Egy csónakban evezünk

Az idén a ZALAERDÔ Rt. volt a vendéglátója annak a népes újságíró-csapatnak, akik a szokásos évi erdôjáráson találkoztak, ismerkedtek a helyi erdôkkel, az Egyesület és az ágazat ügyes-bajos dolgaival. A fôhadiszállást a budafai
vadászházban rendezték be Tihanyi
Gyula és munkatársai. Innen kerestük
fel a surdi díszfaiskolai szaporítóanyagot és piacos terméket elôállító kertet.
Kalauzunk Kálovics Andrea, csemetekert-vezetô volt. A csemetekert legszebb ruhájába öltözve fogadta a vendégeket.
A késô délutáni vadlesrôl sem akart
lemaradni senki. Noha az invitáló levélben felhívtuk a jelentkezôk figyelmét,
hogy a magaslesen való ücsörgéshez
feltétlen hozzanak meleg ruhát, nem
volt rá szükség. Rövidujjú ingben szemlélôdhettünk. Este Kovács Ferenc erdé-

szetigazgató és Horváth János kerületvezetô vadász vezette be az újságírókat
a trófeabírálat rejtelmeibe, majd a médiásokon volt a sor. Bojtár Ottó az Élet és
Tudománytól és Detrich Miklós a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Híradójától nyerte „A legjobb trófeabíráló” címet
és az Egyesület ez alkalomra felajánlott
„A mi nyelvünk” c. kötetet.

A vétyemi ôsbükkösben, a budafai arborétumban – mely utóbbi sem akart lemaradni öltözékében a surdi díszruházattól – a természetközeli erdôgazdálkodással, az ôszi erdôk gombafajaival és az erdészek közjóléti tevékenységével ismerkedtek az újságírók. A nem egészen két
nap végén Horváth Ferenc gazdasági
igazgató ismertette a ZALAERDÔ Rt.
munkáját. Az azóta megjelent, elhangzott
híranyagok bizonyítják, hogy szakmánk
hírének valósághû bemutatásához az
ilyen és ehhez hasonló rendezvények elengedhetetlenek. A „csónakban” evezô
újságírók balról jobbra: Nyerges Éva, HÍRFA, Pápai Luca, MTESZ, Nagy Emese, Magyar Rádió, Bojtár Ottó, Élet és Tudomány, Tihanyi Gyula, ZALAERDÔ,
Viniczai Sándor, Erdôgazdaság és Faipar, Pápai Gábor, Erdészeti Lapok,
Detrich Miklós, SEFAG Híradó, Nemecz
Ferenc, ZALAERDÔ, Berecz Béla, Magyar
Rádió, Kismartoni János, Magyar Rádió.
A szárazföldön maradt még Béla Pál, Magyar Rádió, Varga Andor és Katona Tibor, Zalai Hírlap, valamint Molnár László
a nagykanizsai rádiótól.
Pápai Gábor

Tisztelt Fôszerkesztô Úr!
Örömmel és jólesô büszkeséggel tájékoztatom Önt arról, hogy Péteri községben 2000. november 1-jén – a község újratelepítésének 258. évfordulóján – millenniumi emlékhely avatására, szentelésére került sor. Szili Katalin, az Országgyûlés alelnök asszonya ez alkalommal
adta át a millenniumi emlékzászlót.
Az elmúlt évtizedekben több emlékmû, emlékhely alkotására és elhelyezésére került sor községünkben, melyek döntô része elsôsorban fából készült. Az alkotásban elévülhetetlen érdemeket szerzett
Bognár István erdész, fafaragó mester és
dr. Foltin Brunó evangélikus lelkész.
A szükséges mennyiségû és minôségû
alapanyag biztosításában folyamatosan és
önzetlenül segítségünkre volt a Nagykunsági Erdô és Fafeldolgozó Gazdaság
Monori Üzemigazgatósága, ezért Önkormányzatunk Képviselôtestülete úgy határozott, hogy a Kollektívát a „Péteriért” millenniumi emlékplakett és okelvél kitüntetésben részesíti, melyet a fentiekben említett ünnepség fogadásán Szöôr Levente
erdômérnök, üzemigazgató vett át dr.
Szászik Károly polgármestertôl. Benei
Béla, az üzemigazgatóság erdésze „Péte-

riért” emléklapot kapott, aki nagy segítségünkre volt a sajátos stílusú harangláb
„felfedezésében”, ajándékozásában.
Kérem a Fôszerkesztô urat, hogy fentiek alapján színvonalas lapjukban szíveskedjenek az eseményrôl tájékoztatni
az erdészszakmát és más érdeklôdôket.
Fáradozását és közremûködését ezúton is köszönöm.
Tisztelettel:
Dr. Szászik Károly
polgármester
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