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Október 13-14-én Középrigócon, a Drá-
va Völgye Középiskola Erdészeti Gya-
korlati Oktatási Bázisán került sor  – im-
már hagyományosan – az Erdõhetek or-
szágos erdészeti akcióprogramjához
kapcsolódó helyi rendezvényre. A prog-
ram célja, hogy az erdõket egy kissé a fi-
gyelem középpontjába állítsa: úgy, mint
életközösséget, mint megújuló termé-
szeti erõforrást, mint gazdálkodás színte-
rét, mint pihenõ- és kirándulóhelyet.

A középiskola felhívására Barcs 50
km-es körzetében található 7 településrõl
közel 750 gyerek kereste fel Középrigó-
cot – dacolva az inkább novemberinek
tûnõ, szeles, esõs idõjárással is. Volt
olyan iskola, ahonnét 8-10 fõs csapat ér-
kezett, volt, ahonnét egyes osztályok,

sõt, ahonnét az egész felsõ tagozat jött. A
barcsi nagycsoportos óvodások is meglá-
togatták a rendezvényt. Barcs és
Középrigóc között az iskolabusz szállí-
totta a gyerekeket. A vonattal érkezõket
középiskolásaink várták az állomáson.

A Gyakorlati Oktatási Bázis területén
forgószínpadszerûen berendezett 10 be-
mutatóhelyen ismerkedhettek a gyere-
kek az erdõk növény- és állatvilágával,
gombáival, az erdõ- és vadgazdálkodás-
sal, madárvédelemmel, természetfotó-
zással, nézhettek motorfûrészes bemuta-
tót, faanyagközelítést, felmászhattak a
kiállított traktorra, LKT-re, kézbe vehet-
tek és kipróbálhattak az erdészeti terve-
zésben használatos munkaeszközöket,
mûszereket is. Emellett ellátogathattak

az „Ügyes kezek” kézmûvesmûhelybe,
ahol levélnyomatot, csuhébabát, ter-
ménnybábot, faliképet, szárazvirág
kompozíciót készíthettek, egy másik te-
remben interaktív számítógépes termé-
szetismereti programokat használhattak,
vagy természetfilmeket nézhettek, illetõ-
leg helyi vezetõvel felkereshették a kö-
zeli halastavakat. A túra végén az átfázott
látogatókat forró tea és zsíroskenyér vár-
ta a kastély aulájában.

A rendezvény külön értéke, hogy a
programszervezést, a bemutatást és a
csoportvezetést a Dráva Völgye Közép-
iskola tanulói végezték. A munkában
több mint 40 erdészdiák vállalt aktív
részt.

Fenyõsiné Dr. Hartner Anna

Környezeti nevelési akcióprogram
Középrigócon

Bástyánk
1941–1944
Sopronban 1941-44 között az egyetemi
ifjúság havi lapjaként jelent meg. A
fõszerkesztõ-helyettese voltam. Össze-
sen 26 alkalommal adtuk ki. A teljes so-
rozatot bekötve, a háborús állapotok el-
lenére meg tudtam menteni. Szép em-
lékként õriztem. 1952-ben az ÁVO el-
kobozta. Sose kaptam vissza.

Kérem kollégáimat és családtagjaikat,
örököseiket, hogy a meglévõ példányo-
kat adományozzák nekem. Költségeiket
megtérítem, az átvételért érte megyek.

Értesítést kérek: Hábel György
1122 Budapest, Városmajor u. 82., te-

lefon: 355-9593, 
e-mail: borbelyrapido@axelero.hu

A Mecseki Erdészeti Rt. olyan területeken
is dolgozik, amelyeken számos turistaút,
idegenforgalmi centrum vonzza a me-
gye, a Mecsek vendégeit. Ugyanakkor
évek óta komoly erõfeszítéseket kíván a
cégtõl, hogy az úgynevezett közjóléti
erdõkben megfelelõ kulturáltsággal biz-
tosítsa a kirándulási és túrafeltételeket.

A napokban indult az erdõmûvelési
közmunkaprogram. Ennek révén orszá-
gos szinten 1500, zömmel roma szárma-
zású ember juthat jövedelemhez. Felada-

tuk az erdõk takarítása, a turistautak
rendbetétele. A munkaügyi és az agrár-
tárca pályázatot írt ki, erre nyolc erdõgaz-
daságot hívott meg. Németh Rudolftól, a
Mecseki Erdészeti Rt. munkatársától teg-
nap megtudtuk, nincsenek a címzettek
között. A szakember sem érti a válogatás
szempontjait, azt azonban elmondta,
hogy a legnagyobb örömmel csatlakoz-
tak volna a programhoz. Remélhetõen,
jövõre a baranyai cég nem marad ki.

(Dunántúli Napló)

Nem hívták meg Hangyacsípés és
tiszta légutak
Lapunk néhány hónappal ezelõtti szá-
ma érzékletes leírást közölt Király Lajos
bácsiról. Egy szerény adalékkal én is ki-
egészítem portréját.

Lajos bácsit 1950 nyarán ismertem
meg. Többen is praktizálhattunk azon a
tájon, ezért a miskolci Erdõigazgatósá-
gon Lajos bácsit bízták meg oktatásunk-
kal. Élvezettel hallgattuk érdekes és szak-
maszeretetrõl árulkodó magyarázatait.

Az egyik erdei ösvény közelében nagy
hangyabolyra bukkantunk. Volt vagy fél
méter magas, és nagyra nõtt erdei han-
gyák serénykedtek benne. Lajos bácsi
elõvette zsebkendõjét, ráterítette a boly
tetejére. Hangyáéknál izgatott mozgást fi-
gyelhettünk meg, tömegesen ellepték a
szokatlan valamit és harcias csípésekkel
próbálták meg elûzni. Néhány perc után
Lajos bácsi felvette a kendõt, erõteljes rá-
zással hazaküldte a rajta nyüzsgõ hangyá-
kat, majd a csípésektõl lucskossá vált
kendõbõl nagyokat szipákolt. „Ez a leg-
jobb légúttisztító” – mondta. – „Akinek
tiszták a légútjai, jobban értékesíti a beszí-
vott levegõt és tüdeje is erõsebbé válik” –
fûzte hozzá magyarázatként.

Ennyi a történet. Egy természetben
szívesen járó, jelenségeit örömmel ta-
nulmányozó ember képét tükrözi. Vajh!
Követtem volna gyakrabban példáját,
most nem kellene raboskodnom szobai
oxigéntartályom mellett.

Elmondta: Dr. Szodfridt István
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