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Az erdô egyre nagyobb közérdeklô-
désre tart számot. Munkánk során
egyre többet kell kilépni a társadalom
színpadára és eközben sokszor ta-
pasztalunk értetlenséget az erdôgaz-
dálkodással, az erdészszakmával kap-
csolatosan. Ezen értetlenség legfôbb
oka az, hogy az emberek (legyen az
egyszerû honpolgár vagy magas
rangú politikus) nem ismerik az erdôt,
az erdészek tevékenységét. Ez a prob-
léma nem teljesen újkeletû. Mára már
legfôbb erdészeink is megfogalmaz-
ták, hogy nyitnunk kell a társadalom
felé.

Nyitni, nyitni, de hogyan?
Az látható, hogy a magas politika

szintjén nem sok babér terem szá-
munkra. Sajnos pici a gazdasági sú-
lyunk.

Az is biztos, hogy ez a nyitás csak
írott malaszt marad, ha a területen, a
gyakorlatban dolgozó erdészek nem te-
szik magukévá a gondolatot és nem
váltják azt aprópénzre.

Néhány kapcsolódási lehetôségre
hívnám fel a figyelmet, mely a
Bátonyterenyei Erdészetnél (Egererdô
Rt.) úgy érzem, jól mûködik:

– Helyi önkormányzatok:
Régiónkban megfigyelhetô, hogy

parkosítás, fásítás terén az önkor-
mányzati területeken jelentôs elmara-
dás van. Ennek nemcsak a pénztelen-
ség az oka, hanem a szakemberhiány.

Az erdészet kezdeményezett, a fo-
gadtatás mindenhol pozitív volt. Ma
már jelentôs közös eredményt (millen-
niumi emlékparkok, utcafásítások stb.)
tudunk felmutatni. Az emberek ismerik
az erdészet közremûködését.

– Médiák:
A Nógrád Megyei Hírlapban cikkso-

rozatot indítottunk. Középpontban az
erdô, az erdészeti tevékenységek, prob-
lémáink. 2-3 havi rendszerességgel kí-
vánunk megjelenni a megyei lapban. Ez
évben eddig 3 hosszabb cikk jelent meg
az alábbi címekkel:

– Felszámolják az erdei szemétlera-
kókat

– Csemeteültetés rügyfakadás elôtt
– Tuzson-arborétum, az erdészet

gyöngyszeme
A visszajelzések pozitívak. Egyértel-

mû, hogy az erdô, az erdészek munká-
ja érdekli az embereket.

– Erdei iskola:
Az erdészek szakmai részvétele erdei

iskolai programokban fantasztikus kap-
csolódási lehetôséget jelent a társada-
lom felé.

Ritkán kapok névtelen levelet a szer-
kesztôségbe. De ha befut néha egy-egy,
mindig elgondolkodom azon, hogy va-
jon a névtelenség igazi oka a félelem,
vagy az utóbbi fél évszázadban reánk-
települt hatalom lélekpusztító ereje? Azt
hiszem, mindkettô. Mert a névtelen le-
vél takarhat egzisztenciális félelmet, de
lehet tudatos is, jelezvén, hogy a felve-
tett témát írhatta volna bárki – vegye
úgy –, aki olvassa.

A legutóbbi ilyen névtelen levél szer-
zôje a leépített erdésztechnikusok
magáramaradottságának okán írt erdész
összetartásról, szolidaritásról, meg ilyes-
mikrôl. Pedig hol vagyunk már ettôl! Iga-
zi kemény küzdelem folyik a piacosított
játékszabályok szerint. A több, mindig
többet... nem viseli el a lelkizést. Pedig
az erdészember alapvetôen lelkizô típus.
Talán azért, mert a lélekkel való foglala-
toskodás idôigényes. Éppen úgy, mint a
tölgyek, bükkök szép lassú növekedése
évszázados korig. Ám mára megváltozó-

ban van az erdész lelkülete is. Mi is roha-
nunk a többiekkel „elôre”, mely irány
meggyôzôdésem szerint éppen „hátra”
mutat. Bizonyítja ezt Földünk meglehe-
tôsen lepusztított állapota. De hová ro-
hanunk? Ki hajt bennünket e felfokozott
„még többet” tempóba? S ha már vég-
képpen nem vonatkoztathatunk el az
ôrült hajszától, nem kellene-e alaposab-
ban figyelembe venni az erdô igazi érté-
két, a nyugalmat, a csendet, a zavarta-
lant, a humánum ezerzöld bölcsôjét?
Nincs messze az idô, amikor a rohanók,
a pénzhajhászok keményen meg fogják
fizetni az erdô minden évszakra jellemzô
illatát. Amikor a rángó idegeket a csend,
az olykor felhangzó madárfütty lazítja,
mint ma is – annak, aki él vele. Készül-
jünk fel tudatosan ez eljövendô korra.
Gazdagabbak leszünk mindenkinél, és
remélhetô, hogy a kritikai észrevétele-
ket, javaslatokat tartalmazó levelek alá
írás is kerül, ha csak ennyi

Pápai Gábor

Névtelen jövô...

Nyitás, de hogyan?
Aki szemléletformálásra adja a fejét,

annak tudni kell, hogy bár foglalkozni
illik minden korosztállyal, a gyerekekre
kell a legnagyobb figyelmet fordítani.
Ennek az eredménye nem érzékelhetô
egyik pillanatról a másikra, de ez a leg-
hatékonyabb. Ezt a McDonalds-ok is jól
tudják. ôk már az óvodásokat is hülyítik
és tanítják a „helyes fogyasztói maga-
tartásra”.

A helyi adottságainkra építve bekap-
csolódtunk az Erdészeti Erdei Iskola
programba. Ez nálunk konkrétan azt je-
lenti, hogy a területünkön táborozók ré-
szére, iskolák felkérésére természetis-
mereti, erdészeti terepgyakorlatokat tar-
tunk.

Gondot jelent ezen tevékenységünk
finanszírozása, hiszen ez igen idôigé-
nyes, de nem profittermelô tevékeny-
ség. A megnyugtató az lenne, ha az er-
dészetnél egy fô csak ezzel a feladattal
foglalkozhatna.

Egyértelmû a véleményem: erdészeti
szinten is figyelmet kell fordítani a tár-
sadalommal való kommunikációra. Ezt
a tevékenységet is tudatosan, rendsze-
resen kell mûvelnünk.

Megéri!
Szabó Lajos
erdômérnök

Versenyben sütik
a szelídgesztenyét
A kéregrákosodással sújtott zengôaljai
szelídgesztenyés megmentésére ôsszel
mintegy 16 millió forintba kerülô in-
jekciós védekezési akció indul. Támo-
gatására Pécsvárad és Zengôvárkony
mintegy száz szelídgesztenyés tulajdo-
nosa, valamint az osztatlan közös tu-
lajdonban lévô erdôterület 34 tulajdo-
nosa létrehozta a Gesztenyésért Köz-
hasznú Egyesületet. A pécsváradi,
nagypalli és zengôvárkonyi gyerekek
rajzaival díszített naptárt jelentetett
meg, az ebbôl befolyt összeget is a
szelídgesztenyés megmentésére for-
dítják. A turistákat vonzó programok is
fokozottabban mutatnak a szelídgesz-
tenyés különlegességére, és ebbôl is
várható bevétel. A hagyományos zen-
gôaljai gesztenyeszüret során idén ok-
tóber 13-án gesztenyesütô versenyt is
rendeznek Pécsváradon – ilyen eddig
még nem volt.

(Dunántúli Napló)


