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AKTUALITÁSOK

A szállás elfoglalását és az ízletes ebéd
elfogyasztását követõen Majoros Gábor
vezérigazgató köszöntötte a megjelent
erdészhölgyeket, majd Tóth Károly ter-
melési vezérigazgató-helyettes ismer-
tette az erdõgazdaság pénzügyi jellem-
zõit, míg Emmerlingné Köhler Marietta

igazgatási osztályvezetõ a közjóléti te-
vékenységeket mutatta be. 

Az elõadások után jólesett a mozgás,
a vállalkozó kedvûek Tapasztó Sándor
vezetésével biciklin fedezték fel a Sár-
víz-völgye színes világát, a társaság má-
sik felét Sándorfalvi László kalauzolta
körbe nagy szakértelemmel a Vadászati
Múzeumban. Látszott, hogy minden
egyes múzeumi tárgy történetét ismeri.
Azt követõen Maár Gyula fõvadász
mögé felsorakozva vette kezdetét a
gyalogos felfedezés. Utunk az állatsi-
mogatóhoz vezetett, ahol tényleg kéz-
közelbõl figyelhettük meg az erdõgaz-
daság területén élõ nagyvadfajokat. A
korábbi elõadások alkalmával megtud-
tuk: a VADEX Zrt.-nek rendkívül fon-
tos, hogy nyisson a társadalom felé és
népszerûsítse közjóléti beruházásait.
Ezt a célt szolgálja a szárnyasvad-bemu-
tató volier is, ahol a vezérigazgató el-
mondta, hogy Magyarországon elõször
ott lesz vadászható a vadpulyka. Minde-

zek mellett egy új projekt keretében
most ismerkednek az emutartással. Sé-
tánk a halastavak felé folytatódott. A táj
varázslatos arcát mutatta nekünk, az
õszi színek megannyi árnyalatában
pompázott. A horgászháznál frissítõk-
kel vártak vendéglátóink. Nem kellett
senkit bíztatni, jólesett a lélekmelegítõ
és természetesen a forró tea is. 

Jó hangulatban tértünk vissza a szál-
láshelyekre, hogy egy kicsit rendbe
szedjük magunkat a vacsorához. A va-
csora elõtt Haraszti Gyula, az Erdésze-
ti Lapok Szerkesztõbizottság elnöke és
Lomniczi Gergely, az Egyesület fõtitká-

ra köszöntötte a résztvevõ hölgyeket és
egyben megköszönte a VADEX Zrt. szí-
ves vendéglátását. Az ínycsiklandó fo-
gásokat követõen, a Kákics együttes
örömzenéje és táncháza zárta a napot.

Másnap reggel a Pákozd-Sukorói Arbo-
rétum felé vettük az irányt, ahol a déle-
lõtt folyamán az arborétumot és a Halá-
szati Múzeumot néztük meg három
kedves szakember, Hefler László erdõ-
gondnok, Sarf György arborétumvezetõ
és Nánási Zsolt kerületvezetõ erdész
vezetésével. Délben pedig részt vettünk
„A Velencei-hegység, a Velencei-tó és
környékének Természeti Képe” címû
állandó kiállítás megnyitóján. A kor-
szerû kivitelben készült új Tájmúzeum
egyszerre gyermekközpontú és interak-
tív, egyben átfogó képet ad a Velencei-
tó környezetérõl. 

A kétnapos rendezvény finom ebéd-
del – körítésként meleg napsütéssel – zá-
rult az arborétum nyitott színében. Jól si-
került-e a rendezvény? Végignézve a höl-
gyek mosolygós arcán, a kérdésre csak
igennel válaszolhatunk. Köszönet érte a
szervezõknek, akik figyelmes házigazdá-
ink voltak! Ezúton is köszönjük Mariettá-
nak, Nikolettának, Mónikának és Ágnes-
nek az elõkészítést és nem utolsósorban
Sárközi Gyulának a finom falatokat! Er-
dészhölgyek! Jövõre Veletek, ha nem is
ugyanitt, ám remélem, találkozunk!

Pintér Eszter
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Hölgyeké az elsõbbség!
Erdésznõk találkozója Soponyán

2013. október 10-11-én a VADEX

Mezõföldi Zrt. látta vendégül az Er-

désznõk Országos Találkozóját. A

vendégeket Soponyán az Erdészeti,

Vadászati és Ökoturisztikai Központ-

ban fogadták. 

Vidámság a terepen

Haraszti Gyula és Lomniczi Gergely köszönti az erdészhölgyeket


