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Küldöttválasztás
és tisztújítás a kamaránál

A Pápán július 28-án megtar-
tott küldöttválasztó osztályülé-
seken megjelenteket Pap Gyula, 
a kamara megyei elnöke köszön-
tötte beszámolva a szervezet el-
múlt ciklusának eredményeirõl.

A megyei szervezet eleget tett 
az állam által rá ruházott felada-
toknak, ide sorolható a vadász-
jegyek és a vadászati engedélyek 
kiadása, a felelõsség-biztosítások 
megkötése, hivatásos vadászok 
továbbképzése és a vizsgáztatás-
ban való részvétel (vadászvizs-
ga, vadhúsvizsgáló vizsga, stb.). 
A taglétszám 2500-ról 2750-re 
nõtt. Sikerként könyvelhetõek 
el a Fegyvertörvény könnyítései 
és az orvvadászat önálló bûncse-
lekményi tényállássá minõsítése. 
A hivatásos vadászok kötelezõ 
bértáblája nem valósult meg, 
ugyanakkor a juttatások mértéke 
ajánlásként fogalmazódott meg a 
vadászatra jogosultak felé, akik 
90%-ban követik is azt.

A kamarai tagok tájékoztatása 
érdekében megjelenik a Vadász-
kürt címû hírlevél, valamint új, 
egységes kamarai honlap is szol-
gálja a tájékozódást. A kommu-
nikáció a Média és Kommuniká-
ciós Bizottság koordinálásának 
köszönhetõen országos szinten 
is elismert: kiváló a kapcsolat  
a Nimróddal, a Veszprém Me-
gyei Naplóval, Veszprém TV-vel, 
a Pápa TV-vel, az Öböl TV-vel és 

a Hazai Vadász címû magazin-
mûsor szerkesztõivel.

Ami a programokat illeti: 
rendszeresek a vadásznapok 
Pápán és Sümegen, valamint  
a helyi önkormányzat, a Péti 
nitrogénmûvek, a Verga és a Ba-
konyerdõ Zrt. támogatásának 
köszönhetõen egyedülálló mó-
don vadász-gyermeknap is meg-
rendezésre kerül Várpalotán. 

Évente van Erdész-Vadász Bál 
és Kamarai Lövészverseny, a Va-
dászkamarai Esték rendezvény-
sorozat keretében pedig mindig 
egy szûkebb régió vadgazdál-
kodásával ismerkedhetnek meg 
az érdeklõdõk. A kamarai ren-
dezvények állandó szereplõi  
a Dianák és a Bakony Vadász-
kürt Egylet tagjai.

Az országban elsõként Veszp-
rém megyében került sor a tá-
jegységi fõvadászok bemutatko-
zására egy nívós szakmai fórum 
keretében. Kiváló a kapcsolat  
a rendõrséggel, a kamara elsõ-
ként kapta meg a Komjáthy-díjat 
a rendõrség munkájának támo-
gatásáért. A Herendi Porcelán-
manufaktúrával való együtt-
mûködésnek köszönhetõen az 
orvvadászat, falopás, illegális 
agancsszedés visszaszorításá-
ban legaktívabb kapitányság 
részére vándordíj alapítására 
került sor. A beszámoló egy-

hangúlag elfogadásra került a 
megjelentek részérõl, valamint 
a küldöttek megválasztásához 
szükséges testületeket is egy-
hangúlag választották meg.  
Az elnökség a küldött-jelölti 
listák összeállításánál arra tö-
rekedett, hogy a megye területe  
a lehetõ leginkább reprezentálva 
legyen. A titkos szavazások érvé-
nyesek és eredményesek voltak. 
A névsor ismertetése után Pap 
Gyula kitartást és eredményes 
küldötti munkát kívánva búcsú-
zott el a megjelentektõl.

Megyei hivatásos vadász kül-
döttek 2017. július 28-tól: 

Bedõ Gábor, Baracskay Lajos, 
Dávid Sándor, Eckert Zoltán, 
Farkas Imre, Gombási Károly, 
Kelemen Csaba, Korn Ignác, Ko-
vács Attila, Meinczinger József, 
Nagy Gergely, Peer László, Sán-
dor István, Sipos László, Szekré-
nyes Tamás Dr., Takács Andor 
Tóth Attila, Tóth Balázs

Megyei sportvadász küldöttek 
2017. július 28-tól: 

Árvai István, Augusztin 
Endre, Borbély László, Csajka 
György, Dukán László, Edõcs 
Ottó, Fodor Zoltán, Futó Lász-
ló, Gelencsér Ferenc, Gulyás 
Ferenc, Guti László, Horváth 
Dezsõ, Katzer Zoltán Dr.,  

Vadásztársaim!
Ahogy közeledünk az év vége felé, úgy lesz úrrá rajtunk az izgalom: hiszen jön a karácsony. Ilyenkor 

álljunk meg, de ne csak egy pillanatra, egy pár jó szóra! Karácsony a béke, a szeretet, a meghittség 
ünnepe. 

Az évnek ez a pár napja, ez a rövid idôszaka lehetôséget biztosít számunkra, hogy visszatekintsünk, 
és az év során szerzett élményeinket, örömteli perceinket megosszuk azokkal, akik közel állnak a szí-
vünkhöz. A csend nyugalmában mérleget is készíthetünk, mi az, amire büszkék lehetünk, és mi az, ami 
még megoldandó feladatként vár ránk.

Minden év végén elmondhattuk, hogy mozgalmas év állt mögöttünk. Talán már unalomig ismételtük 
ezt. Ugyanakkor most azt kell mondanom, a 2017-es év alapjaiban változtatta meg a vadásztársadalom 
életét. A módosított vadászati törvény új alapokra helyezte az életünket: gondoljuk csak végig, mennyi 
jogszabályi változás, végrehajtási törvény mutatta a jövôbeni irányt számunkra!

És mit hoz a jövô? A legfontosabb változás, hogy a 2017. február 28-án lezárult tízéves üzemtervi 
ciklust az új vadászati törvény értelmében immár egy húsz évre szóló tájegységi vadgazdálkodási terv 
követi! Mindez azt jelenti, hogy megduplázódik a korábbi vadgazdálkodási idôtartam. Ez hatalmas 
lehetôséget kínál, ugyanakkor még nagyobb felelôsség is a vadgazdálkodók számára.

Húsz év hosszú idô – legalábbis annak tûnik. Mire lesz elég, azt megmondani nem tudom. Mindenre 
biztosan nem, sok mindenre azonban igen! És azt is tudom, a mindennapos hajtás mellett repül az idô! 
Úgy pergenek az évek, mint homokórában a homokszemek – szinte észre sem vesszük. Megélni a napi 
kínokat hosszú lesz; egy-egy trófeaszemlén visszatekinteni a szezonra, viszont örömteli.

Gondoljunk csak bele, éppen húsz évvel ezelôtt alakult meg a vadászkamara. Az elmúlt két évtized 
apró örömökrôl szólt, amit persze kemény és kitartó munkával sikerült együttesen elérnünk. A Vadász-
kürt elsô száma 2003-ban jelent meg. Ennek is már 15. éve… Mintha tegnap lett volna.

Ezek fényében döntse el mindenki maga, hosszú, rövid, esetleg elégséges-e a húszéves vadászati 
üzemtervi ciklus.

Azt azonban bizton állíthatom: a vadgazdálkodási szakemberek pontosan tudják, Veszprém me-
gyében a vad jó kezekben van, az ország másik végébôl is látszik a magas színvonalú szakmai munka. 
Tegyünk róla, hogy ez így is maradjon, és a ciklus végén úgyszintén büszkék lehessünk elért eredménye-
inkre! Ahogy egy latin bölcsesség mondja: A jobb jövô reménye orvosság bajainkra.

Vadásztársaim! Kívánok mindnyájatoknak békességet, gazdag karácsonyt! Leljétek örömötöket a 
megnövekedett feladatokban, és az év hozza meg számotokra a régóta hôn áhított vadászsikereket is!

Pap Gyula

A Pápai Agrárexpo keretében 
megrendezett megyei vadászna-
pon a következô elismerések át-
adására került sor:

Hubertusz Kereszt Arany fo-
kozata (átadta Gyôrffy Balázs,  
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-

mara elnöke): id. Farkasdy Ká-
roly, Hinger Károly, Schwartz 
Béla, Vass András, Stumpfhauser  
Mihály, Sarkadi Nagy Péter

Nimród érem (átadta Áldozó 
Tamás, Pápa város polgármeste-
re): Istvánffy Alexandra

Magyar Vadászatért Érdemé-
rem (átadta Áldozó Tamás, Pápa 
város polgármestere): Kövi Tibor

Vadászkamara Aranyérme (át-
adta Pap Gyula, a VMVK elnöke 
és Baracskay Lajos, a VMVK tit-
kára): Dr. Lukács Attila 

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

A tavalyi esztendô a vadászte-
rületek újraalakítása jegyében 
telt, idén pedig nekivágtunk az 
egyedülálló lehetôségeket tarto-
gató húsz éves vadgazdálkodási 
ciklusnak. Takács Szabolcs kor-
mánymegbízottat a hatóság elôtt 
álló feladatokról és a ciklus elsô 
évének tapasztalatairôl kérdez-
tük.

- A Veszprém megyében tíz évvel 
ezelôtt lezajlott eseményekhez ké-
pest hogyan látja: gördülékenyeb-
ben zajlott idén a vadászterületek 
újjáalakulása? Vannak még elvar-
ratlan szálak, vagy mindenhol tisz-
ta helyzet teremtôdött a haszonbé-
rleti szerzôdések megkötésével?

T.Sz.: Az újjáalakulással kap-
csolatos feladatok túlnyomó 
részét sikerült tavaly elvégezni.  
Az idei évre a rendszer újrain-
dítása, összecsiszolása maradt.  
Az, hogy az országban elsôként 
sikerült az összes vadászterü-
leten újraindítani a vadgazdál-
kodást, azt hiszem, minôsíti a 
munkánkat. Ilyen volumenû 
átalakulás természetesen nem 
zajlik konfliktusok nélkül, me-
gyénkben is folyamatban van 
polgári per két vadászterülettel 
kapcsolatban, de ez a szám jóval 
kevesebb, mint tíz évvel ezelôtt.

- Mik az idei gímtrófea-bírálat 
tapasztalatai? A trófeabírálat so-
rán milyen arányban találkoztak 
szakszerûtlen elejtésekkel, illetve 

az arány csökkenô vagy növekvô 
tendenciát mutat?

T.Sz.: A tavalyi év kiemel-
kedôen jó eredményeket hozott, 
ezek után természetes lett volna 
akár egy nagyobb visszaesés is, 
de ismét szerencsésen alakultak 
a körülmények szinte az egész 
megyében így ismét nagyon szép 
trófeáknak örülhettünk. 

Ehhez az eredményhez ter-
mészetesen kellett a színvonalas 
szakmai munka is, ami különö-
sen a két erdôgazdaság területein 
volt elismerésre méltó, ugyanis az 
öt darabot sem érte el összesen 
a náluk esett trófeákból a szak-
szerûtlen elejtések aránya, de  
a vadásztársasági területek nagy 
részén is javuló tendenciáról szá-
molhatunk be.

- A vadászati hatóság milyen 
gyakran szembesül a munkája 
során a lakott településen felbuk-
kanó, vagy életvitel-szerûen ott 
tartózkodó vad jelentette problé-
mával? Elégségesnek tartja a jelen-
legi jogi kereteket és infrastruktú-
rát e helyzetek kezelésére, esetleg  
a Balatoni Szövetség felvetésével 
ért egyet, akik „vadvédelmi szol-
gálat” felállítását szorgalmazzák?

T.Sz.: A belterületi vadkár, 
vagy egyáltalán a vad lakosságot 
zavaró belterületi megjelenése, 
különösen a Balaton-part kö-
zelében tényleg sok konfliktust 

okoz. Az élet és vagyonvédelem 
miatt értelemszerûen korlátozott 
vadászati lehetôségek csökkentik 
a problémamegoldás esélyeit, de 
ezen túl még több összetevôje is 
van ennek a kérdésnek az elha-
nyagolt ingatlanoktól a szezoná-
lisan változó plusz táplálékbázi-
sokig. 

Mindezek egységes kezelése 
igényelné egy, a problémakör 
minden elemét szabályozó önálló 
jogszabály kidolgozását, ami már 
többször felmerült és lehet, hogy 
az élezôdô konfliktusok megy-
gyorsítják ennek megszületését. 
Ennek a joganyagnak része lehet-
ne akár az említett vadvédelmi 
szolgálat is.

- Mekkora könnyebbséget hozott 
a vadászati hatóság munkájában 
az, hogy a Vadászati Engedélye-
ket már a Vadászkamara adja ki? 
Hatékonyan tudják felhasználni 
az így felszabaduló munkaidôt?

T.Sz.: A hatóság tagjai tovább-
ra sem unatkoznak. Az engedé-
lyek kiadása egy adminisztratív 
feladat volt, amit alapvetôen 
nem a vadászati felügyelôk vé-
geztek, így a feladat áthelyezése 
sem jelentett nagy felszabadulást 
számukra. A vadászterületek be-
indításával kapcsolatos és egyéb 
adminisztratív feladatok, még 
most sem hagynak elegendô idôt 
nekik a terepi ellenôrzésekre, de 
reméljük, hogy jövôre ez már ja-
vulni fog.

- Reális az aggodalom, hogy 
Veszprém megyében is felüthe-
ti a fejét az afrikai sertéspestis? 
Amennyiben igen, úgy a vadá-
szatra jogosultak mennyiben szá-
míthatnak a vadászati és állate-
gészségügyi hatóság segítségére  
a probléma kezelésében?

T.Sz.: A betegség eddigi terje-
dését figyelve nem nagyon lehet-
nek illúzióink, de, hogy hónapok 
vagy évek múlva ér el bennünket 
is azt nem tudhatjuk. A vadászati 
és az állategészségügyi hatóság is 
természetesen minden segítséget 
meg fog adni a havária helyzet 
kezelésében. 

Amennyiben a helyzet élese-
dik, lehet, hogy jogszabály módo-
sításokra is szükség lesz az elôre 
nem látott következmények vagy 
körülmények miatt.

Takács Szabolcs interjú



Kitüntetettek a Vadásznapokon
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett (átadta 

Pap Gyula, a VMVK elnöke és Baracskay Lajos,  
a VMVK titkára): Öregséd Vadásztársaság 

Széchenyi Zsigmond Emlékplakett (átadta 
Pap Gyula, a VMVK elnöke és Baracskay Lajos,  
a VMVK titkára): Pápa Város Önkormányzata

A Várpalotán megrendezett III. Vadász-Gyer-
meknapon a következô elismeréseket adta át Pap 
Gyula, a Veszprém megyei Vadászkamara elnöke:

Hubertusz Kereszt bronz fokozata: 
Bankó Csaba

Hubertusz Kereszt arany fokozata: 
Kasza József, Rózsahegyi Péter 

Nimród Érem: 
Johanidesz Péter 

Széchenyi Zsigmond emlékplakett: 
Várpalota Város Önkormányzata

(Folytatás a 1. oldalról)

VADÁSZKÜRT  – 2 – 2017. december

Merész dolog novemberben 
szabadtéri programot szervezni, 
a III. Veszprém megyei Vadász-
kamarai Trófeaszemle szer-
vezôinek és résztvevôinek azon-
ban ezúttal is szerencséjük volt: 
sem esô, sem köd vagy szél nem 
zavarta Szent Hubertusz napján 
a huszárokelôpusztai rendezvény 
sikerét.

A hubertlaki hivatásos vadász 
emlékhelyen a Bakony Vadász-
kürt Egylet kürtszignáljainak 
elhangzása után Varga László, 
a Bakonyerdô Zrt. részérôl há-
zigazdaként üdvözölte a megye 
vadászait, J. R. Ward gondolata-
ival érzékeltetve az ôszi Bakony 
hangulatát:

„Az ôsz a kedvenc évszakom. 
Szeretem, amikor a levelek vö-
rösbe és narancsba fordulnak. 
Gyönyörû látványt nyújtanak  
a holdfényben, és elképesztô vál-
tozáson esnek át. A tavaszi és a 
nyári zöldellés csak árnyéka a fák 
igazi valójának, ez a buja színvi-
lág igazi csoda, és minden áldott 
évben bekövetkezik, amikor az 
éjszakák egyre hidegebbek lesz-
nek. Mintha ezekkel a tüzes szí-
nekkel kárpótolnák, hogy eltûnik 
a meleg.”

Mint rámutatott: a vadgazdál-
kodásban egyaránt szerephez jut 
a szív és az ész, hiszen míg min-
denki számára természetes indít-
tatás, hogy minnél többet zsák-
mányoljon, addig a tervszerûség, 
a hosszú távon való gondolkodás 
mértékletességre int bennünket. 
Ez különösen akkor igaz, ha  
a vadgazdálkodási tervezésben 
az erdészet érdekeit is figyelem-
mel kell lenni, ezért is fontos, 
hogy a vadállomány mennyiségi 
és minôségi jellemzôit egyaránt 
figyelembe vegyék a gazdálko-
dás során. Ebben a munkában 
leginkább a hivatásos vadászok 
szakértelmére támaszkodnak, és 

igyekeznek a lehetô legjobb mun-
kafeltételeket megteremteni.

Schumacher István vezérigaz-
gató a Verga Zrt. képviseletében 
köszöntötte a hivatásos vadászo-
kat, és Varga László gondolatai-
hoz csatlakozva kitartást kívánva 
nekik többek között az optimális 
nagyvadlétszám beállításának 
munkájához.

Szekrényes Tamás, a Veszprém 
megyei Vadászkamara hivatá-
sos vadász alelnöke beszédében  
a múlt-jelen-jövô dimenzióiban 
helyezte el köszöntô gondolatait. 
Mint elmondta: négy éve fogal-
mazódott meg egy kultikus hely 
létrehozásának igénye, ahol kellô 
méltósággal tudunk emlékezni 
elôdeinkre. A jelen kulcsfontos-
ságú eseményeként aposztrofál-
ta a vadászkamarai tisztújítást és  
a vadászati törvény aktualizá-
lását, ami a hivatásos vadászok 
státuszának megerôsítését, mun-
kakörülményeik javulását ered-
ményezte. A jövô feladatai között 
pedig a 2021-ben megrende-
zendô Vadászati Világkiállításra 
való felkészülést emelte ki, hogy 
méltóképpen láthassuk vendégül 
a külföldi érdeklôdôket.

Dr. Jánoska Ferenc, a Soproni 
Egyetem Erdômérnöki Kar okta-
tási dékánhelyettese, a Vadgaz-
dálkodási és Gerinces Állattani 
Intézet egyetemi docense a va-
dászat és a szakralitás kapcsola-
tát elemezte rövid elôadásában, 
majd a „Hubertlaki Kereszt” 
kitüntetés átadására került sor 
Takács Károly, Süle Árpád és 
Károlyi Gábor vadásztársunk ré-
szére, méltatásukat ide kattintva 
olvashatják.

A hivatásos vadászok emlék-
helyénél koszorút helyeztek el  
a Veszprém megyei Vadászkama-
ra, a Bakonyerdô Zrt. és a Verga 
Zrt. képviselôi, majd a huszáro-

kelôpusztai vadászháznál folyta-
tódott az ünnepség.

Mint a látogatókat üdvözlô 
Pap Gyula, a Veszprém megyei 
Vadászkamara elnöke, országos 
sportvadász alelnök elmondta:  
a rendezvény ötletgazdái sem 
gondolták volna, hogy ekkora 
sikerû rendezvénnyé válik a ka-
marai trófeaszemle, ami nem 
jöhetett volna létre az alapítók 
lelkesedése és kitartása nélkül.

Takács Szabolcs kormánymeg-
bízott megjegyezte: két évvel 
ezelôtt is örömmel fogadta el  
a felkérést a trófeaszemle meg-
nyitására, amely rendezvény  
a megye vadászainak jogos igé-
nyét elégíteti ki. A kiállított 
trófeák a hivatásos vadászok 
elhivatottságát, szorgalmát és 
szakértelmét dicsérik, akik kö-
zül külön gratulált a „Hubertlaki 
kereszt” kitüntetésre érdemesült 
vadásztársaknak. Mint rámuta-
tott: a 2017-tôl induló új vadgaz-
dálkodási ciklusban központi 
szerepet kap az egységes szemlé-
letû tájegységi vadgazdálkodás, 
és a tájegységi fôvadászok által 
nyújtott szakmai támogatás, ami-
nek már látszanak elsô eredmé-
nyei: mintegy 10%-kal csökkent 
ugyanis a bírálatra bemutatott, 
mínuszpontos trófeák száma. 
Végezetül a vadászkamara és 
az állami erdôgazdaságok mun-
kájához gratulálva hivatalosan 
is megnyitotta a trófeaszemlét, 
melynek keretében a megye 17 
vadgazdálkodójának területén 
esett 76 trófea bemutatására 
került sor, mind az öt nagyvad-
fajunkból.

A trófeaszemle végén a házi-
gazdák vendégszeretetének és 
nagylelkûségének hála, terített 
asztal mellett volt alkalom az 
idény eddigi tapasztalatainak át-
beszélésére, tapasztalatcserére.

Pólik Sándor

III. Vadászkamarai Trófeaszemle

2017-ben három alkalommal 
összesen ötvenhárman tettek 
sikeres elöltöltô fegyveres alap-
ismereti vizsgát a balatonfûzfôi 
lôtéren. Legtöbben nem helybôl 
érkeztek: a legtávolabbi érdek-
lôdô majd' 400 km-t tett meg  
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Gávavencsellôrôl, hogy szá-
mot adhasson a tudnivalókról.

A Magyar Elöltöltô Fegyveres 
Lövészek Szövetsége és a Veszp-
rém megyei Rendôr-fôkapitány-
ság munkatársai: Gaál Tibor és 

Kovácsné Ponty Éva közremûkö-
désével lebonyolított számonké-
rés teljes sikerrel zárult: az összes 
jelentkezô átvehette az elméleti 
és gyakorlati vizsgabizonyítványt. 

A jövendô elöltöltô fegyveres 
vadászok és lövészek felkészü-
léséhez nagyban hozzájárult az 
elôzôleg Budapesten megtartott 
tanfolyam, ahol a résztvevôk 
elsajátíthatták az elöltöltô fegy-
verek használatához szükséges 
alapvetô elméleti ismeretanyagot 
és gyakorlati fogásokat.

Külön öröm számunkra, hogy 
Mizsei Bernadett személyében 
már a Dianák között is lesz, aki 
hódol az elöltöltô fegyveres va-
dászat szenvedélyének. Gratulá-
lunk, és további sikereket kívá-
nunk a frissen vizsgázott leendô 
elöltöltô fegyveres vadászoknak, 
sportlövészeknek és hagyo-
mányôrzôknek!

Elöltöltô fegyveres 
vizsgák Balatonfûzfôn

Erdész-Vadász Bál Meghívó
Kedves Vadásztársak! Sümegen, a Hotel Kapitányban 2018. január 27-én (szombaton) megren-
dezésre kerül a „VII. Erdész - Vadász Bál”, a Veszprém Megyei Vadászkamara, a Bakonyerdô 
Zrt. és a Verga Zrt. közös rendezésében. Fellépnek Dér Heni és táncosai! A belépôjegyek ára: 
10 000 forint/fô.

Jelentkezni a Veszprém Megyei Vadászkamara elérhetôségein lehet.
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel látunk!

A felvétel a legutóbbi vadászbálon készült.

A Bakony Vadászkürt Egylet muzsikája köszön-
tötte Sümegen a Jakab Napok keretében, az Orszá-
gos Agarász Egyesület kezdeményezésére megren-
dezett szabadtéri szentmise résztvevôit, melynek 
keretében Szent Hubertusz és - országosan is elsô 
alkalommal - Szent Euszták elôtt tisztelegtek a va-
dászok. Nagy József fôesperes-kanonok celebrálta 
a szentmisét, melynek végeztével sor került a Szent 
Euszták-zászló megáldására is. 

A társadalmi elfogadottságának növeléséhez, 
nagyban hozzájárulnak azok könnyed, szórakozta-
tó közönségprogramok, amelyeket Sümeg városa és 

támogatóik – köztük a Veszprém megyei Vadászka-
mara – évrôl-évre felvonultatnak. Az uzsai lôtéren 
megrendezett koronglövô versengés, a Bede Róbert 
mesterszakács értô bírálata mellett lezajlott regi-
onális vad- és halételfôzô verseny, a látványos és 
korhû történelmi felvonulás hatékonyan járultak 
hozzá a civil kapcsolatok erôsítéséhez.

A résztvevô csoportok, vendégek, közremûködôk 
mind nagyon jól érezték magukat, hiszen a látvá-
nyos és mozgalmas programok során egy fennkölt, 
mégis kötetlen környezetben ápolhatták tovább csa-
ládi és vadászbaráti kapcsolataikat.

Szent Jakab Napok Sümegen
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Évadzáró Odvaskôn

A hagyományokhoz ragasz-
kodva idén december 8-án is az 
Odvaskô hotel vendégszeretetét 
élvezve került sor a vadászkamara 
hagyományos évadzáró ünnep-
ségére. A Bakony Vadászkürt  
Egylet kürtszignáljai elhangzá-
sa után Pap Gyula megyei elnök 
köszöntötte a megjelenteket és  
a meghívott elôadókat.

A halaszthatatlan közfeladatot 
ellátó Takács Szabolcs kormány-
megbízottat helyettesítô Papp 
László vadászati szakügyintézô 
a húsz éves üzemtervi ciklus elsô 
évének tapasztalatairól szóló elôa-
dásában leszögezte: a vadászati 
évbôl még több mint két hónap 
hátra van, tehát még korai a teljes 
év értékelése, azonban már most is 
le lehet vonni bizonyos következ-
tetéseket. A tájegységek jobban 
tükrözik az élôhelyi sajátosságo-
kat, mint a régi vadgazdálkodási 
körzetek, és megkönnyíti a me-
gyei érdekek képviseletét, hogy  
a tájegységek határai többségükben 
igazodnak a megyehatárokhoz.

Pozitív változást jelentett, hogy 
a korábbi földtulajdonosi közös-
ségek helyét haszonbérlôk vették 
át, ezzel jogilag tisztább, jobban 
értelmezhetô jogközösségek ala-
kultak. A vadásztársaságok és  
a gazdálkodók kapcsolatáról 
szólva Papp László rámutatott: 
általában elmondható, hogy ott  
a leginkább súrlódásmentes a kap-
csolat, ahol viszonylag kis létszá-
mú vadásztársaságok gazdálkod-
nak, amelyekben reprezentálva 
vannak legalább a nagyobb föld-
tulajdonosok.

Megyénkben a gímszarvas állo-
mánya nô, és ezzel együtt kártétele 
is nô. A bôgési eredmények jónak 
mondhatóak, ezidáig 11,91 kg-os 
volt az idei idény legsúlyosabb 
gímtrófeája. Az ôzállomány létszá-
ma és minôsége átlagos, ugyanak-
kor idén megdôlt a megyei súlyre-
kord az Öregséd Vt. területén ôtt 
kapitális bak 730 grammos agan-
csával. A vaddisznó állománya nô, 
több olyan vadászatra jogosult van 
a megyében, ahol már most telje-
sítették az egész évre tervezett el-
ejtésszámot. Viszont fontos, hogy 
a gyérítés üteme tovább nôjön,  
a kártétel csökkentése, az afrikai 
sertéspestis terjedésének lassítá-
sa, és a felvásárlási árak csökke-
nése miatt. A dámszarvas terjed,  
a trófeasúlyok tekintetében átla-
gos képet mutatnak. A muflon-

csigák közül a Mátyás király va-
daskertbôl származó 92,1 cm-es 
trófea országos bírálatra hama-
rosan sor kerül majd. A mezei 
nyúl állománya lassan gyarapszik, 
legalábbis annyira, hogy egyes 
helyeken már engedélyezhetô  
a vadászata. A fácánok száma 
stagnál, az aranysakál viszont 
megállíthatatlanul terjed. Az ap-
róvad létfeltételeit ugyanakkor 
javíthatják az Országos Vadgaz-
dálkodási Alapból pályázati úton 
elnyerhetô források.

Az elôttünk álló feladatok kö-
zül az üzemtervezést és az ezu-
tán lejáró haszonbérleti szerzô-
désû területekkel kapcsolatban 
a konfliktusmentes újraalakulás 
elôkészítése, a nagyvad állomá-
nyapasztásának folytatása (akár 
társas vadászatokkal) és hatéko-
nyabb együttmûködés a gazdák-
kal és a lakossággal a belterületi, 
zártkerti károk megelôzése érde-
kében.

Weidinger István, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium Tájegységi 
Vadgazdálkodási Fôosztályá-
nak fôosztályvezetô-helyettese 
a tájegységi fôvadászok munká-
jának idei értékelésérôl szólva 
felidézte: Veszprém megyében 
került sor az országban elôször  
a fôvadászok bemutatkozására, és 
ezúttal mi adunk otthont az elsô 
értékelésnek is. A kezdetek 2017 
februárjában megtartott alakuló 
állományülésig nyúlnak vissza, ezt 
követôen történt meg a tájegységi 
fôvadászok munkavégzését lehetô-
vé tévô infrastruktúra kialakítása, 
és az eszközök (terepjáró, telefon, 
GPS, laptop stb.) beszerzése, a szi-
gorú közbeszerzési elôírások miatt 
talán a kelleténél lassabban. Az 
ágazat szereplôi részérôl pozitív 
fogadtatást és nagy elvárásokat ta-
pasztaltak. Tevékenységük során 
szakirányítási és szaktanácsadási 
feladatokat is ellátnak, így a vadá-
szati hatósággal és a jogosultakkal 

egyformán kapcsolatot tartanak.  
A jogosultakat az üzemtervezés-
ben, állományfelmérésben is segí-
tik, míg a vadászkamara munkájába  
a hivatásos vadászok továbbkép-
zésében, a vadgazdálkodási alap-
pal kapcsolatos ellenôrzésben és 
a vadászvizsgáztatásban tudnak 
részt venni.

Ezen kívül véleményezték az 
elektronikus beírókönyvvel kap-
csolatos terveket, utánkeresé-
seknél mûködtek közre, valamint 
kutatási programokban (arany-
sakál, szalonka) is részt vesznek, 
valamint fontos feladatuk lesz az 
általános- és középiskolákban  
valamint táborokban az ismeret-
terjesztô elôadások tartása.

A tájegységi tervekkel kap-
csolatban rámutatott: ilyen nagy 
terjedelmû (mintegy 150 oldalas) 
jogszabálytervezet még nem szü-
letett a vadgazdálkodás területén, 
így érthetô, hogy sok hozzászólás 
érkezett a társadalmi egyeztetés 
során. A tervek, különösen a so-
kat kritizált 5. számú melléklet, 
illetve a fenntartandó minimá-
lis és a fenntartható maximális 
vadlétszám több vadfaj esetében 
módosultak. A tájegységi tervek 
újabb verzióinak véleményezésére 
ugyanakkor lesz még lehetôség, 
mielôtt életbe lépnek. A jövôre 
vonatkozó célok között szerepel  
a nagyvadlétszám további csök-
kentése és az üzemtervezésben 
való segítségnyújtás, a vadgaz-
dálkodási egységek közötti szak-
mai párbeszéd elôsegítése, és  
a belterületi károk kezelésében 
való segítségnyújtás. Ez utóbbival 
kapcsolatban megjegyezte, hogy 
véleménye szerint errôl a témáról 
külön jogszabálynak kellene ren-
delkeznie.

Pap Gyula elnök a Veszprém 
megyei Vadászkamara elmúlt évi 
tevékenységét mutatta be hossza-
san sorolva az egész évet felölelô 
rendezvényeket és közönségprog-
ramokat, a tájékoztatók végezté-
vel Veszprém Megye Vadgazdál-
kodásáért emlékérmet vehetett át 
Sigmond István, a Kittenberger 
Kálmán Vadaspark volt igazga-
tója, akit Veszprém városa 2008-
ban Pro Urbe díjjal jutalmazott, s 
ugyanebben az évben a „Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjét is elnyerte.

A tartalmas évadzáró hivatalos 
része ezzel véget ért, a továbbiak-
ban kötetlen eszmecsere vette kez-
detét a fehér asztal mellett.

„ember és állat egyaránt megdöb-
ben, a halál misztériumának közelsé-
gét megérezve elhallgat, pillanatokra 
kôvé mered. Ez a végsô vészkiáltás 
egyaránt idegbontó, akár a nehéz-
kes és indolens szarvasmarha, akár 
a fürge, de amellett hallgatag ló 
tüdejének végsô erôfeszítése rezeg-
teti meg utoljára a hangszálakat. 
Az elôbbinek mély feljajdulása és 
az utóbbinak nyerítésszerû vinnyo-
gása egyaránt kifejezésre juttatja 
azt a minden képzeletet meghaladó 
ôrjöngésszerû ijedelmet, mely a sze-
rencsétlen állatot abban a pillanat-
ban megszólaltatja, amikor a medve 

teljes súlyával ránehezedik és fogat 
és karmait a húsába vágja."

Országosan is egyedülálló, Veszp-
rém megyei kezdeményezésre vadá-
szirodalmunk egyik klasszikusa, 
Maderspach Viktor Medve! címû 
könyve elôre láthatóan 2018 janu-
árjában jelenik meg hangoskönyv 
formájában. Maderspach Viktor so-
rai Csurka László Jászai Mari-díjas, 
Érdemes mûvész, a Nemzeti Színház 
örökös tagja összetéveszthetetlen 
hangján szólalnak meg. A felvételek 
már lezajlottak az Országos Magyar 
Vadászkamara budapesti központ-

jában, jelenleg az utómunkálatokat 
végzi Glück Balázs, a projekt ötlet-
gazdája. Az elkészült hangoskönyv 
ingyenesen lesz letölthetô a vadász-
kamara honlapjáról. 

A felvételek 
elkészítése és 
a hangoskönyv 
megjelenése a 
Veszprém me-
gyei Vadászka-
mara nagylelkû 
támogatásával 
valósulhat meg.

A Veszprémi Járási Közbizton-
sági Egyeztetô Fórum 2017-ben 
elsô ülését március 28-án a már-
kói vadászházban tartotta, ahol 
dr. Tarcsa Csaba rendôr dan-
dártábornok, rendôrfôkapitány 
köszöntötte a jelenlévôket és be-
mutatkozott a fórum tagjai elôtt. 

A program folytatásában dr. 
Ipsits Csaba rendôr ezredes, ka-
pitányságvezetô tartott tájékoz-
tatót a kapitányság illetékességi 
területének bûnügyi helyzetérôl, 
a folyamatosan javuló eredmé-
nyekrôl. Orsós Károly rendôr ôr-
nagy, a Veszprémi Rendôrkapi-
tányság hivatalának munkatársa 
ismertette a kapitányság „Bizton-
ságban a Bakonyban” elnevezésû 

idegenforgalmi bûnmegelôzési 
programját, mely egész évben ki-
emelt figyelmet fordít a Bakony-
ba érkezô és a legkülönfélébb 
szabadidôs tevékenységeket vég-
zô turisták biztonságára.

Hebling Ernô címzetes rendôr 
alezredes, a Veszprémi Rendôr-
kapitányság bûnügyi alosztály-
vezetôje és Zanati Gyula cím-
zetes rendôr ôrnagy, kiemelt 
fônyomozó részletes beszámolót 
tartottak egy orvvadászat miatt 
folyamatban lévô büntetôeljárás 
eddigi eredményeirôl, a nyomo-
zás során szerzett tapasztala-
tokról. Pap Gyula, a Veszprém 
Megyei Vadászkamara elnöke  
a rendôrök és a vadászok sikeres 

együttmûködését hangsúlyozta. 
Levetítette azt a kisfilmet is, me-
lyet a Hajag Vidéki Vadásztársa-
ság és a Veszprém TVkészített 
a hivatásos vadászok rendészeti 
feladatairól.

A rendezvény zárásaként dr. 
Ipsits Csaba rendôr ezredes 
megköszönte az érintettek aktív 
együttmûködését, melynek már 
eddig is több pozitív példája volt 
a járásban. A jövôre nézve is szá-
mít a rendôrség a településekkel 
való folyamatos, közös munkára.

Fotó és információk: 
Veszprémi Rendôrkapitányság

Forrás: Zircinfo

Közbiztonsági Egyeztetés Márkón

Öregsédi rekordbak
Kapitális ôzbak került elejtés-

re 2017. július 27-én az Öregséd 
Vt. területén. Valószínûleg egy 
jó vérvonal és a kedvezô élôhelyi 
feltételek egyaránt jelen voltak 
ahhoz, hogy korábban is adott jó 
bakokat ez a területrész. Amikor 
egy ilyen képességû bakot nem 
lövet meg a hivatásos vadász 
azért, hogy hadd örökítsen, és 
minél kívánatosabb trófeát rak-
jon fel az évek alatt, mindig nagy 
izgalmat jelent, vajon meg lesz-e 
a következô idényre?

Takács Andor is nagy öröm-
mel figyelte meg ezt a bakot 
idén, kora tavasszal, még bar-
kában. Akkor persze még 
nem lehetett tudni ponto-
san, milyen is lesz letisz-
títva a bak, de már látszott 
rajta, hogy mindenképp 
egy kivételes paraméterek-
kel rendelkezô egyedrôl 
van szó. Izgatottan várták, 
hogy megkezdôdjön az ez 
évi ôzbak szezon és megér-
kezzen a vadásztársaság-
hoz Nagygyimótra az évek 
óta már törzsvendégeknek 
számító, osztrák vendég-
vadász csoport. Mikor 
meglátta a vendég a bakot, 
akkor még lôtávolon kívül, 
spektívvel, örömében köny-
nycseppek folytak végig az arcán 
és csak annyit mondott: nekem 
kell ez a bak! De aznap nem 
jutottak lövési pozícióba, így el-
kezdtek célirányosan, kizárólag 
erre a bakra kijárni. Kimentek 
egyszer, kétszer, tízszer, hússzor, 
de a bakot többet nem látták. 

Andor továbbra is kijárt fi-
gyelni a környékre, de a baknak 
hûlt helye volt. Learatták a rep-
cét, a helyét feltárcsázták, leke-
rültek a környékbôl a gabonák 
is. Egy napon aztán Andor meg-
állt egy magasabb ponton, körül-
nézett és azt mondta magában: 
ha ez a bak él még, akkor csakis 

oda, abba a fasorba költözhetett 
át, vagy csakis itt, a kukorica-
tábla közelében kell keresnem. 
Egyszer csak kora este megjelent 
egy suta, aztán még egy, és el-
kezdtek legelni a kukorica szé-
lében. Aztán kilépett melléjük a 
keresett bak is, de kb. két-három 
perc gyors csipegetés után vissza 
is váltott a kukoricába. Látszott 
rajta, hogy jól tudja, mit hord a 
fején! Szinte tudta, neki is egy 
élete van, amire nagyon kell vi-
gyáznia!

Andor még aznap este telefo-
nált Ausztriába, a vendég pedig 
másnap már a vadászházban 

várta, hogy kimehessen álmai 
bakjára. Andor közben kiment 
a területre és napközben szép 
csendben, akkurátusosan elôké-
szítette a terepet. Az árokpartra 
jó széllel leshelyet rendezett be. 

A belógó ágakat a célzás 
irányából egy egészen kis kör-
ben levágta, minden kis gyom-
növényt egyesével húzott ki, 
nehogy bármelyik is a lövést 
befolyásolja. Este fél nyolckor 
mentek ki a helyszínre, ahol  
a vendég leült a lesszékre, célzó-
botját maga elé rakta és csend-
ben várakozott. Andor elmondta 
neki, hogy a bak várhatóan csak 

egy-két percre fog kijönni, ezért 
ha meglátja, nagyon gyorsan kell 
cselekedni. Közben néhány mé-
terre eltávolodott és folyamato-
san pásztázta a környéket, hátha 
mégis meggondolja magát a bak 
és a másik irányba vált ki. 

A percek, miközben várakoz-
tak, egy örökkévalóságnak tûn-
tek. Andor figyelt és közben egy-
folytában az óráját nézte. Most 
kell neki kijönnie! Egyszer csak 
eldördült a lövés. A vendég vet-
te észre a bakot. Ahogy kilépett  
a kukoricából az akkor már cél-
zóboton lévô fegyver eldördült. 

A bak jól jelezte a lövést, 
néhány méter halálvágta 
után összeesett. 20 óra 23 
perckor ment el a lövés.  
A bak pontosan abban az 
idôpontban jött elô, mint 
elôzô este. Andor és a 
Vendég együtt futottak a 
rálövés helyére, ahol meg-
pillantva az akkor már 
élettelenül fekvô bakot, 
nem akartak hinni a sze-
müknek. 

Andor már vagy tucat-
szor látta keresôtávcsôvel, 
spektívvel, de így testkö-
zelbôl egészen más volt  

a bak. Még nagyobb, még szebb, 
még tökéletesebb. Mire a va-
dászházhoz értek, már ott volt 
a többi osztrák vadászbarát is, 
akik direkt e miatt a vadászat 
miatt kísérték el barátjukat.

A trófea frissen lefôzve 830 
grammot nyomott. A bírálatra 
Veszprémben került sor 2017. 
július 31-én. A fizetô súly 739 
gramm volt, ezzel új megyei re-
kord. A pontszáma: 182,33 pont, 
aranyérem.

Takács András tájegységi 
fôvadász

Maderspach Viktor: Medve! – Hangoskönyvönyv
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém 
Megyei Területi Szervezete a vadászjegyek 2018/19 
vadászati évre történô kiadásának és érvényesíté-
sének a rendjét az alábbiakban ismerteti, amely az 
elôzô évek gyakorlatának megfelelô. 

Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a Kamara 
irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa György út 32. 
sz. alatt lehet.

Vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet, 
aki Veszprém megyei állandó lakhellyel rendelkezô 
sport és hivatásos vadász.

A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön erre 
a célra készített, UV védelemmel és évszámmal el-
látott, alnyomatos bélyeggel történik. 

 
Vadászjegy kiadás ütemezése:

2018. január 8.   9 óra Rába-menti KVVE
Hétfô 11 óra Hertelendy Vt.
 13 óra Bakonyér-menti Vt.
2018. január 9.   9 óra Gerence-Marcal  
Kedd   Völgyi Vtész
 11 óra Vaszar-Gecse Vt.
 13 óra Öregséd Vt.
2018. január 10.   9 óra Tési Fennsík Vt.
Szerda 11 óra Csángotaér Vt.
 13 óra Heiter Vt.
2018. január 11.   9 óra Hegyi Vadászok Vt.
csütörtök 11 óra Bakonyi Nimród 
 Vadász és Spothorgász Egyesület
 13 óra Fizkút Vt.
2018. január 12.   9 óra Bakonyalja Szarvaskô Vt.
péntek 11 óra Nádler Herbert VE.
 12 óra Tálod Vt.
2018. január 15.   9 óra Döbröntei Váralja Vt.
Hétfô 11 óra Fehérkô Vt.
 13 óra Somlótája Vt.
2018. január 16.   9 óra Noszlopi Vt.
Kedd 11 óra Hód Vt.
 13 óra Hajagvidéki Vt.
2018. január 17.   9 óra Nádor Vt.
Szerda 11 óra Ôsi Sárrét Vt.
 13 óra Újkúti Vt.
2018. január 18.   9 óra Magaspart Vt.
Csütörtök 11 óra Balatonfôi Vt.
 13 óra Délbakonyi Vt.
2018. január 19.   9 óra Szentgáli Ftk.
Péntek 11 óra Gella-hegyi Vt.
 12 óra Öreg-Tölgy Vt.
2018. január 22.   9 óra Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
Hétfô 11 óra Csingervölgyi Vt.

 13 óra Fekete István Vt.
 14 óra Koronás Szarvas Kft.
  14 óra Kab-hegy 2004. Kht.
2018. január 23.   9 óra Dörögdi Medence Vt.
Kedd 11 óra Somló Vad Vt.
 13 óra Marcal-Bitvaközi Vt.
2018. január 24.   9 óra Képesfa Vt.
Szerda 11 óra Sümegi Kinizsi Vt.
 13 óra Karikástetô Vt.
2018. január 25.   9 óra Rákosér Vt.
Csütörtök 11 óra Billege Vt.
 13 óra Csobánc Vt.
2018. január 26.   9 óra Káli-Medence Vt.
Péntek 11 óra Boncsos Vt.
 12 óra Cuhai Vén Róka Vt.
2018. január 29.   9 óra Királykúti Vt.    
Hétfô 11 óra Magas Bakony 
   VGSKVE.
 13 óra Bátorkô VE.
 14 óra Mogyoróshegyi Vt.
2018. január 30.   9 óra VERGA Zrt.
Kedd 11 óra Felhô Veszprémi VKVKHE.
 12 óra Marcal-Völgye Vt.
 13 óra Balatoni Nemzeti Park Ig.

Bakonyerdô Zrt. 2018. február 26.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott 
idôpontban, jegyzék kíséretében (név, anyja neve, 
lakcím, E- MAILCÍM vadászjegy száma), a vadász-
jegyeket sorba rakva érkezzenek az érvényesítésre, 
mert az Önök után következô vadásztársaság is sze-
retne idôben végezni.

Ha valamelyik vadásztársaság semmiképpen sem 
tud az ütemezett idôpontban jönni, az kérjük elôre 
jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 

Külön szeretnénk mindenkit megkérni, hogy a 
könnyebb tájékoztatás érdekében a Kamara tagjainak 
e-mailcímét is adják le érvényesítésnél.

2018. január 31-tôl 28-ig egyénileg lehet a vadász-
jegyet érvényesíttetni: ügyfélfogadás hétfõtõl csü-
törtökig  9-15 óra között, pénteken 9-12 óra között. 

A vadászjegykiadás szünetel: 2017. február 26-án 

Márciustól ügyfélfogadás:  Hétfô-péntek:  9-13 óra 
Telefon: 88/422-298

Veszprém, 2017. 12. 01.
Baracskay Lajos 

titkár

Vadászjegy kiadás rendje

Ami a Pápai Agrárexpón nem 
teljesült, Várpalotán igen: május 
28-án kifogástalan napsütés fo-
gadta a III. Vadász-Gyermeknap 
résztvevôit! Várpalota városa,  
a Veszprém megyei Vadászka-
mara, a Bakonyerdô, a Verga,  
a Vadex és a Péti Nitrogénmûvek 
Zrt. támogatásával immár har-
madszor töltötték meg a gyere-
kek a Thury vár környékét.

A megnyitó idejére már bôven 
birtokba vették a terepet a gyer-
meknap résztvevôi és a vadászok 

egyaránt. A Bakony Vadászkürt 
Egylet kürtszólamainak elhang-
zása után a szervezôk és a tá-
mogatók nevében Schumacher 
István, a Verga Zrt. vezérigaz-
gatója köszöntötte a látogatókat. 
A vadászok és az érdeklôdôk 
ismerkedésének, találkozásá-
nak színhelyeként aposztrofálva 
a rendezvényt kívánt gondtalan 
szórakozást a gyerekeknek.

Campanari-Talabér Márta 
Várpalota város polgármeste-
reként házigazdai minôségében 
üdvözölte az egybegyûlteket, 
mindenki számára világossá 
téve: a vadászat ugyan nagy utat 
tett meg az ôskortól kezdve, lét-
fenntartó funkcióját jórészt el-
veszítve sokkal inkább a termé-
szetvédelem és a vadgazdálkodás 
eszközeként tekintünk rá, azon-
ban hiba volna egyszerû gyil-
kolásként tekintenünk rá. Bár  
a vadászok világa sokszor tûnhet 

titokzatosnak és szövevényesnek, 
a mai nap jó alkalom arra, hogy 
az érdeklôdôk a gasztronómián 
vagy épp a kutyák szeretete által 
közelebb kerüljenek a vadászok-
hoz.

A Bede Róbert – Békefi Jó-
zsef – Pap Gyula összetételû, 
edzett és kitartó zsûri hosszas 
pontozás és mérlegelés után tet-
te közzé a csapatok által elké-
szített ételek és menük rangso-
rát. Bede Róbert hangsúlyozta:  
a gasztronómiát nem a sztársza-
kácsok hanem a hétköznapok 
és a hétköznapi emberek ôrzik 
leginkább. Bírálata közben ta-
náccsal is szolgál, és mindig az 
elkészült étel minôségére, nem 
pedig cizelláltságára helyezte  
a hangsúlyt. Értô bírálat után 
született meg tehát az eredmény 
a fôzôverseny Nagydíjátval Pá-
lffy László vadásztársunk lett 
gazdagabb.

III. Vadász-Gyermeknap Várpalotán

Kelemen Ferenc, Király Balázs, 
Kovács Jenõ dr., Kovács József, 
Kovács Sándor, Kötél László, 
Kövi Ákos, Léman Imre, Lukács 
Attila Dr., Máhl Ferenc, Markó 
Jánosné, Maróti Béla, Marton 
György, Nagy Péter, Nardai 
Sándor, Némethi Kálmán, Pap 
Gyula, Pethõ Jenõ, Pólik Sán-
dor, Putz István, Radó István, 
Rédei Zsolt Dr., Remete József, 
Rózsa Gergely, Sánta Károly, 
Siffer Géza, Süle Árpád, Szaller 
Zsolt, Szegedi László, Szombati 
József, Takács József (Lovászpa-
tona), Takács József (Tapolca), 
Tóth Attila, Tóth Szabolcs, Tóth 
Zoltán, Varga Sándor, Varga 
Sándor (Pápa), Varga Tamás, 
Vörös László, Wolf Emil

A megyei küldöttek augusztus 
18-án a kamara székházában 
újraválasztották az elnököt és 
mindkét alelnököt, a bizottsá-
gokban és az országos küldöttek 
között ugyanakkor több válto-
zást is hozott a tisztújítás.

Pap Gyula ismét tájékoztatást 
nyújtott az elmúlt évek ered-
ményeirõl, majd megköszönte  

a leköszönõ elnökség és a bi-
zottságok négy éves tevékeny-
ségét, rámutatva, hogy e nélkül 
az áldozatos társadalmi munka 
nélkül lehetetlen volna olyan 
programok megszervezése, mint  
a hivatásos vadászok országos 
versenye, a vizsla- vagy a vé-
rebverseny. A küldöttek ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül 
fogadták el a kamara négy éves 
tevékenységérõl szóló beszámo-
lót, valamint a jelölõ- és szava-
zatszámláló bizottság tagjaira 
tett javaslatot.

A szavazás megkezdése elõtt 
Baracskay Lajos titkár bejelentet-
te, hogy lemond a hivatásos vadá-
szok kamarai osztályában elnyert 
megyei küldötti tisztségérõl. 

A Vezetõség által konszen-
zussal elõkészített jelöltlista 
ismertetése és elfogadása után, 
a szavazás során újra elnyerte  
a küldöttek bizalmát Pap Gyula 
megyei elnök, Dr. Lukács Atti-
la sportvadász- és Szekrényes  
Tamás hivatásos vadász alelnök. 

A Vadvédelmi és Vadgazdál-
kodási Bizottság elnöke Tóth 

Attila, a Felügyelõ Bizottság 
elnöke Kelemen Ferenc, az Eti-
kai Bizottság elnöke Dr. Rédei 
Zsolt lett.

Pap Gyula a vezetõség nevé-
ben megköszönte a küldöttek 
munkáját, és ismertette az elnök-
ség által felkérendõ kynológiai, 
kulturális és hagyományápoló 
valamint média és kommuniká-
ciós szakbizottságának összeté-
telére vonatkozó javaslatokat is. 

Kiemelte: két bizottságra 
több feladat és nagyobb felelõs-
ség hárul majd, mint a múltban:  
a vadgazdálkodási bizottság-
nak a vadgazdálkodási alapból 
pályázati úton történõ forrásel-
osztással, míg az etikai bizott-
ság a kötelezõ vadászkamarai 
tagsággal összefüggésben lesz 
fajsúlyosabb. 

Végezetül Pap Gyula gratulált 
a megválasztott tisztségviselõk-
nek, megköszönte a küldöttek 
munkáját, kérve õket, hogy leg-
alább ilyen lendülettel dolgoz-
zanak a kamara és a vadászat 
társadalmi elismertségének el-
fogadásáért.

Küldöttválasztás
és tisztújítás a kamaránál

(Folytatás a 1. oldalról)

Második alkalommal rendez-
ték meg szeptember 9-én a sze-
zonnyitó Szent Hubertusz misét 
Csehbányán. Az eseménnyel az 
elhunyt vadászok és a vad elôtt 
tisztelegtek.

A Szûz Mária tiszteletére 
szentelt kápolnánál gyûltek ösz-
sze vadászok, kamarai vezetôk, 
illetve az érdeklôdô helyiek  
a Hajag Vidéki Vt. meghívására. 
A bükkerdôvel körülölelt terület 
méltó helyszíne az ünnepélyes 
eseménynek, amelyen nem csak 
a résztvevôket, de a feldíszített 
lovak húzta szekéren érkezô tró-
feás vadat is megáldotta Fuchs 
Tibor ajkai káplán, a szentmise 
vadászias jellegét pedig a Bakony 
Vadászkürt Egylet által megszó-
laltatott liturgikus dallamok is 
erôsítették.

– Ez a szentmise is jele annak, 
hogy összefogást szeretnénk 

kialakítani a Kamara, a VER-
GA Zrt., a Bakonyerdô Zrt. és 
a vadgazdálkodók között. Úgy 
gondoltuk, hogy ez az idôszak  
a legalkalmasabb erre az ese-
ményre, hiszen a vadásznapok 
lezajlottak, és elindul a fôidény.– 
mondta el Pap Gyula. A Veszp-
rém Megyei Vadászkamara elnö-
ke bízik abban, hogy hagyomány 
lesz a csehbányai eseménybôl, 
amelyre nem csak vadászokat, 
de minden érdeklôdôt várnak.  
Mint fogalmazott, az igazi érték 
az, ha miután megszületik egy 
ilyen közösségi esemény gon-
dolata, és megvalósult az elsô 
alkalom, azt késôbb hagyomány 
jelleggel fent is tudjuk tartani.

Léman Imre, a Hajag Vidéki 
Vt. elnöke elmondta, szeretnék 
minden év szeptemberének má-
sodik szombatján megrendezni a 
szezonnyitó szentmisét. – Az öt-
let vadászmesterünktôl, Eckert 

Zoltántól származik. Nemcsak  
a Veszprém Megyei Vadászkama-
ra, de a VERGA és a Bakonyer-
dô Zrt., valamint Csehbánya 
Önkormányzata is a rendezvény 
mögé állt – tette hozzá. A szent-
mise után a csehbányai sportpá-
lya mellett hidegtálakkal, vargá-
nyagombás vaddisznótokánnyal 
és vaddisznópörkölttel látta ven-
dégül a résztvevôket a házigazda 
Hajag Vidéki Vadásztársaság.

Mizsei Bernadett

Szezonnyitó Szentmise Csehbányán

Vadászati Információs 
Térkép Veszprém megyérôl

Kedves Vadásztársak! A Veszprém megyei Vadászkamara honlapjá közzétettük Veszprém 
megye Vadászati Információs Térképét, mely a megyei és országos küldöttek nevén, címén és 
email címén kívül immár a vadgazdálkodási tájegységeket, a tájegységi fôvadászok elérhetôsé-
geit, sôt a vadászterületek határvonalait és a vadászatra jogosultak alapadatait is taralmazza. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az országban elsôként Veszprém megyében valósult meg ilyen 
feljesztés. A térkép bal felsô sarkában látható piktogramra kattintva nyílik meg a küldöttek 
névsora, a tájegységek, valamint a jogosultak listája, és bármely névre kattintva megjelennek az 
alapvetô, a gyors tájékozódást segítô információk.

Vadászüdvözlettel:
Veszprém Megyei Vadászkamara

Média és Kommunikációs Szakbizottság

XX. Kamarai Nagydíj – Eredmények
Egyéniben

Helyezés Név Össz.
I. Siffer Géza 33/32
II. Varga Dániel 31
III. Gábor Lôrinc 30

Csoportban 
Helyezés Név

I. Csobánc Vt.
II. Bakonyerdô Zrt.
III. Öreg Bakony Vt.


