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Egyesületünk rendszeresen szervez
tudományos tanulmányutakat a tagság
részvételével és ugyanakkor évente
több erdészcsoport számára szervez
hazai programot. 

Ez év júniusában  Egyesületünk az
Állami erdôgazdálkodók Pártolótagi
Tanácsának szervezett tanulmányutat
a Lengyel Államerdészet Katowicei
Igazgatóságához. A tanulmányút egy
olyan ország erdôgazdálkodásával,
annak eredményeivel és gondjaival is-
mertette meg a résztvevô erdôgazda-
sági vezérigazgatókat, az ÁPV Rt. er-
dészeti vezetôjét, a Kincstár erdészeti
osztályvezetôjét, amely hazánkhoz ha-
sonlóan az Európai Unió küszöbén áll.
A korábbi tanulmányutak tapasztalata-
it egy hozzánk hasonló társadalmi-
gazdasági berendezkedésû országban
lehetett tanulmányozni.

A barátságos fogadtatásról csak leg-
felsôbb fokon lehet megemlékezni. A
Lengyel Államerdészet Ustroni Erdé-
szeti Továbbképzô Központjában volt
a fôhadiszállás, mely csak néhány kilo-
méterre helyezkedett el a szlovák ha-
tártól. A pazarul berendezett és felsze-
relt központban voltak az elôadások, a
környéken a terepi bejárások. A gond-
jaik, feladataik teljesen hasonlóak vol-
tak. A Lengyel Államerdészet központi
költségvetési szervezetként mûködik.
A tetszetôs egyenruhájukat kötelezô
hordani és munkahelyen abban megje-
lenni. A természetvédelmi tevékenysé-
get saját területükön maguk látják el,
de náluk is elvárás az ôshonos fafajok
visszahozatala. A központi utasítás
végrehajtásának eredményeként a
szemnek is csodálatos lucfenyvesek

helyett nagyrészt juharos, néhány bük-
kel elegyes erdôket lehetett látni. Az
erdôrezervátum, melyet bemutattak a
Czantoria hegyen, ahova libegôvel le-
hetett feljutni, még meglehetôsen kez-
detleges állapotban volt. A továbbiak-
ban láthattuk a vízvédelmi mûszaki lé-
tesítményeket, a tudományos kísérle-
tekre is felhasznált csemetekertet, gén-
bankot, a legmodernebb svéd magke-
zelô berendezéseket, melyeket nem-
zetközi pályázat és versenyeztetés út-
ján szereztek, az erdei pihenôhelyeket,
nemzetközi erdei kerékpárutat, melyet
szintén nemzetközi pénzekbôl tudtak
megvalósítani. Bemutatásra került a si-
ketfajd megmentésének programja és
létesítményei, a LF magtermelô állo-
mány és a faházépítészet. A szakmai
programok elemzésekor megállapít-
hattuk, hogy a központi állami erdé-

szetnél egyszerre van jelen a bôkezû-
ség és a hiány is. Irigylésre méltó lehe-
tôség, hogy központilag biztosított a
költségvetésbôl a természetvédelem,
az oktatás, továbbképzés, erdei iskola,
a közönségkapcsolat, központi pályá-
zatokból lehet nemzetközi pénzekhez
jutni a környezetvédelem, informatika
és más területeken. Parlamentjükben
egységesen tudnak és szoktak fellépni,
például sikeres népszavazást kezde-
ményeztek az állami erdôk privatizáci-
ójának megakadályozására. Ugyanak-
kor védtelenek, mert az egy lábon állás
miatt (csak erdôgazdálkodással foglal-
koznak) a kormányzati lépések azon-
nal visszahatnak az államerdészet szer-
vezetére, pénzügyi helyzetére. A ter-
vek elkészítésekor és elfogadásukkor
ugyanúgy meg kell küzdeniük a ked-
vezôbb tervszámokért, mint nálunk
szokás. A költségvetésben általában el-
fogadott, hogy a fakereskedelem a be-
vételek kb. 80%-át képes biztosítani, a
többit a költségvetés állja, és adja a
fent nevezett közcélú tevékenységek
ellátásához a szükséges forrásokat. Ér-
dekes volt a vezetôk véleményét hall-
gatni, mely szerint a mi rendszerünk
jobb, mert a kiszolgáltatottság kisebb a
költségvetés felé és a vertikum is tá-
gabb lehetôségeket kínál a gazdálko-
dáshoz. A viszont-tanulmányút során
kifejezett kérésük volt a több lábon ál-
lás, a fafeldolgozás, a vadgazdálkodás,
stb. bemutatása. 

Alkalom nyílott a magyar és lengyel
erdészeti egyesületek vezetôinek
megbeszélésére, az együttmûködés le-
hetôségeinek feltárására.

Magyar-lengyel erdészeti együttmûködés
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Programba iktattuk az auschwitzi
haláltábor megtekintését. A látottak el-
borzasztottak bennünket. Éppen egy
túlélô emberek csoportja gyülekezett
megemlékezéshez, nehezen lehetett
belegondolni, hogy valamikor e kín-
zóhely rabjai voltak. Rendkívüli gon-
dolattársítások kerültek elô a megder-
medt tekintet mögött húzódó gondo-
latainkban és többen egymás közt hal-
kan szóvá is tettük azokat. Vajon miért
hagyták az emberek, hogy ezt tegyék
másokkal, hogy ezt tegyék velük? Mi-
ért nem lázadtak fel, ha már úgyis
mindegy volt? És most is azt érezzük,

hogy vannak olyan folyamatok körü-
löttünk a világban, melyek nem az
emberiséget, nem a jövôjüket szolgál-
ják és sajnos itthon is vannak olyan
történések, melyekkel sokan nem tud-
nak azonosulni és egy szót sem szól-
nak. Vajon miért? Vajon miért nem
merünk a nyilvánvalóan nem helyes
tetteknek gátat szabni? Érdemes el-
gondolkodni, hogy mit eredményez-
het, ha nem teszünk, félünk és csak
hagyjuk a többségnek nem tetszô fo-
lyamatokat szabadon garázdálkodni.

A tanulmányutat a természet csodái-
nak megtekintésével – a Wieliczkai só-

bánya (világörökség része), a Dunajec
folyó és Zakopane – fejeztük be. Kö-
szönetet mondunk az utazás megszer-
vezésében közremûködô NEFAG Rt.
vezetôjének és munkatársainak. 

Szeptemberben fogadtuk a lengye-
lek erdészeti csoportját egy hazai ta-
nulmányúton. Kultúrprogram kereté-
ben fôvárosunkban  dunai hajóút és
buszos idegenvezetés segített a látvá-
nyosságok megismertetésében. A
szántódi erdészeti üdülô kiváló helyet
adott a csoportnak, ahol remek ellá-
tásban részesültek a gondos házigaz-
dák részérôl. A szakmai tanulmányu-
takat a szomszédos erdôgazdaságok-
hoz szervezetük. Megismerkedtek a
fafeldolgozás hazai lehetôségeivel a
szántódi és a pörbölyi üzemekben. A
vadgazdálkodás eredményeit és mód-
szereit tanulmányozhatták a gyulaji és
gemenci területeken. A természetvé-
delem és közjóléti tevékenység bemu-
tatására Gemencen került sor. A Bala-
ton adta értékeket Tihanyban szemlél-
ték a résztvevôk. Parádés búcsúesten,
a Somogy Táncegyüttes fergeteges
táncával és a jelenlévôk aktív közre-
mûködésével köszöntek el egymástól
a lengyel és magyar erdészek. Kö-
szönjük ezúton is a közremûködô er-
dôgazdaságok vezetôinek és munka-
társainak a segítséget, a lengyel-ma-
gyar erdészbarátság ápolását.

Kép és szöveg: Ormos Balázs

Október 23-i nemzeti ünnepünk alkal-
mából Pröhle Gergely (jobbról), hazánk
németországi nagykövete a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tiszti Kereszt-
jét adta át Roland Migendének az ifjú-

ság körében kifejtett természetvédelmi
és erdei iskolákat támogató tevékenysé-
géért.

További sikeres évtizednyi munkát
kívánunk.
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