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Költözzön ünnep a lelkekbe
Vadásztársaim! Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendõt. A mindennapos hajtás mellett úgy elrepült az idõ, hogy
szinte észre sem vettük. Most viszont álljunk meg, de ne csak
egy pillanatra, egy pár jó szóra. Karácsony van, a béke, a szeretet, a meghittség ünnepe.

A tél legnagyobb ünnepe minden nyelven saját nevet kapott,
amely hûen tükrözi, hogy a szót használó népek milyen jelentõséget tulajdonítanak az ünnepnek. A magyar karácsony szó
szláv eredetû, õse a régi szláv nyelvben szereplõ korcsun szó,
amely az újesztendõbe való átlépésre utal.
Tudjuk-e honnan származik a karácsony?! Körülbelül kétezer évvel ezelõtt Izrael egyik kis városában, a galileai Názáretben élt Mária. Egyik éjjel a leány elõtt megjelent Gábriel
arkangyal, és bejelentette neki, hogy majdan õ lesz Isten Fiának az édesanyja.
Mária nemsokára férjhez ment Józsefhez. A király bejelentette, népszámlálás miatt vissza kell menniük arra a helyre,
ahol születtek. Késõ este volt, amikor megérkeztek a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe. Mária érezte, hogy eljött a szülés
ideje, de már sehol nem volt számukra hely. Végül egy istállóba húzódtak be, s ott született meg a kis Jézus, akit a bölcsõ helyett a jászolba fektettek.
Egy közeli mezõn pásztorok legeltették juhaikat, amikor
egy angyal jelent meg elõttük, mondván, megszületett a kis
Jézus. Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás megszületésének. Amikor meglátták a csillagot a betlehemi istálló fölött, tudták, hogy megérkezett. Térdre borultak a kis Jézus, Mária és József elõtt, és ajándékokkal halmozták el õket.
Barátaim! Öltöztessük ünneplõbe mi is a lelkünket, hogy
ezt tudjuk sugározni családtagjainknak. Halmozzuk el õket
szeretetünkkel, szívbõl jövõ ajándékainkkal. Legyen erõnk
megfelelni a mindennapok kihívásainak, tudjunk szeretetben, boldogságban élni. Babits Mihály a Karácsonyi énekében ekként fogalmaz:
„Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjükön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Mozgalmasak a vadászévek
A kamara, mint köztestület gyökeret eresztett
Országos hírû rendezvények, egyedi kezdeményezések, képzések, tanfolyamok, versenyek – felsorolni is sok, mi mindent végez a
Veszprém megyei Vadászkamara. Az év utolsó napjaiban, Pap Gyula elnököt kértük egy
rövid számvetésre.
– Az Országos Magyar Vadászkamara
Veszprém Megyei Területi Szervezete az
1997. évi XLVI. Törvény alapján köztestület
formájában, az elfogadott alapszabály szerint
mûködik. Az alulról szervezõdõ választásokat
követõen, 1997. december 15-tõl mûködik folyamatosan a Veszprém megyei Vadászkamara, nyilatkozta Pap Gyula, elnök.
– Mekkora a taglétszám?
– Taglétszámunk, ha kismértékben is, de
folyamatos emelkedést mutat. 2002-ben
2297, 2003-ban 2371, 2004-ben 2393, 2005
szeptemberig 2403 tagunk volt. Ebbõl hivatásos vadász 245, a 70 év felettiek száma 120
körül alakul, és már 50 nõi vadászunk is van.
Örömmel nyugtáztam, hogy a kötelezõ kamarai tagság megszûnését követõen Veszprém megyében nem csökkent a taglétszámunk.
– A kamara vezetõsége decemberben adott
számot a második négyéves ciklusról. Mit végeztek ez idõ alatt?
– A négy éves ciklus alatt rendszeresen
ülésezett a vezetõség, összehívtuk a küldöttgyûlést, ahol az éves munkatervet, költségvetést és egyéb elõterjesztéseket vitattuk meg.
Rendszeresen részt vettünk az országos elnökségi és titkári értekezleteken, ahol aktívan képviseltük a megye érdekeit. A vezetõség folyamatosan újította és bõvítette kapcsolatait a különbözõ intézményekkel. Több
együttmûködési megállapodást kötöttünk
konkrét feladatokra, például a rendõrséggel,
a Bakonyerdõ ZRt-vel, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságával. A Veszprém
megyei Vadász Szövetséget egy szintre hoztuk
a kamarával. A Megyei Vadgazdálkodási Tanács munkájában több tisztségviselõnk is részt
vesz. Örömmel tölt el bennünket, hogy a vadászok közmegítélése javuló tendenciát mutat. Nagy szerepe van ebben a megyei médiumoknak. Ebben a munkában a Veszprém megyei Vadászhölgy Klub tagjai is élen járnak.

– A törvényes mûködésüket kétszer is ellenõrizte az FVM Jogi Fõosztálya…
– … és mindkétszer különösebb elmarasztalás nélkül végzõdött a vizsgálat. Dr. Szanyi
András összegzésében az áll, hogy a „törvényességi ellenõrzés során megállapítható
volt, hogy a Veszprém megyei Vadászkamara
alapvetõen törvényesen mûködik, a ellátja
mindazokat a feladatokat, amiket a jogszabályok a hatáskörébe utaltak”. Megállapítása szinte szó szerint megegyezik az egy évvel
korábban leírtakkal.

Pap Gyula: A kötelezõ tagság eltörlésével
nem vesztettünk tagokat
– Szerteágazó tevékenységük közül kiemelkednek a köztestületi feladataik. Melyek ezek?
– Ezek közül kiemelném a vadászjegyek
kiadását, érvényesítését, nyilvántartását, elszámolását. A két ciklus között megtörtént a
vadászjegyek cseréje is. 2004. novemberétõl
átvettük az FVM-tõl a külföldi vadászati engedélyekhez a vadászfelelõsség biztosítás kiadását. Törvény szerinti feladatunk az állami
vadászvizsgáztatás. Évente 5–6 alkalommal
mintegy 80–90-en tesznek sikeres vizsgát.
Több éves tárgyalás után elfogadásra került
a fegyvertörvény új végrehajtási rendelete,
amely alapján az állami vadászvizsga része
lett a fegyvervizsga. A vadászfegyverek mûszaki vizsgáztatásának 5 évrõl 10 évre történõ növelésében is jelentõs szerepet vállaltunk.
– Vadászaik számos egyéb rendezvényen is
bizonyíthatták rátermettségüket. Miért érezték
ezeket fontosnak?

Jubileumi vadászbál

Vadásztársaim! Kívánok mindnyájunknak békességet,
örömöt, gazdag karácsonyt és sok-sok vadászsikert a következõ esztendõben!
Pap Gyula

További bizalmat kapott a vezetés
A vadászkamara mûködésében a második négyéves ciklusát zárta. Az elmúlt négy év feladatairól, s a közeljövõ tennivalóiról küldöttgyûlésen adott számot a vezetés.
Mivel a tisztségviselõk mandátuma lejárt, a küldöttgyûlésnek
személyi kérdésekben is döntést kellett hoznia. A tagság és a küldöttek úgy határoztak, hogy a kamarai vezetõk jól végezték tevékenységüket, ezért bizalmat szavaztak a korábbi tisztségviselõknek.
Elnök: Pap Gyula, titkár: Baracskay Lajos, sportvadász alelnök: Árvai István, hivatásos vadász alelnök: Sipos Péter. Vezetõségi tag Szombati József és dr. Mile Imre. Az Etikai Bizottság
elnöke dr. Zsédenyi Imre, bizottsági tagok: Rózsa Gergely,
Keller Gyula, Peer László, Kulcsár Zsolt, Varga Sándor. A Felügyelõ Bizottság elnöke Láng Gáspár, tagjai: Gulyás Ferenc,
Kozma Tibor.
A küldöttgyûlésen meg kellett választani az országos küldöttek
is, akik a Veszprém megyei vadászokat képviselik az Országos
Magyar Vadászkamara legmagasabb döntéshozó fórumán. Õk a
következõk: Árvai István, Balogh István, Baracskay Lajos, Bíró
Károly, Csuri Lajos, Giczi András, Keller Gyula, Magyar Zoltán,
dr. Mile Imre, Sipos Péter, Szombati József, Pap Gyula, dr. Zsédenyi Imre.

– Úgy gondoltuk, hogy a kamarai életet –
a köztestületi funkciók mellett – egyéb tartalommal is meg lehet tölteni. Vadászainknak
olyan programokat szerveztünk és szervezünk, ahol gyarapíthatják tudásukat, de akár
szórakozhatnak is. Évi rendszerességgel
megtartjuk a hivatásos vadászok megyei versenyét, valamint részt veszünk az országos
megmérettetésen, ahol szép sikereink vannak. Minden évben megrendezzük a lövészversenyt a Kamarai Nagydíjért.
Évi rendszerességgel megtartjuk a megyei
vadásznapot. Kamaránk fennállása óta két
alkalommal országos megnyitó ünnepséget
rendezhettünk a megyében, amire országos
szinten sem volt példa. A rendkívül sikeres
pápai Agrárexpón rendszeresen részt veszünk, amiért már országos elismerõ kitûntetést is kaptunk. Úgyszintén hagyományossá
vált a megyei vadászbál. Az országos kamara
minden évben kiadja a vadászati évkönyvet,
melyet mi térítésmentesen biztosítunk tagjaink számára. Létrehoztuk a Veszprém megyei Vadgazdálkodásért Alapítványt, melynek keretein belül több vadászt jutalmaztunk a Veszprém megye Vadgazdálkodásért
kitüntetéssel.
A késõbbiek folyamán szeretnénk az alapítvány anyagi, támogatási lehetõségét növelni.
– Értékes a múlt, de a jövõ is hasonlóan
mozgalmasnak ígérkezik. Beavatna a terveibe?
– A kamarai székházat átépítettük, hivatalosan is átadtuk. Ma már tehermentes az ingatlan, jelentõs vagyonát képezi a megye vadászainak. A mindennapos használat során
azt is érezzük, mit kell tennünk azért, hogy
ügyfélbarátabb körülményeket tudjunk biztosítani vadászainknak. Ehhez fedetté kívánjuk tenni a lépcsõt. Kisebb belsõ átalakítás
nyomán megnagyobbítjuk és barátságosabbá
tesszük a fogadóhelyiséget. Aztán szép fokozatosan az irodai berendezést, a technikát is
le kellene cserélnünk.
Még ebben az évben elkészül a székház
melletti parkoló, ami lehetõvé teszi, hogy
több jármûvel tudjunk megállni az épületnél.
Az ehhez szükséges engedélyeket beszereztük, a munka elkezdõdött.

A hangulatra egyik évben sem lehetett panasz

Még csak ötéves múltra tekinthet viszsza az újkori vadászbálok története,
de egyre inkább beívódik az emberek
(s nemcsak a vadászok!) tudatába. Ez
az a rendezvény, ahol jelen kell lenni, a hangulat fantasztikus, az ételsor

kiváló, a mûsor pedig feledhetetlen.
2006. január 21-én lesz a következõ, a
kisjubileumi, ötödik vadászbál,
amelyre minden eddiginél lelkesebben készülnek a szervezõk. Korábban
olyan vendégmûvészek fordultak meg

itt, mint a Sólymos Tóni, Koltay Róbert, a Defekt duó, vagy éppen
Oravetz Edit, Módry Györgyi helyi
színészek. Az ötödik vadászbálra is
igazi nagyágyút ígérnek, de ennek
személye legyen meglepetés.
Az azonban már biztos, hogy január
21-én ezúttal is gazdag ételsort szervíroznak majd a vendégeknek a veszprémi Hemo étteremben, a vadászbál
hagyományos helyszínén. Aperitifnek
Törley Talisman pezsgõt, elõételnek
pedig vadraguval töltött cipót kínálnak. Kezdésnek õzhúslevest, valamint fácánragú levest tálalnak. A fõfogás a töltött vaddisznó bajorosan,
illetve a tûzdelt szarvas házmester
módra lesz, amit majd erdei gyümölcs
parféval lehet „elkísérni”. Éjfél után
káposztás, borókás vaddisznóragút
lehet fogyasztani.
A talpalávalót ezúttal is a Rulett
együttes szolgáltatja, így garantáltan
lesz mire „csörögni” a placcon.
Kezdjük együtt az új évet is!
A megyei vadászbálra már most lehet jelentkezni a kamara 88-422-298as telefonján.
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Eltûnõben a minõségi vadgazálkodás?
A nagy várakozások ellenére eléggé szélsõségesen
zajlott az idei szarvasbõgés, nyilatkozta Vezsenyi
Imre, az FM Hivatal vadászati osztályvezetõje.
A kedvezõ idõjárási viszonyokkal ellentétben
nem a szokásos idõterminusban (szeptember
10–25.) zajlott le a bõgés, hanem kicsit eltolódott.
A mezõgazdaságban a termésérésekkel kapcsolatban ugyanez volt tapasztalható.
Sajnos a vadásztársasági fõvendégek az évek
hosszú tapasztalatának megfelelõen szeptember
10-25 között érkeztek, mivel ekkor nem volt olyan
intenzív a bõgés, sokan üres kézzel távoztak. Ez
már a második amely a csapadékot tekintve jó évnek mondható, ennek ellenére kiemelkedõ trófeájú egyedeket nem sikerült terítékre hozni. Ez alól
szinte csak egy-két vadgazdálkodó mondhatja magát kivételnek. Egyetlen egy kiemelt gímszarvas
trófea volt az idén, a 12,43 kg-os, amely az HM
Budapesti Erdõgazdaság Uzsai erdészetének területén került terítékre.
Tavaly 680 gímbika trófeát bíráltak el, idén (a
november végi lapzártánkig) 715-öt, amelybõl 415öt külföldi bérvadász, 300-at hazai vadász ejtett el.
A 715-bõl 11 arany, 72 ezüst, 154 pedig bronz minõsítést kapott, amit azt jelenti, hogy az érmesarány 33 százalékos. A többéves megyei átlag 2530 százalék között szokott lenni, így ez az eredmény a bérvadásztatási idõszakban jónak tekinthetõ. Ez az adat annyiban torz, hogy a munka része
most jön (például a selejtezés), így ez az arány
romlik, de Vezsenyi Imre remélte, jelentõsen nem
változik az érték.

Azok a trófeabírálati szempontok, amik a vadgazdálkodási körzettervben meg vannak határozva, továbbra is élnek. A trófeabírálat során ezeket
a paramétereket figyelembe veszik, s minõsítenek
is. Tudni kell azonban, hogy a végrehajtási rendelet
a hibás kilövésék miatt korábban kirótt egyéni
szankciókat eltörölte. Talán ennek az eredménye,
hogy a korosztályokhoz nagyon durván hozzányúltak a gazdálkodók. Ez sajnos pénzügyi kényszer
számukra.
A vadászati hatóság erre az évre 1274 gímszarvas
kilövését engedélyezte, ebbõl 60 százalék a fiatal,
30 százalék a közép, 10 százalék pedig idõs korosztályból kerülhet ki a megyében. Ettõl a korosztályos meghatározástól maximum tíz százalékkal (a
meghatározott érték tíz százalékával) lehet eltérni.
A jelenlegi kilövések a megengedettnél nagyobb
arányú eltérést mutatnak, elsõsorban a fiatal (49
százalék) és a középkorosztálynál (39 százalék), az
idõs korosztály (12 százalék) nagyjából megfelelõ.
Mindebbõl az látszik, hogy a középkorú gímszarvasokat túlzott mértékben hasznosítják, s ezzel az
eredményes és értékes jövõt veszélyeztetik. Elfogadhatatlan, hogy tagi vadászatokon meglövik a fiatal, nagyon ígéretes egyedeket is, amit korábban
szankcióval büntettek.
Ez nem a minõségi vadgazdálkodás irányába ható lépés, pedig pont ez a cél kellene, hogy vezérelje a vadgazdálkodókat. Éppen ezért a fõosztállyal
egyeztetve azon gondolkodnak, hogyan lehetne –
akár újabb szankciókkal is – megvédeni az ígéretes
gímszarvas populációt.

Nem mondható kiemelkedõnek az idei szarvasbõgés, ugyanis a szezon alatt mindössze egy jelentõsebb trófeájú bika került terítékre megyénkben.
Ugyanakkor lõttek egy albínó bikát is, amilyet itt
még nem láttak.
Uzsán 15 év után megdõlt a vadásztársasági rekord, nem is akárhogyan. A rekorder agancs az
idei év legnagyobb megyei trófeája is lett egyben.
Egy, a HM Budapesti Erdõgazdaság uzsai erdészetének évek óta visszajáró vendége volt az, aki a rekorder bikát elejtette.

Az osztrák vendégvadász Kádár István kerületvezetõ erdész-vadász kíséretében tartózkodott a
magaslesen, amikor a vadföldön megjelent a gímszarvas. A helyiek már ismerték ezt a bikát, elõzõ

évben látták, csak akkor még nem akarták elejteni.
A vendég egyetlen, biztos lövéssel puskavégre hozta.
A Veszprém megyei Trófeabíráló Bizottság megállapította, a trófea súlya 12,43 kilogramm volt, a
szép nagy agancsot 225,1 pontra értékelték, amely
így aranyérmes minõsítést kapott. A bika életkorát
12 év körülire becsülték.
Ezzel a trófeával megdõlt az erdõgazdasági rekord. A korábbi csúcsot, egy 10,88 kilós bikát sikerült túlszárnyalni. Mára az is kiderült, nemcsak
helyben, hanem a megyében is ez volt a legnagyobb idei bika.
Hasonló, de mégis különleges élménye volt az
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Nagysikerû vadásznap
Ezúttal rendhagyó módon, a sümegi Szent Jakab Napok keretében
tartottuk meg a Veszprém megyei Vadásznapot.
A vadászkürt hívó szavára sokan megálltak. A kürtösök a vadászhimnuszt fújták, ami ünnepi eseményt jelzett. Az idei évi Veszprém megyei vadásznapot ezúttal Sümegen, a hagyományos Szent Jakab Nap
keretében tartottuk.

A sümegiek örömmel fogadták az ünneplõ vadászok megjelenését
a városban. Nagyszabású nyitóünnepség volt
A vadásznapot Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara fõtitkára nyitotta meg. Kifejtette, hogy a vadászok csendben végzik a tevékenységüket, s az ilyen rendezvények alkalmával mutatják meg titkaikat. Sümeg polgármestere, Rátosi Ferenc úgy fogalmazott, a rendezvény a borászat és a vadászat közös ünnepe, s mint ilyen, nemes lelkû
embereket hozott össze. Pap Gyula, a Veszprém megyei vadászkamara elnöke arról beszélt, hogy nem egyszerû a borászok, vadászok élete,
de a nehézségeik ellenére tovább végzik a tevékenységüket.
A Veszprém megyei vadásznapok alkalmával hagyományos Szent Hubertus misét ezúttal Nagy Gábor káldi plébános celebrálta. A misét és
a kitüntetések átadását követõen tettek esküt az új vadászok.
A szervezõk ezúttal is gazdag programot állítottak össze, többek között
volt trófeakiállítás, íjászati-, és szarvasbõgõ bemutató. Csiszár József,
vadászfestõ tárlata is várta a nagyközönséget. Az esemény bebizonyította, jól megfér egymás mellett a bor és a vadászat. Folytatás jövõre?
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Negyedszázada a vadásztársaság élén
Kiváló tevékenységéért, 25 éves vadásztársasági elnöki múltjáért a Kamarai Aranyérem elismerésben részesült Borbély
Sándor a Rába-Marcal-közi Vadásztársaság elnöke. Vele beszélgettünk.
A szélmezõi tõzegbányánál üzemvezetõként dolgozott Borbély Sándor, a kollégái között több vadász volt, akik õt is sikeresen „megfertõzték”. Akkoriban – mindez 1973-ban történt csak ajánlóval lehetett valaki tag. Õ is így került a RábaMarcal-közi Vadásztársasághoz, ahol egyéves tagjelöltség után
lehetett „teljes értékû” vadász. 1974-ben történt egy csúnya
baleset a területükön, ezért többször is kellett vizsgázniuk. Kitanultuk a szabályzatot, jegyezte meg mosolyogva.
Akkoriban bõséggel volt apróvad a területükön, a közeli Rába kiváló élõhelyet biztosított a fácán, a fogoly, a nyúl számára. Annyira nem volt nagyvad, hogy az elsõ disznót a 60-as
évek végén lõtték a keszõi erdõben. Mára megfordult a kocka,
sok a vaddisznó, ennek velejárójaként eltûnt az apróvad, de
szép az õz és a szarvasállományuk is. Idén 30 bikát, 40 õzbakot, 150 disznót kell(ett) terítékre hozniuk.
Borbély Sándort 1980-ban megválasztották a vadásztársaság
elnökévé, s a tagok a mai napig megtisztelték bizalmukkal. Ezt
a hosszú idõt csak úgy tudta vállalni, hogy jó szakmai gárda veszi körül, a vezetõség stabil. Az elnöksége ideje alatt kezdték a
fácántenyésztést, évi 2500-3000 darabot neveltek. Ezek egy részét bérvadásztatták, a tagok is lõhettek belõle, de állománydúsítási célt is szolgáltak vele. Ennek eredményeként a területükön feljövõben van a fácánállomány. Idén pihentetik a fácántelepet, aminek anyagi és állathigiéniai okai is vannak,
A Rába-Marcal-közi Vadásztársaság a megye egyik legnagyobb vadásztársasága. 12 ezer hektáron gazdálkodnak, amibõl ötezer hektár összefüggõ erdõterület. Borbély Sándor elmondta, a legnagyobb gondjuk a vadkárok rendezése. Jó kapcsolatot ápolnak a tulajdonosokkal, s mindig igyekeznek megegyezésre törekedni.
Borbély Sándor kedvence a vaddisznó, szívesen jár
lesvadászatokra. Egyik feledhetetlen élménye is ehhez fûzõdik. Egyik társa rálõtt egy vadkanra, amely elfeküdt. Lerakták

a fegyvert, odamentek kizsigerelni, mire kiderült, csak sebzés
volt, a disznó lábra kapott. Futottak, ahogy bírtak, szerencsére
gyorsabban, mint a vadkan.
Az õ legnagyobb vadkanja egy zsigerelt súlyban 210 kilós
óriás volt, 20 centis agyarral, korát nyolcévesre becsülték. Otthonában mindenféle trófeát õriz, van aranyérmes bikája, õzbakja, vendégként pedig lõtt muflont is. Azt azért fájlalja, hogy
a mai fiataloknak – az anyagi kényszer – miatt térítés nélkül
már kevesebb lehetõségük van trófeás vadat lõni.
A beszélgetés végén elárulta, negyedszázad az elnökségbõl
is sok. Ezt a ciklust még becsülettel végigdolgozza, de aztán átadja a stafétabotot a következõ elnöknek. Így is történelmet

Borbély Sándor meghálálta a tagság bizalmát,
amit a Kamarai Aranyérem is fémjelez

írt, keveseknek adatik meg, hogy 25 év elnökséget egyhuzamban a hátuk mögött tudjanak. Neki sikerült. Jó helyre került a
kitüntetés. Hozzátette, az elismerés nemcsak neki, hanem a
tagságnak is szól, az õ támogatásuk nélkül egyetlen elnök sem
tud maradandót alkotni.

Éppen lemaradt a dobogóról
Farkas Imre elõször indult a
hivatásos vadászok országos
versenyén, s alig csúszott le a
dobogóról.
A Hivatásos Vadászok VI. Országos Versenyét a szomszédos
Gyenesdiáson tartották. Az Országos Magyar Vadászkamara
szervezésében megtartott versenynek a pápai székhelyû
Bakonyerdõ Rt. volt a házigazdája, õk ajánlották fel helyszínnek a gyenesdiási lõteret.
A versenyen erõs mezõny
gyûlt össze, hiszen a megyék legjobb hivatásos vadászai szerepeltek. Veszprém megyét Farkas
Imre képviselte, aki nem vallott
szégyent. Sõt! Mivel eddig még

soha nem szerepelt országos
versenyen, s negyedik helyezéssel mutatkozott be, amivel mindenkit meglepett.
A résztvevõk egy szakmai
tesztlap kitöltésével „nyitottak”,
majd a vadászokat több feladat
alá vetették: volt trófeabírálat,
lõszer- és fegyver-, növény-, madárfaj ismeret, valamint lövészet
is szerepelt a programban.
A verseny jó hangulatú, szakmailag is hasznos volt a résztvevõk számára.
Ez alkalommal a hivatásos vadászok eszmét tudtak cserélni,
megvitathatták a vadászattal
kapcsolatos problémáikat, tapasztalataikat is.

Kitüntetett vadászaink
Hagyományosan a Veszprém megyei vadásznapon adták át az elmúlt idõszakban legjobban teljesítõ vadászaink megérdemelt jutalmát. Szerencsére most is sokan kerültek a díjazottak köré:
A Magyar Vadászatért érdemérmet Rakk Tamás (Verga Rt. nyugalmazott vezérigazgató), a Kamarai Aranyérmet Borbély Sándor
(Rába-Marcal-közi Vadásztársaság), a Nimród érmet pedig Szabó
Ferenc (Ötvös Vt.) vehette át.
A Hubertusz kereszt arany fokozatát kapták: Capári Róbert (Ötvös Vt.), Horváth Dezsõ (Káli Gazdák Vt ), Hegyi János ( Fekete
István Vt), Csöbör Gábor (Marcal-Bitva-közi Vt), Békési Ferenc
(Hajag-vidéki Vt), Fejes Dezsõ, Kiss Vilmos (mind Rába-Marcalközi Vt.), Szakxon Attila (Koloska-völgy Vt), Egressy Károly
(Somló-tája Vt.), Szajkó István (Kígyós-menti Vt).
A Hubertusz kereszt ezüst fokozatát kapták: Id. Mékli László,
Muzsi Stark Irma (mind Káli Gazdák Vt.), Esses Károly (MarcalBitva-közi Vt.), Nagy Géza (Észak-balatoni Vt), Tóth Balázs (Sümeg Vt), Németh Dezsõ, Kelemen Attila (mind Hajag-vidéki Vt),
Tóth Zoltán (Koloska-völgy Vt.), Szabó Lajos (Somló-tája Vt),
Hujber Ferenc (Döbrönte-Váralja Vt), Lakatos Ferenc (Kígyósmenti Vt).
A Hubertusz kereszt bronz fokozatát kapták: Illés József (Káli
Gazdák Vt), Vallner Gyula (Marcal-Bitva-közi Vt), Kriston Lajos,
Bíró István (mind Koloska-völgy Vt.), Brunner József, Szili József
(mind Somló-tája Vt), Zsegraics Pál (Döbrönjte-Váralja Vt)
A Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért emlékérmet Sütõ István
(Káli Gazdák Vt), Kovács Péter (Hajag-vidéki Vt), id. Tóth Tamás
(Kisfaludy Vt), és Varga Zoltán (Dél-bakonyi Vt) vehették át.
A gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett elismerésben ez évben a
Somlótája Vadásztársaság részesült.

Újabb országos kitüntetéssel
gazdagodott Rakk Tamás amúgy
sem kevés elismerés gyûjteménye. A Verga Rt. nyugalmazott
vezérigazgatója a megyei vadásznapon vehette át a Magyar Vadászatért Érdemérmet.
Rakk Tamásnak páratlan, trófeákban és elismerésekben egyaránt
gazdag életútja van. Szerencsés
embernek mondhatja magát, szinte nincs a világnak olyan égtája,
zuga, ahol ne fordult volna meg,
beszélhetünk akár Európáról, Afrikáról, Amerikáról, Alaszkáról.
Több, mint negyven éve fogott
elõször puskát a kezében, éppen
ezért se szeri, se száma a vadászélményeinek, lehet az hazai, vagy
akár külföldi vadászat. Amikor
emlékezetes kalandjairól kérdeztük, a bõség zavarával küzdött,
mint négy évtized emlékeit kellett percek alatt átrostálni. Nem
volt egyszerû feladat. Végül külföldön horgonyoztunk le.
Minden magyar vadász elõször
Afrikába vágyik, ez alól õ sem
volt kivétel. Kimondhatatlan boldogság volt számára, amikor elõször, 1980-ban Afrika földjére lépett, ráadásul a balatonedericsi
Afrika Múzeum megteremtõje,
dr. Nagy Endre vendégeként. A
sors kegyes volt hozzá, hiszen
utána még kétszer kijutott a kontinensre, s három nemzeti parkot
járt végig.
Tíz évvel ezelõtt, a tél kezdetekor egy Amerikában élõ magyar
vadászbarátjára meghívására járt
Alaszkában, ahol méteres a hó,
36–38 fokot mérnek, persze mínuszban. Nem úszták meg a hóvihart se. Innen dolga, vagyis jávorszarvas nélkül tért haza, de az
ott tapasztaltakat mélyen õrzi az
emlékezetében.
Aztán „elõjött” Mongólia,
ahol argalira vadásztak. Ez a faj

Élete a vadászat

Rakk Tamás elismeréséhez elsõként Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara fõtitkára gratulált
a föld legritkább és legnagyobb
vadjuha, a hegyek királyának is
nevezik.
Rakk Tamás az emlékeit könyv
formájában is feldolgozta, négy
kötetre való élményanyagot írt ki
magából.
A veszprémi Verga Rt. egykori
elnök-vezérigazgatója
úttörõ
szakmai munkásságával is letette
névjegyét, ugyanis õ teremtette
meg hazánkban a zártrendszerû
vadgazdálkodás prototípusát.
1995-ben kezdték kialakítani a
Mátyás király vadaskertet, ez egy
négyezer hektáros terület, amit
36 kilométer hosszú kerítés véd.
A vadaskert faállománya gazda-

sági szempontból értéktelen,
vadgazdálkodással viszont hasznosítható a terület. Ez a forma
összefér az intenzív vad-gazdálkodással, a vadsûrûség sokszorosa annak, mint amit szabad területen tapasztalni lehet. Az itteni
vadászatok jelentõs bevételhez
juttatják az országot és a fogadó
társaságot is. Meggyõzõdése szerint a jövõt az ilyen vadaskertek
hálózata jelenti, méghozzá 10–12
ezer hektáros méretekben.
Ezek kialakításhoz azonban
állami segítség is kell, hiszen
csak a kerítés felállítása többmilliós tétel, nem beszélve arról,
hogy 5–10 év kell hozzá, mire a

vadállomány gazdasági haszna
jelentkezik.
Nyugdíjba vonulását követõen
nem szakadt el a szakmától, továbbra is hívják tanácskozásokra,
élménybeszámolókra és természetesen vadászni is. A mindennapjait azonban ma már elsõsorban a családi vállalkozásban üzemeltetett veszprémi Tapó Hotel
és Étterem irányítása köti le, ahol
kiváló vad éteksort kínálnak a
vendégeiknek. Rakk Tamás több
évtizedes szakmai életútját, tevékenységét számtalan oklevél, elismerés övezi. Ezek gyûjteménye
idén tovább gyarapodott a Magyar Vadászatért Érdeméremmel.

Kutyás

Vadászkamaránk Kynológiai Bizottsága vadászkutya munkavizsgát szervez:

vizsga

2006. január 28. Tapolca, KPM parkoló 9 óra.

2005. december 29. Tapolca, KPM parkoló 9 óra, és
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A vadhúst szakembernek látnia kell
A jövõ év elsõ napján lép életbe
az uniós higiéniai szabályzat,
amelyhez kapcsolódva készül a
nemzeti szabályozás is. Ennek
kapcsán beszélgettünk dr. Édes
Géza, megyei fõállatorvossal, a
Veszprém megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomás igazgatójával.
Az állategészségügyi hatóságnál a vadhús tekintetében is
abszolút prioritást élvez a fogyasztó védelme. Ennek a célnak az eléréséhez mindenképpen biztosítani kell a vadhús
nyomon követhetõségét, illetve
az élelmiszer biztonsági kockázatának minimálisra csökkentését. E a két célnak az eléréséért a szolgálat mûködtetni fogja mind az uniós, mind a tagországi ágazati szabályozás jogi
kereteit, nyilatkozta dr. Édes
Géza, megyei fõállatorvos.
A jövõ év elsõ napján lép
életbe az uniós higiéniai szabályzat. Az idei esztendõ az erre történõ felkészülés jegyében
telt. Ennek keretében az állategészségügy szolgálat a vadászkamarával, illetve a vadászati
hatósággal
együttmûködve
megszervezte és végrehajtotta
a képesített vadhúsvizsgálók
képzését. Ez Veszprém megyében nyáron illetve kora õsszel
történt. A tanfolyamon levizsgázott hivatásos vadászok

munkája, tevékenysége elengedhetetlenül szükséges az elsõdleges húsvizsgálatot végzõ
hatósági állatorvos fogyaszthatósági döntéséhez. Ennek a tevékenységnek a dokumentálása az úgynevezett vadkísérõ

tek abban, hogy a fentieket
2005. december 1-vel bevezetik. Ennek érdekében valamennyi vadászatra jogosultat
meghívták a vadászkamarához,
ahol a mûködtetést részleteibe
menõen átbeszélték, ezt köve-

Nagy érdeklõdéssel zajlott a tanfolyam a kamaránál
jeggyel történik, melynek adatait felhasználva hozza meg az
állatorvos a fogyaszthatósági
döntést.
A vadkísérõ jegy kiadásának,
felhasználásának részletes mûködtetésének a feltételeit november végén Veszprémben
egyeztették az Országos Magyar Vadászkamarával, az Országos Vadászati Védegylettel,
illetve a Vadtermék Tanács elnökével és titkárával. A felek a
megbeszélés során megegyez-

tõen pedig kiosztották a vadkísérõ jegyeket.
Az elõzetes vadhúslátó tanfolyamot 149-en végezték el. A
vadászok sikeres vizsgát tettek,
bizonyítványt és regisztrációs
számot kaptak.
A névsoruk megtekinthetõ a
kamaránál, a vadászati hatóságnál, és az állategészségügyi
állomáson is.
A nagy igényre való tekintettel a közeljövõben újabb tanfolyam szervez a kamara.

2005. 2. szám

Vadászjegy kiadás
Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete elkészítette, s az
alábbiak szerint ismerteti a vadászjegyek 20062007 vadászati évre történõ kiadásának és érvényesítésének a rendjét, amely az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõ.
Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a kamara irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út
32. sz. alatt lehet.
A vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet, aki Veszprém megyei állandó lakos.
Veszprém megyei állandó lakhellyel rendelkezõ
sport és hivatásos vadász csak Veszprém megyében válthat, ill. érvényesíthet vadászjegyet.
A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön
erre a célra készített, UV védelemmel és évszámmal ellátott, alnyomatos bélyeggel történik.
A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lõjegyzék bemutatását követõen hosszabbítható meg.
A hitelesített új egyéni lõjegyzéket, a kamara a
korábban kiadott egyéni lõjegyzék ellenõrzése és
alá-írása után állítja ki. A 2005 évi egyéni lõjegyzék ellopása, elvesztése, megrongálódása esetén, a 2006-2007 évi vadászjegy érvényesítése
elõtt, rendõrségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a megrongálódott irat leadása mellett, eljárási díj megfizetése ellenében azt újra igényelni,
továbbá a bejegyzéseket pótolni kell.
A vadászjegyet és az egyéni lõjegyzéket, a vadász, az érvényességük lejárta után öt évig köteles megõrizni.
A vadászjegyet minden vadásznak ki kell váltani 2006. február 28-ig, mivel ezután meg kell
küldenünk a megyei rendõr-fõkapitányság részére a vadászjegyet váltottak listáját. Tekintettel arra, hogy a vadászlõfegyver tartás elõfeltétele az érvényes vadászjegy, aki ezzel nem rendelkezik, attól a rendõrség bevonja a fegyvertartási
engedélyét..
A gyorsabb és egyszerûbb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a vadásztársaságok lehetõleg
közösen érvényesíttessék a tagság vadászjegyeit.
Vadászjegy ára: 10 000 Ft, kamarai tagdíj:
2000 Ft , biztosítás : Garancia Biztosító esetében, kamarai tagok részére: 1000 Ft.
Az Országos Magyar Vadász Kamara határozatának megfelelõen, a 70 év feletti vadászok
kamarai tagdíjat (2000 Ft) nem fizetnek. Ezért
kérjük, hogy az összesítõ lapon külön csoportba
hozzák azon vadásztagjaikat, akik 2007. február
28-ig a 70. évüket betöltik.
Az új vadászoknak (akik 2005-ben nem rendelkeztek érvényes vadászjeggyel, és azon hivatásos vadászoknak, akik 2005-ben még sportvadászként váltottak vadászjegyet, illetve azon vadásztársak akik 2005-ben más megyei területi
szervezet tagjai voltak) elõször részletes tagnyilvántartó lapot kell kitölteni a kamara ügyintézõjénél lehet igényelni. A nyilatkozatot a vadászjegy kiváltásakor is ki lehet tölteni, amihez a
következõ adatokra van szükség:
Sportvadászoknak: név, születési hely, idõpont, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány
szám, állampolgárság, fegyvertartási engedély
szám, vadászvizsga bizonyítvány száma, kelte,
mely vadásztársaság(ok) tagja. A nyilatkozatot
személyesen kell aláírni, de más is leadhatja, s a
vadászjegyet kiválthatja. Be kell mutatni a vadászvizsga bizonyítványt is.
Hivatásos vadászoknak: az elõzõeken túl szükséges: a legmagasabb vadgazdálkodási iskolai
végzettség, oklevél száma, kiállító intézmény neve, eskütétel idõpontja, szolgálati igazolvány
száma, illetve az, hogy mely más vadásztársaság(ok)nak tagja ezen kívül. A nyilatkozatot
személyesen kell aláírni, de más is leadhatja, s a
vadászjegyet kiválthatja. Az iskolai végzettséget
igazoló bizonyítványt be kell mutatni.
Azon vadásztársak részére, akik nem kívánnak a kamara tagjai lenni, a vadászjegy kiváltása, illetve érvényesítése az elõzõeknek megfelelõen, de egyénileg történik. A kamarai tagságot
nem vállaló vadásztársaknak a vadászjegy kiváltása elõtt, valamelyik biztosítónál, önállóan kell
megkötni a 2006. március 1. és 2007. február 28.
közötti idõszakra szóló kötelezõ felelõsségbiztosítást. Ennek hiányában vadászjegyet kiadni, illetve érvényesíteni nem tudunk.

A VESZPRÉM MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA
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A vadászjegy kiadás ütemezése:
2006 január 09. 09.00 Rába-Marcalközi
hétfõ
Vadásztársaság
10.00 Marcalvölgyi-Sólyom Vt.
11.00 Takácsi-Malomsok
Gerencementi Vt.
13.00 Vaszar-Gecse Vt.
14.00 Öregséd Vt.
2006 január 10. 09.00 Csángota Tulajdon. Köz.
kedd
10.00 Wildex Kft.
11.00 Tési Fennsík Földtul.
Jogközösség
13.00 Bakony-Vad Kft.
14.00 Szabadság Vt. Nagytevel
2006 január 11. 09.00 Döbröntei Váralja Vt.
szerda
10.00 Marcal-Bitvaközi Vt.
11.00 Somlótája Vt
13.00 Noszlopi Vt
14.00 Bakony-Tetõ Szövetk.
2006 január 11. 09.00 Kislõdi Erdõbirt. Társ.
csütörtök
10.00 Hajagvidéki Vt.
11.00 Õsi-Sárrét Vt.
13.00 Északbalatoni Vt.
14.00 Délbakonyi Vt.
2006 január 12. 09.00 Királyi Aranyszarvas Vt.
péntek
10.00 Öregtölgy Vt.
11.00 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
12.00 Dörögdi Medence Vt.
2006 január 15. 09.00 Fekete István Vt.
hétfõ
10.00 Csabrendek 26. Vt.
11.00 Csigere Tulajd. Köz.
13.00 Kígyósmenti Vt.
14.00 Sümegi Kinizsi Vt.
2006 január 16. 09.00 Sümeg Vt.
kedd
10.00 Tapolcai Medence Vt.
11.00 Káli Gazdák Vt.
13.00 Boncsos Vt.
14.00 Cuhai Vén Róka Vt.
2006 január 17. 09–15 Bakony Erdõ Rt.
szerda
Erdészetei
2006 január 18. 09.00 Királykúti Vt.
csütörtök
10.00 VERGA Rt.
11.00 Balatonfelvidéki
Nemz. Park.
13.00 Ötvös Vt.
14.00 HM Erdõgazd.
Rt. Uzsa
2006. január 19. 09.00 Szentkúti Vadász-H. SE.
péntek
10.00 Rákosér Tulajd.K.
11.00 Koloska Völgy Vt.
2006 január 22. 09.00 Csingervölgyi Vt.
hétfõ
10.00 Tálod Vt.
11.00 Recsekhegyi Vt.
12.00 Koronás Szarvas Kft.
13.00 Kab-hegy Kht.
14.00 Bakony Környezetvéd.
és Vadg. Vt.
A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott idõpontban, a nyomtatványokat kitöltve, 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 hogy
elõre jelezzen, hogy helyette mást hívhassunk.
2006. január 22. után egyénileg lehet a vadászjegyet érvényesíttetni.
Külföldi vadász felelõsségbiztosítás:
A Veszprém Megyei Vadászkamaránál folyamatosan kapható külföldi vadászok részére vadászfelelõsség- és balesetbiztosítási bélyeg.
Ára: 1000 Ft/hó.
A biztosítás kiváltásához szükséges a vadász
neve, állampolgársága, lakcíme, vadászati engedély száma.
Baracskay Lajos

