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A szakosztályrendezvényen résztvevõk
fõként a vízügyi igazgatóságok közül
kerültek ki, de ezen kívül a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem, az Erdészeti Tu-
dományos Intézetet, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, az illetékes
Nemzeti Park és erdõgazdálkodó szer-
vezetek szakemberei is megjelentek az
egész napos rendezvényen.

Bevezetõként a Mogyoróhegyi Erdei
Mûvelõdés Házában a Parkerdõ általá-
nos tevékenységérõl tartottak elõadást
(Csépányi Péter, termelési és természet-
védelmi fõmérnök), a Visegrádi Erdé-
szetrõl (Némedy Zoltán, erdõgondnok)
és a Parkerdõ vízgazdálkodási tevé-
kenységérõl (Kálmán Miklós, beruházá-
si és mûszaki osztályvezetõ). 

Az elsõ terepi programpont az Apát-
kúti-völgyzárógátas tározó megtekintése
volt. Az általános adatok (építés éve, víz-
gyûjtõ terület nagysága stb.) részletezése
után az építés körülményeirõl és az üze-
meltetés, karbantartás nehézségeirõl kö-
zölt érdekes információkat Koncz Antal
(kerületvezetõ erdész) és Hibbey Alpár
(nyugdíjas mûszaki fõelõadó). 

A Bertényi Miklós Füvészkert bemu-
tatásával folytatódott a szakmai nap,
ahol a kert kigondolásának, illetve meg-
valósításának körülményeit mesélte el
Koncz Antal. Rövid séta keretében az itt
található bemutató jellegû mûtárgyakat
lehetett megtekinteni, úgy mint a kõ-
szekrénypilléres, felsõ függesztõmûves
szerkezetû és a kõbetonpilléres, tuskó-
tartós megoldású hidak. Fából készült
fésûs hordalékfogókat, illetve vízmosás-
fej-megkötést lehetett tanulmányozni
élettartam és a megfogott, megkötött
hordalék mennyiségének tekintetében. 

A Pilismaróti Erdészet területén a je-

lenleg nem üzemelõ Hamvaskõi-tavak
történeti bemutatása hangzott el Cseh
János (nyugdíjas mûszaki vezetõ) és
Müller Szabolcs (mûszaki vezetõ) elõ-
adásában 

A Hamvaskõi Vadászház ívóvízrend-

szerét Róth János, a helyi kerületvezetõ
erdész mutatta be, aminek a fõ része a
forrásfoglalás és a gravitációs tározó,
melyek több mint 30 éve épültek és az
üzemeltetés során nem merült fel sem-
milyen komoly probléma.  

A Visegrádi-hegység egyik legked-
veltebb forrásánál a Kaán-forrásnál
Zambó Péter vezérigazgató köszöntötte
a szakosztályülés résztvevõit A bõvizû
forrás történetét, állapotát és parkob-
jektumként betöltött szerepét Némedy
Zoltán mutatta be.

Az Apátkúti-patakon egy gabionpap-
lanos part-, illetve medervédelem, egy
mederátjáró, illetve a közelben lévõ Ist-
ván-kunyhói, három tóból álló halastó-
rendszer és a jövõbeni mûszaki beavat-
kozás ismertetése következett. 

Az Apátkúti-vadászházban Kucsara
Mihály szakosztályelnök tájékoztatta a
társaságot a jövõ évi tervekrõl, amit kö-
tetlen beszélgetés követett.

Kép és szöveg: Kálmán Miklós

Vízgazdálkodás a Visegrádi-hegységben 

leértékelése (az idõs kor a test hanyatlá-
sának korszaka, a testi nézõpontból ki-
sebb értékû életkor)” (602. o.)

„Csapdák”: „Van, amikor … a mégoly ta-
lálékony adaptációs kísérletek is kudarcot
vallanak” (63. o.) „Különösen … amikor a
bajok halmozottan jelentkeznek”. (426. o.)

„az alkalmazkodás egyik legfõbb
gátja értelemszerûen a merevség, rugal-
matlanság lehet” (63. o.) „a média által
kínált minták … sok esetben teljesen ina-
dekvátnak bizonyulnak.” (65. o.)

„A struccpolitika egyik változata az is,
amikor az egyén megpróbál kimenekül-

ni a helyzetbõl, de nem lép ki abból, ha-
nem csak úgy tesz,” … „formaváltozata le-
het az alkoholizmus … de sokan a televí-
ziózást vagy más, szenvedélybetegséggé
váló tevékenységben való elmerülést vá-
lasztják … Mindezek … nemcsak azért zsák-
utcásak, mert pusztítják az egyént, ha-
nem azért is, mert a problémák forrására
nem reagálnak” (67. o.)

„az adaptáció nem a válsághelyze-
tekben kezdõdik. … például a család vi-
szonyaihoz való adaptációk, ezek a hét-
köznapi … alkalmazkodások (is) kelle-
nek ugyanis ahhoz, hogy az ezekre
épülõ önvédelem a válsághelyzetekben
is mûködhessék.” (259. o.)

Befejezésként még szeretném ki-
emelni, hogy a szerzõk interjúk készíté-
sével, empirikus adatgyûjtéssel kezdték
kutató munkájukat.

Nekünk is van egy nagy ívû interjú-
gyûjteményünk, így egyszerûsítem a
Gyökerek és lombok, (Erdészportrék)
c. sorozatot (szerk.: Pápai G.), a már ed-
dig megjelent hat kötetével is. Amelyek
az emlékezésen túl a válsághelyzetek
megoldásának is iskolái. Ezen portréink
méltó és elmélyültebb olvasásához is
hozzájárultam talán a fenti kivonatok
bemutatásával.

Csuka Imre
ny. em. 

(folytatás a 42. oldalról)




