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Az OEE Kaszói Helyi Csoportja és a HM
Kaszó Erdõgazdaság Zrt. volt a házigaz-
dája a tizedik alkalommal megrendezett
Erdésznõk Országos Találkozójának. A
hetven résztvevõ számára egyébként is
felejthetetlen rendezvényre mától egy
emlékfa emlékeztet.

Amikor a felkérést kaptam, hogy szá-
moljak be a Lapok hasábjain az erdész-
nõk – jubileuminak is tekinthetõ – talál-
kozójáról, elõzetes felkészülésként, kissé
utánanéztem a korábbi hasonló rendez-
vényeknek. Mindössze egy évet kellett
idõben visszamennem, hogy kellõen el-
bizonytalanodjak. Tavaly ugyanis a me-
cseki kollégák látták vendégül az erdész-
hölgyeket, egy rendkívül gazdag és látvá-
nyos programsorozaton, a rájuk jellemzõ
profizmussal. Vajon hogyan veszi fel ve-
lük a versenyt az ország legkisebb erdõ-
gazdasága? Vajon mit tud nyújtani a 2010-
es Európa Kulturális Fõvárosa címre ké-
szülõ mecsekalji mediterrán nagyváros
lehetõségeivel szemben a három pusztá-
jával együtt alig kétszáz lelkes belsõ-so-
mogyi kisközség, Kaszó?

E gondolatok kavarogtak a fejemben

akkor is, amikor a vendégek érkezését
kissé megelõzve megérkeztem Kaszóra.
A székely kapun üdvözlõ felírat köszön-
tött, a faluban és a gazdaságnál rend, tisz-
taság és valami különös megnyugtató bé-
kesség fogadott. A recepciónál csinos for-
maruhában a cég munkatársai – és har-
minc darab bevetésre váró bicikli, me-
lyeknek leendõ hasznosításáról elõzete-
sen fogadást kötöttek a rendezõk. 

Aztán sorban érkeztek a résztvevõk:
legelõször a legtávolabbiak, a nyírségiek
jöttek, majd rövidesen befutott mindenki.
Rugalmasan zajlott a vendégek fogadása,
a regisztráció, a szállásfoglalás, és hama-
rosan szerepet kaptak a kerékpárok is. A
hivatalos megnyitó és az ebéd helyszíne
ugyanis a meseszép környezetben levõ
Kûvölgyi halastó partján volt, ahova a
sportosabbak kerékpárral, a többiek lo-
vas kocsin vagy busszal utaztak. És aki azt
állította, hogy a bicajok feleslegesek lesz-
nek, elveszítette a fogadást.

A rendezõk nevében Tamás János, a
HM Kaszó Erdõgazdaság Zrt. vezérigaz-
gatója, valamint dr. Pethõ József, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke kö-

szöntötte a résztvevõket, majd a vezéri-
gazgató bemutatta az erdõgazdasági tár-
saságot, annak mûködését. Máté Zoltán,
az OEE Kaszói Helyi Csoport titkára, mint
„idõfelelõs”, a technikai tudnivalókról tá-
jékoztatott – és szervezett fáradhatatlanul,
folyamatosan a program végéig.

Az ebéd – bográcsban fõtt halászlé és
többféle grillpecsenye – után Nagyatádra
buszozott a csapat. A Szoborpark, és a
Városi Múzeum megtekintése, valamint
rövid városnézés után Somogyszobon
egy százéves füstös-konyhás épületet, a
Vilma-házat látogattuk meg, ahol a ke-
mencében sült finomságokat is megkós-
tolhattuk. A hölgyek természetesen – hû-
en önmagukhoz – a receptrõl és az elké-
szítés módjáról is tájékozódtak. 

Este a vadászház teraszán a kaposvári
Déryné Színtársulat vidám mûsora, majd
zenés vacsora következett. A sportosab-
baknak itt is adódott egy fakultatív lehe-
tõség: fürdés a fûtött vizû uszodában.

A második napon szakmai programok
zajlottak. Az Öregerdõ tanösvény egy ré-
szén végigsétálva érkeztünk a kisvasút in-
dulóállomásához, majd vonattal a Baláta-
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tóhoz. A helyi kollégák minden helyszí-
nen felhívták a figyelmet az erre található
nem kevés érdekességre. A vasút másik
végállomásán, Szentán a társaság fûrészü-
zemével és a fafeldolgozással ismerked-
hettünk meg.

Visszatérve Kaszóra, a vezérigazgató
valamennyi résztvevõnek átnyújtott egy
DVD-lemezt, melyen a cég bemutató
filmjein kívül, a két nap során készült
fényképeken láthatták viszont magukat a

vendégek, majd a rendezésben kitûnõen
vizsgázott csapat számára Roth Matthaea
egy – valamennyi résztvevõ aláírásával el-
látott – díszes oklevelet adott át. 

Utolsó momentumként Tamás János
és az erdésznõket képviselõ Roth Matt-
haea az állomásra vezetõ kerékpáros- és
sétaút mentén, egy atlaszcédrus-csemetét
ültettek el a találkozó emlékére. 

A rendkívül kellemes, jó hangulatú
rendezvény után egy kávé mellett né-

hány szót váltottam a vezérigazgatóval.
Szinte szégyenkezve mondtam el a kez-
deti fenntartásaimat arról, hogy vajon
õk, a szerényebb lehetõségeikkel ho-
gyan tudnak versenyre kelni a korábbi
rendezõ cégekkel. És itt következett a lé-
nyeg: õk nem akartak senkivel verse-
nyezni, egyszerûen csak magukat adták
– elmondhatom: mindenki elismerését
learatva! 
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