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ALAPÍTVA

1862-BEN

Erdei iskola Pörbölyön

A megnyitó ünnepség

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Részvénytársaság ismét bizonyította, hogy
tevékenységével a természet szolgálatában áll. Ez év tavaszán Pörbölyön a gazdaság volt szociális épületébõl kialakított erdei iskolát avattak. Megnyitó beszédet mondott Cseh Béla, a bajai Eötvös József Fõiskola Gyakorló Általános
Iskolája Felsõvárosi Iskola részének
igazgatója és Csonka Tibor vezérigazgató. Nagyné Bernschütz Judit szakvezetõ
tanárnõ elmondta, hogy szakmai, módszertani segítséget nyújtanak az erdei iskolának, így kívánják elõsegíteni a tanulók, látogatók környezettudatos magatartását. Az erdei iskola programjai elsõsorban 6–14 éves tanulóknak készültek,
de szerveznek foglalkozásokat óvodás
korúaknak is. A részvénytársaság a
tetõtér beépítésével megteremtette a
bentlakásos oktatás feltételeit is. Az ártéri erdõkön áthaladó erdei kisvasútról ta-

Erdész-utánpótlás

Nagyné Bernschütz Judit

Akik a mûsort adták

nulságos és látványos oktató utakat
szervezhetnek a foglalkozást vezetõ tanárok, és meggyõzõdhetnek arról, hogy

a Gemenc Rt. valóban a természet szolgálatában áll.
Pápai Gábor

Helytörténeti bemutató

A harmadik oldal

T

iborc panaszától hangos a hazai erdésztársadalom. Már megint bántottak minket. Igen, a
nagy vetélytárs a természetvédelem ismét lépett
egy nagyot. (lásd Sódor Márton cikke) Tûrhetetlen,
hangzik fel védett és védelemre tervezett erdõrészleteink
mélyérõl.
Ágazat vezetésünknek /van ilyen?/ évek óta nem tûnik fel, hogy helyben járunk. Iránytû nélkül sodródunk, nem tudunk mit kezdeni nemes elõdeink által
kivívott nemzetközi tekintélyünkkel.
Az 500 ezer hektár új erdõ telepítése már nem olyan
vonzó ajánlólevél, és éppúgy megszürkült Kaán Károlyra való hivatkozásunk is. A megjelent koncepció,
helyenként nem kellõen konkrét megállapításaival
együtt is felöleli mindazt, amelyet az ágazatunknak az
1996 évi törvények megjelenése után nyilvánosan fel
kellett volna vállalnia, elsõ számú PR. stratégiaként
menedzselni.
Nevezetesen arra gondolok, hogy az erdész az aki
komplex módon gondozza az erdei élet-közösséget, kielégítve a tartamosság, biológiai sokféleség, többcélú
hasznosítás iránti igényeket és ezzel meg tud felelni a
természetvédelem ide vonatkozó elvárásainak is.
Helyzetünket nézve sokkal nagyobb a baj,
mintsemhogy szó nélkül elmehetnénk az események
mellett.
– hogy a kellõen át nem gondolt-közel sem egységesfakitermelési korlátozások során 10.000 m3-ként 100
erdei munkahely szûnik meg,
– hogy az erdészek, szakmunkások utcára kerülve
szociális terhet jelentenek a társadalomnak akiknek
esélye sincs újra munkába állnia saját területén
– hogy többszázezer m3 olyan fatömeg is elpusztul,
amely az õ megélhetésüket is biztosíthatná a nemzetgazdaságot érõ milliárdos károk mellett.
Nem, mindezeket valószínûleg nem mondta el nyomatékkal senki ott ahol ennek súlya van. Akkor lobbiznunk kell! Sajnos az Rt.-k nem képesek egységes csapatot alkotni, mivel hatalmas energiát kötnek le az egyéni küzdelmek. Nincs idõ az erdõvel együttesen
foglalkozni. Ezt megteszi helyettünk a természetvédelem. Akkor miért vagyunk felháborodva?
Ilyen mentalitás mellett Tisztelt Kollégák figyeljük a
pályázati kiírásokat:
„Természetvédelmi õröket keresünk ....”
Dr. Papp Tivadar

Tartalom
Konkolyné dr. Gyuró Éva
A fekete nyár
kultúrtörténete ........................174

Akadémiai díjak ........................................................177
Koltay András:
A hazai erdõk egészségi állapotának változásai......178

Sylveszter Lajos:
Székely ember az erdõn arat 181

Leipold Árpád:
A magyar erdészeti irodalom egy még
megírásra váró könyve..............................................183
Apatóczky István:
Beszélgetés Orsós János kerületvezetõ erdésszel ......184
Újabb közmunka lehetõség ......................................185
Moskovszky Éva:
Háziipari fajátékok Európában ................................186
Gfellner Péter:
Szarvasgombás ültetvények Magyarországon...?......187
Rumpf János: Történelmi emlékhely ........................188
Pedróni Emma Anna:
Emlékezés Kempelen Farkasra ................................189
Balázs István: Az erdészeti ágazat jövõje ................190
Scholtz Péter:
Gépi talaj-elõkészítés a Pécsváradi Erdészetnél ......191

A Vásárhelyi-terv magánerdészeti
vonatkozásai..............................................193
Hajdú István: Gondolatok a Föld napjáról ............195
Ignácz Magdolna: Vadászati gyûjtemények ............196
Szemerey Tamás: A selmeci nótákról ......................197
Egyesületi hírek ........................................................199
Fésü József György: „Börzsöny a mi mûhelyünk” ....204

ERDÉSZETI LAPOK • Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata CXXXIX. évfolyam 6. szám (június)
FÔSZERKESZTÔ: PÁPAI GÁBOR • A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. SZIKRA DEZSÔ
A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG TAGJAI: Andrési Pál, Apatóczky István, dr. Bartha Dénes, dr. Czerny Károly, Detrich Miklós, Greguss László Géza, dr. Járási
Lôrinc, Mihályfalvy István, dr. Sárvári János, Zétényi Zoltán.
SZERKESZTÔSÉG: 1027 Budapest, Fô u. 68. Telefon/fax: 201 77 37 • Mobil: 06 30 97 15 255
KIADÓ: Országos Erdészeti Egyesület, 1027 Budapest, Fô u. 68.• FELELÔS KIADÓ: CSERÉP JÁNOS elnök
Nyomdai munkák: INNOVA-PRINT, Budapest • Felelôs vezetô: ifj. Komornik Ferenc
A kézirat lezárva: 2004. május 25.
ISSN 1215-0398
Terjeszti az Országos Erdészeti Egyesület. Felvilágosítást a lappal lapcsolatban az Egyesület ad. Megjelenik havonta.
A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosok a szerkesztô véleményével, azok tartalmáért mindenkor a szerzô felel. Honoráriumot megegyezéssel csak felkért írásokért, fotóért, illetve grafikai munkákért fizetünk.
A címlapon: „Meggyûrõdve”. Fotó: Szakács László

