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Mindenki ünnepe
A városok utcái, üzletei, házai már hetek óta színes fényárban úsznak.  Mindenki 
készül a mindenki ünnepére. Tudjuk jól, karácsony melegétõl még ott is felenged a
fagy, ahol egyébként a hosszú, zord tél megdermesztette az emberek lelkét. 
Az adventi idõszak leteltével véget ér a várakozás. Karácsony a reményt és a hitet hozza
el nekünk. Karácsony mindenki ünnepe: örömöt, szabadulást és békességet hoz a
Föld minden emberének. 
Milyen is lenne az év karácsony nélkül?! Van olyan, amely egyenrangú lehet ezzel az
ünneppel?! Mégis úgy érezhetjük, hogy valami hiányzik. Még ilyenkor is. Az ünnepi
külsõségek, a csillogó díszek, a csengõ dallamok mögött mintha eltûnne a karácsony
igazi mélysége. Ne engedjük, hogy így legyen! Találjuk meg a békét, karácsonyunk 
örömét! 
A karácsonyt évente csak egyszer csodálhatjuk, csak egyszer készülhetünk rá. Ez al-
kalommal – csak egyszer – élhetjük át a misztériumát: a boldogságot, a szeretni tu-
dást, a másik felé fordulást, az ajándékozásban és az emlékezésben tetõzõ békés,
meghitt ünnep varázsát. 
Ennek jegyében kívánok minden vadásztársamnak áldott karácsonyt és vadászsike-
rekben bõvelkedõ új esztendõt!

Pap Gyula
(A kép Balter József festménye: Az elsõ csapák)

Jövõre egyszerûsödhet a vadá-
szok helyzete, amennyiben elfo-
gadják a vadászati és fegyver-
törvényt. Többek között errõl is
beszéltek a megyei vadászkama-
ra vendégei a hagyományos év
végi vadászai fórumon, Bakony-
bélben.
A hagyományos év végi vadászati
fórumot ismét Bakonybélbe 
vitte a Veszprém megyei vadász-
kamara. A rendezvényen megje-
lent vendégeket Pap Gyula elnök
üdvözölte. A fórum keretében
Pechtol János, az Országos 
Magyar Vadászkamara fõtitkára
tájékoztatójában a vadászati és
fegyvertörvény tervezett átalakí-
tás kapcsán az összefogás fon-
tosságáról tett említést. Egysze-
rûbb lehet a fegyvervásárlás, a
tárolás, az engedélyek kiadása a
vadászok számára – mondta.
Külön szólt az orvvadászat bün-
tetõ törvénykönyvi megítélésérõl,
mely szerint ez ma már bûncse-
lekménynek minõsül. Örömmel
szólt a körvonalazódó nemzeti

vadgazdálkodási stratégia elõké-
születeirõl. Fontos lesz a jövõben
a természetvédelem szakembe-
reivel történõ együttgondolko-
dás, hiszen ez elõre viheti az
ágazatot – zárta gondolatait. 

Dr. Bognár Lajos, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtitká-
ra elõször a vaddisznó állományt
sújtó sertéspestis visszaszorításá-
ról beszélt, amely szerencsére

megyénket nem érinti, de aggasz-
tónak nevezte a faj egyre jelen-
tõsebb szaporodását. A jogsza-
bályi változások közül kiemelte,
hogy egyszerûsödtek a vadhús
kezelésének és forgalmazásának

elõírásai, amitõl a fogyasztás 
növekedése várható. Õ is emlí-
tést tett a közös gondolkodásról
az érdekvédelmi szervekkel,

Vadászati fórum Bakonybélben

Új vezetõk a
szakhatóságok

élén
2011. január 1-én létrejött a
Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal (VMKH), amely 15 szak-
igazgatási szerv munkáját 
fogja össze. Az integráció sze-
mélyi változásokkal is együtt
járt. Ezen felül új vezetõ irá-
nyítja a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságot is.

A VMHK Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állat-egészségügyi
Igazgatóság igazgatója dr. Lei-
told József Budapesten, az
Állatorvostudományi Egyete-
men szerzett állatorvos diplo-
mát 1986-ban. Késõbb ugyan-
itt homeopata állatorvos,
igazgatási és járványügyi sza-
kállatorvos képesítést is szer-
zett. 

A veszprémi Állategészség-
ügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomáson kezdett dolgozni,
majd az ajkai Bakonytája
MgTsz-nél volt üzemi állator-
vos, majd magán állatorvos
lett. 2001-ben meghatározott
ideig Angliában dolgozott ha-
tósági állatorvosként. Innen
tért vissza az Állategészség-
ügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomáshoz, ahol elõször ke-
rületi fõállatorvossá, majd
2011. június 22-tõl igazgató
fõállatorvossá nevezték ki.

Hárshegyi Márk 2011. 06.
16-tól a VMVK Földmûvelés-
ügyi Igazgatóság Vadászati és
Halászati Osztály megbízott
osztályvezetõje, egyben vadá-
szati fõfelügyelõ. 1997-ben
végzett Sopronba a „Roth
Gyula” Erdészeti és Faipari
Technikumban, a Szent István
Egyetem  Gyöngyösi Fõisko-
lai Karán, mezõgazdasági sza-
kon, vadgazdálkodási szakirá-
nyon szerzett agrármérnöki
(vadgazdálkodási) diplomát
2000-ben, amit 2002-ben a
Gödöllõi Szent István Egye-
tem Környezettudományi Ka-
rán abszolvált vadgazdálkodá-
si szakmérnök másoddiplo-
mával egészített ki.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

Több éves tevékenységükre tet-
ték fel a koronát a Hajagvidéki
Vadásztársaság tagjai, amikor
egy minden igényt kielégítõ Va-
dászturisztikai Központot ava-
tott Márkón.
Szerencsére megyénkre az a jel-
lemzõ, hogy vadásztársaságaink
tevékenysége példaértékû. A jók
közül kiemelkedik a Hajagvidé-
ki Vadásztársaság, amely az idén
megkoronázta eddigi magas
színvonalú munkáját. tevékeny-
ségét. A példaértékû és szorgos
vadgazdálkodási munkájuk már
szinte ki sem emelendõ, hiszen

tõlük megszokott a magas szín-
vonal. Mindent elárul róluk,
hogy a közepes szarvasállomán-
nyal bíró területükön évrõl évre
jól sikerül a szarvasbõgés. Volt
olyan évük, amikor a megyei re-
korder bika is náluk került terí-
tékre!

Az elnök és a tagok kiváló
munkáját díjak, elismerések so-
ra bizonyítja. Léman Imre elnök
például a Nimród-érmet is ma-
gáénak tudhatja. A társaság pe-
dig 2008-ban megkapta a Gróf
Nádasdy Ferenc emlékplakettet. 

Idei évük azonban minden ko-
rábbinál emlékezetesebb marad,
október 20-án Vadászturisztikai
Központot avattak Márkón. 
A 200 négyzetméteres épületet
mintegy 24 millió forintos költ-
séggel az egykori tûzoltószertár
helyén emelték. Ebben kap he-
lyet a székházuk, a hivatásos 

vadászok szolgálati helyisége, és
egy nagy oktatóterem is. A ház-
hoz gazdasági épületrész csatla-
kozik. A beruházáshoz pályázati
úton 14,1 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást kap-
tak.

A vadásztársaság megítélés
fényesen mutatja, hogy az avató-
ünnepségen olyan rangos vendé-
geket tudtak fogadni, mint Sza-
bó Ferenc, a Vidékfejlesztési
Minisztérium Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati Fõosztályának
vezetõ helyettese; dr. Horváth
Zsolt országgyûlési képviselõ;

Hujberné Gyenes Erika, a
Veszprém megyei Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal
szakreferense; Bajkai János, 
„A Bakonyért” Egyesület elnöke;
Hartmann Antal polgármester.
Mindannyian elismeréssel szól-
tak a vadásztársaság tevékenysé-
gérõl. 

Ezzel a fejlesztéssel nemcsak
a vadásztársaság, hanem a tele-
pülés is gazdagodott, régi érté-
ket megmentve új értéket te-
remtettek. Az épület márkói stí-
lusban készült, s a település
gyöngyszeme lesz.

Egy ilyen színvonalas vadász-
turisztikai központ jó lehetõség
arra, hogy a vadászat turisztikai
vonzereje növekedjen. Itt be
tudják mutatni hasznos tevé-
kenységüket, ami pozitív irány-
ban változtathatja a vadászokról
kialakult képet.

Szakmai alapokon nyugvó, a
szakmaiságot, a nyitottságot
szem elõtt tartó, a vadásztársa-
dalom igényeire alapuló szolgál-
tató kamara megvalósítása a
célja Pap Gyula kamarai elnök-
nek. Ezen az úton már elindul-
tak, az év látványos eredménye-
ket hozott.
– A kamara a küldöttértekezlet
határozatának megfelelõen, an-
nak szellemében végezte 2011-es
tevékenységét. Abban minden-
képpen irányváltás következett
be az elmúlt évekhez képest,
hogy idén már nem akartunk
építkezni, beruházni, hiszen a
mûködés személyi, tárgyi feltét-
eleit korábban már megterem-
tettük, viszont a meglévõ eszkö-
zöket gazdaságosan és hatéko-
nyan kellett mûködtetni. Éppen
ezért immár a szakmaiság kapta
a fõszerepet, a mûködési költsé-
gek mellett megmaradó erõfor-
rásainkat a különféle szakmai
programokra, szakmai kezde-
ményezések támogatására, önál-
ló szakmai kezdeményezéseink-
re fordítottuk, hangsúlyozta 
Pap Gyula.

A vadászkamarai elnök úgy
vélte, mindezzel nagymértékben
hozzá lehet járulni azon alapcé-
lok megvalósulásához, mint ami-
lyen a vadászat népszerûségének
növelése; a civil szféra felé törté-
nõ erõteljesebb nyitás; a vadá-
szat, mint hobbi, és tevékenység
felvállalása; a kamarához szoro-
san kötõdõ szakmai hagyomá-
nyok-, valamint a vadászati kul-
túra ápolása.

– Úgy gondolom, talán az elõ-
zõnél is mozgalmasabb és tartal-
masabb évet tudhatunk magunk
mögött. Nehéz felsorolni, meny-
nyi esemény fûzõdik kizárólag a
kamara nevéhez, hány program-
hoz csatlakoztunk társként.
Nem szívesen említek egyet sem,
mert egy kisebb rendezvény a
szervezõknek, az adott térség-
nek éppen olyan nagy jelentõ-
séggel bírt, mint máshol a na-
gyobb rendezvény, fogalmazott.

Azért csak meg kellett tenni,
hogy a kiemelt rendezvények
közül szemezgessünk. 2011-ben
is megszervezték a vadászbált; a
kamarai nagydíj lövészversenyt;
a megyei vadásznapot; a nem-

zetközi kitekintést is adó heren-
di vadászati kiállítás, amelyet a
Herendi Porcelánmanufaktúrá-
val közösen hoztak tetõ alá; jól
sikerült a sümegi Szent Jakab
Napok, és a Vadászkamarai 
Esték rendezvénysorozat is.

Számtalan olyan esemény is
volt, ami a korábbi években el-
maradt. A kunológiai bizottság-
nak köszönhetõen folyamatos a
vadászkutya képzés és vizsgázta-
tás. Támogattak kulturális kiad-
ványokat, mint például Gyurom
János, vagy Sári Gyula könyvé-
nek megjelenését. Vadászati té-
májú kiállításokhoz, egyéb szak-
mai programok ugyancsak csat-
lakoztak.

Szerinte óriási elõrelépés tör-
tént a kommunikáció terén is,
ennek irányát az újonnan alakult
média bizottság határozta meg.
Jól átgondolt és tudatos a tájé-
koztatási vonal kialakítása,
amelyben az írott sajtó, a Veszp-
rém Televízió, valamint az egy
éve mûködõ kamarai honlap
(www.vmvk.hu) egyaránt szere-
pet kap. Ezeken keresztül a 

Vadászturisztikai
központot avattak

Elõtérben a szakmaiság
Rendkívül tartalmas évet zárt a Veszprém Megyei Vadászkamara

(Folytatás a 2. oldalon)
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melynek haszna a jogkövetõ ma-
gatartás elõtérbe kerülése lehet. 

Vajai László, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium fõosztályvezetõ-
je, aki negyvenegyedik vadász-
jegyét váltotta ki az idén – mind-
egyiket Veszprém megyében –, a
kiemelkedõ veszprémi teríték-
adatokat sorolta. Elsõ a megye a
vaddisznó-, második a gímszar-
vas-, és harmadik a muflon kilö-
vések területén. A vaddisznóál-
lomány apasztását nemcsak a
hazai, hanem nemzetközi szin-
ten is szorgalmazzák, eddig ke-
vés sikerrel – számolt be a szak-
ember. Az apróvad állomány 

– sokszor munkaigényes – fej-
lesztését fontos feladatként je-
lölte meg, miként az Országos
Vadgazdálkodási Tanács felállí-
tását és mûködését is. 

A fórumon a hozzászólások
sorában Putz István, a Balaton-
fûzfõi lõtér vezetõje kéréssel
fordult a vadásztársakhoz, segít-
ség anyagilag az ellehetetlenülés
szélére sodródott létesítmény
mûködését. Õk ezért cserébe
szakmai tudásukkal járulnának
hozzá, fejlesztenék a vadászok
lõkészségét a lõtér biztonságos
körülményei között. 

A fórumon elismerések átadá-
sára is sor került. A kitüntetettek

doyenje a 93 éves Kálmán 
István volt, aki a Veszprém me-
gye vadgazdálkodásáért kitünte-
tõ címet vehette át. (Az idén a
megyei vadásznapon is adtak át
elismeréseket, az idei évi kitün-
tetettek teljes névsorát külön
cikkben közöljük, a lap negyedik
oldalán).

A program zárásaként a ka-
mara elnöke beszámolt a közel-
jövõ eseményeirõl. Az újeszten-
dõ elsõ hónapjában a Vadászka-
marai Esték újabb állomása 
Pápán lesz, majd február 11-én,
Sümegen a hagyományos, im-
már erdész-vadászbál várja a
szórakozni vágyókat.

Vadászkamarai Esték Új vezetõk a
szakhatóságok

élén
(Folytatás a 1. oldalról)
Elsõ munkahelye a Zalahús

Vt. volt, ahol elõször hivatá-
sos vadászként majd fõvadász-
ként dolgozott. 2003-tól a
Veszprém Megyei Agrárka-
maránál volt tanácsadó, majd
2007-tõl a Magyar Agrárka-
maránál lett Veszprém megyei
vezetõ-tanácsadó. Innen „iga-
zolt át” a megyei kormányhi-
vatalhoz.

Major László a soproni
Róth Gyula Erdészeti Szak-
középiskolában szerzett kö-
zépfokú erdész képesítést, ezt
követõen az Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemen szerzett er-
dõmérnök diplomát 1986-ban.
A képzettségét a zalaegersze-
gi Pénzügyi és Számviteli Fõ-
iskolán letett közgazdasági
szakokleveles mérnök diplo-
mával egészítette ki.

A Bakonyerdõ (illetve a
jogelõd Befag) Zrt-nél kez-
dett dolgozni, ahol betöltötte
a mûszaki vezetõ, az erdészeti
igazgató, a gazdasági vezér-
igazgató-helyettes, az osztály-
vezetõ posztot. 2010-ben ke-
rült a Veszprém Megyei
MGSZH Erdészeti Igazgató-
ságára, majd a VMKH Erdé-
szeti Igazgatóságára, és lett
annak igazgatója 2011. 06. 22-
tõl.

A VMKH Földmûvelésügyi
Igazgatóság igazgatója, Boros
Gábor 1998-ban végzett ker-
tész technikusként a Széché-
nyi Ferenc KSzI-ben Balaton-
füreden. Agrármérnökként a
Pannon Egyetem Georgikon
Mezõgazdaság Tudományi
Karán diplomázott 2003-ban.
Balatonfüreden a polgármes-
teri hivatalban kezdett dol-
gozni, innen került a Veszp-
rém Megyei Agrárkamarához
ahol tanácsadó, késõbb vezetõ
tanácsadó lett. Pályafutását
2007-tõl a Magyar Agrárka-
maránál folytatta területi 
koordinátorként, egészen a
Földmûvelésügyi Igazgatóság
igazgatói kinevezéséig.

Puskás Zoltán 1996-ban ál-
lamvizsgázott a Gödöllõi 
Agrártudományi Egyetemen:
itt agrár- és halászati mérnök
diplomát kapott. Elsõ munka-
helye a Balatoni Halászati
Zrt. volt, ahol több mint egy
évtizedet töltött el különbözõ
beosztásokban. Ez idõ alatt a
Budapesti Külkereskedelmi
Fõiskolán logisztikai-, a Ka-
posvári Egyetemen pedig ha-
lászati szakmérnök diplomát
szerzett. 2007-tõl a Kõrösi
Halértékesítõ és Halfeldol-
gozó Szövetkezet feldolgozó
üzemének vezetõje, majd há-
rom évig elnöke volt. 2011.
március 1-tõl töltötte be a 
Balatoni Halgazdálkodási
Non-profit Zrt. vezérigazgatói
posztját, majd ez év õszén 
kinevezték a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatójává.

(Folytatás a 1. oldalról)tagokhoz minden érdekes és ér-
tékes információ eljuthat.

A kamara alapszabályában
rögzített egyéb kötelezettségeik-
nek is eleget tett, így például
rendben megtartották az elnök-
ségi-, bizottsági üléseket, a kül-

döttértekezletet, ahol beszámol-
tak a kamarai tevékenységrõl.
Az OMVK munkához is szerve-
sen csatlakoztak, akár a küldöt-
teken keresztül, de õ maga az el-
nökségi-, Baracskay Lajos titkár
pedig a titkári üléseken képvise-
li kellõ súllyal Veszprém megyét. 

Vannak törvényi kötelezettsé-
geik (például vadászjegy értéke-
sítés; a hivatásos vadászok to-
vábbképzése, ami az idén jelen-
tõsen megváltozott), amelyeket
ugyancsak magas szinten teljesí-
tettek. Ehhez az is kellett, hogy a
bizottságok szintén kimagasló
munkát végezzenek. A szakmai
képzésekhez az erdõgazdaságok
(Bakonyerdõ Zrt., Verga Zrt.)
melléjük álltak, elõadók meghí-
vásával helyszínt is biztosítottak.

Az elnök szerényen elhallgat-
ta, hogy több vadászati fórumon
elhangzik, Veszprém megye ka-
marai tevékenysége mindenféle
vonatkozásban – szakmaiság,
koncepció, programok – kima-
gaslik az országos átlagból, az el-
sõk között említendõk. Ez is azt
jelzi, az elnökség jó munkát vé-
gez.

Pap Gyula úgy érezte, sokan
látják, és belátják, a vadászka-
mara nagyon aktívvá vált az el-
múlt idõszakban. Ennek ered-
ményeként olyanok is csatlakoz-
tak a szervezethez, akik korábban

esetleg elfordultak tõle. Ez azt
jelzi, jó az az irány, amit a kül-
döttértekezlet és az elnökség 
elhatározott. Vannak további el-
képzeléseik, amelyek a késõbbi-
ek folyamán ugyancsak támoga-
tást nyernek, szolgálhatják vele a

megye vadásztársadalmának az
érdekeit, és országos szinten is
elismerést kaphatnak.

– Úgy gondolom, országos, de
megyei szinten is az egyik leg-
jobb hosszú távú befektetés a
megfelelõ szakmai alapokon
nyugvó, kimagasló színvonalú,
morális felkészítést is adó va-
dászképzés. E téren egyelõre
még kaotikus állapotok vannak,
remélhetõleg az új törvényekkel
sikerül helyére tenni a dolgain-
kat. Bízom benne, hogy a jövõ-
ben jó rálátással, megfelelõ kul-
túrával és etikával rendelkezõ
vadászok kerülnek ki képzés
alól. 

A késõbbiekre vonatkozóan
kiemelt célként fogalmazták
meg, hogy tavasszal egy nagyobb
lélegzetvételû vadászati konfe-
renciát kívánnak tartani, ahova a
terület nélküli, egyéni vadászo-
kat kívánják meghívni, s ezeket
az embereket is szeretnék job-
ban integrálni a kamara tevé-
kenységébe.

Emellett össze akarják hozni
õket a területes vadásztársaság-
okkal, ugyanis a vadásztársaság-
ok önmagukban már nem min-
den esetben tudnak megbirkózni
– például a vadkár elhárítási
munkával, ha e téren egymásra
találnak – az mindenki számára
hasznos lehet.

Évértékelés Pap Gyulával

A Bakonyerdõ Zrt. Devecseri
Erdészetéhez tartozó sárosfõi
vadászháznál szeptember végén
ötödik alkalommal tartottak tró-
feaszemlét, ahol idén rekord
számú, 99 trófeát mutattak be a
szakmabelieknek. A társaság va-
dászterületein a szarvasbõgés
során 184 gímbika került terí-
tékre, a trófeák átlagsúlya 5,7 
kilogramm volt. A legnagyobb

bikát a devecseri erdészet terü-
letén lõtték, ennek a trófeája
10,12 kilogrammot nyomott,
aranyérmes minõsítést kapott. 
A vendégüket Nagy Géza hiva-
tásos vadász kísérte.

A Hertelendy Környezet és Ter-
mészetvédelmi Közhasznú Egye-
sület ugyancsak szeptember vé-
gén tartott trófeaszemlét az új-
majori vadászházukban. A társa-
ság területén 4–4 darab öt-, illet-
ve hat kiló körüli, három darab
hét kiló körüli, és 2–2 nyolc- illet-
ve 9 kiló körüli trófea esett. 
A szép eredmények az éremtáb-
lázatban is megmutatkoztak, 

hiszen ez kettõ aranyat, négy
ezüstöt és hat bronzot jelentett a
társaságnak.
A Hajagvidéki Vt. a vadásztu-
risztikai központjuk avatásával
egyidõben tartotta meg hagyo-

mányos trófeaszemléjét. A va-
dásztársaság területén az idei
szarvasbõgéskor 35 gímbikát lõt-
tek, ebbõl öt ezüst-, kilenc bronz
minõsítést kapott. A trófeák 
átlagsúlya 5,85 kg volt, közülük a
legnagyobb 9,63 kg-ot nyomott.
A Marcal-forrásvidék öt vadász-
társasága (négy Veszprém me-
gyei, egy zalai) mutatta be a szep-
temberi „termést” a sümegi 

Kisfaludy vendégház udvarán.
Az immár hagyományosnak
mondható mustrán 45 trófeát
láthattak. A legnagyobbat, egy
11,35 kilós bikát a Sümegi Kini-
zsi területén lõtték. 

Aktív vadászhölgyek
Amióta megalakult a Diana Vadászhölgy Klub, azóta állandó
mozgásban vannak. Persze ez nem csoda, hiszen azt vállal-
ták, hogy aktív életet élnek. Az idei évük, a különféle progra-
moknak köszönhetõen ugyancsak mozgalmasra sikeredett,
tudtuk meg Markó Jánosnétól, a veszprémi Dianák 
vezetõjétõl.

Az évet a lajosmizsei országos Diana bállal kezdték, a februári
rendezvény jó hangulata kellõ alapot adott az éves munká-
hoz. Márciusban már a FeHoVa Kiállításon szorgoskodtak a
vadászhölgyek, a rendezvény ideje alatt gyermekfoglalkozá-
sokat szerveztek, nagy-nagy érdeklõdés mellett. A kiállítás
ideje alatt tartották a Dianák országos értekezletét is.

Az év egyik fõ eseménye a pápai agrárexpó és a hozzá kap-
csolódó Veszprém Megyei Vadásznap, amirõl a Dianák sem
hiányozhatnak. Idén is a fõzõverseny egyik legerõsebb csa-
patát állították össze, nem csoda, ha kivívták a nagyközönség
elismerését.

Ott voltak a Vadászati Kulturális Egyesület nádasdladányi
országos rendezvényén, ahol a Berhidai FTK tagjaival közö-
sen fõztek. Természetesen itt is sikert arattak. Októberben
tartották a Dianák háromnapos nemzetközi találkozóját a
gödöllõi kastélyban, ahol konferencián, értekezleten vettek
részt megyénk vadászhölgyei.

Az év során több vadászati témájú kiállításon képviseltet-
ték magukat, többek között Nagykanizsán, Kisteleken,
Veszprémben, Sümegen. A Vadászkamarai  Esték rendez-
vénysorozat háziasszonyi teendõit is örömmel látják el. Össze-
jöveteleiket rendszeresen a Tapó Királyi Étteremben tartot-
tak, ahol mindig átbeszélték soron következõ feladataikat.

Naprakész a kamarai honlap
A vadászkamara vezetése régóta hitet tett a nyilvánosság mellett. Ennek ékes bizonyítéka, hogy már egy éve mûködik a Veszprém megyei Vadászkamara 
saját honlapja, ami a www.vmvk.hu címen érhetõ el. A honlapon naprakészen minden közérdekû információt megtalálnak a kamara tevékenységérõl, az 
aktuális – leendõ és jövõbeni – programokról, a vadásztársasági eseményekrõl. A honlapról közvetlen átjárhatóságot biztosított az Országos Magyar Vadász-
kamara, illetve megyénk két erdõgazdasága, a Bakonyerdõ, illetve a Verga irányába is. Ez e lehetõség a vadásztársaságok saját honlapjai felé is nyitott, 
kérjük, ha van ilyen, ezt jelezzék! Ahhoz, hogy a honlapunk még frissebb és érdekesebb legyen, a vadásztársak segítségét kérjük. Amennyiben olyan hírrel,
érdekességgel, információval tudnak szolgálni, ami a vadásztársadalom érdeklõdésére tarthat számot, kérjük, küldjék el a vadaszkamara@invitel.hu vagy a
veszprem@omvk.hu E-mail címek egyikére, s mi azt szerkesztett formában közzétesszük! A honlappal kapcsolatban bármilyen jobbító szándékú észrevételt
szívesen veszünk!

Trófeaszemlék megyeszerte
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Húszéves a 

Vadászati Kulturális 
Egyesület

Az idén 20 éves Vadászati
Kulturális Egyesület az Or-
szágos Magyar Vadászkamara
Fejér Megyei Területi Szerve-
zetével közösen 2011. május
22-én Nádasdladányban, a
Nádasdy- Kastélyban tartotta
a „Vadászünnep – Vadászati
Kultúra Napja és Fejér me-
gyei Vadásznap” nevû éves
fõrendezvényét. Oláh Csaba
VKE elnök, Fûrész Attila
OMVK Fejér megyei elnök
köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen a házigazda
Nádasdladány polgármestere,
Varga Tünde nyitotta meg a
rendezvényt.
A színes és változatos színpa-
di programok mellett trófea-,
vadászkutyás-, solymász- és
íjászbemutató, valamint a
Gróf Nádasdy emlékplakettel
kitüntetett vadásztársaságok
bemutatkozása színesítette a
programot. A Diana Vadász-
hölgy Klub kézmûves foglal-
kozásaival, kosárfonóval, arc-
festéssel és vadásztotóval a
legkisebbeket célozta meg. 
A Vadász kávéházban ismert
szakemberek, képzõmûvé-
szek beszélgettek az érdeklõ-
dõkkel. Ezen a napon össze-
jöttek a Vadászati Kulturális
Egyesület alapító tagjai is egy
kis nosztalgiázásra, amelyen
az alapítók emléklapot vehet-
tek át.
A VKE azon fáradozik, hogy
a vadászatot, mint az ember
és a természet viszonyának
egyik legõsibb formáját, mél-
tóvá tegye nemes hazai ha-
gyományainkhoz és az emberi
jog kiteljesítését felvállaló de-
mokratikus társadalmi célja-
inkhoz. Egyesíteni törekszik
mindazon vadászokat, termé-
szetbarátokat és környezetvé-
dõket, akik hajlandók szövet-
ségre lépni a magyar vadászati
kultúra és etika fejlesztésére,
Magyarország flórájának és
faunájának védelmére. 

Nagy érdeklõdés mellett zajlott
2011. november 4-én a Veszprém
megyei vadászkamara hagyo-
mányos rendezvénysorozata, a
vadászkamarai esték, amelyet
ezúttal Sümegen tartottak. A me-
gye határszélén fekvõ városban
a rendezvénysorozat keretében
megyei vadászati fórumot tar-
tottak, ahol a Marcal forrásvi-
dék vadásztársaságai adtak szá-
mot életükrõl, tevékenységükrõl.
Eredményeiket, gondjaikat
ugyancsak megosztották a népes
hallgatósággal.

Az eseménynek azzal is meg-
adták a módját a szervezõk,
hogy fõvédnököknek megnyer-
ték Lasztovicza Jenõt, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnökét;
Vajai Lászlót, a Vidékfejlesztési
Minisztérium Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati fõosztályveze-
tõjét; valamint Major Lászlót, a
Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Erdészeti Igazgatóság igaz-
gatóját.

Pap Gyula vadászkamarai el-
nök köszöntõjében elmondta,
feltett szándékuk, hogy a kama-
ra kiemelt rendezvénysorozatát
a megye több pontjára is elvigyék,
ezért jöttek el most Sümegre. Az
a cél, hogy a vadászok kerülje-
nek közel a kamarához, egymás-
hoz. Egy-egy ilyen találkozó jó
lehetõséget nyújt arra, hogy
megismerjék egymás tevékeny-
ségét, erõt merítsenek a másik
tapasztalatából. A rendezvények
segítik a közösséggé kovácsoló-
dást is.

Nem csak komoly témák sze-
repeltek a programban, hiszen a
résztvevõk megtekintették a pa-
lota pincéjét, ahol Egly Márk
borász segítette az eligazodást a
nedûk birodalmában. A palotá-
ban három éve nyílt állandó va-
dászati kiállítás, a megyében ez
a második. A tárlatot Tóth Ta-
más, a Karikástetõ Vadásztársa-
ság elnöke mutatta be a vendé-
geknek.

A nap a Kisfaludy étteremben
folytatódott, ahol a Marcal for-
rásvidéki nagyterítékû fácánva-
dászati lehetõségekrõl adott 

átfogó tájékoztatást Tóth Balázs,
a Karikástetõ Vt. vadászmeste-
re. Elmondta, a területen 2002-
ben újdonságként kezdték a fá-
cánvadászatokat. Az igények nö-
vekedésével a területük is egyre
nõtt, ma 2,5 hektáron hatezer
fácánnal foglalkoznak, a mada-
rakat csak vadászatra nevelik. 
A kisebb teríték 150–200 dara-
bos, a nagyobb 500-nál kezdõdik
– ez az igazi! Csoportjaik hatvan
százaléka belföldrõl érkezett, a
többiek külföldiek voltak, idén
viszont kiegyenlítõdött az arány.

A Czapári Róbert-féle falka-
vadászatot a tulajdonos halaszt-
hatatlan elfoglaltsága miatt
Tóth Tamás mutatta be. Nyugat-
európai mintára az 1820-as évek-
ben honosította meg hazánkban
Széchenyi István a falkavadásza-
tot: a lovasok és kutyák különle-
ges együttmûködését. Akkor
még élõ vadra vadásztak, ám az
1860-as évek végén ezt betiltot-
ták. A sportjelleg azonban máig
megmaradt és ismét virágzásnak
indult.

Az eredeti falkavadászat min-
dig élõ vadra ment, ma viszont
fektetett nyomra.

Ez azt jelenti, hogy az egyik
lovas viszi magával a szimat-
anyagot. Ma Magyarországon
egyedül a sümegi Czapári Ró-
bert tart kopófalkát, s rendez
falkavadászatokat, egyre na-
gyobb érdeklõdés mellett.

A Marcal forrásvidék vadgaz-
dálkodását Grizbacher József,
Sümegi Kinizsi Vt. elnöke mu-
tatta be az érdeklõdõknek. Ez
egy körülbelül 25–30 ezer hektá-
ros terület ölel fel, ahol me-
gyénkben a Karikástetõ Vt., a
Sümegi Kinizsi Vt., a Fehérkõ
Sümeg Vt., és az Ötvös Vt. talál-
ható. A vadásztársaságok baráti
közösséget alkotnak.

A terület fõ árbevételi lehetõ-
séget gímbika vadászata adja, ez
határozza meg a vadásztársaság-
ok létét. Szerencsére a víz elér-
hetõsége miatt a vad egyre in-
kább megjelenik, megfigyelhetõ
itt a bakonyi és a zalai állomány
is. Ezt a trófeákon is tetten tud-
ják érni.

Idén immár négy alkalommal szervezett vadászvizsgát a Veszprém
megyei vadászkamara. A vizsga a hagyományoknak megfelelõen 
gyakorlati és elméleti feladatokból áll, így sort kerítünk lövészetre,
trófeabírálatra, vadfaj felismerésre, teszt kitöltésére, szóbeli vizsgá-
ra, fegyverjártassági vizsgára. Aki az elsõ alkalommal kíván vadász-
fegyverhez jutni, annak át kell esnie pszichológiai alkalmassági vizsgán
is. (Az elmúlt egy év tapasztalata alapján kijelenthetõ, szükség van
erre, hiszen többeket kiszûrtek alkalmatlanság miatt.)
Vadászvizsgát – igény szerint – a jövõben is folyamatosan szervezünk.
Azonban a vizsgarend vélhetõen módosul. Valószínû, hogy kötelezõ
lesz a vadásztanfolyam elvégzése, s csak ezt követõen lesz vizsgára
bocsátható a jelölt. A vadászvizsgát a jövõben várhatóan a vadászszö-
vetség szervezi és bonyolítja. A vizsga gyakorlati részén ugyancsak
komoly változások várhatóak.

Az eseménynek ezúttal is a
Bakonyerdõ Zrt. Devecseri
Erdészetéhez tartozó Sáros-
fõi vadászház adott otthont.

Az ebek imitált apróvad va-
dászaton vettek részt.

Maróti Béla, a kynológiai
bizottság elnöke tájékoztatá-

sa szerint a vizsga két részbõl
állt. Lövés elõtti munka: me-
zei keresés, keresési stílus,
behívhatóság, lábnál követés,

vad jelzése. Lövés utáni mun-
ka: a kutya viselkedése lövés-
re, szõrmés, szárnyas apró-
vad elhozása rövid csapáról,
illetve légszimattal, kacsa el-
hozása mélyvízbõl. A vizsgán
hét kutya jelent meg.

A résztvevõket Pap Gyula,
a Veszprém Megyei Vadász-
kamara elnöke is köszöntöt-
te. Felhívta a figyelmet, a
vizsgabiztosok segítõ szándé-
kúak, hiszen abban érdekel-
tek, hogy a vizslák jó segítõk-
ké váljanak. A vizsgán a veze-
tõ bírói teendõket Pomázi
Gusztáv látta el.

A következõ munkavizsga
2012-ben esedékes!

Jól sikerült a vadászkamarai est

Vizsla munkavizsga
A Veszprém Megyei Vadászkamara Kynológiai Bizottsága október 9-én ismét megrendezte a szokásos vizsla mun-
kavizsgáját. Az ilyen megméretések szervezésére azért is szükség van, mert a törvény szerint vadászatokon csak 
vadászati alkalmassági vizsgával rendelkezõ kutyák vehetnek részt.

Túl a negyediken

Végeredmény: 1. Farkas Imre (Noszlopi Vt, 28 pont), 2. Kokojev Vitalij (Tési-
fennsík Vt. 27 p.), 3. Vizi Norbert (Bakonyerdõ Zrt. 27 p,), 4. Zángó Zoltán (Tési-
fennsík Vt. 27 p.), 5. Stankovics László (Noszlopi Vt. 26 p.), 6. Király Balázs
(Cserkelõk, 26 p.), 7. Tóth Zoltán (Noszlopi Vt. 26 p.), 8. Borsos Bence (Cserke-
lõk, 25 p.), 9. dr. Döme Péter (Remetekanok, 25 p.), 10. Varga Lajos (Bakonyerdõ
Zrt. 23 p.)
Csapatverseny: 1. Noszlopi Vt. (Tóth Zoltán, Farkas Imre, Stankovics László), 
2. Tési-fennsík Vt. (Zángó Zoltán, dr Mile Imre, Kokojev Vitalij), 3. Bakonyerdõ
Zrt. (Varga Lajos, Fekete Róbert, Vizi Norbert).
(Az azonos pontszámúak között szétlövés döntött.)

Lõni tudni kell!
Ezúttal is izgalmas véghajrát követõen született eredmény a 2011. május 21-i
XIV. Veszprém Megyei Vadászkamarai Nagydíj lõversenyen. A balatonfûzfõi lõté-
ren a hagyományoknak megfelelõen futó nyúl, fogoly, keresztbehúzó fácán, röp-
tetett kacsa és toronykakas mozgását utánzó korongokat kellett eltalálniuk a
résztvevõknek.
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Az agrárium ünnepe volt az áprilisi XV. pápai Szent György- napi
Agrárexpo, amelyen 75 kiállító vett részt. A háromnapos szakmai
rendezvényt V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium állam-
titkára nyitotta meg. Örömteli, hogy az Agrárexpo vásári nagydíját
idén a pápai székhelyû Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. kapta.
A Veszprém megyei vadászkamara nem csak vitt a kiállításra, ha-
nem hozott is el onnan: kamaránk elnyerte a legszebb kültéri kiállítói
címet.
Az elmúlt évtized hagyományának megfelelõen a zárónapon ezúttal
is a vadászoké volt a fõszerep, hiszen rendszerint ekkor tartják a
Veszprém Megyei Vadásznapot. Idén sem volt ez másként. A nap a
szokásoknak megfelelõen a Hubertus-misével kezdõdött. A hosszú
ideje jó munkát végzõ vadászoknak ez alkalomból adták át a kama-
rai kitüntetéseket. Az újonnan vizsgázott vadászok is ekkor tették le
az esküjüket.

A nap során programok sora várta az érdeklõdõket. Többek között
fellépett a Bakony Vadászkürt Egylet, volt vadászkürt-, vadászkutya,
vadászíjász-bemutató. Ez alkalommal rendezték meg a elsõ
Veszprém Megyei Vadkár Konferenciát is.

Gróf Széchenyi Zsigmond halálának 44. évfordulóján emlékünnepséget tartottak a Széchenyi Zsigmond
emlékkõnél Alsóperén. Az ünnepségen felszólalt Tengerdi Gyõzõ, a HM Verga Zrt. vezérigazgatója, Oláh
Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke, valamint Pap Gyula, a Veszprém megyei Vadászkamara
elnöke.
A kamarai elnök köszöntõjében úgy fogalmazott: Széchenyi Zsigmonddal személyiségével kapcsolatban
soha ne jelenjen meg az elmúlás, az elfeledés, mindig legyen hely és alkalom arra, hogy a tevékenysége
figyelmet és elismerést kapjon. Munkássága összefügg a vadászok mindennapjaival, tevékenységükkel,
beépült, irányt mutat mindennapi munkájukba, legyen az hivatásos vagy hobbi tevékenység.

Örök és igaz jelmondatát soha nem szabad feledni, akárcsak a személyét és munkásságát: „A vadászat:
vadûzés és erdõzúgás, de több erdõzúgás!”

Magyar Vadászatért Érdem-
érem: Baracskay Lajos (Veszp-
rém megyei fõvadász)
Kamarai aranyérem: Nardai
Sándor  (Somló-tája Vt.)
Veszprém Megye Vadgazdálko-
dásért kitüntetés: Stark Béla
(Mindszentkálla), Kálmán Ist-
ván (Csabrendek), Sipos Péter
(Ugod)
Gróf Nádasdy Ferenc emlékpla-
kett: Sümegi Kinizsi Vt.
Nimród érem: Tóth János (Soly-
mász Egyesület), Fejes Dezsõ
(Hertelendy KTKE hivatásos
vadász), Maróti Béla (Kynoló-
giai Bizottság), Markó Jánosné
(Diana Vadászhölgy Klub)
Hubertusz Kereszt arany foko-
zat: Sebõ Tamás, Loni Renzo,
Juhos Sándor (Bakonyér-menti
Vt.), Tímár György (Ba-kony-
erdõ Zrt.), dr. Lehoczky János,
Kokojev Vitalij (Tési-fennsík
Vt.), Szegedi László (Újkúti
Vt.), Sass Gyula (Rába-menti

KKKE), Tatay Lajos (Hajag-
vidéki Vt.).
Hubertusz Kereszt ezüst foko-
zat: Istvánffy Alexandra, Ker-
cselics Balázs (mindkettõ Ba-
konyerdõ Zrt.), Fux András,
Léman Ferenc (Hajagvidéki
Vt.), Németh Vince, Karakai
Zsolt (Rábamenti KKKE), Nagy

Miklós (Karikástetõ Vt.).
Hubertusz Kereszt bronz foko-
zat: Reicz József, Schwarcz Ist-
ván, Sipos Gábor (mind Sümegi
Kinizsi Vt.), Pálffy László
(Berhida-Õsi FTK).

Megyénk abban a szerencsés
helyzetben van, hogy két álla-
mi tulajdonú erdõgazdaság-
nak is itt van a székhelye. 
A nagyok tevékenysége irány
és példamutató, ezért velük
különösen jó kapcsolatra tö-
rekszik a megyei vadászkama-
ra vezetése.

– Úgy gondolom, mint álla-
mi erdõgazdaságnak, köteles-
ségünk együttmûködni a
Veszprém Megyei Vadászka-
marával. A két szervezet több
szálon is tudja erõsíteni, segí-
teni egymás tevékenységét,
ezért felettébb szükségszerû a
harmonikus kapcsolat, fogal-
mazta meg Varga László, a pá-
pai székhelyû Ba-konyerdõ
Zrt. vezérigazgatója.

A hivatásos vadászaik kama-
rai tagok, ezért is mindenkép-
pen célszerû az együttmûkö-
dés. A vadászkamara egyik al-
elnöke a balatonfüredi erdé-

szetük vezetõje, Szekrényes
Tamás.

Varga László elmondta, az
eddig a vadászkamara által
szervezett megyei vadászbál
további megrendezéséhez a se-
gítségüket és a közremûködé-
süket kérték. Ha mögé állnak
és anyagilag is tudják támogat-
ni az elképzelést, akkor egy
színvonalasabb rendezvényre
kerülhetne sor. A két állami
erdõgazdaság és a megyei va-
dászkamara összefogása ezt a
célt szolgálná. Nyilvánvaló, mi-
nél színvonalasabb egy rendez-
vény, a meghívottak is nagyobb
számban vesznek részt rajta.
Ez ügyben már Tengerdi Gyõ-
zõvel is egyeztettek.

– Tudatosan törekszünk ar-
ra, hogy jó legyen a kapcsola-
tunk a Veszprém Megyei Va-
dászkamarával. Értem ez alatt,
hogy a vezetõk között, de a két
szervezet között is megfelelõ

legyen az együttmûködés, nyi-
latkozta Tengerdi Gyõzõ, a
veszprémi HM Verga Zrt. ve-
zérigazgatója. A kamara a va-
dászok legnagyobb szakmai
szervezete, amely kellõs súllyal
képviseli a vadászok érdekeit.
Mi mint állami tulajdonú válla-
lat, kellõ hangsúlyt fektetünk
arra, hogy egy ilyen szervezet-
tel kiegyensúlyozott legyen a
viszonyunk. Figyeljük a tevé-
kenységét, s ahol tudjuk, ahogy
erõnk, lehetõségeink engedik,
segítjük a tevékenységét, fejte-
gette a vezérigazgató.

Tengerdi Gyõzõ elmondta,
már eddig is volt több olyan
rendezvény, amelyhez a Verga
társként csatlakozott, ilyen
volt a Bakonyi Vadászesték
rendezvénysorozat, vagy a me-
gyei vadászbál. A jövõben a
Megyei Vadásznap szervezésé-
be is szívesen bekapcsolódná-
nak.

A vadászat patrónusai
– Az erdõvel, a vadászattal a 90-es évek elején, Rakk Tamás, a Verga Zrt. akkori vezérigazgatója révén kerültem kapcsolat-

ba. Akkor futott egy  „Védjük vizeinket erdeinkben” projekt, amiben a Skicc Kft-vel részt vettünk – mondta Békefi József,
a társaság ügyvezetõ igazgatója.

Az itt tapasztaltak alapján az azóta elhunyt dr. Egyed István bízta meg a Skicc Kft-ét azzal, hogy az 1996-os Naturexpón
egy 500 négyzetméteres, trófeakiállítást és élõhely bemutatót is magában foglaló standot megépítsenek. A szakember rend-
kívüli igényességgel és gondossággal dolgoztatta õket. E munka elismeréseként lehetõséget kaptak rá, hogy az 1997-es 
dortmundi nemzetközi vadászati kiállításon olyan standot építsenek, ahol be tudják mutatni hazánk vadászati lehetõségeit.

– A kiállítás kapcsán olyan mennyiségû és minõségû vadászati terméket, preparátumot szereztünk be, hogy elmondhatjuk
magunkról, ennyi mobilizálható kiállítási anyaga a Mezõgazdasági Múzeumon kívül senkinek nincs hazánkban, fejtette ki
Békefi József.

A Skicc Kft. meglévõ technikai felszereltségét helyi célokra is felajánlották együttmûködési célzattal, így kerültek a me-
gyei vadászati patrónusok közé. Szinte nincs a megyének olyan pontja, ahol ha vadászati esemény van, az élõhelyi bemuta-
tójukkal, trófeakiállításukkal ne lettek volna már jelen. Az általuk biztosított magas színvonal megalapozta a rendezvények
látogatottságát, és hozzájárult a Skicc elismertségéhez is. A társaság a Vadászati Kulturális Egyesület rendezvényeinek
ugyancsak rendszeres résztvevõje.

A vadászat aztán nem csak a munka révén lett Békefi József életének állandó része, az ügyvezetõ 12 évvel ezelõtt belépett
a vadászok táborába. A vadászkamara, a vadásztársaságok eztán még inkább számíthattak a Skicc Kft-re. Munkájukról a 
kamara sem feledkezett meg, eddigi tevékenységük elismeréseként az ügyvezetõ megkapta a Nimród érmet, és a Hubertus
Kereszt gyémánt fokozatát. Békefi József úgy fogalmazott, a díjak nem neki, hanem az egész vállalkozásnak szólnak. 
Az elismerés amellett, hogy jól esik, azt táplálja, hogy továbbra is együttmûködjenek a vadásztársadalommal.

Segítenek a nyilvánosságban
A Veszprém Megyei Vadászkamarának évek óta kommunikációs
együttmûködési megállapodása van a Veszprém Televízióval. Ennek
keretében a televízió a saját eszközrendszerével segíti a vadászkama-
ra kommunikációs megjelenéseit. Részt vesznek a kamara legfonto-
sabb rendezvényein, így például forgattak a Vadászkamarai Estéken,
a megyei vadásznapon (és még sorolhatnánk), amelyekbõl tévémû-
sorokat készítettek. Ezek a kisfilmek a vadászkamara honlapján is
megtekinthetõek.
A megállapodás célja, hogy a nem vadászó civilekkel megismertessék
ezt a felelõsségteljes szakmai tevékenységet; bemutassák, milyen ko-
moly vadgazdálkodási munkát végeznek a megyében; Hozzájárulja-
nak a vadászati kultúrához köthetõ programok népszerûsítéséhez.
Mindezekkel segítik a közvéleményben a vadászati tevékenység elfo-
gadtatását.

A gyümölcsözõ együttmûködés ékes bizonyítéka, hogy a Veszprém
TV idén is elnyerte az Országos Magyar Vadászkamara és az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylet által kiírt Kittenberger Kálmán Sajtó-
díjat. A „Kelet-Afrika vándora voltam” címû Kittenberger Kálmán
életútját bemutató filmet Somody Zsuzsanna, Szegedi László és Ba-
logh István készítették. 

A filmet több helyszínen számos felkutatott hiteles tárgyi és képi
dokumentum felhasználásával készítette a Veszprém Tv stábja, és
közben megidézte a XX. század eleji Afrika hangulatát is. A produk-
ció bemutatja a veszprémi állatkert névadójának, Kittenberger Kál-
mánnak sokszínû személyiségét, és összefogottan tárja a nézõ elé a
sajnálatosan szétszóródott hagyatékot. A díjazott produkció létreho-
zását a Veszprém megyei Vadászkamara is támogatta.

Tisztelgés gróf Széchenyi Zsigmond emléke elõtt FeHoVa
„Õsi örökség ez, amit egyik em-
ber örököl, a másik nem. Õsi
harc ez, kutatási vágy, megfi-
gyelés, tudásszomj, kalandkere-
sés, gyûjtési szenvedély, erdõk,
mezõk, nádasok szeretete.”

(Fekete István)

Idén ismét márciusban tartot-
ták Fegyver, horgászat, vadá-
szat nemzetközi kiállítást, ez-
úttal már a 18. alkalommal. 
A Nimród Vadászújság és a
Hungexpo Zrt. együttmûkö-
désének eredményeként az
érdeklõdõk a FeHoVa kereté-
ben tekinthették meg a „Ma-
gyarok Ázsia vadászösvénye-
in” címû trófea-bemutatót
(23 gyönyörû ázsiai vadász-
trófea), kiegészítve a 2009–
2010-es vadászidény legjobb
magyar nagyvadtrófeáiból
összeállított válogatással, az
évente megrendezendõ Nad-
ler-kiállítással (25 magyaror-
szági nagyvad trófea). Ez
utóbbiak között megtekinthe-
tõ a veszprémi dr. Mile Imre
Porván ejtett aranyérmes
muflon kos trófeája is. A kiál-
lításon a Bakonywerdõ Zrt. és
a Verga Zrt. közös standon
várták az érdeklõdõket.

Nagy siker volt az agrárexpó

Kitüntetett vadászaink 2011Szoros kapcsolat az erdõgazdaságokkal

Baracskay Lajos
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Az idei esztendõ rendhagyó volt
abban a tekintetben is, hogy so-
ha ennyi vadászati témájú kiál-
lítás még nem nyílt a megyében.
A tárlatokhoz a megye mind a
négy sarkában hozzá lehetett
férni, így a civilek könnyen be-
pillantást nyerhettek a vadászok
mindennapjaiba.
Vadászat és kultúra címmel július
14-én nyílt kiállítás a Veszprém
Városi Mûvelõdési Központban,
ahol hat vadász mûvész mutatko-
zott be. Surányi Gabriella gobe-
linekkel készült, Rakk Tamás sa-
ját könyveit hozta el, Bálint Jó-
zsef csontfaragásokkal, Hor-
váth-Béres János faszobrokkal,
Kõhalmi Tamás festményekkel,
Polster Gabriella természetké-
pekkel jelentkezett. Az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara vad-
védelmi fotópályázatán Porko-
láb Zoltán II. díjat nyert. Az el-
ismerést az ember okozta civili-
zációs ártalmak miatt bekövet-
kezett tragikus vadpusztulás ké-
pi megjelenítéséért kapta. Az el-
ismerést augusztus 5-én Pap
Gyulától vehette át, amikor ké-
peibõl kiállítás nyílt a szentgáli
mûvelõdési házban.

Másnap, augusztus 6-án
Természet-Vadászat címmel nyílt
kiállítás a révfülöpi Tóparti Ga-
lériában. A rendezvényt Miklós
Tamás polgármester és Pap
Gyula, a Veszprém megyei Va-
dászkamara elnöke nyitották
meg. A tárlókban, a falakon jól
megfértek egymás mellett Stark
Béla nyugalmazott tanár, fõva-

dász értékes és különleges trófe-
ái, Novák László természetfotós
izgalmas képei, valamint a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park
anyagai.

„Paloznak jövõjéért” Közala-
pítvány és az Újkúti Vadásztár-
saság összefogásával „A helyi ér-
tékek a vadászatban” címmel
nyílt rendhagyó kiállítás szep-

tember 23-án a faluház nagyter-
mében. A vendégeket Czeglédy
Ákos polgármester és Pap Gyula
köszöntötték. A kiállításon lát-
ható trófeákat, dokumentumo-
kat, vadászati relikviákat Farkas
László, Máhl Ferenc, Pauer La-
jos, Szegedi László, Szili Gyula,
dr. Vörösmarthy Dániel bocsáj-
tották a szervezõk rendelkezésre.

Az elõbbihez hasonló címmel
nyílt kiállítás október 7-én a fel-
sõörsi Civilházban. A kiállításon
látható trófeákat, dokumentu-
mokat, vadászati relikviákat az
Újkúti Vadásztársaság bocsátot-
ta rendelkezésre. A kiállítást Va-
jai László, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti, Halászati
és Vadászati fõosztály vezetõje
nyitotta meg.

Erdõk mélyén címmel idõsza-
kos tematikus porcelán és va-
dászkiállítás nyílt a Herendi Por-
celánmúzeumban szeptember
21-én.

A tárlat a Herendi Porcelán-
mûvészeti Múzeum Alapítvány,
a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt., a Veszprém megyei vadász-
kamara, a Veszprém megyei va-
dászszövetség, a HM Verga Zrt.,
valamint a Skicc Reklámstúdió
Kft. összefogásának köszönhetõ
jött létre.

A megnyitó vendégeit dr. Si-
mon Attila, a Herendi Porcelán-
manufaktúra vezérigazgatója,
majd Tengerdi Gyõzõ, a HM
Verga Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte.

Kiállítások megyeszerte

A herendi kiállítás

A felsõörsi kiállítás

A természet bûvöletében
Balter József vadászfestményeibõl már több kiállítást is rendez-
tek megyeszerte, legutóbb éppen a zirci Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeumban.

A természet bûvöletében él Balter József, aki Vanyolán, a Bakony
lábánál fekvõ faluban nõtt fel. A karnyújtásnyira lévõ erdõk, 
mezõk már gyerekkorában elé tárták szépségeiket. Ezzel együtt
erõsödött benne a vágy, hogy életét a képzõmûvészetnek szentelje.

Balter József eredeti végzettsége kõszobrász. A festészettel
gyermekkora óta foglalkozik, ugyanis festõi pályára készült. 
A középiskolában elkezdett foglalkozni a szobrászattal is. Váltott.
A kisképzõben, a képzõmûvészeti szakközépiskolában festõként
indult aztán úgy döntött, szobrász lesz, ezért így folytattam. 

– A festészettel mindig foglalkoztam, párhuzamosan csináltam
a kettõt. Most inkább a festészet dominál. Az ember ideje véges,
a nap 24 órából áll, azt be kell osztani. Gyakorlatilag a festészet-
re marad idõm, a szobrászatra kevesebb. 

A gyerekkorát Vanyolán töltötte. A csodálatos vadvilág, ami
körbeveszi az embert, mindig jelen volt az életében, a természet
egy karnyújtásnyira kínálta számára. Valami van a természetben,
ami az embert annyira lenyûgözi, hogy megpróbál valamit átadni
abból az élménybõl, amit átél. 

Balter József szerint nagyon sok lehetõség van a vadászati té-
mában, és nagyon sok mindent kell még tanulnia. Emiatt izgalmas
a dolog, mindig vannak új és kiaknázatlan lehetõségek, amit meg
lehet találnia. Nem csak a vadábrázolás érdekli, hanem az egész
természetábrázolás, és ez kimeríthetetlen. Erre egy emberélet is
kevés.

Különleges ünnepségsorozatra
került sor Sümegen. 2011. júli-
us 29-30-án immár hetedik al-
kalommal tartották az egyre
nagyobb népszerûségnek ör-
vendõ Szent Jakab Napok fesz-
tivált a Balatoni Szõlõ- és Bor-
kultúra Egyesület és Sümeg
Város Önkormányzata szerve-
zésében.
A Püspöki Palotában tartott
rendezvény keretében a részt-
vevõk ismét kettõ teljes napot
szentelhettek a bor és a vadá-
szat istenének. Tartottak borlo-
vagrendi találkozót és gasztro-
nómiai estet, a termekben szak-
mai és képzõmûvészeti kiállítá-
sok várták a látogatókat. A ren-
dezvény megnyitójaként sor ke-

rült a várhegy oldalába újrate-
lepített történelmi szõlõültet-
vény ünnepélyes felavatására.
Az érdeklõdõket a palota hátsó
udvarán búfelejtõ borutca vár-
ta, ahol az ország legnevesebb
pincészetei kínálták portékáju-
kat.

A szombati napon a vadá-
szok is fõszerephez jutottak.
Délután rendezték a vadásztár-
saságok fõzõversenyét, amely
nagy sikert aratott. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen Hubertus
misét is A késõ délutáni felvo-
nuláson ugyancsak részt vettek
a vadászok, a capári falkavadá-
szokkal együtt vonultak. Az es-
tet szarvasbika bõgést utánzó
versennyel zárták.

Fénnyel festett természet
Megjelent Gyurom János pápai aranydiplomás természetfotós
könyve legújabb Fénnyel festett természet: A Bakony címmel. 

Rangos könyvvel rukkolt elõ a sokak által ismert vadásztársunk
Gyurom János. A pápai aranydiplomás természetfotós olyat alko-
tott, aminek a karácsonyfa alatt van a helye. A könyv szöveges 
része magyar, német, angol nyelvû, 180 oldalon 235 színes váloga-
tott fotót tartalmaz.

Gyurom János 1948-ban született Pápán. A Bakonyalja és a Ba-
kony természeti szépségei, gazdag élõvilága mély benyomást gya-
korolt reá. Gyermekkora óta együtt él a megunhatatlan, mindig
újat mutató, csodálatos természettel, nem csoda, ha egész életre
szóló vonzódása alakult ki a természet iránt. A Bakony minden nap
a felfedezés örömét kínálja a természetet szeretõ és védõ alkotó
számára. Megfogta az élõvilág sokszínûsége.

Vadászként még szorosabb kapcsolatba került a tájjal az élõvi-
lággal, lesen ülve, cserkelve sok mindent látott, sokat tanult.  Az-
tán vadászatai során szép lassan elmaradhatatlan társa lett a fény-
képezõgép, mely objektívén keresztül kínál betekintést a termé-
szet mindig örök újrakezdésébe. Kedvenc témája a nagyvadak és
madarak, de szívesen örökíti meg a Bakony tájait növény- és mak-
ró világát is.

Gyurom János hitvallása: „Várakozva figyelni egy madárfütty-
tõl hangos erdõben, ahová a távoli harangszó is csak megfáradva
ér el, vagy egy hajnali tóparton figyelni az ébredõ természet vál-
tozó szintjeit – gyönyörûség. Várni az erdei tisztásra kiváltó szar-
vasbikát, vagy a kotorékból kibúvó rókát – izgalom. Megfigyelni
éjszaka az állatok viselkedését – titokzatosság. A tóparton lessá-
torban éjszakázni, és várni a gyönyörû napkeltét – kaland. Meg-
csodálni a Bakony erdei fölött önfeledten körözõ madarakat –
szabadság. Mindezek megörökítése fotón, és aztán újra átélhes-
sem s színeket, a fényeket, az élményeket. Ez a természetfotó-
zás.”

Gyurom János kiállításait sok helyen látták, sikeresen szerepel
hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A könyv megjelenését a
Veszprém megyei Vadászkamara is támogatta. Megrendelni a
janos@gyuromfoto.hu címen lehet.

Mindig jól fújják
A vadászati rendezvények elmaradhatatlan fellépõi a Bakony Vadász-
kürt Egylet tagjai, akik kiváló kürtjátékkal teszik ünnepélyessé a ren-
dezvényeket.
A Bakony Vadászkürt Egylet (BVE) hat évvel ezelõtt alakult. Egy,
már húsz éve együttmûködõ, hagyományõrzõ fúvós egyesület kerete-
in belül különült el az a hat ember, akik megpróbálják a vadászati 
hagyományoknak ezt a nagyon szép, nemes formáját élesztgetni, tudtuk
meg Varga Józseftõl, BVE vezetõjétõl. Ez a kezdeményezés olyannyira
jól sikerült, hogy lassan az idejük jó részét az tölti ki, hogy vadászati
rendezvényeken, vadászatokon, terítékeken, és minden egyéb olyan
helyen asszisztálnak, ahova illik a vadászkürt hangja.

Varga József elmondta, a német kürtjeleket játsszák, mert a magyar
vadászhagyományok nagyban épültek a német vadászati kultúrára, és
ez a mai napig megmaradt. Nagyon nehéz felkutatni eredeti magyar
vadászkürt jeleket, de amit mégis sikerült megtalálni, azokat õk már
felvették a repertoárjukba, és kulturális rendezvények alkalmával, va-
dászbálokon, és ahova ezek a dallamok illenek, szívesen el is játsszák. 

Az általánosságban használt kürtök billentyûzet nélküli, úgyneve-
zett natúr kürtök. Ezeken csak alaphangok játszhatók le, a német
kürtjelek így íródtak, egyszerûbbek. A régi magyar kürtjelek szebbek,
bonyolultabbak, zeneileg nehezebb feladat, de megéri vele foglalkoz-
ni. Sajnos a felkutatása még kezdeti stádiumban van.

Az egylet vezetõje az elsõ egy-két évben nem tapasztalta ennyire
egyértelmûen, hogy igény van a zenéjükre. Midig magukban keresték
a hibát, talán nem úgy mutatják be a dalokat, ahogy kellene. Aztán
egyre inkább azt érezték, szükség van rájuk, pozitív hozzáállást ta-
pasztaltak. Vadászatokon, rendezvényeken, amikor megszólal a kürt
hangja, csend lesz, az emberek leveszik a kalapot, odafigyelnek a ze-
nére. Egyre többen hívják õket. Amikor már a legkisebb társaságok
fontosnak is tartják, hogy a terítéknél ott legyen a kürt, az nagyon jó.
Ha a tûz mellett szól a kürt, másabb a hangulat is. 

Olyan még nem fordult elõ velük, hogy valamilyen társasághoz
meghívták õket, aztán oda soha többet nem kellett menniük. Épp az
ellenkezõje! Ha már egyszer ott voltak, utána már mindig kell menni.
Ezért aztán folyton bõvül a feladat. Idõnként néha már bajban van-
nak, be vannak táblázva rendesen. 

A bor és a vadászat ünnepe
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei   Területi Szervezete elkészítette, s az aláb-
biak szerint ismerteti a vadászjegyek 2012/13 
vadászati évre történõ  kiadásának és érvényesíté-
sének 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 lakhellyel rendelkezõ
sport és hivatásos vadász. 

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
vadászjegy 10.000, kamarai tagdíj 3.000, va-
dászfelelõsség biztosítás 1.000 Ft.) A 70 év feletti,
illetve 2012-ben 70. életévüket betöltõ va-dászok
kamarai tagdíj alól mentesek, (3.000 Ft). 

A vadászjegy kiadás ütemezése :

2012. január 09. 09.00 Rába-menti KKVE
hétfõ 11.00 Hertelendy KTKE   

13.00 Marcalvölgyi Sólyom Vt.
2012. január 10. 09.00 Bakonyér-menti Vt.
kedd 11.00 Takácsi-Malomsok 

Gerencementi Vt.
13.00 Vaszar-Gecse Vt.

2012. január 11. 09.00 Öregséd Vt.
szerda 11.00 Csángotaér Vt.

13.00 Heiter Vt.
2012. január 12. 09.00 Tési Fennsík Vt.
csütörtök 11.00 Hegyi Vadászok Vt.

13.00 Bakony-menti Vt.
2012. január 13. 09.00 Darza-menti Ftk.
péntek 11.00 Járipatak-menti 

TVVGKHE.
13.00 Nádler Herbert VE

2012. január 16. 09.00 Döbröntei Váralja Vt.
hétfõ 11.00 Marcal-Bitvaközi Vt.

13.00 Somlótája Vt.
2012. január 17. 09.00 Noszlopi Vt.
kedd 11.00 Kislõdi Hunor Vt.

13.00 Hajagvidéki Vt.
2012. január 18. 09.00 Berhida-Õsi Ftk.
szerda 11.00 Õsi Sárrét  Vt.

13.00 Balatonfõi Vt.

2012. január 19. 09.00 Balatonkenese és 
csütörtök környéke Ftk.

11.00 Újkúti Vt. 
13.00 Dél-bakonyi Vt.

2012. január 20. 09.00 Szentgáli Ftk.
péntek 11.00 Balatonfüred és 

környéke Ftk.
13.00 Tótvázsony és 
környéke Ftk.

2012. január 23. 09.00 Öreg-Tölgy Vt.
hétfõ 11.00 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.

13.00 Dörgicse és környéke Ftk.
2012. január 24. 09.00 Dörögdi Medence Vt.
kedd 11.00 Fekete István Vt.

13.00 Fehérkõ Vt.
2012. január 25. 09.00 Képesfa Vt.
szerda 11.00 Sümegi Kinizsi Vt.

13.00 Karikástetõ Vt.
2012. január 26. 09.00 Monostorapáti 
csütörtök V. terület Ftk.

11.00 Billege Vt.
13.00 Tapolca-medence KKE.

2012. január 27. 09.00 Kõtenger Vfk.
péntek 11.00 Boncsos Vt.

13.00 Cuhai Vén Róka Vt.
2012. január 30. 09.00 Királykúti Vt. 
hétfõ 11.00 Magas-Bakony 

VGSKVE.
13.00 Koronás Szarvas Kft.

2012. január 31. 09.00 HM VERGA Zrt.
kedd 11.00 Felhõ Veszprémi 

VKVKHE.
13.00 Vakcsa Vt.

2012. február 1. 09.00 Tálod Vt.
szerda 11.00 Csingervölgyi Vt.

13.00 Kab-hegy 2004. Kht.
2012. február 2. 09.00 Bakony KVVGE.
csütörtök 11.00 Balatoni Nemzeti Park Ig

12.00 Orion Vt.
13.00 Rákosér Vt

2012. február 3. 09.00 Bakonyerdõ Zrt.
péntek .
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 semmikép-
pen sem tud az ütemezett idõpontban jönni, az kér-
jük elõre jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 
2012. február 6–29 között egyénileg lehet vadászje-
gyet érvényesíttetni: Ügyfélfogadás: hétfõ és szer-
da: 9.00-15.00 között, péntek: 9.00-12.00 között
Telefon: 88/422-298

Baracskay Lajos, titkár

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, Dózsa Gy. út 32. E-mail: veszprem@omvk.hu Honlap: www.vmvk.hu

Népszerûsíti a vadhúst Vadászjegy kiadás rendje

Erdész-vadász bál
Új fejezet kezdõdik a megyei vadászbálok történetében. A Veszprém megyei 
vadászkamara több, mint tíz évvel ezelõtt indította útjára a rendezvényt, amely
nagy sikert aratott a vadásztársak, sõt, a civilek körében is.
A megszerzett rangnak köszönhetõ, hogy 2012-ben új fejezet kezdõdik a bál életében. 
A Veszprém megyei vadászkamara mellé szervezõként, rendezõként csatlakozott me-
gyénk két állami erdõgazdasága, a Bakonyerdõ Zrt., valamint a HM Verga Zrt. Ennek az
összefogásnak köszönhetõen 2012-ben megrendezésre kerül az I. Veszprém megyei 
erdész-vadász bál. A nem mindennapi esemény

2012. február 11-én lesz a sümegi Hotel Kapitányban.
A helyszín is jelzi, hogy az elmúlt évekhez képest magasabb színvonalú rendezvény ígér-
kezik, ahol a szórakozásból, kikapcsolódásból szintúgy nem lesz hiány.
Minden erdész, vadász, civil érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

Egyre nagyobb „falatokat” vállal be Pálffy László,
a Berhida-Õsi Ftk. tagja. A sportvadász a vadhús-
sal csak nyolc éve került kapcsolatba, ehhez képest
ma már ipari méretekben is képes elkészíteni.
Akik ettek a mûveibõl, tudják, nem is akárhogyan!

Szívesen fõzõcskézett odahaza a konyhában Pálffy
László, nem is gondolta volna, hogy egyszer nem
csak a szakmájáról – egyébként autószerelõ –is-
merik meg az emberek, hanem konyhamûvészeti
tudományáról. Nyolc év alatt nagyot fordult a világ
körülötte, hobbiszakácsból vérbeli profivá vált, aki
közben meghódította a megyét, az országot, és már
nemzetközi szinten is letette a névjegyét.

Amikor Pálffy László nyolc évvel ezelõtt letette
a vadászvizsgát, még nem tudta, ez a lépése az éle-
tére is jelentõs kihatással lesz. Ekkor került kap-
csolatba a vadhússal, aminek az elkészítésével
megpróbálkozott. A fõztje olyan jól sikerült, hogy
az erõt adott a folytatáshoz. De László nem tudott
és nem is akart kizárólag pörköltben gondolkodni!

Elindult az ínyencségek felé vezetõ rögös úton, fo-
lyamatosan próbálkozott, újított, és mindig sikert
ért el vele. Egyre többször és egyre többen kérték
fel, hogy fõzzön valami finomat. Így hát a konyhai
méreteket szép lassan kinõtte.

Rendezvényekrõl rendezvényekre hívják, ahol
már ipari méretekben, akár 100–150 emberre kell
fõznie. De itt is csak ínyencségek jöhetnek szóba!
László különösen büszke arra, hogy az elsõtõl az
utolsóig minden ember ugyanolyan minõséget kap.
Ezt nem sokan tudják megcsinálni. A visszaigazo-
lás pedig fantasztikus, ételei az utolsó cseppig 
elfogynak!

Szerencsére fõztjeit nem csak a nagyközönség
értékeli kiválóra, hanem a szakácsversenyek zsûri-
jei is. Nyert már megyei, országos versenyt is. Ami-
re különösen büszke: nemzetközi versenyen a ba-
konyi pandúrlevesével harmadik helyezést ért el.
Ez eredetileg borjúhúsból készül, de õ ez „áthan-
golta” vaddisznóra. A pikáns, savanykás íz meg-
nyerte az ítészek ízlését. Legnagyobb teljesítményt
három éve vitte véghez, a várpalotai vadásznapo-
kon 650 adag vaddisznósültet sütött!

Pálffy László elárulta, a sikerek, a visszajelzések
rendkívül jól esnek számára, de õ igazából a vad-
hús népszerûsítéséért dolgozik. Elszomorítónak
tartja, hogy Németországban a magyar vadhúst
magas minõségû biotermékként forgalmazzák, ide-
haza pedig a háziasszonyok félnek tõle. Ezen min-
denképpen változtatni kell!

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

Meghívó
Az Országos Magyar Vadászkamara 
Veszprém Megyei Területi Szervezete

Hivatásos Vadász Osztályülését
2012. január 26-án (csütörtökön) 13 órára

összehívja.
Az ülés helye:

Veszprém, Dózsa Gy. út 32. tanácsterem
Ülés napirendje:

Tájékoztató a kamara tevékenységérõl,
egyebek

Szekrényes Tamás hivatásos vadász alelnök

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Veszprém Megyei Területi Szervezete

Sportvadász Osztályülését
2012. január 26-án (csütörtökön) 14 órára

összehívja.
Az ülés helye:

Veszprém, Dózsa Gy. út 32. tanácsterem
Ülés napirendje:

Tájékoztató a kamara tevékenységérõl,
egyebek

dr. Lukács Attila sportvadász alelnök


