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Talán sokak számára még manapság is a
távoli, elmaradott országrész képével pá-
rosul e vidék neve, de már a megérkezés
napján mindenki meggyõzõdhetett arról,
hogy ez koránt sincs így. A fejlõdés nyil-
vánvaló jelei mindenütt szembetûnõek,
ami párosul az emberek közvetlenségé-
vel, nyitottságával. Lépten-nyomon meg-
nyilvánuló kedvességük összhangban
van a táj szelíd szépségével. 

Május 17-20. között, a korábban Köl-
cseynek is otthont adó Szatmárcsekén
rendezkedtünk be néhány napos tartóz-
kodásra. Az érkezést követõ gyors ebéd
után elsõ utunk a túristvándi vízimalom-
hoz vezetett. A híres, szinte teljes egészé-
ben fából épült malmot szakavatott
vezetõvel tekintettük meg, és ha lett vol-
na mit, akkor a beindított malomban meg
is õrölhettük volna. 

Az idõjárás aznap nem fogadott ke-
gyeibe, így szakadó esõben kerestük fel
Szatmárcsekén a híres csónakfejfás
temetõt. Kölcsey Ferenc halálának 100.
évfordulójára, 1938-ban felállított sírem-
léknél a himnusz eléneklésével és koszo-
rú elhelyezésével tisztelegtünk a nagy
költõ emléke elõtt. 

A szomorkás idõ ellenére vidáman telt
a nap hátralévõ része, mivel szállásunkon
már javában készült – Orosi Géza és
Bagdi Károly helyi kollégák felajánlása-
ként és közremûködésével –, a közel 120
kilós malacsült.  

A következõ nap Penyige község
„Lekváriumában” indult, ahol Kõrösi Mik-
lósné polgármester asszony vezetésével
bepillantást nyertünk a híres szatmári szil-
valekvár- és pálinkafõzés rejtelmeibe. 

A szakmai program Jánkmajtis község
határában kezdõdött, ahol Kovács Gábor
nyugalmazott vezérigazgató, a megyei
OEE helyi csoportjának elnöke, Sári
Zsolt, a Nyírerdõ Zrt. fõmérnöke, vala-
mint Szalacsi Árpád a vendéglátást lebo-
nyolító fehérgyarmati erdészet vezetõje
köszöntötte a szakosztályt. 

A területbejárás során megismerked-
tünk az erõsen kötött, réti talajokon álló
kocsányos tölgy felújítási és kezelési
gondjaival, valamint a területet idén is súj-
tó gyapjaslepke-károk következményei-
vel. Nagy érdeklõdéssel tanulmányoztuk
a helyi gazdálkodók által már szélesebb
körben alkalmazott, hazai nyár állomá-
nyok sarjaztatásos felújítását. A véghasz-
nálatok utáni vágástakarítást követõen
gyökérszaggatást végeznek, majd a még
be nem fásodott sarjak között szárzúzóval
alakítják ki a pásztákat. A további ápolá-
sokkal a sorokban maradó egyedek kivá-
logatása történik. Az eredmény láthatóan
egészséges, szép növekedésû állomány. 

Ezt követõen Kisnamény községhatár-
ban egy 360 hektáros, 1988-1994 között
létesített kocsányos tölgy erdõtelepítést
jártunk be. Ebben az állományban is
eredményesen védekeztek Dimilin 25
WP készítménnyel a gyapjaslepke ellen.
A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy
jól sikerült védekezést követõen a makk-
termés mennyisége is jelentõsen nõ.

A Túr folyó torkolatánál többek számá-
ra meglepetést okozott, hogy Petõfi idején
még nem itt ömlött a Tiszába a folyó. A je-
lenlegi torkolat és „Nagy-bukó” egy mes-
terséges képzõdmény, ami az eredeti tor-
kolathoz képest néhány kilométerrel ar-
rébb létesült, a Tisza szabályozását
követõen a múlt század elején. Minderrõl
Kovács Gábor – aki vízügyi mérnök is –
tartott nagy szakértelemmel elõadást.

Délután a sonkádi, Europa Nostra-dí-
jas református templomot és festett kazet-
tás mennyezetét csodáltuk meg, elme-
rengve az egyszerû emberek mûvészi te-
hetségén. 

Másnap reggel elõször Tarpán álltunk
meg rövid idõre, ahol a korabeli malmok
egyik különleges formáját, az állati erõvel
mozgatott szárazmalmot néztük meg. A
délelõtt folyamán eleredt az esõ, de ez
nem riasztott minket, és nagyobb sétát
tettünk a Gelénesi erdõben. Itt Szalacsi

Árpád erdészetvezetõ és Tóth János mû-
velési mûszaki vezetõ számolt be a ter-
mészetvédelem és az erdõgazdálkodás
kapcsolatáról, a szálalásos és bontásos fo-
kozatos felújító vágás alkalmazásának
kezdeti tapasztalatairól.  

A délelõtti sétát a bockereki erdõrezer-
vátumban, a jégkori reliktumnak számító
égeres-tõzegmohaláp bejárásával folytat-
tuk. Innen elzarándokoltunk az erdõ mé-
lyén lévõ múlt századi erdészsírokhoz,
ahol megemlékeztünk rég elhunyt kollé-
gáinkról, akik ezt a csodálatos erdõt ránk
hagyták. 

Az ebédet a Tipet hegyen tett sétával
mozogtuk le. A riolit alapú kõfejtõt övezõ
erdõ a dárdáskaréjú kocsánytalan tölgy-
rõl és különleges, védett állatvilágáról ne-
vezetes. A hegymászást követõen Csaro-
dán megcsodáltuk a közelmúltban resta-
urált református templomot. A belsõ fala-
kon talált középkori „mosolygós szentek”
ábrázolása egyedülálló. 

Kirándulásunk utolsó állomása Tákos
volt, ahol a maga nemében szintén egye-
dülálló „Mezítlábas Notre Dame”-ot ke-
restünk fel. A templom teljes egészében
fából és vályogból épült, mivel a község-
nek nem volt pénze kõtemplomra. Ennek
ellenére belsõ kiképzése és díszítése ve-
tekedik valamennyi híres környékbeli
kõtemploméval. 

Ezúton a szakosztály nevében külön
köszönetünket fejezzük ki a gördülékeny
szervezésért, a nagyszerû szakmai és kul-
turális programokért, és nem utolsó sor-
ban a kiváló helyi ételekért, italokért Sza-
lacsy Árpád, Tóth János, Bagdi Károly és
Orosi Géza kollégáinknak.
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