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2000. évre 18 ezer hektár új erdô telepí-
tését irányoztuk elô, összhangban a Kor-
mány 3224/1991. (VI. 13.) számú
határozatával elfogadott programmal. Az
erdôtelepítési kedv 1994. évi mélypont
utáni fokozatos növekedése a 2000. év-
ben mérséklôdött – a 2000. évi igény
csupán 12 ezer hektár az elôirányzott 18
ezer hektárral szemben. Ez az 1999. évi
forráshiány következménye.

Az 1998. év ôszén és 1999. év tava-
szán (a továbbiakban tenyészeti évben)
a szakmailag elfogadott pályázattal ren-
delkezôk – bízva a támogatásban –
költségvetésük elfogadása elôtt elvé-
gezték a talaj-elôkészítést, gondoskod-
tak az erdôtelepítés megvalósításához
szükséges szaporítóanyagról, elvégez-
ték az elsô kivitelt (ültetést), de egy ré-
szük forráshiány miatt sajnos nem ré-
szesülhetett támogatásban. Az adott év-
ben felhasználható forrás ugyanis jóval
a tenyészeti év megkezdése után válik
ismertté. A szûkös 1999. évi költségve-
tésbôl erdôtelepítésre, erdôszerkezet-
átalakításra, fásításra a tervezettnek
még a felét sem kitevô 2100 millió Ft
összegû elôirányzat jutott. Ennek a 3200
millió Ft összegre sajnos az elôirányzat
növelésére nem nyílt lehetôség, még fe-
jezeten belüli elôirányzat-átcsoportosí-
tással sem, pedig a mezôgazdasági szer-
kezet-átalakítás, a vidékfejlesztés, a bel-
vízveszéllyel rendszeresen fenyegetett
térségek, az ország romló környezeti ál-
lapota, közegészségügyi problémák
(pl. a megnövekedett parlagterületeken
elszaporodott parlagfû okozta pollenal-

lergia) az erdôtelepítés jelenlegi ütemé-
nek növelését kívánják meg.

A 2000. évi pénzügyi forrást illetôen
is hasonló a helyzet.

Az eredetileg elôirányzott erdôtelepí-
tési ütemet csak elôirányzatunknak
megfelelôen (39188/1998, 39096/4/
1998), több évre (3–4 évre) elôre biztosí-
tott, fokozatosan növekvô pénzügyi for-
rás ismeretében lehet elérni. Az erdôte-
lepítések tervezését – a szaporítóanyag
megtermelése, a talaj-elôkészítések stb.
miatt – már két évvel korábban el kell
kezdeni. A tárgyévi elsô kivitelû erdôte-
lepítés növeli a következô években a fo-
lyamatban lévô erdôtelepítések állomá-
nyát, így a determinációt is. Az erdôtele-
pítések célállomány-típustól függô befe-
jezési ideje átlagosan mintegy 6 év.

A 2000. évi országos keretnek az Ál-
lami Erdészeti Szolgálat területi igazga-
tóságaira való lebontásakor és a fel-
használható elôirányzat kiküldésekor
(2000. március 1., 60.235/2000) – az ár-
víz és belvíz okozta károk miatt a folya-
matban lévô erdôtelepítésekben elma-
radó eredménynövekedéssel és a befe-
jezésekkel járó, várható értéknöveke-
dés kiesésével kismértékben kalkulálva
– országosan 4 ezer hektár új erdôtele-
pítés megkezdését engedélyeztük.

Az árvíz és a belvíz okozta károk miatt
jelentôs az eredménynövekedés elmara-
dása. Az érintett igazgatóságok a folya-
matban lévô erdôtelepítéseknél az ezáltal
felszabaduló összeget engedélyünkkel
elsô kivitelû erdôtelepítésekre csoporto-
sították át. Ennek következményeként az

1999. évi ôszi elsô kivitelû erdôtelepíté-
sekkel (az összesnek mintegy kétharma-
da) együtt az 1999/2000. tenyészeti évben
elvégzett elsô kivitelû erdôtelepítés
összesen 10 126 hektár. A tavaszi aszályos
idôszak miatt a tervezettnél sajnos jóval
kisebb lesz az elsô kivitelek eredményes-
sége és a folyamatban lévôk eredmény-
növekedése. Az 1999/2000. tenyészeti év-
ben elvégzett erdôtelepítések igazgatósá-
gonkénti megoszlását célállomány-típu-
sonkénti részletezésben az 1. táblázat,
megyénkénti megoszlását a 2. táblázat,
szektorcsoportonkénti megoszlását pedig
a 3. táblázat mutatja. A legnagyobb mér-
vû erdôtelepítésekre a hátrányos helyze-
tû Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
Bács-Kiskun és Somogy megyében került
sor. Az állami szektorcsoportban kivitele-
zett erdôtelepítés az összesnek 4 százalé-
ka, a többi 96% az egyéb (közösségi 5%,
társult magánerdôk 27%, egyéni 64%.

A 2000. évi igény elsô kivitelû erdôte-
lepítésre 12 ezer hektár volt. Az engedé-
lyezett 4 ezer hektár elsô kivitelû erdôte-
lepítéssel szemben a területileg illetékes
erdôfelügyelôk tavaszi szemléje alapján

A tavaszi 
erdôtelepítésekrôl

1. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés ÁESZ igazgatóságonként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Állami Erdészeti Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Szolgálat területi tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás
igazgatósága keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Budapest 24 14 106 380 13 1 538 48
2. Veszprém 16 182 1 1 207 16 2 8 432 77
3. Szombathely 131 26 389 66 33 645 143
4. Zalaegerszeg 55 12 45 7 5 8 132 26
5. Kaposvár 289 65 233 138 165 16 906 179
6. Pécs 242 83 161 31 17 534 137
7. Kecskemét 45 94 1 035 548 731 288 2 741 86
8. Debrecen 443 68 1 087 1 694 272 3 564 614
9. Miskolc 193 21 143 40 7 404 126
10. Eger 30 71 16 75 31 7 230 50

Összesen             ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 361 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15
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összeállított igazgatósági jelentések sze-
rint a tényleges teljesítmény 10 126 hek-
tár, melynek mintegy 35%-a 1999. évi
ôszi elsô kivitel. Természetesen ebbôl a
nyári erdôsítések mûszaki átvétele alap-
ján megállapított sikeresen erdôsült terü-
let, maximum a 70 százalékos eredmé-
nyességnek megfelelô terület a 2000. évi
támogatás kifizetésének az alapja. Az en-
gedélyezett elsô kiviteltôl való jelentôs
eltérés a következôkkel magyarázható.

– A szakmailag elfogadott erdôtelepíté-
si pályázattal rendelkezôk (a pályázat be-
nyújtási határideje 1999. október 1-je volt)
saját elhatározásukból – bízva az elégséges
támogatásban – szerzôdés és elfogadott
költségvetés nélkül már 1999 ôszén jelen-
tôs elsô kivitelt, az összesnek mintegy két-
harmadát elvégezték. Ezek között vannak
olyanok, akik az eredményes terület utáni
támogatást 2000-ben nem igénylik.

– Lehetôség szerint a minél több szak-
mailag elfogadott pályázat támogatható-
sága és a rendelkezésre álló szaporítóa-

nyag hasznosítása, a minél kisebb mér-
tékû megsemmisítés érdekében az igaz-
gatóságok a pénzügyi lehetôségnél több
elsô kivitelt engedélyeztek azzal, hogy a
szûkös pénzügyi forrás miatt kisebb
eredményességgel veszik át ebben az
évben a megkezdett és a folyamatban lé-
vô erdôtelepítési területeket, és azokat a
tervezett befejezett ápolásokat, tisztítá-
sokat, amelyek a következô évre ha-
laszthatók, ebben az évben forráshiány
miatt támogatásban nem részesülnek.

2000-ben a szemlézett szaporítóanyag
mennyisége 234 millió db, az elôzô évihez
képest mintegy 40 millió darabbal csök-
kent. Ez elsôsorban az erdôtelepítési bi-
zonytalan forrással, illetve forráshiánnyal
magyarázható. A forráshiány következ-
ményének tulajdonítható az is, hogy 2000-
ben 24 millió db csemete került exportra
és a megtermelt csemete mennyiségének
mintegy 5%-a került megsemmisítésre.

– A célállomány-típus a tervezettôl
eltérôen alakult, a nagyobb mértékben

támogatott tölggyel szemben nôtt az ol-
csóbb akác és a nemes nyár részaránya.
Ezáltal több elsô kivitelre jut támogatás.

– A szûkös pénzügyi forrás miatt a
normatív támogatás mértékének a há-
rom évi elmaradt inflációt követô terve-
zett 25% emelése helyett csupán 10%-
os emelést hajtottunk végre.

– Az Állami Erdészeti Szolgálat igazga-
tóságai által jelentett 10 126 hektár elsô ki-
vitelû erdôtelepítésbôl az elôzôekben le-
írt megszorítások ellenére mintegy 2 ezer
hektár elvégzett elsô kivitel az ez évi mû-
szaki átvételek során a tényleges eredmé-
nyesség feltüntetésével forráshiány miatt
nem elszámolható kóddal kerül átvételre,
azaz nem lesz kifizethetô.

A kerethiány miatt el nem fogadott
költségvetések ellenére kivitelezett elsô
kiviteleket, elvégzett befejezett ápolá-
sokat, tisztításokat sajnos nem lehet
ôsszel kifizetni, ezek már a 2001. évi ke-
retet terhelik.

(Az FVM EH jelentése)

2. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés megyénként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Megye tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás

keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Baranya 236 83 161 27 17 524 118
2. Bács-Kiskun 14 80 912 355 723 283 2 367 33
3. Békés 15 6 23 88 132 37
4. Borsod-Abaúj-Z. 193 21 143 40 7 404 126
5. Csongrád 16 8 100 105 8 5 242 17
6. Fejér
7. Gyôr-Moson-Sopron 25 6 282 42 355 79
8. Hajdú-Bihar 5 5 226 329 565 24
9. Heves 7 43 16 50 23 7 146 29
10. Jász-Nagykun-Sz. 31 45 10 96 7 189 57
11. Komárom-Esztergom 10 13 31 7 1 62 12
12. Nógrád 24 28 25 7 84 21
13. Pest 14 1 75 380 6 476 36
14. Somogy 289 65 233 138 165 16 906 179
15. Szabolcs-Szatmár-B. 406 18 851 1 270 265 2 810 523
16. Tolna 6 4 10 17
17. Vas 106 20 107 24 33 290 64
18. Veszprém 16 182 1 207 16 2 8 432 77
19. Zala 55 12 45 7 5 8 123 26

Összesen                  ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 361 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15

3. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés szektorcsoportonként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Szektorcsoport tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás

keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Állami erdôk 220 65 62 40 16 21 424 192
2. Közösségi erdôk 92 59 220 96 58 17 542 85
3. Társult magánerdôk 319 184 17 870 703 477 150 2 720 361
4. Egyéni erdôk 837 328 2 329 2 112 661 173 6 440 848

Összesen                ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 371 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15
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2000-hez képest a következô két évben
ötven százalékkal többel, összesen 134
milliárd forinttal nagyobb forrást bizto-
sít a költségvetési törvényjavaslat az
egyes tárcák által irányított célprogra-
mokra. Az agrártárca jövôre csaknem
30, a Gazdasági Minisztérium pedig 19
milliárd forinttal többet költhet ezen a
jogcímen. Új, 5 milliárd forintos célelôi-
rányzat finanszírozza a jövô évtôl a Szé-
chenyi-terv regionális gazdaságépítési
programjait.

A legtöbbet a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium költhet a jö-
vôben az egyes célfeladatokra. Jövôre és
2002-ben is összesen 108 milliárd forin-
tot oszthat szét a tárca az idei 78,5 milli-
árd után. A többlet nagy része az alapte-
vékenységekhez kötôdô beruházások

támogatási keretében a 25 milliárdos
növekmény. Így erre a célra jövôre 68,1,
2002-ben pedig 65 milliárd forint jut,
amibôl mindkét évben csupán 900 millió
forintot kell a tárcának elôteremtenie. Er-
dôtelepítésre jövôre és 2002-ben is 6 mil-
liárd forintot lehet célelôirányzatból for-
dítani az idei 2,6 milliárd forint után. Te-
rületfejlesztésre jövôre csaknem 22 milli-
árdot, 2002-ben pedig 19,5 milliárd fo-
rintot lehet költeni. 4–5-szörösére nô a
közvetlenül vidékfejlesztésre fordítható
összeg: 4,5, illetve 5,5 milliárdra.

A környezetvédelmi célfeladatokra
fordítható forráskeret jövôre az ideinél
alig több, mint 2 milliárd forinttal 31,1
milliárd forintra bôvül, 2002-ben pedig
32,1 milliárd forintot lehet ezen a jogcí-
men elkölteni.

6 milliárd az erdôkért

Támogatások milliárdjai

Néhány program 2000 2001 2002

Széchenyi-terv +5,0
Út, híd 11,4 4,45 8,5
Agrárberuházás 43,0 68,1 65,0
Erdôtelepítés 2,6 6,0 6,0
Területfejlesztés 22,0 22,0 19,5
Vidékfejlesztés 1,0 4,5 5,5
Kis- és középváll. 6,7 13,4 17,4
Turisztika 8,0 25,0 28,1
K+F 7,9 9,5 11,7
Távközlés, informatika 7,5 31,2 48,0

Erdôtelepítésekre volna
szükség
Az elmúlt 10 évben egyetlen hektárral
sem nôtt a magyarországi erdôk területe,
a zöldövezetek nagysága évente 5-5 és fél
ezer hektárral csökkent, jelenleg 4,7 mil-
lió hektárt tesz ki. Az ország területének
19 százalékát borítja erdô, az egészsége-
sebb környezet megteremtéséhez ennek
jelentôs mértékû bôvítésére van szükség.
Fôként a kirándulásra és egészségügyi
célra igénybe vehetô erdôk bôvítésére
van igény. Nehezíti a kormányzat erdôte-
lepítési terveinek megvalósítását, hogy a
szóba jöhetô földterületek jelentôs része
magánkézben van. A környezetvédelmi
miniszter szerint a jelenleginél nagyobb
állami támogatást kellene adni az erdô-
gazdaságoknak, hogy tevékenységüket
mindinkább a környezet- és természetvé-
delmi érdekek érvényesítésével végez-
hessék. Magyarország teljes erdôterületé-

nek 60 százaléka károsodott, ezen belül
20 százaléka súlyosan. Az sem tesz jót az
erdôk állapotának, hogy tavaly hatálytala-
nították a 30 éve megalkotott favédelmi
törvényt, így ma szinte büntetlenül lehet
kivágni a településeken lévô fákat – írja a
Gazdasági Értesítô 36. heti számában. Eb-
bôl is látszik, hogy bôven van még mit
tenni az összehangolt felvilágosító mun-
kában, szakmánk minden területén.

Emlékülés
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Kara Mikoviny Sámuel, a ne-
ves polihisztor születésének 300., halá-
lának 250. évfordulója alkalmából em-
lékülést rendezett.

III. Károly király a selmecbányai Bá-
nyatisztképzô Tanintézet elsô vezetô ta-
nárának Mikoviny Sámuelt 1735. szep-
tember 28-án nevezte ki.

Megemlékeztek:
Dr. Prof. Emeritus Patvaros József:

Mikoviny Sámuel, a tudós polihisztor
élete és munkássága.

Dr. Führerné dr. Nagy Györgyi, egye-
temi docens: Mikoviny Sámuel ifjúkora
és tanulóévei (1700–1725).

Dr. habil. Bácsatyai László, egyetemi
tanár: Mikoviny Sámuel, az asztrológus
és geometra.

Elismerések
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Millenniumi Emlékplakettet
adományozott az erdô- és vadgazdálko-
dás, vadászat, vadvédelem és a vadászte-
rület tulajdonosainak érdekvédelmében
végzett kiemelkedô munkájukért

Dr. Kovács Árpádnak, a Magyar Bér-
kilövô és Független Vadásztársaságok
Országos Szövetsége elnökének, aki az
FVM Országos Vadgazdálkodási Tanács
tagja;

Csordás Lászlónak, a Magyar Bérki-
lövô és Függelten Vadásztársaságok Or-
szágos Szövetségének alelnökének;

Varga Bélának, a Pro Silva Hungária
Orsz. Szövetség elnökének, a Magyar
Bérkilövô és Független Vadásztársasá-
gok Országos Szövetsége szaktanács-
adójának;

Telegdy Pálnak, a Magánerdôtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szövet-
ségének elnökének, a Magyar Bérkilövô
és Független Vadásztársaságok Országos
Szövetségének szaktanácsdójának.

Az elismerô Millenniumi Emlékpla-
ketteket a Parlamentben Gyimóthy Gé-
za országgyûlési képviselô, az Ország-
gyûlés alelnöke adta át.

Az ünnepélyes átadásnál jelen volt
dr. Barátossy Gábor, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti Hivatalának elnöke és Jakab
István, a Magyarországis Gazdakörök
Országos Szövetségének társelnöke, a
Magyar Mezô- és Erdôgazdasági Érdek-
képviseleti Tanács elnöke.

Az Országos Erdészeti Egyesület
az SZJA 1 százalékából kapott
1.649.000 Ft-ot a küldöttközgyû-
lés határozata alapján az alábbi-
ak szerint használta fel:
szociális segélyezésre 600.000 Ft,
mûködési célokra 1.049.000 Ft.
Ismételten köszönjük tagtársaink
és támogatóink felajánlását!
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Ideig-
lenes Intézményi Tanácsa az Erdômérnö-
ki Kar tanácsának elôterjesztésére HO-
NORIS CAUSA DOCTOR-rá avatta

Dr. Csapody István okleveles erdô-
mérnök, címzetes egyetemi tanárt, nyu-
galmazott botanikai fôtanácsadót;

Ph.D. doktorrá avatta
Lengyel Attila okleveles erdômérnököt;
Az Ember az Erdôért Alapítvány Ku-

ratórium az erdôk érdekében kifejtett
több évtizedes munkájának elismerése-
ként EMBER AZ ERDÔÉRT EMLÉKÉR-
MET adományozott

Fejes Dénes okleveles erdômérnök,
Stift László okleveles erdômérnök,
Steiner József okleveles erdômérnök

részére;
ALMA MATER EMLÉKÉREMBEN ré-

szesültek:
Kalicz Péter okleveles környezet-

mérnök,
Ugró Sándor okelveles erdômérnök;
Hibbey Albert okleveles erdômérnök

felajánlása alapján jutalmat kapott
Kerekes Szilárd III. évf. okleveles

környezetmérnök hallgató, mint a leg-
jobb tanulmányi eredményt elért ma-
gyar anyanyelvû külföldi hallgató.

DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA:
Rubinoklevélben részesült
Dérföldi (Maurer) Antal vasokleve-

les erdômérnök.
Vasoklevélben részesült:
Dr. Kollwentz Ödön gyémántokleve-

les erdômérnök.
Gyémántoklevélben részesültek:
Bubb Gyula aranyokleveles erdô-

mérnök, Dr. Kassai Jenô aranyokleve-
les erdômérnök, Dr. Madas András
aranyokleveles erdômérnök, Nádud-
vary Jenô aranyokleveles erdômérnök.

Aranyoklevélben részesülô okleve-
les erdômérnökök: Bedy Zoltán, Bog-
nár István, Botár Antal, Botos Géza,
Bôsze Aladár, Bulin István, Doklea Ist-
ván, Ernyei István, Földes Kálmán, Dr.
Füry Mihály, Füzi István, Guller Imre,
Dr. Horváth László, Horváth Tivadar,
Juhász Lajos, Keresztes György, Kiss
Antal, Konyecsni Loránd, Lôcsey Iván,
Magyar Antal, Dr. Manninger Ernô,
Mihály László, Mohi György, Nagy Ist-
ván, Németh Ferenc, Dr. Ördögh Zol-
tán, Péter Sándor, Pintér László,
Rohonyi Antal, Rónai Béla, Dr. Rónay
Ferenc, Rössler Károly, Salyámosi Ti-
bor, Dr. Strausz József, Szemzô Gyula,

Dr. Szentkúti Ferenc, Szentpéteri Zol-
tán, Dr. Vancsura Rudolf, Vass Béla,
Zemlényi Árpád, Zilahy Aladár,
Zólyomi László, Zsigó László.

Lux András okleveles kohómérnök,
egyetemünk volt hallgatója és oktatója fel-
ajánlása alapján jutalomban rézsesültek:

Magyar Zsolt IV. évf. okl. erdômér-
nök hallgató a földtudományok terén
(geodézia tárgyból) nyújtott kiemelke-
dô teljesítményéért dr. Kántás Károly
professzor úr emlékére;

Major Zoltán II. évf. okl. faipari mér-
nök hallgató fizika tárgyból elért ki-
emelkedô teljesítményéért dr. Simonyi
Károly professzor úr tiszteletére;

Kiss János Gyôzô IV. évf. okl. faipari
mérnökhallgató Elektrotechnika tárgyból

elért kiemelkedô teljesítményéért Horváth
István tudományos fômunkatárs emléké-
re, aki egyike volt a kiemelkedô szerepet
játszott munkatársaknak a Simonyi prof.
úr által végzett kísérlet során;

Vágó József III. évf. okl. faipari mér-
nök hallgató mechanika tárgyból elért
kiemelkedô teljesítményéért Karlowits
Józsefné sz. Linka Erzsébet laboráns és
Erô János aspiráns tiszteletére, a
Simonyi prof. úr által vezetett kísérlet
során nyújtott teljesítményük emlékére;

Kôrösi Ferenc ny. kohómérnök fel-
ajánlása alapján jutalomban részesült;

Takács Ibolya II. évf. okl. környezet-
mérnök hallgató fizika tárgyból elért ki-
emelkedô teljesítményéért Hauer Alf-
réd adjunktus emlékére, aki fontos sze-
repet játszott Simonyi prof. úr mellett az
elsô magyarországi mesterséges anyag-
átalakítás tárgyi feltételeinek megte-
remtésében.

Egyetemi kitüntetések

Joglesen
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Értesítô
• 2000. évi XXXV. tv. A növényvéde-

lemrôl; 1050
• 38/2000. (VII. 19.) FVM r. A növény-

védelmi és növényegészségügyi
vizsgálatokért fizetendô díjakról szó-
ló 63/1997. (IX. 10.) FM rendelet mó-
dosításáról; 1002

• 45/2000. (VII. 21.) FVM r. Az Állami Er-
dészeti Szolgálat létrehozásáról és
szervezetérôl szóló 37/1996. (XII. 29.)
FM rendelet módosításáról.          1032

Magyar Közlöny
32/2000. (VIII. 29.) PM r. A termô-

földnek nem minôsülô ingatlanok hitel-
biztosítéki értékének meghatározására
vonatkozó módszertani elvekrôl szóló
25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosí-
tásáról.            5529

Az OMÉK erdészet- és vadgazdálkodás
ágazati fôdíját a Gemenci Erdô- és Vad-
gazdaság Rt. kapta a természetvédelmi
szempontokat is érvényesítô magas
színvonalú erdô- és vadgazdálkodásért.

A Gemenci Rt. hosszú idô óta kima-
gasló erdôgazdálkodási tevékenységet
végez, melynek eredményeként minô-

ségi erdei faválasztékokkal jelenik meg
mind a hazai, mind az exportpiacon. A
gemenci szarvasállomány kezelése vi-
lághírû. A Gemencrôl származó
szarvastrófeák a világranglista elôkelô
helyeit foglalják el.

Pintér István
fôosztályvezetô-helyettes
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EUROMOBIL konferencia
Június 27–28-án a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem Apáczai Csere János Tanító-
képzô Fôiskolai Kara adott otthont az
Euromobil 2000 projekt keretén belül
rendezett konferenciának. Dieter
Kohlberg, az osnabrücki egyetem dé-
kánja, Andreas Bortfeld, a verdeni ta-
nártovábbképzô intézet igazgatója és
Kovátsné dr. Németh Mária, a nevelés-
tudományok kandidátusának irányítá-
sával a konferencia témája az egyes or-
szágok reformpedagógiai törekvései-
nek, módszereinek megismerése volt. A
17 fôs küldöttség tagjai európai orszá-
gokból érkeztek (Németország, Auszt-
ria, Finnország).

Kovátsné dr. Németh Mária, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Tanítóképzô Fôiskolai Kar
fôigazgatója a képzôintézményben fo-
lyó kutatások eredményeként létrejött
projektet és annak gyakorlati megvaló-
sulási színterét, a ravazdi erdei iskolát
mutatta be, melyet a szakemberek mo-
dellértékûnek tartottak. Elôadásában
hangsúlyozta, hogy az Erdôpedagógia
program célja a pedagógusjelöltek fel-
készítése egy alternatív oktatási tevé-
kenységre, amely a környezet–egész-
ség–nevelés témákhoz tanórán kívüli,
tanórához kapcsolódó tevékenység-
rendszer megszervezésére, gyakorlati
oktatására irányul. A modell megtekin-
tését követôen Dieter Kohlberg dékán
megállapodás létrehozását kezdemé-
nyezte a Fôiskolai Kar vezetôjével.

Az elsô nap délutánján látogattak el a
vendégek Ravazdra, ahol Kocsis Mi-
hály, a Kisalföldi Erdôgazdasági Rt. ve-
zérigazgató-helyettese tájékoztatta a
konferencia vendégeit a két intézmény
sikeres együttmûködésérôl. Hangsú-
lyozta, hogy az erdô rekreációs funkci-
ója egyre fontosabb szerepet tölt be az
erdôgazdaságok életében, és ennek
fontos mozzanata a legfiatalabb korosz-
tálytól kezdve a természet megszerette-
tésére, megismerésére való nevelés.

Minden erdei iskola önálló arculat
kialakítására törekszik a helyi sajátossá-
gok, lehetôségek figyelembevételével.
Természetesen mindenhol a legfôbb cél
a természeti ismeretek átadásával a
szemléletformálás, környezetünk meg-
becsülése, védelme, jobbítása generáci-
óról generációra. A ravazdi kezdemé-
nyezés azonban egyedülálló Magyaror-
szágon, melynek kiemelt feladata a ta-
nítójelöltek felkészítése az erdei iskolai

programok vezetésére. Így a képzô in-
tézményt elhagyva ezeket a módszere-
ket, eszközöket a leendô tanítók tovább
viszik, majd saját lakókörnyezetükben
is tudják alkalmazni.

Az elôadások folyamán Husz Anikó
és Gôsi Viktória programvezetôk a gya-
korlati tevékenységekbôl adtak ízelítôt.

Husz Anikó a ravazdi Erdészettörté-
neti Gyûjtemény funkciójáról beszélt. A
tárlat bemutatása, vezetése során a taní-
tójelöltek és a gyermekek megismerhe-
tik az erdôgazdálkodás lényegét, az er-
dô szerepét, a pannonhalmi dombság
állat- és növényvilágát, földrajzát, vé-
dett természeti kincseit, a környezetvé-
delem fontosságát, a fa feldolgozásának
és az erdei melléktermékek felhaszná-
lásának lehetôségeit.

Tárlatvezetéskor alkalom nyílik a ma-
gyar nép gazdag hagyomány- és hiede-
lem-világának megismerésére is (fa mint
szimbólum, fával kapcsolatos népszoká-
sok). A tárlatvezetés sajátossága, hogy a
gyermekek aktív résztvevôi a tárlatveze-
tô programnak, hiszen feladatok, találós-
kérdések, közvetlen tapasztalatszerzés
egészíti ki az érdekes látnivalókat.

Gôsi Viktória az egynapos progra-
mok tevékenységformáin keresztül
szemléltette a kultúrtörténeti emlékhe-
lyeket, tantúrákat, természetismereti fog-
lalkozásokat. A foglalkozások közben a
természetben gyûjtött, évszakoknak
megfelelô anyagokból készült különbö-
zô természeti képek, kézimunkák nagy
érdeklôdést keltettek. Az erdei iskolai
program alapvetô elvei a közvetlen ér-
zékszervi tapasztalatszerzés, a játékos
módszerek alkalmazása, a komplexitás,
a sokoldalú ismeretszerzés. 2000 máju-
sától június végéig 600 óvodás, kisisko-
lás, felsô tagozatos tanuló vett részt az
erdei iskolai programban. Fôként a lakó-
telepek óvodáiban népszerû a természet
megismerésére nevelés ezen formája.

Másnap a Tanítóképzô Fôiskolai Ka-
ron folytatódott tovább a szakmai prog-
ram. A konferencia résztvevôi betekin-
tést nyerhettek a képzôintézmény vizu-
ális mûhelyébe, ahol Borbély Károly
tanszékvezetô fôiskolai docens – az Er-
dôpedagógia projekt szellemében – a
természet és az ember szoros kapcsola-
tát elemezte a mindennapi életet meg-
határozó szokásokon, hagyományokon
keresztül.

Gôsi Viktória
programvezetô

NATUROPA
az erdôkrôl
A természetvédelmet szolgáló nemzet-
közi folyóirat, a NATUROPA 1991. 91.
számában több, erdôt érintô közlést ta-
lálunk, ezekbôl idézünk:

– Az ôshonos és hasznosított európai
fa- és cserjefajok száma 100 körül van,
ugyanakkor egyetlen, trópusi esôer-
dôkkel rendelkezô országban,
Malajziában ez a szám 700 körüli. Be-
szédes bizonyíték arra, mekkora kár ke-
letkezhet a természeti sokféleségben,
ha a trópusi esôerdôk kiirtását nem tud-
juk valamiképp megfékezni.

– Az erdôk természeti értékeinek
megôrzésében két alapelv érvényesíté-
sérôl kell gondoskodnunk: 1. az ôser-
dôk teljes védelme, vagyis minden em-
beri tevékenységet – beleértve a fahasz-
nálatokat, útépítést stb. – le kell bennük
állítani. 2. Az egyéb erdôkben az erdô-
ket a tartamosság vezérlô elvének meg-
tartásával kell kezelnünk, különös fi-
gyelemmel környezetükre.

– A botanikus kertek szerepköre a
korábbihoz képest bôvül. Vagyis a nö-
vényrendszertani stb. kutatásokon kívül
a botanikus kerteknek kell beren-
dezkedniük a veszélyeztetett növényfa-
jok szaporítóanyagának elôállítására is.

Ref. dr. Szodfridt István

Az Egri Erdészet ismét gyászol. Különö-
sen szívszorító azonban egy, még a

férfikora delét el sem ért kollégát gyászolni.
Csákvári István 1964. október 13-án

született Egerben. Az általános iskola
elvégzése után jelentkezett a Dobó Ist-
ván Erdészeti Szakközépiskolába, ahol
1983-ban érettségizett és 1986-ban tech-
nikus vizsgát tett.

Rövid erdôrendezési gyakorlat és a ka-
tonai szolgálat letöltése után 1985 szep-
temberétôl szolgált az Egri Erdészetnél
gyakornokként, rakodókezelô és kerület-
vezetô erdészként Bélapátfalván és Bala-
tonban. Munkáját igyekezett mindig be-
csületesen ellátni, fogékony volt az újra,
idôsebb kollégái tanácsait meghallgatta.

Családi élete is kiegyensúlyozott volt.
Boldogságban élt feleségével és két kisfi-
ával a bélapátfalvai szolgálati lakásban.

Ám úgy látszik, belül mégis valami
emészthette. Nemrég vesztette el édesap-
ját, és a tragédia megtörte. Július 11-én
több betegségtôl gyötörve kórházba ke-
rült, ahol végig öntudatlan volt és augusz-
tus 9-én visszaadta lelkét teremtôjének.

Garamszegi István
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Amillenniumi zászlóavatás díszven-
dége, s egyben a zászló átadója
Dávid Ibolya miniszter asszony

volt Vigántpetenden.
A mûemléktemplom dombján, ahol

néhány éve még az Országos Erdészeti
Egyesület által szervezett fafaragó tábor
résztvevôinek vésôi csattogtak – méltó
körülmények között adta át a miniszter
asszony az emlékzászlót. A piciny Bala-
ton-felvidéki község apraja-nagyja jelen
volt az ünnepségen. Csak remélni lehet,
hogy mindazok a tizenévesek, akik se-
gédkeztek az ünnepségen, éppúgy át-
érezték az esemény fontosságát, mint
ahogy a fafaragó tábor idején kíváncsis-
kodtak, hogy hogyan fejtik le a farön-
kökrôl a felesleges forgácsokat.

A miniszter asszony zsúfolt programja
ellenére volt szíves idôt szakítani, hogy
az Erdészeti Lapok olvasóinak néhány
biztató szót szóljon, és azt az erdôhöz, a
természethez való ragaszkodását gyer-
mekkori emlékeivel bizonyítsa.

Hálát adok az Istennek, hogy gyer-
mekéveimet a bajai ártéri erdôkben
tölthettem, mondta a miniszterasszony.
A bajai élet egy életforma. Az ártéri er-

dôk szigetvilágá-
ban az arra fogé-
kony gyerekek
igazi paradicsom-
ban tölthetik a
hétvégéket, és az
olyannyira várt
szünidôt. Az egész
nyarat a szigete-
ken töltöttük. Ta-
lán még emlékez-
nek az olvasók kö-
zül néhányan a te-
repszínû össze-
gombolható kato-
nai sátorra, melyet
egy-egy behajló
fûzfaágra kötöz-
tünk, és friss szé-
nával – melynek
semmivel össze
nem keverhetô il-
lata volt – bélel-
tünk a pokróc alá.
A sátraktól néhány
lépésre a Duna,
mely méltóságtel-
jesen hömpöly-

gött. Éjszaka apróbb
neszeibôl tudtuk, hogy ott van mellet-
tünk. Az égigérô tábortüzek, melyek
parazsánál oly illatosan pirult a
nyársratûzött hal vagy szalonna, felejt-
hetetlen, s egyben meghatározó élmé-
nyek voltak. Álomba ringatott az egész
napos fürdôzés fáradtsága, s melyhez a
rablóhalak halk vagy olykor erôteljes
csobbanása és a dohogó lapátkerekes
hajók adták az altatózenét. Csodálatos
élmény volt. Elég volt kiülni a tiszta fö-
venyre és ott figyelni a természetet, éj-
szaka pedig a csillagokat bámulni, me-
lyet ma oly másodlagosnak tartunk. Pe-
dig életünk a természet megtartásától
függ.

Pécsi egyetemista éveimben – s most
is – bejártam a fél világot, de mindig
visszavágyom a bajai ártéri erdôk és a
Duna holtágak alkotta szigetvilágába.
Családommal ma is elmegyünk e csoda-
országba, ladikot vagy kajakokat cipelve
az egyik homokpadról a másikba. Gyer-
mekeimnek szeretném átadni mindazt
az élményt, amit én átéltem. A holtágak
fölött kifeszített kötélen való csúszdá-
zást, melynek vízbecsobbanás lett a vé-
ge. Az iszapbirkózás, a fövényt talpunk-

kal tapicskoló és lábujjaink között fel-
bukkanó homokszemek pergése sem-
mihez nem hasonlítható. Végtelenül saj-
nálom azokat a gyermekeket, akiknek
ebben az élményben nem lehet részük.

A víz megnyugtató és nyitottak a vízi
emberek is, akik a természet törvényei
szerint élnek. Mert létük ettôl függ.
„Csak a törvény a tiszta beszéd” –
mondja József Attila, s igaza van. A Ter-
mészet törvénye az igazi, s lehet, hogy
ezért lettem a törvény szolgálója.

Körülbelül tíz éves voltam, amikor
elôször átúsztam a Dunát. Majdnem
ottvesztem. Félúton evickéltem, amikor
rájöttem, hogy itt még baj is lehet. Ör-
vény, örvény hátán... De szó szerint
megúsztam-átúsztam. A kaland mély
nyomokat hagyott bennem.

A bajai híd halálos örvényléseit is ta-
pasztaltam. Sokan fulladtak itt a Duná-
ba. Én is megpróbáltam a közelükbe
úszni. Valamiféle kihívást éreztem,
hogy meg kell tennem. Megtettem, de
nem ajánlom senkinek.

Úgy tûnt, hogy órákig úsztam kemé-
nyen a hídpillér közelében, mígnem si-
került partra érnem. És akkor jöttem rá,
hogy nem szabad a természetet kihívni
magunk ellen. Sajnos az ember olykor
más dimenzióban érzi jól magát. S le-
het, hogy ez lesz a veszte.

Az erdészek nap mint nap tapasztal-
hatják a természet törvényeit. De vajon
tudnak-e úgy munkálkodni, hogy köz-
ben az egyre szaporodó emberiség igé-
nyeinek is megfeleljenek... No, de ez az
Önök szakmájának a nagy kihívása,
aminek remélem, meg tudnak felelni.

Miniszter asszony köszönöm, hogy
az Erdészeti Lapok rendelkezésére állt.

Pápai Gábor
Dávid Ibolya igazságügyminiszter

részt vett az idei Balaton-átúszó kihívá-
son is, és két és fél órás ideje remek
kondícióra utal. (A szerk.)

Érdekképviseleti
tanács alakult
Megalakult a Magyar Mezô- és Erdôgaz-
dasági Érdekképviseleti Tanács. A taná-
csot kilenc szervezet alakította meg: a
gazdakörök, a kertészek, a magánerdô-
tulajdonosok, a német gazdaszövetség,
a mezôgazdasági társaságok szövetsé-
ge, a Hangya szövetkezetek, az Agrya, a
vadásztársaságok és a kertészek szövet-
sége. Az elnök Jakab István lett.

(Vas Népe)

Dávid Ibolya miniszter-
asszony Vigántpetenden

Jobbról a miniszterasszony, balról Marton Istvánné polgármester
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Az „Erdészeti Lapok” szaklap nyelvhe-
lyességi írásokat is közöl, az Országos Er-
dészeti Egyesület az idei székesfehérvári
vándorgyûlésre megjelentette dr. Grétsy
László: A mi nyelvünk címû kötetét.

Ez egyúttal nemcsak azt jelzi, hogy
maga az erdô is költészet, nem csupán
építôanyag, tûzre való fa, hanem eszté-
tikai szépség, a népköltészet és mûköl-
tészet örökös és kifogyhatatlan ihletôje,
s nem is mellékesen: földünk tüdôje. És
jelez még valamit: a magyar erdész
szakemberek mûveltségi szintjét, kultu-
rális igényét.

Apropó, székesfehérvári vándorgyûlés!
Az erdészeti szaklap a négy terepbe-

mutató történetét is ismerteti. Megis-
merkedhetünk Székesfehérvár, Pákozd
(A pákozdi csata), Mecsér puszta,
Soponya, Tácz történetével, a váli va-
daskerttel, s az elmondottak után az
már természetes, ugye, hogy néhai jó
Vajda János (Ady szavai) a Vaáli erdô-
ben címû versét is közlik.

Milyen kár, hogy a mi erdészeink
csak kivételes esetekben juthatnak hoz-
zá ehhez a laphoz.

Nincs pénz, az ebverte!
Sylvester Lajos

(Háromszék, erdélyi napilap)
* * *

Tudták-e, hogy a magyar erdészek
szorgalmas, lelkes amatôr nyelvmûve-
lôk és áldozatkész nyelvápolók,
nyelvôrzôk? Egyáltalán nem kell res-
telkedniük, ha errôl még nem hallot-
tak, olvastak, hiszen jómagam is csak
most, A mi nyelvünk címû, Grétsy
László nyelvészprofesszor nevével
fémjelzett, szívet-lelket gyönyörködte-
tô könyv kézbe vételekor értesültem e
kuriózumról. E testes, államiságunk
millenniumához méltó kötet ugyanis
az “Erdészek a magyar nyelvért” elne-
vezésû, anyagi támogatásban is meg-
nyilvánuló kezdeményezésnek kö-
szönheti megszületését. A maga ne-
mében páratlan, zavarba ejtôen gaz-
dag gyûjteményben megtalálható író-
ink, költôink anyanyelvünkrôl írt ta-
núságtételének színe-java.

(Színes RTV)
* * *

Grétsy László hatalmas munkával
gyûjtötte egybe a rengeteg mûvet.
Munkájához – ne feledjük el megemlí-
teni! – az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnöksége is támogatást nyújtott.
Hogy hiába tette volna? Talán nem.

Hisz nemcsak olvasmányt, különleges
tematikájú szöveggyûjteményt készí-
tett, hanem hasznos kézikönyvet is.
Ma, amikor alkalmi és hivatalos szó-
nokok hada tolong a közéletben, kis
és nagy ünnepekre kell beszédekkel
elôrukkolniuk polgármestereknek,
helyi notabilitásoknak, miniszterek-
nek, bizony jól jön egy ilyen súgó.
Csak fel kell lapozni, s máris válogatni
lehet a jobbnál jobb idézetekbôl.

(Magyar Nemzet)
* * *

Ezért érzem nyelvvédô fegyvertény-
nek, hogy a Tinta Kiadó megjelentette
A mi nyelvünk címû, majd félezer ol-
dalas szemelvénygyûjteményét ma-
gyar íróknak, költôknek anyanyelvün-

ket dicsérô, méltató munkáiból. Meg-
lepô, hogy a könyv az Országos Erdé-
szeti Egyesület támogatásával jelent
meg.

(Szabad Föld)
* * *

Mint ahogy az sem baj (sôt!), hogy mert
mai nyelvészeink, könyvkiadóink öne-
rejébôl – pénz, pénz, pénz! – belátható
idôn belül aligha láthatott volna napvilá-
got egy, a nyelvünket dicsérô-ünneplô
félezer oldalas kötet, hát a hazai erdé-
szek fogtak össze: ez egyszer ne faülte-
téssel, hanem jeles íróink, költôink nyelv
ihlette alkotásainak összegereblyézteté-
sével hagyjanak emléket a következô
nemzedékeknek.

(Népszabadság)

Sajtóvisszhang a „Mi nyelvünk”-rôl

Egyre több erdôgazdaság keretein be-
lül hallani olyan hangokat, hogy erdé-
szeket is vállalkozói formában szeretné
az erdôgazdaság foglalkoztatni. Persze
erre még kialakult formáról nem hallot-
tam, de ezért hadd szabadjon rövid
eszmefuttatást végeznem a témában. A
gazdaságok vezetôsége már nagyon
korán rájött arra, hogy a legnagyobb ki-
adásokat a dolgozók munkabére adja,
melyeken spórolni nagyon nehéz és
egy bizonyos összeg alatt nem is lehet.
Ezért kezdték már a rendszerváltás
után a fizikaidolgozó-állományt a leg-
minimálisabb szintre (több helyen nul-
lára) csökkenteni, mert így olyan kia-
dások alól mentesültek, amelyek a
munkabérek terén óriási megtakarítá-
sokat eredményeztek. Arra senki nem
gondolt, hogy azok között a dolgozók
között voltak olyan munkások, akik az
erdôn élték le az életüket és a kisujjuk-
ban volt az összes erdei munka. A
munkájuk minôsége is az erdôt szolgál-
ta. Ezek után az erdészekre bízták,
hogy hozzanak vállalkozókat a mun-
kákra, mert ugye csak ezeknek a mun-
káknak az elvégzésébôl van az erdô-
gazdaságoknak is bevételük. Ekkor
alakult ki az, hogy a tsz-traktoros faki-
termelô vállalkozó lett, a munkanélküli
bányászból, kohászból erdômûvelô, és
bár nem értett hozzá, de az erdész nagy
türelmének és jó oktató voltának kö-
szönhetôen 10 év alatt végre elmond-

hatjuk, hogy kineveltünk néhány jó bri-
gádot, míg a valóban erre képzett szak-
emberek (erdészeti szakmunkások) zö-
me eltûnt az erdôbôl.

Most, hogy már elfogyott a leépíthe-
tô fizikai dolgozók hada, átterelôdött a
figyelem az erdészek körére. Egy ideig
csak a kerületnagyságokat növelték a
csillagos égig, nem foglalkozva avval,
hogy szegény embernek mennyi mun-
kát adnak, és ezt el tudja-e  végezni,
esetleg még egy kicsit tetézték munká-
ját a vadászattal is, hogy ne legyen se éj-
jele, se nappala. Mindezt persze olyan
fizetésekor, hogy otthon már a család
zúgolódott. Erre most beállítanak hoz-
zá, hogy legyen vállalkozó, mert akkor
már ô sem terheli a vállalati büdzsét a
munkabérével. Persze a becsületes er-
dész addigra annyira elszegényedett,
hogy csak annyit tud kérdezni, hogy:
mibôl? No, de most próbáljuk megnéz-
ni, mire kell ez a pénz. Miközben az er-
dészek fizetését nem, csak a feladataik
mértékét növelték, azalatt a vezetôk
pénze a többszörösére emelkedett. Ha
még az erdész vállalkozó lenne, akkor
az ô munkabére is felszabadulna. Ha
csak a havi illetményeket vesszük figye-
lembe, akkor látható, hogy egy mérnök
fizetése 2-3 erdész fizetését teszi ki. Hol
itt a takarékoskodás? A mai viszonyok
között több a mérnök a gazdaságoknál,
mint az erdész. Ezt az urak az egyre nö-
vekvô feladataikkal magyarázzák, mi-

Hurrá, vállalkozunk!
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közben ugyanezt az erdésznél észre
sem veszik.

Térjünk vissza az erdész vállalkozá-
sára. Tudjuk, hogy ez már mûködô do-
log, hiszen sok kolléga végzi a magán-
erdôk a magánerdôk feladatainak inté-
zését vállalkozásban. Tehát nem
újkeletû dolog, és véleményem szerint
minden jó erdész ezt el is tudná végez-
ni. Azonban itt most akad egy bökke-
nô. Ha ugyanis az erdész elvállalja egy
erdôterület erdészeti munkájának az
irányítását az éves tervek készítésétôl
kezdve az összes munka megszervezé-
sén és kivitelezésén át az eladásig, ak-
kor mindek oda egy teljes erdôgazda-
sági apparátus, akik láttamozni fogják
az elvégzett munkákat, elszámolják a
bért és beszedik a pénzt. Hol itt a lét-
szám-racionalizálás? Ehhez elegendô
lenne az erdôfelügyelôségek néhány
fôvel való felfejlesztése, mint ahogy
azt a vadgazdálkodásban tették. Az er-
dôfenntartási járulék kérdését kellene
központilag megoldani. Az erdészek
pályázat útján nyernék el bizonyos te-
rületek kezelésének jogát és kész. A
felügyelôség erdôtervezési irodákat
bízna meg az erdôtervek elkészítésé-
vel, akár azt is vállalkozói formában, il-
letve megnövekedne a fakereskedôk
köre is, akik az erdészeket járva vásá-
rolnák fel a faanyagot.

Tudom, most sok emberben ezek a
sorok megütközést keltettek, és min-
denki azt gondolja, hogy ez az ember
nem normális. Ha mégis belegondo-
lunk, ez már mûködik a magánerdô-
birtokosoknál, miért ne mûködne ez az
állami területeken. Itt az lenne a kü-
lönbség, hogy az esetleges hasznot az
állam kasszírozná be. Akkor sok vezetô
beosztású személy vakarhatná a fejét,
nem mindegyik tudna versenyezni az
erdészeivel szakmai téren, pedig a ver-
seny itt egyenlô esélyes lenne. Még azt
is el tudnám képzelni, hogy néhány rá-
termett vezetô összefogva régi erdésze-
it, egy olyan vállalkozást indít, ahol ez a
társaság nagyobb terület kezelését vál-
lalná fel.

A másik oldalról valószínûleg az a
támadás érne, hogy a mérnökök ellen
vagyok. Nos, erre nagyon egyszerû a
válaszom, hogy magam is mérnök va-
gyok, de akár a tô mellett is megállom
a helyem. Ha az általam felvázoltak
mûködnének, akkor én is egyenlô
eséllyel indulnék a munkák megszer-
zésében, hiszen a tudásunk lenne a
mérce.

Azt is tudom, hogy ez a rendszer
nem feltétlenül válna az erdô javára,

hiszen minden erdész célja az lenne,
hogy minél több hasznot termeljen ki.
Ez igaz, de nézzünk körül most a há-
zunk táján. A jelenlegi rendszerben az
erdôgazdaságok is nyereségorientált
vállalatok. Az ÁPV Rt. minden évben
kiadja erdôgazdaságokra vetítve, hogy
milyen éves eredményt kell produkál-
niuk, és egyáltalán nem foglalkozik
avval, hogy milyen úton-módon teszi
ezt. Persze a vállalatok vezérigazgatói
is ezt fogják kihajtani a beosztottakból
és így átvitt értelemben az erdôbôl, hi-
szen az ô székük forog kockán egy
rossz év végi mérleggel, hiszen min-
den bizonyos keretszámokhoz van
kapcsolva. Itt azért szeretnék a vezér-
igazgatók pártjára állni, hiszen az ô ál-
lásukat nemcsak az erdôgazdaság
mindenkori gazdasági helyzete, ha-
nem a változó politikai helyzet is inga-
taggá teszi. A piacgazdaság nem fo-
gadja el a szociális indokokat. A baj
csak egyedül az, hogy a fa mögött már
nem látják meg az erdôt. Kérdem én,
itt akkor nem a rablógazdálkodás ér-
vényesül? A nagy öregek már évszáza-
dokkal ezelôtt megmondták, hogy

amit kiveszünk az erdôbôl, azt vissza
is kell tennünk. Csak így érhetünk el
tartamos gazdálkodást. Ehhez viszont
jó és állandó szakemberekre van szük-
ség kinn az erdôn és nem az irodákat
megtöltô, a bürokráciát erôsítô embe-
rekre.

Van alkalmam beszélni sok idôs
nyugdíjas erdésszel, akik egész életü-
ket az erdôben élték le, és mindannyi-
an azt mondják, hogy az erdészetnek
már megszûnt a varázsa, a mai viszo-
nyok között semmi pénzért nem csi-
nálnák. Az erdônek állandó jó felké-
szültségû kezelôkre van szüksége,
akik nemcsak egy részlet fakitermelé-
sét vagy telepítését, felújítását tudják
levezetni, hanem az erdô történelmét
is ismerik, és minden fát ismerôsük-
ként üdvözölnek. Hát kedves veze-
tôk, kérem gondolkozzanak el ezen,
és javaslom, inkább becsüljék meg
ezeket az embereket, mert ha egy vál-
lalatnál elfogynak a beosztottak, ak-
kor a végén már a fônöknek kell dol-
gozni!

Erdész üdvözlettel:
Tesch Tamás

Az Erdészeti Lapok június számához
mellékelt „Vita az erdôrôl” kiadvány
késztet arra, hogy a lakóhelyemen és a
szomszédos község területén végzett
tavaszi fásításról hírt adjak.

Az itt élô nyugdíjas erdész és nyugdí-
jas hivatásos vadász szorgalmazására a
Vasvári Erdészeti Igazgatóság hirdetése
nyomán Gencsapáti község önkor-
mányzata 300 db, Perenye község ön-
kormányzata 200 db lucfenyôcsemetét
rendelt a községek közterületeinek fásí-
tásához.

Április 12-én a községek belterületén
fiatalok serénykedtek, ültették a facse-
metéket. Kovács Attila tanár irányítása
mellett a szombathelyi Herman Ottó
Mezôgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzô Intézet érettségi
elôtt álló vadásztanulói – gyakorlati ok-
tatás keretében – nyújtottak segítséget a
két községnek.

A fásítást a községek belterületein,
sportpálya, temetô, játszótér környékén
végezték. Munkájukkal bebizonyítot-
ták, hogy tanulmányaik során nemcsak
a vadászati ismereteket sajátították el,
hanem az erdészeti tudományok terén
is jártasságra tettek szert.

A községek lakosai méltán bízhatnak
abban, hogy a diákok által elültetett cse-
meték szépen díszlenek majd. Lomboza-
tuk felfogja a szálló port, a gépkocsik ál-
tal kibocsátott kipufogógázt, elnyeli a
szén-dioxidot és ózondús levegôvel
árasztja el környezetét. Felnôve megtörik
a kellemetlen szél erejét, felfogják a nagy
mennyiségû csapadékot, elárasztástól
megvédve a környezetet. Nem utolsósor-
ban kellemes esztétikai benyomást kelte-
nek – fôleg télen –, amikor zöldellô koro-
nájukkal emelik a községek képét.

A két község önkormányzata, meg-
köszönve a diákok munkáját, a helyi
„Hírmondó” útján fordult a lakosság-
hoz, kérve, hogy a tanulók által ültetett
fácskákat gondozzák, védjék meg a
vandál pusztítóktól.

A leírtakból is megállapíthatjuk,
hogy az erdész az életét a fa, az erdô
nevelésének, szeretetének szenteli.
Ettôl az érzésétôl a haláláig nem sza-
badult, hanem amíg ereje engedi, le-
hetôségei szerint cselekszik a termé-
szetért, az ország faállományának nö-
veléséért.

Schalkház Lipót
alpolgármester

Nyugdíjasok a közért
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A selmecbányai címer fejlôdésé-
nek következô korszaka a Szent
Katalin templom egykori fôbejá-

rata fölötti nagy hatású, 1555-ös évszá-
mú festett címervariáció köré szervezô-
dik (11. kép). Nem csoda, hiszen deko-
ratív, s címertani szempontból is szép
megkomponálású. A városfal közepén
ismét kaputorony látható, s az egész fal-
részen jelölték a kváderköves falazást. A
tornyon megtaláljuk a felül félköríves
záródású ikerablakot is, valamint
ugyanott és a falon megjelennek az ún.
kulcslyuk alakú lôrések, melyek már a
tûzfegyverek alkalmazásának korát jel-
zik. Alkalmasint összefüggésben lehet
ez a momentum az Óvár 1546-tól törté-
nô kialakításával, mely az 1515-ben be-
fejezett gótikus plébániatemplom átala-
kítását jelentette. A fenti címert minden-
képp már az átépítés után festették az
eredetileg a bányászoknak szánt, de a
plébániatemplom átépítése után na-
gyobb jelentôségûvé vált Szent Katalin
templom akkori fôbejárata fölé.

A négy bányászszerszám az eredeti
elrendezésben található a címerben, s a
két sárkány négy-négy lábával tartja a
karéjosan kivágott címerpajzsot. A két
hajlított tartású, körbe komponált sár-
kány farka és kiöltött nyelve kereszte-
zôdik. Ez a harmonikus elrendezés
hosszú idôn keresztül megmaradt a
selmecbányai címerben.

Közvetlen hatását, mondhatni máso-
latát láthatjuk az Óvár harangtornyának
oldalán elhelyezett 1578-as évszámú
kôcímeregyüttes városi címert bemuta-
tó részében, valamint a XVII. század el-
sô felében használt városi nagypecsét-
ben (12. kép) és a selmecbányai bánya-
társláda 1650-bôl való díszkalapácsá-
nak fején lévô címerben (13. kép).
Ugyancsak nagyon hasonló a XVII. szá-
zad elején használt selmecbányai nagy
pecséten, de ezen – mint a többi körira-
tos pecséten – a város kezdôbetûjének
helyén csak egy ornamentális díszít-
mény látható, s a pecsétekre már az
elôbbi csoportban is jellemzô módon a
bányászkapa és az egyágú csákány he-
lyet cserél.

Távolabbi a rokonság az 1666-os év-
számot viselô typarium (14. kép), vala-
mint a hozzá tartozó kisebb, az évszám
helyett a pajzs fölött rózsát viselô typa-
rium címere (15. kép) és az 1555-ös fal-

kép között. A kör keresztmetszetû to-
rony itt szögletessé válik, s a régebbi
ikerablak helyett egyetlen ablakot mu-
tat. Ez felül ívelt, s egy függôleges és
egy vízszintes osztással barokkos for-
mát ölt. A kulcslyuk alakú lôrések he-
lyett pedig ismét szögleteseket találunk
a városfalon.

A selmecbányai címer telamonjainak
részletes vizsgálatára és magyarázatára
a jelen tanulmány szûk terjedelme nem
ad lehetôséget, így ezt a jövôben külön
cikkben fogom megtenni. Most csak
annyit kívánok rögzíteni, hogy a címer-
tartó sárkányok hol és mikor válnak
gyíkokká. Az elsô címer, melyen
Selmecbánya sárkányai gyíknak látsza-
nak a Kopogtató, közismert nevén a
Klopacska épületén lévô, 1681-bôl
származó bányásztársládai címer (16.
kép). Ez szorosan véve nem
selmecbányai városi címer ugyan, de a
gyíkok nyilvánvalóan Selmecbányára
utalnak. Az 1703-as Miksa-féle bánya-
rendtartás elsô oldalának metszetérôl
ismerjük az elsô selmecbányai címert,
ahol már gyíkok szerepelnek (17. kép).
Ez a megfogalmazás már elôrevetíti a
pajzstartók bevonulását a címerpajzs
belsô díszei közé. Schmidt Antal 1751-
es dicsôségkapu-tervéhez készített ak-
varelljén pedig már a barokkos pajzson
belül láthatjuk a két pajzstartó gyíkot
(18. kép). Hogy semmi kétség se lehes-
sen, a pajzs mezôjének színe kék. Va-
gyis a selmecbányai címerben még az
egyesítés elôtt megtörtént ez a folya-
mat.

Elérkeztünk tehát az egyesített címe-
rig. Ebben a változatban, mely a legis-
mertebb Selmecbánya címervariációját
képezi, Selmec- és Bélabánya szabad
királyi bányavárosok címereit egyesítet-
ték, minthogy Bélabánya leromlott eg-
zisztenciális állapota ekkor már régen
nem indokolta az önálló státust.

Fejérbánya, azaz Bélabánya (Dilln)
eredetileg is Selmecbányához tartozó
bányásztelepülés volt. A XV. század kö-
zepén, a bányászati tevékenység fellen-
dülésével aztán önálló településsé vált,
és megkapta a szabad királyi város ran-
got is. Címere a történelem folyamán
többször is változott. A legkorábbi címe-
re 1473-ból ismert, de mind ez, mind a
késôbbi címerképet is megújító ado-
mánylevelek nem azt a változatot mutat-

SZEMÁN ATTILA

Selmecbánya címerei
II. rész

11. A Szent Katalin templom egykori fôbejá-
rata fölötti festett címer (1555)

12. A XVII. század elsô felében használt
nagypecsét címere

13. Aselmecbányai bányatársláda dísz bányász-
kalapácsának fején lévô vésett címer (1650)

14. Az 1666-os évszámot viselô városi typa-
rium címere
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ják, melyet az 1788-as címeregyesítésnél
a selmecbányai címerpajzsba illesztet-
tek. A Tagányi-féle (Magyarország cí-
mertára, Budapest, 1880) „régi”
bélabányai címer az 1572-es megújítás
képét mutatja (19. kép). Ebbôl a variáci-
óból vezethetô le az 1788-as egyesített
címer felsô részén látható kis címerpajzs,
melynek elsô elôfordulását a már emlí-
tett, 1703-as metszetrôl ismerjük (20.
kép). A körbe komponált címer már az
egyesített címerrôl ismert, négy sarkán
nyúlványokkal ellátott barokkos pajzs-
ban helyezkedik el, melynek mezôszíne
a kék és vörös variációk után elôször itt
utal a fekete színre négyzetrácsos vonal-
kázásával. Az ezüst fejû és arany nyelû
keresztezett ékbôl és kalapácsból álló
bányászjelvényt és a szimmetrikusan el-
helyezett négy arany golyót látjuk csak
benne. A bányászkapát és egyágú csá-
kányt azonban megtalálhatjuk, mintegy
külsô díszként a pajzs két alsó sarkán lé-
vô nyúlványba tekerve.

Az egyesített címer legautentikusabb
megjelenítése a városi pecsétnyomón
található, így azt ez alapján ismertetem
(21. kép). A typarium kör alakú mezô-
jében – melyet a más helyütt megjelenô
címerábrázolások alapján kerek pajzs-
nak nevezhetünk – láthatjuk a címert. A
címeregyesítést úgy hajtották végre,
hogy az ismertetett bélabányai címer-
pajzsot a selmecbányai címerkép tor-
nya fölé helyezték mint kis pajzsot. A
kis pajzs négyzetrácsos vonalkázású,
tehát fekete, ellentétben több közle-
mény leírásával. Itt azonban már a pajzs
mindkét oldalán egykarú csákányt talá-
lunk. A széles ezüst keretelés nyilván a
mázra fém, fémre máz elvet volt hiva-
tott érvényesíteni. Az immár pajzson
belül elhelyezkedô gyíkká szelídült sár-
kányok azonban értelemszerûleg nem
a pajzs szélét, hanem a pajzsszerûen le-
kerekített aljú városfalat fogják karmuk-
kal. Ez a selmecbányai vár a XVII. szá-

zad eleji pecsétlôn levôhöz hasonlít leg-
inkább, de a fal pártázata annak magas-
ságában a kaputornyon is körülfut,
egyesítve a két korábbi változatot. A to-
rony és fal találkozási pontjába már
nincs szerszám helyezve, s a kapu jobb
oldalán bányászkapa, bal oldalán pedig
kétágú csákány látható. A szerszámvál-
toztatás nyilván úgy alakult ki, hogy
azok lehetôleg ne ismétlôdjenek. Így az
egyesített pajzson egyedül az egyágú
csákányból látható kettô.

1848-ban a forradalmi kormány be-
lügyminisztere engedélyt adott
Bélabánya bányavárosnak ismét a kü-
lönválásra, s így a két bányaváros az
1868-as újraegyesítésig külön címert is
használt. A Tagányi által közreadott „ré-
gi” (22. kép) és „új” (23. kép)
selmecbányai címer erre az idôszakra
vonatkozik! A többek által 1788-asként
leírt összetett címerben a felsô
bélabányai kis pajzs színe valóban kék,
de ez csak késôbb, 1868 és 1960 között
volt használatban. A Tagányi által régi-
nek nevezett, csak a selmecbányai ele-
meket tartalmazó pajzs viszont 1848 és
1868 között funkcionált. Ebben a pajzs-
ban a torony és a várfal találkozásának
szögleteiben már nem egy bányász-
kapát és egy egykarú csákányt látha-
tunk, hanem egy egykarú csákányt. Ez
csak azzal magyarázható, hogy ez a cí-
mer már az 1788-as összetett címerbôl
lett redukálva, ahol a felsô kis pajzs két
oldalán egy-egy csákány volt elhelyez-
ve. Így szorult ki ebbôl a címerváltozat-
ból a bányászkapa.

A Monarchia idôszakában alakult ki
a bevezetôben említett Selmecbánya-
kultusz. Ennek természetesen címertani
vetülete is volt. Ezek közé sorolhatjuk
az Akadémia 1870-ben kiadott centená-
riumi emlékérmének hátlapján látható
Selmecbánya-címert (24. kép). Ez a cí-
mer több ponton is eltér a hatályos
„selmec-bélabányai” címertôl. A pajzs

15. Az 1666. évi typariummal azonos kéz ál-
tal vésett, a pajzs fölött rózsát mutató pe-
csétlô címer

16. A selmecbányai Kopogtató épületén lévô
bányatársládai címer (1681)

17. A Miksa-féle bányarendtartás 1703-as
kiadásának Selmecbánya-címere

18. A Schmidt selmecbányai dicsôségkapu
tervén lévô Selmecbánya-címer (1751)

19. Bélabánya Tagányi által „régi”-nek ne-
vezett címere

20. A Miksa-féle bányarendtartás 1703-as
kiadásának Bélabánya-címere
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felsô részében helyet foglaló
bélabányai kis pajzsból csak a kereszte-
zett bányászéket és kalapácsot tartotta
meg a kaputorony fölött. Ez tehát pusz-
tán a bányászat erôsebb hangsúlyozását
is jelentheti a selmeci címerben. A paj-
zsot kétoldalt egy-egy bányamanó tart-
ja, melyek közül a jobb oldali éket, a
bal oldali kalapácsot tart a másik kezé-
ben. Ez a címervariáció nyilván az aka-
démiai ifjúság által kedvelt megfogal-
mazást mutatja.

A selmecbánya-kultusz jelenik meg
Pöschl Ede akadémiai tanár nemesíté-
sén is – persze professzori szinten –, hi-
szen ô 1887-ben bányászati és tanári te-
vékenységéért kapta nemességét és eh-
hez a „selmeczi” elônevet.

Címerképében Selmecbányára utal a
zöld talajon álló természetes színû vár,
kaputoronnyal, két szélén egy-egy bás-
tyával (25. kép). A kaputorony a várfa-
lak és bástyák ormózottak, a gótikus
várkapu rostélyzata félig leeresztve. A
két oldalsó bástyára karmaival kívülrôl
egy-egy természetes színû zöld gyík ka-
paszkodik, farkuk a címerkép alján
összefonódik. Részben ide kapcsolható
a sisakdíszben a sisakkoronából ki-
emelkedô ezüst vasú és arany nyelû ke-
resztezett bányászék és kalapács is.

A Pöschl-címerben egyértelmûen fel-
ismerhetô Selmecbánya címerképének
utánérzése, mely nyilvánvalóan össze-
függ a selmeczi elônévvel. A bányász-
szerszámok hiányoznak ugyan a címer-
bôl, de ezt a sisakdísz megfelelôképp pó-
tolja. A vár ugyan kétoldalt egy-egy bás-
tyával bôvült, de a középsô kaputorony
és a két gyík egyértelmûen felismerhetô.
A két gyík farkával kerített kép lebegô
egységet képez a vágott pajzs felsô, kék
mezôjében. Ez a kép az élô heraldika ko-
rában szokatlan lett volna, hiszen a vára-
kat nem volt szokás „lebegô” állapotban
ábrázolni, ez a címerkép azonban egyér-
telmûen az 1788-ban kialakított közös,

a h e r a l d i k u s
se lmec-bé la -
bányai címer
selmecbányai
c í m e r e l e m é t
idézi, melyben a
pajzsba bevitt
telamonok miatt
vált lebegôvé ez
az ábrázolás. A
selmecbányai
címer így mint-
egy látomásként
tûnik fel elôt-
tünk.

M i k o s
Selmecbánya
1959 után
visszatért az
1275-ös pecsét-
rôl ismert legré-
gibb címeré-
hez, abban a
Novák által kö-
zölt, nem minden ponton hibátlan cí-
mert követték (2. kép). Sokáig ennek a
rajzát használta a Szlovák Bányászati
Múzeum évkönyve, a Zborník
Slovenského Bánského Múzea c. kiad-
vány címlapja is. Dicséretes azonban,
hogy a Zborník XVI. kötetének (1993)
címlapján már a címer javított, helyes
változatát közölték. Ezzel tehát

Selmecbánya – más városhoz hasonló-
an – a gyökerekhez nyúlt vissza, s ere-
deti címere, mely a korai magyar heral-
dika fontos állomását képezi, ismét
tündökölhet.

Búcsúzzunk hát az Alma Mater szel-
lemében:

Stoßt an, Schemnitz soll leben hoch!
(Koccints, Selmecnek élni kell!)

21. Az 1788-as typarium egyesített 
címere

22. Tagányi „régi” Selmecbánya-címere
(1848–1868)

23. Tagányi „új” Selmecbánya-címere (egye-
sített 1868–1960)

24. A bányamanók által tartott címer (1870)

25. „Selmeczi” Pöschl Ede nemesi címere (1887)
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Kedves György!
Köszönöm, hogy figyelemre méltat-

tad és átolvastad a „Ledöntött fák nyo-
mában” címû „ihletô” soraimat. Azt is,
hogy az E. L.-ban a leveled megjelené-
sének bizonytalansága miatt a fenti írá-
sodat elküldted, várva az álláspontjaim
elmondását. Íme hát mindaz, ami fon-
tosnak tûnik, a további jó kapcsolat re-
ményében és a megvillantott penge fi-
gyelmen kívül hagyásával.

Mindenekelôtt el kell mondanom,
hogy a közepesen felháborítónak ítélt
írásom nem az E. L.-nak készült. Oda
talán a korábbi Sebeôk-polémia okán
szerkesztôdött be. Így azután elhiheted,
hogy nem „láthatatlan ellenfelek gyôz-
ködésére” írtam a cikket, hanem na-
gyon is valós laikusok sokaságának tá-
jékoztatására, akik több erdészkol-
légámtól érdeklôdtek az „erdôirtások-
ról”. Meggyôzôdésem, hogy valós tájé-
koztatást adtam és nem félretájékozta-
tást, talán valamelyest enyhítve sok
szemlélô elsô felindultságból fakadó el-
keseredését.

Úgy gondolom, hogy ha az írásomat
bevezetô legfontosabb gondolatot is idé-
zed és kellôen értelmezed, akkor választ
kapsz néhány olyan felvetésedre, ame-
lyek ab ovo az én véleményemmel
egyeznek, vagy amelyek érzelmi alapon
egyelôre nem orvosolhatóak. Azt írtam:
„Mert a vidék lakossága, a kiterjedtebb fo-
gyasztói igény tartós létezése, egyszer-
smind a jelentôsen nem növekvô erdôva-
gyon fenntartásának érdekében gazdál-
kodni kell!” Ezt így én fogalmaztam meg,
de talán az általad is megválasztott ma-
gyar parlament az 1996. évi LIV. törvény-
ben foglaltak, a végrehajtási rendelettel
szabályozott módszerek szerint, nem
mond ellent. És nem mond ellent, ha kü-
lönféle korlátozásokat, tiltásokat, ajánlá-
sokat fogalmaz is meg, az általad egyma-
gában idézett 1996. évi LIII. törvény sem.

Egyik fenti törvény sem számol a lai-
kusok érzelmeivel és véleményével! Szá-
mol azonban azzal pl., hogy erdôirtást
(úgy, ahogyan a laikus gondolja) sem fél,
sem öt, sem több hektáron nem tûr el.
Adott esetben együtt rögzítik a módsze-
reket, ahogyan az erdôk a születésüktôl
az újjászületésükig vagy az idôs faállo-
mány tarvágása után mesterségesen fel-
újítva kezelendôk. E törvények szellemé-
ben minden egyes erdôrészlet (a 0,1 hek-

tárostól a legnagyobbig, amelyik lehet 5
hektár fölötti is) tíz évre szóló, adott eset-
ben évente, elôzetesen engedélyezett
terv szerint vonható bármiféle munka
alá. Így tehát, betartva az imént jelzett
törvényeket, a konkrét szakmai módsze-
reket, eleget téve az 1996. évi LIII. tör-
vény 33. §. (5) bekezdésében meghatáro-
zott keretnek, esetenként élve e törvény
33. §. (6) bekezdésében rugalmasan al-
kalmazható engedélyezéssel, nem kép-
zôdik olyan, szakmailag védhetetlen
helyzet, amelyben – szerinted – felada-
tunk adódik a magunk (én és mások)
megvédésére. Hangsúlyozom, hogy a
törvényes, vágásos erdôgazdálkodás,
egyszersmind erdôfenntartás gyakorlása
közepette. Amikor sem itt, Budán, sem
országszerte nem az erdészetek szórako-
zása és a hivatásos és laikus természetvé-
dôk bosszantása a fatermesztés és erdô-
felújítás adott rend szerinti alkalmazása.
Ezeknek az erdôhasználatoknak a hoza-
mával az utolsó m3-ig számol valamelyik
vevô (számtalan laikus, természetjáró
polgár is), a másik oldalon pedig a pénz
hozamával végsô soron az államkassza.

Az öthektáros korlátozásra térve, talán
éppen az általad is említett Szarvas-árok
példája ötlik fel. Az ottani 80–90 hektár
bekerített, jórészt végvágott fokozatos er-
dôfelújításból az elsô 6,3 hektárt az idén
fejeztük be. Nem kerek 5,0 hektárt, ha-
nem 1,3-mal nagyobbat. Nyilván értel-
metlen lett volna az egységesen felújult,
jellemzôen tölgyes típus kis hányadát a
bizonytalan jövôre bízni. Ez a befejezett
6,3 hektár a következôkben szakmailag
már nem végvágás, nem erdôirtás, nem
tarolás, hanem befejezett erdôsítés, ha
úgy tetszik: kész fiatal erdô. Természetes
újulatból, emberi közremûködéssel ki-
alakult, kialakított, az erdei életközösség-
nek és az emberi szükségletnek olyan
korlátozással élôhelyet, illetve enyhelyet
adó társulás, mint milyen korlátozást a fi-
atalos általában jelent az idôs erdei társu-
láshoz képest. A jövôre befejezésre terve-
zett újabb erdôsítések ismét növelik a
kész erdôállományt, továbbá éppen a vé-
delmi szempontok érvényesítésének le-
téteményesei: a meghagyott idôs erdô-
foltok, a tájképi látvány elemei is. Ismét-
lem: a törvényes, vágásos erdôgazdálko-
dás közepette. Függetlenül attól, hogy a
laikus milyen véleményt, érzelmeket fo-
galmaz meg.

A laikus szemlélôdôrôl szólva, ha le-
kezelésnek tûnne is, csak a törvényes-
ség hangsúlyozását, a törvény ebbéli ér-
zéketlenségét illetôen, ezekkel együtt
említve tûnhet csak lekezelésnek. Én
ugyanolyan hús-vér, érzô lénynek foga-
dom el, mint mondjuk pl. engem fogad
el laikusnak egy pékmester. Ámbár hiá-
ba vagyok én is hasonlóan hús-vér, ér-
zô (még fehér is, ha lisztes nem is) lény,
azt hiszem, mint laikus, nem sok ered-
ménnyel követelhetném, hogy ezentúl
csak az 5 dekás pékterméket süssék,
amely (még) fajlagosan drágább is az 1
kilós, törvényes keretek között sütött
kenyérnél, ráadásul a meghatározó
igény az 1 kilós felé mutat. Az ötlet, a
felvetés azért megfontolandó is lehet!
Mert ha a gazdálkodni hivatott pékmes-
tert törvény kötelezi, hogy termékeinek
felét, dekára pontosan az 5 dekás ter-
mékek tegyék ki, és az így keletkezett
fajlagos veszteségét a használat híján el-
avuló termelôeszközeit a törvényhozó
megtéríti, meglehet, hogy nem adja visz-
sza az ipart a mester.

Visszatérve a törvényes, vágásos erdô-
gazdálkodáshoz, érdemes a laikus számá-
ra azonban elrettentô lehet áttekinteni a
budai-hegységi erdôk meghatározó há-
nyadának korosztály- és az ettôl nem tel-
jesen független vágásérettségi viszonyait.
Szembetûnô, hogy a 41–60 és a 61–80
éves állományok aránya jóval magasabb,
kiegyensúlyozatlanabb, mint a megelôzô-
ké (100 évnél idôsebb pedig alig-alig talál-
ható, ab natura fôképpen). Mindkét kor-
osztály, mint születési csúcs, képvisel va-
lamennyit a két világháború alatti és körü-
li, átlagostól eltérô fogyasztás következ-
ményébôl. Nos, a törvényes és vágásos er-
dôgazdálkodásban itt, Buda környékén
ezek az idôsebb korosztályok a véghasz-
nálatok anyagi alapjai. Az valóban a nap-
jainkban és a következô erôs évtizedben
dôl el, hogy két újabb, a korábbiakhoz ha-
sonló ívû púppal tesszük fel a koronát a
Buda-környéki erdôk jövendô korosztály-
táblájára, vagy próbáljuk korlátozni a fa-
használatokat az állékonyabb idôs erdôk
javára (kiterjedtebben engedve teret a
most is gyakorolt szálalásoknak). Aho-
gyan erdôtervi elôírás tette lehetôvé pl. az
általad is említett, Budapesti Erdészet ke-
zelte erdôk korábbi visszafogott fahaszná-
latát (nem számolva az idôközben termé-
szetes folyamatokban összeroskadó ma-
radvány megújulásra képtelen helyzeté-
vel, ami ezeken a termôhelyen elvárt szá-
laló típusú tölgyeseket, bükkösöket illeti).
Persze a demagógia határát súroljuk, ha a
budakeszi jelent a látványból kiindulva
vetjük össze a Budapesti Erdészet közel-

Ötrôl a hatra
Válasz Gadó György Pál „5 hektár az 5 hektár” címû nyílt levelére
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múltjával. A budapesti erdôk korlátozott
használata a termelésben nem történhetett
volna a számottevô területû közjóléti ren-
deltetés és az ennek érdekében felhasz-
nált állami támogatás, továbbá a Pilis és a
Dunazug-hegység minôségi fatömeg-hát-
tere híján. Budakeszi közelmúltja nem
köthetô kiváló fatermô képességû erdei
háttérhez, legfeljebb a protokoll igényei
szerint gyakorolt vad- és erdôgazdálkodás
összhangjának kísérletezéséhez, az össz-
hangzattan alapfokú ismerete mellett.

Itt érintve a kerítések és a vad kérdé-
sét, jegyezzük meg, hogy a tárgyalt bu-
dai erdôk mintegy 9 és félezer hektárjá-
ból a bekerített (felújításra váró, felújí-
tás alatt lévô) anyaállományok és erdô-
sítések területe 10% alatt van. A na-
gyobb hányad a Budai T. K. területén.
Az élôhely durva leszûkülése tehát nem
helytálló megállapítás, figyelembe véve
azt is, hogy a tíz évvel ezelôtti nagyvad-
állomány mennyisége tudatos apasztás-
sal számottevôen csökkent itt (és nôtt a
vadgazdálkodási célú, nem természeti
területen). A növényevô vadfajok
mennyisége azonban a fatermesztést
továbbra sem mentesíti adott helyen a
védôkerítés építése alól. És miközben
az erdômûvelô a kerítésre fordított tete-
mes pénzt szívesebben költené erdôsí-
tésekre, erdôápolásra, addig a gazdál-
kodó cég nem hagyhatja figyelmen kí-
vül a vadból származó tetemes jövedel-
met, gazdasági eredményt.

Summa summarum: ahogy megálla-
pítottad, a Budakeszi Erdészet munká-
ját is alapvetôen a gazdasági célok és az
ezek elérésére rendelkezésre álló esz-
közök mûködtetése határozza meg.
Megegyezô a Parkerdô Rt. ilyetén elvárt
törekvésével. A törvényes, vágásos er-
dôgazdálkodás közepette, 5 hektárnál
kisebb és nagyobb, felújítás alatt álló és
felújított 10–20–50–70 hektáros erdô-
tömbök kerítésén kívül és belül.

Felveted: „Mi lenne, ha legalább a
védett területeken a magasztos
erdészeszmékhez méltó gazdálkodás
folyna?” Szerintem a magasztos (dicsé-
retes) erdészei hivatás (a magam szint-
jén) az erdei életközösség egyetemes
fennmaradásának közvetlen szolgálata
úgy, ahogyan azt aktuális társadalmi
keretek megszabják. Azaz a mindenna-
pok erdésze sem lehet magasztosabb,
mint a környezô társadalom, amely te-
ret szab pl. erdészeszmék érvényesíté-
séhez is.

Talán olyat is, amelyben közösen jut-
hatunk el 5-rôl a 6-ra!

Baráti üdvözlettel:
Apatóczky István

Szépszámú résztvevô volt jelen a gye-
nesdiási Festetics-kilátó avatásán. A
BEFAG Rt. és a helyi önkormányzat
kezdeményezését tett követte. A
Somfalvi György és társai tervei alapján
megszépült kilátót Mattyasovszky Al-
bert vezérigazgató, Barátossy Gábor, az
FVM Erdészeti Hivatalának elnöke, va-
lamint Fábián Gábor mûszaki osztály-
vezetô avatta. A szûkebb térség össze-
fogásával és igényével egyezôen au-
gusztustól látogatható a kilátó, amely
231 méter tengerszint feletti magasság-
ban épült. Az ünnepélyes avatáson a
helybéli iskola tanulói adtak mûsort. A
jelenlévôk Balogh Andrea szavalatát és
Balázs Attila, Illés Márton, Mile Ildikó,
Hérics Imre, valamint Babos Lajos fuvó-
sok zenéjében gyönyörködhettek.

Barátossy Gábor elnök vágta át a
nemzetiszín szalagot, amelyet – mint
mondotta – példaértékûen szimbolizál-
ta a szûkebb térség jó célért való össze-
fogását.

Az arrajáró ne sajnálja a néhány kilo-
métert, amely a keszthelyi útról való le-
térés jelent. Kapaszkodjon fel a kilátóra

és gyönyörködjön
a pannon táj szép-
ségeiben.

A keszthelyi-öböl
Sás terül el a parttól
és besímul a hegyek
alá.
Fák bokrai úsznak
helyenként az öböl-
ben
és megvillan rajtuk
a bazaltoszlopok
ezüstje.
Lelke van ennek a
tájnak!

Baráthy Balázs
Csaba

A Festetics-kilátó



A Vas megyében élô ember számára
a történelem során az erdô jelentet-
te megélhetésének egyik jelentôs

forrását. Az ország többi részéhez hasonló-
an e régió erdeinek is közel fele a privati-
záció kapcsán magánkézbe került. A me-
gye a nagybirtok mellett, a paraszti magán-
erdô-gazdálkodásban is jelentôs hagyo-
mányokkal rendelkezett, a rendszerválto-
zás elôtt az országban talán egyedül itt ma-
radtak fenn. Ennek ellenére a Vas megyei
magánerdôk közel felében máig nem in-
dult el gazdálkodási tevékenység.

A helyzetet több tényezô – így a földhi-
vatali nyilvántartások rendezetlensége –
mellett nehezíti a gazdák szakmai ismeret-
hiánya, tapasztalatlansága. A magánerdô-
tulajdonosok többségének nincs erdésze-
ti szakképzettsége. Az Országos Erdészeti
Egyesület helyi csoportja, illetve az Állami
Erdészeti Szolgálat és a Szombathelyi Er-
dészeti Rt. szervezésében már több tanfo-
lyam és ismeretterjesztô elôadás volt, de
az ezt kiegészítô gyakorlati munkák be-
mutatása mind ez ideig hiányzott. Ezt a hi-

ányt is kívánta pótolni a régió számára a
Szombathelyi Erdészeti Rt. káld-hidegkúti
vadászházánál 2000. augusztus 17–19-ig
megrendezett Erdôgazdálkodási és Erdô-
gazda Szakkiállítás.

A háromnapos rendezvény megnyitó-
ján dr. Pethô József, az Szombathelyi Erdé-
szeti Rt. vezérigazgatója köszöntötte a
megjelenteket és röviden ismertette a kiál-
lítás létrejöttének körülményeit. A nyitó
beszédet Holdampf Gyula, az FVM Erdé-
szeti Hivatalának elnökhelyettese tartotta,
aki a magyar erdôk szerepének fontossá-
gát, az erdôtelepítés eredményeit, a ma-
gánerdô-gazdálkodás sürgetô teendôit
emelte ki.

A megnyitó után Harangozó Bertalan,
az rt. igazgatóságának elnöke és dr. Pethô
József vezérigazgató átadta a Szombathe-
lyi Erdészeti Rt. által alapított „Az év erdé-
sze” díjat. A díjat a múlt évben elhunyt
Tóth Gyula erdész özvegye, illetve Sásdi
Károly fôerdész vehette át. ôk több évtize-
des munkásságukkal érdemelték ki e ki-
tüntetô címet.

A 2000. év okán a Vas megyei erdészek
is törekedtek a millennium méltó megün-
neplésére. Az év folyamán az 1000 évre
emlékezve több rendezvényt szerveztek.
Ennek mintegy megkoronázásaként – a
kiállítás adta lehetôséget is kihasználva –
Markó Péter, a Vas megyei közgyûlés el-
nöke átadta a Szombathelyi Erdészeti Rt.
által újonnan megépített hidegkúti va-
dászházat, amit a helyi egyházak képvise-
lôi is megáldottak.

Az elsô nap délutánján szakmai elô-
adások hangzottak el. Szkalák Gyula, az
Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi
Igazgatóságának igazgatója, a magáner-
dô-gazdálkodás helyzetérôl tartott részle-
tes ismertetôt.

A következô elôadó dr. Solymos Rezsô
akadémikus volt, aki a régió erdôgazdál-
kodásáról tartott élményszerû beszámo-
lót. A fordulatos, fiatalos lendülettel meg-
tartott elôadást végig feszült figyelem kí-
sérte. Rámutatott arra, hogy hamisak azok
a hangok, amelyek a magyar erdôk terü-
letének és fatérfogatának csökkenésérôl
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Erdészeti szakkiállítás a káldi
farkaserdôben

A magyar fakitermelô válogatott munkában

Intenzív csemetetermesztési bemutató is volt A Szombathelyi Erdészeti Rt. új vadászháza

Holdampf Gyula megnyitja a kiállítást
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beszélnek, és az erdészektôl féltik az er-
dôt. Mondanivalóját tényadatokkal, az er-
dôre vonatkozó adatok változásának be-
mutatásával is alátámasztotta, amit igénye-
sen kialakított ábrákkal szemléltetett.

Dr. Pethô József vezérigazgató a Szom-
bathelyi Erdészeti Rt. integrátori tevékeny-
ségében rejlô lehetôségek kihasználását
emelte ki, a magánerdô-gazdálkodói és az
állami erdészet kölcsönös érdekei alapján.

A kiállítás másnapján Vas megye erdô-
gazdálkodásában dolgozók találkozójával
folytatódott a rendezvény. A nagy érdek-
lôdéssel kísért gépbemutatók mellett kul-
túrprogram várta az érdeklôdôket. Fellép-
tek többek között a Spanyolországból ér-
kezett Mendi Allde baszk néptánce-
gyüttes, valamint a Monorról már jól is-
mert Tornádó tornaklub táncosai. A nap
végén Wentzely Dénes erdész-író humor-
ral, öniróniával, hazaszeretettel, az erdész-
szakma iránti elkötelezettséggel ötvözött
jó hangulatú elôadását hallgathatták meg
az érdeklôdôk.

A gépbemutatók közben az
erdôgazdák megismerkedhettek a gya-
korlatban alkalmazott gépekkel, amelye-
ket erdei terepen, munka közben tekint-
hettek meg a látogatók. A Szombathelyi
Erdészeti Rt. szinte az egész gépparkjából
adott egy metszetet.

A megjelent forgalmazók, gyártók kü-
lönbözô erdômûvelô gépeket, modern
közelítô eszközöket éppúgy bemutattak,
mint a növényvédelem különbözô gépeit.
Megmutatkozott például, hogy az erdô-
gazdaságok által eddig elônyben részesí-
tett hazai terepjáró tehergépkocsinak is
van megfelelô alternatívája.

A kiállítók a kisebb gazdaságokban is
jól használható erdei kisgépek, kézi esz-
közök, berendezések teljes palettáját fel-
vonultatták. Kertészeti eszközöket is sze-

repeltettek. Nagy sikert aratott az egyik jó
nevû kiállító emberi beavatkozást nem
igénylô robot, illetve napelemes fûnyírója.

A kiállításon a Monorról már jól ismert
fakitermelô válogatott is bemutatkozott, a
Gólya János koreográfiája alapján szerve-
zett favágó show-val. Hasonlóan nagy ér-
deklôdés kísérte a Zsomboly Kft. alpinista
módszerrel történô különleges fadöntési
bemutatóját.

A sikeres rendezvény ideje alatt az Ál-
lami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi
Igazgatóságának közremûködésével a lá-
togatók felvilágosítást kaphattak az erdô-
tulajdonnal való gazdálkodás lehetôségei-
rôl, az ezzel kapcsolatos jogszabályi köte-
lezettségekrôl. A kiállítás kiemelt célja
volt, hogy a magánerdô-gazdák minél
szélesebb körét avassák be a szakszerû er-
dôgazdálkodásba, a régió erdeinek szak-
szerû kezelésébe. A rendezvényen a
FAGOSZ szakkönyvbemutatóval jelent
meg, valamint az OEE is képviseltette ma-
gát.

Augusztus 19-én, a 2000-dik év nyará-
nak egyik legmelegebb napján a Szom-
bathelyi Erdészeti Rt. nyugdíjas dolgozóit
látta vendégül. A sitkei citerazenekaron
kívül kürt- és táncos bemutatók is színesí-
tették a nap programját.

Hétvége lévén, a nem szakmai érdek-
lôdôk közül e napon látogatták meg leg-
többen a kiállítást, ami örömünkre szol-
gált, hisz a rendezvény egyik kiemelt cél-
ja közt szerepelt: bemutatni a régió lakos-
ságának, hogy a természeti értékek meg-
ôrzésével együtt milyen módon folytatha-
tó magas színvonalú erdôgazdálkodás. A
közvélemény formálásának ezt a lehetô-
ségét jó eredménnyel sikerült hasznosíta-
ni.

Széles teret engedett a kiállítás a kö-
zönségkapcsolatoknak, hisz e nélkül a jö-

vô erdôgazdálkodása elképzelhetetlen. A
megye médiumaiban az erdô, az erdôgaz-
dálkodás ügye soha ekkora nyilvánossá-
got még nem kapott. Cikkek jelentek meg
a megyei lapokban, több városi televízió
számolt be az eseményekrôl. Foglalkozott
a témával az országos televízió regionális
stúdiója, az országos napilapok regionális
mellékletei is.

Az erdôgazdálkodást ért bírálatok álta-
lában helyileg indulnak. Az itteni közvéle-
mény tájékoztatása, megnyerése rendkí-
vül fontos. A kiállítás kiemelendô tanulsá-
ga, hogy a nagy, országos rendezvények
mellett szükség van a helyiekre is, mert
igazán csak ezek tudják megmozgatni a
szakközönségen kívüli érdeklôdôket. A
látogatók összetételét elemezve megálla-
pítható volt, hogy a kiállítás 40–50 km-es
körzetébôl jelent meg a legtöbb „laikus”
érdeklôdô. A régió távolabbi vidékeirôl
jóval kevesebben érkeztek.

A mozgalmas napok után a szakkiállí-
tással kapcsolatosan a médiától, a magán-
erdô-gazdálkodóktól, Vas megye erdô-
gazdálkodásában jelenleg aktívan tevé-
kenykedôktôl és nem utolsósorban e tér-
ség közvéleményétôl jó visszajelzések ér-
keztek. Ez megerôsít bennünket abban,
hogy folytatni kell a megkezdett utat. Az
ilyen és ehhez hasonló rendezvények az
erdô kezelésének és használatának be-
mutatásával segítséget adnak szakmánk
megismertetéséhez, elfogadtatásához. A
21. században az erdészeti PR tevékeny-
ség szerepe jelentôsen növekszik. Erre a
szakmának alaposan fel kell készülnie,
mert a kiemelkedôen fontos erdôgazdál-
kodási szakmai feladatok közé tartozik.
Többek között ezt szolgálja az „Erdôstra-
tégia” kidolgozása is, amelyet az EU nyo-
matékosan szorgalmaz.

Kép és szöveg: Szép Tibor

Az Állami Erdôszolgálat információs sátrábanA Zsomboly Kft. bemutatója
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K özel százan vettek
részt a találkozón. Pe-
dig néhányan aggód-

tak, hogy az évenkénti
összejövetellel elvész az a
varázs, mely a hosszú szü-
net utáni második találkozó-
jára majd kétszáz résztvevôt
hozott egybe. De végül is a
többség arra szavazott, hogy
ezentúl is évenként legyen.
Igaz, a közvélemény-kutatás
a második napi búcsúebé-
den zajlott, s a döntéshez
hozzájárult a házigazda
Zalaerdô Rt. pazar szervezé-
se. Városnézéssel indult a kétnapos
program. Hosszú séta a városban,
profi idegenvezetôvel. Majd Kaán Ká-
roly mellszobrának koszorúzását kö-
vetôen a város egyik kulturális intéz-
ményében, a Kiskastélyban Feiszt Ot-
tó vezérigazgató, Ormos Balázs fôtit-
kár és Markovits Tibor régióképviselô
köszöntötte a hölgyeket. Hopp Eszter,
Kuzma Józsefné, Andrasek Józsefné
és Vörös Istvánné a házigazda erdé-
szek nevében osztották meg életút-
jukkal a jelenlévôket. E sorok írója
Kosztolányi Dezsô „Akarsz-e játszani”
címû versét mondta el azzal a meg-
gyôzôdéssel, hogy az élet bármely
örömteli vagy nehéz szakaszában a
humánumot, a játékosságot nem sza-
bad feledni. Hiszen nem hagyható fi-
gyelmen kívül, hogy az önfeledt
együttlét olykor a nehéz mindenna-
pokból való kikapcsolódást, a diák-

évek és az ifjúkor felhôtlen
boldogságát idézte. Így fe-
ledhetô volt az eltelt évtize-
dek harcát barázdáló nyo-
ma. Telitalálat volt a
zalakarosi élményfürdô.
Mert valóban élményszám-
ba ment az eseményre kisa-
játított medence, benne az
önfeledten úszkáló résztve-
vôk látványa. Szerencsés-
nek mondhatta magát az a
néhány férfiú, aki részt ve-
hetett ebben a háromórás
lubickolásban.

A második napon szak-
mai program Bajcsán, ahol Mátrabérci
Sándor és Surdon, ahol Várhelyi Ta-
más kalauzolta a vendégeket. Bizo-
nyára nem véletlen, hogy a csemete-
termelésben vagy az azzal kapcsolatos
munkahelyeken találhatjuk az erdész-
hölgyek túlnyomó többségét. Pedig
számtalan példát lehet említeni, hogy
a szakma egyéb területén is kiválóan
megállják helyüket a gyengébb nem
képviselôi.

Szaplányosban évszázados fák alatt
terítettek a vendéglátók a búcsúebéd-
re. Jól döntöttek a résztvevôk, hogy
minden évben meg kell rendezni a ta-
lálkozót. Most már csak az a kérdés,
hogy a harmadik évezred elsô találko-
zóját szervezôk tudnak-e hasonló
meglepetéssel szolgálni, mint a
Zalaerdô házigazdái, Tihanyi Gyulá-
val az élen.

Pápai Gábor

Erdésznôk IV. Országos Találkozója
Nagykanizsa

A házigazda erdészek életérôl szóltak Andrasek Józsefné (balra),
Hopp Eszter (középen), Vörös Istvánné (jobbra) és Kuzma Józsefné
(középen lent)

Akarsz-e játszani
A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfôre ülni,
borból-vízbôl mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszu-hosszu ôszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubin-teát és sárga páragôzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
az utcaseprô, szegény, beteg ember,
ki fütyürész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretôt,
színlelni sírást, cifra temetôt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?
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A 73. Országos Mezôgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár fogadta látogatóit.

Érdemes megemlékezni a seregszemlérôl, mely noha
visszafogott erdészeti jelenléttel nyílt, tanulságos volt a kíván-
csiskodóknak. Itt nem az egekbe szökô pecsenye és italáruk-
ra gondolok, hanem a vásár európai színvonalára. Gusztusos
volt. Ebben nyilván nagy szerepe volt az Agrár Marketing
Centrumnak, mely támogatásával élhettek a kiállítók. Az OEE

is igénybe vehette eddig a támogatást, s reméljük, a jövôben
is eredményesen pályázhatunk.

A vásáron került sor a könyvkiadványok Nívódíj kiosztására
is. Örömmel fedeztük fel a díjazottak között Német Károlyt
(képünkön) és Mátyás Csabát, a Soproni Egyetem oktatóit is,
akiknek szívbôl gratulálunk. Az OMÉK 2000 vásárdíjasa lett töb-
bek között az Állami Erdészeti Szolgálat, az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács is.

Vásár európai színvonalon

FAVÁGÁS felsô fokon • FAKITERMELÔ TANFOLYAM
Motorfûrész, közelítôgép, rakodógép-kezelôi tanfolyamok szervezése az Erdészeti Biztonsági

Szabályzat (EBSz) elôírásai alapján, állami vizsgabizonyítvánnyal.
Az egész ország területén

Erdôgazdálkodási Szakképzési Iroda Telefon: 06 30 93 63 473JU•HÉ Center Kft.
7159 Kisdorog Juhé puszta
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Az OEE Pilisi Csoportja – 13 év után –
újra a Mecsekben járt tanulmányúton.

Egyesületünk elnökét, a MEFA Rt.
vezérigazgatóját, Káldy Józsefet és
Ripszám Istvánt, az OEE Mecseki Cso-
portjának titkárát kerestük meg, és ôk
azonnal fogadókészséget mutattak. Ki-
tûnô programot állítottak össze.

Az erdôjárásba – a millennium kap-
csán – a térség erdôkhöz is fûzôdô kul-
túrtörténeti emlékeinek felkeresését is
tervbe vették.

Pécsváradon az egykori bencés ko-
lostorvárnál várta csoportunkat Papp
Tivadar, a MEFA Rt. vezérigazgató-he-
lyettese és Szônyi János, a kárászi erdé-
szet igazgatója. A kapu mellett pedig
Szent István királyunkat koronázó
Aszrik apát avatás elôtt álló kôszobra.

A régi kolostor falai között helytörté-
neti és új kiállítás várt bennünket, a
pannon világ hazánk déli régiójának,
keresztény kultúrájának emlékeit mu-
tatta be közel 2000 év keresztmetszeté-
ben. Maketteken, fényképeken került
elénk a pécsi ókeresztény sírkápolna és
zalavári Árpád-kori templomrom. A
bencés szerzetesek fejlesztették ki a vi-
dék szôlô- és borkultúráját. Ezt is han-
gulatos kiállításon nézhettük meg.

Majd nekivágtunk a MEFA Rt. puszta-
bányai erdei útjának. A keleti tömb északi
kitettségû bükköseinek egy sajátos, 40–50
évre elnyúló csoportos felújítóvágásos
rendszerébe pillantottunk bele Szônyi Já-
nos erdészetigazgató segítségével. A ter-
mészetes erdôfelújítás különleges képe,
amikor mintegy 10% idôs bükkfa laza, fá-
tyolszerû elhelyezkedésben lábon marad
a befejezett erdôsítésben látványnak,
emlékfáknak. Megnyugtatásul az erdôt er-
désztôl féltô társadalomnak. A visszama-
radó egyedek nem sok késelési rönköt
ôriznek, inkább böhöncök, villásfák. Alat-
tuk pedig ott büszkélkedik az emberma-
gasságú újulat. Más erdôrészekben ku-
lisszákban maradnak idôs állományré-
szek. Szabadon, de megfontoltan választ-
va ki helyüket, térségtagoló szerepüket.
Esetenként árkok, vízmosások mentén ôr-
zik az egykori anyaállomány képét.

Az új erdôvel szembeni szak és társa-
dalmi türelmetlenséget csillapíthatja az
a tapasztalás, hogy amikor – Szendrôdi
János vezetésével – 13 évvel ezelôtt er-
re jártunk, összefüggô, nagy végvágá-
sokat láttunk. Helyükön ma már gyö-
nyörûen virulnak a „lécessé” váló fiata-
los állományok.

A szabályozóktól eltérô eseti erdôfel-
újítások rendszerére, az erdôfenntartás-
ra, a társadalmi elvárások kielégítésére,
az erdô természetközeli kezelésére,
mindezek összehangolására a Kárászi
Erdészet területén nagyon szép példá-
kat láttunk. Példaértékû a két nagy vá-
ros, Pécs és Komló szorításában a meg-
oldás keresése, megtalálása, kivitelezé-
se. Dicséretes az a törekvés is, ahogy a
kezelô-gazdálkodó az Állami Erdészeti
Szolgálattal (mint tervezô és felügyeleti
szervezettel) és a Duna-Dráva Nemzeti
Parkkal (mint szakhatósággal) közösen
keresi a legjobb megoldást.

Pusztabányán a Kárászi Erdészet er-
dészei, mûszaki vezetôi fogadtak öreg
bükkök alatt terített asztallal.

A Zengô-csúcstól nem messze az ég-
zengés, esô az ebédet nem, az ebéd
utáni elôadásokat megkurtította.

Papp Tivadar fômérnök a MEFA Rt.
mûködési területérôl, tevékenységük-
rôl, adottságaikról és azok kihasználá-
sáról tájékoztatott.

Szônyi János a hosszú távú erdôke-
zelési tervekrôl beszélt.

Az otthoni tájra is óhajtott esô kissé
átalakította erdôjárásunkat. Az Árpád-
tetôi erdészeti központhoz hajtottunk.
Mecseki kollégáink elôvarázsolták
Adorján Ritát, és egy zivataros órára
beiratkoztunk a MEFA Rt. Erdei Iskolá-
jába, az úgynevezett „Mókus Suli”-ba.
Ismerkedtünk ötéves tevékenységével.
Az iskolavezetô Adorján Rita áradó, lel-
kes gyermeknevelô, kis koponyákat
formáló, megvalósult elképzeléseivel.

Az Árpád-tetôi Erdészet területére egy-
egy napra járnak ki Pécs, Komló, Paks is-
koláinak tanulói; a városok óvónôi mun-
kaközösségei, az egyetem, a fôiskola
szakirányú (biológia, földrajz szakos) hall-
gatói módszertani gyakorlatra. Itt kapnak
olyan alapot természetrôl, tájról, erdôrôl,
erdôkezelésrôl, amit csak terepen lehet
igazán befogadni, tartósan elmében raktá-
rozni. Megcsodáltuk az ötéves, mégis új-
nak látszó épületet, oktatási terméket,
ahol a látogatónapból csak szûk órát tölte-
nek az ide érkezôk, a többit az erdôben.

Tapasztaltuk a féltô-vigyázó, tárgyi
értéket becsülô irányítást és a szemlélet
elfogadását.

Sikondai szálláshelyünkre és a külön-
leges rendeltetésû üdülôerdôbe Ripszám
István, a pécsi csoport titkára kísért. ô
volt egész utunk összehangolója.

Sikondán láttuk a komlói – egykor
virágzó – bányászkor lecsengését. Azo-
kat az újkori gondokat, amikor az erdô-
be húzódó telkek elöregedô erdôállo-
mányok problémáit próbálják mecseki
kollégáink úgy feloldani, hogy felnôtt-
ként kezelik az üdülô és látogató ven-
dégeket. Úgy tûnt, sikerrel tájékoztatják
erdôkezelési fakitermelési terveikrôl,
kivitelezésekrôl. Másfél éve sétautak
mellett elhelyezett, most is jól olvasható
térképes táblák beavatják, bevonják az
erdôvel való kis térségi gazdálkodás
mozzanataiba. Ripszám István elmon-
dása alapján, sajtón keresztül, lakossági
fórumon át elfogadtatták még a tarvá-
gás szükségességét is.

A felújítóvágást már természetesen
természetközelinek tartották a Mecsek
e régi, kedvelt kirándulóhelyének tulaj-
donosai, látogatói.

Budai, visegrádi erdészként irigyel-
tük a tájékoztató táblák épségét. Mint
mondták a helybeli kollégák, nem hit-
ték, hogy egy évet megélnek-e a táblák.
A tömegtájékoztatás költségeit a fahasz-
nálati általános költség viselte.

Utunk második napja is esôtôl volt ál-
dott. A magára maradt, csak az öreg
hársfák örökös társaságában lévô mánfai
Árpád-házi idôkben épült, mára szépen
felújított román stílusú templomocskánál
álltunk meg elôször. Közel ezer eszten-
dôrôl emlékeztünk meg egykor virágzó,
mára már eltûnt vagy áttelepült falvakra.
Ripszám Pista kedves történeteket me-
sélt a helynevekrôl. A közeli Budafáról
Budafára szállított óriás tölgyrönkökrôl,
amelyeket Mátyás király meglátva felki-

Erdôkerülôben a Mecsekben
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áltott: e mán fa! A Közép-Mecsek egészé-
re kaptunk rátekintést az esô ellenére a
Misina-tetô kilátójának körteraszáról
Hohn Miklós Árpád-tetôi mûszaki vezetô
kolléga segítségével.

Úgy voltunk Pécsett, hogy nem jár-
tuk Pécs város köveit.

A mecseki bányászat utolsó éveit élô
külszíni fejtést, az erdészeti munka táj-
visszaalakító növény- és zöldfelületi telepí-
téseit madártávlatból tekintettük meg. Jól
emlékszem, amikor 13 éve jártunk a felha-
gyott külszíni fejtés és meddôhányókra te-
lepített csenevész fácskák között. E terüle-
tek jó része mára zöld liget lett.

Erdôt járva erdômûvelési, fahaszná-
lati feladataink összehasonlítására is sor
került. Megbeszéltük, tapasztaltuk azo-
nos gondjainkat, hasonló feladatainkat.
A bányászból lett fiatal-nyugdíjas vállal-
kozói csapatok náluk nagyobb lehetô-
séget nyújtanak az élômunka-igény ki-
elégítésére.

Misináról a Dömörkapuhoz men-
tünk. A Kis-rét felé vezetô erdei sétaút
mellé kihelyezett erdôt, erdôkezelést is-
mertetô színes táblákat jó állapotban
láthattuk. Az alutáblára festett ábrákat,
szöveget fóliával, hátsó oldalát lambéri-
ával védik. A fóliáról jól eltávolítható a
falfirkák szórófestéke. Pécs
városszépítôinek épített emlékpihenôi
után, útban Orfû felé, megálltunk tiszte-
legni a Lapisi millecentenáriumi emlék-
mûnél. A MEFA Rt. 1996-ban a hét
törzsre emlékezve a Mecsek hét kôzeté-
bôl építette. Történelmünk neves for-
dulója így lett a mecsekiek sajátja.

Orfû felé gurulva a Sziget-hegység
északi lejtôin a híres medvehagymás
gyertyános-bükkösök árnya alatt jól lát-
szottak a karsztképzôdmények a sok
apró katlanszerû teber.

Az orfûi Kis-tó mellett elfogyasztott
jóízû ebéd az Abaligetre kanyargó út
szép kilátópontjáról mutatta meg az át-
alakuló, Mecsek ölelésében fejlôdô tájat
és búcsúzott el csoportunktól Ripszám
István hcs. titkár.

Az abaligeti cseppkôbarlang csodái,
idôcsúszás miatt egy következô látoga-
tásig rejtik szemünk elôl kincsüket.

Hazafelé már tûzô napsütésben bu-
szoztunk a szelíddé váló baranyai, tolna
tájon. Csoportunk úton részt vett tagjai
sok élménnyel, saját munkaterületükön
hasznosítható tapasztalattal térhettek
haza.

Mecseki kollégáink fogadása, kész-
sége is hosszú ideig gazdagít bennün-
ket. Köszönjük a közvetlenül kísérôk-
nek és a háttérben mûködôknek is.

Kép és szöveg: Kertész József

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság vezetôi komoly estélyt
látnak a gazdálkodói és a termé-

szetvédelmi érdekek közelítése terén a
PRO SILVA módszert követô, természe-
tes folyamatokra alapozott erdôgazdál-
kodás meghonosításában és elterjeszté-
sében. Ezért ragadták meg az alkalmat,
hogy képviselôik részt vegyenek a PRO
SILVA EURÓPA – az EXPO 2000 HAN-
NOVER világkiállítás részeként – meg-
rendezésre került 2. kongresszusán.

A gazdag tudományos programból
kiemelkedett dr. Hans-Jürgen Otto pro-
fesszornak a PRO SILVA módszerre tör-
ténô áttérésrôl tartott elôadása, mely-
nek keretében elmondta, hogy Német-
országban 20 éve kezdték az erdôkben
a természetes folyamatokra alapozott
erdôgazdálkodást. Ennek keretében a
mesterségesen kialakított fenyô mono-
kultúrák jelentôs részét visszaalakítják a
termôhelynek megfelelô kemény lom-
bos állományokká. Közben az elegy-
arányt és az állományszerkezetet is úgy
alakítják ki, hogy a biológiai sokféleség
elvének érvényesítése mellett a korosz-
tálymegoszlás és a szintezettség az er-
dei életközösség számára folyamatosan
biztosítsa az élôhely funkció betöltését.
Ennek keretében az állományokat sok
esetben már a törzskiválasztó gyérítési
korban erôsen megbontják, és termô-
hely-feltáráson alapuló alátelepítéssel
kialakítják azokat az állománycsoporto-
kat, amelyek a jövô állományának a ge-
rincét adják. A munka eredményeként
az erdô képe közelít az „örök erdô” ké-
pe felé.

Rendkívül érdekes volt dr. Gerd
Wegener professzor elôadása is, amely-
ben az erdô szerepét az újratermelhetô
energiaforrás oldaláról közelítette meg.
Elmondta, hogy ezt kiegészítve a nape-
nergiával és a szélenergiával, illetve
ezen energiaforrások komplex alkalma-
zásával a környezetbarát energiaellátás
folyamatosan biztosítható lesz. Hangsú-
lyozta, hogy a környezetkímélô energi-
aellátás megszervezése a következô
évek egyik legfontosabb feladata.

A kongresszus résztvevôi a
Knesebecki Erdészeti Igazgatóság terü-
letén néztek példákat a korosztályos er-
dôk folyamatos borítású erdôkké törté-

nô átalakítására. Érdemes megjegyezni,
hogy az igazgatóság 10 660 hektáron
gazdálkodik, amelybôl 9907 hektárt bo-
rít faállomány. Ennek 75 százaléka fe-
nyô.

A tanulmányút a Walsrodei Vogel-
parkba is elvezetett, amely egyike a vi-
lág legnagyobb madárparkjainak. Öt-
ezer különbözô madarat mutatnak itt
be teljesen szabad tartási körülmények
között, szinte minden kontinensrôl és
klímazónából. Kétszáznegyven ezer
négyzetméteres területen erdô, park,
tó, rét és patakok adják a megfelelô te-
ret ennek a csodálatos állatvilágnak.

A szakemberek felkeresték a
Nationalpark Harzot is, ahol Barth Wolf
Eberhard dr. igazgató és Walter
Hennecke igazgatóhelyettes fogadta a
társaságot. Elmondták, hogy a nemzeti
park 120 munkatársával 15 800 hektár
területen gazdálkodik. Ebbôl a natúr
zóna 47, a kezelt övezet pedig 53 száza-
lék.

A nemzeti parkban az igazgatóság
természeti övezetben a természetes ál-
lapot megôrzésével, a kezelt övezeten
pedig a természetes folyamatokra ala-
pozott erdôgazdálkodás módszerének
alkalmazásával, ezen belül a bemutató
övezetben a turistaforgalom szabályo-
zásával és irányításával szerez érvényt
a természetvédelem érdekeinek. Az
igazgatóság munkatársai a szakszerû
munkák elvégzése mellett nagy gon-

Kongresszus és tanulmányút Németországban

Az erdôk megôrzésének
titkaiból
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Az erdôk magán-
kézbe adása nem-
csak itthon, hanem
erdélyi testvéreink-
nél sem múlt el kö-
vetkezmény nélkül.
Ám míg belhonban
a folyamat csak át-
meneti erdôkároso-
dást jelent, addig
Erdélyben már
többrôl van szó. Ri-
portsorozatunk a
kinti állapotokba
igyekszik betekin-
tést adni.

Elsônek Gergely László Lóránt magán-
vállalkozót mutatjuk be.

A Brassóban végzett faipari mérnök
kezdetben a fafeldolgozásra szakosodott.
Asztalosként dolgozott több, mint egy
évig. A félrerakott pénzbôl indította el el-
sô vállalkozását. Tapasztalatlanságának
tudja be, hogy a vállalkozás rövidesen
csôdbe jutott. Hiteleket vett fel, melyeknél
a kezdetben 30 százalékos kamat egy fél
év múlva 180 százalékra rúgott, amit kép-
telenség volt kitermelni. Pénz nélkül
kezdte újra. Tiszta profilú vállalkozásba
fogott, hogy csak azonos gondokkal kell-
jen küszködnie. Fakitermeléssel foglalko-
zott. Kezdetben kevés gömbfát is feldol-
goztak. Mintegy 200–250 köbmétert vág-
tak fel körfûrésszel. Alapos helyismeret,
erdôismeret és gépismeret kell, hogy na-
gyobb erdôkitermelésbe fogjon. Bérmun-
kát nem akart vállalni, mert annak több-
nyire nem lett jó vége. Mára mintegy har-
minc motorfûrésszel, csörlôs traktorokkal
– melyeket a mezôgazdaságban használa-
tos erôgépekbôl alakítottak át – dolgozik.
A korszerû közelítôgépekre egyenlôre
nincs elég tôkéje. A terepviszonyok miatt
a fakitermelô kombájnokkal lehetetlenség
dolgozni. Tárgyaltak finn vállalkozókkal,
de azok sem vállalták. ôk hozzászoktak a
sík terephez. Öt tehergépkocsijuk van,
melyekbôl három önrakodó. Darus gép-
kocsival is rendelkeznek, de a csörlôs gé-
pek a hatékonyabbak. Hatvan munka-
könyves alkalmazottjuk van, mely létszám
csúcsidôben felduzzadhat 150 fôre is.

Meg kell említenem, hogy 50–60 igás
jószágot is dolgoztatunk, mondja Lóránt.
Mára elértük, hogy évi 25–30 ezer köb-
métert termelünk ki. Meglódult a termelés
1997-tôl, amikor felszabadították a gömb-
faexportot.

A belsô felvevôpiac igen gyenge és fi-
zetésképtelen.

A magyar kapcsolataink viszont jók.
Korrekt vevônk van, aki pontosan fizet.
Ez nagyon fontos. Sôt. Volt olyan is, hogy
bajban voltunk és elôre fizetett. Mondhat-
ni teljes a bizalom mindkét fél részérôl.
Nevelôvágásokat is csinálunk, mert a vé-
kony anyagra is van kereslet. Egyenlôre.
Az elmúlt évben 10 000 köbméter tisztító
és nevelôvágást végeztünk. A tisztításnál
a megrendelô erdészet fizet, a nyolc cen-
ti feletti gyérítéseknél már a vállalkozó ve-
szi meg az állományt. Kitermeljük, majd
az út mellett készítjük fel. Onnan vásárol-
juk meg a faanyagot, hiszen a végsô ár-
kérdésben csak ott tudunk dönteni. Saj-
nos egyre nehezebb a helyzet az erdôk
visszaadása miatt. Most a tulajdonjog tel-
jesen bizonytalan. Gyenge pontunk a tô-
kehiány. Van, hogy egy év alatt térül meg
a befektetett összeg.

A területeket árverés útján nyerhetjük
meg. Ha mi is termeljük ki az állományt,
akkor az esetek túlnyomó többségében
mi nyerünk. A tulajdonosnak is jobb, ha a
közbülsô kereskedô ki van iktatva. Tô-
lünk már évek óta megbízható és szak-
mailag elfogadható munkát kapnak.

Ha rendezôdnek a tulajdonviszo-
nyok, akkor a vékonyfára szeretnénk rá-
állni... A vékonyfa nálunk a 8–24 centis
választékokat jelenti. Az igaz, hogy a kö-
zelítés ezekben az állományokban jóval
nehezebb. A traktor sok sérülést okoz,
így fôleg az igás közelítést alkalmazzuk.
Pedig olykor három-négy kilométert is
kell vonszolni. A feltártság igen gyenge,
jó, ha eléri a hat kilométert hektáron-
ként. A földutak csak száraz idôben
használhatók. Meg kell említenem –
hogy teljesebb legyen a kép a vállalko-
zásunkról –, hogy a nagy széldöntés
után felújításokat is vállaltunk. Száz hek-
táron, amit mi raktunk tele csemetével,
már ismét erdô lett.

Pápai Gábor

Erdélyi kitekintôdot fordítanak oktatásra, tudatformá-
lásra, továbbképzésre. Ennek is tulaj-
donítható, hogy az évi 10 000 000 (tíz-
millió!) látogató a környezeti megter-
helés látható jelei nélkül látogatja a be-
mutató övezetet, vigyáz rá, és gyakor-
latilag nem szemetel. Ahol szeméttáro-
lót helyeznek ki, ott a szemetet abba
rakják, az arra kötelezett pedig gon-
doskodik a rendszeres ürítésrôl. De a
hulladék másutt sincs eldobálva, mert
azt a látogatók legalább az elsô sze-
métgyûjtô helyig elviszik.

Közlekedés céljára az utakat veszik
igénybe, illetve a kialakítás során kép-
zôdött anyag céltudatos elhelyezésével
is irányítják a közlekedést. Minderrôl az
elsô stáció megtekintésekor gyôzôdtek
meg a szakemberek.

A második stációnál egy rendkívül
savanyú talajon (2,8 pH) lévô
lucfenyves bükkössé történô átalakítá-
sának kezdeti szakaszát tekintették
meg. Ennél a pH-értéknél a bükk csak
úgy maradt meg, hogy az ültetô hasíté-
kokba meszet és mangánt tettek. Így
beállítva a fafajnak szükséges pH-érté-
ket, az átalakítás igen sikeresnek mutat-
kozott. A harmadik stációnál a Közép-
Európa elsô víztározója melletti felszí-
nig nedves, savanyú talajon lévô erdei-
fenyves természetes felújulását és a ke-
mény lombos egyedek (nyír, berkenye-
félék) természetes betelepedését lehe-
tett megfigyelni. Érdekes volt tapasztal-
ni, hogy ráugráskor a talaj „hullámzott”
a jelenlévôk alatt. A negyedik stációnál
a Harz-hegységben „klasszikussá” vált
környezetkárosítás kárláncolata „mutat-
ta be” magát. Itt az eredeti lucfenyô ál-
lomány a légköri károsítás következté-
ben legyengült és elkezdett kiszáradni.
Ezt követôen évekig jelentkezett a szú-
károsítás, amely ellen nem védekeztek.
A kárláncolat eredményeként több száz
hektáron omlott össze az állomány, és
az elszáradt fák ma is ott meredeznek a
károsított területen.

Bebizonyosodott, hogy ezen a terüle-
ten hiba volt a szú elleni védekezés el-
mulasztása, mert a hideg éghajlat és a sa-
vanyú talaj miatt a mesterséges felújítást
is lucfenyôvel tudták elvégezni, amely a
jelentôs vadkár miatt csak vadkárelhárító
kerítés védelmében járhatott sikerrel.

Dr. Barth igazgató elmondta, hogy
október 23–27. között Goslarba, a Né-
met Nemzeti Parkok, a „World National
Park Convention” égisze alatt Világ
Nemzeti Parkjai Konferenciát szervez-
nek, amelyre meghívják a magyar nem-
zeti parkokat is.

(Hírlevél)
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A berkenyék nemzetségéhez tarto-
zó fajok nagy alakgazdagságúak
és igen széles elterjedési területû-

ek, sokrétûen alkalmazhatók a díszker-
tekben, a tájfásításnál. A Sorbusok Euró-
pa tájainak szép szoliterfái. Erdôszegé-
lyeken és erdôtársulások állományalko-
tóiként is találkozhatunk különbözô ber-
kenyefajokkal és a parkokban számos,
keresztezôdés eredményeként létrejött
állandósult hibriddel. Legtöbbjük szép
szabályos koronájú fa, amelyek pompás
ôszi lombszínükkel, egyesek termésük-
kel is díszítenek. A bogyók ehetôk,
eleink sokrétûen hasznosították azokat.

A berkenyék múltbéli 
leírása, ábrázolása

Az alapfajok leírását és ábrázolását már
ókori, majd a középkori természettudó-
sok, botanikusok mûveiben is megtalál-
juk. W. Klausch-Blecken von Schmeling
1994-ben, Göttingenben megjelentetett,
a madárberkenyérôl írott mûvében cso-
korba gyûjtötte a korai tudományos
munkákban fellelhetô ismereteket. A
nemzetségen belül a fajok elkülönítése
sokáig nem egyértelmû, az antikvitás
természettudósai, de a középkori és az
újkori ábrázolások és leírások is eseten-
ként keverik a berkenyefajokat, és elô-
fordul – az elsô Theophrastostól szár-
mazó barkócaberkenyére illô galago-
nya-leírás nyomán – a Crategus nemzet-
séghez sorolás is.

A berkenyék ehetô termésük okán a
mezôgazdasági tárgyú leírásokban is
szerepelnek, nem pusztán a botanikai
mûvekben. Elsôként Marcus Procius
Cato Censorius (Kr. e. 234–149) római
polgár, a mezôgazdaság, a kertészet ak-
tív mûvelôjeként és a korabeli
agrikultúrát könyvekbe foglaló közíró-
ként is ismert. A De re rustica c. köny-
vében jelenik meg elôször a „Sorbum”,
illetve a „Sorbus” latin megnevezés.
Majd 200 évvel ezután Aulus Cornelius
Celsus már a „Sorbum torminale”-ként
említi. Kr. u. 60-ra datált Dioscorides
görög származású katonaorvos a De
materia medica c. mûve, amelyben is-
mét nincs pontos megnevezése a leírt
gyógyhatású berkenyefajnak, az ott
írottak a madárberkenyére utalnak.

A berkenyéket megkülönböztetô jel-
lemzô ismertetés – mint oly sok más nö-
vény esetében is – Plinius Secundustól,
a Krisztus utáni elsô évszázadból való.
Ekkor, csaknem 2000 évvel ezelôtt így
írt a tudós polihisztor a Historia
Naturalis XXXVII. könyvében a
barkócáról: „A Sorbus egyik fajtája a
torminalis, csak gyógynövényként
használatos, szolgalmasan terem, kis
gyümölcsei vannak, levelei csaknem,
mint a paltáné, a madárberkenyétôl
egészen eltérôen növekszik.” (Lenz né-
met nyelvû fordítása alapján.)

A kora középkorban, a IX. század-
ban Walahfrid Strabo apát, „Hortulus”
címû költeményében, a Bodensee parti
Reichenauban említi a „sorbus”-t, a ko-
lostorkert gyógynövényei között. Ezu-
tán a híres St. Galleni kolostor részletes
kertleírása is megôrizte a „sorbarius”
kert emlékét.

A barkócafa elsô, máig fennmaradt
ábrázolása 1546-ban látott napvilágot
Hieronymus Bock füveskönyvében. A
fametszet szerzôje, Kandel a fa alá raj-
zolt két fiúcska révén óhajtotta bemu-
tatni a barkócatermés fogyasztásának
hatását (1. ábra). A metszetet közlô
Bock azonban helyreigazít az ábrafelira-
tban, hiszen a füveskönyvek szerint is a
barkócatermés épp ellenkezô fiziológi-
ai hatást fejt ki a gyomormûködésre, így
a rajznak ez a része téves.

Matthiolus, a reneszánsz kor bota-
nikusa több kiadást megélt herbáriu-
mában mestermûveknek tekintendôk
a növényábrázolások. Az 1565. évi fa-
metszeten, amelyben a barkó-
caberkenye egyik legszebb ábrázolá-
sát találhatjuk (2. ábra), Dioscoridesre

hivatkozik. A mû késôbbi kiadásaiban
1571-ben (3–5. ábra), majd az 1574-es
utánnyomásban a berkenyék helyes
besorolása és ábrázolása látható. Emlí-
tésre méltó még a XVI. századi nö-
vényábrázolások közül a Fuch
füveskönyvében megjelent elsô színes
akvarell a barkócafáról (6. ábra).

A késôbbiekben, a kora újkori herbá-
riumokban esetenként ismét helytelenül
közölnek barkócaábrázolást, összeke-
verve a fajt a madárberkenyével, jólle-
het ökológiai igényeik, így természetes
élôhelyük sem azonos, és alaktanilag is
jelentôs különbség van a két faj között.
Mindkettônek ehetô azonban a termése,
a madárberkenyéé dúsabb és élénk-
vörös színével hívogatóbb, mint a
barkóca barnás bôrszínû bogyói.
Dalechampius 1587. évi botanikai mun-
kájában a Sorbus torminalis felirat alatt
tévesen a madárberkenye ábrázolását
találjuk (7. ábra). Itt a barkóca metszete
Theophrastosra hivatkozva Crategus el-
nevezést kap (8. ábra).

Az év fája

A barkócaberkenye kultúrtörténeti,
kertészeti vonatkozásai

KONKOLYNÉ DR. GYURÓ ÉVA

1. ábra: A barkócafa elsô ábrázolása
Hieronymus Bock füveskönyvében, 1546.
évben. Közli von Schmeling, 1994

2. ábra: A Sorbus torminalis egyik legszebb
ábrázolása fametszeten. Matthioli herbáriu-
mának 1865. évi kiadásában. Közli von
Schmeling, 1994
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A berkenyék „gyümölcse”
A berkenyék termését, „gyümölcsét”
sokféleként hasznosították, fogyasztot-
ták. Nem csupán a rovarvilág tagjai és a
madarak táplálékául szolgált, de az em-
berek eledele, gyógyhatású készítmé-
nyeinek egyik alapanyaga is volt, és
lekvárt, pálinkát is fôztek a bogyókból.

A kelta, angolszász hiedelemvilág-
ban életfának tekintett berkenye a ma-
dárberkenye, amely fôként a hegyvidé-
kek hûvös, párás klímájában és Európa
északi, észak-nyugati sík- és dombvidé-
kein terjedt el. A Sorbus aucuparia bo-
tanikai elnevezés arra utal, hogy a fa
ehetô termése fontos madáreleség. A
piros bogyókkal ôsszel berakódó fa kö-
rül rajzó madarak röptébôl a druidák, a
kelta sámánok jósoltak (aucupium =
madárles, auspicuim = madárjóslás).
Jankovics Marcell leírása szerint a fa
életfaként is megjelent a kelta mitológi-
ában, fontos szerepet kapott a termé-

szet újjáélesztésében. Vesszejét „bo-
szorkányvesszônek” használták rontás
ellen és a mágiában növekedést serken-
tôként.

A barkóca emberi fogyasztásáról
Bock számolt be a XVI. században.
„Amikor ôsz elején a termés puhává
érik, az emberek mint más gyümölcsöt
gyûjtik és eszik, akkor aztán bájosak
lesznek és elveszítik a fanyarságukat.”
Szintén a bogyók nyers fogyasztását
említi Lippay János esztergomi érsek a
XVII. században, Posoni kert c. mûvé-
ben. „A köves földben, a kertekben is,
ha ültetik, örömest terem... Mikor meg-
lágyul savanyúcska, köves belül. Késôn
érik meg, nyersen eszik.”

Angliából és Bécs környékérôl szár-
mazó források is beszámoltak arról,
hogy a barkócabogyó eledelként szol-
gált. Számottevô lehetett a barkócafa
elôfordulása a Brit-szigeteken, a Bécsi-
medencében és Morvaországban is,
másként nem vihettek volna a londoni,
a bécsi és a prágai piacokra évente a
termésbôl. Fogyasztották Németország-
ban és Oroszországban is élelemként,
nyersen és szószként kenyérrel, burgo-
nyával is. A bogyókból befôttet és sült
húshoz különlegességként tálalt szószt
is készítettek. A barkócalekvár ízét a
csipkebogyólekvárhoz hasonlították.
Schmeling beszámol arról, hogy ma is
adnak barkóca- és madárberkenye-
szószt fagylalthoz és süteményhez a
specialitásokat kínáló würtzburgi „Düll
Borház”-ban.

6. ábra: A barkóca elsô ismert színes akva-
rellje ábrázolásának fotója. Fuch XVI. száza-
di akvarelljeit a Bécsi Nemzeti Könyvtárban
ôrzik. Közli von Schmeling, 1994

7–8. ábra: Delaschampius fametszetén a Sorbus
torminalis a Sorbus aucuparia rajzával illuszt-
rált és a barkóca ábrázoláshoz Theoprastos gala-
gonyáját társítja, mint hozzá hasonlóan számos
szerzô. Közli von Schmeling, 1994

3–5. ábra: A Sorbus fajok helyes besorolása Matthioli herbáriumának 1571. évi kiadásában
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A barkócatermésbôl gyomorkeserût
készítettek újborral és mézzel keverve,
de esetenként említik, mint gyümölcs-
borok adalékát is. A barkócapálinkáról
több elismerô vélemény maradt fenn,
amely a magból kioldódó savak hatásá-
ra enyhén mandulaízû. Ma már csak
igen kevés helyen állítják elô.

A barkóca elnevezés 
jelentése, helynevek,

földrajzi nevek
A magyar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára szerint a barkóca szó minden bi-
zonnyal szláv, illetve délszláv eredetû. A
korai Dráva-Száva közérôl származó ada-
tok alapján feltehetô, hogy a magyarba
egy déli szláv brìkovica vagy brìkavica
alak kerülhetett át barkócaként. A nép-
nyelvben a barkóca „bunkósbot”, illetve
„bercôkés bot” elnevezésének alapja,
hogy a furkósbotokat gyakran faragták
barkócafából. A fának az a tulajdonsága,
hogy ha tavasszal megszurkálják, a szur-
kálások helyét ôszre görcsösen kiforrja,
ezért furkósbotnak kiválóan alkalmas. A
barkóca kemény értékes fája kiválóan fa-
ragható, fájából „igen jó orsókat és
fûsôket csinálnak” – írja Lippay.

A C. Grater fák és cserjék kultúrtörté-
netérôl írott munkájában a német
„Elsebeere” elnevezés mellett említi a
„Ruhrbirne”, azaz – szó szerinti fordítás-
ban – „vérhaskörte” megnevezést, amely
arra utal, hogy a középkorban a barkó-
catermést használták a vérhas és a kólika
gyógyításában is. Ez a germán névadás
megegyezik a „tormina” latin jelentésével.

Szamota István gyûjtésébôl Zolnai
Gyula szerkesztette 1902-ben azt az okle-
vélszótárt, amely a régi iratokban elôfor-
duló magyar szavakat tartalmazza. Itt a
„barkóca”, illetve a „barkóca fa” címszó
alatt számos hivatkozást találunk a
XIII–XIV. századi oklevelekre. A közép-
kori iratokban több helyütt említették a
barkócát és a barkócza-fát Burcholcha,
Borcholcha, Borkouchafa, Barkolchafa
elnevezéssel. A hivatkozásokban a fa
többnyire egyes oklevelekben rögzített
kijelentések elhangzásának helyeként tû-
nik fel: „Ad arborem Barkolchafa dictam”.

Berkenyébôl származik több helyne-
vünk. Berkenye falu Nógrád megyei köz-
ség a Börzsöny délkeleti lábánál, terra
Werebwnyeként említik elôször 1299-
ben. Berkenyéd ma Szlovákiához tarto-
zik, a Poprád-folyó mellékvölgyében te-
lepült hegyvidéki, völgytalpi halmazfalu.
Berkenyes Romániában, a Marosba tor-
kolló Mezôségi patak mentén, Tordától
északkeletre dombvidéken fekszik.

A barkóca a díszkertek-
ben, a tájban

Az egyik legnagyobbra növô, átlagban
10 m-es, de esetenként a 20 méteres
magasságot elérô hazai barkó-
caberkenye csontfehér virágaival,
fényeszöld, ôsszel mélyvörösre színe-
zôdô levelével díszít. A dús lombú, sza-
bálytalan gömb alakú koronájú fa a
kertekben, települési zöldfelületeken
viszonylag ritkán ültetett faj, mert ritkás
karógyökérzete miatt nehezen tûri az
átültetést. A jó gyökérzetet nevelô ala-
nyokon viszont bizonytalan a megma-
radása. A berkenyék természetben
könnyen keresztezôdnek, számos ál-
landósult hibridfajt alkotva. A barkó-
cafa lisztes berkenyével alkotott hibrid-
jeinek száma mintegy huszonöt. A
Sorbus aria és Sorbus torminalis hibri-
dek között említhetô a S. redliana, a S.
rotundifolia, a S. pseudolatifolia és a S.
degenii, amelyek megtalálhatók a fais-
kolák kínálatában. A barkócahibridek
parkok, zöldfelületek szép színezôele-
mei, de a kisebb koronájú fajok, válto-
zatok szûk utcák fásításánál is fontos
szerephez jutnak.

A barkóca alkalmazását a külterületi
telepítésekben fôként esztétikai értéke,
kiváltképp gyönyörû ôszi lombszíne és
a rovar-, illetve madárfauna megôrzé-
sében játszott fontos szerepe indokolja.
Fôként meleg, déli kitettségû, de köze-
pes vízellátású extenzív zöldfelülete-
ken szoliterként, csoportokban, vala-
mint üdülôerdôk, ligetes állományok
telepítésénél, változatos erdôszegélyek
kialakításánál szélesebb körben ajánl-
ható volna.
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Muzeális érték
A Természetvédelmi Világalap a közel-
múltban fölhívta a figyelmet arra, hogy
nagykôrösi erdôsztyeppe is muzeális
értéket képvisel. A kormány támogatá-
sával létrejött Alföld-program munka-
társai nyilván figyelembe veszik majd
az ajánlásokat.

Korábban az árterek mellett a tölgye-
serdô-sztyeppek jellemezték a magyar
Alföld képét, de már alig 5 ezer hektár
kiterjedésû ez a terület. Ezért lépéseket
kell tenni a maradványok megôrzése
érdekében – mondta Molnár Zsolt, a
Magyar Tudományos Akadémiai ökoló-
giai és botanikai intézetének kutatója.

A botanikus a WWF Magyarország
munkatársaival felmérte az alföldi töl-
gyesek helyzetét és eredményeiket egy
tanulmányban foglalták össze. Az erdô-
sztyeppet erdôs és füves területek válta-
kozása jellemzi.

A WWF Magyarország szerint az al-
földi tájat meghatározó értékes tölgyes
társulások védelme érdekében azonna-
li lépésekre van szükség. Így szélesebb
bázison kell folytatni a felméréseket és
a kutatásokat. Ezekre alapozva az erdô-
részletekig terjedô pontosságú adatbá-
zist kell létrehozni. Ez lehet az alapja az
erdészeti és természeti szempontokat is
figyelembe vevô új erdôkezelési szabá-
lyoknak. Ezek az erdôsztyepp maradvá-
nyok ugyanúgy történelmi múltunk da-
rabjai, mint a mûemlékek.

Éppen ezért minden érintettnek
össze kell fogni a védelmükben: az er-
dészeknek, a botanikusoknak, a termé-
szetvédôknek, de a helyi lakosoknak és
a politikusoknak is – figyelmeztetett
Haraszti László, a WWF Magyarország
igazgatója.

(Petôfi Népe)

Álláshirdetés
Az Állami Erdészeti Szolgálat
(Budapest V., Széchenyi u. 14.)
erdôfelügyeleti szakmai gya-
korlattal rendelkezô, informati-
káéban jártas erdômérnököt
keres a szakfelügyeleti fôosz-
tályára erdôfelügyeleti koordi-
nációs feladatok ellátására.
Bérezés a Köztisztviselôk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII.
sz. törvény szerint. Az állással
kapcsolatban dr. Farkas Juli-
anna osztályvezetô (tel.: 37-43-
210) ad felvilágisítást.
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A z erdô atmoszféráját anyagok so-
kasága jellemzi. Ezek egy része a
kisebb mikroorganizmusokat –

gombákat, baktériumokat – megsem-
misítik, olyan anyagokkal, melyeket
fitoncidáknak hívnak. (Fitosz görögül
növény, cid latinul méreg.) Tehát nö-
vény eredetû méreg, melyet a növény a
levegônek átad.

A növényeknek ezt a fitoncidképzô
tulajdonságát Tokin B. P. orosz tudós
fedezte fel a XIX. század 30-as éveiben.

Tokin, majd Brüncev megállapítot-
ták, hogy a magasabb rendû növények:
több fafaj, valamint fokhagyma, retek,
torma, vöröshagyma olyan anyagokat
termel – természetesen eltérô mérték-
ben –, melyek erôs fertôtlenítô hatású-
ak. Fôképp az alábbi kórokozók voltak
érzékenyek: tbc, kolera, dizentéria, has-
tífusz, diftéria. Ezen anyagok a termé-
szetben védekezésre szolgálnak, de az
ember is igénybe veheti jó szolgáltatá-
sukat.

Néhány alacsonyabb rendû baktéri-
um és gomba olyan anyagokat termel,
melyek megsemmisítik a betegséget ki-
váltó mikrobákat. Ezekbôl fejlesztették
ki a penicillint, streptomycint stb. A fen-
tiek által végzett kísérletek alapján a nö-
vényeket 5 csoportba osztották:

I. Leginkább fitoncid hatású növé-
nyek (ezek a mikroorganizmusokat
1,5–2 perc alatt megsemmisítik: pl.
hagyma)

II. Erôsen fitoncid (2–3 perc alatt:
fokhagyma, atlaszcédrus)

III. Közepesen fitoncid (3–5 perc
alatt: retek, jegenyefenyô, narancs, cit-
rom)

IV. Gyenge fitocid (10–20 perc alatt:
erdeifenyô, boróka)

V. Nagyon gyenge fitocid hatás
(20–40 perc: nyír, juhar, nyár)

Meg kell jegyezni, hogy ez az idôre
vonatkozik, felhasználhatóság szem-
pontjából döntô a kibocsátott mennyi-
ség. Ebbôl a szempontból a legjobb a
Cedrus atlantica és a Juniperus sabina).

Ezenkívül azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy nem minden fitoncid anyag
egyformán hat a különbözô mikroorga-
nizmusokra, ezt kísérleti úton lehet leg-
jobban megállapítani.

Meg kell jegyezni, hogy levegôbe
juttatott anyagokon kívül nagyon sok
fitoncid anyagot tartalmazhatnak a kü-

lönbözô illóolajok, gyanták és más nö-
vényi melléktermékek.

A növények illata, aromája gyakran
esik össze erôs fitoncid hatással. Az is
gyakori azonban, hogy erôs fitoncid ha-
tás nem párosul semmiféle illattal, szag-
gal.

A természet erôteljesen védekezik az
ôt érô támadásokkal szemben, és az
ember ezt kihasználhatja saját érdeké-
ben. Napjainkban nagyon sok orvos
fordul a természetes gyógymódok felé,
természetesen a modern technika és tu-
domány eredményeit nem lebecsülve,
de kihasználva az ökológiai egyensúly
évmilliók alatt kialakult csodáit.

Nagyon sok baktérium, gomba hoz-
zászokott az ellene alkalmazott antibio-
tikumokhoz, rezisztens lett. Ilyenkor
segíthet újra a természet. Legfontosabb
a védekezés ott, ahol a betegségek kon-
centráltan fordulnak elô, és ahol sok
ember fordul meg. Ilyenek a kórházak.
Ha ilyen fitoncid növényekbôl álló gyû-
rût telepítünk a kórházaink mellé, me-
lyek illóolaj-termelése átjárja a kórház
levegôjét, így csírátlanítva azt, hozzájá-
rulhat a betegek gyógyulásához. A ter-
vezésnél ismerni kell a környezet mete-
orológiai viszonyait, a termôhelyet, a
széljárásokat és figyelembe kell venni
egyéb szempontokat: esztétika, térhatá-
rolás stb. Ezeknek a szempontoknak
nagyon jól megfelel a Cedrus atlantica.
Rendkívül nagy fitoncid hatása van, na-
gyon dekoratív, gyorsan nô. Kör-
menden a régi kórház mellé egy na-
gyon szép modern, új kórház épült. A
kórház vezetôségének hozzájárulásával
és lelkes támogatásával létrehoztunk
egy ilyen biológiai védôövezetet. Itt az
északi szél a leggyakoribb és szeren-
csés módon itt volt egy nagyobb szabad
terület, ahol laza hálózatú (4x4 m-es)
Cedrus atlantica állományt létesítet-
tünk.

Szabályos hálózatot alkalmaztunk,
hogy a gépi kaszálás megoldható le-
gyen. Nagyon szép növekedésûek, zöld
tömegük is nagy, esztétikailag is kiváló
képet mutatnak. A területen úthálózat
és pihenôk szolgálják a betegek érde-
keit. Másik erôs fitoncid hatású növény
a Juniperus sabina. Ezt csoportosan te-
lepítettük. Az egyhangúság feloldására
nyírek és vörös levelû cserjék szolgál-
nak.

Az eddig felsoroltak külföldi adatok-
ra támaszkodnak. Nagyon jó lenne a
hazai fafajokra is – de fôképp a Cedrus
atlantica vonatkozásában – elvégezni a
hatásvizsgálatokat, hogy ellenôrizhes-
sük a külföldi adatokat.

A vizsgálati metodika rendelkezésre
áll. Erdész szempontból hol lehetne ki-
használni a Cedrus atlantica fitoncid- és
vele együtt esztétikai hatását. Termé-
szetesen sok feladat kertészeti jellegû,
tehát a mi szakembergárdánk sosem
idegenkedett a parkosítás, fásítás fela-
dataitól.

Elsôsorban az egészségügyi intéz-
mények biológiai védelmében nyújt-
hatna segítséget. Kórházak, szanatóriu-
mok kihasználatlan területeit lehetne
beültetni tág hálózatban.

Parkokban kellene kis csoportokat
létesíteni, ahol a pihenô kiszellôztetné
a városi levegôtôl megkínzott tüdejét.
Ezeket a helyeket „levegôzô szauná-
nak” neveztük el. Ugyanilyen csoporto-
kat lehetne létesíteni iskolák, óvodák
udvarain. Kimondottan erdész tevé-
kenység új állományok létesítése. Itt a
már meglévô kirándulóhelyek környé-
kén lehetne ilyen állományokat létesíte-
ni, esetleg lazább hálózatban, egyes ré-
szeiben a nagyobb zöldfelület érdeké-
ben. A parkerdôkben ez feltétlenül kí-
vánatos, itt a területet el kell látni sétau-
takkal, pihenôkkel. Természetesen
ezen területek a fatermést is szolgálnák.

Rendkívül fontos az ilyen cédrusfol-
tok létesítése az erdei tornapályák men-
tén, fôképp ahol erôs emelkedôk van-
nak, mert itt szapora a légzés, nagy a tü-
dô levegôcsere-forgalma, így a bejutó
fitoncid mennyisége is számottevô len-
ne.

A fentiek alapján jó lenne e nagyon
szimpatikus fafaj felkarolása, alkalma-
zása mind nagyobb területen.

A fentiekhez még egy szempont
csatlakozik. Szakmánk a nagyközönség
részérôl nem kap megfelelô elismerést,
nem ismerik és értékelik munkánkat, si-
kereink és panaszaink nem kerülnek a
nagy nyilvánosság elé. Itt volna az alka-
lom, hogy kilépjünk elzártságunkból és
egy kis propagandát csináljunk szak-
mánknak, magunknak.

Remélem, néhány erdészkollégát el-
gondolkodtatnak az itt leírtak és fantá-
ziát látnak benne.

CEBE ZOLTÁN

Az atlaszcédrus (Cedrus atlantica
Manetti) fitoncid hatása
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Tisztelt Leipold Árpád Úr!
Meg kell vallanom, hogy nehezen

szántam el magam e sorok írására, mert
szent meggyôzôdésem az, hogy a médiá-
kon keresztül folytatott viták résztvevôi
„kiforrott állásponttal” rendelkeznek és ál-
láspontjukon nem hajlandók változtatni.

Hogy mégis megteszem, arra az Erdé-
szeti Lapok 2000. évi júniusi száma köte-
lez – mint a Napkori Erdôgazdák Szövet-
kezetének elnökét –, mivel Ön „A vadas-
kertekrôl másképpen” címû cikkében
bennünket, mint Ön által negatívan meg-
ítélteket citált az olvasók elé, vélemé-
nyem szerint alapos tájékozódás nélkül.
„Ez az eset (ami biztos nem egyedül-

álló) azért is kirívó, mert köztudomású,
hogy új erdôk telepítésére és ezek tá-
mogatására nincs elegendô keret, itt pe-
dig öncélú, kétes értékû vadászati léte-
sítmény kapott nagy összegû állami tá-
mogatást.” (Idézet a cikkbôl.)

Ön egy nagy tudású, tisztességes
kort megélt, Németországban élô, jó
szándékúnak ismert erdészeti szakem-
ber. Aki ezt Önrôl állította, annak sza-
vait én nem vonom kétségbe.

Ezen bevezetés után engedje meg,
hogy konkrétan rátérjek a cikkben fog-
laltakra.

Ön Katona József után szabadon idéz
a cikk bevezetôjében. Én ehhez nem ér-
zek elég tudást magamban, de talán jól
gondolom, hogy a forrást a Bánk bánból
merítette, és ebbôl szeretnék idézni:
„A jó merániak legszebb lovon
ficánkolódnak, – tegnap egy kesely,
ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk
feleség s porontyainkat kell befogni,
ha veszni éhen nem kívánkozunk.
...Szép földeinkbôl vadászni berkeket
csinálnak, a-hová nekünk belépni
sem szabad;
s ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
himlôs gyerek megkívánván, lesujtunk
egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek;
és aki száz meg százezret rabol,
bírája lészen annak, akit a
szükség garast rabolni kényszerített.”
Ezeket a szavakat Katona József 1814-

ben adta Tiborc szájába, hogy mondja el
Bánknak az Úr 1213-ik esztendejében.

Rábízom mindenkire, hogy e sorok-
ból mit tart ma aktuálisnak.

Magam és a szövetkezet közel hétszáz
tagja talán azt, hogy az Európa felé veze-
tô felzárkózásban lemaradásunk még

mindig óriási, ha hiszi, ha nem, még min-
dig van, aki vidékünkön kézzel veti el a
mindennapi kenyérre valóját. Önöknél
ma a kocsijukat váltogatják az emberek
úgy, mint hajdan a merániak a lovaikat.

Az 1996. évi LV. törvény a vadászati
jogot, mint vagyonértékû jogot, a föld-
tulajdonjoghoz kötötte, és ezen jogunk-
kal élve Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében egyedülállóan az Apagy-Nap-
kor Községi Földtulajdonosi Közösség
társult formában önállóan gyakorolja.

Ezen közösség megbízásából vadá-
szatra jogosult a Napkori Erdôgazdák
Szövetkezete. A szövetkezet a vadásza-
tot, mint a földhasznosítás egyik lehet-
séges módját, folytatja a földtulajdono-
sok megelégedésére.

Lehet, hogy Önnek van igaza abban,
hogy vadaskertünkkel nem aranybányát
csináltunk, de azt elhiheti, hogy aranye-
ret sokan kaptunk a kemény munkától.
Valóban nehezen gyógyul, és az erôfe-
szítésektôl újra meg újra kiújul.

Ezért örültünk az említett vadászati
törvénynek, mely a mi kezünkbe adta a
lehetôséget (bár ez akkor nem ment
könnyen, ez külön történet, mely szin-
tén megérne egy pár oldalt, de ma már
nem siránkozunk), hogy „földeinkbôl”
vadászkertet csinálhassunk.

Ezt a hatóságok nagyon komoly fel-
tételekhez szabták, melyek teljesülését
rendszeresen ellenôrzik.

Sok szakmai vitán vettem részt, ahol
az erdészeti ágazaton belül elôirányzott
szûkös költségvetési támogatást sokan
bírálták, egyes területekre biztosított
forrást szükségtelennek tartottak.

Ezzel szemben én azt javaslom – Ön-
nek is –, hogy ne azért emelje fel a szavát,
mert mások kapnak, hanem azért, mert az
Ön által szükségesnek tartott terület nem.

Tisztelt Leipold Úr, higgye el, hogy a
földhasznosítás jelentôs területe a vadgaz-
dálkodás, ezen belül nagy jelentôsége van
és valószínûleg lesz a vadaskerteknek.

Természetesen csak akkor, ha ez má-
sok érdekeit nem sérti, és ha ezen tevé-
kenység iránt van fizetôképes kereslet. Ma
mi úgy látjuk, hogy az erdôgazdálkodás, a
szántóföldi növénytermesztés jövedelme-
zôsége igen csekély, és sokszor nagyon
komoly értékesítési gondok jelentkeznek.
Ezzel szemben hat arab vadász hat órai
kertben való tartózkodása után hét vad-
disznó elejtését követôen huszonnégy-

ezer márkát fizetett ki. Mi akkor is elége-
dettek leszünk, ha a beruházás tíz év alatt
térül meg, és megélhetésünkhöz, orvosi
költségeinkhez kismértékben hozzájárul.

Lehet, hogy Önnek bizonyos esetek-
ben igaza van akkor, mikor az erdôk
szociális-üdülési funkciójának az el-
vesztéséért aggódik, de ha vette volna a
fáradtságot és utánanéz, hogy ez a nap-
kori esetben valójában hogy is van, ak-
kor a következôket tapasztalja:

Az a terület, melyet bekerítettünk tel-
jes egészében mesterségesen telepített
akác-, nemesnyár-, erdeifenyô- és
vöröstölgy-erdôbôl áll.

Ezekben az erdôkben, azt hiszem, a
természetszerû erdôgazdálkodás nem le-
hetséges. A kerítés ezeket az erdôket a lo-
pástól és a sajnálatosan egyre szaporodó
szemeteléstôl menti meg. A pihenésre vá-
gyókat Nyíregyháza város közelében a
Nyírerdô Rt. által kezelt állami tulajdonú
pihenôerdôk várják, melyekre a Nyírerdô
Rt. komoly erôforrásokat mozgósít, hogy
az Ön által említett szociális-üdülési funk-
ciójának megfeleljen. Ha valaki mégis
ezen funkciókat nem itt akarja igénybe
venni, úgy azt megteheti a vadaskert kör-
nyékén is, ahol az erdôsültség aránya ná-
lunk közel 30%-os. (A szövetkezet 1992-
ben alakult, azóta közel 400 ha erdôt tele-
pített állami támogatással.)

Sajnos felénk az erdônek ezt a funk-
cióját még ma kevesen veszik igénybe.
Remélem elhiszi, hogy nem azért, mert
nem lenne rá szükségük, de sajnos az itt
élô emberek jelentôs részének nincs rá
se ideje, se pénze. Hadd hívjam ismét
segítségül Tiborc szavait:
„Te szánsz, nagyúr? Ó, a magyar se
gondol
már oly sokat velünk, ha a zsebe
tele van – hisz a természet a szegényt
maga arra szánta, hogy szülessen, éljen,
dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és –
meghaljon. Úgy van, úgy! Esmérni kell
az élhetetlenek sorsát, minek-
elôtte megtudhassuk szánni is.”
Remélem, soraimmal nem bántottam

meg Önt.
Ezt Ön azzal is bebizonyíthatja, hogy

közelebbrôl megtekinti tevékenységün-
ket és talán azt követôen véleményét
kifejtve rólunk, ezüstmorzsákat vagy ta-
lán még bányákat is hagyhat ránk.

Tisztelettel üdvözli Önt:
Támba Miklós

A napkori erdôgazdák szövetkezetének 
vadaskertjérôl „valójában” mit kellene tudni
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1. Folyik az Országos Erdészeti Egyesü-
let Információs Központjának kialakítá-
sa. A Csillagvölgybôl az Egyesület
könyvtára átköltözött a Budakeszi úton
lévô új épületegyüttesbe. Az informáci-
ós központ a Pilisi Parkerdô Rt. Buda-
pesti Erdészetével egy épületben talál-
ható, és mára mintegy 95%-os készült-
ségi fokon van. A helyiségek berende-
zése folyamatos, az ünnepélyes átadás
idôpontjának kijelölése késôbb történik
meg. Napi az együttmûködés a munká-
ban Barátossy Gáborral, a FVM Erdé-
szeti Hivatal elnökével, Zambó Péterrel,
a Pilisi Parkerdô Rt. vezérigazgatójával,
Bakon Gáborral, a Budapesti Erdészet
vezetôjével, aki a munkálatok fôszerve-
zôje. Riedl Gyula, könyvtárunk vezetô-
je emberfeletti munkájával segítette a
berendezések átköltöztetését új helyé-
re. (A témára még visszatérünk.)

2. Egyesületünk fôtitkára látogatást
tett Csányi Sándornál, az OTP elnök-
vezérigazgatójánál, ahol az erdészeti
ágazat jövôjérôl, az együttmûködés le-
hetséges formáiról folyt a tárgyalás.

3. A természetközeli erdôgazdálko-
dás pénzügyi támogatása érdekében fo-
lyamatos tárgyalásokat folytatunk a
Környezetvédelmi Minisztérium és Ter-
mészetvédelmi Hivatala vezetôivel. El-
nökünk levélben fordult dr. Ligetvári
Ferenc miniszter úrhoz, melyben üd-
vözli miniszter úr szándékát az erdô-
gazdálkodók pénzügyi támogatását ille-
tôen és egyben személyes találkozót
kért az ügyben. Fôtitkárunk folyamatos
kapcsolatot tart fenn dr. Skultéty Sán-
dor KÖM államtitkárral, dr. Tardy János
h. államtitkárral, Barátossy Gábor FVM
Erdészeti Hivatal elnökével, Éder Ta-
más ÁPV Rt. ügyvezetô igazgatóval, Gé-
mesi József ügyvezetô igazgatóhelyet-
tessel, dr. Kovács Mátyás fôosztályve-
zetôvel, hogy a védett erdôterületeken
folyó erdôgazdálkodási munka megfe-
lelô pénzügyi támogatásban részesül-
jön. Bízunk benne, hogy az egyezteté-
sek eredménnyel járnak. A szakmai
munkában számítunk a közelmúltban
alakult Természetvédelmi Szakosztály
tagjainak támogató munkájára is.

4. IV. ERDÔK HETE
Az immár hagyományos Mezôföldi

Erdôk hete megnyitó rendezvényén

vett részt fôtitkárunk. A szép számmal
megjelent önkormányzati képviselôk,
vendégek és erdôgazdasági dolgozók
részvételével tartott rendezvény igazi
közönségkapcsolati programot jelen-
tett. Gratulálunk Balsay Miklós vezér-
igazgató úrnak és munkatársainak a
példaértékû rendezvényért.

5. A Legfelsôbb Bíróság befogadta az
egyesületi székház ügyében beadott
fellebbezésünket. Várhatóan egy év
múlva kerül sor a bírósági tárgyalásra.

6. A Pártoló Tagok Tanácsa a
VADEX-nél tartotta soros ülését, me-
lyen megjelent Gémesi József ügyveze-
tô igazgatóhelyettes is. A délelôtti tere-
pi, vadgazdálkodással és természetvé-
delmemmel foglalkozó szakmai prog-
ram után Csóka Péter, az ÁESZ fôigaz-
gatója tartott ismertetô elôadást és szo-
rosabb együttmûködést szorgalmazott
a felek között. Káldy József elnökünk
ismertette Egyesületünk legfontosabb
tennivalóit, az elmúlt idôszak történé-
seit. A jó hangulatú, munkával és ba-
rátsággal töltött együttlétet a remek idô
is segítette.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló

Ha azt mondom, Mezôtúr vagy éppen
azt, hogy Kaán Károly, legalább száz-
ezer gyermek és sok szülô meg peda-
gógus elsôként arra a természet- és kör-
nyezetismereti versenyre gondol, ame-
lyet 1993-ban szervezett meg a Mezôtú-
ri Református Általános Iskola.

Az általános iskolák 5-6 osztályosai
részére kiírt országos verseny mára ha-
gyománnyá vált városunkban. Minden
év májusában a legeredményesebb kis-
diákok mérhetik össze tudásukat, sokat
tanulhatnak, tapasztalatokat gyûjthet-
nek és barátságokat köthetnek az or-
szág minden részébôl érkezô, azonos
érdeklôdésû társaikkal.

1992 ôszén megkezdôdött a verseny
szervezése. Lendületet adott a munká-
nak az is, hogy éppen ebben az eszten-
dôben ünnepeltük a névadó Kaán Ká-
roly születésének 125. évfordulóját. Fô-
ként az ötletgazdák érdeme, hogy idôt
és energiát nem kímélve hozták tetô alá
az elsô szellemi megmérettetést.

Ehhez természetesen segítségre volt
szükségük. A református általános iskola
pedagógusai, a mezôtúri fôiskolai kar és
a Körös-völgyi Természetvédelmi Egye-
sület ajánlotta fel segítségét. Az anyagi
feltételeket akkor a Mûvelôdési és Köz-
oktatási Minisztérium, a Környezetvédel-
mi és Területfejlesztési Minisztérium, az
iskolát fenntartó református egyház, va-
lamint Mezôtúr város önkormányzata te-
remtette meg. Ebbôl is látható, hogy a
helyi akaraton és összefogáson kívül
többre volt szükség. Szerencsére mindez
az elmúlt nyolc évben együtt volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Kaán
Károly neves erdômérnökrôl elneve-
zett verseny házigazdái lehetünk. Sze-
mélyéhez fûzôdik az állami erdôk újjá-
szervezése, az elsô természetvédelmi
törvény megalkotása. Ô kezdeményez-
te az Alföld fásításának átfogó prog-
ramját is. Egész hivatali mûködését és
szakirodalmi munkásságát bámulatos
sokoldalúság jellemezte. Céljai elérése
érdekében talán túl gyors ütemet dik-
tált, talán a kelleténél erélyesebb esz-
közöket használt, ezért sokan nem ér-
tették meg.

A Kaán Károly-verseny legjobbjai
ÁLTALÁNOS ISKOLA V. OSZTÁLY
1. Wisniewski Éva, Székesfehérvár,

Hétvezér Általános Iskola (felkészítô ta-
nára: Aranyné Szóka Rita)

2. Rácz Hajnalka, Szombathely,
Paragvári utcai Általános Iskola
(Rozmán Gézáné)

3. Havas Attila, Göd, Huzella Tiva-
dar Általános Iskola (dr. Nagyné
Kôfalvy Enikô)

ÁLTALÁNOS ISKOLA VI. OSZTÁLY
1. Ónodi Katinka, Szeged, Madách

Imre Általános Iskola (dr. Csajbók Ernô-
né)

2. Fejér Katalin, Tatabánya, Váci Mi-
hály Általános Iskola (Szedresi Károly-
né)

3. Módos Eszter, Szombathely,
Paragvári utcai Általános Iskola
(Rozmán Gézáné)

Dr. Bogdán Piroska
Mezôtúr polgármestere

Kaán Károly-verseny
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A z Országos Erdészeti Egyesület
éves programjának megfelelôen
szakmai tanulmányutat szervezett

a Pártoló Tagok Tanácsa tagjai számára,
Franciaországba. A hagyományoknak
megfelelôen a szakmai látni és tapasztal-
ni valók mellett számos kulturális neve-
zetesség is szerepelt a programban.

A párizsi érkezés után az Erdészeti
Fejlesztési Intézetben bôséges tájékoz-
tatót kapott a társaság az Állami Erdé-
szeti Szolgálat, a Magánerdô Tulajdono-
sok Szövetsége és az Erdészeti Fejlesz-
tési Intézet vezetôitôl, munkatársaitól
tevékenységükrôl.

Elôkészítés alatt van az új erdôtörvé-
nyük, hogy beépítésre kerüljenek a tu-
rizmus, az új erdôkezelési eljárások, a
kereskedelem, a faipar és a magánerdô
jogszabályi változásai. Az EU-ban –
mint hallhattuk – nem korlátozott a fa-
kereskedelem és a faipar sem, így a be-
lépésünkkor kemény kereskedelmi
harc várható az EU-ban lévô országok-
kal. Az állami támogatás ezeken a terü-
leteken tilos, kivéve például a vidékfej-
lesztés címén adott faipari fejlesztések
támogatása. Erdôtelepítés területén ma
5–7000 ha-t finanszíroz az állam évente.

Az országban mintegy 14,4 millió
hektár erdô van,melybôl 10 millió hek-
tár magánerdô (3 millió tulajdonos), 1,7
millió hektár állami és 2,7 millió hektár
közösségi erdô. Az állami erdôbôl né-
hány tízezer hektár védett, ahol nem le-
het fakitermelést végezni (tôzegmoha-
lápok stb.). A lombos fafajok aránya
64%, a tûlevelûeké 36%.

Franciaországban az erdô nem köz-
ponti kérdés, mint például Ausztriában
vagy Németországban. Az elmúlt évi
december 25-i vihar nyolc óra alatt
száznegyvenmillió köbméter fát döntött
ki, de a lakosság egy kis idô után már
nem beszélt róla, nem kellô a kapcsolat
az erdészet és a közvélemény között. A
lakosság csupán kirándulóhelyként ér-
tékeli az erdôt és csak az a gondjuk,
hogy nincs hova menniük kirándulni.

A magánerdô-gazdálkodókat szerveze-
tük fogja össze. A gazdálkodáshoz üzem-
tervet használnak, a huszonöt hektár egy
tömbben lévô erdôre kötelezô az egysze-
rûsített üzemterv készítése. A szervezet
szemináriumokat tart az új erdônevelési el-
járások bevezetése érdekében, tanfolya-
matokat tartanak, referenciahelyeket alakí-

tanak ki, melyeket katalógusban jelentet-
nek meg, rövid kiadványokban ismertetik
a különbözô tudnivalókat, technológiákat.
Eddig négyszáz ilyen füzetet adtak ki.

A csoport látogatást tett az állami er-
dôket kezelô Országos Erdészeti Hivatal
Nancy melletti Oktatási Központjában.
Feladatuk az alapképzés (kezdôk részé-
re), a belsô továbbképzés a munkahelyi
elômenetel érdekében, a folyamatos
szakmai továbbképzés és a külföldi erdé-
szek képzése, térítés ellenében. Az okta-
tás 40%-a helyben, 60%-a a régióban tör-
ténik. Évente 3–4000 fô részesül tovább-
képzésben. Húsz oktatóteremmel,
könyvtárral, multimédiás központtal, ét-
teremmel, szállással, mûhellyel, ga-
rázzsal, tornacsarnokkal és 200 hektár
vadászati oktatóterülettel rendelkeznek.
Az államerdészetben kifizetett munkabér
6,1%-át fordítják továbbképzésre, az álla-
mi erdészeti szervezet 84%-a legalább
egyszer részt vett továbbképzésben.

Az erdôgazdálkodás és természetvé-
delem között folyik az „egyezkedés”.
Elvük, hogy a fakitermelési célokat kell
a természetvédelmi célokhoz igazítani,
de az egész francia erdészeti politika
alapját nem akarják megváltoztatni,
ezért a különlegesen védett területeket
kiválasztják, ezeket támogatják és az el-
lenôrzést szigorítják. Nagy a különbség
az állami és magánerdôkben, a magán-
tulajdonos nem vesz tudomást az öko-
lógusok által diktálni próbált erdôgaz-
dálkodási módokról. A társadalommal
igyekeznek a vitát folytatni és a problé-

mákat helyi szintre szûkítve megoldani.
A BIANCO jelentésben dolgozták ki

az erdészethez kötôdô munkahelyek
növelésének lehetôségét. Hatmillió
köbméter fakitermelés növelésével,
mintegy 100 000 munkahelyet tudná-
nak teremteni, a kitermelés növelésére
az erdôtervek lehetôséget adnak.

Az állami erdôgazdálkodás hasonló
térképeket használ, mint nálunk. Meg-
nevezésükben azonban jobban igazod-
nak az aktuális feladatokhoz, „vidékfej-
lesztési térkép”, „turizmustérkép”, „er-
dôfeltárási térkép”, „ökológiai térkép”.

Kultúrprogramokban is bôvelkedett
az út, Párizsban látogatást tett a csoport
a Louvre-ba, a Rodin Múzeumba, a
Notre Dame-ba. Reimsben megtekintet-
te a székesegyházat, hangulatos pezs-
gôkóstolóban volt részük. A Loire-men-
ti kastélyok közül a Chambord és a
Chenonceaux-i kastélyok szerepeltek a
programban. Meglátogattuk St. Malo
csodálatos erôd városát, menet közben
megálló volt az OMAHO BEACH-en, az
1944. június 6-i normandiai partraszál-
lás emlékmûvénél. Rácsodálkoztak a
minden képzeletet felülmúló, a világ-
örökség részeként számon tartott Mont-
st-Michel apátságra, mely az ár-apály je-
lenség egyik nevezetes helye is.

A jó hangulatot jellemezte, hogy a
csoport részére adott fogadáson az étel
elôkészítésének szakszerû elvégzése
érdekében, a vadászatban jeleskedô er-
dôgazdaságok vezérigazgatói szeletel-
ték fel a kiválóan elkészített vaddisznó-
sültet, természetesen a helyzethez illô
munkaruhában.

Köszönettel tartozunk dr. Sárvári Já-
nos és dr. Barna Tamás kollégáinknak
a remek programokért és a szervezésért.

Kép és szöveg: Ormos Balázs

Szakmai tanulmányút
Franciaországba

Bükk szálerdô a vihar után
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2000. június 1-jén és 2-án, 6 év után is-
mét, a Zalaerdô Rt. adott helyet az 1973-
ban elindított három ország erdészei-
nek határ menti találkozójához. Néhai
Nemesszeghy László muraszombati er-
dômérnök kolléga kezdeményezésére
létrejött rendezvény 28. évébe lépett. A
korát messze megelôzô regionális kez-
deményezés egyaránt szolgálta a szak-
mai, baráti és kulturális kapcsolatok ki-
teljesedését a térségben.

A találkozó szervezését és lebonyolí-
tását a Zalaerdô Rt. munkatársai és az
OEE Nagykanizsai Helyi Csoport tagjai
végezték.

A PANNÓNIA 2000 rendezvény júni-
us 1-jén kezdôdött az olgamajori va-
dászházban. A találkozón részt vettek
kollégák Mariborból, a Dráva Menti Er-
dészeti Egyesületbôl, dipl. ing. Heda
Jenèiè elnökasszony vezetésével,
Muraszombatból a Mura Menti Erdésze-
ti Egyesületbôl, dipl. ing. Vlado Brat-
koviè elnök vezetésével, Eisenstadtból a
Burgenlandi Erdészeti Egyesületbôl,
dipl. ing. gróf Benedikt Batthyany el-
nök vezetésével, az Országos Erdészeti
Egyesületbôl dipl. ing. dr. Viharos Zsolt
alelnök vezetésével, az OEE Szombat-
helyi Helyi Csoportjából dipl. ing. dr.
Pethô József elnök vezetésével, az OEE
Zalaegerszegi Helyi Csoportjából, dipl.
ing. Hajdú Tibor elnök vezetésével és
az OEE Nagykanizsai Helyi csoportjá-
ból dipl. ing. Feiszt Ottó elnök vezeté-
sével.

A kölcsönös bemutatkozást követô-
en a résztvevôk megbeszélték a PAN-
NÓNIA rendezvényekkel kapcsolatban
felmerült problémákat és a szükséges
teendôket. A résztvevô elnökök hitet
tettek a rendezvények tradíciójának
folytatása mellett.

Délután a kollégák kulturális prog-
ramként elôször a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeumot tekintették meg. A
hagyományos kiállítási részek mellett
nagy érdeklôdésre tartott számot a
Windischgrätz-hagyatékként itt kiállí-
tott gazdag trófeagyûjtemény.

Következô programpontként a részt-
vevôk Hévízre utaztak, ahol Rendi
László nyugalmazott erdômérnök kollé-
ga adott tájékoztatót a hévízi tóról, az itt
folyó gyógyító munkáról és legfôkép-
pen a tavat körülvevô erdôrôl. Lápos te-
rületre közel 80 éve telepített 30 ha er-
dôrôl van szó, amelynek az állapota
szükségessé tette az öreg fák fokozatos

kitermelését és felújítását. Ez a lassan 10
éve folyó átalakító munka a közvéle-
mény szeme láttára zajlik, a szokásos
észrevételekkel kísérve. Fontos szem-
pont volt a fokozatosság az optikai ha-
tás minél tökéletesebb biztosításával.
Kis séta keretében a csoport körbejárta
a területet.

A délutáni program következô állo-
mása volt a Zalaerdô Rt. Zalacsányi Er-
dészetének nagykapornaki kerülete.
Horváth Elemér erdészetigazgató be-
mutatta a tölgy-felújítóvágások külön-
bözô fokozatait és a soros makkvetéses
felújítások különbözô korú állománya-
it. Évek óta cél a természetközeli
erdôfelújítási technológiák alkalmazá-
sa. A sikerességet a látottak is alátá-
masztották, amit a szépszámú hazai és
külföldi kolléga is elismert.

A fárasztó nap zárásaként a vendé-
gek borkóstolóval egybekötött vacso-
rán vettek részt a misefai Kastélyszálló-
ban.

Június 2-án a rendezvény a Zalaerdô
Rt. Zalaegerszegi Erdészeténél folytató-
dott. Ezen a napon az akácosok felújítá-
sa volt a szakmai program témája. Dr.
Invácsics Lajos erdészetigazgató veze-
tésével Nagylengyel község határában
többéves felújításokat, tisztításkorú és
törzskiválasztó gyérítés korú akácfiata-
losokat tekintettek meg a résztvevôk.

Ismertetésre kerültek a felújítás techno-
lógiái, a várható költségek. Cél az aká-
cosok helyén ismét akácos állományok
létrehozása, de lehetôleg jobb minôség-
ben. Más erdôtípusokban nem tûrt az
akác. Egervár határában gyökérszagga-
tással történô felújítás elôkészítését te-
kintették meg a látogatók.

A szakmai bemutatók után a zalae-
gerszegi skanzen szerepelt a program-
ban. Idegenvezetôvel megtekintettük
Göcsej „természetközeli” építészeti
múltját idézô szabadtéri épületeket. Lát-
hattuk a kialakulófélben lévô rokon né-
pek építészetét bemutató kiállítási terü-
letet, ahol jelenleg a hanti, mansi és finn
ôsi építészetbôl lehet ízelítôt kapni.

A kétnapos találkozó a csácsi arboré-
tumban hangulatos körülmények kö-
zött, bográcsban készült halászlé és
vadpörkölt elfogyasztása után befejezô-
dött.

A 28 éve elindított gondolat életreva-
lóságát bizonyította ez a rendezvény is.
Tudtunk egymásnak adni új informáci-
ókat, amit ki-ki a maga munkahelyén
jól tud hasznosítani. 2001-ben
Mariborban kerül megrendezésre a 29.
PANNÓNIA találkozó. A maribori erdé-
szek meghívását Heda Jenèiè elnökasz-
szony tolmácsolta.

Tihanyi Gyula
helyi csoporttitkár

Pannónia 2000 határ menti találkozó

A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 
(5000 Szolnok, József A. út 34.)

PÁLYÁZATOT
hirdet az Erdei Iskola–Erdei Mûvelôdési Ház vezetôi

munkakörének betöltésére.
(5000 Szolnok, Kaán K. út 5.)

Pályázati feltételek:
– erdômérnöki diploma, de minimum technikusi végzett-

ség,
– jó pedagógiai érzék vagy pedagógiai végzettség,
– jó kommunikációs készség,
– elhivatottság a természet szeretete, a környezet védel-

me iránt.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatok benyújtásának határideje a felhívás megje-
lenését követô 15. nap, melyet „Pályázat” megjelöléssel
kérünk az Rt. címére, Hajdú József nevére megküldeni.
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Az Erdôrendezési Szakosztály július
7–8-án tartotta – az Állami Erdészeti
Szolgálattal közös szervezésben – a Mil-
lenniumi, sorrendben a XIII. Erdôren-
dezési Napokat. A rendezvénynek húsz
év után immár másodszor adott otthont
az Ásotthalmi „Bedô Albert” Erdészeti
Szakiskola és Kollégium. Az elsô napi
tanulmányúton az Ópusztaszeri Emlék-
parkot, a Feszty körképet tekintették
meg a résztvevôk, majd Ásotthalmán a
Tanulmányi erdôben tettek szakmai sé-
tát. A nap hosszúra nyúlt vacsorával,
baráti találkozóval fejezôdött be.

A második napon – már hagyomá-
nyosan – az erdôrendezôk, erdôterve-
zôk és erdôfelügyelôk ünnepi nagygyû-
lésére került sor.

A nagygyûlésen elôadások hangzot-
tak el vidékfejlesztési, EU-csatlakozási
és az alföldi erdôgazdálkodás sajátossá-
gai témákban. Elôadók voltak: Csóka
Péter fôigazgató, dr. Gôbölös Antal
igazgató, Spiegl János igazgatóhelyet-
tes, Szabó Gábor osztályvezetô, Bacsa
Árpád igazgatóhelyettes és Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó igazgatóasszony.

Az elhangzottakat, az erdôrendezés
szerepét, aktuális feladatait értékes hoz-
zászólásaikkal egészítették ki meghí-
vott vendégeink:

Káldy József, az OEE elnöke, Cserép
János, a FAGOSZ elnöke, dr. Rédei Ká-
roly, az ERTI fôigazgató-helyettese, An-
tal József, a Csongrád megyei Földmû-
velésügyi Hivatal vezetôje.

A nagygyûlés záróakkordjaként ke-
rült sor a 2000. évi „Erdôfelügyelô Díj”-
ak és „Erdôrendezési Díj”-ak átadására,
a díjazottak méltatására.

Erdôrendezési Díjat kaptak 2000-
ben: Csuka Imre erdôtervezési osztály-
vezetô, Debrecen, Somogyi József erdô-
tervezô, Kaposvár, Szebeni Sándor er-
dôtervezô, Miskolc.

Erdôfelügyelôi Díjat kaptak 2000-
ben: Fritsch Ottó erdôfelügyelô, Buda-
pest, Horváth Róbert erdôfelügyeleti
o.v., Veszprém, Erhardt János erdôfel-
ügyelô, Kecskemét

Halász Gábor
szakosztályvezetô

  

Az erdészet és az OEE szakosztályai, így
különösen az Erdei Iskolák Szakosztá-
lya szempontjából is figyelemre méltó
rendezvény zajlott 2000. május 29. és
június 1. közötti idôszakban, amelyet
dr. Marjai Zoltánné szervezett az
MTESz Oktatási Központja keretében.
Az Ifjúságnevelési Országos Konferen-
cia fôvédnöke Pokorni Zoltán oktatási
miniszter volt.

A rendezvény elsô felében az ifjú-
ságnevelés családi, oktatási, egészség-
ügyi, sportolási, természetismereti és
környezetvédelmi, egymást kiegészítô
témájú elôadások kapcsán tartalmi és
módszertani kérdésekben alakult ki
szakmai és gyakorlati ismeretekben
gazdag véleménycsere, továbbá ta-
pasztalatok közreadásával számos
együttmûködési lehetôségekre mutat-
tak rá. A rendezvény második felében
alkalom nyílt az ismeretek tapasztalati
kiegészítésére a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park tihanyi védett területén,
ahol egy tanösvénnyel és kapcsolt ter-

mészeti értékeivel ismerkedhettek a
résztvevôk. Ezt követôen az MTESz
székesfehérvári Információs Központja
által létrehozott ún. Multi Centerben a
számítógépes technikai eszközöket, ill.
hasznosíthatóságukat lehetett megis-
merni. Igen hasznos volt a befejezô
program is, amelyen a budakeszi
vadasparkban kialakított természetis-
mereti és módszertani tapasztalatok
szerzésére nyílt alkalom.

A rendezvény címszavas témái: csalá-
di életre nevelés, az allergia és az azt
okozó növények, barlangterápia, haza-
szeretet és az értékekhez, tájhoz kötô-
dés, a humánökológia kérdései, erdei
természetismereti táborok egészségügyi,
nevelési vonatkozásai, természeti spor-
tok hatásai, erdei iskolák feladatai és a
környezeti nevelés lehetôségei, eredmé-
nyessége, a zenei nevelés lélekgondozó
hatása stb. is jelzik az igényesen össze-
válogatott témák összefüggését, önbiza-
lom-erôsítô és nevelô hatását, amelyek
interpretálásában nagy tapasztalatú, ill.
felkészült, példaértékû szakemberek
mûködtek közre. Ezek is elôsegítették a
rendezvény színvonalának emelését, a
Szellemi Mûhely jellegének kialakulását,
egyben hozzájárultak a fô szervezô fi-
gyelmes és gondos munkájának ered-
ményességéhez, a hasonló jellegû ren-
dezvények igényléséhez.

Ha felismerjük és el is fogadjuk azt,
hogy az elkövetkezô században a tu-
dás és az erkölcs (a szellemiség) egyre
keresettebb értékként kezelendô, ak-
kor a jövô szempontjából a nevelésre
történô összpontosítás képezheti a ho-
ni tartalékot. E rendezvényen az er-
dészszak képviselôi, ill. elôadói érzé-
keltették azt, ami ebben a folyamatban
táguló lehetôséget kínál az erdô- és
természetismereti „külsô mûhelyek”
közvetítésével, bekapcsolásával. Az er-
dei és természetismereti táborok kere-
tében a szemléletformálás az egyik
legjobban ható eszköz a természetsze-
rû fejlôdés irányába, amelyhez az
anyagiakon túl a „szándék” az egyik
legfontosabb elem.

A hivatkozott konferencia a hasznos-
sága mellett jövôbe mutatónak is tekint-
hetô, egyben igényt támasztott a hason-
lóak idôszakonkénti, rendszeres megis-
métlésére, amelyben az érintett egyesü-
letek, szakosztályok és az MTESz-nek is
ajánlatos szerepet vállalni, ill. együtt-
mûködni, mert az ifjúságnevelés egyik
legfontosabb bázisának, mûködtetôi-
nek erôsíthetjük önbizalmát és cselek-
vôképességét.

Dr. S. Nagy László

Szakosztályi hírek

Csóka Péter és Halász Gábor köszöntik a résztvevôket.
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Július 8-án, immár második alkalommal
rendezte meg a Gyulai Helyi Csoport az
erdészeti gyermeknapot a DALERD Rt.
Tájékoztatási Központjában.

A gyermekek régi népi játékokban
jeleskedve (sajtos) tallérokat nyerhet-
tek, melyeket a program végén egy ki-
rakodóvásáron költhettek el. Különféle
természetes anyagokból készült játé-
kok, dísztárgyak közül választhattak. –
A nem szokványos rendezvény kicsik-
nagyok osztatlan tetszését aratta.

Július 9–14. között Gyula-
Városerdôn a DALERD Rt. védnökségé-
vel, a Tájékoztatási Központ szervezé-
sében az erdészeti dolgozók gyermekei
táboroztak.

A közel 50 gyermek mozgalmas hetet
töltött Városerdôn. Délelôttönként egy-
egy túra keretében ismerkedtek a vidék
jellegzetességeivel, az erdei életközössé-
gekkel, az erdô- és vadgazdálkodással.
Délutánonként szabadon választhattak a
különféle programok közül: strand, já-
ték, termésfigurák készítése, csuhézás
stb. Mivel a gyermek sohasem fáradt, az
egyesületi tagok segítségével vacsora
utáni programokról is gondoskodtunk.
A minden este lobogó tábortûz mellett
egyszer diát vetítettünk, máskor vadász-
kürtszót hallgattunk, de volt diákszín-
pad, dal, sôt palacsintaevés is. Az elma-
radhatatlan éjszakai túra és a hajnali
vadlesek is elsöprô sikert arattak.

Az immár hagyományosnak tekint-
hetô remetei erdészpikniket július 22-
én tartottuk.

Az egész napos családi rendezvé-
nyen skeet-verseny, futballmeccs, séta-
kocsikázás szórakoztatta a megjelente-
ket, s a közösen elköltött ebéd, a jóízû
szakmai és baráti beszélgetések mind-
annyiunk számára feltöltôdést jelentet-
tek a következô találkozásig.

Vid Katalin

  

A Debrecentôl délre esô Vekeri-Dorcas
Camping csendjét június 7-10 között az
erdôvédelmi szakosztály által szervezett
erdôvédelmi találkozó résztvevôinek
zsongása tarkította e június délután. Dr.
Lengyel László, szakosztályunk elnöke
üdvözölte a megjelenteket. Juhász Lajos,
a Nyírerdô Rt. vezérigazgató-helyettese
ismertette a mintegy 2,5 milliárd Ft árbe-
vételt képezô erdôgazdaság fontosabb
adatait. Mindannyiunk érdeklôdését fel-
keltette az erdôgazdasághoz tartozó er-
dészetek decentralizált, önálló helyzete,
és a kerületvezetô erdészek önálló, vál-
lalkozói tevékenységre ösztönzése. 

Dr. Kondár László (Uniroyal
Chemical) a Casoron G gyomirtó szer
hatását ismertette, majd Szidonya István
(Avenzor Kft.) aktuális növényvédô
szerekrôl tartott beszámolójával zártuk
a napot. 

Másnap (június 8-án) korán reggel
indultunk autóbusszal Romániába. A
határon Csengersimán keltünk át, ahol
Lucky László és Hilgert László, a Nagy-
váradi Erdészeti Igazgatóság erdômér-
nök szakemberei fogadtak. 

Lucky László erdômérnök – aki a ké-
sôbbi vendéglátóinkat tolmácsolta – el-
mondta, hogy a 25 millió lakosságú Ro-
mánia erdôsültsége 21 %. Az ország fa-
kitermelése 14 millió m3. Utunk Satu
Mare, Szatmárnémetin keresztül a Sár-
közi Erdôgondnokság területére veze-
tett. Itt egy csodálatos, 360 ha-os tó – a
Kányaházi tó – partján találkozunk a
Nemzeti Erdészeti Igazgatóság vezér-
igazgatójával Ciucu Dorin erdômérnök
úrral. Az ismerkedés és a rendkívül bô-
séges „gyors reggeli" után a terepi bejá-
rásra indultunk. A gondnokság terüle-
tén változatos erdôtípusok találhatók.
Uralkodó fafajok: bükk: 31 %; kocsány-
talan tölgy 23 %; kocsányos tölgy 19 %. 

Domináns termôhelytípus az ala-
csony fekvésû mezôségi tölgyes, köze-
pes termôképességû pszeudoglejes
podzolos erdôtalajon, vízkedvelô nö-
vényzettel. Különös gondot okoz az 5-8
m vastagságú agyagréteg, mely akadá-
lyozza a talajvizek és a pangóvizek füg-
gôleges mozgását. 

1956-1960 között a sárközi erdô ha-
talmas ökológiai katasztrófát szenve-
dett, 3-4 év alatt a létezô erdôk kb.80 %-
a kiszáradt. A pusztulást az elmúlt évek
száraz idôjárása, a legyengült állomá-
nyokban sorozatosan károsító lepkék
(Lymantria, Melacosoma, Tortrix,
Euproctis fajok) hernyói, és a számukra
kedvezô körülmények között támadó
gombák (Armillária, Ophiostoma sp.)
okozták. 

A beteg állományt 4 éven keresztül
termelték le, és ez idô alatt 150 000 m3-t
vágtak ki az évi 2800 m3 lehetôséggel
szemben. Az újratelepítés 1961-tôl 67-
ig tartott, 50% tölgy és 50% elegy fafa-
jokkal. 9-13 ezer db csemetét használ-
tak fel hektáronként, talajelôkészítés
nélkül, gödrös ültetéssel. A sikeres új-
raerdôsítéshez a hálózatszerû, vízelve-
zetô árkok létesítése nagyban hozzájá-
rult. 

A 15-30 m-nél nem nagyobb ároktá-
volság esetén optimális volt a vastagsá-
gi és magassági növekedés. 40 év eltel-
tével megállapították, hogy a katasztro-

fális események után az új erdô  betölti
védelmi, gazdasági és szociális szere-
pét. 

Szatmárnémetibe visszatérve a Nagy-
váradi Erdészeti Igazgatóság vezérigaz-
gatójával, Madear Moise erdômérnök
úrral ismerkedhettünk meg. A pompás
ebéd után a Nagykárolyi Erdôgondnok-
ság területére indultunk. Az erdôgond-
nokság mûködésérôl rengeteg adatot
kaptunk, melyek közül csak néhány:
5600 ha területen a fafajmegoszlás 54%
tölgy, 27% akác, 11% cser. Dominánsak
az alacsony fekvésû agyagos talajú víz-
szeretô  növényzettel borított termôhe-
lyek, ahol az éves fakitermelési lehetô-
ség csaknem 20 000 m3. 

A Mezôfényi Plantázs volt a követke-
zô megállóhelyünk, ahol Hutiuc
Alexandru erdômérnök úr, a
Nagykárolyi Erdôgondnokság igazgató-
ja köszöntött bennünket. 

A plantázs létesítése 1976-ban kez-
dôdött: 

10 ha kocsányos tölgy 7 x 7 m-es há-
lózatba ültetésével. 

A következô években erdeifenyô, fe-
ketefenyô és kocsányos tölgy ültetésé-
vel bôvült. 

A tölgyek oltványainál az összefér-
hetetlenség miatti veszteségeket pótol-
ni kényszerültek. A virágzás minden év-
ben megfelelô, azonban az egész
makktermés szinte tönkremegy a
Balaninus ormányosbogár károsítása
miatt. Többször is védekeztek korona-
permetezéssel, talajfertôtlenítéssel, de
sajnos eredménytelenül. A plantázs
korosbodásával az egyedek ellenálló
képességének megnövekedésére szá-
mítva várható a megfelelô mennyiségû
és jó minôségû makktermés. 

Már az alkony óráihoz közeledett az
idô, amikor a következô megállóhelyhez
érkeztünk. Az itt bemutatott talajgödör-
ben bázikus láptalajt láthattunk. A magas
talajvíz és pangó felszíni víz kölcsönha-
tásként vasvegyületekbôl álló és a gyö-
kerek számára nedvesen áthatolhatatlan
alréteg (orsthein) alakult ki, melynek er-
dôsítése kilátástalannak tûnt. Egyedüli
megoldás az erdôsítés elôtti vízelvezetô
árokrendszer létesítése. Így a pangó  víz
elpárologtatása mellett az orsthein réteg
kiszáradása, feldarabolódása révén a
csemete gyökérzetének növekedésére
lehetôség nyílik. Ezzel a módszerrel
nagy területet sikerült beerdôsíteni. 

Késô este lett, amikor a gazdaság va-
dászházába fejedelmi vacsora követke-
zett, ahol szakosztályunk elnöke,
dr.Lengyel László köszönte meg a ta-
nulmányút szervezését és egyben meg-



hívta Magyarországra kedves vendéglá-
tóinkat. 

Másnap (VI. 9-én) már – szûkebb ha-
zánkban – a Debreceni Erdészet „ha-
gyományos”, de többcélú erdôgazdasá-
gi tevékenységével ismerkedtünk. Földi
Lajos erdômûvelési ágazatvezetô, aki a
szakosztály egész tanulmányútjának
szervezésében oroszlánrészt vállalt,
elénk tárta a 9500 ha területû erdészet
adatait és a természetvédelemmel, köz-
jóléti tevékenységgel együtt végzett er-
dôgazdálkodási munkák gondjait. Mind-
ezt 27 fô szakszemélyzettel látja el az
erdészet úgy, hogy üzemi eredménye
az elmúlt négy évet figyelembe véve
növekvô tendenciát mutat. 

A terepi bejárás során ízelítôt kaptunk
az egytôl tíz éves korú befejezetlen és be-
fejezett elegyes és elegyetlen, fôleg ko-
csányos tölgy erdôsítések állapotáról és a
munkákról. A Debreceni Nagyerdôben
láthattuk, hogy tuskózás helyett termé-
szetkímélô technológiát alkalmaznak. Itt
a véghasználat után a hatalmas tuskók
körülásása, a tuskók motorfûrészes
visszavágása, majd a gödrök visszateme-
tése elôzi meg a pásztás talaj-elôkészítést,
makkvetést és csemeteültetést. 

A különleges technológia költségeit
közcélú pályázat elnyerésével tudta az
erdészet mérsékelni. 

Délutáni programunk a Guthi Erdé-
szethez vezetett, melynek mintegy 8000
ha területét utoljára április közepén áz-
tatta esô. Bartucz Péter erdészeti igaz-
gató beszámolójából megtudhattuk,
hogy évente 50 000 m3 fakitermelést vé-
geznek. A vadászterületükön tartott
1200 dámból 300 db-ot lônek ki évente. 

Tûzô napsütésben láthattunk vil-
lanypásztorral védett tölgyerdôsítése-
ket, ahol a talaj-elôkészítést tuskózás, il-
letve tuskóvisszavágás elôzött meg.
Ápolást ERUNIT és GLIALKA gyomírtó
szerek alkalmazásával, sorkapálással
oldják meg a vállalkozók. 

Este Debrecenben múzeum és vá-
rosnézés tette teljessé napunkat. 

A búcsúzás napját (VI. 10.) a Horto-
bágyi Nemzeti Park természetvédelmi
és kulturális érdekességeinek megte-
kintésével zártuk. A gazdag program-
ban szerepelt a kunhalmok, a legeltetô
állattartás, a Hortobágy fásításának  is-
mertetése.

Bemutatásra került az Epona
Lovasfaluban a hortobágyi lótenyész-
tés, K. Nagy József fazekasmester ko-
rongozása, a Pusztai Állatpark, gulyás-
verseny, kézmûves kirakodóvásár, Hor-
tobágy mûemlékegyüttese, Pásztormú-
zeum, Kilenclyukú-híd, Nagycsárda.

A fenséges búcsúebéd végén dr.
Lengyel László elnök méltatta a szak-
osztály nagyrendezvényének eredmé-
nyességét és megköszönte a kiváló
szervezést.

  

Az erdôvédelmi szakosztály rendezvé-
nyének mintegy 50 fônyi résztvevôje
július 4-én a Bajnai Erdészetnél találko-
zott, ahol Csépányi Péter erdészeti ága-
zatvezetô megismertetett bennünket a
10 erdészetet irányító Rt. gondjaival.
Áprili Róbert erdészetvezetô a mintegy
7500 ha-os erdészet fontosabb gazdál-
kodási adatait tárta elénk. 

Az erdészet udvarán Németh István
erdômûvelési mûszaki vezetô bemutat-
ta a munkavégzéshez használt eszközö-
ket, gépeket. 

A növényvédô szereket egy MTZ-82-
es traktorra szerelt GM-MP 600/120 füg-
gesztett tartály és 2 db tömlôvel ellátott
60 cm-es szórópisztoly segítségével jut-
tatták ki a területre.

Érdeklôdést váltott ki a Primagáz trak-
torra szerelt termikus gyomtalanító be-
rendezése, melynek lényege az, hogy az
elpusztítandó gyomot a gázpörzsölôhöz
hasonló szerkezettel hôsokkhatásnak ki-
téve a növény teljes, vagy részleges elha-
lását idézik elô. Anyagfelhasználás 1 db
gázpalack/hektár. 

Ezután Bajna községhatárban egy
cseres-kocsányos tölgyes befejezetlen
erdôfelújításban végzett gyomírtási kí-
sérletsorozatot tekintettünk meg. 

A kísérletek a szeder és iszalag ellen
irányultak. A kísérletek bemutatását és
értékelését Németh István mûszaki ve-
zetô és Kiss Balázs szerzôdéses vállal-
kozó uraknak köszönhetjük. 

Az elsô kísérletsorozatra tavaly szep-
tember 15-én került sor az alábbi gyom-
irtó szerekkel és dózissal. 

LOGRAN 75 WG: 60 g/ha  + NONIT:
400 ml/ha + víz 600 l/ha

TROPOTOX: 4 l/ha   + víz: 320 l/ha
LANCET 0,9 l/ha  + víz: 360 l/ha
LONTREL 300: 0,6 l/ha  + víz: 300 l/ha
A kiértékelést idén május 19-én végez-

ték, és megállapították, hogy a LOGRAN
és TROPOTOX szerek segítségével mér-
sékelhetô a szeder és iszalag, továbbá a
rózsafélék, kökény, galagonya, fagyal el-
hatalmasodása cseres-tölgyesekben. 

A LONTREL a cserújulat leveleit sza-
lagosra húzza, az akác visszaszorítására
eredményesen használható. A LANCET
esetében látványos a pusztulás, de saj-
nos a kímélendô fafajokat is károsítja,
használata nem javasolt!

A második kísérletet idén június 15-
én végezték szerkombinációval:

TROPOTOX: 4l/ha + LOGRAN: 30
g/ha +NONIT + víz: 300 l/ha

A kiértékelés június 30-án: a kijutta-
tást a virágzás idôpontjára idôzítve (ek-
kor a legsérülékenyebbek a növények)
kedvezô eredményt mutat: Teljesen ki-
vitte a rózsát, csalánt, acatot, jól meg-
fogta a MCSNY, NH, MSZ, gyalogbodza,
szeder, galagonya, fagyal, siskanád fa-
jokat. Az iszalagot is gyengítette. 

Kedvezô a költségfelhasználás is:
23 000 Ft/ha (anyaggal és kijuttatással
együtt). 

Héreg községhatárban akác termé-
szetes magról való felújítását mutatták
be az érdeklôdôknek. 

• Az idôs állomány alatti szedergó-
cokat augusztusban MEDALLON: 6 l/ha
dózissal kezelték le. 

• A fakitermelés után a gallyakat el-
égették, majd márciusban a vegetáció in-
duláskor traktorvontatású gázégôfejekkel
ellátott égetôvel lekezelték a területet. 

• Az 1-2 leveles gyomokat PIVOT 1
l/ha dózissal vegyszerezték le. 

• Az akáccsemeték kikelése után a
gombafertôzés megelôzésére ACRO-
BAT MZ: 2,5 kg/ha mennyiséget per-
meteztek ki. 

A bozótégetés és növényvédô szer
anyaga és kijuttatása a fenti módszerrel
70 000 Ft/ha-ba került. 

Végezetül a Gyermely községhatár-
ban lévô idôs vadgesztenyést látogattuk
meg, mely közép-európai viszonylat-
ban is egyedülálló. 

Az 1994-ben kezdôdött vadgeszte-
nye-aknázómoly és a GUIGNARDIA
AESCULI nevû gomba egyre erôsödô
károsításai ellen 1997-ben helikopteres
védekezést kellett bevetni. 

ACROBAT: 2,5 kg/ha;
gomba elleni, és NOMOLT: 0,8 l/ha; ro-
varölô,

FENDONA 10 EC: 0,2 l/ha; rovarölô
szerekkel évi 2 alkalommal. 

A helikopteres kijuttatás és a szer-
költség 35 000 Ft/ha míg a lomb-össze-
takarítás 80 000 Ft/ha összegbe került.
A felmerült költségekre 50%-os állami
támogatást sikerült kapni. 

• A Cynamid Hungary Kft. által for-
galmazott növényvédô szereket Pálfai
Gábor ismertette.

• A vadgesztenyefák fainjektálással
történô védelmét Szidonya István
(Avenzor Kft.) mutatta be. 

A gyarmatpusztai vadászházban a
szakosztály tagjait Zambó Péter vezér-
igazgató üdvözölte. 

Pálhalmi János
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E havi számunk mellékletében dr. Papp Zoltán
fôállatorvos, fôiskolai docens a selyemhernyó-

tenyésztésrôl ír átfogó tanulmányt.

ERFA-TOURS Erdészeti és Faipari Utazás- és Oktatásszervezô Kft.
1027 Budapest, Fô u. 68. Tel./fax: 201-2453, 06 30 982 8766

Erdészeti szakmai tanulmányút Szlovéniában
2000. november 13–16.

November 13. (hétfô)
Indulás Budapestrôl reggel 7 órakor
Utazás Mariboron keresztül – rövid városnézés –
Bledbe

November 14. (kedd)
Szakmai program: látogatás a Triglavi Nemzeti
Parkba. Bohinj tó és környéke erdôgazdálkodásának
és természetvédelmének tanulmányozása. Közjóléti
erdôk.

November 15. (szerda)
Szakmai program: szlovén karszt, erdôsítés, vízgaz-
dálkodás tanulmányozása a Postojnai/Scotianska
barlang környékén. A barlang körüli erdôk állomány-
alkotó fafaja a cser és a molyhos tölgy, a jellegzetes vi-
rágos kôris a második koronaszinttel és a galagonya
kecskerágó cserjeszinttel.
Barlanglátogatás. Utazás Lipicába, a ménes meg-
tekintése.

November 16. (csütörtök)
Reggeli után hazautazás. Közben városnézés
Ljubjanában.

Részvételi költség: 49 600,- Ft/fô, 
mely az alábbiakat tartalmazza:

szállás Bledben, kétágyas elhelyezéssel, félpanziós 
ellátással, csoportkísérô költségei, biztosítás, belépôk.

Tervezett utazási költség: 19 000,- Ft/fô (18 fô esetén)
12 000,- Ft/fô (40 fô esetén)

Jelentkezési határidô: 2000. október 27.

Advent Bécsben
2000. november 8–9.

Bécsben az Advent az év legszebb idôszaka:
– A bécsi városháza (Rathaus) elôtt és a városházában

hagyományos karácsonyi vásár,
– a mûvészkéztôl elvarázsolt városházpark,
– karácsonyi ajándékvásár,
– kézmûves bemutató.

December 8. (péntek)
Indulás Budapestrôl délután 15.00 órakor
Szállás Mosonmagyaróváron kétágyas szobákban
A szállás elfoglalása után 19.00 órakor vacsora a
Malom étteremben

December 9. (szombat)
Reggeli a szállodában.
7.30 órakor indulás, határátkelés Hegyeshalomnál
9.30 órakor megérkezés Bécsbe, a Rathaus elé.
Egésznapos szabadprogram: adventi rendezvények,
vásárlás, egyéni városnézés.
Egyéni városnézéshez ajánlott program:
– Fiákerezés a belvárosban
– a Burg megtekintése
– A Belvederben Gustav Klimt gyûjteményes kiál-

lítását tekinthetik meg az érdeklôdôk (belépô
120,- ATS)

16.30 hazaindulás Budapestre (megérkezés kb. 22.00 óra)

Részvételi költség: 49 600,- Ft/fô, 
mely az alábbiakat tartalmazza:

utazás autóbusszal, szállás félpanzióval, csoportkísérô
költségei, biztosítás. 

(A fenti ár minimum 19 fô esetén érvényes.)
Jelentkezési határidô: 2000. november 15.


