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VADÁSZ    KÜRT

A bakonyi „Gyilkos-tó” szom-
szédságában, a Hamuházi-réten
avatták fel a hivatásos vadászok
emlékhelyét. Ezzel egyidejûleg
létrehozták a Hubertlaki Keresz-
tet, melyet az arra érdemes,
munkáját kiemelkedõen végzõ
hivatásos vadász számára ítél-
nek oda.

Az emlékhely létrehozásának
kezdeményezõi Veszprém me-
gye hivatásos vadászai voltak,
akik szerették volna, ha lenne
egy olyan helyük, ahol minden
évben összegyûlhetnek. Kérésük
nem talált süket fülekre. 
A Bakonyerdõ Zrt., a Veszprém
Megyei Vadászkamara, és a
Verga Zrt. is fontosnak tartja a
hivatásos vadászok munkáját,
akik a megyei vadgazdálkodás
alappillérei. Összefogásuk ered-
ményeként jöhetett létre az em-
lékhely a bakonyi „Gyilkos-tó”
szomszédságában, a Hamuházi-
réten.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara legfontosabb feladatai
és céljai közé tartozik a hivatá-
sos vadászok megbecsülésének,
munkafeltételeinek javítása,
hangsúlyozta az avatáson Pap
Gyula, a Veszprém Megyei Va-
dászkamarai elnöke. Akarják és
elkötelezettek abban, hogy a 
hivatásos vadászok társadalmi

elfogadottsága, szakmájuk meg-
becsülése, annak elismerése 
– mind anyagi, mind erkölcsi – új
alapokra kerüljön. Ez az utolsó
pillanat! A vadgazdálkodás ne-
hézségeit a hivatásos vadászok
nélkül nem tudják megoldani.
Veszprém megyében ezen em-
lékhely lehet a mérföldkõ, a kez-
det, mindezek megvalósításának
elsõ lépése, fogalmazott. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a hely nem
csak a hivatásos vadászok em-
lékhelye lesz, hanem egy talál-
kozási pont: ahol szakmai, csalá-
di programokat is lehet tartani. 

Varga László, a Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgató az avatáson
úgy fogalmazott: a hivatásos va-
dászok gondos gazdái a rá bízott
nemzeti vagyonnak, a változatos
élõhelyek a vadállomány válto-
zatosságát eredményezik. 

A Verga Zrt. erdészeti igazga-
tója Tóth Attila, szintén méltatta
az emlékhely létrehozását. Sze-
rinte erkölcsi kötelességük a va-
dászat társadalmi elfogadottsá-
gának növelése, ehhez hozzájá-
rulhat az emlékhely is.

Az emlékoszlop Fodor Zoltán
és Balter József munkája, a hely
létrehozásában Gombási Károly
vállalt oroszlánrészt. Az emlék-
helyet az avatáson Tornavölgyi
Krisztián ugodi plébános is meg-
áldotta.

Az emlékhely létrehozói, szin-
tén a hivatásos vadászok kezde-
ményezésére megalapították a
Hubertlaki Kereszt kitüntetést,
amelyet elsõként az avatáskor

adtak át. A három díjazott az
Országos Magyar Vadászkamara
elnökétõl, dr. Jámbor Lászlótól
vehette át az elismerést.

Karácsony csodája
„Van a csoda… Karácsony csodája. Amire várunk. És
ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal
átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fe-
nyõ alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, má-
sutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban,
õszinte, szívbõl jövõ kívánságokban, szeretõ érzésben
érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következõ
háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak
erõt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem
csakis ezek. Csak ezek… Ez a karácsony csodája.” 
Csitáry-Hock Tamás gondolatai szívünkbõl és szí-
vünkhöz szólnak. Az ünnep hangulatában a másik
emberre irányul figyelmünk, és arra gondolunk, mit
nyújthatnánk szeretteinknek, akik az elsõk számunk-
ra. De szeretetet adni csak úgy tudunk, ha bennünk is
megvan! 
Az ünnep kapcsán ebben a rohanó világban is álljunk
meg egy pillanatra. Elérkezett az idõ, amikor rendez-
nünk kell érzéseinket, gondolatainkat. Ez a számvetés
ideje is: felidézzük az év legszebb pillanatait, az emlé-
kekben rögzülõ vadászélményeket. Mindezekbõl merít-
hetünk erõt az elkövetkezendõ feladatokhoz. 
Legbensõségesebb ünnepünkhöz közeledve a Veszp-
rém Megyei Vadászkamara nevében kívánok minden
vadásztársunknak, és családtagjaiknak békés, boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!
Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak!

Pap Gyula
elnök

Az Országos Magyar Vadászka-
mara (OMVK) tisztújító kül-
döttgyûlésén sportvadász alel-
nökké választották Pap Gyulát.

Igen mozgalmas ciklus áll az
OMVK elõtt, hiszen az elmúlt
négy év jogszabályalkotása nagy-
ban érintette a vadásztársadal-
mat. A folyamatnak azonban
nincs vége, elõkészület alatt áll
az új vadászati törvény. Ebben a
munkás idõszakban kapott bi-
zalmat Pap Gyula. Az egész
Veszprém megyei vadásztársa-

dalom érdemének tekinti, hogy
az Országos Magyar Vadászka-
mara (OMVK) tisztújító kül-
döttgyûlésén sportvadász alel-
nökké választották. Ma Magyar-
országon hatvanezer vadász van,
közülük 57 ezren sportvadászok.
Ennyi embert képviselni nagy
megtiszteltetés. Ebbéli tevé-
kenységében ez jelenti a csúcsot,
fogalmazott.

Az elmúlt 16 évben, mióta õ a
megyei elnök, olyan kamarai te-
vékenységet végeztek, amely or-
szágos szinten is elismerésre

adott okot. Munkájukkal elér-
ték, hogy a Veszprém megyei
Vadászkamara céljai mellé oda-
álltak a vadgazdálkodók, ehhez
meg tudták nyerni a megyében
mûködõ két állami erdõgazdasá-
got is.

Pap Gyula meghatározónak
tartotta a közös gondolkodást az
Országos Magyar Vadászati
Védegylettel. E szervezet elnö-
kének a személye – aki dr.
Semjén Zsolt – a garancia a szo-
ros együttmûködésre.

Megyének köszönhetõ megtiszteltetés

Története során elõször tartot-
ták a Vadászkamarai Esték
rendezvénysorozatot Ajkán.
Pap Gyula, a Veszprém Megyei
Vadászkamara elnöke remé-
nyét fejezte ki, hogy ezzel
újabb várost sikerül vadászbá-
zissá tenni.
A Veszprém Megyei Vadászka-
mara egyik legsikeresebb ren-
dezvénye a Vadászkamarai
Esték, amelyet évente többször,
mindig más-más helyszínen
tartanak. Idén õsszel Ajkára is
megérkezett az esemény, amely
kapcsán megtelt az Erõmû 
Étterem.

Elsõként a házigazda szere-
pet betöltõ környékbeli va-
dásztársaságok mutatkoztak

be. Az 1959-ben alakult Fekete
István Vadásztársaságról Ko-
vács Lajos vadászmester be-
szélt. Nettó hatezer hektáron
gazdálkodnak, éves nagyvad
terítékük 400–450 között van.
A Csingervölgyi Vadásztársa-
ság 1996-ban alakult, tudtuk
meg Nagy Péter elnöktõl. 
Nekik 350 hektár a gazdálko-
dási területük, a kilövési nagy-
vadszám 400 körüli. A Kislõdi
Hunor Vadásztársaság 2007-
ben jött létre, elnökük Edõcs
Ottó. 7300 hektáros a vadász-
területük. Õk is 400 körüli
nagyvadat lõnek évente, ennek
a fele vaddisznó.

A nõknek a vadászatban 
betöltött szerepükrõl Farkasné

Lipp Adrienn, a  Nemzetközi
Szafari Klub médiakapcsolato-
kért felelõs alelnöke beszélt.
Az est izgalmait Szemethy
László, a Szent István Egye-
tem docense fokozta azzal,
ahogy az erdei vadkár kérdését
körbejárta. Kimerítõ elõadása
után még inkább tudatosult a
vadászokban, hogy ez nagyon
érdekes és összetett probléma,
amelynek megoldása akár tu-
dományos kutatásokra alapoz-
va, de mindenképpen csak
együttes akarattal lehetséges.

A nap meglepetéseként
Szajkó István egy vadászkürt
kottagyûjteményt adott át a
Bakonyi Vadászkürt Egylet ve-
zetõjének, Varga Józsefnek.

Vadászati emlékhely

Ajkára ért az este
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Veszprém Megyei Vadásznap
A hagyományok szerint Pápán
tartott Megyei Vadásznap ezút-
tal is a Hubertus-misével indult.
A vadászok védõszentje tisztele-
tére szervezett misét Nagytemp-
lomban tartották. A hivatalos
megnyitót azonban már az
agrárexpó területén tartották. 
A vendégeket a házigazda Pap
Gyula, a Veszprém Megyei Va-
dászkamara elnöke, az Országos
Magyar Vadászkamara alelnöke,
és dr. Áldozó Tamás, Pápa pol-
gármestere köszöntötték. 

Miközben a sátorban a beszé-
deket hallgatták, a fõzõverseny
résztvevõi már a kora reggel óta
a tûz körül szorgoskodtak. Ezút-
tal 21 csapat mutatta be szakács-
tudományát. Kiderült, a vadá-
szok nem csak jól lövik a vadat,
hanem kiválóan el is készítik a
húst, ezért megérdemelten osz-
tották ki az elismeréseket. 

A Veszprém Megyei Vadász-
nap látogatók különdíja: Nagy-
acsádi Kecskeevõk. A Bakony-
erdõ Zrt. különdíja: Takácsi-
Malomsok Gerecementi Vt. Pá-
pa Város különdíja: Döbröntei
Váralja Vt. Pápa Város Nagydí-
ja: Bakonyerdõ Zrt. huszári 

erdészek. Veszprém Megyei Va-
dászszövetség különdíja: Mar-
cal-Bitavaközi Vt. Veszprém
Megyei Vadászszövetség nagydí-
ja: Kislõdi Hunor Vt. Veszprém
Megyei Vadászkamara különdí-
ja: Somlótája Vt. Veszprém Me-
gyei Vadászkamara nagydíja:
Hertelendy KHE. Veszprém
Megyei Vadásznap III. díj: Ba-
konyér-menti Vt., Nadler Her-
bert VE, Dél-bakonyi Vt. Öreg-
ség Vt.; II. díj: Hegyi Vadászok
Vt., Marcal-völgyi Sólyom Vt.,
Vándor Ottó helikopáter, Rába-
menti KHVE; I. díj: Diana Va-

dászhölgy Klub, Bakonyerdõ
Zrt. Sárosfõi erdészek, Járipa-
tak FTK, Hajagvidéki Vt. Veszp-
rém Megyei Vadásznap fõdíja:
Fekete István Vt., Berhida-Õsi
FTK.

A nap során bemutatkozott a
Bakony Vadászkürt Egylet. Tar-
tottak vadászkutya-, munkaku-
tya-, és solymász bemutatót is. 
A megyei vadásznap célja, hogy
a vadászkamara nyisson a kö-
zönség felé. Mára elmondható,
mindez teljesült, a vadásznap év-
rõl évre hangos közönségsikert
arat.

Ez év tavaszán megnyílt a felújított hatvani Grassalkovich-kastély és
a benne kialakított országos vadászati múzeum.
A magyar vadászat megújításának célja az ágazat becsületének hely-
reállítása mellett Magyarország vadászati nagyhatalmi pozíciójának
visszaszerzése. Fontos, hogy az egész társadalom lássa, a vadászati
kultúra része az egyetemes magyar kultúrának.  Ennek jegyében az
Országos Vadász- és Horgásznapon kapcsán Hatvanban megnyílt a
Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum.

Az Országos Vadásznapokon természetesen a Veszprém Megyei
Vadászkamara is képviseltette magát, a fõzõcsapat tovább öregbítet-
te a megye hírnevét.

Újabb állandó trófeakiállítás
nyílt a megyében, amelynek a
felkapott turisztikai célpont-
nak számító várpalotai
Thury-vár ad optthont.

A várpalotai Thury-vár, ma-
ga a helyszín és környezete
garancia arra, hogy itt egy ál-
landó trófeakiállítás nagy lá-
togatottságnak örvendjen.
Az épületben az egyik nagy-
termet bocsátották a vadá-
szok rendelkezésére. Az ál-
landó trófeakiállítást a Vadá-
szati Kultúra Napján nyitot-
ták meg a nagyközönség
elõtt.

Pap Gyula, a Veszprém
megyei Vadászkamara elnö-
ke elmondta, a trófeakiállítás
anyagát vadászok biztosítot-
ták. A kiállítás törzsanyaga
Tornai Endre bácsi hagyaté-

ka, amit a gyermekei adtak át
a vadászkamara számára.
Idõs vadásztársuk, Németh
János, Móczár István, Györ-
kös Ferenc, Marton György,
és õ maga is trófeákkal segí-
tették, hogy minél színeseb-
ben, szélesebben tudják be-

mutatni a Bakony vadvilágát.
A kiállítás megszervezéséért,
lebonyolításáért és a segítõ
tevékenységéért a Vadászka-
marai Esték bakonybéli állo-
másán Kelemenné Vörös
Szilvia és Petneházi Csaba
tárgyjutalomban részesültek.

Nagy hagyományokra tekint vissza a Vadászkamarai Nagydíj

lõverseny, amelyet idén immár 12. alkalommal szerveztek meg

a balatonfûzfõi koronglõtéren. A rendezvény népszerûségét

bizonyítja, hogy ezúttal 16 csapat nevezett, mellettük két

egyéni induló is rajthoz állt, így 50-en vettek részt a meg-

mérettetésen.

A nagydíj nyúl, fogoly, fácán, röptetett kacsa és toronykakas

mozgását utánzó korongvadászatból állt.

Eredmények: 1. Noszlopi Vadásztársaság (Vági Zsolt, Farkas

Imre, Tóth Zoltán) 78 pont, 2. Bakonyerdõ Zrt. (Varga Lajos,

Vizl Norbert, Fekete Norbert) 75 pont, 3. Uzsai Erdészet

(Varga Ferenc, Illés Krisztián, Tapasztó Norbert) 71 pont.

Nõk: 1. Mozsdény Viktória, 2. Fódi Lászlóné, 3. Mile Orsolya.

Férfiak: 1. ifj. Varga Lajos, 2. Siffer Géza, 3. Sztankovics

László. 

Az év utolsó nagyrendezvényének idén is Bakonybél adott otthont. 
A Vadászkamarai Esték keretében sokakat érdeklõ témát boncolgat-
tak: ki viselje a vadelütésbõl származó kárt. A Megyei Vadászati Fó-
rum fõvédnökei dr. Bognár Lajos, a Földmûvelésügyi Minisztérium
államtitkár, és dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkama-
ra elnöke voltak.

A Bakonybélben a faluházban megtartott fórumon Pap Gyula, az Or-
szágos Magyar Vadászkamara alelnöke, a Veszprém Megyei Vadász-
kamara elnöke értékelte a megye kamara ez évi tevékenységét. Jelez-
te, ismét mozgalmas évet hagyott maga mögött a szervezet: szinte
nem volt olyan hónap, hogy ne lett volna valami rendezvényük, vagy
ne vettek volna részt országos szintû eseményen. 2015-ben úgyszin-
tén sok feladat vár rájuk. Szólt az OMVK jövõbeni tevékenységérõl is.

A fórumon húsba vágó témát boncolgattak a vadászok. Ki viseli a
vadütközés kárát? Mindehhez szakemberek segítségét kérték. Reiter
Barnabás, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság alezredese a
baleseti helyszínelés szabályairól, kialakult gyakorlatáról adott átfo-
gó elemzés. A vadászható állat által okozott károkért fennálló fele-
lõsségi szabályok értelmezési lehetõségeit, a vadászatra jogosult tevé-
kenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok és rendelkezéseket 
dr. Hevesi Kristóf ügyvéd ismertette. Úgy vélte, jóllehet az ellenõrzé-
si kör szûkebb lett a vadgazdálkodók számára, de a vadelütésbõl szár-
mazó károkat továbbra sem nekik kell viselniük, hiszen a vad mozgá-
sára a vadgazdálkodónak vajmi kevés befolyása van, ezért a vadelütés
alapvetõen továbbra is elháríthatatlan okból következik be. 

Hogy ez a következtetés a mindennapokban is megállja-e a helyét,
azt majd a bírói gyakorlat dönti el végérvényesen.

Megnyílt a vadászati múzeum

Megyénk kevésbé erdõsült
területein – például a Kisal-
föld lábánál – ideális élõhely
lenne az apróvad számára,
csakhogy már itt is kritikus
szint alá csökkent az apróvad
létszáma. A Veszprém Me-
gyei Vadászkamara minden
rendelkezésére álló eszköz-
zel segíti az apróvad létszá-
mának növekedését, ezért
vadásztársaiknak immár má-
sodszor szerveztek tanul-
mányutat a szomszédos me-
gyébe. Ezúttal a Barbacsi 
Diána Vadásztársaság ven-
dégei voltak, ahova 17
Veszprém megyei vadgazdál-
kodó 32 vadásza tette tiszte-
letét, itt az apróvad élõhelyé-
nek fejlesztését, az apróvad
gazdálkodást a gyakorlatban
is megtapasztalhatták. A há-
zigazdák hangsúlyozták, az
apróvadállomány védelme és
felhozása érdekében elen-
gedhetetlen a ragadozók
apasztása is. 

Kritikus
az apróvad

létszám

Terítéken a
vadütközések

Állandó trófeakiállítás

XII.
Vadászkamarai

Nagydíj
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Vadászati Kultúra Napja
A hagyományokhoz híven idén
is Várpalota adott otthont a Va-
dászati Kulturális Egyesület éves
fõrendezvényének, a Vadászati
Kultúra Napjának. A szervezés-
hez a város és a Veszprém Me-
gyei Vadászkamara egyaránt se-
gítséget adott. A programok so-
ra az ünnepi vadászfelvonulással
kezdõdött. A hagyományoknak
megfelelõen tartottak Hubertus
megemlékezést is. A színes és
változatos színpadi programok
mellett Muray Róbert festõmû-

vész kiállítása, trófea-, vadász-
kutyás-, solymász- és íjászbemu-
tató is színesítette a programot.
A fõzõversenyen hazánk legki-
válóbb „vadász-szakácsai”-, a
Hétházpusztán megrendezett
lövészversenyen a koronglövé-
szet szerelmesei, az Országos
Szarvasbõgõ Versenyen a bátor
bika-imitátorok mérhették össze
tudásukat. 
Az Országos Szarvasbõgõ Baj-
nokság eredménye: 1. Kasper
Máté, 2. Molnár Renátó, 3. Búr

Zoltán, A zsûri tagjai voltak: Ta-
kács Péter (VADEX Zrt.),
Ruppert József (Vértesi Erdõ
Zrt.), Pauer Lajos (Újkút VT),
Vizi Norbert (Bakonyerdõ Zrt.),
Erdélyi Tamás (korábbi Európa
Bajnok szarvasbõgõ).
II. Hunyadi Mátyás Kupa Ko-
rongvadász Verseny eredménye:
1. Olasz Gergely, 2. Tóth Péter,
3. Faragó Zsolt
A fõzõverseny eredményei:
Berhida Õsi FTK (vándordíj);
Diana Vadászhölgy Klub (fõdíj,
valamint a közönségdíj); Várpa-
lotai Járási Hivatal (fõdíj); Pa-
lotai Pandúrok (I. díj); MH
BHE Veszprém (II. díj); Újkúti
Vadásztársaság (III. díj);
Wolsberg (Kamarai Nagydíj);
Várpalotai Polgármesteri Hiva-
tal (Kamarai Különdíj); Ka-
tasztrófavédelem Várpalota
(Várpalota Város Nagydíja); Ba-
latonfõi Vadásztársaság (A va-
dászszövetség különdíja); Õsi
Sárrét Vt. (Vadgazdálkodásért
Alapítvány nagydíja): Karszt
Horgásztó (Kamarai díj); Nagy-
bivalyos Horgásztó Egyesület
(Kamarai díj).

Hagyományteremtõ szándékkal

tartotta meg a Verga Zrt. az elsõ

Vadászünnepét az alsóperei 

Bakony Zöld Szíve Központban. 

A rendezvényen egész nap csalá-

doknak szóló – a természethez,

kultúrához és hagyományaink-

hoz kapcsolódó – programok

váltották egymást.

Az ünnepélyes megnyitón Takács

Szabolcs, Veszprém megye kor-
mánymegbízottja, Szabó Ferenc,

a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um Állami Földekért Felelõs Ál-
lamtitkárságának fõosztályveze-
tõje, Puskás Zoltán, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazga-

tóság igazgatója, valamint
Tengerdi Gyõzõ, a Verga Zrt. 
vezérigazgatója köszöntötte az
egybegyûlteket. 
Az ünnepélyes megnyitót vadász-
kürt show, a gím-, õz- és vaddisz-
nóteríték megáldása, valamint a
nagyközönség számára rendkívül
érdekes nyilvános trófeabírálat
követte. A délutáni programok
közt mindenki találhatott magá-
nak tetszõt: solymászbemutató,
természetfotó-, valamint fest-
mény kiállítás, vadászkutya be-
mutató, állatsimogató, erdei is-
kolai foglalkoztató szerepelt a
rendezvény kínálatában.

A Verga Zrt.-nek, mint erdõ- és
vadgazdálkodónak erkölcsi kö-
telessége az erdészeti, vadászati
és egyéb hagyományok, valamint
a kultúra megõrzése. A társaság
a vadgazdálkodási és erdõgaz-
dálkodási tevékenységét úgy
végzi, hogy a kapcsolódó írott és
íratlan szabályokat betartsa és
ezzel is a vadászat és az erdészet
társadalmi elfogadottságát nö-
velje, valamint a természetvéde-
lem, az erdõgazdálkodás és a
vadgazdálkodás harmóniáját
erõsítse, a vadászati kultúrát pe-
dig ápolja.

Jubileumához érkezett a Szent Jakab Napok Sümegen, az érett bor és a vadászat ünnepét ezúttal tízedik
alkalommal tartották meg. A kétnapos rendezvény felejthetetlen programokkal zajlott. A Veszprém Me-
gyei Vadászkamara elnöke, Pap Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy kevés olyan megye van, ahol a va-
dásztársadalom ilyen aktívan kiveszi a részét a közéletbõl. Megyénkben Pápa, Várpalota és Sümeg va-
dászbázisoknak tekinthetõek, ezeken a településeken minden évben tartanak vadásznapot. A két nap ese-
ményeinek sorában vaddisznópörkölt fõzõversenyt, valamint koronglövõ versenyt is szerveztek. A látvá-
nyos felvonulásról a vadászok sem hiányozhattak.

A szarvasbõgést követõen ezút-
tal is megyeszerte megtartották
a hagyományos trófeaszemléket. 
A megyei rekord idén Sümegen
esett, 12,46 kilogrammos volt.
A szarvasbõgést követen a ha-
gyományoknak megfelelõen a
sümegi vadásztársaságok idén is
együtt mutatkoztak be. Egy
szomszédos zalai vadásztársaság
is csatlakozott hozzájuk, így öten
adtak számot a szezonról. A sü-
megi mustrán közel 40 trófeát
mutattak be.
Dr. Rédei Zsolt elmondta, mind
az öt vadásztársaság jó szezont
zárt. A felrakások jól sikerültek,
így az idei átlagsúlyok megha-
ladták a tavalyit. A kilövések
számát szintén sikerült teljesíte-
ni. Külön öröm, hogy az idei me-
gyei rekord a Sümegi Kinizsi Vt.
területén esett. Cristian Klauzer
osztrák vendégvadász lõtte, akit
Horváth Zsolt vadászmester kí-
sért. A bika trófeája 12,46 kilo-
grammot nyomott, ez vadásztár-
sasági rekord, egyben az eddigi

idei megyei rekord is. Az agancs
különlegessége, hogy egyik szá-
rán egy 35–40 centis farkaság
alakult ki. Ritkán látni ilyet.
A Tapolca-medence Vadásztár-
saságnál hagyomány a trófea-
mustra, amelyet minden évben
más-más településen tartanak.
Idén Tapolca volt soron, tudtuk
meg Farkas Imrétõl. Az ese-
ményt mindig egybekötik a
Szent Hubertus misével, amit
most a tapolcai katolikus temp-
lomban tartottak, és vadásztár-

suk, dr. Renner Sándor celebrál-
ta. A misén az egyik bérvadá-
szuk meghívására részt vettek az
osztrák Zeillern város vadász-
kürtösei is, akik az egész liturgia
alatt végig fújták. Különös és ér-
dekes színfoltja volt ez az idei
rendezvényüknek. Magát a tró-
feaszemlét és a vacsorát az
Artemis Vadászházba szervez-
ték, ahol nyolc trófeát mutattak
be. A legnagyobb bikájuk idén
8,80 kilogramm súlyú volt.
A Járipatakmenti Természetvé-
delmi és Vadgazdálkodási KHE
idén második alkalommal szer-
vezett trófeamustrát, amelynek
célja, hogy a vadásztársak megis-
merjék, a bérvadászok milyen
trófeákkal tértek haza, nyilat-
kozta Zábrák Károly. A szemlén
18 trófeát mutattak be. Az ösz-
szejövetelen aztán közös bírálatot
is tartottak, szakmailag kiele-
mezték az elejtéseket. Az egye-
sületnél az idei átlagsúlyok 5 kiló
körül alakultak, a legnagyobb
trófeájuk 9,8 kilogrammos volt.

Továbbképzésen a hivatásos vadászok
Az Országgyûlés 2012 nyarán elfogadott, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevé-
kenységérõl szóló törvény értelmében a hivatásos vadászok is közfeladatokat ellátó személlyé
minõsültek. A Veszprém Megyei Vadászkamara a részükre kötelezõen elõírt továbbképzést a
megye három pontjára megszervezte. A sümegi, a pápai, a veszprémi összejöveteleken élénk esz-
mecsere folyt.
A továbbképzésen a rendõrségi értékelt a rendészeti vizsga utáni tapasztalatokat, szóltak a vadá-
szok számára szükséges eszközök beszerzésérõl. A Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatár-
sa tájékoztatást adott a 2013–14-es terítékadatokról, a jövõbeli feladatokról. Elengedhetetlen
volt az állategészségügyi kérdések megvitatása, hiszen az afrikai sertéspestis már itt van a térség-
ben – Litvánia, Lengyelország –, ezért meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket. Beszéltek az
aranysakál erõsödõ megjelenésérõl is.

VIII. sárosfõi trófeaszemle
A Bakonyerdõ Zrt. vadgazdálkodási tevékenységére sokan odafigyelnek. A nyolcadik alkalommal
megrendezett sárosfõi trófeaszemlén 124 trófeát mutattak be. Az érdeklõdõ vadászokat Varga Lász-
ló vezérigazgató, Korn Ignác vadászati osztályvezetõ és Peer László erdészeti igazgató köszöntötték.
Elhangzott, a szarvasbõgés során az idõjárás komoly próbatétel elé állította a vadászokat, ennek el-
lenére kimagasló eredmények születtek. Évekkel ezelõtt a társaság vadászterületein szeptemberben
általában 150-180 bika esett, 2011-ben 184, 2012-ben 205, 2013-ban 190, idén pedig 210 volt ez a
szám. Az átlagsúlyok is nõttek az évek alatt, a 2012-es 5,6 kilogrammhoz képest idén már 5,9 kiló volt
az átlagsúly. Hat kiló feletti trófea 95 darab volt, ebbõl tíz kilenc kiló feletti, amibõl öt pedig tíz kilo-
grammnál is nagyobb. A mustrán nem csak a szép, hanem a hibás kilövésû trófeákat is közszemlére
tették, éppen ezért az esemény nem a hivalkodásról, sokkal inkább a szakmai tapasztalatcserérõl szól.

Sümegi a megyei rekord

Szent Jakab Napok

Vadászünnep Alsóperén
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete a vadászjegyek 2015/16
vadászati évre történõ  kiadásának és érvényesíté-
sének a rendjét az alábbiakban ismerteti, amely az
elõzõ évek gyakorlatának megfelelõ.
Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a kamara
irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32. sz.
alatt lehet.
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
és az elõzõ évre érvényesített vadászjegy bemutatá-
sát követõen hosszabbítható meg. 

A vadászjegy ára összesen:15.000 Ft.
(Állami vadászjegy: 10.000, kamarai tagdíj 4.000,
vadászfelelõsség biztosítás 1.000 Ft.)
A 70 év feletti, illetve a. 2014-ban 70. életévüket be-
töltõ vadászok kamarai tagdíj alól mentesek,
(4.000 Ft).

Vadászjegy kiadás ütemezése:
2015. január 8. 09 óra Rába-menti KKVE
Csütörtök 11 óra Hertelendy KTKE   

13 óra Marcalvölgyi Sólyom Vt.
2015. január 9. 09 óra Bakonyér-menti Vt.
Péntek 11 óra Takácsi-Malomsok 

Gerencementi Vt.
13 óra Vaszar-Gecse Vt.

2015. január 12. 09 óra Öregséd Vt.
Hétfõ 11 óra Csángotaér Vt.

13 óra Heiter Vt.
2015. január 13. 09 óra Tési Fennsík Vt.
Kedd 11 óra Hegyi Vadászok Vt.

13 óra Bakony-Menti Vt.
2015. január 14. 09 óra Darza-Menti Ftk.
Szerda 11 óra Járipatakmenti 

TVVGKHE.
13 óra Nádler Herbert VE

2015. január 15. 09 óra Döbröntei Váralja Vt.
Csütörtök 11 óra Marcal-Bitvaközi Vt.

13 óra Somlótája Vt.
2015. január 16. 09 óra Noszlopi Vt.
Péntek 11 óra Kislõdi Hunor Vt.

13 óra Hajagvidéki Vt.
2015. január 19. 09 óra Berhida-Õsi Ftk.
Hétfõ 11 óra Õsi Sárrét Vt.

13 óra Balatonfõi Vt.
2015. január 20. 09 óra Balatonkenese és 
Kedd környéke Ftk

11 óra Újkúti Vt. 
13 óra Délbakonyi Vt.

2015. január 21. 09 óra Szentgáli Ftk.
Szerda 11 óra Balatonfüred és 

környéke Ftk.
13 óra Tótvázsony és környéke 
Ftk.

2015. január 22. 09 óra Öreg-Tölgy  Vt.
Csütörtök 11 óra Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.

13 óra Dörgicse és Környéke 
Ftk.

2015. január 23. 09 óra Dörögdi Medence Vt.
Péntek 11 óra Fekete István Vt.

13 óra Fehérkõ Vt.
2015. január 26. 09 óra Képesfa Vt.
Hétfõ 11 óra Sümegi Kinizsi Vt.

13 óra Karikástetõ Vt.
2015. január 27. 09 óra Monostorapáti V.
Kedd terület Ftk.

11 óra Billege Vt.
13 óra Tapolca Medence Vt.

2015. január 28. 09 óra Káli-Medence Vt.
Szerda 11 óra Boncsos Vt.

13 óra Cuhai Vén Róka Vt.
2015. január 29. 09 óra Királykúti Vt.    
Csütörtök 11 óra Magas Bakony 

VGSKVE.
13 óra Koronás Szarvas Kft.

2015. január 30. 09 óra VERGA Zrt.
Péntek 11 óra Felhõ Veszprémi 

VKVKHE.
13 óra Vakcsa Vt.

2015. február 2. 09 óra Tálod Vt.
Hétfõ 11 óra Csingervölgyi Vt.

13 óra Kab-hegy 2004. Kht.
2015. február 3. 09 óra Bakony KVVGE.
Kedd 11 óra Balatoni Nemzeti Park Ig.

12 óra Orion Vt.
13 óra Marcal-Völgye Vt.
14 óra Rákosér Vt.

Bakonyerdõ Zrt. külön egyeztetett idõpontban.
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.
2015. február 4-tól február 28-ig egyénileg lehet a
vadászjegyet  érvényesíttetni:
H–Cs 9–15 óra, P 9–13 ó között.
Márciustól ügyfélfogadás:
Hétfõ, Szerda: 09–15 óra
Péntek: 09–12 óra
Telefon: 88/422-298

Vadászjegy kiadás rendjeKitüntetett vadásztársaink
Az idei évben az alábbi hosszú
éveken át végzett lelkiismeretes,
kitartó munkásságukért az aláb-
bi vadásztársaink vehettek át ki-
tüntetéseket az év különbözõ
megyei vadászati eseményein:
Kamarai Aranyérem: Varga
László (Bakonyerdõ Zrt.)
Magyar Vadászatért emlékérem:
Korn Ignác (Bakonyerdõ Zrt.)
Bakony Vadásza 2014: Seregé-
lyes György és Tóth Tamás (Ka-
rikástetõ Vadásztársaság)
Veszprém Megye Vadgazdálko-
dásáért emlékérem: Bakos Lász-
ló („Öregséd” Vadásztársaság),
Fisli József (Õsi „Sárrét” Va-
dásztársaság), Bakony Vadász-
kürt Egylet, Fodor Zoltán
(Döbröntei Váralja Vadásztársa-
ság)
Nimród érem: Varga László
(Bakonyerdõ Zrt.), Radó István
(Herteledy Környezet és Termé-
szetvédelmi KHE), Edõcs Ottó
(Kislõdi Hunor Vadásztársaság),
Mádl István (Heiter Vadásztár-
saság)
Gróf Nádasdy Ferenc emlékpla-
kett: Bakonyerdõ Zrt. Devecseri
Erdészete
Hubertlaki kereszt: Fejes Dezsõ
(Hertelendy Környezet és Ter-
mészetvédelmi KHE), Horváth

Róbert (Bakonyerdõ Zrt.), Or-
bán Tamás (Verga Zrt.)
Hubertusz kereszt gyémánt fo-
kozat: dr. Mile Imre (Tési Fenn-
sík Ftk.)
Hubertusz kereszt arany foko-
zat: id. Németh Sándor
(Noszlopi Vt.), Borbély László
(Heretelendy KTKE), Vida Sán-
dor (Hertelendy KTKE),
Birnbauer Lajos (Kislõdi Hunor
Vt.), Dietmar Töpfer (Kislõdi
Hunor Vt.), Orbán Nándor
(Marcal-völgyi Sólyom Vt.), Láng
József (Délbakonyi Vt.), Nagy
Pál (Döbröntei Váralja Vt.)
Hubertusz kereszt ezüst foko-
zat: Mohari József (Kislõdi Hu-

nor Vt.), Forintos Zoltán (Kis-
lõdi Hunor Vt.)
Hubertusz kereszt bronz foko-
zat: Forintos Károly (Kislõdi
Hunor Vt.), Bódis Zoltán
(Kislõdi Hunor Vt.), Kiss Gábor
(Berhida-Õsi Ftk.), Héninger
József (Berhida-Õsi Ftk.),
Hujber István (Õsi „Sárrét”
Vt.), Lajkó Sándor (Sümegi Ki-
nizsi Vt.), Gadó József (Sümegi
Kinizsi Vt.), Söjtör Dezsõ (Sü-
megi Kinizsi Vt.), Németh Attila
(Sümegi Kinizsi Vt.), Berta Pál
(Sümegi Kinizsi Vt.)
Várpalota Város elismerõ okle-
vele: Markó Jánosné (Diana Va-
dászhölgy Klub)

IV. Erdész Vadász Bál
Az elõzõ évek nagy sikere után ismét megrendezzük az Erdész-Vadász Bált. A Veszprém Megyei Va-
dászkamara, Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt. közös rendezvénye ezúttal is a sümegi Hotel Kapitány-
ban lesz 2015. január 31- én. A hagyományaihoz megfelelõen ezúttal is magas színvonalú est vár a
résztvevõkre. A vendégek kétféle menüsor közül választhatnak, éjfélkor pedig büféasztal várja õket.
A talpalávalót a Change Show és Tánczenekar szolgáltatja.

IV. Veszprém Megyei Erdész-Vadász-Bálra
minden erdész, vadász, civil érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fõ
Regisztrálni lehet a Veszprém Megyei Vadászkamaránál. Telefon: 88-422-298

Szállásfoglalás: Hotel Kapitány Sümeg Tel: 87/550-218; 87/550-166

A Noszlopi Vadásztársaság
dobai vadászházánál 90. szüle-
tésnapja alkalmából köszön-
tötték alapító tagjukat, Németh
Sándort. Az idõs vadásztárs
több évtizedes tevékenységét
Varga József vadásztársasági
elnök méltatta. Az ünnepséget
személyes jelenlétével tisztelte
meg Pap Gyula, a Veszprém
Megyei Vadászkamara elnöke
is. A vadászházi összejövetelen
a társaság szinte valamennyi
tagja részt vett, de nem hiány-
zott a család sem. 

Születésnap a vadászháznál
Sikerek a vadásznapon

Veszprém Megyei Vadászkamara teljes körû megjelenéssel vett részt a Vas Megyei Vadásznapon. 
A Pálffy László vezette fõzõcsapattal díjjal tért haza.

Az orvvadászat ellen
Az orvvadászat visszaszorítása, a falopások megelõzése, valamint az elkövetõkkel szembeni hatékony
fellépés érdekében a Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt. és a Veszprém Megyei Vadászkamara is együtt-
mûködik a rendõrséggel.
A Pápai Rendõrkapitányság kezdeményezésére a Bakonyerdõ Zrt. székházában tartottak megbeszé-
lést. A tanácskozáson Szappan Csaba rendõs alezredes, kapitányságvezetõ szólt a több évre visszate-
kintõ együttmûködésrõl. Nagy Ákos r. õrnagy, bûnügyi osztályvezetõ az orvvadászat járási eseteirõl
számolt be. Korn Ignác vadgazdálkodási osztályvezetõ újfajta vizsgálati módszerrõl beszélt, amellyel
a lefoglalt vadhús és az orvul elejtett egyed azonosítására lehetõség nyílik. Fûzfa László r. törzszász-
lós körzeti megbízott a falopásokról és azok felderítési mutatóiról beszélt. Váradi József ellenõrzési
osztályvezetõ megemlített több olyan technikai berendezést is, amelyek alkalmazása eredményes le-
het. Bauer Tibor r. õrnagy közrendvédelmi osztályvezetõ szólt az erdészeti munkatársakkal közös ak-
ciókról. Varga László vezérigazgató biztosította a Pápai Rendõrkapitányságot az eredményes együtt-
mûködés jövõbeni fenntartásáról.

*
Hasonló együttmûködésre van példa a Verga Zrt. esetében is. A falopások és az orvvadászat meg-

akadályozás érdekében fogott össze az erdõgazdaság, a nemzeti park, valamint a rendõrség. Az erdõ-
gazdaság Alsóperei Oktatóközpontjában erdészek, vadászok, rendõrök, polgárõrök, katonai
rendészek jöttek össze, hogy bõvítsék ezzel kapcsolatos ismereteiket. A példaértékû összefogást mél-
tatta Tengerdi Gyõzõ, a vállalat vezérigazgatója is. A falopások, az orvvadászat megelõzése érdeké-
ben hatékony ellenõrzési rendszert építettek ki a Verga Zrt., ezekrõl Velegi Dániel és Tóth Attila szá-
moltak be. A fegyvertartással kapcsolatos ismeretekrõl Gaál Tibor õrnagy tartott elõadást. 
A Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt., az Uzsai Erdészeti Igazgatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság közremûködésével januárban indult
a megyében a közös erdészeti program. Ennek lényeges elemeit, célkitûzéseit és eredményeit Borbély
Zoltán rendõr alezredes ismertette. A továbbképzés résztvevõi közös akcióellenõrzést is tartottak.
Egy nagyobb területrészt hermetikusan lezártak, több szabálytalankodó is horogra akadt.

*
A Veszprém Megyei Rendõrkapitányság szervezésében zajló közbiztonsági egyeztetõ fórumokat a

megye különbözõ pontjain (Veszprém, Devecser, Balatonfüred, Sümeg) tartották meg. A Veszprém
Megyei Vadászkamara minden esetben képviseltette magát. A fórumokon bemutatkozott a szervezet,
és szóba kerültek a további együttmûködési lehetõségek is.


