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A Vértesi Erdõ Zrt. volt a házigazdája az
immár hagyománnyá vált éves újságí-
ró-találkozónak. Kocsis Mihály vezéri-
gazgató, Hartdegen Mátyás vezérigaz-
gató-helyettes, dr. Piukovics Márta jogi
képviselõ és Rapp Andrea turisztikai-
kereskedelmi elõadó fogadta a résztve-
võket a tornyópusztai vadászházban.
Ebéd elõtt egy rövid kirándulást tet-
tünk a vadászház körüli erdõkben,
ahol Hartdegen Mátyás ismertette a he-
lyi erdõkezelés módját. Nem hagyhat-
tuk ki a vértesszõlõsi õsember-lele-
tegyüttes megtekintését sem, ahol Szi-
getközi Márton mûszaki vezetõtõl kap-
tunk részletes tájékoztatást.

Az Agostyáni Arborétumban a rövid
séta bepillantást engedett az erdészek
exóta fafajokkal folytatott kísérleteinek
eredményeirõl. A közjóléti objektum
fenntartási költsége jelentõsen terheli a
részvénytársaságot. A bemutatót az õsz
színeivel festette alá a természet. 

Mélyebb elmélyülésre és a történelem
ködébe veszõ gondolatokra adott okot a
kovácsi templomrom megtekintése, ahol a
hajdani település máig fel nem derített
romjait takarják a fák gyökerei. A rom ál-
lagmegõrzése bizonyítja, hogy az erdé-
szek épp úgy ápolják a múlt emlékeit,
mint ahogy a jövõt jelentõ erdõket nevelik.

Úgy látszik, a tarjáni körpincék híre
messze megelõzte utunkat, mert a mikro-
fon- és tollforgató kollégáink közül nem
egy ragaszkodott a pincék mélyének mé-
lyebb megismeréséhez. Ezt csak helyesel-
ni tudtuk. Nem akarván túlzottan visszaél-
ni vendéglátóink türelmével, és elviselni
azt a szégyent, hogy Nyíri János, (jobbra
lent) az MFB képviselõje és a vele késõbb
jövõ Lomniczi Gergely kollégánk elõbb
érkezzen a vacsorához, a pincelátogatás
rövidre – de kissé görbére – sikeredetett. 

A gasztronómiai élvezetek elõtt Nyí-
ri János igazán baráti, meleg hangú be-
mutatkozásával egyértelmûvé tette,
hogy ágazatunk jó kezekbe került. 

A reggel a Tatabánya fölött magasodó
turulmadárnál ért bennünket, ahol elké-
szült a résztvevõk csoportképe. Ezután a
Pusztavámi Erdészet udvarán tekintettük
meg a közel tízmilliós rönkdaraboló és
háztartási-tûzifa-hasító berendezést, me-

lyet majd’ tízmillió forintért állított mun-
kába az erdészet. Innen a Császári Va-
daskert kapuzsilipjén keresztül bejutva
láthattuk, hogy hogyan mûködik a vad-
disznóknál az élelmet szállító és kiszóró
traktor hangjára a pavlovi reflex. Csat-
togtak a fényképezõgépek, és a bátrab-
bak karnyújtásnyira ismerkedhettek az
elõzõ este sültként feltálalt vaddisznók
rokonaival. A látottak beindították a ri-
portermagnetofonokat. 

Mivel a Vadgazdálkodási Szakosztály
is velünk egy idõben tartotta kihelyezett
ülését, az intenzív vaddisznónevelést is
megtekinthettük, melyet Pusztavámon
közös ebéd követett. Kellemes meglepe-
tés volt a program befejezése, a gomba-
gyûjtés. Lenyûgözõ volt Molnár István
(balra fent) kerületvezetõ erdész gom-
baismerete, melynek alapján mérget ve-
hettünk arra, hogy az õsszel termõ, ke-
vésbé ismert gombák ehetõk.
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