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tiNNEpNAp látsz téravatás és gímtrofea{emutato a parkerd ben
GYULAJ Els re talán ellentmon-
dásosnak t nhet, hogy lehet-e
egy szakmai program csalá-
di Jellegií. A Gyulal Erdésze-
ti és Vadászati Zrt. tavalyi és
idei tapasztalata is azt mutat-

Ja, hogy bizony lehet, F leg
igaz ez, ha egy vadásztinne-
pet: mint amilyen az idei, b -

gésben elejtett gímbikák tr 
'-

fea szemléje volt - egy másik
iinnep, egy teljesen J játsz -

tér felavatása el zi meg.
A helyszín mindkét egy-

másba olvad esemény ese-
tében a Tamásiban találhat
Mikl svári Parkerd volt. A
teljes egészében jra épített
parkerdei játsz tér megnyit -
ja már nmagában is szám-
talan családot és apr ságot a
helyszínre vonzott. A hivata-
los megnyit n beszédet mon-
dott Ugron Ákos Gábor, a Fiild-
miíveléstigyi Minisztériu m ál-
lami fiildekért felel s helyet-
tes államtitkára, G biiltis Pé-
ter, a Gyulaj ErdészetÍ és Va-
dászati Zrt. vezérigaagat ja,
valamÍnt Nyisztor Zoltánné,
a kivitelez Biohárs Kft. kép-
vísel je.

- Kérem tin ket, hogy legye-
nek kapocs'a vadász és a va-
dászokat nem szeret emberek
kiiziitt - fordult a kfiztinséghez
G btiltis Péter -, és támogassa-
nak minket, vadászokat az si
tevékenységiink fenntartásá-

ban, ezáltal a gazdálkodásunk
folytatásában, mely tevékeny-
ségiinkkel a hazánk vadállo-
mányát is meg rizzik a gyer-
mekeink számára.

A szalag átvágása nemcsak
jelképes volt, hanem val di,

helyszíni átadást jelentett, hi-
szen a kilátogat r gyereksereg
nyomban elfoglalta a míve-
sen megfaragott, fáb l késztilt
szabadtéri játékok minden
egyes darabJát. Ha mást nem
is tartogatott volna a szeptem-
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ber 25-i nap, már akkor teljes-
nek t nt volna a gyerek zsí-
vajt l megtelt parkerd látvá-
nya' Azonban pár száz méter-
rel odébb még további élmé-
nyek várták a családokat és
persze a vadászemberek soka-
ságát. A Mikl svári t 'partján
felsorakoz tiibb, mint negy-
ven gím- és tizenkét kivál 

'

dámtr fea látványa, a mellet-
ttik felhársan vadászkfirtfik
hangJa, valamint a ttirténelmi
jellegií feketel poros puskák
ftistje és robaja minden kor-
osztály számár a szívdobogta-
t volt. Az szi sztirkiilet ér-
keztével aztán fellobbant az
erdei riigtfinziitt btifé melletti
tábortiíz lángja, hogy cs vái
megvilágÍtsák az egyrc siíté-
ted parkerd árnyait. A ten-
gybl-annafiird i erdei iskola
segítségével helyben készített
mécsesek tiikéletes kiegészí-
t i voltak az esti rákban in-
dul szarvasb gés- élményt -
rának, mely idén is nagy si-
kert aratott. A t ráva| végz -
d nap így egy ttal szakmai
vadásziinneppé és családba-
rát programsorozattá vált. l

osztatlan sikert aratott a tr feahdmutat , még a legkisebbek k rében is


