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Ha én vállalatigazgató volnék, minden
évben vállalnám az erdészhölgyek éves
találkozójának megrendezését. Bár le-
het, hogy tucatnyi alkalom után sem
tudnám olyan tökéletesen megszervez-
ni, mint a mecseki kollégák. Már akkor
lehetett érezni, hogy szuper buli lesz,
amikor a regisztrációnál kézhez kaptuk
az ilyenkor szokásos vászonzacskót,

benne a programfüzettel, ajándékkal és
sok-sok figyelmességgel. Még buszjegy
is csatolva volt, ha a fakultatív program
után valaki a szálláshelyére kívánt haj-
tatni, ne legyen gondja.

Pécsett a Zsolnay-gyár látogatása ki-
hagyhatatlan. Felkészült vezetõnk se-
gítségével a hölgyek is meglátogatták.
Valódi újdonság volt a Mecsextrém

szabadidõpark megtekintése, sõt kipró-
bálása. A Mecseki Erdészeti ZRt. felis-
merte a lehetõséget, és élt is vele. Az,
aki két évvel ezelõtt volt látogatóban az
árpádtetõi erdészetnél, nem ismer rá. A
hárommilliárd forintos beruházás elsõ
harmadának elkészültével kialakult egy
olyan szabadidõpark, egy olyan ter-
mészetközelben való szórakozási

Erdészhölgyek országos találkozója
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lehetõség, mely minden kalandvágyó
fiatal szívét megdobogtatja. Az erdõben
játszható tarzanosdi is már egészen fia-
talon gyakorolható.

A hölgyek a tíz évvel ezelõtt átadott
Honfoglalás Emlékmûvet koszorúzták
meg, ahol Baronek Jenõ, a Mecsek Egye-
sület elnöke mondott beszédet. Bepil-
lanthattunk a Lóri erdõben a bükkgaz-
dálkodás rejtelmeibe. Abaligeten Dene-
vérmúzeum, majd Orfûn a Malommúze-
um udvarán nézhettük végig a Ludas
Matyi klasszikus elõadását az Ördögsze-
kér társulat elõadásában, akik néhány
pillanat erejéig szerzõdtették Ripszám
Istvánt és e sorok íróját. (Nélkülünk sze-
gényebb lett volna az elõadás.)

Benjamin László költõ két évtize-
des házasságának versben megírt
gyönyörû gondolatainak elhangzása
után a ZRt. férfidolgozói által fõzött és
felszolgált vacsora alatt érezhették a
hölgyek, hogy most minden õkörülöt-
tük forog. És nagyon jól forgott. A ta-
lálkozót megtisztelte Káldy József
vezérigazgató, dr. Pethõ József elnök
és Schmotzer András alelnök is. Bár
gyanítottam, hogy ez utóbbinak külön
szerepet szántak a rendezõk. S mit
tesz Isten, úgy is lett. A ritkán látott
szépségû tábortûz mellett való ének-
lésnél szükség is volt rá. A spontán
beépült kontrapunkt bátyánk szerep-
lése pedig még oldottabbá tette a han-

gulatot. Másnap levezetõként város-
nézés, amit az egykori Littkei pezsgõ-
gyár középkori pincerendszerében
való barangolás és pezsgõkóstolás
zárt. Viszontlátásra jövõre!
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