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A közönségkapcsolatok szakosztályá-
nak tagjai, valamint meghívott újságírók
élvezhették a Pécsváradi Erdészet ked-
vességét, Ripszám István erdészetigaz-
gató minden részletre kitérõ terepbe-
mutatóját, a Mecsek friss, tavaszi ruhá-
ját, Nagymáté erdeinek csendjét, a va-
dászház szakácsának remek fõztjét,
Várady József erdészetigazgató alapos
felkészültségét és közvetlen elõadását.
A tudósító meg csak irigykedik, hogy –
miután „aszfalterdész” lett – csak ritkán
élvezheti az erdõ közvetlen közelségét.
No de Bánk bánt idézve „munkálkodó
légy, nem panaszkodó”, fussunk végig
néhány gondolattal a másfél napon.
Pécsváradon Szõnyi János vezérigazga-
tó-helyettes tartott rövid, a megjelentek
számára átfogó szakmai elõadást a cég
legfontosabb tevékenységérõl, az erdõ-
gazdálkodóknak újszerû vállalkozása-
ikról, mint a Mecsextrém-park, és a ká-
rászi gyümölcsfeldolgozó üzem beindí-
tása. Ripszám István a Kisújbánya felett
épült cigányhegyi kilátón még új-
ságíróknak is érdekes elõadást
tartott a magasban, amit a mikro-
fonosok kellõképpen ki is hasz-
náltak. Nagymátén este szakosz-
tályülést tartottak, amelyen ott
volt Dobó István, a Közjóléti
Szakosztály elnöke is. A haté-
kony együttmûködés lehetõsé-
geirõl egyeztettek. 

Másnap délelõtt a vadászház
körüli, mintaszerûen kezelt és
karbantartott parkkal ismerked-
tünk, Fekete Istvánra emlékezve. 

A Zrt. központjában Káldy
József vezérigazgató fogadta a

társaságot. Rövid összefoglalója után
bemutatta a Ferling PR Communica-
tions Kft. vezetõjét, és a Mecsextrém-
park vezetõjét. Ferling József vázolta

cége és az erdõgazdaság közös mun-
káját. Ma már elengedhetetlen, hogy
profi szakembereket foglalkoztasson
az a cég, amelyik hatékony kommuni-

kációt akar. 
Palka Réka, a Mecsextrém-

park vezetõje az Árpád-tetõi lé-
tesítménynél avatta be az ér-
deklõdõket a park mûködteté-
sének részleteibe. Megtudtuk,
hogy távlati elképzelés szerint
Pécs városi állatkertje a közel-
be költözne. Így egy helyen
többrétû kikapcsolódásra nyí-
lik alkalom. Nem lehetetlen,
hogy a villámgyorsan suhanó
erdei bob végállomásánál vízi-
lovak medencéjét láthatjuk
majd.
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