
Június 23-án Tamásiban, a Miklósvári-

parkerdőben rendezték meg a Tolna

megyei vadásznapot. Kitűnő választás

volt az új hetyszín. Cöbölös Péter, a Cyu-

laj Erdészeti és Vadászati Zrt.vezérigaz'

gatoja, Ribanyi Jozsef ,Tamási város po[-

gármestere, Hamvas lstván, a Paksi

Atomerőm ű Zrt' vezériga zgatoja, T óth

F erenc,a Tolna megyei kormányh ivatal

vezetője gondozásában, valamint Csa-

po Cyorgy műve[ődésiház-igazgató se-

gítségévet nagyszerű rendezvényt szer-

veztek a vadász és nem vadász erdek[ő-

dők számára. Áldozatos munkájukat

Hogy a férfiak se maradjanak élmény

nétküt, arrol Rabi Tamás dunavecsei kés-

művész gondoskodott. Az osztrák_né-

met acélpengéből, egzotikus fábot ki-

a[akított markolatú vadászkései világ-

színvonalú produktumok. A vadászau-

tótechnikát a szekszárdi Autó City Kft.

munkatársa, Keszler Zoltán az új VW

odaadÓan támogatta Ko csner Antal me-

gyei kamarai e[nök, dr. Király lstván tit-

kár, va [amint Acsadi ne V arj ú l ldi ko.

A détetőtt 10 órakor kezdődő Ünne-

pelyes megnyitót dr' Semjen Zsolt mi-

niszterelnök-helyettes, az oMVV e[nö-

ke levelének felolvasásávaI kezdte Kocs-

ner Antal, majd Tóth Ferenc és Ribányí

József köszöntötte az egybegyűlteket.

KitÜntetést vehettek át azok a vadászok,

akik a vadgazdálkodásban kiemelkedőt

nyújtottak, és példaként szo[gá[hatnak a

többi vadásztárs számára. Nimród-ér-

met kapott Farkas Attila, az attalai Caz-

da Vt. hivatásos vadásza, valamint Zá-

borszki Zoltán, a megyei kamara va-

dászkutya bizottságának tagja. A Hu-

bertus-kereszt ezÜst fokozatát vehette

át Klss Zoltán, az AlsÓnánai Nimród Vt.

taga, Horváth Péter, RadányTibor ésSza-

lai Jozsef , mindhárman a Nagykónyi

Koppánymenti Vt. tagjai, va[amint Eck

József, a Csámpai Vt. előző elnöke.

Arany fokozattal ismerték el' Popp Mik-

/óst, a Votgységi Természetbarát és Va-

dász Egyesület gazdasági vezetőjét.

A vadászati kitÜntetések átadását a Hu-

bertus-szentmise követte, metyet dr'

M észáros lstván és H eged űs Ján os celeb-

rátt. Az új vadászok fogadalomtételét Ta-

mási város fÚvÓszenekarának nívÓs e[ő-

adása követte. A dámtrófea-bemutató,

a Vadászkamara Kürtegyüttese, a Pánt-

lika NéptáncegyÜttes, a Kederike Cite-

raegyÜttes, az Őszirózsák NépdategyÜt-

tes, a M usetta TangÓharmoni ka-vi rt uó-

zok fellépése is nagy sikert aratott. Ter-

mészetesen volt főzőverseny, vadászru-

házat-d ivatbem utatÓ, vadászkutyafajta-

és munka bemutató, solymászbemuta-

tó, melyet ló ki CyÓrgy , Somogy megye

fősolymásza Vezetett fe[. Harcijáték ke-

retében mutatkozott be a Kerecsen

Íjászcsapat, amelynek tagjai látványos

produkciókkal rukkoltak e[ci. Egész na-

pos program volt az erdei kocsikázás,

a lézeres szituációlövészet, az erdei is-

kola, a kézműves udvar, a vadászvásáro-

sok, kiá [[ítók, gyermekprogramok. Csur-

go Sándor Blo-FoNTANA [a bortermé-

keivel, erdei_mezei gyógykrémeivel je-

leskedett, a hötgyek nagy orömére.

Amarok pick-up-jávaI je[enítette meg.

Érdemes megemlíteni, hogy egyetlen

tanknyi üzemanyaggal ezer km-t tud

megtenni, Vegyes úthaszná latta [.

A vadásznap összképéhez hozzátar-

tozik, hogy25 Vt. Vo[tjelen, amelyek kö-

zÜ[ ezúttal is kiemelkedett a Kocsolai

Fötdtutajdonosi Vt. ok vottak a legga-

valléra bb vendéglátÓk az arra járók ku[i-

náris é[ ményszeaésében, B örcsök Zo ltán

és E di t asszo ny i rá nyításáva [.

Motorcza Gyula


