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A közel- és régmúlt erdõterület-
csökkenéseit követõen a Sóstói Park-
erdõ mai területe mindössze 360
hektár, melynek tulajdonviszonyára
kettõsség jellemzõ. A 40 hektáros
magántulajdon mellett döntõ az álla-
mi tulajdon aránya, a maga 320 hek-
táros nagyságával. A magántulajdon
elsõsorban a peremterületekre korlá-
tozódik, és szerepe a jövõben az
erdõterület növelését célzó telepíté-
sek végrehajtásánál lehet, mivel az
állami részvénytársaságok földvásár-
lási lehetõsége kizárt. Az állami
erdõterület sem egységes, hiszen 67
hektáros területet a Városüzemelte-
tési Kht., míg a Sóstói Parkerdõ na-
gyobb részét (253 hektár) a Nyírerdõ
Zrt. kezeli, és a Nyíregyházi Erdészet
irányítása alá tartozik. 

A tulajdonosi formától függetlenül
a Sóstói Parkerdõ kezelését
alapvetõen az erdõtörvény határozza
meg, amely elvárásokat, feladatokat és
lehetõségeket fogalmaz meg az adott
kezelõ részére. A törvényi kötelezettsé-
geket az Állami Erdészeti Szolgálat
erdõtervezési és erdõfelügyeleti szakem-
berein keresztül kell a kezelõ szervnek
véghezvinni. Nyílván nem beszélhetünk
állami vagy városi parkerdõrõl, állami
vagy városi sétautakról, asztalokról vagy
padokról. A Sóstói Parkerdõ fekvése, ki-
terjedése mindenképpen egységes keze-
lést kíván meg a ráfordítások, feladatok
arányos leosztása mellett. Ez napjaink-
ban is jól mûködik. Kevesen tudják pél-
dául, hogy a Tölgyes csárda–Fõiskola–
Kótaji út közötti terület, vagy a ját-
szótértõl délre lévõ rész önkormányzati
fennhatóságú. (A többi között azért kap-
ta meg az utak melletti területeket a nyír-

egyházi önkormányzat, hogy a város
maga tudja szabályozni az urbanizáció
erdõt csökkentõ hatásait.) A múlt és a
napjaink eseményei mellett a Parkerdõ
jövõjét is Nyíregyháza város vezetésével
egyeztetve, a város távlati fejlesztési el-
képzeléseibe (pl. Bencs-terv) beépülve
tervezzük. Csabai Lászlóné, Nyíregyhá-
za város polgármestere és Kaknics Lajos,
a Nyírerdõ Zrt. vezérigazgatója közös er-
dei közjóléti bejárása alkalmával szüle-
tett elképzelések is ezt a kapcsolatot tük-
rözik.

A Sóstói Parkerdõ teljes területének
elsõdleges rendeltetése parkerdõ, ami
azt jelenti, hogy az erdõterület kezelését
elsõdlegesen a közjóléti funkciók betöl-
tésének figyelembevételével kell végez-
ni. Fontos elmondani, hogy a parkerdõk

sem egyformák. El lehet képzelni egy
olyan parkjellegû területet, ahol nagy
részben megszûnik az erdõjelleg, ahol
hiányzik a cserjeszint, az aljnövényzet.
A Sóstói Parkerdõ esetében minden-
képpen erdõjellegû parkerdõ fenntar-
tására törekszünk, hiszen az
erdõterület az uralkodó széliránynak
(észak, északkelet) megfelelõen vé-
delmi funkciót is betölt hosszú évtize-
dek óta. A fa- és cserjefajokat tekintve
törekszünk arra, hogy a területen fo-
lyó erdõgazdálkodással az erdõtöm-
bre jellemzõ õshonos fafajokból álló
erdõállományokat tartsunk fenn, hoz-
zunk létre. Tudomásul kell venni
azonban, hogy a megváltozott ter-
mõhelyi viszonyok nem mindenhol
teszik lehetõvé a kocsányos tölgyesek
felújítását. Az idõs állományok gyöke-
rei már nem tudják a városi vízfo-
gyasztás által is lesüllyedt talajvízszin-
tet hasznosítani, és ekkor az erdõjáró

embereknek is szembetûnõ csúcsszára-
dás veszi kezdetét. Ezeken a területeken
mindenképpen meggondolandó a
szárazságtûrõbb, de nem õshonos fafa-
jok állományainak (vöröstölgy, fekete-
dió) kialakítása, melyek a parkerdõ vi-
lágát esztétikailag egyáltalán nem ront-
ják, sõt.

A Sóstói Parkerdõ kiemelt kezelése
nem új keletû dolog. A 2005-ig érvény-
ben lévõ parkerdõ-fejesztési tervünk
megújítása, a jelenlegi állapotot figye-
lembe véve, tartalmazni fogja rövid és
hosszú távú elképzeléseinket, melyek a
következõk:

A Parkerdõben sajnos a vonalas mû-
szaki létesítmények – közút, vasút –
olyan akadályokat jelentenek, amelyek
nem teszik lehetõvé az egységes keze-

A nyíregyházi Sóstói Parkerdõ közel-
múltja, jelene és jövõje
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lést, továbbá közjóléti szempontból
használhatatlan zárványterületeket ké-
peznek. Ennek megváltozása a jövõben
sem várható. A Budapest-Záhony vas-
útvonaltól keletre esõ rész jelenleg (és a
jövõben is) a nyíregyházi lakosok által
sportolásra, kirándulásra, pihenésre in-
tenzívebben igénybe vett terület. Ezt a
célt szolgálja a tavaly megépített kerék-
párút – mely nemcsak a kerékpárosok
kedvelt útja –, illetve ezt erõsítik a ke-
rékpárút és a sétautak mentén elhelye-
zett padok, asztalok, esõbeállók, sza-
lonnasütõk, szeméttárolók és tornaesz-
közök. Ezek rendeltetésszerû haszná-
latra alkalmas állapotban való fenntar-
tását, a terület hulladék-mentesítését, a
sétautak menti területek intenzívebb
ápolását, kaszálását, parlagfû-mentesí-
tését folyamatosan végezzük. A kerék-
párutat és az ebbõl leágazó sétautakat
az említett eszközök kihelyezésével to-
vábbra is fejleszteni fogjuk. Ezért elke-
serítõ, amikor az erdészeknek széttört
berendezéseket kell pótolni, a látoga-
tók által hátrahagyott szemetet kell
összegyûjteni, hiszen ez nem tartozik
feladataink közé. Az erdõterületek
megtisztításában, gondozásában ko-
moly segítséget jelentenek az állami
közmunkaprogramok.  

A játszótértõl északra lévõ területen
valósult meg két nagyobb beruházá-
sunk is. Elsõsorban nem a gyermekek,
hanem a fiatal felnõttek és idõsek spor-
tolási igényeit szolgáló tornapálya,
kondikert kialakítása. 

A kondikert és a játszótér közötti te-
rületen egy nyitott erdei színpad épült,
mintegy 200 fõ befogadására alkalmas,
fedett körszínnel. A színpadot és kör-
színt – terveink szerint – a különbözõ
rendezvények megtartásán kívül bárki
igénybe veheti. 

Ennek a „pihenõcentrumnak”
elõnye még az is, hogy a város távolab-
bi részeirõl érkezõknek parkolási
lehetõség biztosított.

Szólnunk kell az említett tervek, beru-
házások fenntartási munkák finanszíro-
zásáról is. Tévhit az, hogy a közjóléti rá-
fordításokat egy kifogyni sohasem tudó
állami nagy kasszából fizetjük. Nagyon
sok esetben tisztán részvénytársasági
erõforrások felhasználásával fejlesztünk
(játszótér – 11 millió forint; kerékpárút ki-
vitelezése...). Ritkán elõfordul az is, hogy
lehetõségünk nyílik valós állami támoga-
tás felhasználására. A most készülõben
lévõ parkerdõ-fejlesztési terv elkészítésé-
hez kaptunk mintegy 8 millió forintos
FVM-támogatást. 

Végül, de nem utolsósorban beszél-

nünk kell jövõbeli legnagyobb felada-
tunkról: az oktatásról. A Nyírerdõ Zrt.
kiemelt fontosságúnak tartja az erdõ
oktatási-nevelési lehetõségeinek széles
körû megteremtését és kihasználását.
Ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk
a Sóstói Erdei Iskolát, melynek a Nyír-
egyházi Erdészet 2007-ben épülõ Sóstó-
hegyi irodaépülete ad otthont. Nem kí-
vánunk azonban konkurrensei lenni a
már mûködõ Napkori Erdei Iskolának,
hanem kiegészíteni szeretnénk azt.
Debrecenben jól mûködik a Nyírerdõ
által üzemeltetett Diószegi Sámuel
Mûvelõdési Központ, melyhez hasonlót
kívánunk létrehozni itt is. Nem tudjuk,
és nem is szeretnénk a diákok, gyere-
kek szállásolási és étkeztetési
felelõsségét vállunkra venni. Olyan ok-
tatóközpont kialakítása a célunk, ahol
az óvodásoktól a fõiskolásokig minden
korosztály részére lehetõség nyílik egy-
két órás foglalkozás megtartására, mi-

nél több szabadtéri, erdõben tartandó
órával. Az erdei órák megtartásához a
Parkerdõben tanösvényeket, erdei tan-
termet fogunk létrehozni, a belsõ, jól
felszerelt tanterem berendezését pedig
a széles körû igényeknek megfelelõen
alakítjuk ki. Tapasztalattal rendelkezõ
oktatóink már vannak. Az Erdei Iskola
helyszínén lévõ Erdészeti Logisztikai
Központ, fagyártmányüzem, és az
erdõterületen folyó munkák is
lehetõséget adnak arra, hogy az öko-
szisztéma elemeinek oktatásán kívül az
erdõgazdálkodás minden területe be-
mutatható legyen. Be tudjuk mutatni
azt, hogyan lesz az összegyûjtött makk-
ból erdõ, majd a féltve õrzött erdeinket
alkotó fákból mindennapi igényeinket
kielégítõ használati eszköz, berendezé-
si tárgy.

Tölgyfa Gábor
erdészeti igazgató-helyettes

Fotó: Pápai Gábor

Iskolányi gyerek részvéte-
lével avatták fel Nyíregyhá-
zán, a Sóstói Parkerdõben a
Nyírerdõ Zrt. által kialakított
erdei színpadot, és a fedett
körszínt. 

Az ünnepségen Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza pol-
gármestere kijelentette: há-
rom évvel ezelõtt leültek a
Nyírerdõ Zrt. vezetõivel
megbeszélni azt, hogyan
lehetne jobban hasznosíta-
ni az erdõt, és felvázoltak egy élmény-
elemeket tartalmazó programot. Elsõ lé-
pésként megépült a játszótér, és az er-
dei tornapálya, most pedig a színpad és
a körszín is elkészült – emlékeztetett a
városvezetõ. A polgármester szerint
fontos, hogy az emberek sokat legye-
nek természetközeli helyen, és szintén
fontos, hogy közösségek jöjjenek létre.
A távlati tervekrõl szólva elmondta: egy
élményparkot és egy sétálóutat szeret-
nének kialakítani a Parkerdõben. Zárás-
ként Csabai Lászlóné megköszönte,
hogy a Nyírerdõ Zrt. elvégezte ezt a
munkát, és kijelentette: ebben a társa-
ság szeretete és a város iránti elkötele-
zettsége is benne van.

A beruházásokkal az volt a cél, hogy
mindenki a kikapcsolódásához
megfelelõ élményt találjon itt; emellett

pedig minél több embert szeretnénk az
erdõbe csalogatni – mondta Tölgyfa
Gábor, a Nyírerdõ Zrt. Nyíregyházi Er-
dészetének igazgatója. Szerinte ebben
az erdei rekreációs központban min-
den korosztály talál magának elfoglalt-
ságot. Tölgyfa Gábor szólt arról is,
hogy nem értek véget a Sóstói Park-
erdõben a fejlesztések, és már újabb
terveik vannak. 

A Nyírerdõ Zrt. által finanszírozott
beruházás több mint 25 millió forintba
került. Ebbõl a pénzbõl megépült az er-
dei színpad és a mintegy 200 ember be-
fogadására alkalmas fedett körszín. El-
készült a kondikert, az információs táb-
lákkal ellátott futópálya, számos szalon-
nasütõ-hely, valamint a konténeres vi-
zesblokk is.      

Kép és szöveg: Vereb István

Erdei színpadot és körszínt
avattak a Sóstói Parkerdõben


