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Élénken emlékszem az évekkel ezelôtti
hasonló találkozókra. Sárospatakon
vagy Nagykanizsán még egész terem-
revaló szakember igényelte azt a közös
pár órát, amelyen szakmáról, barátság-
ról egyaránt felszabadultan lehetett be-
szélgetni. Azóta eltelt néhány év és saj-
nálatra méltóan elfogyott a rendezvény.

A szombathelyi FALCO Forgácslap-
gyárának bemutatótermében még húsz-
harmincan hallgattuk Fekete Lajos, dr.
Pethô József vezérigazgatók, valamint
dr. Molnár Sándor egyetemi tanár elô-
adásait, majd az azt követô hozzászólá-

sokat. Délutánra a hatalmas faipari
üzem látogatására már csak tucatnyian
maradtunk. Pedig érdemes volt. Erdész
embernek azért, mert nem mindennap
lát ilyen üzemet – és beruházást –, fa-
iparosnak meg minden bizonnyal azért,
mert a technológiai folyamatok egyes
állomásainál valós szakmai problémák-
ról volt alkalom eszmét cserélni. Az iga-
zi találkozóra, az esti baráti vacsorára
még tovább fogyatkoztunk. Legalábbis
mi, erdészek. A házigazda Pethô Jóskán
kívül csak Ormos Balázs fôtitkár és e
sorok írója vett részt. Kár. Régen élvez-

tem ugyanis ennyire baráti beszélgetést,
mely az asztalhoz kötöttség révén bizo-
nyos fokig szomszédfüggô, de mégis.
Vagy éppen ezért. Kedves jó erdész
kollégák. Ha már van egy ilyen szép és
hasznos hagyományunk is, mint az er-
dész-faiparos találkozó, éljünk vele. Ne
hagyjuk, hogy a mai baráti kapcsolato-
kat kevésbé igénylô korban – évek
múlva már csak úgy menjen ki a meghí-
vó, hogy faiparos-faiparos találkozó,
mert akkor már azt is elfelejtettük, hogy
létezett-e Sopron egyáltalán.

Pápai Gábor

Erdész-faiparos találkozó 
– erdészek nélkül

Ezen a néven gyûjtik össze Zala megyé-
ben a természet iránt fogékony mûvé-
szeket, lelkes amatôröket. Alkotásaik
egy részébôl nyílt idôszaki kiállítás az
Erdészeti Információs Központban. A
kiállítást Csekô Sándor, a Vadászati Kul-
turális Egyesület elnöke nyitotta meg.

Egyesületük alkotó tagjai:

Adorján Péter, természetfotós
Bodai György, természetfotós
Horváth Ottó, csont- és fafaragó
Jakabfi Tamás, természetfotós
Keszthelyi Jenô, intarzia-mûvész

Kun Edit, festômûvész
Marics Attila, természetfestô
Marton Lajos, fafaragó
dr. Pásztor László, festômûvész
Polster Gabriella, természetfotós
Rékasi Csaba, festômûvész
Wegroszta Zoltán, fafaragó

Zalai vadász alkotók egyesülete


