
tékeket képvisel, amelyek osszekot-

nek telepÜléseket, szakmákat, m j[tat,

jelent és jovot. Király Áffila titkárság-

vezet a Foldm velésÜgyi Minisztéri-

um képviseletében méltatta a rendez-

vény je[entoségét.

Cobolos Péter, a Gyutaj Zrt' vezér'

igazgatoja értékelte a minden szem-

pontbÓ[ kiemelked idényt. Em[ékez-

tetett rá, hogy 2015-ben a Kiemelt

Nemzeti Értéktárba kerÜ[t a gyutaji

dám, és 2016-ban tolnaikummá nyit_

vánították. Méttatásábo[ és inteImei-

b Iidézve:- Ma, amikor rjra felfedez-

zÜk a természet és a hungarikumok

megtarto erejét, oseink tiszteletre

méLtÓ szokásait és hagyományait, ab-

ban reménykedÜnk, hogy Szent Hu-

bertus is segít bennÜnket az évek és a

vi[ág változandoságai kozepette meg-

találni azt, ami áttando. Segít megta'

[á[ni az orok emberi értékek, magyar'

ságunk, nemzettudatunk, osszetarto-

zásunk érzetét, megerosítve hivatá-

sunkat a teremtett Vi[ág és benne min_

den élo tiszteletére, gondozására, cír-

zésére. Így szutetik meg majd mind_

annyiunk oromére az erdcj és a vad

harmoniája, ami a cégÜnk szlogenje.

Az álta[a felsorolt statisztikai adatok

és a parkban bemutatott 40 dámtro-

fea sikeres idényrottanuskodik. A be-

mutato idcÍpontjáig a Zrt. terÜletén 78

dámbikát ejtettek. A két dámos teru-

[et, a Tamási és a Pincehelyi Erdészet

adatait osszesítve, az átlag trofeato-

meg 3,75 kg vo[t, az érmes bikák szá-

ma 54 (70%). Az idei tegkivát bb bika

a Tamási Erdészet gyutaji vadászterL]_

letén esett, pontszáma 210,4B lP, tr -

featÖmege 5,1B kg. Ugyanezen a terÜ-

leten esett két máSik bika tr feája is

tobb mint 200 pontos [ett.

A beszédek elhangzása után [ep[ez-

ték [e a dámszobrot, majd a helyi álta-

[ános isko[a diákjai adtak ízelítcjt a to[-

nai népda[okb [, citerakísérette[. E[_

hangzott ltlyés Cyuta To[nai erdo cí-

m verse is. A vercjfényes císzi naPon a

trÓfeabemutatÓ Ünnepi m sorát az

országos Magyar Vadászkamara KÜrt-

egyÜttesének koncertje zárta.

Gy.L.

A korábbi helyszín, a Mikl svári park-

erdcí helyett az idény dámtrofeáit idén

oktober 26-án Tamásiban, a Cyutaj

Zrt' Székháza elcjtti, gyonyor en fe[-

jított parkban mutatták be. Az un-

nepség fényét emelte, hogy ugyanitt

felavatták a város és a Zrt. címerá[[a-

tának, a dámbikának a Nemzeti Kul-

turális A[ap és Tamási város onkor-

mányzatának anyagi támogatásávaI

elkészÜlt és felállított bronzszobrát.

Porga Ferenc polgármester meg-

nyitobeszédében hangs lyozta, hogy

a térség fovadja, a dám otyan helyi ér-


