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VADÁSZ    KÜRT
Tartalmas évet zártunk

Hiánytalanul szinte lehetetlen
felsorolni, mi minden történt
idén a Veszprém megyei Vadász-
kamara életében. Pap Gyula 
kamarai elnök, amikor számba
vette az év eseményeit, maga
sem gondolta volna, hogy ilyen
tartalmas és mozgalmas év áll a
szervezet háta mögött.

A Veszprém megyei Vadászka-
mara ezévi tevékenységérõl Pap
Gyula elnök adott számot a 
Vadászkamarai Esték rendez-
vénysorozat bakonybéli állomá-
sán. Amikor összegyûjtötte az
idei eseményeket, akkor döb-
bent rá, milyen tartalmas év is áll
a szervezet áll háta mögött. Elõ-
adásában pörgõsen sorolta a 
tényeket, a hallgatóság pedig
kapkodta a fejét: hogy fért bele
ennyi minden egy évbe?!

Az év a vadászjegyek kiadásá-
val kezdõdött, idén 2545-en vál-
tottak vadászjegyet. Két évvel
ezelõtt 2450 volt a taglétszám
vagyis gyarapszik a kamara. Ez
annak is köszönhetõ, hogy min-
den évben igény szerint tartanak
vadászvizsgát, idén például ha-
tot. Januárban megtartották a

hivatásos- illetve a sportvadász
osztályülést is.

A kamara nagysikerû rendez-
vénysorozatának, a Vadászka-
marai Estéknek idén négy állo-
mása volt. Az évet januárban a
döbröntei HASIK Hotelban
kezdték, ahol négy Marcal-men-

ti vadásztársaság mutatkozott be
(Rába-menti KTVE, Hertelendi
KTKE, Marcal-Bitva-közi Vt.,

Somló-tája Vt.) valamint a Soly-
mász Egyesület is. Tanulságos,
sok-sok tapasztalattal felérõ
rendezvény volt. Ezt követte a
márciusban a várpalotai vadásza-
ti fórum, ahol Tengerdi Gyõzõ, a
HM Verga Zrt. vezérigazgatója
a tõle megszokott szenvedélyes-

séggel mutatta be a részvénytár-
saság vadgazdálkodási tevékeny-
ségét. Wallendums Péter újságíró,

a Vadászati Kulturális Egyesület
képviseletében a vadászias visel-
kedés szabályairól tartott tem-
peramentumos elõadást. 

A résztvevõk megtekinthették
Kittenberger Kálmán életútját 
bemutató 20 perces televíziós fil-
met, amelyet a Veszprém TV
munkatársai (Somody Zsuzsan-
na, Szegedi László és Balogh Ist-
ván) készítették. A film a 2010-es
Kittenberger Kálmán sajtópályá-
zaton elsõ helyezést ért el, a díja-
zott produkciót a Veszprém Me-
gyei Vadászkamara is támogatta.

A Vadászkamarai Esték no-
vemberben ismét Döbröntén
folytatódott, majd december el-
sõ felében Bakonybélben talál-
koztak a vadászok (e két helyen
elhangzottakról külön cikkben
számolunk be.)

A Bakonyerdõ Zrt., a Verga
Zrt. és a Veszprém Megyei 
Vadászkamara összefogásának
eredményeként februárban le-
zajlott az I. Erdész-Vadász Bál,
amelyet a sümegi Hotel Kapi-
tányban tartottak. A folytatása
2013. február 16-án lesz!

A szívekben is
legyen karácsony!

Karácsonykor a keresztény világ Jézus születését 
ünnepli. Ez pedig örömet, meghittséget, szeretetet hoz
az életünkbe. A karácsony – bár az idõk múlnak – ma
is azt jelenti számunkra, ami az életben a legfontosabb,
amire igazából minden ember vágyik.
Karácsonynak olyan hangulata van, ami mással nem
pótolható; mert jó dolog együtt lenni, jó tudni, hogy
van családunk, ahogy múlnak az évek – talán – jobban
is becsüljük, hogy még vagyunk egymásnak. Jó dolog
szemlélni a másik örömét, jó dolog adni a másiknak,
egy mosolyt, egy ölelést, egy mindent eláruló pillantást.
A szeretet sohasem vesz, a szeretet mindig ad, azt 
keresve mi a jó a másiknak
Hangos az idei év, észre sem vettük, hogy a vége felé kö-
zeledünk, éppen ezért nem lesz könnyû kiszakadni a
hétköznapok forgatagából, elengedni a gondokat. 
Pedig kell az a pár nap csönd. A zsúfolt nagyvárosokat
is megszállja valami áhítat, ilyenkor kiürülnek az 
utcák. Nem olyan mély hallgatás ez, mint ami a 
tanyákra, falvakra száll pár napig, de szinte tapintható
a különbség a hétköznapok zsivaja és a karácsonyi
nyugalom között. A béke persze nem terem magától.
Az ünnep is csak akkor lesz szép, ha belsõ rend, szere-
tet van bennük. Ha ezt sikerül legalább pár napra meg-
valósítani, akkor még nincs minden veszve, akkor lesz
valódi ünnepünk. A szépen megélt karácsony helyre 
teszi az életünket.

Pap Gyula
elnök

Pápán otthon vannak a vadászok, idén kétszer is volt 
vadászati seregszemle a városban

A Vadászati Kulturális Egyesü-
let, Várpalota önkormányzata,
valamint a Veszprém Megyei 
Vadászkamara összefogásának
köszönhetõen júniusban a vá-
rosban tartották a Vadászati
Kultúra Napját, amely a Veszp-
rém Megyei Vadásznap is volt
egyben.

A rendezvényt Katona Csaba, a
házigazda város alpolgármeste-
re nyitotta meg. Köszöntõjében
Pap Gyula a Veszprém megyei
Vadászkamara elnöke jelezte,
abban bízik, hogy e rendezvény
is segíti a civilek és a vadásztársa-
dalom közeledését. Oláh Csaba,
a Vadászati Kulturális Egyesület

elnöke szerint vadászünnep volt
a rendezvény.

A Vadászati Kultúra Napjával
az a cél, hogy a látogatók megis-
merkedhessenek a vadgazdálko-
dókkal, a vadászattal, magukkal
a vadászokkal. A vadászokat ma
a társadalmi megítélésék, elfo-
gadottságuk foglalkoztatja leg-

inkább. E téren nagyon sok a
tennivalójuk. Meg kell értetni, a
vadászati tevékenység a fenn-
tartható fejlõdés fontos eleme, a
vadászok valamennyien szeretik
és tisztelik a természetet és mag
akarják azt õrizni az utódaiknak.

Tengerdi Gyõzõ, a HM Verga
Zrt. vezérigazgatója úgy fogal-

mazott, a vadászok a vadat gon-
dozzák, fejlesztik élõhelyét, gaz-
dálkodnak a vadállománnyal.
Ápolják a hagyományokat, a 
vadászati kultúrát, az bennük él.

A programokat Stohl András
színész, vadász konferálta fel,
akit sokan barátként üdvözöl-
tek. A rendezvényen látványos
és izgalmas programok közül vá-
laszthattak a látogatók. Így pél-
dául megtartották a II. vadász
borversenyt, méghozzá hét kate-
góriában ( fehér, rose, schiller,
vörös, habzó, borpárlat). Igen
nagy sikert aratott a szarvasbõgõ
bajnokság. Az ifjúságnak szer-
vezték a Bársony István Ifjúsági
Prózamondó Versenyt. Ezen
felül volt A nap során tartottak
vadászkutya fajtabemutatót,
Nemzetközi Vadászkürt Feszti-
vált, íjász-, és solymász bemuta-
tót. Dalra fakadt Szeredy Krisz-
tina operetténekes. A legna-
gyobb érdeklõdés a vadászétkek
fõzõversenye iránt volt, ide 22
csapat nevezett.

A rendezvény sikere felülmúl-
ta az elõzetes várakozásokat.
Katona Csaba alpolgármester
szívhez szóló, személyes köszö-
nõlevelet juttatta el a kamará-
hoz. Az elismerés mindenkinek
szól, aki tevõleges részese volt a
várpalotai eseménynek!

A lakosság, a körjegyzõség, a vadászati hatóság, a vadásztársaságok
összefogását sürgette a Veszprém megyei Vadászkamara, amikor a
Balaton-partján jelentkezõ gondok miatt megszervezte vadkár konfe-
renciáját.

A Veszprém megyei Vadászkamara vadkár fórumára a Balaton északi
partján gazdálkodó vadásztársaságok képviselõit invitálták. Elfogadta
a meghívást Hárshegyi Márk, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályának ve-
zetõje is. Megoldást kell találnunk a problémára. Beszéljük meg, mit
tudunk tenni, mondta felvezetõjében Baracskay Lajos kamarai titkár.
Valamit tenni kell, nem kérdés, nyomatékosított Pap Gyula elnök.

A probléma tavaly nyáron kezdõdött, õsszel lecsengett, most a nyá-
ron újraindult. Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Felsõõrs,
Balatonalmádi – ezekrõl a településekrõl az elmúlt idõszakban több
bejelentés is érkezett a hatósághoz, jelezte Hárshegyi Márk. A vízparti
területeken a kilövési terv 1400 volt, ezzel szemben 1780-at lõttek.
Csakhogy a Balaton-parton elhanyagolt szõlõk, elvadult ültetvények
és ingatlanok vannak, ahol a vad jól érzi magát. Az a tapasztalat, hogy

a szárazság miatt a vaddisznókondák a bakonyi területekrõl a balatoni
területek felé vették az irányt. 

Fischer József (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) 
szerint nagyon sokan nem fogadják el a vadászatot, mint tevékenysé-
get. Sári Ferenc (Kõtenger VFK) elmondta, aktívan vadásznak, de ez
sem elég. Annyi az elhanyagolt ingatlan, hogy a vad talál magának 
búvóhelyet. Bernáth Attila (Nagyvázsonyi Kinizsi Vt) úgy fogalma-
zott, a disznó megtalálja a maga életterét. Szekrényes Tamás
(Bakonyerdõ Zrt) arról beszélt, hogy nyáron sok vizet visznek a terü-
letre, hogy a külterületen tartsák a disznókat. Máhl Ferenc (Újkúti
Vt.) elmondta, évrõl évre több vadat lõnek, de ez sem elég. A bejelen-
tések száma két éve erõsödik. Sipõcz István (Balatonkenesei FTK)
kijelentette, a disznó mindenhol megél, amit az ember elhagy, vagy el-
hanyagol. Filep Miklós (Kõtenger FTK) szerint lakossági segítség kell
a helyzet megoldásához. A lakosok ne etessék, hanem zavarják, riasz-
szák a vadat! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Vadászünnep Várpalotán Élénk eszmecsere
bontakozott ki

Az év utolsó Vadászkamara Esté-
jét ezúttal is Bakonybélben tar-
totta a Veszprém Megyei Vadász-
kamara. A jól bevált helyszínen
ismét nagy érdeklõdés mellett
zajlott a rendezvény. A fórumon
több izgalmas téma is terítékre
került.

Elõször tíz éve merült fel, hogy
jó lenne egyszer-egyszer össze-
jönni, s kitárgyalni a napi prob-
lémáinkat. Kovács György va-
dásztársunk, a Hotel Odvaskõ
tulajdonosa felajánlotta, men-
jünk hozzá, mi ezt elfogadtuk.
Évekig oda jártunk, de aztán ki-
nõttük a helyet. A Bakony szívé-
bõl nem akartunk elmenni, így
Bakonybélbe „költöztünk”.
Mindezt Pap Gyula, a Veszprém
megyei Vadászkamara elnöke
mondta, amikor köszöntötte az
év utolsó Vadászkamara Esték
résztvevõit.

Tartalmas program állt a
résztvevõk elõtt. A vadászkama-
ra ez évi tevékenységérõl az 
elnök adott számot. Mellette két
vadászati szaktekintély is vállal-
kozott arra, hogy idõszerû 
kérdésekrõl adjon átfogó tájé-
koztatást. 

Pechtol János, az Országos
Magyar Vadászatkamara fõtitkára

A Thury vár tövében feledhetetlen rendezvényt tartottak a vadászok.
Folytatás jövõre?

(Folytatás a 3. oldalon)

Vadkár konferencia

A problémát nem lehet az asztal alá söpörni. 
A kamara keresi a megoldást
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A Veszprém megyei Vadászkamara júniusban tartotta hagyományos
Vadászkamarai Nagydíj lövészversenyét. A kupának ezúttal is a bala-
tonfûzfõi lõtér biztosított méltó helyszínt. A versenyre 19 csapat ne-
vezett, a nagydíj 15. éves történetében csupán egy alkalommal volt
ilyen magas létszám. A versenyszámok voltak: korongvadászat, mely
állt: nyúl, elõ fogoly, keresztbehúzó fácán, röptetett kacsa és
toronykakas mozgását utánzó lövészetbõl. A résztvevõket Pap Gyula,
a Veszprém megyei Vadászkamara elnöke köszöntötte. A feladatokat
Putz István olimpikon állította össze, aki magasra tette a mércét.

Eredmények: 1. Gyenesdiási Lövészklub (81 korong), 2. Noszlopi
Vt. (77 korong), 3. Bakonyerdõ Zrt. (68 korong). Egyéniben, férfiak:
1. Zángó Zoltán (Tési-fennsík Vt.), 2. Borsos Bence (Gyenesdiás Lö-
vészklub), 3. Tóth Zoltán (Noszlopi Vt.). Nõk: 1. Ormos Eszter (He-
gyi vadászok Vt.), 2. Thann Fanni (Újkúti Vt.), 3. Markó Lívia (Dia-
na Vadászhölgy Klub).

Jubileumi nagydíj

A létszám tekintetében rekordbeállítás volt Balatonfûzfõn

Az év során kiváló munkát végzett vadászaink az év során három al-
kalommal is vehettek át elismeréseket: a Várpalotán megtartott
Veszprém Megyei Vadásznapon, a pápai agrárexpó keretében meg-
tartott vadásznapon, valamint a Vadászkamarai Esték bakonybéli
rendezvényén. Az egyes kitüntetések adományozói a Országos 
Magyar Vadászkamara, a Veszprém megyei Vadászkamara, valamint
a Vadászati Kulturális Egyesület voltak.
Vadászkamarai aranyérem

Sipõcz István (Balatonkenese és Környéke FTK.)
Magyar Vadászatért Érdemérem

Varga József (Noszlopi Vadásztársaság)
Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért

Mayer Károly (Marcal-Bitvaközi Vadásztársaság), Kövi Tibor 
(Rába-menti Vadásztársaság), Stubán Árpád (nyugalmazott erdõ-
mérnök)

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett
Tótvázsony és Környéke Földtulajdonosi Közösség 

Hubertus Kereszt gyémánt fokozat
Tengerdi Gyõzõ (HM VERGA Zrt.)

Hubertus kereszt arany fokozat
Kovács András (Bakonyerdõ Zrt.), Szekrényes Tamás
(Bakonyerdõ Zrt.), Schumacher István (HM VERGA Zrt.), Tóth
Attila (HM VERGA Zrt.), Nász Ferenc (Hidegkút), Nagymengyi
Ákos (Tési Fennsík Vadásztársaság), Zángó Zoltán (Tési Fennsík
Vadásztársaság), Markó Jánosné (VKE Diana Vadászhölgy Klub
Veszprém megye), Katona Csaba (Várpalota)

Hubertusz Kereszt arany fokozat
Dabronoki Sándor (Marcal-Bitvaközi Vadásztársaság), Pethõ Jenõ
(Marcalvölgyi Sólyom Vadásztársaság), Krámli József (Kislõdi
Erdõbirtokossági Társaság), Matting Dezsõ (Kislõdi Hunor Va-
dásztársaság), Gerd Kraus (Kislõdi Hunor Vadásztársaság), Berki
Dezsõ (Döbröntei Váralja Vadásztársaság), Gosztola Mihály
(Döbröntei Váralja Vadásztársaság), dr. Péti Miklós (Hajagvidéki
Vadásztársaságnak), Gitye Mihály (Hajagvidéki Vadásztársaság),
Veszpréminé Turtsányi Valéria (Pápa), Borbély Sándor
(Hertelendy Vadásztársaság), Hamar Miklós (Fekete István 
Vadásztársaság)

Hubertus kereszt ezüst fokozat
Berger Péter (Bakonyerdõ Zrt.), Borbács László (Somló-tája 
Vadásztársaság), Kiss János (Somló-tája Vadásztársaság), Szabó 

Antal (Somló-tája Vadásztársaság), Parrag Gyöngyi (HM VERGA
Zrt.), Károlyi Gábor (HM VERGA Zrt.), Novák Péter (HM
VERGA Zrt.), Orbán Tamás (HM VERGA Zrt.), Szóka Péter
(HM VERGA Zrt.)

Hubertusz Kereszt ezüst fokozat
Ernyei István (Hajagvidéki Vadásztársaság), Hinger Károly (Feke-
te István Vadásztársaság)

Hubertusz Kereszt bronz fokozat
dr. Brodman Péter (Hajagvidéki Vadásztársaság), Léber Attila
(Hajagvidéki Vadásztársaság), Pauer Lajos (Újkúti Vadásztársa-
ság), Havasi Árpád (Tési Fennsík Vadásztársaság), Palángi Ádám
(Tési Fennsík Vadásztársaság)

Nimród érem
Zsebe Tibor (Veszprém), Futó László (Berhida-Õsi Földtulajdo-
nosi Közösség), dr. Katzer Zoltán (Csingervölgyi Vadásztársaság),
Varga János (Hegyi Vadászok Vadásztársaság), Kötél László
(Tótvázsony és környéke Földtulajdonosi Közösség)

A Bakony vadásza 2012
Pálffy László (Berhida), Tremmer Tamás (Veszprém)

Kitüntetett vadászaink 2012

A Vadászkamara aranyérmét ebben az évben Sipõcz István érdemelte ki

Szenzációs ötödik hely!
A hivatásos vadászok augusztusi országos versenyén az igen
elõkelõ ötödik helyezést érte el a Bakonyerdõ Zrt. munkatársa,
Vízi Norbert. 
A hivatásos vadászok országos versenyét kétévente rendezik. 
Az idei soros eseménynek a Gemenc Zrt. és az OMVK Baranya
Megyei Területi Szervezete volt a házigazdája. Veszprém megyét
Vízi Norbert, a Bakonyerdõ Zrt. farkasgyepûi erdészetének
munkatársa képviselte, a megyei küldöttséget Szekrényes Ta-
más, a Bakonyerdõ balatonfüredi erdészetének igazgatója, a
Veszprém megyei Vadászkamara hivatásos alelnöke vezette.

A kétnapos országos verseny az érsekcsanádi lõterén kezdõ-
dött. Sörétes fegyverrel gyorsított korongvadászatra került sor.
Golyós fegyverrel két feladatuk volt a résztvevõknek. Szabad-
kézbõl kellett lõni az 50 méter távolságra elhelyezet vaddisznó
alakot ábrázoló lõlapra, illetve a futó róka táblára. A második
nap délelõttjén tartották meg az elméleti versenyt: az indulók-
nak tesztet kellett kitölteniük a vadászat, vadgazdálkodás és ter-
mészetvédelem, és – végül, de nem utolsó sorban – a vadászati
kultúra témakörébõl. Ezt a gyakorlati feladatok követték: úgy
mint trófeabírálat (10 darab trófeát kellett értékelni), vadászati
álattan (madarak), ragadozómadár-, koponya-, nyom-, hullaték-,
növény-, vadászkürtszignál-, és lõszerfelismerés. 

Vízi Norbert a szenzációs ötödik helyezést érte. A kiváló sze-
repléshez minden támogatást megkapott a Bakonyerdõ Zrt-tõl,
s a Veszprém Megyei Vadászkamarától.

Jubileumi vadásznap
A pápai agrárexpó 16 éves történetében a Veszprém megyei Vadász-
kamara immár 15 éve állandó szereplõ. Pap Gyula kamarai elnök
vadásznapi köszöntõjében kifejtette, a rendezvényen 15. éve vannak
jelen, hoztak már Pápára megyei és országos vadásznapot is. A szer-
vezõk, a vendégek mindegyik alkalommal nagyon jól érezték magu-
kat. Minden évben sikerült valami újjal is meglepni a nagyközönsé-
get. Dr. Áldozó Tamás polgármester azt hangsúlyozta, öröm látni,
ha itt vannak a vadászok, az agrárexpónak különleges ízt ad a jelen-
létük, s mindig az a nap a legnépszerûbb, amikor õk bemutatkoznak.

A nap hagyományosan a Hubertus-misével vette kezdetét, kitün-
tették a kiváló munkát végzett vadászokat, letették esküjüket az új
vadászok, de nem maradt el a hagyományos kürtös-, bor-, vadászku-
tya-, solymászbemutató sem. A vadfõzõ versenyre 20 csapat neve-
zett, majd 40 féle étek készült, amit a látogatók között osztottak
szét.                                     Hiába múlt el 15 év, nem kopik a varázs

Trófeaszemlék megyeszerte
A Járipatakmenti Természetvé-
delmi és Vadgazdálkodási Köz-
hasznú Egyesületnél szeptem-
berben 25 darab gím szarvasbi-
kát lõttek, 18-at vendégvadászok,
míg hetet az egyesület tagjai 
ejtettek el. 

A Hertelendy KTKE a hagyo-
mányaikhoz híven az idén is
megrendeztehertelendyújhelyi
vadászházában a szarvasbõgés
során terítékre került gímszarva-
sok trófeáinak bemutatóját. 

A Marcal-forrásvidék vadász-
társaságai immár hagyományo-
sa a sümegi Kisfaludy vendégház
udvarán mutatják be a szarvas-
bõgés eredményeit. A Veszprém
megyei vadásztársaságokhoz két
Zala megyei vadásztársaság is
csatlakozott, amelyeknek a terü-
leti kis részben megyénket érin-
tik.

Évek óta bevett hagyomány,
hogy a Tapolca környéki vadász-
társaságok a szeptemberi va-
dászszezon lezárásaként trófea-
mustrát tartanak, amelynek ez-
úttal Tapolca-Diszelben adott
otthont.

A Somló-tája Vadásztársa-
ságnál elhunyt vadásztársaik
emlékére emelt kopjafa koszo-
rúzás is része a trófeaszemlének.

A Bakonyerdõ Zrt-nél immár
több éves hagyomány, hogy a
szarvasbõgés végeztével számot

adunk a terítékek-
rõl, s közszemlére
bocsátjuk a trófeá-
kat. 

A mustra helyszí-
ne ezúttal is a
devecseri erdészet-
hez tartozó sárosfõi
vadászházunk volt.

A HM Verga Zrt.
vadászterülete in
szeptemberben 67
bika esett a terüle-
tükön, ebbõl 58-at
mutattak be az elsõ
alkalommal megtar-
tott trófeamustrán. 

Az eseményt ki-
zárólag saját mun-
katársaik részére
tartották. 

Az idei megyei rekord a
Marcal-Bitva-közi Vadásztársa-
ságnál szeptember 20-án esett.
A trófea súlya 11,39 kiló volt, a
gyõri bírálaton 224,39 pontot
kapott, és aranyérmesnek minõ-
sítették.

Nem a megyében, de a megye
vadászati egységei aktív részvé-
telével hozták tetõ alá Keszthe-
lyen az I. Festetics Trófeakiállí-
tást. A Veszprém Megyei Va-
dászkamara, a Bakonyerdõ Zrt.,
a HM Verga Zrt., és több va-
dásztársaság is képviseltette ma-
gát. A Vadászati Múzeum kert-

jében, 563 impozáns, kizárólag
hazai trófeát mutattak be. Az
1971-es Vadászati Világkiállítás
óta nem volt ilyen nagyságrendû
és színvonalú vadászati kiállítás

Magyarországon. A kiállítást
Tengerdi Gyõzõ, a veszprémi
HM Verga vezérigazgatója nyit-
hatta meg.

Vízi Norbert teljesítménye elõtt le a kalappal

Az idei megyei rekord bikát Bata István lövette, 
amely a Marcal-Bitva-közi Vadásztársaságnál esett

A Bakonyerdõ Zrt. a megyében hagyományosan elsõként tart trófeamustrát
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A Veszprém Megyei Vadász-
kamara Vadgazdálkodási Bizott-
sága Magyargencsen a Herte-
lendi Környezet és Természetvé-
delmi Közhasznú Egyesületnél
tartotta kihelyezett ülését, ahol
a Veszprém Megyei Földmûve-
lési Igazgatóság Vadászati és
Halászati osztályvezetõje tartott
elõadást a 2011/2012-es év vad-
gazdálkodásáról. Veszprém me-
gyében a 2011/2012 évben 62
egység volt jogosult vadgazdál-
kodói tevékenységre. 

A 2011/2012-es évben a ható-
ság 24200 db nagyvad azonosítót
és 2586 db külföldi vadászenge-
délyt adott ki a megyében.

Ugyancsak a szervezeti élet-
hez tartozik, hogy áprilisban a
Hajagvidéki Vadásztársaság ta-
valy átadott vadászturisztikai
központjában tartotta kihelye-
zett küldöttgyûlését a Veszprém
megyei Vadászkamara, ahol Pap
Gyula elnök számolt be a 2011-es
feladatokról, gazdasági tevé-
kenységekrõl, amelyet a küldött-
gyûlés egyhangúlag elfogadott.
Beterjesztette a 2012. évi költség-
vetést, illetve fõbb programterve-
ket is, ez szintén támogatást ka-
pott. Takács József, a felügyelõ
bizottság elnöke beszámolójában
ismertette a bizottság munkáját,
és egyhangúlag megállapították,
hogy a kamara tevékenysége
megfelel a törvényi elõírásoknak,
gazdasági tevékenysége kiegyen-
súlyozott és az elõírásoknak meg-
felel. Információt adott arról is,
hogy 2011. évben országos ellen-
õrzés is történt a megyei kama-
ráknál. Örömre ad okot, hogy
megyénkre negatív megállapítást
nem tettek!

Hivatásos vadászok tovább-
képzése idén három helyen is
volt, Pápán (május, 99 személy),
Veszprémben (május, 69 sze-
mély), Sümeg (június, 56 sze-
mély). A képzés programjában
szerepeltek: a fegyvertartási sza-
bályokkal kapcsolatos tudniva-
lók; a megye vadgazdálkodási
helyzete; állategészségügyi kér-
dések, vadhúskezelés; mezei
vadkárok problematikája.

Az ismételten jelentkezõ igé-
nyek miatt júniusban a vadász-
kamara megszervezte a húsvizs-
gáló tanfolyamot és a vizsgázta-
tást is, ezúttal 46-an szereztek
képesítést. A szalonka moni-
toringot a kamara szervezésében
öt éve végzik, Veszprém megyé-
ben 79 megfigyelési pontot hasz-
nál 33 vadászatra jogosult. 

A kynológiai bizottság külö-
nösen aktív volt az évben. 
A márciusi gödöllõi kynológiai
konferencia Maróti Béla vadász-
társ képviselte a megyét. Nem-
zetközi vérebverseny házigazdá-
ja is volt a megye, az esemény-
nek júniusban Sárosfõ adott ott-
hont. Októberben ugyanitt volt a
vizslák munkavizsgája is.

Pap Gyula kifejtette, 2012-ben
vadásznapból sem volt hiány, a
kamara a 15., vagyis a jubileumi
vadásznapját tartotta májusban,
a pápai Agrárexpo keretében.
Ezt követte júniusban Várpalo-
tán a Vadászati Kultúra Napja,
amely a Veszprém Megyei Va-
dásznap is volt egyben. A hagyo-
mányos sümegi Szent Jakab 

Napokra júliusban került sor. 
(A vadásznapokról ugyancsak
külön cikkben teszünk említést.)

Mintegy tizenötezer vendége
volt augusztusban az Országos

Vadásznapnak Szanyban, ahol a
Kárpát-medence vadászai talál-
koztak egymással. Az országból
közel nyolcvan társaság képvi-
seltette magát, de érkeztek ven-
dégek Erdélybõl, a Felvidékrõl,
Burgenlandból és Délvidékrõl
is. 

A Veszprém Megyei Vadász-
kamara az Õsi Sárrét Földtulaj-
donosi Közösség, a Diana Va-
dászhölgy Klub tagjai képvisel-
ték. Mint utólag kiderült, ez na-
gyon is fontos volt, hisz lehetõsé-
get kínáltuk Veszprém megyébõl
érkezõ vadásztársaink fogadásá-
ra, vendégül látására, sok me-
gyei vadász kereste fel színvona-
las standunkat. Az országos fõ-
zõversenyen Pálffy László sport-
társunk és a Diana Vadászhölgy
Klub egy országos elsõ és egy or-
szágos második díjat nyert. Futó
Ivett csapatunk fiatal segítõje az
elsõ alkalommal megrendezett
szépségversenyen az elõkelõ
második helyezést érte el.

Szeptemberben a vadászok
visszatértek Pápára, a Cicege 
és bornapok záróakkordjaként 

szórakoztatták az érdeklõdõket. 
A kamara kitett magáért, lézeres
látványvadászattal, trófeakiállí-
tással, vaddisznóból fõzött bab-
gulyással várták az érdeklõdõ-

ket. A Bakonyi Vadászkürt Egy-
let tagjai pedig ismét jó hangula-
tú nyitókoncerttel fogadták a 
látogatókat.

A Veszprém megyei Vadász-
kamara júniusban megtartotta
hagyományos Vadászkamarai
Nagydíj lövészversenyét. Idén
elsõ alkalommal volt vadászati
kiállítás Vászolyban, ahol a ka-
mara ugyancsak jelen volt. 

A Balaton környékén, már a
lakott területen is jelentkezõ
problémák miatt a Veszprém
Megyei Vadászkamara júliusban
vadkár fórumot szervezett. A hi-
vatásos vadászok országos verse-
nyén kiemelkedõ eredményt ért
le Vízi Norbert, aki ötödik lett.

Ha szeptember, október, ak-
kor: trófeaszemlék. A szarvasbõ-
gést követõen a megye vadász-
társaságai számtalan trófea-
mustrát tartottak, amelyen a ka-
mara vezetése jelen volt, de nem
hiányoztak az elsõ alkalommal
megszervezett keszthelyi Feste-
tics trófeaszemlérõl sem. (Ezek-
kel az eseményekkel külön cikk-
ben foglalkozunk.)

A kamarai elnök kifejtette, jó
kapcsolatot kívánnak kialakítani
a vadászathoz kötõdõ egyesüle-
tek, így például a solymászokkal,
a vadászíjászokkal, az elöltöltõs
fegyvert használókkal. Az
együttmûködés irányába már
tettek lépéseket. 

Terveik közt szerepel, hogy
ezek az egyesületek bemutat-
kozhassanak a Vadászkamarai
Esték keretében.

A 2013-as évrõl szólva kifej-
tette, ugyanolyan mozgalmas,
eseményekkel és feladatokkal
teli idõszak vár a vadászokra,
mint amilyen az idei volt. 

A kamarai kötelezettségeik-
nek maximálisan eleget tesznek,
a hagyományos programjaikat
folytatják, de lesznek új kezde-
ményezéseik is. 

Egy dolgot kiemelt, szeretnék
megújítani a rendõrséggel ko-
rábban kötött megállapodást,
hogy hatékonyabban tudjanak
együttmûködni a hatósági fel-
adatokban, az orvvadászatok
megelõzésében.

Tartalmas évet zártunk
(Folytatás a 1. oldalról)

Élénk eszmecsere bontakozott ki

a vadgazdálkodást, vadászatot érintõ jelenlegi törvénykezelési mun-
kában az érdekképviseletek szerepérõl beszélt. Kifejtette, az elmúlt
hatalmas változásokat hozott a vadásztársadalom életében, elég, ha
csak a jogszabályalkotás folyamatára gondolunk. 

A jogalkotás folytatódik, készül az új vadászati törvény, amely
hosszú távon meghatározza a vadgazdálkodók lehetõségeit. Erre 
pedig fel kell készülni. Az elsõkörös egyeztetésen már túljutottak.
Felvették a kapcsolatot az 1400 vadászati egységgel, s kikérték a 
véleményüket, novemberre össze is állt a többségi vélemény, amibõl
mondott példákat is. Azt javasolják, a vad legyen továbbra is az álla-
mé, de lehetne gondosabb gazdája is. A vadásztársasági terültek alsó
határa maradjon minimálisan háromezer hektár. Vadásztársaság 
bérelhessen vadászterületet, földtulajdonosi közösség nem kapjon
vadászati jogot. A vadászterültek határait ne a földtulajdonosok ha-
tározzák meg, hanem az élõhely. A haszonbérlet idõtartama 15 év 
legyen. A trófeabírálat rendszerét felül kell vizsgálni. 

Megjegyezte, a mai világban rendkívül fontos a kommunikáció, a
párbeszéd sokat segíthet abban, hogy a vadásztársadalmat miként 
lehet elfogadtatni a közéletben. Szerinte ezt a Veszprém megyei 
Vadászkamara e téren elsõ az országban!

Vajai László, a Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje a
vadgazdálkodás aktuális kérdéseirõl értekezett. Kifejtette, a vadászat
környezet stabil. Egyszerûsödött a vadászat és a fegyvertartás szabá-
lyozása. Jelezte, a vadgazdálkodás és a vadászat képes nyereséget ter-
melni. 2011-ben a 17,2 milliárdos kiadás mellett 18,7 milliárdos bevé-
telt termelt az ágazat, ami 1,5 milliárd forint eredményt jelent.

Megállapította, a nagyvad létszáma erõteljesen növekszik, különö-
sen a vaddisznóé. Ez nem csak magyar probléma, egész Európára jel-
lemzõ. A disznó mindenhol közelít az emberek lakta területekhez.
Ezzel szemben az apróvad létszáma erõteljesen csökken. Mindkét fo-
lyamatnak gátat kellene szabni. Mindamellett olyan magas vadkár
még talán soha nem volt az országban, mint 2012-ben. 

Hazánkban hatvanezer vadász van, a társadalmi elfogadottságuk
jónak mondható. 

A fórum élénk eszmecserébe torkollott, többen is hozzászóltak az
elhangzott témához, vagy idõszerû problémákat vetettek fel. Így szót
kért Sipõcz István, Fehér László, Németh Balázs, Takács József,
Máhl Ferenc, Futó László, Glück Balázs, Fischer József is. Az észre-
vételek nagy száma is azt jelzi, a vadásztársadalom igényli ezeket a
fórumokat.

(Folytatás a 1. oldalról)

A Veszprém Megyei Vadászka-
mara egyik legsikeresebb ren-
dezvénysorozata a Vadászkama-
rai Esték, amelyet mindig hatal-
mas érdeklõdés övez. A döbrön-
tei Hotel Hasik idén két ilyen
rendezvénynek is helyszínt biz-
tosított.
A novemberi fórumon a megyei
vadászkamara elnöke, Pap Gyula
köszöntötte a résztvevõket. 
Kifejtette, a rendezvénysoroza-
tot azért hívták életre, hogy a va-
dásztársak megosszák egymással
tapasztalataikat. Mindenkinél,
lehet olyan megoldás, amibõl a
másik is tanulhat. De az is cél,
hogy személyesen is megismer-
jék egymást. Ezúttal három
szomszédos, Pápa környéki va-
dásztársaság mutatkozott be, eb-
bõl kettõ 2006 végén alakult.
Van élet a változás után, fogal-
mazott az elnök. Ha voltak is el-
lentétek a kivált területeken
újonnan alakult társaságok és a
régiek között, el kell simítani
ezeket. Meg kell találni az
együttélés és az együttmûködés
formáit.

6700 hektáron gazdálkodik a
Döbrönte Váralja Vadásztársa-
ság, amelynek elnöke dr. Zséde-
nyi Imre. A társaság gímbikából
az utóbbi években 10–12-õt, õz-
bakból húsz felett, vaddisznóból

hatvan felett lõttek. Fõ vadfajuk
az õzbak, a populáció kímélésé-
vel egyre értékesebb bakokat
tudnak terítékre hozni. Tavaly
hat aranyérmes bakot ejtettek.
Apróvadból pár darabot lõnek
csak, az elnök szerint az apróvad
érdekében meg kell kongatni a
vészharangot!

A 5500 hektáron gazdálkodó
Járipatak-menti Természetvé-
delmi és Vadgazdálkodási Köz-

hasznú Egyesületet elnöke
Zábrák Károly. A társaság idei
kilövési terve: 106 gímszarvas,
32 dámszarvas, 70 õz, 250 vad-
disznó. 50 hektáron vadföldet
mûvelnek. A nagyvad létszáma
folyamatosan emelkedik, ennek
következtében az apróvad szinte
megszûnt a területükön. 

Jó adottságokkal rendelkezik
a Nadler Herbert Vadászati
Egyesület, amelynek elnöke 

ifj. Móczár István. Gímszarvas-
ból 60, õzbõl 120, vaddisznóból
150 az idei kilövési tervük. 

A szomszédos Szanyi Dózsa
Vadásztársaság vezetõit azért
hívták meg, hogy megtudják, mi-
ként lehet az apróvad állományt
felhozni. Németh Gergely elnök
és Vincze Ferenc vadászmester
kijelentették: ez döntés kérdése,
ugyanis a nagyvad és az apróvad
nem fér meg egymás mellett.

Sümeg a vadászbázis
Sümegen jól megfér egymás mellett a bor és a vadászat, amit 
bizonyít a VIII. Szent Jakab-nap iránt tanúsított érdeklõdés is.
A tömegeket vonzó rendezvények sorába tartozik a sümegi Szent
Jakab-nap, amelyet idén júniusban immáron nyolcadik alkalom-
mal szerveztek meg.  A bor és a vadászat „ezer szálon” kapcsoló-
dik össze, ennek hagyományát hivatott ápolni a sümegi rendez-
vény is.

A vadászok otthon vannak a városban, fogalmazta meg Pap
Gyula, a Veszprém megyei Vadászkamara elnöke, aki személyesen
látogatott ki az eseményre. A város és a vadászok jó kapcsolatá-
hoz az is kell, hogy a helyi vadásztársaságok példaértékû tevé-
kenységet végezzenek. Rátosi Ferenc polgármester köszöntõjé-
ben egy embert név szerint is kiemelt: Tóth Tamást, a város egy-
kori polgármesterét, aki borász és vadász is egyben, de az elmúlt
fél évben mindkét szenvedélyét háttérbe szorította azért, mert
minden idejét a Szent Jakab-nap szervezésére fordította.

A fõzõverseny keretében több vadásztársaság tagjai is rotyog-
tatták a húst a tûz felett. A solymászok, vadászkürtösök jelenlété-
vel ismét látványosra sikeredett a hagyományos Szent Hubertus
mise, amellyel az elejtett vadat tisztelték meg a Ferences temp-
lomban. A nap leglátványosabb része a történelmi felvonulás volt
a belvárosban. Az utcákon végigvonuló hintókat, lovasokat, soly-
mászokat, kürtösöket, a kopófalkát több százan követték.

Döbrönte, a bevált helyszín

A rendezvény egyik izgalmas programja a fõzõverseny

A Döbrönte Váralja Vadásztársaságot az elnök, dr. Zsédenyi Imre mutatta be

Az idén több alkalommal is tartottak vadászvizsgát a kamaránál
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei   Területi Szervezete elkészítette, s az aláb-
biak szerint ismerteti a vadászjegyek 2013/14 
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: 15.000 Ft. (Állami
vadászjegy 10.000, kamarai tagdíj 4.000, va-
dászfelelõsség biztosítás 1.000 Ft.) A 70 év feletti,
illetve 2013-ban 70. életévüket betöltõ va-dászok
kamarai tagdíj alól mentesek, (4.000 Ft). 

Vadászjegy kiadás ütemezése:
2013. január 7. 9 óra Rába-menti KKVE
Hétfõ 11 óra Hertelendy KTKE   

13 óra Marcalvölgyi Sólyom Vt.
2013. január 8. 9 óra Bakonyér-menti Vt.
Kedd 11 óra Takácsi-Malomsok 

Gerencementi Vt.
13 óra Vaszar-Gecse Vt.

2013. január 9. 9 óra Öregséd Vt.
Szerda 11 óra Csángotaér Vt.

13 óra Heiter Vt.
2013. január 10. 9 óra Tési Fennsík Vt.
Csütörtök 11 óra Hegyi Vadászok Vt.

13 óra Bakony-Menti Vt.
2013. január 11. 9 óra Darza-Menti Ftk.
Péntek 11 óra Járipatakmenti 

TVVGKHE.
13 óra Nádler Herbert VE

2013. január 14. 9 óra Döbröntei Váralja Vt.
Hétfõ 11 óra Marcal-Bitvaközi Vt.

13 óra Somlótája Vt.
2013. január 15. 9 óra Noszlopi Vt.
Kedd 11 óra Kislõdi Hunor Vt.

13 óra Hajagvidéki Vt.

2013. január 16. 9 óra Berhida-Õsi Ftk.
Szerda 11 óra Õsi Sárrét Vt.

13 óra Balatonfõi Vt.
2013. január 17. 9 óra B.kenese és környéke Ftk
Csütörtök 11 óra Újkúti Vt. 

13 óra Délbakonyi Vt.
2013. január  18. 9 óra Szentgáli Ftk.
Péntek 11 óra B.füred és környéke Ftk.

13 óra Tótvázsony és 
környéke Ftk.

2013. január 21. 9 óra Öreg-Tölgy Vt.
Hétfõ 11 óra Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.

13 óra Dörgicse és 
Környéke Ftk.

2013. január 22. 9 óra Dörögdi Medence Vt.
Kedd 11 óra Fekete István Vt.

13 óra Fehérkõ Vt.
2013. január 23. 9 óra Képesfa Vt.
szerda 11 óra Sümegi Kinizsi Vt.

13 óra Karikástetõ Vt.
2013. január 24. 9 óra Monostorapáti  V. terület
Csütörtök Ftk.

11 óra Billege Vt.
13 óra Tapolca Medence Vt.

2013. január 25. 9 óra Kõtenger Vfk.
Péntek 11 óra Boncsos Vt.

13 Cuhai Vén Róka Vt.
2013. január 28. 9 óra Királykúti Vt.    
Hétfõ 11 óra Magas Bakony 

VGSKVE.
13 óra Koronás Szarvas Kft.

2013. január 29. 9 óra HM VERGA Zrt.
Kedd 11 óra Felhõ Veszprémi

VKVKHE.
13 óra Vakcsa Vt.

2013. január 30. 9 óra Tálod Vt.
Szerda 11 óra Csingervölgyi Vt.

13 óra Kab-hegy 2004. Kht.
2013. január 31. 9 óra Bakony KVVGE.
Csütörtök 11óra Balatoni Nemzeti Park Ig

12 óra Orion Vt.
13 óra Rákosér Vt.

2013. február 1. 11 óra Bakonyerdõ
Péntek
A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, a megadott idõpontban,
jegyzék kíséretében (név, anyja neve, lakcím, vadászjegy
száma), a vadászjegyeket sorba rakva érkezzenek az ér-
vényesítésre. 2013. február 4-tõl 28-ig egyénileg lehet a
vadászjegyet érvényesíttetni: ügyfélfogadás hétfõtõl csü-
törtökig 9–15 óra között, pénteken 9–13 óra között.

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

Munkavizsga kutyáknak Vadászjegy kiadás rendje

II. Erdész-Vadász Bál
A tavalyi nagy siker után idén ismét megrendezzük az Erdész-Vadász Bált. A Veszprém megyei
Vadászkamara, a Bakonyerdõ Zrt., a HM Verga Zrt. közös rendezvénye ezúttal is a sümegi Hotel
Kapitányban lesz 2013. február 16-án. A korábbi évek 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, kifulladásig.
II. Veszprém Megyei Erdész-Vadász Bálra minden erdész, vadász, civil érdeklõdõt szeretettel várnak
a szervezõk! 

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

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

Eseményekben gazdag évet tudhat a háta mögött a Veszprém Megyei
Vadászkamara Kynológiai Bizottsága. Március 31. és április 1. kö-
zött nemzetközi kynológiai konferenciát tartottak Gödöllõn, ahol
megyénket Maróti Béla, a Veszprém Megyei Vadászkamara Kynoló-
giai Bizottsága elnöke képviselte.

Június 9-én nemzetközi vérebverseny volt megyénkben, amelynek a
Bakonyerdõ Zrt. Devecseri Erdészetének Sárosfõi vadászháza adott
otthont. Az eseményen ugyancsak aktív szerepet vállalt a Veszprém
Megyei Vadászkamara Kynológiai Bizottsága. 
Ez év októberében - a kynológiai bizottság szervezésében - szintén
Sárosfõn rendezték a szokásos vizsla munkavizsgát. A törvény szerint
– vadászatokon csak vadászati alkalmassági vizsgával rendelkezõ ku-
tyák vehetnek részt. A jogszabály hatása látszott a résztvevõkön, a
kutyák száma a tavalyihoz képest több mint a duplájára nõtt. A vizs-
ga lövés elõtti és lövés utáni munkából állt.
A jelentkezõket a helyszínen Pap Gyula kamarai elnök köszöntötte.
A feladatokat Maróti Béla ismertette. Segítõje egy országos szakte-
kintély, dr. Sándor Gyula egyetemi docens, az országos kynológiai bi-
zottság elnöke volt.

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

FEGYVERLÁMPA

• 1600 lumen
• mikrokapcsoló

• gyorsan oldható szerelék
• töltõ+2 db akkumulátor

• 1 év garancia
• ingyenes szállítás

Ár:  16.900 Ft
Tel: 0670/408-45-63

Maróti Béla (balról) értékel. 
Jól vizsgáztak a vizslák

A Diana Vadászhölgy Klub leg-
aktívabb megyei szervezete címét
ez évben a Veszprém megyei Dia-
nák érdemelték ki. Jó helyre 
került az elismerés!

A Diana Vadászhölgy Klub a 
Vadászati Kulturális Egyesület
keretén belül, de annak önálló
szekciójaként alakult meg 2003.
októberében. A szervezethez
megyénk Dianái öt éve csatla-
koztak, de e rövid idõ alatt is el-
ismerést vívtak ki maguknak. 
Tevékenységükre országosan is
felfigyeltek, amit bizonyít, meg-
kapták a Diana Vadászhölgy
Klub legaktívabb megyei szerve-
zete 2012 címet. A 2009-ben ala-
pított díjat, s az ezzel járó ván-
dorserleget a Diana Vadászhölgy
Klub országos találkozóján, Hol-
lókõn vehették át.

Az elismerés hatalmas megle-
petés volt számukra, nem is sej-
tették, hogy ez vár rájuk, amikor
elutaztak Hollókõre, mondta
Markó Jánosné, a megyei szerve-
zet elnöke. Az oklevélen az áll,
hogy idén a kitüntetést a színes
programjaik, az országos rendez-

vényeken történõ aktív részvétel-
ért kapták, amivel nagyban hoz-
zájárultak a szervezet kitûzött
céljainak eléréséért.

Veszprém megyében 73 va-
dászhölgy van, a klub mindenki
elõtt nyitott. Jelenleg 10–12

olyan tagjuk van, akire szinte
mindig lehet számítani. Marika
hozzátette, sokat dolgoztak az
idén, de azt álmaiban sem gon-
dolta, hogy ennek ilyen jutalma
lesz. 

A megyében minden vadász-
kamarai rendezvényen részt vet-
tek (Döbrönte, Bakonybél), ott
voltak a vadásznapokon (Pápán,
Sümegen, Várpalotán), aztán
Keszthelyen (Festetics trófea-
szemle) és Szanyban (Országos
Vadásznap) is. Nem hiányoztak a
Diana bálról (Bugyi), a FeHoVa
kiállításról, a Dianák regionális,
majd országos találkozójáról
sem. Ha kellett fõztek, játszóhá-
zat tartottak, kézmûves foglalko-
zásokat szerveztek. Mindezt
számba véve, tényleg nagyon ak-
tív évet zártak.

Marika elmondta, az év során
minden hónapban volt legalább
egy – néha több – olyan vadásza-
ti rendezvény, ahol aktívan jelen
voltak. Az elismerés arra ösztö-
kéli õket, hogy 2013-ban leg-
alább ilyen mozgalmas évük le-
gyen.

Rajtuk nem fog múlni!

Diadalmas Dianák

Markó Jánosné és a megyei 
Dianák örülhettek. 

Jó helyre került az elismerés!

„A” menü:

Újházi fácánleves

Kisvajas pástétom libamájkrémmel
töltve supreme mártással

Aszalt szilvával töltött pulykamell
rolád konyakos zöldbors mártással,

knédli körettel

Rumos meggytükrön tálalt diófagyi

Kávé

„B” menü:

Újházi fácánleves

Halgombócok keszthelyi mártással és
párolt rizzsel

Párolt vadszeletek vörösboros 
körtével, burgonyarösztivel körítve

Citrom habbal töltött képviselõfánk
keserû csokoládé öntettel

Kávé


