
Az Alsónémedi Kóhalma Vt. területén, május
26-án társaságunk tagja, Czérna Pál különle-
ges bakot lőtt. Egy korábban általa már meg-
figyelt bakot keresett, amikor a lucernában
észrevett egy fekvő bakot. Meg volt győződve
róla, hogy az ismert bak van a lucernában. Jó
szél volt, célzóbotján beállította puskáját,
majd rásípolt a bakra. Amikor a vad felállt,
már látta, hogy ez egy másik bak. Nagyon
meglepődött, mert ezt a különleges agancsú
bakot eddig a területen még soha nem látták.
Mivel elejthetőnek ítélte, meglőtte. Lefőzve
nagykoponyával 500 g-osnak bizonyult. 

Dr. Végh Róbert
Kóhalma Vt.

Élete bakja
A tiszalöki Nimród Vadásztársaság a megalakulá-
sának 40. évfordulóján, április 14-én tartotta jubi-
leumi vadászvacsoráját a tiszalöki Tisza Étterem-
ben. Éjfélkor, a tombolasorsoláson számos értékes
nyeremény, köztük ajándékcsomagok, vadászati
lehetőségek, vadászati kiegészítők találtak gazdá-
ra. A tombola fődíja hagyományosan minden év-
ben a vt. intézőbizottsága által felajánlott őzbak le-
lövésének lehetősége volt. Az asztaltársaságunk-
ban ülő Meskóné Szilviára mosolygott Fortuna sze-
rencseasszony, megnyerte a fődíjat. Mivel ő még
nem lépett be a Dianák sorába, megkért, hogy a
tombolán nyert őzbakot én ejtsem el. Nagyon
megörültem a lehetőségnek, mert fiatal vadász-
ként eddig nagyvadra nem vadásztam.

Eljött a várva várt nap, június 3-án hajnalban in-
dultunk vadászni az őzbakra. Nagyon izgultam,
vajon eredményes lesz-e a reggeli vadászat. A Ti-
sza-ártérben gyönyörű ártéri erdősorok, kiterjedt
zöldellő ártéri réteken haladtunk, majd egy óra
cserkelés után láttuk meg a bakot. Nyugodt volt,
szinte észre sem vett minket. A vadászmester, mi-
után elbírálta a bakot, halkan suttogta, lőhető, és
kérte, hogy nyugodtan célozzak. A céltávcsőben
megkerestem és célba vettem a bakot, lőttem.
A bak, az első őzbakom néhány lépés után össze-
rogyott. Az utolsó falat megadása és a töret át-

vételének szertartása örök emlékként megmarad.
Bakomat ezután kizsigerelve bevittük a vadász-
társaság udvarára, elkészítettük a terítéket, a ra-
vatalt, megtörtént az ünnepélyes, jókedvű őz-
bakvadásszá avatás is. A gratulációk után átvet-
tem az avatópálcát.

Köszönet az eredményes vadászatért a vadá-
szok védőszentjének, és köszönet a szép pillana-
tokért a fődíj nyertesének, Szilviának, édesapám-
nak és a vadásztató hivatásos vadászoknak 

Ifj. Nagy Sándor sportvadász
Tiszalök

Az úrkúti aranyérmes kan
Hittem benne, amit nagyon akarunk, az valóra válik. Az én nagy álmom egy
öreg harcos vadkan volt, amelyet nem magaslesről, hanem lóhátról meg-
pillantva, cserkeléssel megközelítve, célzóbotról ejthetek el.

A nagy nap felvirradt, fríz ménemet felnyergeltem, és a házunk mögötti
poros úton kivágtattam a kedvenc erdőmig. Paripámat suttogva lelassítot-
tam, és végignéztük a már jól ismert váltókat. Ajándék volt már nekem az-
nap a csodálatos júniusi napsütés, de örültem a frissítő esőnek is, és a völgy-
ben a hajtásokat csipegető őzbak még szebbé festette a Kab-hegy lábánál
elterülő vadászterületet.

Merengésemet a völgy túloldalán, az erdőszélen felbukkanó látomás sza-
kította félbe. Quintus lovamat a nagy tölgyfánál hagytam, és egyedül foly-
tattam utamat az árkon keresztül az oly régóta vágyott vadkanhoz. Hason
kúsztam a dombélig, keresőtávcsövemen keresztül megpillantva, még le-
vegőt is alig mertem venni. A kora esti fogyó világosságban még jól láttam
hatalmas agyarát, jobb első lábán egy korábbi lövésből szerzett sérülést vél-
tem felfedezni. Tudtam, hogy közelebb kell jutnom, így a fák takarását ki-
használva lopakodtam előre. 80 méterre sikerült megközelítenem a turká-
ló öreg harcost. Célzóbotomat óvatosan szétnyitottam, fegyveremet jól
megtámasztottam, és megérintettem az elsütőbillentyűt. Jól hallottam a
becsapódást, de a vadkan eltűnt a sűrűben.

A szívverésemen kívül mást nem hallottam, tudtam, éreztem, hogy a lőtt
vad itt van tőlem nem messze. Vártam, kavarogtak a gondolataim, és fegy-

verrel a kezemben elindultam a rálövés helyére. A vérnyomon tíz méter
megtétele után már könnyek homályosították szememet – ott feküdt a kan.
Megszűnt körülöttem az idő, sokáig, nagyon sokáig ültem az oly régóta vá-
gyott zsákmányom mellett. Miközben e sorokat írom, itt van előttem az
aranyérmes trófea, amelynek bal oldali nagyagyara 23,5 cm, a jobb oldali
24,5 cm. Csodálatos ajándékot kaptam Dianától, az álmom valóra vált.

Lipp Adrienn
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Balról Vajtó Péter hivatásos vadász, jómagam és
Vinginder Csaba vadászmester az első őzbakomnál

Első őzbakom

A boldog elejtő a trófeával

Első őzbakom – a nyeremény őzbak
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