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A Miskolci Helyi Csoport 1999. novem-
ber 11–12-én tanulmányút keretében az
EGERERDÔ Rt. mátrai területeit kereste
fel, hogy az erdôfelújítás, az erdôneve-
lés, a természetvédelmi elôírások, a
vadkár kérdésében megosszuk tapasz-
talatainkat.

Vendéglátóink bemutattak cseres
szerkezetátalakítást, végvágott tölgye-
seket, törzskiválasztó gyérítésjelölést,
bükkös felújítóvágásban dolgozó kötél-
pályát, az egykori lucfenyves tölgyele-
gyes bükkössé történô „visszaalakítá-
sát” és szinte mindenütt a vadkárelhárí-
tó kerítéseket.

A Mátrában is bôséges tölgymakkter-
més volt 1998-ban, és a látottak a hegy-
aljai problémáinkat juttatták eszünkbe.
A gyengébb minôségû faanyag haszno-
sításával, az erdôfelújítás nagyobb nor-
matív támogatásával meg kell oldani,
hogy az Északi-középhegységben az
életképességük határán lévô károsított
tölgyesekben a sok száz és ezer hektár
újulatot megmentsük a jövô számára.

A régen látott kötélpálya üzemelteté-
si költségeinek ismertetése után élénk

eszmecsere alakult ki az amortizáció és
a mûszaki fejlesztés, a szállítási távolság
és az önköltség kérdéseirôl.

A helyi nevezetességek közül
Parádfürdôn a Cifra-istállóban megtekin-
tettük a Kocsimúzeumot, Parádsasváron
elsétáltunk az 1880-as években Ybl Mik-
lós tervezte és most felújított Károlyi-kas-
tély mellett, hogy a II. Rákóczi Ferenc által
alapított üveghuta helyén álló üveggyár-
ban és múzeumban megismerkedjünk a
mûvészi kivitelû csiszoltüveg-készítéssel.
A Recski Nemzeti Emlékparkban virág-
csokorral tisztelegtünk a kényszermunka
és haláltábor egykori elítéltjeinek.

Köszönjük az Északerdô Rt.-nek a ki-
rándulás anyagi támogatását. A lebo-
nyolításban közremûködô parádfürdôi,
mátrafüredi, bátonyterenyei kollégák-
nak köszönjük a baráti fogadtatást, az
érdekes és értékes programokat, a
nagyszerû vendéglátást. Köszönjük
Jung László vezérigazgató úr várbükki
látogatását, ifj. Reményfy László kollé-
gának pedig a kétnapi fáradhatatlan ka-
lauzolást.

Dr. Járási Lôrinc

A Miskolci Helyi Csoport a Mátrában

1999. november 25-én került sor a Ma-
gyar Tudományos Akadémia II. emeleti
elôadótermében az Erdômûvelési Szak-
osztály 1999. évi zárórendezvényére,
melyet a hely biztosításával az MTA Ag-
rártudományok Osztálya támogatott. Az
elôzô napok havazás miatt kritikus köz-
lekedési viszonyai ellenére is szép szá-
mú résztvevô hallgatta az elôadásokat.

Az erdônevelés témakörében elsôként
dr. Marjai Zoltánra figyeltünk. „A mag-
gazdálkodás történeti megvilágításban”
címû elôadása jövôbe mutató tanulsá-
gaként az erdôtelepítéseknél a szárma-
zás fontosságát hangsúlyozta. Solymos
Rezsô akadémikus „Az erdônevelési ku-
tatások eredménye és gyakorlati alkal-
mazásuk” címû elôadásában az ERTI és

saját kutatásainak szintézisét tárta elénk
sok élettapasztalattal fûszerezve. Béky
Albert ERTI kutató az elegyes tölgyállo-
mányok nevelésének gyakorlati tapasz-
talatait osztotta meg a hallgatósággal.
Ennek lényege: mindig idôben kell be-
avatkozni (az elsô harminc évben), utó-
lag már semmit sem lehet rendbehozni.
Dr. Somogyi Zoltán ERTI osztályvezetô
az erdônevelés biológiai szemléletének
fejlesztési lehetôségeit tárgyalta. Részle-
tesen elemezte a diverzitás helyzetét er-
deinkben, s az élôhelyteremtés lehetô-
ségét az állománynevelés során: erdô-
szegély-kialakítás, inhomogén gyéríté-
sek, lékek kialakítása változó fényviszo-
nyokkal. Elmondta, hogy az erdô többi
élôlénye közül a vad kiemelten fontos.
De a túl sok vad túl sok élôhelyet szün-
tet meg.

Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdô Rt. er-
dômûvelési ágazatvezetôje „A gyakorlati
erdônevelés a minôségközpontú gazdál-
kodás jegyében” címmel tartott elôadást.
Hangsúlyozta az erdôgazdálkodás folya-
mat jellegét, az erdô csoportos szerkeze-
tét, s azt javasolta, hogy az erdôgazdálko-
dást ennek figyelembevételével végez-
zék. Majd az erdôsítések minôsítésére tett
javaslatot, melynek során a termôhelyál-
lóság, záródás, fafajok minôsége, elegy-
arány, elegyesség mértéke, módja, vad-
kár, ápolás szükségessége szempontjait
kívánja figyelembe venni.

A Szakosztály egységes véleménye:
• az erdôneveléssel kapcsolatos

vizsgálódásait 2000-ben is folytatja,
• a hosszú távú állománynevelési kí-

sérletek hálózatának megôrzése a ma
élô szakemberek közös felelôssége,

• az erdôfelújítás, erdônevelés téma-
köreiben a harminc év elôtti szakmai is-
meretterjesztést meg kell újítani.

Bús Mária

Az Erdômûvelési Szakosztály 
zárórendezvénye

Akác iparifa 
(1,2 m-es hossztól és

32–35 cm-es átmérôig) 
kérgezésére keresünk
nagy teljesítményû, jól
mûködô kérgezôgépet. 

Ajánlatokat várunk
tel./fax: 06-35-359-331 és

mobil: 
06-30-2411-907

számokon.

FH-KAREX Rt.
2656 SZÁTOK
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Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

2000. május 5–6–7-én Bányász-Kohász-Erdész Találkozót szervezünk Tapolcán,
amelynek célja a szakmai közélet, a selmeci szellemet idézô 

kapcsolatok erôsítésén túl a gondtalan közös ünneplés.

Részvételi díj és jelentkezés: A találkozón a részvétel díja 15.000 Ft/fô, amely három
ebédre és két vacsorára, három korsó sörre és Zánkán III. kategóriában két éjszakai szállásra, valamint vala-
mennyi rendezvényre való belépésre jogosít és magában foglalja a szállás és a rendezvény színhelye közötti
napi utazási lehetôséget (busz).

Szálláslehetôségek: Tapolcától 25 km-re van a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum. Itt mintegy 1500 résztvevô
szállhat meg.

III. kategória 
üdülôépületek, 5 ágyas szobák, ún. turistajelleg 0 Ft/fô/éj

II. kategória (felárat kell fizeti) 
téli és nyári üdülôépületek, 2-3 ágyas, saját zuhanyozós és WC-s szobák 700 Ft/fô/éj

I. kategória (felárat kell fizetni) 
hotel apartmanok, faházak 1400 Ft/fô/éj

Magasabb igényeket elégít ki – mintegy 500 fô részére – a Balatongyörökön található Hotel Panoráma és a Hotel
Borbála, amelyek három-, ill. kétcsillagos szállodák. Itt elhelyezéstôl függôen 2400–4900 Ft/fô/éj a felár a szál-
lásdíjnál. A reggeli a szoba árában benne foglaltatik.
Zánkán is lehet reggelit igényelni, ami alkalmanként 600 Ft és a regisztrációnál kell fizetni.

A Találkozó programja
Május 5. péntek

9.00 – 17.00 Regisztráció Tapolcán, Zánkán és Bala-
tongyörökön a rendezvényirodákban.

14.00-tól Folklór mûsorok a Sátorközpontban.
15.00 Népi, iparmûvészeti és kézmûves vásár

megnyitása.
16.00 Szakmai kiállítások megnyitása az MMTK-

ban.
19.00 Ünnepélyes megnyitó, majd bányász-ko-

hász-erdész bál a Sátorközpontban.

Május 6. szombat
10.00-tól Magyar bányász fúvószenekarok találko-

zója. A zenekarok együttes koncertje a
Malomtónál, majd folyamatos mûsora a
város három pontján.

10.00-tól Folklór mûsorok.
11.00 A borkiállítás és vásár megnyitása.
11.00 „A bányászati, kohászati és erdészeti

tudományok jelene és jövôje”. Konferencia
az MMTK nagytermében.

12.00 Bányász, kohász és erdész települések
polgármestereinek találkozója az MMTK-
ban.

17.30 A fúvószenekarok és a bányász, kohász
és erdész szervezetek reprezentatív felvo-
nulása a városban.

19.30 Tüzijáték.
20.00 A Benkó Dixieland Band szuperkoncertje.
22.00 Cantus-vetélkedô, közös éneklés, baráti

együttlét.

Május 7. vasárnap
10.00 Ökumenikus Istentisztelet a Sátorközpont-

ban.
11.30 A tapolcai bányász emlékmû felszentelése.
12.00 Ebéd, búcsúszó.

Aki csak 6-ára kíván jelentkezni, 9000 Ft a részvételi díj. A
9000 forint egy fôétkezés és két korsó sör árát is magában
foglalja.

Felvilágosítás, jelentkezés:

Postacím: OMBKE
1027 Budapest, Fô u. 68.

Tel./fax: 1-201-7337
Telefon: Schmidt György: 1-201-7337 fax: 1-201-7337

Dr. Pataki Attila: 87/514-115 fax: 87/412-813
Dr. Viharos Zsolt: 30-217-52-39

A szervezôk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület és
Tapolca város.


