv kan 2689/09 Fővizsga Nagy Árpád II. díj 164

2015. 02. 28. Kaszó Rábaparti Vadász Kroni bhv kan 2493/07 Fővizsga Takács Árpád I. díj 183

2015. 02. 28. Kaszó Rábaparti Nyomkereső Arany bhv szuka 220/10 Fővizsga Perjési Balázs III. díj 93

2015. 02. 28. Kaszó Likashegyi Arthos hv kan 2718 Fővizsga Garai Gábor II. díj 153

2015. 02. 28. Kaszó Likashegyi Arthos hv kan 2718 Fővizsga Garai Gábor II. díj 168

2015. 02. 28. Kaszó Körcsönyei Páva hv szuka 3063/12 Elővizsga Businé Tóth Réka megfelelt 198

2015. 02. 28. Kaszó Szivaszegi Adél hv szuka 3220/13 Elővizsga Hirschler Richárd megfelelt 228

2015. 02. 28. Kaszó Goral Sil Mat bhv szuka 11157 Elővizsga Adrian Serban megfelelt 198

2015. 04. 25. Királyháza Mons Bellator Ginger bhv szuka 275/13 Elővizsga Erdélyi Norbert megfelelt 157

2015. 04. 25. Királyháza Szászvölgyi Aramis bhv kan 11/14 Elővizsga Bognár Tamás megfelelt 195

2015. 04. 30. Martonfa Zemplén Erdei Patty hv szuka 2930/11 Elővizsga Hinterdorfer Gábor megfelelt 202

2015. 04. 30. Martonfa AIDA z Vinanského Jazera bhv szuka 23/H/15 Elővizsga Dabis László megfelelt 240

2015. 04. 30. Martonfa Buckalaki Prof. Hunter Heiko bhv kan 253/12 Elővizsga Góg Gábor megfelelt 215

2015. 05. 03. Lébény Blood Bay Hann Azura hv szuka 2900/11 Fővizsga Majlinger Zoltán II. díj 164

2015. 05. 15. Ligetfalva Gyütefai Ábel hv kan 2802/10 Fővizsga Perjési Tamás Zoltán III. díj 154

2015. 05. 21. Pilis Kis Pipin Avar bhv szuka 220/11 Fővizsga Babály Csaba II. díj 174

2015. 05. 23. Bezenye Holt-Ér parti Aranka hv szuka 3/14 Elővizsga Hortobágyi Tamás megfelelt 198

2015. 05. 23. Bezenye Hisi Cieny Vrch bhv szuka 11279 Elővizsga Bogdán Lajos megfelelt 240

2015. 05. 23. Bezenye Buckalaki Prof. Hunter Inka bhv szuka 3/14 Elővizsga Nagy-Dezső Emese megfelelt 159

2015. 05. 30. Alsópere Ricsika Erdei Apacs hv kan 3479/12 NVV Klinkó Nándor I. díj 160

2015. 05. 30. Alsópere Buckalaki Prof. Hunter Herta hv szuka 255/12 NVV Nagy Károly I. díj 145

2015. 05. 30. Alsópere Astra od Balázsa bhv szuka 29/H/15 Elővizsga Bodnár János megfelelt

2015. 05. 30. Alsópere Szászvölgyi Avar bhv szuka 13/14 Elővizsga Czirmai Levente megfelelt

2015. 06. 27. Tarján Szászvölgyi Athos bhv kan 10/14 Elővizsga Juhász Attila megfelelt 240

2015. 06. 27. Tarján Szászvölgyi Alma bhv szuka 15/14 Elővizsga Horváth Zoltán megfelelt 228

2015. 06. 27. Tarján Bora vom Zeigertal hv szuka 3827 Elővizsga dr.Buzgó József megfelelt 172

2015. 08. 01. Bezenye Mara zo Zeleného domm hv szuka 1024 Elővizsga Onofer Attila megfelelt 222

2015. 08. 01. Bezenye Szászvölgyi Apacs bhv kan 12/14 Elővizsga Onofer Attila megfelelt 194

2015. 08. 28. Csákvár Cezmin Svrcnik bhv kan 11199 Elővizsga Pál János megfelelt 228

2015. 09. 13. Veszprém Kis Pipin Apeh bhv kan 230/11 Fővizsga Kosik János II.díj 164

2015. 10. 24. Baja Töröcskei úti Elza hv szuka 3136/13 Elővizsga Garai Gábor megfelelt 172

2015. 10. 24. Baja Dan pod Karikasom hv kan 28/4/14 Elővizsga Szigeti János megfelelt 195

2015. 10. 24. Baja Dita pod Karikasom hv szuka 29/4/14 Elővizsga Szigeti János megfelelt 159

2015. 10. 24. Baja Kety Nemenero bhv szuka 022542 Elővizsga Horváth Dániel megfelelt 180

2015. 10. 24. Baja Mons Bellator Gina bhv szuka 0497837 Elővizsga Kovács Endre megfelelt 180

2015. 10. 24. Baja Berta z Vinaskehe Jezera bhv szuka 31/4/15 Elővizsga Ferencz Róbert megfelelt 198

2015. 07. 11. Mogyoróska Mortis Minas Ithilien hv kan 935 Fővizsga Varga Tamás III. díj 144

2015. 08. 01. Bezenye Ivan Baskin Dvor bhv kan 4/15 Elővizsga Imre Norbert megfelelt 165

2015. 08. 01. Mogyoróska Heiteri Nóri hv szuka 3030/11 Fővizsga Varga Tamás III.díj 144

2015. 11. 08. Martonfa Maike vom Idarwald hv szuka 110404 Fővizsga Agyaki Gábor II.díj 178

Eredményes vizsgát tett kutyák - 2015
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Adrian Serban 11157 Goral SIL MAT K B 1 7 8 2 3 570 8 2 N N

Agyaki Gábor Hv.30/H15 Maike vom Idarwald S H 4 3 1 8 16 7 28 12 N N

Amrein Tamás 2657/09 Szentpéterföldi Ada K H 1 1 4 N N

Balaskovics József 2585/H/09 Wotan von Falkenberg K H 15 6 2 7 1 31 22 14000 317 182 N N

Bartha Ferenc 2193/04 Hidvégi Parti Morgó K H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 90

Bartha Ferenc 2849/10 Rábaparti Vadász Nency S H 30 16 1 1 10 36 2 1 21 1 119 76 0 36000 335 178 I N

Bella Szilárd 2/14 Holtér Parti Anna S H 1 2 5 8 6

Bodnár János Bhv/29/H/15 ASTRA od Blázsa S B 1 1 8 2 12 4 5 220 12 4 N N

Bognár Tamás Met.Bhv 11/14 Szászvölgyi Aramisz K B 1 2 1 1 1 3 2 11 2 4 18 2 N N

Bolcskei Gabor 57/15 Koloska-Volgyi Bronko H 2 2 1 2 1

Bolla Csaba 212/11 Rábaparti Nyomkereső  
Saci S B 39 15 1 6 11 8 80 47 14000 505 288

Bőhm István 2844/11 Rábaparti Vadász Niki S H 2 1 1 6 1 11 2 2 300 45 2 I N

Bölcskei Gábor 2466/07 Heiteri Kormos K H 4 3 2 5 1 2 17 5 4500 94 30

Bubán István 2708/10 Kerkavölgyi Vadász Alfi K H 3 6 3 6 1 1 1 21 7 2 1550 89 23 N N

Bubán István 2925/11 Zemplén Erdei Olgi S H 1 2 1 4 1 30 4 N N

Burkus István 3122/13 Hidegvölgyi Cimbora K H 2 4 6 1 0 12 1 N N

Burkus István 3019/12 Sashegyi Arthur K H 6 6 9 15 36 14 0 6200 120 42 N N

Busi Krisztián COR A 139-
10/217 Arno vom Harbachtal K B 1 1 2 4 1 1260 N N

Businé Tóth Réka Hv. 3063/12 Körcsönyai Páva S H 2 1 2 5 5 360 N I

Buzgó József Met. Hv. 23/H/14 Bora vom Ziegertal S H 1 1 4 3 1 10 0 1 643 14 2 N N

Csiszár István 2801/10 Gyütefai Alfa K H 7 10 1 8 3 1 30 18 1 175 74 N

Dabis László Bhv. 23/H/15 Ajda z Vinanského Jazera S B 7 17 2 3 3 1 33 19 4 45 25

Dombai József Met. Bhv. 
32/H/15 Bjuty Svrcnik S B 2 8 4 5 12 2 2 35 11 9 82 29 I N

Egle Zoltán BHhv. 22/H15 Jetta sipova Skala S B 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 5 1 350 26 7

Erdélyi Norbert 275/13 Mons Bellator Ginger S H 1 3 3 8 4 2 21 4 6 1000 31 6 N N

Fazekas Péter Hv. 2971/11 Likashegyi Berta K H 1 3 2 5 3 5 1 20 8 1 7500 41 16

Fazekas Péter Met. Hv. 14/14 Szentpéterföldi Cili S H 1 1 2 1700 2

Ferenc Róbert Met. Bhv31/H/15 BERTA z Vinanského jazera S B 3 5 2 4 14 4 0

Flaisz Szilárd 3178/13 Rábaparti Vadász Odett S H 3 7 1 4 15 4 1.85 15 4 N

Földes Kálmán 2839/11 Rábaparti Vadász Néró K H 1 1 1 3 0 1 125 27 0 N

Fülöp Marcell 2761/09 Vásárosmiskei Hunor 
Dávid K H 9 1 13 3 26 6 9 151 38 N

Gaál Endre 2773/10 Zagraj Házi Myra S H 3 4 4 6 2 19 5 67 23 I N

Galbavi József 2720/09 Likashegyi Aida S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6

Garai Gábor 2718/10 Likashegyi Arthos K H 12 8 11 19 9 59 30 6 6730 167 80 I N

Garai Gábor 3136-14 Töröcske úti Elza S H 5 5 0 11 1

Gelencsér Zoltán 3105/13 Csibodai Cicero K H 3 2 2 1 8 4 2 1375 20 N I

Gyergyói József JR80029 
26/06/2014 ENI S H 5 3 1 1 1 3 14 8 0 1500 14 8 N

Halász Tibor 2922-12 Zemplén Erdei Omár S H 2 1 2 1 1 7 3 1000 17 6 N N

Hinterdorfer Gábor 2930/11 Zempélenerdei Patty S H 1 1 2 1 22 3 N N

Munkateljesítmények - 2015 - MVE
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Horváth János 206/H/10 Emir Cabalov Dvor Hunor K B 9 6 4 14 4 2 39 12 174 49 I I

Horváth Róbert 2593/09 Tölösi Erdőjáró Álmos K H 12 9 2 8 2 7 1 2 43 23 0 12000 209 98 N I

Horváth Zoltán Met. Bhv. 15/14 Szászvölgyi Alma S B 10 14 5 19 4 52 22 4 7250 56 22 N N

Imre Norbert 30/H/15 IVAN Baskin Dvor K B 3 1 4 1 2 4 1 N

Imre Norbert Met.Bhv 217/11 Rábaparti Nyomkereső 
Aisa S B 1 2 6 1 10 3 2 26 6 I

Juhász Attila Bhv 10/14 Szászvölgyi Athos K B 13 26 4 5 1 49 25 5 10000 62 27 N N

Jung Jenő 2684/10 Zemplén Erdei Lord K H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2

Kámán Szabolcs 17/H/15 AIDA z Ipeljskej  
Pahorkatiny S B 4 11 0 0 0 7 0 0 1 3 26 6 2200 I

Kámi János 3132/14 Töröcske-úti Emil K H 2 3 6 7 18 4 3 2000 25 4 N N

Karnis Balázs 2530/07 Kelet Mecseki Darkó K H 2 7 1 1 3 9 3 26 14 26 14 I

Kecskés József Szaszvolgyi Aliz 6 2 4 12 2 3 12 2 N N

Kecskés József 2658/09 Szentpéterföldi Ani S H 2 4 6 49 N N

Kecskés József 2628/08 Vásárosmiskei Hunor 
Cudar K H 4 9 1 10 4 14 1 43 239 I N

Király Attila 2717/09 Likashegyi Armis "Monk" H 3 2 8 4 2 1 20 12 6400 115 63 N N

Király Attila 192/07 Sasréti Vadász Cora S B 1 6 5 1 1 14 12 750 106 66 N N

Király Attila Met.Hv. 18/14 
Nr.0010144

Szépvölgyi Nyomkovető 
Ari H 4 2 4 10 3 2500 10 3 N N

Kiss Ferenc 
(Fertősz.) 177/07 Katóközi Ajax K B 10 13 6 7 3 1 40 15 4300 134 75

Kiss Ferenc 
(Fertősz.) 3020/12 Sashegyi Alíz S H 8 20 7 15 50 12 3500 160 50

Kiss Ferenc (Iván) Bőgőréti Harmatos Apacs H 13 6 7 3 3 1 33 16 474 203 N N

Kiss Ferenc (Iván) Répcementi Nyomkövető 
Csahos H 2 2 4 1 7 1 N N

Klinkó Nándor 3048/13 Ricsika-Erdei Apacs K H 2 3 1 5 14 8 33 21 89 50

Komáromi László 238/13 Blood Hann Boy Edison S H 14 4 4 9 31 15 1 8000 56 27 N N

Kovács Gábor 
Gödöllő 3143/13 Kálistói Anett S H 2 2 3 5 1 13 5 3 20 7 N N

Kovács Gábor 
Őcsény 3084/12 Hollósvölgyi Dia S H 5 5 2 9 21 3 4 4654 46 9

Kovács Sándor Körcsönyei Lator H 1 1 2 1 120 N N

Kozma József 2990/12 Hidegvölgyi Borcsi S H 4 11 0 0 3 9 0 0 0 0 27 9 3500 100 31

Lénárt Zsolt `00135219 Heiteri Gerda (Lili) S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 92 N N

Lénárt Zsolt 3075/13 Sashegyi Boni S H 3 1 9 1 14 4 50 21 7 N N

Lengyel Andor 2660/09 Szentpéterföldi Aida S H 6 11 5 22 9 4 2799 111 I N

Lengyel Sándor 2909-10 Szigetközi Nyomkövető 
Amica S H 9 5 2 1 8 1 26 9 4 3100 128 49 I N

Leskó Tibor 2867/10 Hidegvölgyi Ali K H 1 1 1 4 2 9 1 70 37 7

Leskó Tibor 39/15 Kis Pipin Ceda S B 1 1 2 2 0

Lukács Györgyné 2715/09 Kerkavölgyi Vadász Babi S H 1 2 2 4 31 2 2 44 5 23 2200 137 11

Magolcsi Nagy 
Miklós Bhv. 21/H/15 Cherug Vatrova B 7 2 4 7 1 21 8 2 3440 8 2 N N

Magyar Zsolt 2423/06 Körcsönyei Nádor K H 3 3 1 2 3 12 5 3 184 64

Magyar Zsolt Met.hv 24/H14 LORD z Popojec Debry K H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Majlinger Zoltán 0438790 Blood Hann Bay Azura H 9 7 7 17 7 47 21 12 4000 92 41 I N

Tu
laj

do
no

s

tk
v-

i s
zá

m

Ku
ty

a n
ev

e

Iva
r

Fa
jta

Gí
m

 bi
ka

Gí
m

 ta
rv

ad

Dá
m

 bi
ka

Dá
m

 ta
rv

ad

Va
dk

an

Ko
ca

, s
üld

ő

M
ufl

on
ko

s

Ju
h,

 Je
rke

Őz
 ba

k

Őz
 su

ta

Ös
sz

. 2
01

5

Eb
bő

l h
ajs

zá
s

Eb
bő

l  3
00

 m
 al

at
ti 

ve
ze

té
km

un
ka

Ér
té

k e
 Ft

Éle
tte

lj.

Eb
bő

l H
ajs

zá
s 2

Te
ny

és
zté

si 
sz

án
dé

k

Vá
sá

rlá
si 

sz
án

dé
k



MAGYAR VÉREB EGYLET HÍRADÓ • 2015 29

Major Tamás Nósa B 1 2 3 1 9 3

Markovics Janos 33/15 Borosmenti Vadasz Csahos H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Markovics Janos 31/15 Borosmenti Vadasz Csibesz H 1 1 1 3 6 1 2 1000 6 1 N N

Márkovics János 2918/11 Alka Bori S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Maróti Béla 2992/11 Bakonyalja Linda S H 3 3 2 2 10 3 1450 52 27

Márton Attila 2277/05 Mecseki Vadűző Edina S H 1 1 2 4 3 300 201 126 N N

Márton Attila 2985/11 Töröcske-úti Dalma S H 3 6 2 9 1 21 12 1800 86 45 I N

Martos István Met. Bhv. 26/15 Buckalaki Prof Hunter 
Jurgen K B 3 1 1 2 4 11 2 0

Mihály Zsolt 0490519 Hidegvölgyi Cinkos K H 3 10 1 5 19 5 8 1000 32 12 I N

Miso Mihaly 34/15 Kis Pipin Cibles B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misó Mihály 3115/13 Baja-Bemutcai Anti K H 1 4 11 1 7 2 2 28 7 6 1260 50 12 I N

Moldován Ákos 3169/13 Válickamenti Albert 3 1 5 1 10 4 0 1500 15 5

Nagy Árpád 2689/09 Rábaparti Vadász Morgó K H 3 10 2 3 8 26 16 1800 106 68 I N

Nagy Dezső Emese 255/12 Buckalaki Prof Hunter 
Herta S B 7 6 1 4 1 10 29 11 4 5100 73 24 N N

Nagy Dezső Emese 203/08 Sasréti Vadász Álom S B 1 4 6 5 16 7 3 1300 73 30 N N

Nagy Péter 3124/14 Hidegvölgyi Cili S H 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 500 7 1

Nagy Péter 2173/05 Körcsönyei Liza S H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 163 61

Németh Attila Met. Bhv. 8/H/14 Jagga Jazviny S B 4 9 1 3 1 1 9 28 9 6 86 43 N N

Németh Balázs 3119/13 Vétyempusztai Aida S H 1 1 26 N N

Németh Tibor 3012/11 Szigetközi Nyomkövető 
Bogi S H 2 1 1 4

Nyúl András 2805/10 Gyütefai Alíz S H 3 1 1 9 14 10 4 1000 105 64 I N

Ohm Laszlo Dongo 17 6 5 11 3 42 13 99 N N

Oláh Csaba Met, Hv/60/15 MORA zo Zeleneho Domu S H 2 2 N

Oláh Csaba Met. Hv. 69/15 Sárosfői Vagány S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Onofer Attila 2257/06 Legelőerdei Dina S H 12 7 0 0 6 5 2 0 4 1 37 19 0 7896 246 113 N N

Onofer Attila Met. Hv 52 /H 
/15 MARA zo Zeleného domu S B 4 4 1 0 138 4 1 N N

Onofer Attila 12/14 Szászvölgyi Apacs K B 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 370 6 1 N N

Ozvári Zoltán 3158/13 Hollós-Völgyi Eszti S H 7 7 1 8 1 I N

Ozvári Zoltán 2687/10 Zemlén Erdei Léda S H 11 30 1 1 2 11 4 60 29 10800 234 104 N N

Öhm László Met. BHV 42/15 Kis Pipin Cinke S B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Pál János 247/13 Blood Hann Bay Emili S B 23 11 7 5 23 3 72 38 13000 143 71 I N

Pál János Met. Bhv. 20/H/14 CEZMIN Svrcnik K B 1 1 1

Pál László Iván 2497/07 Rábaparti Vadász Kelly S H 7 20 1 6 21 1 1 57 27 4500 270 87

Palkó Géza 2608/08 AMSEL vom Geist Wald S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I N

Palkó Géza 2609/08 Anja vom Geist Wald S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Palkó Géza 2610/08 ANSA vom Geist Wald S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Palkó Géza 2606/08 Arko vom Geist Wald K H 2 1 1 4 8 7 232 112 N N

Palkó Géza 2607/08 Arno vom Geist Wald K H 1 1 2 N N

Pál-Kovács Gábor 0476397 Hollósvölgyi  Dorka S H 11 5 1 1 18 5 2 6500 53 20 N N

Pap Tamás 3170/13 Válickamenti Adolf K H 1 2 3 1 210 3 N N

Papandonatu Mihai 
Gabor 2899/10 Blood Hann Bay Afra S H 2 2 5 15 24 10 5 600 50 35 N N
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Parrag Péter JR 70067 Hk Alíz Of Vojvodina Gladiator S H 1 5 6 1 2 500 9 1 N N

Parrag Péter 2786/10 Dérvölgyi-Harcos Amzel S H 2 2 3 7 2 16 5 2 2700 122 40 N N

Paukovits Tibor PKR. VI-11700 Bella Z Tymbarskiej Kniei S B 6 6 1 2 2 11 3 1 32 13 2 4302 160 57 N N

Peller Csaba 15/14 Kálistói Berci K H 1 2 3 1 460 3 1 N N

Peller Csaba 2314/05 Magyarvölgyi Ali K H 5 3 3 9 20 7 1577 236 74 N N

Perjás Béla 3104/H/13 Bass Dvorska Zahrada K H 9 11 2 4 14 40 19 65000 73 32 N N

Perjési Balázs 220/11 Rábaparti Nyomkereső 
Arany S B 7 10 1 3 7 7 35 19 1 4460 134 52 I N

Perjési Tamás 2802/10 Gyütefai Ábel K H 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 0 600 39 2 I

Picz József 3137/13 Kalistói Ali K H 8 10 7 1 10 12 0 0 4 0 52 26 8 2365 78 33 N N

Piskor Máté 3203/13 Vásárosmiskei Hunor Dina S H 1 1 7 N N

Pomsár lászló Bhv.18/H/14 Kaya z Roznovskey Luky S B 2 3 1 3 2 1 12 3 6 900 32 9 N N

Pukánszki Zoltán 63/H/15 Liesel vom Wolfskopf S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Pukánszki Zoltán 2479/08 Sághegyi Stamesz Leo S H 12 3 2 19 36 14 4 7000 236 101 N N

Radó Zoltán 3042/13 Loncsikai Dóra S H 1 3 3 1 8 6 2 420 46 17 I N

Séra Péter 3050/12 Ricsika Erdei Argo K H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 N

Süveges György 2388/07 Odvaskői Izsó K H 2 7 0 0 3 8 20 9 0 216 92

Szalai Zoltan 3098/12 Tura Galgamenti Cezar K H 8 8 18

Szentesi József 2268/06 Tiszamenti Nyomkövető 
Abu K H 4 1 5 3 1 14 2 0 4104 170 54 N N

Szigeti János 3052/13 Ricskika-Erdei Alíz S H 4 1 3 5 7 14 12 2 48 24 5000 115 45 I

Szutorcsik Dávid 2729/10 Bugaci Basa von Harga K H 1 6 1 4 1 3 16 3 1 1100 69 27 N I

Takács Árpád 2715/05 Körcsönyei Luca S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Takács Árpád 2493/08 Rábaparti Vadász Kroni K H 15 9 0 0 3 8 0 0 2 0 37 6 10500 249 148

Takács Barna 0433446 Csipke vom Harga S H 2 14 2 18 3 8 300

Tilinger Miklós 240/13 Blood Hann Bay Eros K B 9 11 3 17 1 41 14 4000 85 33

Tóth Pál 9879 Astor Bertovicov dvor K B 11 3 1 8 9 2 34 9 1 9150 81 29 N N

Tóth Pál 2220/04 Borosmenti Vadász Adél S H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N

Vaáry József 3078/13 Sashegyi Berta S H 1 1 2 3 7 800 31 16

Vajda Csaba 205/H/08 Judy von Militzers Meute S B 3 2 3 2 4 14 7 1500

Vajda Csaba 231/12 Kis Pipin Alíz S B 10 8 1 10 1 30 18 5000 I

Varga Csaba Ela Hradicnice B 2 4 3 2 11 4 650 15 7 N N

Varga Csaba 2972/11 Likashegyi Bia S B 1 1 28 N N

Varga Tibor 0495347 Válickamenti András K H 3 5 2 10 100

Végh Zoltán 2681/09 Hollós-Völgyi Bori S H 1 5 1 7 2 1 710 51 10 I N

Végh Zoltán 3048/12 Ricsika-Erdei Abu K H 2 3 1 6 1 2 620 7 2 N N

Vereckey Bálint 2425/07 Körcsönyei Nóri S H 3 0 0 0 0 4 0 0 7 0 14 6 2500 142 69 N

Vereckey Bálint 2654/10 Szentpéterföldi Aba K H 15 20 1 1 8 26 0 0 0 0 71 34 12000 270 117 I

Zsirai Jenő Bhv. 4/14 Buckalaki Prof. Hunter 
Inge S B 3 5 2 10 10

Zsirai Jenő 2765/09 Vásárosmiskei Hunor 
Dancsi S H 2 5 1 5 1 3 17 5 1000 110 39
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“S ha már megsebezte, keresse meg, keresse addig, míg meg nem találja, míg bele nem kopik 
a talpa, míg bele nem törik a dereka. Ha pedig akkor sem találja, -inkább haza se jöjjön. 
Mert a sebzett vad elvesztése, a döggé lövés gyalázata minden vadászvétségen túltesz.”

(Széchenyi Zsigmond) 


