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Alig néhány éve, hogy az Erdészeti La-
pok szerkesztõsége a somogyi erdõkbe
szervezett kétnapos bemutatót az erdé-
szet iránt fogékony újságíróknak, s most
ismét somogyi lombok alatt csatangol-
hatott az a tucatnyi sajtós, akik kíváncsi-

ak voltak a térség erdészeinek munkájá-
ra. Egy, több mint évtizede összeszo-
kott, szakmájukban „öreg rókák és ró-
kanõk” csapata. Most a kaszói erdõgaz-
daság, és a térség magán-erdõgazdálko-
dása mutatkozott be. Ez utóbbit Mocz és
társa Kft. képviselte. Az utazás mindig
jó alkalmat ad a sajtó és ágazatunk kap-
csolatának ügyes-bajos dolgainak kibe-
szélésére, és ez most sem volt másképp.
Érkezésünk után szinte azonnal kerék-
párra kaptunk, és irány a Kûvölgyi-tó,
ahol az évszázados fák alatt mintaszerû-
en kialakított közjóléti létesítménynél
már mûködtek is a mikrofonok és a
fényképezõgépek. Németh Péter vezéri-
gazgató-helyettes, Pethõ József elnö-
künk és Máté Zoltán felelt a kérdésekre.
Majd következett a Baláta-tó, és az azt
övezõ természetvédelmi terület, ahová
természetesen kisvasúttal döcögtünk. Itt
Sashalmi Miklós volt az elõadó. A sok
szakmai látnivalót oldotta a somogyszo-
bi faluház (Vilma-ház) gyûjteményének
megtekintése, de leginkább az egészen
sima, helyben kifõzött pálinka kortyol-

gatása. Ám sietni kellett, mert közben
késõ délutánra fordult az idõ, vártak a
magaslesek, kit több, kit kevesebb sze-
rencsével. (B. Kiss Zsuzsa riportja né-
hány nap múlva már adásban is volt a
Kossuth adón.) Este csatlakozott hoz-
zánk Tamás János vezérigazgató, aki
részletes tájékoztatást adott gazdaságuk
helyzetérõl, a jelen körülmények átvé-
szelésének összetett feladatáról. Jólesett
megmártózni lefekvés elõtt a vendégház
úszómedencéjében.

Másnap Moczné Szabó Erika, László
Diána ügyvezetõ és László Péter, az er-
dõmûvelésért felelõs erdõmérnök, a
Mocz és társa Kft. munkatársai kalau-
zoltak. A Somogyszobtól délre esõ köz-
ponti épületükhöz kilométeres aszfaltút
vezet, melyet pályázott EU-s pénzbõl
építettek. Az országban egyedülálló tan-
ösvényt szemlélhet itt a látogató. A Kál-
vária egyes stációit hét táblán jelenítet-
ték meg a Vackor-tanösvény elején,
majd az erdõbe érve a térség „lakóival”
ismerkedhettünk.

Mintaszerû rend fogadott a vállalko-
zás 11 hektáros, évi hárommillió cseme-
te kibocsátására alkalmas csemetekert-
jében is. Figyelve a kertben munkálko-
dókat, bizony látszott, hogy nem „állami
tempóban” halad a munka. Az újságírók
megismerkedhettek egy ragyogóan ki-
vitelezett tölgyerdõsítéssel is, melybe
egy beékelt Cedrus atlantica-csoport
fejlõdését és telepítésének szakmai in-
dokait is hallhattuk. A Kft. vendéglátás-
sal is foglalkozik, egyelõre nyolc szobá-
ban tizennyolc fõnek biztosítva szállás-
lehetõséget. Köszönjük mindkét cégnek
a valóban szívélyes vendéglátást, és gra-
tulálunk Mocz Andrásnak a kitüntetésé-
hez. (Lásd a B-2 oldalt)
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