
is tágra nyitotta kapuját, hogy [akoit mi-

nél tobben megismerhessék, termé-

szetesen azon a napon ingyen. Mind-

ekozben az egész miklosvári városrészt

a rotyogo bográcsok és sÜtotárcsák tar-

taImának ínycsik[andozo i[[ata, va[a-

mint az alattuk roPogo trjz kesernyés

fÜstje borította be.

A gyerekeket kihozo anyukákat, apu-

kákat és felnotteket is számos és érde-

kes program várta. A STlH L cég áttal ut-

jának indított,,Timbersports SerieS''

show-jára tobb százan voltak kíváncsi-

ak. A regge[i borus, esore ál'to ido után

délutánra igazi májusi meleg koszon-

igazgatoj a és RibányiJozsef, Tamási vá-

ros polgármestere mondta. A nap fo-

lyamán még lehetoség volt megtekin-

teni az etottottos, fekete loporos fegy-

verek bemutatoját, va[amint totéri ko-

rÜlmények kozott kiprÓbátni azokat.

A CyuLaj Zrt. kÜl'on színpadán véreb-faj-

tabemutato és dámtrofea-bemutato

zaj[ott. KÖzvetlenÜ[ mellette a vitágbaj-

n okságon bronzérmes Lengyel l mre pre-

parátort lehetett megnézni munka koz-

ben, és kotetlenÜ[kerdeznito[e. A szin-

tén ezen a színpadon zaj[o, gyerekeknek

szolo bábetoadás osztatlan sikert ara-

tott nézoi korében. A nagyszínpad elott

Az iden Tamásiban nyolcadslorra, a

Cyutaj Erdészeti és Vadászati Zrt' és a

Tamási Mrjvelodési Ház áttat megren-

d ezett TRÓF EA Vadgasztronomiai Fesz-

tiválon _ a SZervezok és a látogatok teg-

nagyobb oromére - nem csak a látoga-

tok száma haladta meg jÓvat a tava[yit,

hanem a hangulat is még fergetege-

sebb vo[t. Szervezoi szemmel kÜton

orom, hogy célunkat idén kiemelten si-

kerÜlt elérnÜnk , aZaZ megszámtátha-

tatlan gyerek és csa[ád látogatott ki a

Miktosvári Parkerdo szinte teljes egé-

szét [efogtato rend ezvényre.

Volt itt minden, ami a gyerekeknek

vonzo lehetett. Ha az egész nap ingye-

nes ugrálovár mesélni tudna, valoszí-

n leg orommel panaszkodna, hogy job-

ban elfáradt a nap folyamán, mint azok

a gyerekek, akik a felnottek számára ta-

[án erthetetlen modon, orákat tudtak a

fáradtság legcsekétyebb jete nétkÜl is

ugrálni benne. Nagy népszerriségnek or-

vendett a nemrég átadott mrjfÜves pá-

tyan zajto gyerekfo ci, azemberi ero á[ta[

hajtott fa korhinta, a tábbat hajthato

gokart, a délutáni gyerekhorgászver-

Seny, a korhti, igazi látványosságot je-

lento honfoglalás kori udvar, a hagyo-

mányos és modern íjászat, a solymász-

bemutato és a még felsorolni is nehéz

számos egyéb Program és attrakci .

A gotyatábas [anga[éták gyerektekinte-

tek százait vonzották. Minden tátvá-

nyosság, kiprobáthato fesztivá[elem in-

gyenes vo[t, így sokszor azt volt nehéz

eldonteni gyerekfejjet, hogy mi legyen a

kÖvetkezo, amit megtekintenek vagy ki-

probálnak. Egész nap lovas kocsikázás

folyt, valamint a Miklosvári Vadaspark

tott Tamásira, így néha hosszu sor ke-

rekedett a bÜfék, a bor- es pálinkakos-

tol pavilonok etott. A kozel otven fo-

zocsapat remekmrjveit profi zsuri pon-

tozta. Az eloketo ll' hetyen a Cyula17rÍ.

vadászházi szakácscsapata végzett. Az

etso hetyezett SzélesAndrás és csapata,

míg a lll. hetyezett a Széchenyi Vadász-

társaság csapata lett.

Az erdész- és vadászszakma és é[et-

forma után érdekl' d k szintén megta-

[álhattak a maguk ízlésének megfelelo

Programokat. Már a reggeli megnyitot

vadászkÜrtok, egész pontosan a Bara-

nya VadászkÜn EgyÜttes nyitotta meg.

Ezt Szent Hubeftus-mise kovette He-

gedusJános tamási ptébános és dr. Mé-

száros lstván titeli c. prépost celebrá[á-

sában. Ezután az elhangzott koszonto-

ket Cobolos Péter, a Cyula jZrt. vezér-

is nagy volt a tomeg a Tamási Koncert

Fuvoszenekar eloadásán. A solymász

három madarat is bemutatott a kozÖn-

ségnek, melyek roptét izgalmas show

formájában ismertette. Az esti, szintén

ingyenes Dupla Kávé- es lrigy Honatj-

mirigy-koncert pedig szinte áthatolha-

tatlanná novelte a tomeget a nagysá-

tor kornyékén. Az utcabát hajnalig tar-

tott, mutatva, hogy az emberek szíve-

Sen maradtak a fesztivá[terÜ[etén még

az éjbe nyÚloan is.

A szervez k nagyszerrjen oldották

meg a rájuk hárulo feladatokat, a fesz-

tivál' sikerének kulcsa ok maguk voltak.

E beszámoto írojának négyéves, fárad-

hatatlan un okaoccse kérd ezte: - Mikor

johetek legkozelebb? Válaszom csak

ennyi vo[t: Jovore, amikor Ötéves lesze[.

Kovács Tamás


