
,,Ősszel a szarvasbikák bőgnek' Abban a hangban van

valami. Valami ősi, valami, ami hatatmas es fetÜtátt

azon, amit mi, emberek életnek nevezÜnk. Tatán em-

lékeztet valamire, ami ősi, és amit etfeledÜnk. De van

abban a hangban valami felségesen szép és hatal-

mas.'' - köszöntötte Wass Albert soraivat a tátogató-

kat Gobölös Péter, a Gyutaj Zrt. vezérigazgatója a ta-
mási erdészet Szent Hubert us_kápolnájáná[ megren-

dezett trÓfeamustrán' A vezérigazgató elmondta:

,'A Cyutaj Zft. közjóléti ágazatának fejlesztése kapcsán

általában olyan ötleteket szoktunk e[őtérbe helyezni,

amelyek hangsúlyozzák a közosség, a család, a gyer-

mekek szerepét. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy a

turistaútvonalak, kütönböző parkerdei fej lesztések

szet területén 43 gímbika és 1 2 dámbika esett. (A gyu-

laji dámrezervátumban - kij[ön engedéty birtokában

- már szeptembertől lovetnek dámbikát.) A Hőgyészi

Erdészetnéteddig esett 29 gímbikábót 3 db vott 11 kg

és 5 db 10 kg fetetti trófea, míg a Pincehetyi Erdészet-

nél a 14 terítékre kerÚlt szarvasbika közüt kettő hor-

dott 10 kg fetetti ,'koronát''' Az átlagsúty idén kiemel
kedően jó: 8,86 kg. A Tamási Erdészetüknél 12 dám-
bika köZÜt2 trófeája Vott 200 lP feletti, 7 aranyérmes,

4 pedig ezÜstérmes minősítést kapott.

Ezután a mustra igazi családias hangulatban telt.
Etőbb a tamási Aranyerdő Óvoda Mókus csoPortjá-
nak verses, zenés előadását, majd mezőségi és Ko'
márom-Esztergom megyei népdatokat hallgatha-

mellettjátszótereket is építsÜnk' ldén úgy döntöttünk,

s ennek a fonását is megteremtettük, hogy három

gyermekjátszóteret is építÜnk, fetújítunk. Ezek közÜl

talán a legnagyobbat, és a legszebben kia[akítottat itt

Tamásiban, a parkerdőben terveztÜk, egyet Kisszé-

ketyben, egyet pedig LengyelAnnaf ürdőn'''

Miután a vezérigazgató megköszónte a személy-

zetnek az odaadó és szakszerű munkát, ismertette az

eddig etejtett gímbikák trófeájának sútyát, az érmes-

arány aLakulását. Eszerint szeptember 25-ig az erdé_



tott a nag1rérdem ÍjFóris Dóra előadásában.KiráIyAt-
tila és Tamis lászló kerLjletvezető vadász egy rög-

tönzött utánkeresésseI illusztrálta vérebbemutató_
ját, mety láthatóan nag1r sikert aratott a vendégek
körében. Akárcsak Németh Balázs és Polik Sándor
etöttöttős-, feketelcíporosfegrver-bemutatója' A rye-
rekek kézműves íogtatkozás keretén be[ü[ elkészít-
hették saját lámpásaikat, metyekket a 19 órától in-

du[ó szarvasbőgés-hallgató túrán Vitágíthatták meg
azerdei ösvényeket. Az erdészet forralt bonal, meleg

teával és friss házi pogácsával látta vendégül a láto-
gatókat, akik tábortűz ropogása mellett oszthatták
meg egymással élményeiket. Az ünnepség zárása-

ként azországos MagyarVadászkamara Kürtegyüt-
tesejátszotta eI a ,,szarvas terítéken'' szótamot'

Sipos Richárd
Nimród-tudósító


