
A hegyi szil herbivor rovarai 
A Magyarországon őshonosán előforduló egyes szilfajok 

herbivor rovarfaunája közölt igen kicsi az eltérés, igen magas 
viszont a „genusz-monofág" rovarfajok aránya, melyek szile
ken kívül más lápnövényen nem élnek meg. Ez tehát azt is 
jelenti, hogy a hegyi szil rovarfaunájával kapcsolatban elmon
dottak nagymértékben vonatkoztathatók a mezei és vénic szilre 
is. Szileinken eddig mintegy 130 herbivor rovarfajt regisztrál
tak, a becslések szerint ennek kb. 90%-a a hegyi szilen is elő
fordul. 

Törzsében és ágaiban számos xylofág rovarfaj él. Egyaránt 
kifejlődhet benne a nagy és a kis farontó lepke lárvája (Cossus 
cossus és a Zeuzera pyrina). Az előbbi akár 3-4 évet is eltölt 
a törzsben táplálkozva, mire a 10 cm-t is megközelítő nagysá
got eléri. Három cincérfajról tudjuk (Clytus rhamni, Exocent-
rus punctipennis, Saperda punctata), hogy lárváik csak szilek 
fájában fejlődnek ki, ezeket már a hegyi szilből is kinevelték. 
Ezek mellett számos további polifág cincér lárvái (pl. Megopis 
scabrionis, Piionus coriarius, Cerambys scopoli... stb.) is ki
fejlődnek pusztuló törzsében, illetve ágaiban. Száradó, vasta
gabb ágaiban él a Magdalis armigera nevű" kis méretű (3-5 
mm) ormányos bogár is. 

A xylofágok csoportjában talán legjelentősebbek a törzs, il
letve ágak háncsrészében élő szúk (Acrantus vittatus, Scolytus 
scolytus, S. multistriatus, S. laevis, S. ensifer, S. pygmaeus). A 
nagy szil szíjácsszú (Scolytus scolytus) valamennyi közül a leg-
hírhedlebbek. Imágói az 1-2 éves ágak villáiban folytatnak táp
lálkozási rágást, költőjáratuk pedig a törzsek szíjácsában talál-

Colopha compressa Koch. 
(A szerző felvétele) 

ható. Tömeges jelenlétük már önmagában is valószínűleg ele
gendő lenne a fa elpusztításához, azonban sokkal fontosabb 
tény, hogy a kifejlett szúk Ophiostoma ulmi nevű tracheomi-
kózist okozó gomba vektorai. Érdemes ismételten megjegyez
ni, hogy a fertőzés átvitele nem a költőjárat elkészítése során, 
hanem a táplálkozási rágáskor történik (lásd az E.L. márciusi 
számában Szabó Ilona írását). A nagy szil szíjácsszú mellett 
más szúfajok is közreműködhetnek a betegség terjesztésében. 
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A Z É V F Á J A 

A hegyi szil a mezei szilhez hasonlóan fogékony erre a be
tegségre, „szerencséje" azonban, hogy az erdőkben többnyire 
szórt elegyként van jelen, ez pedig megnehezíti a szúk. és így 
az általuk hordozott kórokozó gyors terjeszkedését. 

Törzsén és vastagabb ágain találkozhatunk az erősen polifág 
közönséges kagylóspajzstetű (Lepidosaphes ulmi) hosszúkás 
pajzsaival, illetve a szilekhez való szoros kötődést nevében is 
jelző szilfa-pajzstetűvel (Gossyparia spuria). 

Levelein több tarkalepke faj is kifejlődik. A nagy rókalepke 
(Nymphalis polychloros), a gyászlepke (Vanessa antiopa) és a 
C-betú's lepke (Polygonia c-album) hernyóinak a csalán és más 
szilfajok mellett tápnövénye lehet a hegyi szil is. A tölgyekhez 
képest kevés, de azért mégiscsak számos polifág lepkehernyó 
tápnövénye a hegyi szil. Többek között megtalálhatjuk rajta a 
Lycia hirtaria, a Biston strataria és betularia, az Apochemia 
pilosaria és a Campaea margaritata nevű araszoló fajok her
nyóit is. Ezeken kívül számos bagolylepke (pl. Orthosia sta
bilis, O. munda, Conistra vaccinii, Cosmia trapeziná), valamint 
a bükk gyapjaslepke (Dasychira pudibunda) és a sárgafoltos 
púposszövő (Phalera bucephala) is előfordul rajta. 

A hegyi szil levelén igen sok, változatos alakú, kisebb-na
gyobb levélaknát találhatunk. A Stigmella nemzetségbe tartozó 
aknázómolyok (S. lemniscella, S. ulmiviora, S. ulmiphaga, S. 
viscerrella) hosszúkás, kígyózó aknákat készítenek, a Lithocol-
letis fajok (L. tristrigella, L. agilella) lárváit pedig foltaknák
ban találhatjuk meg. Nagyméretű, levélfelszíni aknákat készít 
a Kaliofenusa ulmi nevű levéldarázs lárvája. Az aknázómolyok 
egyik sajátos képviselője az Ectoedemia amani pedig a fiatal 
hegyi szil hajtások kérge alatt aknáz. Az aknázómolyok mellett 
számos zsákhordó moly is táplálkozik a hegyi szil levelein 
(Coleophora fajok). 

A szil olajosbogár (Galerucella luteola) évente több nem
zedékkel szaporodik. Tápnövényei a szilek, leggyakrabban a 
mezei szilen, időnként azonban a hegyi szilen is megtalálható. 
Időnként jelentős lombvesztést is okoz. Nem túl régen egy 
rendkívül izgalmas és érdekes „szövetségre" derült fény, mely
nek szereplői a szil, az olajosbogár, és ez utóbbi, Oomyzus 
gallerucae nevű peteparazitája. A nőstény 15-25-ös csomókba, 
levelek fonákjára rakja le petéit. A peterakást röviddel követve 
- tehát még a tényleges rágás megkezdődése előtt - a szil
levelek olyan illatanyagokat bocsátanak ki, melyek a specia
lista peteparazitának megkönnyítik a petecsomók megtalálását, 
ezzel jelentősen megnövelve a petestádiumban fellépő morta
litást. Ezt a levélbogár fajt egyébként a múlt század első fel
ében Észak-Amerikába is behurcolták, ahol az Európában meg
szokottnál jóval jelentősebb károkat okozott a szilesekben. Si
kerének egyik lehetséges magyarázata, hogy a specialista pa-
razitoidja „itthon maradt", és csak később, biológiai védekezési 
próbálkozások keretében követhette gazdaállatát az Újvilágba. 

A szilek sajátos, specialista rovarcsoportját képezik a 
Pemphigidae családba tartozó, gubacsokozó levéltetű fajok. 
Ezek többnyire nagy méretű, feltűnő színű, könnyen azonosít
ható gubacsokat hoznak létre. A Schizoneura lanuginosa nevű 
faj tyúktojásnyi méretű, hólyagszerű gubacsában sok tetű fej
lődik. A gubacs elszáradva még sokáig az ágakon marad. A 
levélfelszínen képez buzogányszerű, gyakran pirosló, üreges 
gubacsot a Tetraneura ulmi. Ehhez némileg hasonló, de lapo 
sabb, tasakszerű, levél felszíni gubacsokat képez a Colopha 
compressa nevű faj. Az Eríosoma ulmi a levél egyik oldalát 
megvastagítva sodratot képez, mely sárgászöld színezetével el 
üt az érintetlen levelek sötétzöld színétől. 

A hegyi szil a fentebb felsoroltakon túl számos további más, 
érdekes megjelenésű és sajátos életmódú specialista rovarfaj 
nak biztosítja életfeltételeit. így tehát nemcsak önmagában, ha 
nem sajátos rovarfaunáján keresztül is színesíti erdeink össz 
képét. 

Dr. Csóka György 

Felhívás a W W F Kisvizek Védelme 
Programjában való részvételre 

A WWF Magyarországi Képviselete 1999-ben elindítja a 
„Kisvizek Védelme" című programját. Ennek célja, hogy nyil
vántartásba vegye, természetvédelmi szempontok alapján 
felmérje, és kezelési javaslatokat dolgozzon ki kisméretű vi
zekről. Szeretnénk nyüvántartásba venni az egykori anyag
kinyerő helyek és természetes mélyedések állandó vagy csak 
ritkán kiszáradó vizeit. A felmérés során elsősorban a nem 
védett területekre szeretnénk koncentrálni, és csak másod
sorban azokra, melyek védettséget élveznek. Terveink között 
szerepel - a projekt későbbi szakaszában - , hogy valamennyi 
természetes víztestre védnököt találjunk. 

A munkához ezúton szeretnénk kérni a társadalmi szer
vezetek, egyesületek, hivatalos természetvédelmi szervek, 
magánszemélyek, iskolás csoportok segítségét. A felmérés el
készítéséhez adatlapot készítettünk, ahol megtalálhatók azok 
a kérdések, amelyek szükségesek egy átlátható nyüvántartás 
elkészítéséhez. Ha ismernek a környezetükben kisvizet, és 
szívesen részt vennének annak felmérésében, kérjük írják 
meg, hogy hány adatlapra van szükségük. Amennyiben 
hosszabb távon is részt kívánnak venni a projektben, ezt kü
lön jelezzék nekünk. 

Köszönettel: 
Kovács Tibor 

programvezető 

A z Á E S Z Budapest i Igazgatóság a 
erdőmérnököt kere s 

erdőtervezői munkakörbe . 
Telefon: 302-0590 

KITAIBEL PÉCSETT. Szobrot állítottak a megyeszékhelyen 
a legismertebb magyar botanikusnak, aki kétszáz éve Baranya 
flóráját is feltárta. Trischler Ferenc szobrászművész alkotását 
április elejétől láthatják a Janus Pannonius Tudományegyetem 
botanikus kertjének látogatói. A szobor az ifjú, energikus Ki-
taibel Pált ábrázolja, aki Magyarorzságon húszezer kilométert 
bejárva számos ismeretlen növényfajt fedezett fel, és megal
kotta a Kárpát-medence első rendszerezett herbáriumát. A 
XVIII-XIX. század fordulóján élt tudósnak - akit magyar Lin
nének is neveztek - először 1917-ben, a fővárosban állítottak 
szobrot. 

(Elet és Tudomány) 

Az ausztriai E W A kenőanyag gyár 
magyarországi importőre, az EVVA 

BSMpSBl HUNGÁRIA Kft. ajánlja a következő 
magas minőségi követelményeknek 

keimoaimyagok m e g f e l e l ő termékeit gyártók és fel
használók részére: 

motorolajok, hajtóműolajok, hidraulikaolajok, 
kenőzsírok 

Specialitások: 
lánckenőolaj (LH SAE 150 téli, 220 nyári) 

750 Ft/l, 60 1 hordó/39 000 Ft, 
kétütemű motorolaj (API TC+) 

915 Ft/l 
Az ár az áfát tartalmazza. Mennyiségfüggő kedvez
mény. Érdeklődésüket és rendeléseiket a következő cí
meken várjuk: 

Székesfehérvár— telefon/fax: 22/313-472, 
Solt — telefon: 30/9566-538, 78/487-596 

A MINŐSÉG ÉS ÁR - AMI ÖSSZEKÖT! 



Erdőrendezői verseny 
Sopronban 

A korábbi hagyományokhoz híven az Állami Erdészeti 
Szolgálat és az OEE Erdó'rendezési Szakosztálya közös 
szervezésében idén is sor került - 1999. június 24-26. között 
- a tervezó*k erdőrendezői versenyére, ezúttal a Szombat
helyi Igazgatóság szervezésében a Soproni-hegységben. 

Kihasználva a helyszín adta lehetőséget a „Roth Gyula" 
Erdészeti és Faipari Szakközépiskola is részt vett a verse
nyen egy csapattal, dr. Szoják Péter felkészítő tanár veze
tésével. 

Résztvevők: 
Budapesti Igazgatóság csapata: Gergely Zoltán, Mészöly 

Károly, Tibor Zoltán 
Veszprémi Igazgatóság csapata: Borsó Zoltán, Harhai 

László, Klein Zsolt 
Zalaegerszegi Igazgatóság csapata: Fater Miklós, Vissi 

Géza, Weiland Csaba 
Kaposvári Igazgatóság csapata: Balázs Péter, Káldi La

jos, Major Attila, Somogyi József 
Pécsi Igazgatóság csapata: Fenyvesi Csaba, Györei Osz

kár, Márványi Csaba 
Kecskeméti Igazgatóság csapata: Boruzs Gábor, Juhász 

István, Maksa József, Nagy Zsolt 
Debreceni Igazgatóság csapata: Csuka Imre, Oláh Attila, 

Tóth István 
Miskolci Igazgatóság csapata: Farkas Imre, Lipták Já

nos, Veres Tibor 
Egri Igazgatóság egri csapata: Kormos János, Schmidt 

Zoltán, Szabó Szilárd 
Egri Igazgatóság váci csapata: Prókay Gyula, Sebestyén 

László, Tímár Gábor 
A Szakközépiskola csapata: Keszler Viktor, Szabó Már

ton, Török Péter 
A versenyzőknek csütörtök délután és péntek délelőtt két 

helyszínen összesen hat feladatot kellett megoldani. Mind
két helyszínen 2,5 óra állt rendelkezésre a három feladat 
elvégzésére. 

Az elvégzendő' feladatok az alábbiak voltak: 
1. A Sopron 80 C 5,8 ha-os erdőrészlet felvétele, az 

adatok helyszíni feldolgozása kötött módszerrel (a fafa-
jonkénti elegyarány, átlagátmérő, átlagmagasság, összes 
darabszám és fatérfogat meghatározása körös mintavé
tellel). 

2. Három előre megjelölt felállási helyen körlapmé
rést kellett végezni fafajonként 0,5 m 2 pontossággal. 

3. A körlapmérési helyeknél a sorszámozott 9 fa ma
gasságát kellett megmérni 0,5 m-es pontossággal, szaba
don választott eszközzel. 

4. A Sopron 91 B erdó'részletben szalagozással kijelölt 
3 ha-os mintaterület felvétele (a fafajonkénti elegyarány, 
átlagátmérő, átlagmagasság és fatérfogat meghatározá
sa) szabadon választott módszerrel. 

A Különszám „Erdővédelmi információk Franciaország
ból - és hazai tanulságaik" c. írás szerzője dr. Bach István 
OMMI főosztályvezető és Bagaméry Gáspár főfelügyelő. 

o o o 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatójának neve helyesen: 
dr. Laubál László. 

5. Tesztkérdések (15 db) 
A Sopron 98 A erdőrészlet kijelölt részének bejárása, 

adatgyűjtése után a csapatok tesztlap kitöltésével adtak 
számot arról, hogy milyen részletességgel sikerült az 
adott területet megismerniük. A tesztkérdések az erdőter
vezői terepi felvételek körét ölelték fel (a terület nagysága, 
termőhelyi viszonyok, elegyarányok, méretek, előforduló 
lágyszárúak, valamint a tervezésre vonatkozó kérdések). 

6. Két fa magasságának meghatározása (szembecslés
sel) 0,5 m pontossággal és távolságuk becslése 1 m-es 
pontossággal. 

A végső sorrend a levonások után a következőképpen 
alakult: 

Erdőrendezői verseny, Sopron 1999. 06. 24-26. 
Eredmény Résztvevők 

I. Egri lg. egri csapat 
II. Miskolci lg. 

III. Veszprémi lg. 
IV. Kaposvári lg. 
V. Kecskeméti lg. 

VI. Egri lg. váci csapat 
VII. Budapesti lg. 

VIII. Szakközépiskola 
IX. Pécsi lg. 
X. Zalaegerszegi lg. 

XI. Debreceni lg. 
A dobogós helyezést elért csapatok versenyzői (fejen

ként) az alábbi pénzjutalomban részesültek: 
I. helyezés: 50 000 Ft 
II. helyezés: 40 000 Ft 
III. helyezés: 30 000 Ft. 
A meghívott vendégek péntek délelőtt Opra Éva idegen

vezetővel, aki egyúttal a Szakközépiskola könyvtárosa is, a 
szépen helyreállított belváros nevezetességeit tekintették 
meg. 

Péntek délutánra a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazga
tóság munkatársai az alábbi színes szakmai programot állí
tották össze, melyen a versenyzők is részt vettek: 

- a Kócsagvár megtekintése, az Igazgatóság tevékenysé
gének ismertetése 

- távcsöves madarászat a szikes tavaknál 
- a Fertő nádas mocsarának bemutatása motorcsónakról 
- a „Hanság élővilága" kiállítás megtekintése Öntésma

jorban 
- látogatás a Király tónál. 
Szombat délelőtt került sor a Szakközépiskola dísztermé

ben Csóka Péter főigazgató szakmai tájékoztatására, a ver
seny kiértékelésére és az eredményhirdetésre. 

A győzteseknek gratulálunk, a Szakközépiskola, a Nem
zeti Park és a Hegyvidéki Erdészet által nyújtott segítséget 
ezúton is köszönjük. 

A verseny rendezői 

Közlemény 

Az Országos Erdészeti Egyesület az SZJA 1%-ából ka
pott 1 373 000 Ft-ot elnökségi határozat alapján az aláb
biak szerint használta fel: 
A könyvtári könyvállomány számítógépes 
feldolgozására 90 000 Ft 
Szociális segélyezésre 400 000 Ft 
Működési célokra 883 000 Ft. 
Ismételten köszönjük Tagtársaink és támogatóink felaján
lását! 



Az Erdésznők 
III. Országos Találkozója 

gyek nevében - , majd vázlatosan ismertette azt a négyéves 
programot, mely programfüzet formájában jelent meg, s kérte 
a jelenlévők támogatását. Szólt a kommunikáció fontosságáról, 
s reményét fejezte ki, hogy a budapesti új Információs Központ 
mindezt hathatósan segíteni fogja. 

Ahogy lekopogtattam a fenti címet beszámolómhoz, visz-
szaolvasva kicsit ridegnek tűnik a cím... erdésznők... inkább 
erdészhölgyek... de lehet, hogy így megint más hangulatot kel
tek. 

ÜDVÖZÖLJÜK AZ ERDÉSZNŐK 
*M ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁNAK RES7TVEWJIT 

m i F  T 

Matyasovszky Albert vezérigazgató üdvözli a hölgyeket 

Káldy József elnök virággal köszönti Fábián Gábornét 

Egy biztos, a Bakony rengetege adott otthont az újabb ta
lálkozóra. Nevezetesen a BEFAG Rt. Pápai Erdészete látta el 
a házigazda feladatát. Lányok, asszonyok, nagymamák gyüle
keztek a találkozóra. Mindig örömmel pihentetem szemem a 
„gyengébbik" nemen, hiszen oly szép valamennyi. Most is 
nagy boldogság volt nézni, ahogy örültek egymásnak a pápai 
„Acsádi" szakközépiskola dísztermében. Ezeknek a találkozók
nak mindig van aktualitása a résztvevők számára. Ilyenkor első 
kézből lehet megtudni mindazt, amit olykor csak hallomásból 
ismerünk... És különben is jó dolog egy-két napra kiszakadni 
a hétköznapok taposómalmából. 

E sorok írója hódolata jeléül mintegy meglepetésnek szánva 
József Attila Óda című versét szavalta. Azt a verset, mely a 
világirodalom egyik legszebb szerelmesverse. Mert előbb-
utóbb rátalálunk „kit kétezer millió ember sokaságából kisze
melnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy..." és 
vele éljük le életünket, mint férj, élettárs vagy munkatárs. 

Káldy József elnök az. OEE nevében virágcsokorral köszön
tötte a megjelenteket - melyet Fábián Gáborné vett át a höl-

Matyasovszky Albert vezér
igazgató a BEFAG aktuális ten
nivalóival és a részvénytársaság 
legfontosabb adataival ismertet
te meg a megjelenteket. 

Megtudhattuk, hogy a BE-
FAG-nál dolgozók közül kerü
letvezető erdészként 2 fő, mű
szaki vezetőként 7 fő, műveze
tőként 5 fő dolgozik. A BEFAG 
Rt. alkalmazottainak 31,3 szá
zaléka nő. Ez az arány az erdé
szeteknél 23.4, a faiparban 
43,5, a központban 43,6 száza
lék. A fizikai dolgozók 34 szá
zalékát képviseli a „gyengébb" 
nem. 

Megtudhattuk, hogy a részvénytársaság - közigazgatási te
rületen belül - 407 980 hektáron gazdálkodik, ténylegesen 
62 400 hektáron. Ebből 59 600 hektár az erdő. Nógrád megye 
után a második legerdősültebb tája az országnak. 1966 hektár 
természetvédelmi, 13 129 hektár tájvédelmi, 1428 hektár er
dőrezervátum és 183 hektár helyi értékkel nyilvántartott terü
letük van. 

Ormos Balázs főtitkár az ágazat fontos feladatának tartja a 
munkahelyteremtést, melyhez az Egyesület is minden tőle tel
hetőt megtesz. Kérte a jelenlévőket, hogy aktívan járuljanak 
hozzá a négyéves program sikeréhez. 

Zachar Miklósné Zachar Miklósné mint felkért 
hozzászóló ismertette szakmai 
életútját: 

1970-ben végeztem a Soproni 
Egyetemen, amely időben egy
beesett az erdő- és fafedolgozó 
gazdaságok megalakulásával, 
vagyis ebben az évben történt 
meg az erdőgazdaságok és fafel
dolgozó üzemek összevonása. 

Állást találni, elhelyezkedni 
ebben az időben még nem volt 
gond, de az összevonások miatt 
sokan nem ott kezdhettük el a 
munkát, ahol korábban szerettük 
volna. így veszett el számomra 
is a Mátrafüredi Erdőgazdaság-



nál kilátásba helyezett erdőművelési munkakör, és így kerültem 
Egerbe, ahol a Dobó Gimnáziumon belül működő Erdészeti Szak
középiskolában kaptam munkát mint mérnök-tanár. Nem volt egy
szerű feladat, hiszen a szakmai ismeretek mellől hiányoztak a pe
dagógiai, módszertani ismeretek, és nagyon szokatlan volt erdő-
mérnök hallgatóból szinte egyik napról a másikra tanár nénivé vál
ni. Megkaptam az akkor elsős erdész osztályt és osztályfőnökként 
45 gyereket. Mivel a tanítványaink túlnyomó többsége vidékről 
származott, az összetartozás, az egymásra utaltság még nagyobb 
jelentőségű volt mindannyiunk számára. Szakmai alapozó és szak
mai tárgyakat tanítottam, és közben folyamatosan ismerkedtem a 
tanári munka fortélyaival. A nagyobb siker érdekében hamarosan 
megkezdtem tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi Egye
tem Tanárképző Intézetében, ami kétéves kurzust és mérnök-tanári 
oklevelet jelentett. 

Az egri Erdészeti Szakközépiskola mindössze néhány éve mű
ködött, és a felszereltsége is nagyon hiányos volt. Tanár és diák 
munkáját egyaránt nehezítette az is, hogy hiányoztak a szakmai 
tankönyvek, a meglévő tankönyvek egy része is elavult, ezért az 
órákra való lelkiismeretes felkészülés általában sok időbe került. 

Minden nehézség mellett komoly támaszt jelentett az erdész 
kollégák segítőkészsége, és nem csak a bázisgazdaságot jelentő 
Mátrai EFAG munkatársaihoz fordulhattam, de a szomszédos 
EFAG-oknál, az Erdőrendezőségnél, az Erdőfelügyelőségnél, a kü
lönböző faipari üzemeknél dolgozó kollégák is segítséget adtak 
oktatási eszközök, speciális szakmai ismeretek, gyakorló helyek 
biztosításához. Magas óraszámban nagy létszámú osztályokat nem 
volt könnyű tanítani, de sok mindenért kárpótolt a tanítványok 
szeretete. 

A kapcsolat nem is szakadt meg végérvényesen, most augusztus 
végén tartjuk az osztályom 25 éves érettségi találkozóját. 

Időközben lehetőség nyílt Mátrafüreden egy új erdészeti okta
tási intézmény felépítésére, így világossá vált, hogy Egerből a 
szakközépiskola is odaköltözik. Nem szerettem volna megvárni az 
utoísó napokat, ezért nehéz szívvel megváltam a tanítástól, és a 
Mátrai EFAG-nál helyezkedtem el tervező-mérnökként. 

Uttervezéssel, egyszerűbb épületek tervezésével bíztak meg ele
inte, amihez az egyetemi képzés elegendő ismereteket biztosított. 
Akadt azért bőven tanulnivaíó, az engedélyezési eljárások során a 
szakhatóságokkal való egyeztetés időnként nagyon kemény fel
adatnak bizonyult. 

Két év után új feladatot kaptam, a cégnél a személyzeti és ok
tatási osztály vezetésével bíztak meg. Először az oktatási része 
vonzott, mivel a tanári munka valamilyen szintű kapcsolódását je
lentette számomra, de hamarosan kiderült, hogy a fontosabb rész 
a személyzeti munka. Szerencsére viszonylag önállóan dolgozhat
tam, természetesen az akkor szokásos egyeztetéseket esetenként 
külső szervekkel is le kellett bonyolítani, de a vállalatvezetés hu
mánpolitikai elképzeléseit, döntéseit minden esetben érvényesíteni 
tudtuk. Egy vállalat szellemi tőkéjével sáfárkodni szép és vonzó 
feladat, de nem könnyű, nem mentes az ütközésektől, mivel nem 
sikerülhet mindenki számára a neki is tetsző munkakört, bérezést, 
premizálást, jutalmazást biztosítani. Szakmabeli férjem munkakör
váltása miatt 13 év után Egerből Keszthelyre költöztünk, ahol a 
Balatonfelvidéki EFAG központjában munkaügyi területen dol
goztam közel nyolc évig. 

A feladatok egy része azonos volt a személyzeti munkakör fel
adataival, itt eleinte az új lakó- és munkahelyi környezet megis
merése, az azokhoz való alkalmazkodás jelentett gondot. 

Az egyre változó ismeretek megszerzése érdekében elvégeztem 
a felsőfokú munkaügyi tanfolyamot. Az időközben jelentkező tár
sadalmi változások új lehetőségeket, de új problémákat is hoztak. 
Már a változások kezdetén is világosan látszott, hogy nincs biz
tosíték arra, hogy az éppen betöltött munkakör a nyugdíjig szól, 
és azóta tanúi is lehettünk sok vállalat, illetve munkahely megszű
nésének. 

A több lábon állás, a nagyobb biztonság érdekében a férjem 
biztatására elindítottam egy vállalkozást, amit jelenleg is folytatok. 

Egy faáruboltom van, ahol félkész- és kész faipari termékeket 
forgalmazok. 

A kezdel nagyon kemény volt. hiszen a  32%-os kamatra felvett 
hitel törlesztése, az üzledielyiség bérleti díja a  nyereség nagy részét 
elvitte, a  munka teljesen más jellegű, mint az eddigiek során volt. 
és nagyon hiányoztak a kollégák, hiányzott a nyáj melege. 

A kezdeti nehézségekből lassanként kilábaltam, és elmondha
tom, hogy olyan mértékű szabadsággal rendelkezem, mint ami
lyennel eddig sohasem. Magam határozom meg. hogy mit forgal
mazok, milyen áron, milyen időbeosztásban dolgozom, de teljes 
mértékben vállalnom kell mindezek anyagi konzekvenciáit is. 

A termékek köre egyre bővül, de a főbb termékek továbbra is 
a volt munkahelyeimről származnak. Egyrészt ezeket ismerem a 
legjobban, ezekben megbízom, és teljes meggyőződéssel tudom 
másoknak is ajánlani, másrészt a volt kollégákhoz bátran fordul
hatok minden problémával. Természetesen más cégekkel is kap
csolatban állok, és mivel nem maradtam senkinek sem adósa, a 
gyártókkal, a szállítókkal való kapcsolatom viszonylag probléma
mentes. 

Változatos pályafutásom során a szakma három, egymástól 
meglehetősen eltérő területén volt lehetőségem dolgozni, és ezen 
változások mindig újabb kihívásokat és mindig az újrakezdést je
lentették, aminek újra és újra meg kellett felelni. 

Hogy mit nyújtott mindehhez az erdészszakma? 
- Először is konvertálható, széles körű szakmai tudást, amely

nek birtokában a különböző munkakörökben helyt lehetett állni. 
- Olyan biztonságérzetet, amelynek alapján volt bátorságom az 

újabb feladatok vállalásához. 
- A kollégák mindig megnyilvánuló segítőkészsége pedig a 

szakmához való tartozás szép élményét adja. 
Néha felvetődik a kérdés, hogy ha újra pályaválasztás előtt áll

nék, választanám-e újra ezt a szakmát. Túl az ötvenen, nyilván 
más szempontokat is mérlegel az ember, mint 16 évesen, amikor 
a döntés megszületett. Ha arra gondolok, hogy mennyire fontos 
volt számomra minden munkaköröm, akkor tudom, hogy ez a ra
gaszkodás tulajdonképpen a szakmára irányult, tehát a választás 
utólag is jónak bizonyult. 

Kedves Kolléganők! Tudom, hogy számotokra az elmondottak 
nem hatottak a meglepetés erejével, hiszen a pályájáról mindenki 
hasonlóképpen tudott volna beszámolni. 

Mindenkinek kívánok további kellemes tanácskozást, jó szóra
kozást és a holnapi kirándulásról szép élményeket. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 
Zachar Miklósné 

* 
Ebéd után pápai városnézésre került sor, ahol a híres kékfestő 

műhely rejtelmeibe pillanthattunk, majd a nagytemplomban gon
dolkozhattunk el gyarlóságainkon. 

Este - mint ilyenkor szokás - hangulatos vacsora zárta a napot. 
Dr. Lengyel László vezérigazgató-helyettes meglepetése egy egy
személyes zenekar volt, mely késő estig segített a jó hangulat fo
kozásában. És itt kell elnézést kérnem a jelenlévő egypár férfikol
léga nevében, hogy nem tudtuk táncra kérni valamennyi jelenlévőt, 
mert hát az embernek csak két keze és két lába van... (Javaslom, 
legközelebb szigorúan csak hölgyválasz szerint perdülhessünk 



A bakonybéli Erdei Múzeum 

táncra... aztán vagy bírjuk, vagy nem... de legalább tiszta lelkiis
merettel hajthatjuk fejünket nyugovóra.) 

A második napon Farkasgyepűn nemcsak Tímár György igaz
gató fogadott, hanem egy kiadós monszunszerű" esőt hozó felhő 
is. Becsületére legyen mondva valamennyi jelenlévőnek, hogy vé
gighallgatta az erdőrészlet történetét, mely az 1936-os II. Erdészeti 
Világkongresszusnak volt bemutatóhelye. 

A bakonybéli Erdők Házáról már többször írtunk e lapok ha
sábjain. A gyűjtemény a szakma összefogását és a térség dicsősé

gét hirdeti az ide látogatóknak, mondotta Primusz József, a tájvé
delmi körzet vezetője. 

Összességében jól sikerült ez a találkozó is. Ezt elsősorban a 
rendezőknek köszönhetjük. 

Külön elismerés illeti Kraucsán Jánost, a Pápai Erdészet igaz
gatóját és munkatársait, Horváth Iván helyi csoport titkár és az 
időközben megbetegedett Primuszné Sziklai Tünde szervező mun
káját. 

Pápai Gábor 
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