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A népi hiedelem úgy tartja, a karácsony elõtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe
öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, s a béke dalát énekli. Ahhoz, hogy ezt
meghallhassuk, figyelnünk kell, és szívünknek tisztának kell lennie. 
A karácsony a kereszténység legjelentõsebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszer-
te a szeretet, az öröm, a békesség, az otthon ünnepe. Éppen ezért aligha vannak ben-
sõségesebb, meghittebb napjai az esztendõnek, mint ezek – feltéve, ha szép és szeretet-
teljes.
Szívbõl adni mindig öröm, de a karácsonynak nem az ajándékozás a lényege. Jó meg-
teremteni a hangulatot, megadni a módját az ünnepnek, széppé, illatossá varázsolni
a lakásunkat és örömmel adni annak, akit igazán szeretünk. De nem ettõl lesz igazi
a karácsonyunk! Sokkal inkább a közösségtõl, a meghitt együttléttõl, a találkozások-
tól, a kiadós beszélgetésektõl. Attól, ha nem felejtjük a karácsony valódi értelmét: az
együvé tartozás, a hit, a remény, a család ünnepe.
Ezek a jeles ünnepnapok jó alkalmat teremtenek arra is, fõleg így az év vége közeled-
tével, hogy egy kicsit megálljunk, visszatekintsünk a mögöttünk hagyott idõszakra. 
Az iszapkatasztrófa kapcsán a vadásztársadalom az összefogásával, a szolidaritásá-
val, a segítõkészségével követendõ példát mutatott mások számára is. Ha ezt az erõt
a mindennapjainkban holnap is fel tudjuk mutatni, „hegyeket” mozgathatnak meg
Veszprém megye vadászai. Én hiszek e közösség erejében.
E gondolatok jegyében kívánok minden vadásztársamnak áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendõt!

Pap Gyula

Évek óta tudatosan tervezi a
Veszprém Megyei Vadászkama-
ra, hogy nyit a nagyközönség, a
civil társadalom felé. Ennek a fo-
lyamatnak a részeként egy olyan
kulturális rendezvénysorozatot
kívántak tetõ alá hozni, amely
megerõsíti a vadászbarátságo-
kat, ugyanakkor az összejövetel-
re a civileket is szívesen látják,
akik ezen keresztül is bepillan-
tást nyújthatnak a vadászok éle-
tébe.
A kamara hathatós közremûkö-
désével a Veszprém Megye Vad-
gazdálkodásáért Alapítvány ta-
valy indította útjára a Bakonyi
Vadászesték rendezvénysoroza-
táét. A nagy sikerre való tekin-
tettel ezt az idén folytatódott a
rendezvénysorozat, de már a va-
dászkamara szervezésében és
Vadászkamarai esték néven.

A szervezõk kitettek magukért,
már az elsõ alkalommal jól meg-
választott elõadókkal és érdeklõ-
désre számot tartó témákkal vár-
ták az embereket. A veszprémi
összejövetel részvevõi a szervezõk
minden elõzetes reményeit felül-
múlták, majd 150-en voltak kí-
váncsiak az eseményre.

Elsõként Vezsenyi Imre, a
Veszprém megyei Mezõgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal vadá-
szati osztályvezetõje kapott szót,
aki a megye vadgazdálkodási
helyzetérõl, a fenntartható vad-
létszámról beszélt. (Elõadásával
külön cikkben foglalkozunk.)

Õt Maróti Béla, a vadászka-
mara kynológiai (vadászkutya)
bizottságságának elnöke követte,
aki a tõle megszokott élvezetes
stílusban adta elõ kutyás történe-
teit. A szakembernek neve van a
kutyások között, hiszen az Or-
szágos Vérebegyletben is vezetõ
tisztségviselõ. Mint mondta, az
egyetemes vadászkutya kultúrá-
ért dolgoznak, fáradhatatlanul.
Társaival együtt nagy vehemen-
ciával láttak munkához, tavasszal
a Bakonyerdõ sárosfõi vadászhá-
zánál a vérebesekkel jöttek ösz-
sze, májusban a vizslásokat szin-
tén a Bakonyerdõhöz vitték,
Huszárokelõ-pusztára. Nagyvá-
zsonyban CAC kutyakiállítást
rendeztek, ahol a vadászkutyá-
sok legjobbját a Veszprém Me-
gyei Vadászkamara különdíjával
jutalmazták. A közelmúltban pe-

dig szintén Sárosfõn tartottak va-
dászkutya munkavizsgát. 

A Veszprém Televízió immár
másodszor érdemelte ki a Kitten-
berger Kálmán országos sajtódí-
jat. Két évvel ezelõtt a „Vérebve-
zetõ nyomában” címû filmmel
nyertek, most pedig a „Kelet-Af-
rika vándora voltam” címûvel 

érdemelték ki az elismerést. 
A mûvet a megyei vadászkamara
is támogatta, így mi sem termé-
szetesebb, hogy a Vadászkamarai
esték alatt nyilvános filmvetítést
tartottak. A film nemcsak a zsû-
ri, hanem a megyei vadászok tet-
szését is elnyerte.

A Vadászkamarai esték elsõ
házigazdája Pap Gyula kamarai
elnök volt, aki azonban átadta a
stafétabotot Markó Jánosnak, a
jövõben õ viszi majd a prímet, hi-
szen a szervezõi feladatok orosz-
lánrésze is reá hárul. Ehhez a 
Diána Vadászhölgyklub tagjaitól
remélhet támogatást. 

Markó János bemutatkozásá-
ra nem kellett sokat várni, hiszen
december elsõ napjaiban a Ba-

kony szívében, Bakonybélben
folytatódott a Vadászkamarai es-
ték rendezvénysorozat. Úgy lát-
szik, az esemény gyökeret vert a
vadászok között, mert a zord idõ,
a havazás ellenére ismét szép
számmal jöttek el, s töltötték
meg a bakonybéli faluházat.
Vélhetõ, hogy az elõadások té-

maköre is felcsigázták az érdek-
lõdést, hiszen a szervezõk tartal-
mas és tanulságos programot 
állítottak össze Aktuális állat-
egészségügyi kérdésekrõl tartott
alapos tájékoztatót dr. Bognár
Lajos, az élelmiszerlánc-felügye-
letért és agrárgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár. Szabó Fe-
renc, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium vadászati osztályvezetõje
a terítékadatokat, a vadászat
helyzetét elemezte. Húsba vágó
kérdésekkel, vagyis a vadhús
helyzetével foglalkozott Csehkis
Imre, Vadex vadfeldolgozási ága-
zati igazgató. 

(Az elhangzottakkal külön
cikkben foglalkozunk lapunk. 2.
oldalán.)

Nagysikerû találkozókon vagyunk túlA karácsony öröme 
mindenkié

Vadászkamarai esték néven régi-új rendezvénysorozat indult

Ilyen élénk érdeklõdésre a legnagyobb jóindulattal sem számítottak 
a szervezõk. Szép este volt!

Elkészült a
kamarai honlap

A vadászkamara vezetése hitet
tett amellett, hogy nyit a nagy-
közönség felé. Ennek ékes bizo-
nyítéka, hogy elkészült a Veszp-
rém megyei Vadászkamara saját
honlapja, ami a www.vmvk.hu
címen érhetõ el! 
A látogatást minden vadásztár-
sunknak ajánljuk!
A honlapon minden közérdekû
információt megtalálnak a ka-
mara tevékenységérõl, az el-
nökségrõl. Naprakész informá-
ciókat töltöttünk fel kamarai
hírekrõl, eseményekrõl, vagy
vadásztársasági eseményekrõl,
nagyobb trófeákról. A honla-
pon videókat is találnak, példá-
ul a megyei vadásznapról, a va-
dászkamarai estékrõl, vagy ép-

pen a segélyátadásról. A hatá-
lyos jogszabályok szintén elér-
hetõk itt. 

A honlapról közvetlen átjár-
hatóságot biztosítottunk az Or-
szágos Magyar Vadászkamara,
illetve megyénk két erdõgazda-
sága, a Bakonyerdõ, illetve a
Verga irányába is. Ez e lehetõ-
ség a vadásztársaságok saját
honlapjai felé is nyitott.

Várjuk a megyében élõ azon
mûvészek jelentkezését is, akik-
nek vadászati témájú alkotásaik
vannak.

A honlapon van egy galéria,
ide szívesen feltöltjük az alko-
tásokról készült képeket, ahogy
ezt Gyurom János, pápai va-
dásztársunk, természetfotós
esetében már megtettük.

Ahhoz, hogy a honlapunk
még frissebb és érdekesebb le-
gyen, a vadásztársak segítségét
kérjük.

Amennyiben olyan hírrel, ér-
dekességgel, információval tud-
nak szolgálni, ami a vadásztár-
sadalom érdeklõdésére tarthat
számot, kérjük, küldjék el a
veszprem@omvk.hu E-mail cí-
mre, s mi azt szerkesztett for-
mában közzétesszük!

Közérdekû információkat,
híreket, eseményeket,

érdekességeket egyaránt tartal-
maz a kamarai honlapunk

Vadászok segítettek vadászokon
Az iszap-katasztrófa károsultjai-
nak megsegítésére, a Dél-bako-
nyi Vadásztársaság, a Tapolca-
medence Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület kezdemé-
nyezésére a Veszprém Megyei
Vadászkamara felhívást intézett
a megye vadgazdálkodó egysége-
ihez. Ebben azt kérték, hogy le-
hetõségükhöz mérten legalább
50.000 forintot (egy szarvaste-
hén értékét) juttassanak el a 
rászorulókhoz. Ezzel szinte
majdnem egy idõben hasonló
kezdeményezést tett közzé a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Vadászkamara is. 
A segélykiáltást nem csak e két
megyében, de az országban is
nagyon sokan meghallották. 
A felhívásra nem csak a vadász-
társadalom, hanem civilek is
(például a Diana Vadászhölgy
Klub) megmozdultak, összesen
34 szervezet ajánlotta fel segítsé-
gét. Többen a vadgazdálkodó
egységeknek közvetlen támoga-
tást adtak, illetve sokan a kár-
mentõ alapba fizettek. 

A kamarai gyûjtés így is rend-
kívül eredményesnek mondható.
A veszprémi Tapó Fogadó és Ki-
rályi Étteremben tartott ünne-
pélyes adományátadón az iszap-
kataszrófában kárt szenvedett
hat devecseri vadászembernek
személyesen adtak át 300–300
ezer forint támogatást. Az ado-
mányokat Pap Gyulától, a
Veszprém Megyei Vadászkama-
ra-, és Jámbor Lászlótól, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei

Vadászkamara elnökétõl vehet-
ték át. (A vadászkamarai esték
rendezvénysorozat bakonybéli
állomásán egy újabb vadásztárs
is adományt vehetett át.)

A támogatottak nagyon meg-
hatódtak. Az adományt hálásan
megköszönték. Mindannyian
örömüknek adtak hangot, hogy
a vadásztársadalomban még él a
szolidaritás.

Pap Gyula kifejtette, a gyûjtés
elején kérdés volt számukra,
hogy egyéneket, vagy vadgazdál-
kodó egységeket segítsenek. Eb-
ben a tragédiában úgy gondolták,
a személyre szóló támogatást je-
lenleg fontosabb.  A gyûjtést
ugyanakkor nem fejezték be, va-
lamint már megkezdõdött a vad-
gazdálkodó egységek támogatása
is. Csongrád megyébõl például
apróvad telepítéssel segítenének
az iszappal elöntött területek va-
dásztársaságainak az élõvilág mi-
elõbbi regenerálódásához.

(Az eddigi adományozók:
Veszprém Megyei Vadászkamara,
Tolna Megyei Vadászkamara,
Dél-Bakonyi Vadásztársaság, Ta-
polca-medence Környezetvédel-
mi KHE, Sümegi Kinizsi Vt.,
Marcal Bitvaközi Vt., Újkúti Vt.,
Bakony-menti Vt., Vaszar-Gecse
Vt., Darza-menti Ftk., Hajag Vi-
déki Vt., Balatonkenese és kör-
nyéke Ftk., Hertelendi Környe-
zet- és Természetvédelmi Khe.,
Tálod Vt., Hegyi Vadászok Vt.,
Fehérkõ Vt., Õsi-Sárrét Vt.,
Marcal-Sólyom Vt., Somlótája
Vt., Fekete István Vadásztársa-
ság, Tanulmányi Erdõgazdaság
Zrt. (Sopron), Soproni Fertõtáj
Vt., Szanyi Dózsa Vt., Szigetköz
Vt., Agg-Duna Vt., Hubertus Vt.
Detk, Csongrád megyei Vadász-
kamara, Tési-fennsík Vt., Diana
Vadászhölgyklub Veszprém, Ber-
hida-Õsi Ftk., Bakony Környe-
zetvédelmi és Vadgazdálkodási
Egyesület, Széchenyi Zs. Vt.)

Pap Gyula elnök köszöntötte a vendégeket.
Bajban is jól vizsgázott a megyei vadászkamara
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Izgalmas véghajrát követõen,
mindössze szétlövés után szüle-
tett végeredmény a Vadászkama-
rai Nagydíj lõversenyen.
Ahogy az már megszokott, rend-
kívüli népszerûségnek örvend a
Veszprém Megyei Vadászkamara
Nagydíj lövészversenye, ennek
megfelelõen ma már nagyon ko-
moly rangja van. A résztvevõk
nagy száma is azt jelzi, igazi kihí-
vás ez a megmérettetés a vadá-
szok számára. Az idén minden
eddiginél több, összesen 18, há-
rom-három fõs csapat nevezett,
köztük a Diana Vadászhölgy
Klub egy csapata is.

A balatonfûzfõi lõtéren a ha-
gyományoknak megfelelõen futó
nyúl, fogoly, keresztbehúzó fá-
cán, röptetett kacsa és
toronykakas mozgását utánzó
korongokat kellett eltalálniuk a

vadászainknak. A vadászatokon
rendkívül fontos a biztos kéz, a
rendezvény gyakorlásnak, rutin-
szerzésnek is megfelelt. Izgalom
is volt bõven, hiszen esélyesek-
nek kikiáltottak maradtak le a
dobogó legfelsõbb fokáról. A fér-
fiak végsõ egyéni helyezései pe-
dig csak szétlövés után dõltek el.

A kamarai nagydíjat a Fekete
István Vadásztársaság (Lángi Pé-
ter, Ari Zoltán, Balogh László)
csapata vihette haza, 74 pontot
szereztek. Megelõzték a Cserép-
törõket (Siffer Géza, Varga Lajos,
Farkas Imre), illetve Reme-
tekanokat (dr. Velegi Sándor,
Zatkalik Attila, dr. Döme Péter),
amelyek 71–71 pontot szereztek. 

Egyéniben Borsos Bence (Fe-
kete I. Vt.) 31 ponttal nyert, a 28
pontos Balogh László (Fekete
István Vt.) elõtt. 27–27 pontja

volt Farkas Imrének (Cseréptö-
rõk) és dr. Döme Péternek
(Remetekan), a szétlövés az
elõbbinek kedvezett. A további
sorrendet is csak egy-egy pont, il-
letve szétlövés döntötte el: 5.
Kokojev Vitalj (Tési-fennsík Vt.
26 pont), 6. Király Balázs (Cser-
kelõ, 25 pont), 6. Sztankovics
László (Somlótája Vt., 25 pont),
7. Zángó Zoltán (Tési-fennsík
Vt., 25 pont), 8. Nagy Balázs
(Sobori Vt., 24 pont), 9. Ari Zol-
tán (Fekete Is. Vt., 24 pont), 10.
Vízi Norbert (Bakonyerdõ Zrt.,
24 pont). A nõknél Fódi Lás-
zlóné, Surányi Gabriella, Kauff-
mann Margit volt a sorrend.

A jó hangulatú versenyt baráti
beszélgetés zárta. A Dél-bako-
nyi Vadásztársaság vaddisznó
süldõ pörköltjének is nagy kelet-
je volt.

Elsült a puskájuk

Érdemes volt koncentrálni, mert nüanszokon múlt a siker

Beindult a kynológiai bizottság
Ennél aktívabban nem is kezd-
hették volna a munkát az újon-
nan alakult kynológiai bizottság
tagjai. Maróti Béla bizottsági el-
nök irányításával olyan tartal-
mas és mozgalmas évük volt,
amilyet nehéz lesz felülmúlni.
A Veszprém Megyei Vadászka-
mara Kynológiai Bizottsága a
terveknek megfelelõen elsõ
programjaként, a Magyar Véreb-
egylet támogatásával megtartot-
ta a vérebvezetõ képzõ tanfolya-
mát, melyhez a Bakonyerdõ Zrt.
devecseri erdészetéhez tartozó
sárosfõi vadászháza megfelelõ
helyszínt biztosított. A házigaz-
dák teljes ellátással várták a
résztvevõket, az odafigyelést, a
felkészülést semmi nem hátrál-
tatta.

Az elõadásokat dr. Buzgó Jó-
zsef, a Magyar Véreb Egylet el-
nöke, egyben munkabíró, és
Maróti Béla, az MVE felügyelõ
bizottsági elnöke, munkabíró,
tartották reggeltõl késõ délutá-
nig. Megtiszteltetés volt számuk-
ra, hogy az erdõgazdaság vezeté-
se, egész vadászszakmai stábja
és a kamara kynológiai bizottsá-
gának tagjai egyaránt részt vet-
tek az elõadásokon.

Az elõadások tartalmilag igye-
keztek minél átfogóbb ismerete-
ket átadni a véreb tartásához, a
kölyök kiválasztásán keresztül a
tanítás kezdeti, majd bevadászá-
si szakaszán át a tenyészkutya ki-
választáshoz szükséges vizsgá-
kig, versenyekig.

A tanfolyam biztosított egy
hetes felkészülési idõt a második
fordulóra, amikor három elõ-

vizsgára jelentkezett véreb mun-
káját kísérhették végig a hallga-
tók és mondhattak véleményt a
látottakról. Elõvizsgát tett ku-
tyák: Odvaskõi Izsó (négyéves
hannoveri véreb kan, vezette:
Süveges György, 242 pont), Hei-
teri Kópé (hároméves hannoveri
véreb kan, vezette: Hári  László,
217 pont), Tölösi Erdõjáró Ál-
mos (kétéves Hv.kan, vezette:
Horváth Róbert, 208 pont)

A kynológiai bizottság az év
nyarán ismét a Bakonyerdõ Zrt-
ét választotta partnernek, ezút-

tal a huszárokelõ-pusztai va-
dászháza parkjában tartottak
vizsla mustrát a megye vizslás
vadászai részére. A csodálatos
környezetbe szóló meghívást 
21-en fogadták el. A kynológiai
bizottság részérõl jelen volt még
Farkas Imre, aki a Tapolca térsé-
gi kutyás vadásztársaival érke-
zett a rendezvényre.

A jelenlévõknek Maróti Béla
vizsla MEOE munkabíró tartott
szóbeli szakmai kiképzési elõ-
adást. Délután a megjelent vizs-
láké volt a fõszerep, tréningez-
tek szõrmés és szárnyas vaddal.
Ismét köszönet jár a Bakony-
erdõ Zrt-nek, a társaság munka-
társainak, akik nagyban hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez.

Az õsz ismét Sárosfõre szólí-
totta a vadászkutyásokat, a
kynológiai bizottság ide szerve-
zett vizslafélék részére vizsgát.
Maróti Béla is elégedettségének

adott hangot, hiszen a megmére-
tésre 22 vizslát hoztak, amely or-
szágosan kimagaslóan magas
számnak számít. Látszik, hogy
megyénkben erõsödik a vadász-
kutya kultúra, ami a kynológiai
bizottság munkájának is az ered-
ménye. A jelentkezõ ebek közül
18 volt sikeres, s kapta meg a 
bizonyítványt.

Vadász s kutyája egyaránt jól teljesített Sárosfõn

Ezt nem lehet megunni
A Veszprém megyei Vadászkamara a hagyományoknak megfe-
lelõen ezúttal is a pápai agrárexpó zárónapjára idõzítette a
megyei vadásznapot. Akik kilátogattak az eseményre, egész bi-
zonyosan nem csalódtak, a szervezõk ugyanis igencsak kitettek
magukért. 
Ahogy azt már megszokhattuk, a megyei vadászok programkí-
nálata nagymértékben emeli az agrárexpó fényét. Vadászaink
ezúttal is kitettek magukért, programjaikkal elnyerték a nagy-
közönség tetszését. Az érdeklõdõk közül sokan vasárnapra idõ-
zítették az expólátogatást, éppen a vadásznapi események mi-
att. Mert a Veszprém Megyei Vadászkamara programjai egy-
szerûen kihagyhatatlanok!

A megyei vadásznap minden évben a megszokott forgató-
könyv szerint zajlik, mégsem lehet megunni. Az emelkedettség-
hez hozzájárul, hogy a megyei vadásznap szokás szerint Szent
Hubertus-misével indul, ezt követõen felpörögnek az esemé-
nyek. E napon díjazzák a jó munkát végzett vadászokat, az új
vadászok is ekkor tesznek esküt. A Bakony Vadászkürt Egylet
bemutatóját is nagy érdeklõdés övezte.

A trófeakiállítások érdekessége, hogy minden alkalommal
más mutatja be „kincseit”. Minden évben olyan kollekcióba te-
kinthet be a nagyérdemû, ami csak itt és most  a látható – ezek
egyszeri alkalmak. Nagy sikerrel zajlik a hagyományos vadász-
kutya-, valamin vadászíjász bemutatók is. A megyei vadásznap
alkalmából hirdették meg az „Erdõk világa” gyermekrajzpályá-
zatot, amelyre 63-an 70 pályamûvet adtak be. Az ifjúság neve-
lésére sokat áldoz a vadászkamara. A rajzpályázatra négyszáz-
ezer forintot költöttek, minden jelentkezõ kapott oklevelet,
ajándékot.

Szokás szerint a nap szenzációja a vadásztársaságok fõzõver-
senye. Érdekes, már a reggeli tûzgyújtáskor sokan ott serteper-
téltek a kondérok körül. Ezúttal 20 csapat szállt ringbe finom-
ságaival. A vadászkamara fõdíját a Kõtenger Vadászati Földtu-
lajdonosi Közösség vihette haza, vaddisznósüldõ-pörköltjükért.
A Veszprém megyei Vadászati Védegylet fõdíját a Bakonyerdõ
Zrt. érdemelte ki, a csapat vargányás szarvaspörköltet készített
medvehagymás pogácsával. Pápa város különdíjasa a berhidai
földtulajdonosi közösség kakukkfüves vaddisznósültje lett. 
A közönségdíjat a Hegyi Vadászok Vadászati Közhasznú Egye-
sülete kapta, õk csülkös, babos pörköltet készítettek. 

A fõzõverseny elsõ helyezettje a Diana Vadászhölgy Klub
(szarvasszelet, vadfasírozott), második a Nádler Herbert Vadá-
szati Egyesület (gombás, csülkös vaddisznópörkölt), harmadik a
Somló-tája Vadásztársaság (ugodi vadpörkölt). A megjelenéséért
a Diana Vadászhölgy Klub, a látogatók kiszolgálásáért a Marcal-
Bitva-közi Vt., ételegyütteseiért a berhidai földtulajdonosi közös-
ség vehette át a Veszprém Megyei Vadászkamara díját.

A szeptemberi szarvasbõgés az
idõjárás változatosságának kö-
szönhetõen az egész megyében
rapszodikusan alakult. Voltak
intenzívebb, aztán pedig néma
idõszakok. Az idei megyei re-
kord gímbikát a Somló-tája 
Vadásztársaság területén lõtték.
Immár negyedik alkalommal
hívták vendégeiket, vadászaikat,
munkatársaikat, partnereiket a
Bakonyerdõ Zrt. sárosfõi va-
dászházához. Korn Ignác vadá-
szati osztályvezetõ elmondta, a
hideg idõ elvileg kedvezett volna
a gímszarvas párzásának, csak-
hogy a folyamatosan szakadó
esõ szétverte a nászt. Szeptem-
berben a Bakonyerdõ vadászte-
rületein 161 bikát sikerült elejte-
niük, ezek átlagsúlya hat kilo-
gramm volt. 130-at már le is bí-
ráltattak, az érmesarány 50 szá-
zalékos. A trófeák közül 20 da-
rab volt nyolc kilogramm feletti,
egy pedig átlépte a tízkilós álom-
határt is. A legszebb bika a
devecseri erdészet területén
esett, a trófea súlya 10,81 kilo-
gramm volt, amire 213,8 pontot
adtak a trófeabírálók, ezzel
aranyérmes minõsítést kapott. 
A bikát egy osztrák vendég ejtet-
te, a kísérõje Csabai Zsolt hiva-
tásos vadász volt.

A Tapolca-medencében meg-
szokott, hogy a szeptemberi va-
dászszezon lezárásaként a lova-
sok és a vadászok védõszentje,
Szent Hubertus elõtt együtt tisz-
telegnek a helyi lakosok, vala-
mint a vadászok, emellett bemu-
tatják a szezon „termését”. A ce-
remóniát, idén Gyulakesziben
tartották. Baracskay Lajos va-
dászmester arról tájékoztatott,
hogy szeptemberben 17 bikát
lõttek, amibõl négy volt érmes.
Ez hárommal kevesebb mint ta-
valy, de a körülményekre tekin-
tettel ezt is sikerként értékelték. 
A legnagyobb bikájuk trófeája
8,4 kilogramm volt.

Tíz évvel ezelõtt volt ilyen jó a
bõgés a Somló-tája Vadásztársa-
ság területén, mint amilyen az
idén. Ez azt jelenti, hogy az el-
múlt évekhez képest határozot-
tan, a tavalyihoz képest pedig lé-
nyegesen jobb volt, nyilatkozta
Süle Árpád, a társaság fõvadá-
sza. Elégedettségének lehet is
oka, hiszen az idei megyei re-
kord is náluk esett, ez 11,84 kilós
volt, a trófeabírálóktól 228,3
pontot érdemelt. Szeptember-
ben egyébként 18 bika került te-
rítékre, amelybõl három arany,
hét ezüst, öt pedig bronz minõsí-
tést kapott. 

A társasághoz hagyományo-
san osztrák és német vendégek,
újabban pedig csehek is járnak.
Mindannyian elégedetten távoz-
tak. A korábbi évekkel ellentét-
ben szeptember végén még mind
a 18 trófea ott volt a vadásztár-
saságnál, a vendégek az agan-
csokat a vadászatuk végén nem
vitték el azonnal, ezért úgy dön-
töttek, a kollekciót bemutatják a
vadásztársaknak és a szomszé-
doknak. A trófeamustrának nagy
sikere volt, ezért vélhetõ, hogy
jövõre megismétlik.

Négy vadásztársaság mintegy
negyven trófeáját mutatták be a
sümegi Kisfaludy vendégház ud-
varán. Az immár hagyományos-
nak mondható mustrán három
sümegi – Fehérkõ, Karikástetõ,
Kinizsi – és a Türje és környéke
Vadásztársaság tagjai tették köz-
szemlére a szeptemberi eredmé-
nyeiket. Az idei legnagyobb bi-
kájuk egy 8,5 kilogrammos volt,
amely ezüst minõsítést kapott,
és a Karikástetõ területén esett.

Tóth Balázs fõvadász elmond-
ta, a szezonnal a Kinizsi kivéte-
lével mindenütt elégedettek 
voltak. A bõgés késõn indult,
nagyjából mégis meg tudták lõni
az elõírt mennyiséget.

Trófeaszemlék megyeszerte

A hagyományos bakonyerdõs trófeamustra
évrõl évre nagyobb számú érdeklõdõt vonz

Varga Lajos kísérõvadász és Tóth Balázs fõvadász a 8,5-es trófeával

Az elmúlt tíz év legjobb bõgése volt a Somló-tája Vadásztrársaságnál
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Nemzeti Vadászati Stratégia készülSok vagy kevés a vad?
A kérdésre nehéz választ adni: mihez képest? A vadászok szerint né-
ha kevés, akik az erdei vadkároktól szenvednek, azok szerint viszont
mindig sok. Ilyen présben kell meghatározni a megye optimális vad-
létszámát.
Érdekes és tanulságos elõadással állt a Vadászkamarai esték hallga-
tóság elé Vezsenyi Imre, a Veszprém megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal vadászati osztályvezetõje. A hatóság évekre le-
bontva meghatározza a megyei szinten maximálisan fenntartható
nagyvadlétszámot, amely a jelenleg hatályos elõírások szerint a kö-
vetkezõ: gímszarvasból 5300, dámszarvasból 410, õzbõl 7260, muf-
lonból 240, vaddisznóból 3930. Vezsenyi Imre ugyanakkor hozzátet-
te, a létszám mind az öt faj esetében meghaladja ezt a mértéket. Volt
egy idõszak, amikor a muflon és a dám állományt a megyében meg
akarták szüntetni, de szerinte ez szükségtelen, hiszen nagyon ala-
csony az egyedszámuk, ugyanakkor színesítik a vadászati palettát.

A vadásztársaságok számára a legfõbb bevételi forrás a gímbika
trófea. A gímállomány becsült létszáma nyolcezer körüli a megyében.
Az idei teríték már meghaladja a négyezret. Gímbikából megyénk-
ben 1100–1200 darab került terítékre évente, ezeknek az egyharma-
da érmes trófeájú, ami nem mondható rossz aránynak. Az idei 
megyei rekord 11,72-es, amit a Somló-tája Vadásztársaság területén
lõttek. Az osztályvezetõ sajnálattal állapította meg, egyre több a mí-
nuszpontos – vagyis a fiatal – kilövés, ezek aránya ma már meghalad-
ja a tíz százalékot. Ez figyelmeztetõ jelenség!

A dámszarvas becsült állománya az elmúlt években 800-900 között
mozgott, a teríték tavaly már meghaladta a 400-at. A kilõtt dámbikák
száma az elmúlt tíz évben 80–100 között volt, ezeknek mindössze a
húsz százaléka az érmes. 

A megyei õzállomány becsült létszáma 12 ezer körüli, az idei terí-
ték megközelíti a hatezret. Õzbakból 1800 körül lõnek évente, az ér-
mes arány elenyészõ. Vezsenyi Imre megjegyezte, az õzállomány sok
lehetõséget rejt, ezt jó lenne ha a vadásztársaságok is felismernék.
Kis odafigyeléssel sokkal több érmes bakot lehetne terítékre hozni,
ami jó bevételt hozhatna a vadgazdának. De hát itt is jellemzõ a ko-
rai kilövés, a mínuszpontos elejtések aránya közelíti a tíz százalékot.

A muflonállomány 1200–1400 közötti, a teríték már meghaladja a
hatszázat. Az elejtett muflon kosok száma folyamatosan emelkedik,
tavaly 190 volt. A számok azt mutatják, hogy megyénk muflonpopu-
lációja kiváló, a kosok közel fele érmes. 2009-ben az országos rekord
is nálunk, a Bakonyerdõ Zrt. területén esett.

A vaddisznót minden erõvel vadászni kell, hiszen a számuk már sú-
rolja a tízezret! Ebbõl az utóbbi tíz év átlagában évi hétezer körül lõt-
tek, tavaly az érmes agyarak száma 240 volt.

Megyénkben az apróvad – egy-két társaság kivételével – nem jel-
lemzõ. A fácán állománya 25 ezerre, a mezei nyúlé tízezerre, a fogo-
lyé ezerre tehetõ, a teríték fácánból tízezer, nyúlból ezer alatti, fo-
golyból pedig elenyészõ.

Megyénkben egyéb apróvadfajok is élnek, szarka, dolmányos var-
jú, róka, borz, nyest, házi görény, aranysakál, legnagyobb állományuk
a rókáknak, illetve a varjúknak van. Az osztályvezetõ megjegyezte, a
közelmúltban Tótvázsony térségében több aranysakált is lõttek. En-
nek a fajnak a rohamos mérvû elszaporodása országos gond, jelenlét-
ük az õzállományt veszélyezteti.

A mezõgazdasági és az erdei vadkárok mértékérõl szólva kifejtet-
te, ez a 90-es évek elejétõl egy évtizeden keresztül folyamatosan és
drasztikusan nõtt, azóta viszont – igaz, nem látványosan – csökken.

A közeljövõben jelentõs változá-
sokra számíthat a vadásztársa-
dalom. Többek között készül a
Nemzeti Vadászati Stratégia,
tervezik módosítani a vadászati
törvényt, a vadkísérõ jegyet.
Mindez a Veszprém Megyei Va-
dászkamara által szervezett Va-
dászkamarai esték rendezvény-
sorozat keretében hangzott el
Bakonybélben.
Aktuális állategészségügyi kér-
désekrõl adott tájékoztatást 
dr. Bognár Lajos, az élelmiszer-
lánc-felügyeletért és agrárgazda-
ságért felelõs helyettes államtit-
kár. Nógrád megyében 2007. eleje
óta van megállapított sertéspes-
tis betegség, Pest megye bizo-
nyos területein ugyanaz év de-
cembere óta zajlik a járvány. Az
állategészségügyi hatóság szigo-
rú és hathatós intézkedéseket ve-
zetett be, a fertõzött területeken
kívül Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye bizonyos terüle-
tei is vadászati korlátozás alá ke-
rültek.

Mostanáig 262 eset fordult elõ
hazánkban. 2010-ben már nem
volt sertéspestises eset, ami igen
komoly eredménynek számít! A
vírus továbbterjedését sikerült
megakadályozni. Ha a jelenlegi
helyzet nem változik és az unió
illetékes bizottsága jóváhagyja,
jövõ tavasztól a korlátozások fel-
oldására lehet számítani Heves
és Borsod megyében. Nógrád
megye helyzetét jövõ tavasszal
értékelik újra. A Pest megyei
utolsó gócokban egy-másfél éven
belül ugyancsak letûnhet a vírus,
s akkor az egész ország ismét
mentessé válik.

A veszettség ugyancsak beje-
lentési kötelezettség alá tartozó
betegség. Rendelet alapján – õsz-
szel és tavasszal – csalétekkel tör-
ténik a vakcinázás, ami megelõzé-
si célokat szolgál. 2008. január 1-
tõl az ország nagy része, így
Veszprém megye mentes a ve-
szettségtõl. A továbbiakban vak-
cinázás csak ott folyik, ahol fenn-
áll a kockázat veszélye, vagyis az
ország déli és a keleti határszélén. 

Dr. Bognár Lajos leszögezte,
monitoring az egész országban
folyik, száz négyzetkilométeren-
ként négy róka kilövése kötele-
zõ! Valamennyi természetellene-
sen viselkedõ rókát, vadon élõ
emlõsállatot, jármû által elgá-
zolt-, ismeretlen okból elhullott
rókatetem tényét jelenteni kell
az állategészségügyi hatóságnak!

A vadászok örökzöld témája a
vadkísérõ jegy. Ezzel kapcsolat-
ban elmondta, ahhoz, hogy a va-
dat értékesíteni lehessen, megfe-
lelõ módon nyomon kell tudni

követni, ezt a célt szolgálja a vad-
kísérõ jegy. A jelenlegi hatályos
formátum se a vadászok, sem pe-
dig a hatóság tetszését nem nyer-
te el, ezért módosítják. Jövõ 

évben megváltozik az azonosítási
rendszer, ehhez elõbb rendelet-
módosításra van szükség. A ter-
vezet szerint a vadra mindössze
egy fizikai azonosító (plomba)
kerül, a húst pedig egy dokumen-
tum kíséri. A nyomon követhetõ-
séget az eladónak, a vevõnek a
továbbiakban is biztosítania kell!

Igen sok feladat áll a vadász-
társadalom elõtt, ezt vette 

számba Szabó Ferenc, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium vadá-
szati osztályvezetõje. Elmondta,
a jelenleg hatályos vadászati tör-
vény nagyon sok lehetõséget ad a
vadász vegzálására, amin változ-
tatni, kell, oly módon, hogy ren-
delet polgárbarát legyen. A va-
dászati törvény módosítását a 
jövõ év elsõ felére már sikerült 
a kormányprogramba illeszteni,
ekkor lehet a fennálló anomáliá-
kat rendezni. A vadásztársada-
lom 50–60 ezret számláló fegyel-
mezett csapat, amely közös élet-
formát gyakorol.

A természetvédelemmel soros
együttmûködésben dolgoznak.
Megemlítette, a természetvédõ
ne védje a vadat a vadásztól,
mint ahogy az erdõt sem kell vé-

deni az erdésztõl. A vadászok
már akkor védték a természetet,
az élõhelyet, amikor természet-
védelemrõl még nem is beszél-
tünk. Ugyanakkor túlszaporo-
dott a nagyvadlétszám, a kvóták
meghatározására a jövõben is
szükség lesz. 

A Vadgazdálkodási Alap ki-
ürült, a tízmilliárddal szemben
mindössze tízmillió forintra van

benne. Ez arra nem elég, hogy az
országos adattárat mûködtetni
lehessen, aminek a költsége évi
21 millió forint. A helyzet azért
szomorú, mert ez biztosított
(volna) pályázati lehetõségeket
vadásztársaságok számára. 

Kifejtette, Nemzeti Vadászati
Stratégia megalkotását kezde-
ményezik, amit tavasszal egyez-
tetni fognak a vadászkamarákkal
is. Szerinte példaértékû a Veszp-
rém Megyei Vadászkamara tevé-
kenysége, országos szinten is el-
ismerésre méltó. Nem véletlen,
hogy elsõként Veszprém megyé-
ben vettek részt ilyen vadászati
fórumon. 

Mire a vadhús a tányérba ke-
rül, hosszú folyamaton megy ke-
resztül, kezdve a vadgazdálkodó-
tól a feldolgozón át a szakácsig,
fejtette ki Csehkis Imre, Vadex
vadfeldolgozási ágazati igazgató.
Szerinte ebben a legfontosabb
láncszem a vadfeldolgozó,
ugyanis ott történik a legfeltû-
nõbb változás. Persze ezt a vadá-
szok vitatják, szerintük ugyanis a
vad a meglövéséig elsõ osztályú
áru, ami után a jön, azzal csak
rontani lehet rajta.

Az Európai Unió tagországai-
hoz képest nálunk magasabbak a
húsvizsgálati-, és járulékos állat-
orvosi vizsgálatok költségei. Az
elejtett vad jelölése, kezelése,
forgalomba hozatala meglehetõ-
sen bonyolult, komoly erõt igé-
nyel ezek betartása.

A vadhús az egyik legsokré-
tûbben feldolgozható húsfajta.
Rendkívül jók az összetevõi, a
csirkehúsnál is magasabb a fe-
hérjetartalma, ami 25 százalékos,
kiválóan magas az élvezeti érté-
ke, ízadó-kivonatokban rendkí-
vül gazdag, romlása lassabb,
mint a háztartási állatoké, mind-
emellett antiobakteriális anyago-
kat mutattak ki benne. A vadhús
bio jellegû termék.

A magyar vadállomány, vad-
gazdálkodás világhírû, Európa
szerte szeretik a magyar vadhúst.
Az utóbbi évek átlagában ha-
zánkban 8800–9900 tonna vad
kerül terítékre évente, amibõl
több, mint 8000 tonna a nagyvad.
Ennek fele export, 40 százaléka
vadászrész (saját felhasználás,
vagy helyi felhasználás), a többi
feketekereskedelemben kerül
forgalomba.

A magyarországi húsfogyasz-
tás 70 kilogramm évente, a vad-
húsfogyasztás ennek csak a töre-
déke. Nyugat-Európában fejen-
ként és évente 0,7 kilogramm
vadhúst esznek, nálunk ez az ér-
ték alulról súrolja a 0,4 kilogram-
mot. Ezen jó lenne változtatni.

Aktuális állategészségügyi
kérdésekrõl adott tájékoztatást

dr. Bognár Lajos

Õzállományunk jó adottságokkal rendelkezik, ami sok lehetõséget rejt
a vadásztársaságok számára

A vadászok életében jelentõs változások várhatók

Villanypásztor az agancsban
A Balaton- felvidéken gazdálkodó Újkúti Vadásztársaság területén november 29-én, magányos, furcsa viselkedésû bikát figyelt meg Pauer
Lajos hivatásos vadász és Szegedi László a vadásztársaság tagja. A hatalmas agancsú bika az Asztag-helyi erdõbõl váltott ki a vetésre. 
Lassan, óvatlanul mozgott és a fejét is mereven tartotta. A keresõ
távcsõben jól látszott, hogy az állat fejére és az agancsára nagy
mennyiségû zsinórszerû idegen anyag tekeredett. A két vadász úgy
döntött, megpróbálják elejteni. A bika addigra már belépett egy 
telepített gyümölcsösbe és ott a fák hajtásait csipegette. 

A 85 méterrõl leadott lövés után, a találat helyétõl nem messze
megtalálták a kimúlt bikát. Nagy, 10 kilogramm körüli agancsára
több mint 100 méter villanypásztor zsinórt tekert fel még az
agancstisztítás elõtt. A nyakára tekeredett vezeték a tarkójába is
mélyen bevágott. Letisztítani is csak részlegesen tudott, az agancs
jó része háncsba száradt.

A bika zsigerelt testsúlya 120 kilogramm volt. A koponya kifõzése
és a rengeteg vezeték levágása után 10,3 kg-ot nyomott a mérlegen.
A páratlan 18-as trófea a bírálaton 206,61 pontot kapott, korát 
10 évesre becsülték.

A történet érdekessége még, hogy a bikát július utolsó hetében
õzbakvadászat közben már látták a területen, le is fényképezték. 
A kinagyított képen jól látszik, hogy már nyáron is viselte a furcsa
„kiegészítõt” az agancsán.

Pauer László és Szegedi László
a különleges és kapitális agancsú bikával

Kitüntetett vadászaink
Jó munkájuk elismeréseként az idei évben az alábbi vadásztársaink
részesültek elismerésekben:
Magyar Vadászatért Érdemérem – Takács József (Csángota-ér Vt.).
Országos Magyar Vadászkamara aranyérme – Grisbacher József
(sümegi Kinizsi Vt.)
gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett – Dél-bakonyi Vadásztársaság
Veszprém Megye Vadgazdálkodásért – Berta Márton (Döbrönte-
Váralja Vt.), Kocsor László (Bakonyerdõ nyugalmazott erdész)
Nimród-érem: Gyimóthy Kálmán (Döbröntei Váralja Vadásztársa-
ság), Léman Imre (Hajagvidéki Vt.).
Hubertus Kereszt arany fokozat: Farkas Elemér ( Marcal-Bitvaközi
Vt.), Takács Andor (Marcal-Bitvaközi Vt.), Dobos Ferenc (Bakony-
menti Vt.), Rádóczy László (Boncsos Vt.), Kozics József (Õsi-Sárrét
Vt.), Siffer Géza (Dél-bakonyi Vt.), Filipovits István (Nagyvázsonyi
Kinizsi Vt.), Csizmadia Gábor (Verga, Kab-hegy 2004. Nonprofit
Kft.), Vaspöri Ferenc (Járipatak-menti TVKHE), Somogyi József
(Bakonyerdõ Zrt.).
Hubertus Kereszt ezüst fokozat: Nagy László (Rába-menti
KKHVE), Horváth Károly (Marcal-völgyi Sólyom Vt.).
Hubertus Kereszt bronz fokozat: Pálffy Péter (Döbröntei Váralja
Vt.), Kovács Jenõ (Döbröntei Váralja Vt.), Szabó József (Marcal-
völgyi Sólyom Vt.), Gerencsér Ferenc (Tapolca-medence KKE).

A Bakony szívében, Bakonybélben is rengetegen voltak

Vezsenyi Imre, Vaspöri Ferenc, Szabó Ferenc.
Sok munka áll elõttük
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei   Területi Szervezete elkészítette, s az aláb-
biak szerint ismerteti a vadászjegyek 2011/12 va-
dászati évre történõ  kiadásának és érvényesítésé-
nek a rendjét, amely az elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõ.

Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a kamara
irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32. sz.
alatt lehet.
A vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet,
aki Veszprém megyei állandó lakos. Veszprém me-
gyei állandó lakhellyel rendelkezõ sport és hivatá-
sos vadász csak Veszprém megyében válthat, ill. ér-
vényesíthet vadászjegyet.
A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön erre a
célra készített, UV védelemmel és évszámmal ellá-
tott, alnyomatos bélyeggel történik. 
A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lõjegyzék
bemutatását követõen hosszabbítható meg. 

A vadászjegy ára összesen: 14 000 Ft. (Állami va-
dászjegy 10 000, kamarai tagdíj 3 000, vadászfele-
lõsség biztosítás 1 000 Ft.) A 70 év feletti vadászok-
nak kamarai tagdíjat (3 000 Ft) nem kell fizetniük. 

A vadászjegy kiadás ütemezése :

2011. január 10. 09.00 Rába-menti KKVE
hétfõ 11.00 Hertelendy KTKE   

13.00 Marcalvölgyi Sólyom Vt.

2011. január 11. 09.00 Bakonyér-menti Vt.
kedd 11.00 Takácsi-Malomsok 

Gerencementi Vt.
13.00 Vaszar-Gecse Vt.

2011. január 12. 09.00 Öregséd Vt.
szerda 11.00 Csángotaér Vt.

13.00 Heiter Vt.

2011. január 13. 09.00 Tési Fennsík Vt.
csütörtök 11.00 Hegyi Vadászok Vt.

13.00 Bakony-Menti Vt.

2011. január 14. 09.00 Darza-Menti Ftk.
péntek 11.00 Járipatakmenti 

TVVGKHE
13.00 Nádler Herbert VE

2011. január 17. 09.00 Döbröntei Váralja Vt.
hétfõ 11.00 Marcal-Bitvaközi Vt.

13.00 Somlótája Vt.

2011. január 18. 09.00 Noszlopi Vt.
kedd 11.00 Kislõdi Hunor Vt.

13.00 Hajagvidéki Vt.

2011. január 19. 09.00 Berhida-Õsi Ftk.
szerda 11.00 Õsi Sárrét Vt.

13.00 Balatonfõi Vt.

2011. január 20. 09.00 B.kenese és környéke Ftk.
csütörtök 11.00 Újkúti Vt. 

13.00 Délbakonyi Vt.

2011. január 21. 09.00 Szentgáli Ftk.
péntek 11.00 B.füred és környéke Ftk.

13.00 Tótvázsony és környéke Ftk.

2011. január 24. 09.00 Öreg-Tölgy Vt.
hétfõ 11.00 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.

13.00 Dörgicse és Környéke Ftk.

2011. január 25. 09.00 Dörögdi Medence Vt.
kedd 11.00 Fekete István Vt.

13.00 Fehérkõ Vt.

2011. január 26. 09.00 Képesfa Vt.
szerda 11.00 Sümegi Kinizsi Vt.

13.00 Karikástetõ Vt.

2011. január 27. 09.00 Monostorapáti V.terület Ftk.
csütörtök 11.00 Billege Vt.

13.00 Tapolca Medence KKE

2011. január 28. 09.00 Kõtenger Vfk.
péntek 11.00 Boncsos Vt.

13.00 Cuhai Vén Róka Vt.

2011. január 31. 09.00 Királykúti Vt.
hétfõ 11.00 Magas Bakony VGSKVE

13.00 Koronás Szarvas Kft.

2011. február 1. 09.00 HM VERGA Zrt.
kedd 11.00 Felhõ Veszprémi 

VKVKHE
13.00 Vakcsa Vt.

2011. február 2. 09.00 Tálod Vt.
szerda 11.00 Csingervölgyi Vt.

13.00 Kab-hegy 2004. Kht.

2011. február 3. 09.00 Bakony KVVGE
csütörtök 11.00 Balatoni Nemzeti Park Ig.

13.00 Ötvös Vt.

2011. február 4. 09.00 Orion Vt.
péntek 11.00 Rákosér Vt.

13.00 Tapolca-medence Vt.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott
idõpontban, jegyzék kíséretében (név, anyja neve,
lakcím, vadászjegy száma), a vadászjegyeket sorba
rakva érkezzenek az érvényesítésre, mert az Önök
után következõ vadásztársaság is szeretne idõben
végezni.
Ha valamelyik vadásztársaság semmiképpen sem
tud az ütemezett idõpontban jönni, az kérjük elõre
jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 

2011. február 4-e után egyénileg lehet a vadászje-
gyet érvényesíttetni. 

VADÁSZ     KÜRT
A VESZPRÉM MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA
Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Baracskay Lajos, Békefi József, Pap Gyula. Felelõs szerkesztõ: Békefi József.
Felelõs kiadó: Pap Gyula, vadászkamarai elnök. Készült a Skicc Reklámstúdió Kft. gondozásában. 
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Csererdõ 6/A

Országos elismerés Vadászjegy kiadás rendje

Ismét lesz
VADÁSZBÁL!
Az újkori vadászbálok tör-
ténete egyre inkább be-
ívódik az emberek (s nem-
csak a vadászok!) tudatá-
ba. Ez az a rendezvény,
ahol jelen kell lenni.
A következõ, vagyis a ti-
zenharmadik vadászbál 
– hogy rohan az idõ! –
22001111..  jjaannuuáárr  2222--éénn (szom-
baton) lesz, a már meg-
szokott és elfogadott hely-
színen, a veszprémi Hemo
étteremben. A 19.00-kor
kezdõdõ eseményen a ha-
gyományoknak megfele-
lõen gazdag éteksort, ki-
váló mûsort, fergeteges
hangulatot kínálnak a
szervezõk. 
A talpalávalót a Silverado
együttes szolgáltatja, így
garantáltan lesz mire „csö-
rögni” a placcon. 

Kezdjük együtt az új évet!

A megyei vadászbálra már
most lehet jelentkezni a
kamara 88-422-298-as te-
lefonján.

A Veszprém megyei Vadászkamara is támogatta a
díjazott produkciót.
A Veszprém TV munkáját immár második alka-
lommal találta a legkiválóbbnak az Országos Ma-
gyar Vadászkamara és az  Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet által kiírt Kittenberger Kálmán saj-
tópályázat zsûrije.

A Veszprém TV nem elõször indult a megmére-
tésen. Két éve már elnyerték a fõdíjat, idén 
rádupláztak. A beérkezett 23  pályamû a „Kelet-
Afrika vándora voltam” címû Kittenberger Kál-
mán életútját bemutató 20 perces televíziós film
nyerte el a Kittenberger Kálmán sajtódíjat, amit
Somody Zsuzsanna, Szegedi László és Balogh Ist-
ván, a Veszprém Tv munkatársai készítették. 

A filmet több helyszínen számos felkutatott hite-
les tárgyi és képi dokumentum felhasználásával ké-
szítették, közben megidézte a XX. század eleji Af-
rika hangulatát is. A produkció bemutatja a veszp-
rémi állatkert névadójának, Kittenberger Kálmán-
nak sokszínû személyiségét, és összefogottan tárja

a nézõ elé a sajnálatosan szétszóródott kittenbergeri
hagyatékot. Munkájuk alapjául Fekete István
Kittenberger Kálmán élete címû könyve szolgált.
A zsûri egybehangzóan üdvözlendõnek ítélte a
nagy magyar vadász, zoológus és író életével és
munkásságával kapcsolatos ismeretek széleskörû
terjesztését.

– Díjnyertes filmünk nagyon kis költségvetésbõl,
alapítványi támogatással készült. Esélyünk sem
volt arra, hogy Kittenberger „Afrikáját” eredeti
helyszíneken készült felvételekkel idézzük meg,
nyilatkozta Szegedi László rendezõ-operatõr. Na-
gyon sok tárgyi dokumentumot, korabeli levelezést
ismertünk meg a szétszóródott hagyatékból. Ebbõl
számomra egy hihetetlenül kitartó, rendkívül izgal-
mas, példaképnek is állítható személyiség képe
alakult ki. A filmet tanulságai miatt minden mai,
igaz vadászembernek ajánlom.

A film elkészítését a Kittenberger ZOO Alapít-
vány és annak elnöke, Sigmond István kezdemé-
nyezte és támogatta. A támogatók között volt a
Veszprém megyei Vadászkamara is.

Terítéken a vadkan
A szarvasbõgés ideje alatt egy óriás vadkan is

terítékre került a Bazsi-Sümegprága
hegyoldalban. A vaddisznót viszonylag korán,
holdvilágnál lõtték, vadkárelhárítás keretében. 
A vad zsigerelve 185 kilót nyomott, ez az érték

az elejtõjét, Bódai Miklóst is meglepte. 
A disznó marmagassága 1,3 méter volt, az

agyarhossz pedig 18,5 centiméter. Gratulálunk!

VADÁSZBOLT és
FEGYVERMÛHELY

• VADÁSZFEGYVEREK
• FEGYVERJAVÍTÁS

• MAROKLÕFEGYVEREK
• TÁVCSÕSZERELÉS

• GÁZ- ÉS RIASZTÓFEGYVEREK
• CSÕCSERE
• LÕSZEREK

• MÛSZAKI VIZSGÁRA VALÓ  FELKÉSZÍTÉS
• TÁVCSÖVEK

• KIEGÉSZÍTÕK
• MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS

• VADÁSZRUHÁZAT
• HATÁSTALANÍTÁS

• HASZNÁLT FEGYVEREK BIZOMÁNYOSI
ÉRTÉKESÍTÉSE
• RESTAURÁLÁS

SZOLGÁLTATÁSAINK:
– díjtalan a szaküzletben vásárolt fegyverek, távcsö-

vek és szerelékek összeszerelése;
– díjtalan a használt fegyverek csõkopás-vizsgálata;
– díjtalan a fegyverek hidegbelövése;
– soron kívüli a szaküzletben vásárolt fegyverek, táv-

csövek garanciális és garancián túli meghibásodá-
sának javítása;

– soron kívüli lámpaszerelés;
– egyedi távcsõszerelések készítése, ezekre 10 év ga-

rancia.

HORVÁTH GÁBOR
mérnök fegyvermûves

8200 Veszprém, Nyerges u. 10/B.
30/281-2399 tel./fax: 88/424-303

Nyitva tartás:
hétfõ-péntek 9.oo-12.oo és 13.oo-17.oo óráig


