Sikeres erdõgazdaképzés
Korábban már beszámoltunk arról,
hogy az Erdõgazda Kht. (Törökbálint)
szervezésében és a Szaktudás Kiadó
Ház Zrt. közremûködésével, az országban elsõ alkalommal, és egyedülállóan
EU támogatásával „Erdõgazdálkodási
képzést” szervezett, magánerdõ-tulajdonosok vagy leendõ erdõtulajdonosok és érdeklõdõk számára.
Magyar szokás szerint innen-onnan
– támadták és meg akarták hiúsítani a
kezdeményezést. Hogy honnan és kik,
azt most nem részletezzük Mégpedig
azért nem, mivel a képzés átütõ sikert
aratott. 2007. április közepén a nyolc
képzési helyen, valamivel több, mint
180 résztvevõ eredményesen vizsgázott, szigorú vizsgabizottságok elõtt,
tesztkérdésekbõl és szóbeli vizsgakérdésekbõl. Majd pedig 2007. április
21-én a Pest megyei Csemõ község területén, a sívó homokos térségben, gyakorlati bemutató keretében, munkavédelmi oktatáson való elõzetes részvétellel a 180 fõ terepi bemutató keretében
gyakorlati beszámolón is részt vett.

Gyönyörû, napfényes idõben, a bokáig érõ honokban, öröm volt nézni az
egybesereglett résztvevõket, ahogyan
egyik bemutatóhelyrõl a másikra vándorolva érdeklõdéssel figyelték a Csermõi
Virágh (János) Bt. szakembereinek tájékoztatóit, a hatalmas géppark mellett.
Az erdõsítéshez szükséges valamennyi
gép – talajmûvelõ, ültetõ, gödörfutó,
dugványozó, suhángültetõ stb. felsorakozott a terepen. Mûvelet közben szemlélhették a résztvevõk a gépek és emberek összehangolt tevékenységét. Végül
pedig még a legkorszerûbb nyesést
végzõ eszközt és a nemesnyár-állományokban végzendõ fahasználatokat is
megtekintethették.
Nagyszerûen felkészült a Virágh Bt.
erre a rendezvényre. Bemutatták, hogy
a magánerdõ-gazdálkodásban anyagi
áldozattal (kezdetben), jó szervezéssel,
hozzáértéssel, támogatással, szaktudással lehet jelentõs eredményt produkálni. Természetesen kell ehhez összefogás, integrátori támogatás. A Virágh Bt.
a térség legnagyobb magánerdõ-gaz-

dálkodási integrátora több ezer hektár
magánerdõ kezelésével, magánerdõ-tulajdonos erdõgazdálkodási feladatainak
elvégzésével mûködik.
A résztvevõk gyakorlatból is sikeres
produkciót mutattak be és, a záró ebéden – a csodálatos Tamás panzió nagytermében, szinte a szabadban – boldogan vették át a sikeres vizsgát bizonyító
díszes okleveleket.
A szervezõk, a nyolc képzési helyen
elõadó szakemberek, az ellenõrzést
végzõk, és mindenki, aki segített a képzés bonyolításában eredményes munkát végzett.
Tapasztalattal felvértezve indulhat
az újabb szervezés, amelynek eredményeként az Erdõgazda Kht, a Pest megyei Agrárkamarával együtt meghirdette az õszi idõszakra vonatkozóan a
képzést, amelyet szeptemberi kezdésre ütemezett. Lehet jelentkezni. Érdemes. „Magyarország célba ér” ezzel is
segítve a szlogen gyakorlati megvalósulását.
Dr. Balázs István

A Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály bemutatása
Az Országos Erdészeti Egyesület Magánés Társult Erdészeti Szakosztálya, a megváltozott körülményekre tekintettel, a
korábban volt OEE Termelõszövetkezeti
Erdõgazdálkodási Szakosztályból alakult
ki, vagy alakult meg, szinte minden átmenet nélkül 1996. január 22-én 53 fõvel.
Istenem, de régen volt. Sajnos, azóta többen eltávoztak körünkbõl.
A megváltozott körülmények alatt azt
kell érteni, hogy a kárpótlás és a részaránytulajdon nevesítések következtében gyakorlatilag megszûnt hazánkban
a termelõszövetkezeti erdõgazdálkodás
és szinte egyik napról a másikra utcára,
vagy stílusosan erdõn kívüli helyzetbe
kerültek a szövetkezetekben addig
tevékenykedõ erdészeti szakemberek.
Ez bizony ezernél is több erdészképesítésû személyt érintett. Sokan
hosszú ideig munkahely nélkül
tengõdtek. Az élelmesebbek szereztek
saját tulajdonú erdõt és egyre több magántulajdonba került erdõterület szakirányítását, kezelését, új erdõk telepítését vállalták el.
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Így alakult át a Szakosztály is. Elõbb
OEE Magánerdõ-gazdálkodási Szakosztály, késõbb pedig Répászky Miklós
közismert és lelkes szakemberünk,
egyesületi tisztségviselõ javaslatára,
OEE Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály nevet viselve.
A Szakosztály tevékenysége kezdetben nehezen indult be. De végül is len-

dületet kapott az 1998. január 20-án tartott szakosztály tisztújító, választási ülés
után, ahol Répászky Miklóst szakosztály
elnöki, dr. Balázs Istvánt szakosztály titkári tisztségében a tagság megerõsítette.
A Szakosztály érdemi munkája abból
állt és jelenleg is ez jellemzi, hogy évente
megtartotta és megtartja két szakosztályi
ülését, elfogadja éves pénzügyi és munka-
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tervét. Ez utóbbi alapján a tevékenysége
alapvetõen abban nyilvánult meg, hogy
szervezi a tagok OEE éves vándorgyûléseken való részvételét, egy alkalommal
helyszíni bemutatót és tanácskozást szervez a magánerdõ-gazdálkodás aktuális témájában, valamelyik jól mûködõ magánerdõ-gazdálkodó vagy integrátor területén. Ilyen kiemelt témák voltak a közelmúltban: a magánerdõ-gazdálkodás támogatása, volt szövetkezeti erdészek elhelyezkedésének értékelése, lehetõségek megteremtése, magánerdõ-gazdálkodás bemutatása, MEGOSz nagyrendezvényein részvétel, az NFA szerepe a
magánerdõ-gazdálkodásban, madarak és
fák napja rendezése stb. Fontos feladatnak határoztuk meg, hogy a szakosztály

tagjai, miután az ország minden tájáról
verbuválódtunk, minden országos és helyi egyesületi, vagy más jellegû erdészeti
rendezvényen vegyenek részt és ha adódik lehetõség, akkor mindig tegyék szóvá
a magán- és társult erdõgazdálkodás aktuális problémáit, megoldási javaslatainkat
és az eredményeket is ismertessék.
Munkánk lehetne aktívabb is, talán
eredményesebb is, de a tagság zöme
nap, mint nap kemény munkát végez
saját erdejében, a szakmai irányításban
vállalt erdõk kezelésében, vagy az integrátori szervezetben. Kevés idejük
marad a társadalmi munkára.
Azért nem kell szégyenkeznünk,
mert folyamatosan szép számmal jelentkeznek a Szakosztályba új és új tagok.

Ami pedig a legnagyobb örömünk – és
erre nyitottak vagyunk, meg is hirdettük
–, hogy az új jelentkezõk 90 százaléka
nem erdészeti szakember, hanem
magánerdõ-tulajdonos. Ennek eredményeként nyilvántartott tagságunk –
jelentõs személyi változások után – tartja még a tagrevízió után a 48 fõt. Az aktivitás ezt a létszámot bizony nem éri el.
Legutóbb 2006. február 22-én megtartottuk az aktuális tisztújító szakosztályi ülésünket, amelyen sajnálatunkra
Répászky Miklós lemondott az elnöki
pozícióról. A választás eredménye alapján Heim Márton a titkárunk és dr. Balázs István a Szakosztály elnöke.
Dr. Balázs István
a Szakosztály elnöke

„Hasalok a fûben”
Pályázat
természetjáróknak, természetkedvelõknek
kor- és határok nélkül
A pályázó írja le megfigyelését, amit erdõn, mezõn, vizeken lát vagy tapasztal, amit érdekesnek, rendkívülinek, elgondolkodtatónak talál. Az élõ vagy élettelen természetben lejátszódó jelenségeket, növényi, állati viselkedésformákat,
összefüggéseket évszakra való tekintet nélkül. Ossza meg élményét a természetszeretõ nyilvánossággal.
• Három kategóriában értékel a zsûri:
– általános iskolás,
– középiskolás, egyetemi hallgató,
– felnõtt (felsõ korhatár nélkül).
• Egy-egy pályázat lehetõleg ne haladja meg a 4-5 gépelt oldalt.
• Pályázni egész évben folyamatosan lehet, akár több pályamunkával is.
• Beküldendõ az Erdészeti Lapok szerkesztõségébe.
Postacím: 1027 Budapest, Fõ u. 68.
e-mail: oee@mtesz.hu
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó korát, illetve, hogy melyik kategóriában indult.
A Bírálóbizottság minden évben a december 31-ig beküldött pályázatokat bírálja, és a következõ év „Madarak és
Fák Napján” hirdet eredményt, melyet közzé tesz.
• A legjobb pályamunkák beküldõi többnapos erdei iskolai részvételt, erdõgazdasági vendégül látást nyernek vagy
könyvjutalomban részesülnek.
A Magyar Turista Egyesület által felajánlott díjak:
– két személynek egy-egy hetes ingyenes szálláslehetõség Kõhegyen, a Czibulka János menedékházban, vagy
Dobogókõn a báró Eötvös Loránd menedékházban;
– két személynek egy-egy éves elõfizetés a Magyar Turista c. hetilapra;
– a beküldött pályázatokból az Erdészeti Lapok és a Magyar Turista c. havilap részleteket közöl.
Valamennyi pályázó a részvételt igazoló oklevelet kap.
A pályázatot kiírók:
Országos Erdészeti Egyesület
NyME Apáczai Csere János kara
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Magyar Turista Egyesület
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