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ldén 1unius 6-án, szombaton ismét

megtelt a tamáSi Miklosvári Parkerdo a

bográcstÜzek, faszenes griILek keser-

nyes fListillatával. Az idén megrende-

zett vadfcÍzofesztiválon rekordszámu,

tobb mint 50 fcizocsapat versengett a

legku[onfe[ebb, jobbnáL jobban sikeru Lt

vad_ és halételek elkészítésévet. ldén is

mindent megtettek a szervezcik a mi-

né[ magasabb színvonalu és sokolda-

Lubb szervezésért, valamint hogy a ki-

tLjzott céLok si keresen megvalosuIhas_

sanak. Régi és elsodleges szempont

voLt az egyik fcÍszervezci, a Cyulaj Erde-

szeti és Vadászati Lrt. részerol, melLyeI

a társszervezcik (Tamási város onkor_

mányzata, Tamási Városi MLjvelcjdési

Kozpont) is egyetértettek, hogy a ma-

gyar vadászati ku [turát, erdcjszeretetet

egy olyan nyitott, jo hangulatu napon

mutassuk be az embereknek, ahoLcsa-

[ádok, gyerekek, idcjsek, vadász- és nem

vadász emberek egyÜtt ÜnnepeIhetnek

es érezhetik jÓ[ magukat. Mindekozben

persze bemutatva es megtapasztaLva,

hogy az erdész-vadász ember szakmája

és hivatása szép, de nehéz.

Kulturánk, hobbink, hivatásunk es

é|etunk téves, sokszor bánto [eÍrásakor

elvesz olyanokrol a figyelem, amelyek

SZerVeS reszét képezik vagy képezték

hobbink vagy h ivatásunk multbéli és je-

Lenlegi mindennapjainak. Ezeket az eL-

feled ett és a [aikus számára kevésbé is-

mert e[emeket, mondhatnánk ugy,

,,épÍtcÍkoveket'' a fesztiválon miné[ szé-

lesebb korben igyekezett a Cyutaj Zrt.

bemutatni és megismertetni a nagyér

demLjvel. Az elhagyhatatlan, névadÓ

vadgasztronomián, vadfcjzésen kívuI

tobbek kozott ilyen voLt a Baranya Va-

dászktj rt Egyuttes nyitokoncertje szívet

dobogtato vadászszignátjaikkat, akik

kozvetlen utána a Szent Hubertus-mi-

se celebrálását kísertek kÜrttel a mise

téteIei szerint.

Az e[oltoltcjs, fekete [cíporos puskák

tavaly is nagy sikert aratott bemutatoja

és torténeLmi áttekintoje multbéLi uta-

záson kalauzolta végig a kozonséget,

meLynek végén lcitéri koruImények ko-

zÓtt [áthatták a puskák fus!ét, hallhat-

ták jetlegzetes dÓrejÜket és csodá[hat-

ták pontos taláLatukat. A szokásos ku-

tyafa1ta-bemutato során, idén fcjsze-

repben az erdélyi kopÓval Újabb, eddig

még nem szerepelt vadászkutyafajta

ku[[emével, használhatoságávaL és

munkájának jellegzetességeivel ismer-

kedhettek meg. A dámtrofeák bemuta-

toja és a szakmai eloadás a trofeák fej

lcjdesebe, a dám eLetmodjába igyeke-

zett betekintést nyujtani. A solymászat

mint cjsi magyar vadászati mod bemu-

tatoja idén sem hiányozhatott a feszti-

vá L repertoárjábo[. A vadászmLjvészetet

szeretcjk kedvében 1árva Prihoda ]udit
festcj- és grafikusmLlvész kiállítása is
megtekinthetcj voLt. Az idén elcjszor h ir_

dettek a fiataLoknak ,,5treetart'' kreatív

mLjvészeti pá[yázatot, amelyneI a vi[ág

metro poLiszaiban nagy sikeneI eLterledt

,,CowParade''-et vettÜk mintának. Az

aLany itt változott, stíLszertjen dámbikát

formá[o festhetcj szobrokat készített a

Cyutaj Zrt. egyik munkatársa, melyeket

e[cjre bekÜldott páLyamunkák alapján

dekoráLtak kl a mLjvészcsapatok rendkí-

vÜ[otletesen es szépen' Az erdei iskoLai

fog[alkozások, valamint az ingyenes va-

daspark-[átogatás mind-mind azt a cé[t

szoLgá[ták - reményeik szerint sikerre[_

, hogy a látogatÓkat a természet szere-

tete és annak megismerése mellett a

vadász- és az erdészhivatás szépségei-

nek és cÍsi gyÓkereinek megértéséhez

kerÜ[jenek kozeLebb.

A sok-sok elcjado és bemutato ko-

zott sokaknak szerzett oromot a Csipa

és a Kisamerika zenekar, i[L. az Ataru Ta-

iko utciegyuttes koncertje. A hangulat

az éjszakai parkerdei bálon is frenetikus

vo[t. A rendkívÜl nagy számban kiláto-

gatÓ tomeg visszajelzései alapján a

megszervezett fesztivá[ kiválo nyárin-

dítonak bizonyu[t, elcjrevetítve a jovore

jubitáto fesztivá[ nagyszabásÚ terveit.

Kovács Tamás
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