
A június 22-én, Dombóvár-Szi-
geterdőn megtartott vadászna-

pon a Tolna megyei vadászok, va-

tam int választott tisztségviselői'k,
Kocsner Ántal oMVK-etnök és

csaPata, dr. Király lstván és Varjú

l ldikó kozremŰkodésévet, ismét ki-

tettek magukért. A több mint 15

vadásztársaság kitűnő trófeákat

áttított ki, és finom ételekkel, ita-

tokkat kínálták a nagyérdeműt.

A tátogatók többnyire csa[ádos-

tót érkeztek. Kilenc Órakor 5zabó

Lórá nd, Dombóvár po[gármeste-

re, Kocsner Antal'ésTóth Ferenc, a

Tolna megyei kormányhivatal el-

nöke nyitotta meg a rendezvényt.
A HlIhertl|s-s7entmisét köve-

tően sor került a kitÜntetések.át-

adására, az Új vadászok fogada-

lomtételére' A Magyar Vadásza-

tért Érdemrend kitÜntetésben ré-

szesúLt: Bajor Józse| a Nagykónyi

Koppánymenti Vt. Vadászmeste-

re. cróf Nádasy Ferenc-emlék-

plakettet vehetett át a BátaaPáti

Egresmenti Vt' NimrÓd-vadász'

éremmel tuntették ki KiráLy Atti'
1át, a Cyulaj Zrt' hivátásos,vadá.

szát, KovácsZoltánt, a Nagydoro-

gi Vt. vadászmesterét, Bognárné

Sulyok Andrea rendőr alezredest,

a Tolna megyei Rendőr-főkapi-

tányság Igazgatásrendészeti osz-
tátyának vezetőjét, Czikk Lászlót,

a Donát-vötgye Vadászegylet el-

nökét. A Hubertus-kereszt arany

fokozatát kapta László János, a Ka-

posszekcsői Hárrnashatár Vt. el-

nöke, dr' Berta Attila, Árbogást

Gyula, a Cazda Vt' vadászmeste-

re, dr. Szijártó /styán, aZ Atta[ai

Cazda Vt. titkára' EzÜst fokozatot

kapott Papp Nándor, a Kaposz-

szekcsői Mezőgazdasági Zrt. el-

nök-vezérigazga tója, Kuti Lajos, a

Hármashatár Vt. vadászmestere'

Bronz fokozatot kapolt Vajda Jozsef ,
a szents/örgy Vt. h:ivatásos Vadásza,

Bencze Lajos, a kaposszekcsői Hár-

mashatár, Vt' tagj;,1',és Szombath Já-
nos, szintén a kaposszekcsői Hár-

mashatár Vt. tagja.

A ko_ronglovész Versenyl a Dombó-

vári f úvÓszénekar' koncqrtje, 'a Kapos-

pu [ai]néptáncegyüttes, az Atta!ai asz-

szonykórus, a Kalimpa együttes, a

Csikóstöttösi néptáncegyüt'tes (né-

met nemzetiségi), a Báranyai kÜrt-

együttes, a Da[mai asszonykórus, a

DöbrögköZi datárda, az Attalai ugró-

köteles csaoport, a Naki asszonykó-

rus nívós produkciókkat kápráztatta

et a jetenlévőket. Emelte a rendez-

vény színvonalát a vadászruha-divat-

bemutató, a vadászkutyapro8ram, a

Lóki Cyorgy nevével fémjelzett soly-

mászprogram. Kü[ön említem a Ke-

íecsen rjászcsoport bemutatÓját,

amelynek tagjai huszonegy-két perc

atatt e8yjurtát tettek [akhatóvá, va-

rázsÜtésszerű építési módszerÜkkel.

A főzőverseny és annak eredmény-

hirdetése is a keresett programok kö-

zé teendő' Kiemelném Rab Adrienn

natúr kézműves kozmetikumait, me-

tyek a honi erdők-mezők nyÚjtotta

alapanyagból készütnek, BÓk László

kés- és bőrművész balaton[e[[ei mes'

terember EurÓpa'szerte keresett ter-

mékeit' Sümegi Márta megismeÉette

veIem a cseresznyefából készített ős-

magyar í]at, amely 300 méter lőtá-

vo[ságra képes.

Az autókereskedők a Volkswagen

terepjárÓk 4x4-es, platós Amarok 1B0

Le-s változatáva[, valamint a Cassy

4x4-es(4 MoTloN) áruszállító és csa-

tádi változatával Voltak jelen, a Por-

sche Hungária Kft' képviseletében. Itt

kelt emtíteni még a japán lsuzu D.MAX

bemutatott petdányát, amely Z és 4

személyes kabinnaL, ptatóval vásárol-

hatÓ meg, természetesen négykerék-

meghajtással, 163 LE-s intercooleres

dizelmotorraL, a Barcs-Car Kft.-nét.

A legtátogatottabb stand ez a[ka-

]ommal is a Kocsolai FÖtdtulajdono-

sok Vt' vo[t, metyet a dombóvári Ró-

na Kft. szponzorál. A DombÓvár és

környéke Vt-k vá[[a[ták a szervezésja-

vát _ sikerre[.

TámogatÓk Dombóvár Város Ön-
kormányzata, Dombóvári Kistérség,

Dalmandi Vt., Kocsolai Ftk., Szakcsi

Ftk,, Dombóvári Ftk., Hármashatár

vr., Naki Ftk., Attalai Gazda vt.,
DombÓ Coop Zrt., Stemler Ker Kft.,

Cyufa Kft., DitatL Festekbolt, Csiszár

lászló, A[imentát Étterem, Totna,

Csámpai Béri Batogh Ádám Termé-

szetvédő és Vadásztársaság
Motorcza Gyula
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