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Az Erdészeti Lapok kezdeményezésére
ismét népes újságírócsapat indult a ma-
gyar erdõkbe, hogy hírét vigye az erdé-
szek munkájának. Ezúttal a KEFAG Zrt.
volt a vendéglátó. A gazdaság kecskemé-
ti központi épületében Kiss Béla vezéri-
gazgató, Szabó Tibor termelési vezéri-
gazgató-helyettes, Uzsoky András keres-
kedelmi vezérigazgató-helyettes, Koczka
Zoltán erdõgazdálkodási osztályvezetõ,
Madácsi Sándor erdészetvezetõ, és a
kommunikációt irányító L. Horváth Csil-
la fogadta a vendégeket. Kiss Béla rövid
tájékoztatást adott a 15 éve részvénytár-
sasággá alakult gazdaságról. Néhány be-
melegítõ kérdés után máris elkészült az
elsõ riport, amely a Kossuth adón a kö-
vetkezõ nap reggelén már adásba is ke-
rült. Ezután a térség erdészeinek büszke-
ségében Vörösváczki Móni, arborétum-
vezetõ mutatta be a kukoricatáblák he-
lyén létesült és most õszi színekben
pompázó arborétumot. A vándorgyûlés-

kor avatott Kaán Károly  emlékkõnél ké-
szült csoportkép után a közelben lévõ
Varga-tanyán lovas bemutató adott ízelí-
tõt a hajdan volt csikóséletbõl. A térség –
szó szerint – kiemelkedõ pontjáról, a
Vinnyés-hegy (137 m) tetejérõl szemlél-
hettük az igencsak mostoha termõhelyi
adottságokkal dolgozó erdészek munká-
jának eredményét. Mihály Tamás kerü-
letvezetõ erdész kalauzolt a kunadacsi
Müller-tölgyesben az idén elhunyt Bará-
nyi László emlékére állított kopjafához,
melyet megkoszorúztunk.

Lázas sürgés-forgás fogadott a Vac-
kor-várnál, ahol Vajda Rudolf és Makra
Zsuzsa vezette be az újságírókat az er-
dõpedagógia rejtelmeibe. Feleltetni már
nem volt idejük, mert a Szulyovszki-em-
lékgyûjtemény megtekintése után – ok-
tóber 6-a estéje lévén – az immár ha-
gyományos megemlékezésre került sor.
Korabeli ruhában, hagyományápoló
huszárok, katonák, tüzérek látványa fo-
kozta az ünnepélyes hangulatot. De
sietnünk kellett, mert a Szûts házaspár
solti pincéjében elkészült az õzpörkölt.

De ha már a Kiskunság volt a ven-
déglátó, másnap nem maradhatott el a
bugaci kistérség megtekintése sem,
ahol a nemzeti park képviseletében
Kiss Márczi Attila és Tóth Endre kalau-
zolt az Õsborókásba vezetõ tanösvé-
nyen. És csoda történt, mert az újságí-
rók autentikus szájból hallották, hogy a
környéken az akác az erdõsítések során
megkerülhetetlen.

A KEFAG 15 éves fennállásának ün-
nepsége után még néhány riport ké-
szült, majd egy gyors látogatás Fodor
Mihály erdészet- és Kanyó Béla üzem-
vezetõvel a helyi fafeldolgozóban.

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb
újságíró-kirándulása volt, melyrõl
számtalan rövidebb-hosszabb beszél-
getés, tudósítás hangzott el a rádióban,
jelent meg a sajtóban.
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