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A Sárospataki Helyi Csoport „Közjóléti
létesítmények, természetes felújítások a
Hegyközi Erdészeti Igazgatóság terüle-
tén” témájú rendezvényét tartotta. Ez a
rendezvény kiváló alkalom volt arra is,
hogy megismerjük Buday Péter
erdõmérnök kollégát, a tavaly nyugdíjba
vonult dr. Lenár György erdészeti igaz-
gató fiatal, agilis utódját az erdészet élén.

A reggeli találkozóra a 2001-ben épített
Hegyközi Erdész Emlékmûnél került sor.
Pálmai István elnök úr köszöntõjében
megemlékezett az utolsó rendezvényünk
óta elhunyt kollégáinkról, Schneider Ede
Gézáról, az Emlékmû tervezõjérõl és
Urbán Józsefrõl, majd Buday Péter erdé-
szeti igazgatóval koszorút helyezett el az
Emlékmûvön. Ezt követõen rácsodálkoz-
hattunk az erdészeti, vadászati és termé-
szetvédelmi gyûjtemény újabb és újabb
értékes darabjaira, melyek a kiállítás meg-
nyitása óta folyamatosan gazdagítják a
gyûjteményt. Köszönhetõ mindez azon
kollégáknak, akik féltve õrzött „kincsei-
ket” itt jó helyen tudják és ezáltal köz-
szemlére bocsátják. Örvendetes dolog,
hogy az erdõ- és vadgazdálkodás régi em-
lékei – fotók, szerszámok, dokumentu-
mok stb. – mellett egyre hangsúlyozottab-
ban jelennek meg a természet védelmével
foglalkozó újabb kori kiadványok, jelezve
erdészek, vadászok elhivatottságát a ter-
mészet szeretetére, védelmére. Sokáig be-
szélgettünk volna még egy-egy fotó mel-
lett, felismerve rég elhunyt kollégákat, fel-
idézve korábbi eseményeket, de mivel a
különvonat sem késhet, felszálltunk az
1989. augusztus 15-én újra üzembe állított
„Bimbó” kocsijaiba. Kb. fél óra kellemes
utazás után a rostallói végállomáson dr.
Lenár György megosztotta velünk a
PÁEV-vel (Pálházi Állami Erdei Vasút)

kapcsolatos tudnivalókat az 1888-as indu-
lástól napjainkig. (Lásd: Erdészeti Lapok
2004. áprilisi száma.) Ugyanitt Buday Péter
ismertette a 2002-ben létesített „Páfrány”
tanösvény egyes állomásain meglévõ lát-
nivalókat. A tanösvény hossza 2226 mé-
ter, állomásainak száma 7. Az egyes állo-
másokon a látogató megismerkedhet töb-
bek között a Pálházi Erdei Vasút történeté-
vel, a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság ke-
zelésében lévõ erdõk faállomány-viszo-
nyaival, az egyes állományalkotó fafajok
tulajdonságaival, a zempléni erdõk vadja-
ival stb. Az erdõgazdálkodó a természet
védelmét és az ökoszisztéma stabilitását a
természetes erdõtársulások folyamatos
fenntartásával, a természetes felújítások-
kal biztosítja. Ennek szellemében indul-
tunk most már gépkocsikkal a süveghegyi
tömb mesterséges és természetes
erdõfelújításait megismerni. Müller Attila
mûszaki vezetõ mutatta be az 1989-ben
bekövetkezett széldöntés következtében
mesterségesen felújított állományokat, va-
lamint a természetes felújítások minden
egyes stádiumát az elsõ bontástól a befe-
jezett ápolásig. A süveghegyi út végén
lévõ lúcfenyõ szerkezet-átalakításra  már
szemerkélõ esõben pillantottunk csak rá.

A szakmai nap bezárására a senyõi
vadászház fedett teraszán került sor. Itt
csatlakozott hozzánk Cserép János ve-
zérigazgató úr, egyesületünk elnöke,
aki rövid tájékoztatást adott az
erdõgazdálkodás aktuális problémáiról,
az Európai Uniós csatlakozásunk követ-
keztében várható változásokról.

Köszönjük a színvonalas szakmai prog-
ramot és a szíves vendéglátást a Hegyközi
Erdészeti Igazgatóság vezetésének.

Bobkó János 
HCS titkár

Közjóléti létesítmények

Helyreigazító
A 2004. októberi számban megjelent
„Százéves az új Pécsi Köztemetõ” címû
cikk (321-322. oldal) közölt két
fényképe nem a pécsi temetõt ábrázol-
ja, hanem a Sellyei Erdészet területén
lévõ Körcsönye pusztai temetõben
készült és a 2004. szeptemberi szám-
ban megjelent „A keresztledöntõ a tett
helyén maradt...” címû cikkhez (295.
oldal) tartozik.

Dr. Tóth Aladár
* * *

Roland Migende úr e-mail címe:
r.migende@t-online.de

A sárospataki H.Cs. ötvenedik évfordulóját ünneplôk. A novemberi szám 355. oldal bal alsó
sarkán tévesen megjelent fotó helyett ez a felvétel értendô.

Bajor vendégek
A Parlament Mezõgazdasági Bizottsága
fogadta a bajor társzervezet küldöttsé-
gét a 2004. október 6-i mezõgazdasági
bizottsági ülésén. A kölcsönös tájékoz-
tatás és kérdésfeltevés közepette egy az
erdõgazdálkodókat, pontosabban a
vadgazdálkodókat és vadászatszer-
vezõket érintõ kérdés is elhangzott. 

Egyik magyar országgyûlési képviselõ
megkérdezte Focke urat, a Bajor Vadász-
szövetség elnökét, a delegáció tagját,
hogy véleménye szerint miért látogat egy-
re kevesebb bajor vadász hazánkba. Az el-
nök úr válaszában a következõkre tért ki:

Jó a kedve, ha meghallja Magyaror-
szág nevét, szoros az együttmûködés a
két ország között, de

– a közbiztonság romlott Magyaror-
szágon, ellopják a vadászok autóit,

– a szolgáltatás minõségének színvo-
nala romlott,

– más országok is nyitottak és ol-
csóbb a vadászati lehetõség (balti or-
szágok, Románia, Bulgária).

Továbbra is fontos cél számukra Ma-
gyarország és minden vadászatszervezõt
meghív a jövõ évben Münchenben meg-
rendezésre kerülõ vadászati kiállításra,
ahol 60-70 ezer vadász jelenik meg.

Lejegyezte az ülésen jelen lévõ
Ormos Balázs

fõtitkár

Nem privatizálják
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a parla-
ment november 2-i ülésén napirend elõt-
ti felszólalásában bejelentette, hogy az
ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó állami
erdõgazdasági részvénytársaságokat a
kormány a tartósan állami tulajdoni kör-
ben tartja és nem kívánja privatizálni.


