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Ha csak egy
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délutánra is, de a magyar

t

vadászkultúra egy dara bja, ve|e együtt

I

élmények tárgyiasult
trófeák bekö[töztek Tamási

pedig a vadászati

emlékei, a

közelében, a Miktósvári Parkerdőbe'

,.

Az

idei gímbikafősze7on, a7az a bőgés
méltó és Ünnepélyes lezárásának lehettek tanÚi azok a vadász és nem vadász

érdektődők, akik szeptember 29Cyutaj Erdészeti és

én eltátogattak a

Vadászati Zrt. áttaI rendezett,'gímtrófeaszemle és szalvasbőgő élménytúrára'''

lVig a pihenőtó körÜl felsorakoztatott gimtrófeák tiszteletre méttó iátványa a szakértő vadászszemeket vonZotta' addig a kitátogató óvodás és kisiskolás gyereksereget eme|[ett sZámos

program és játék fogadta'

Az

ese-

ménydús délután egyik megnyitó
programja volt a magyar agár fajtabemutató, amelynek keretén betül a kö_
zönség hasznos és érdekes információkat hal|hatott a jeltegzetesen nyú[án k

testalkatÚ, sebességre kitenyésztett
magyar kutyafajta eredetéről és a ve[e
valaha folytatott vadászati módokró[,

szokásokrói' Mindezt a ,,Zsolti'' nevű
műnyút hajszája során maguk is |áthatták a gyerekek és felnőttek egyaránt. Miután az agarak sikeresen e[kapták a műnyulat, ,,Zsolti" menekÜ'
lőképességéta gyerekek is teszteIhették, utánaeredve a fáradhatat|an
nyÚlnak, nevetgélve,

si

mű-

kongatva, néhoI

bukdácsolva a Parkerdő füves terepén'
jáA krs kergetőzés után további aktív
tékok várták a gyerekeket, aZ íjásZattól

a lengye['annafürdői

erdei isko|a á|tal

hozott megannyi játekon keresztül'

A gyerekzsivajt csak a BaranYa Va-

dászkürt Együtte5 gyönyörű

szignálLjai

harsogták túl, ahogy hivatalosan

is

megnyitották az idei hőgyészi, bikácskistápéi és kisszékelyi bikák trÓfeáinak

szemtéjét' Köszöntőbeszédet mon-

dott Cőbötös Péter, a Cyulaj Zn' vezérigazgatÓja, va LamintUgron Ákos Cábor, a Fötdművelésügyi Minisztérium

nehezebb tróÍea 11,01 kg'ot nyomott;
a bika a Zrt' hőgyészi vadászterÚletén
került terítékre.
Az estébe hajló délutánt a már-már

hagyománnyá vátó szarvasbőgő

él_

és fe|nőttek izgalmas, szarvasbőgésben gazdag túrája számos élménythagyott a fejekben, olyannyira, hogy vott
olyan apró résztvevő, aki még |átni is
vétte az oty hangosan bőgő gímbikákat

ménytúra koronázta meg. A szÜrkÚleti

az erdő sűrűjében,

sotétben a parkerdei rengetegnek az

a

erdei iskolai foglaIkoztatás keretében a

megmosoiyogtatva

felnőtteket, de talán még magukat a
parkerdei''SZarvdsDikákat'' iS''.

Kovács Tamás

saját mécsesekket nekivágó gyerekek

hetyettes áttamtitkára, hangsÚlyozva
az állami erdészeti részvénytársaság
vadászati nívóját és kitűnő eredmé-
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A bőgésben elejtett és kiáttí-

tctt trófeák mind egyike mind szakmai,
mind esztétikai szempontból remek
vott. A bőgésben elejtett bikák vadász'
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Az idei gímbikaszezonra nem Lehet
panasz.
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területi trófeatömeg-áttaga mindenho| megközelítette a B kg-ot, a hőgye'
szi terú|eten tú[ is tépte azt. Az id ei leg-
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