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11 magyar szakember vette át az Élelmezési Világnapon Maria Kadle-
cikovától, a FAO Kelet-európai Al-regionális Iroda vezetôjétôl a FAO-
val való sikeres együttmûködés elismeréseként. A kitüntetettek között
volt Csóka Péter, az ÁESZ fôigazgatója, valamint Dimény Imre és
Romány Pál volt miniszterek, Biacs Péter helyettes államtitkár, Ko-
vács Mariann, Magyarország volt FAO állandó képviselôje.

Erdészkolléga! Ha komolyan veszed hivatásod, és kellô tisztelettel
vagy szakmai ôseid iránt, ezt a kötetet kötelezô elolvasni. Ezt a köte-
tet nem lehet ismertetni. Ezt el kell olvasni. Ennek a szellemiségét át
kell élni. Legjobb, ha egy pár napra hónod alatt a kötetecskével ki-
mész Selmecbányára és végigjárod azokat a helyeket, melyekrôl a
szerzôk oly nagy gondossággal írtak. S ha már ott vagy és
rádesteledett, ülj be egy kiskocsmába, rendelj egy pár krigli sört, s el-
mélkedj a múlton. Ne énekelj hangosan régi diáknótákat, mert most
még olyan idôk járnak arrafelé, hogy azt nem nézik jó szemmel, nem
hallgatják jó füllel. Csak dúdolgasd, s tégy szent fogadalmat, hogy
mindabból, amit láttál és olvastál, nem felejtesz el semmit, és az elsô
adandó lehetôséggel élve továbbadod szeretteidnek, ismerôseidnek,
kollégáidnak. Üdv az erdésznek!

Pápai Gábor

A hamu és a „zöld gyémánt”

2003 a rendkívüli szárazság és a hatalmas erdôtüzek éve lett.
Szívszorító látvány a süvítô szélben égô fenyôerdô, hát még ha abban
tulajdonos is – a tehetetlen szemlélôdô.
A fenyvesekben kiég a tûalom, gödörré égnek az öreg tuskók, és a zöld
koronák helyén is csak fekete torzsák maradnak, míg az átsütô nap a
fatörzsek soha nem látott árnyékát vetíti a földre.
Ilyenkor az erdô olyan, mint egy temetô vagy egy üszkös csatatér,
minden reménytelen és minden halott.
Azután, néhány nap múlva jön egy kis esôcske. Lemossa a hamut és
a pernyét, már nem érezni a fojtogató füstszagot sem, és az eddig alá-
szorult kis akácfák megégett tövébôl kisarjad az új élet.
A fekete hamuból a „zöld gyémánt” – az örökké megújuló ERDÔ.

Dr. Czerny Károly



A harmadik oldal     

D olgozva mindennap saját szakmánk berkein be-
lül, erdészként, hajlamosak vagyunk azt feltéte-
lezni, hogy a szûken vett szakmánkon túl is tisz-

tában vannak az emberek az erdészet és az erdészek va-
lódi feladatával, munkájával, fontosságával.  

Az „Erdôk Hete” programjának egyik – talán legfonto-
sabb – célja az lenne, hogy egyrészt megismertesse az er-
dôk hármas funkcióját (gazdasági-ökológiai-szabadidôs
tevékenység) ill. ezek külön-külön is pótolhatatlan és elen-
gedhetetlenül fontos szerepét, másrészt felhívja a figyelmet
e hármas funkció szereplôinek sokszor eltérô érdekeire és
igényeire. Tudatosítani kell, hogy e „hármasban” ugyan
az erdészet szerepe a meghatározó, mégis valódi tevékeny-
ségérôl és nemzetgazdasági szerepérôl csak igen homályos
elképzelések vannak a köztudatban. 

Ne ámítsuk magunkat! Az erdôt járó emberek szemé-
ben a  kivágott fa csak a természeti környezet kipusztított
elemeként jelenik meg, nem mint a mindennapjaink ter-
mészetes anyaga, mint az építôanyag, az újság, bútora-
ink, vagy a kandallónk melege. Az átlagember szemében
csak „pusztul” az erdô, nincs tisztában azzal, hogy az er-
dészeti tevékenység következtében hogyan alakul évrôl év-
re az erdôállomány, hogy pont ott miért azok a fafajok ta-
lálhatóak meg? A tévhitek és az információhiány sora
hosszú.

A gyerekeket megkérdezve, mivel foglalkoznak az erdé-
szek (mi a feladatuk) ,10 gyerekbôl 8 azt feleli, szedi a sze-
metet, eteti az állatokat, kivágja a korhadt fákat, 1 gyerek
azt mondja, védik a természetet, 1 gyerek  feleli azt, kivág-
ja az erdôt és ültet helyette másikat.  

Mit ad nekünk, embereknek az erdô, azt felelik, tûzifát,
bútort. Mi veszélyezteti az erdôt, arra az a leggyakoribb
válasz: az erdôtûz, a gyárak, no meg az erdész, aki kivág-
ja a fákat.

Mint ahogy a FÖLD NAPJA vagy a MADARAK ÉS FÁK
NAPJA mint a legismertebb zöld jeles napok megemlékezé-
se felhívja az aktuális globális és lokális problémákra a
gyerekek figyelmét, az ERDÔK HETE program keretében is
évrôl évre egyre többet tudhatnak meg a  résztvevôk az er-
dô többfunkciós szerepérôl és az erdészek mindennapi
munkájáról. Nálunk évrôl évre egyre több iskolás és felnôtt
jelentkezik az erdôismerti vetélkedôkre és vesznek részt az
erdészeti programokon. 

Úgy gondolom, hogy az ERDÔK HETE rendezvény ha-
tására lassan a pedagógusok szemlélete is átalakul, az er-
dôgazdálkodási ismeretek birtokában, az eddig ZÖLD
szemüvegen át nézett erdô megítélésén. 

Adorján Rita
az Árpád-tetôi Erdei Iskola vezetôje
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