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Az Országos Erdészeti Egyesület Bara-
nya Megyei Helyi Csoportja és a Mecse-
ki Erdészeti Zrt. a hagyományos
Erdésznõk Országos Találkozóját 2006.
július 21-22-én rendezi meg Pécsett. A
kétnapos rendezvényünkre barátsággal
várjuk hölgy kollégáinkat: érezzék jól
magukat részvénytársaságunknál, Pé-
csett és a Mecsek gyönyörû erdõsé-
geiben! 

A találkozó programja:

Július 21.
– 10.00: REGISZTRÁCIÓ, a szállás elfog-

lalása. (Universitas u. 2., a 48-as térnél)
– 11.30: Gyárlátogatás a Zsolnay Porce-

lánmanfaktúra Zrt.-ben, vezetéssel. A
150 éves, a mai napig az egykori telep-
helyén mûködõ, világhírû porcelán-
gyárban megtekintjük a Zsolnay por-
celánok, az eosin és pirogránit tárgyak
gyártási folyamatait, valamint a mûem-
lékvédelem alatt álló gyárudvar és a
gyár mûemlékeit. (www.zsolnay.hu)

– 13:30: MECSEXTRÉM PARK. Köszön-
tõ, majd ebéd a rendezvénysátorban,
ezután a frissen megnyílt szaba-
didõközpont megtekintése, szabad
program. (www.mecsextrem.hu)

– 16:15: KOSZORÚZÁS. Az Árpádtetõi
Erdészet 1996-ban átadott Honfogla-
lás Emlékmûvét koszorúzzuk meg.

– 17.00: RÖVID SZAKMAI PROGRAM. A
Mecsek hegység magasabb régiót
jellemzõ bükkös erdõk kezelését szem-
lélhetjük meg a Lóri-erdõ-tömbben.

– 18.00: DENEVÉRMÚZEUM. A Duna-
Dráva Nemzeti Park egy új (2004) kiál-
lítását nézhetjük meg Abaligeten, köz-
vetlenül a cseppkõbarlang mellett. Az
idõ rövidsége miatt a barlangba ezúttal
nem megyünk be.(www.ddnp.hu)

– 19.00: MALOMMÚZEUM. Az orfûi
erdõk ölelésében töltjük az estét. Az
erdészkollegáink által készített kivá-
ló vacsorát a Malommúzeum udva-
rán költhetjük el, miközben megis-
merhetjük a ma is õrlõ, dédapáink
által épített vízimalom mûködését.
(www.orfuivizimalom.hu)

– 20.30: Ütõshangszerek KONCERTje
– 21.00: TÁBORTÛZ. Éneklés, amíg a

jókedv tart.

Július 22.
– 7:30: Svédasztalos REGGELI
– 8:30: VÁROSNÉZÉS idegenvezetéssel.

Séta Pécs történelmi belvárosában: Ki-
rály utca – Széchenyi tér – Dóm tér.

PEZSGÕHÁZ – pincelátogatás. Az
egykori Littkei Pezsgõgyár középko-
ri eredetû pincerendszerében baran-
golunk, ahol megismerjük a külön-
bözõ pezsgõkészítési eljárásokat. A
programot pezsgõkóstolás zárja.
(www.pezsgohaz.hu)
SZABADPROGRAM. Séta és vásárlás
a városban.

– 13.00: EBÉD a szálláson. Búcsúzás.

Információk:
A rendezvény részvételi díja: 15 000 Ft/fõ.
Jelentkezési határidõ: 2006. június 30.

Szállás és regisztráció: Universitas
Kollégium (7622 Pécs, Universitas u. 2.)

A kitöltött jelentkezési lapot, kérjük
a erdesznok2006@mecsekerdo.hu e-
mail címre vagy a 72-508-210 faxszámra
szíveskedjetek visszaküldeni. 

A részvételi díjat a megadott címre
kiszámlázzuk, magánszemélyek ese-
tén postai csekken fogadjuk a befize-
tés. A csekket válaszlevelünkben meg-
küldjük.

További információ kérhetõ Horváth
Péter Brúnótól a 30-663-1074-es telefo-
non, illetve Ripszám Istvántól a 30-216-
9073-as telefonon.

Barátsággal várunk mindenkit!

Erdésznôk Országos Találkozója Pécsett

Fásítási tervek az Alföldön
„Befásítom a nagy magyar sztyeppét, oá-
zist teremtek a nagy Szaharában, ez lesz a
világ legszebb nemzeti parkja, Európa ve-
teményes kertje, ott lesz a Dunamedence
éléskamrája és a kamra gazdái büszke,
dolgos magyar parasztok lesznek.” Szé-
chenyi István gróf ezen gondolata a kor-
társakat talán ugyanúgy megmosolyog-
tatta, mint „Stefi gróf” egyéb ideái. Mégis,
amikor a másik, szintén Széchenyi által is
megálmodott gondolat, az alföldi lecsa-
polások és vízrendezések befejezõdtek, s
azok hatása az egész térségen érezhetõvé
vált, egyre többször idézték a „legna-
gyobb magyar” elõbbi gondolatait is. Kü-
lönösen így volt ez Trianon után, amikor
az ország összterületébõl az Alföld a ko-
rábbinál jelentõsebb részt foglalt el.

1923-ban a nemzetgyûlésben hangzott
el a jeles gazdaságpolitikus, Czettler Jenõ
felszólalása, aki szerint a dualista állam

„térségi-„, sõt nemzetiségi politikája nem
volt megfelelõ. Az elsõ világháború végé-
ig ugyanis a fejlesztések fõleg az ország
erdõs peremvidékeire irányultak, ahol rá-
adásul többnyire nem is magyarok laktak.
Közben a „törzsökös magyarság” legfõbb
„fészkét” jelentõ Alföld nem kapott elég
kormánytámogatást. Sõt ezt az elméletet
még azzal is lehetett tetézni, hogy a nem-
zetiségi vidékeken képviselõnek általá-
ban kormánypárti politikust választottak,
míg az Alföld jelentõs része megmaradt a
48-as alapokon. Ebbõl aztán érthetõ, hogy
a fejlesztéseket is a kormánypárti vidékek-
re juttatták. A témába itt ugyan nem tu-
dunk részletesebben belemenni, de mégis
szükséges az ország középsõ vidékének
birtokszerkezetére is utalni. Nem véletlen,
hogy egyes politikusok a „mozdíthatatlan”
latifundiumokat szerették volna az ország
szélsõ, kevésbé sûrûn lakott vidékeire át-
helyezni, hogy ezzel a magyarság szállás-

helyén lehessen az egészségesebb, a gaz-
dasági és szociális viszonyok emelkedését
szolgáló birtokszerkezetet kialakítani.

Ahhoz azonban, hogy ezek a felisme-
rések parancsoló szükségként vetõd-
jenek fel, kellett egy Trianon. S ha az elsõ
világháború elõtti alföldi fásításokat eb-
ben a közegben vizsgáljuk, talán érthetõ,
hogy miért elsõsorban csak tervekrõl és
nem pedig eredményekrõl beszélhetünk.

Befejezésül hadd utaljunk még Kaán
Károly személyére, aki a XX. századi
magyar erdészeti politika meghatározó-
ja volt. Õ maga is az utakkal jól ellátott
hegyvidéki, jegenyefenyõvel elegyes
bükkösöket tartotta a magyar erdészek
„ideális közegének”, mûködési terüle-
tének. Majd Trianon után döbbent rá:
„Boldogulásunk alapja a magyar róna.”
S ezzel a felismeréssel vitte tovább Szé-
chenyi bevezetõben idézett gondolatát,
s lett „az alföldfásítás nagy apostola”.

Oroszi Sándor: Az erdélyi mezôség fásítása és egyéb
közérdekû erdôtelepítések kérdése
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