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Immár tizenötödször indultak kétnapos
szakmai tanulmányútra azok az újságí-
rók, akik elfogadták az Egyesület invi-
tálását honi erdeinkbe azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy megismerkedje-
nek a rólunk, szakmánkról olykor tu-
dósítók a legfontosabb alapfogalmak-
kal, az utóbbi idõben kissé félreis-
mert(etett) munkánkról, szándékaink-
ról, az erdõrõl. Tizenöt év majdnem
egy emberöltõ, ez idõ alatt igencsak
megváltozott a reggeli induláskor busz-
ra szállók névsora. De a törzsgárda –
akik rendületlenül kitartottak – most is
„nagyágyúkból” állt. Mert ki ne ébred-
ne hajnaltájt Czifra Szilvia, P. Kiss Zsu-
zsanna hangjára, vagy olykor az elmúlt
évben visszavonult, erdõmérnökbõl
lett tudósító, Hubai Grúber Miklós csa-
ládias interjúira, s nem utolsó sorban
nem ismerné a „Mi erdõnk” kiadvány
riportjaiból Viniczai Sándor sorait.
Hogy csak a szakmánkon kívülieket
említsem. De most is velünk volt Det-
rich Miklós, Papp Móni, és elsõként
Valló László a Szabad Föld tudósítója 

De hát végül is a „ külsõsök megnye-
réséért”, tisztánlátásukért szerveztük
minden évben más-más erdõgazdaság-
nál a találkozót. 

Most a Bakonyerdõ Zrt. látta vendé-
gül a csapatot. 

Az elsõ nap délelõttjén az Informáci-
ós Központban az Egyesület könyvtá-
rával (dr. Sárvári János) és az Erdészet-
történeti Szakosztály munkájába pil-
lantva (dr. Oroszi Sándor, Nagy László)
elõadásokkal ismerkedhettek a résztve-
võk, majd irány a Bakony.

A Balaton-felvidéki Erdei Iskolánál
Horváth Iván, Stubán Zoltán, Farkas
Attila, Farkas Zsuzsanna és Farkas Ju-
dit fogadta a vendégeket, akik a gazda-
ságról, az erdei iskoláról adtak tájékoz-
tatást. Mivel ottlétünkkor is „mûködött

az iskola” a mikrofonosok elemükben
érezhették magukat a sok gyerek kö-
zött. A zalahalápi parkettagyár látogatá-
sa elõtt kétszer álltunk meg néhány
percre. Elõször Kapolcson egy vízima-
lomban, ahol a kollégák megható fi-
gyelmességgel köszöntötték e sorok
íróját, majd a dabosi templomromnál ta-
pasztalhattuk a monostorapáti erdészet
közjólétre való fogékonyságát. Farkas
Attila erdészeti igazgató a pálos temp-
lom romjainak konzerválásáról tájékoz-
tatta a jelenlévõket és a múlt ködébe
veszõ titkokról szólt. 

Zalahalápon egy nemrég – 730 millió
forintból – korszerûsített üzemet szem-
lélhettünk meg munka közben, ahol So-
mogyi Imre üzemvezetõ avatott be a
részletekbe. 

Az est a sárosfõi vadászházban fo-
gadta az újságírókat. A szíves vendéglá-
tó gazda Peer László devecseri erdé-
szetvezetõ és Czili Katalin erdõgond-
nok voltak. 

„Betyár” erdészek és újságírók a Bakonyban



A hely érdekességeinek megtekinté-
se után irány a Magas-Bakony, neveze-
tesen a bakonybéli erdészet, majd a
Franciavágási Fûrészüzem. A bakony-
béli erdészetnél Meinczinber József,
mígnem a fûrészüzemben Weibl László
igazgatók avattak be munkahelyük rej-
telmeibe, a bakonyi bükkösök, csodála-
tos világába.

A hazafelé tartó úton, majd másnap a
résztvevõk köszönõ telefonjaiból érez-
tem, hogy nem volt hiábavaló ez az út
sem. A többi a megírt cikkeket, elkészí-
tett riportokat elbíráló szerkesztõkõn
múlik. De minden bizonnyal ezúttal is
javítottunk a külsõ szemlélõ szakmán-
kat érintõ megítélésén.

Végezetül köszönjük Varga László
vezérigazgatónak a szíves vendéglá-
tást.
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