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Ezúttal a Mecseki Erdészeti Rt. adott ott-
hont az öt évvel ezelôtt kezdeménye-
zett újságíró-találkozónak.

Nem hiszem, hogy tévedek, ha le-
írom, hogy soha még akkora publicitá-
sa nem volt az erdészszakmának, mint
ebben az évben. Az írott sajtóban meg-
jelent erdészeti témájú cikkekrôl az
„Observer” médiafigyelô jóvoltából
olykor többméteres papírnyelvvel fo-
gad a szerkesztôségi faxgép. A rádió-
ban volt olyan hét, hogy négy-öt inter-
jú tudósítás, beszámoló hangzott el
szorosan vett szakmai témákban. S aki
megszállott kapcsolgatója és nézôje a
képernyônek, szintén elcsíphetett egy-
egy erdésznyilatkozatot. Mint legutóbb
a TV1-en Kollwentz Ödön életútját,
szakmai tisztességét bemutató félórás
mûsort, melyet a Millenniumi Mesék
sorozatban „Lombokon át fel a csilla-

gokig” címen sugároztak. E megszapo-
rodott mûsoridônek és flekkmennyi-
ségnek minden bizonnyal indukálója
az éves találkozó. (Persze ne hallgas-
suk el, hogy az ÁESZ alkalmazásában
dolgozó Zétényi Zoltán erdômérnök-
újságíró sajtótevékenysége is remekül
lendített az évtizedekig e témában kul-
logó ügyön.)

A mecsekiek az árpádtetôi Erdei Is-
kola bemutatásával kezdtek, majd a
Mecsekben látható hatalmas külszíni
fejtés az erdôn ejtette seb rekultiváció-
jának nehézségeirôl beszélt Papp Tiva-
dar. Eszmélhettek a jelenlévô újság-
írók, hogy a tarvágás unos-untalan em-
legetett „erdôirtás” kismiska téma a
külszíni fejtés pusztításához képest. Az
üdülôerdei tevékenységrôl Papp Kál-
mán erdészetigazgató tartott tájékozta-
tót. Szônyi János, a Kárászi Erdészet

igazgatója Márévár helyreállított ódon
falai között nyilatkozott az erdészek
szerepérôl, a közjóléti tevékenység
fontosságáról. Kisújbánya határában
valóságos mikrofonerdô elôtt nyilat-
koztak a vendéglátók a kísérletként
bevezetendô erdônevelési feladatok-
ról. A pusztabányai ôsi üveghuta re-
konstrukciója (a mecseki Vándorgyû-
lésen résztvevôk bizonyára emlékez-
nek rá) végképp meggyôzte a jelenlé-
vô sajtóképviselôket, hogy az erdésze-
ket sokkal komolyabban kell venni,
mint eddig tették. Azzal váltunk el a
második nap délutánján, hogy konku-
renciára való tekintet nélkül sajtókö-
rökben terjesztik a rendezvény „téma-
gazdagságát”, és remélhetôen jövôre
még többen leszünk az immár tavaszi
és ôszi rendezvényen. Úgy legyen!
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