éven át albérletben. Gyula bácsi szavaival: „gazdasági válság, három gyermek,
lakástalanság, 1922-ben apám kilépett
az állami erdészet szolgálatából, Esztergomba került a székesfõkáptalan és a
Pesti Papnövelde erdeinek központi
vezetésébe.”
Gyula bácsi egri kapcsolatait így
foglalta össze levelében: „Én Makláron
születtem (Egerhez közeli falu), két
elemit az egri Lyceumban végeztem.
Nagyszüleim Maklárról Egerbe költöztek és az Almagyar utca 5. alatt laktak.
A ház ma már nincs meg, új emeletes
épület van a helyén. Édesanyám, Józsi
bátyám (Blickhardt József) és Ilonka
néném Egerben haltak meg és Nagyszüleimmel a Hatvani temetõben
nyugszanak Édesanyám kivételével,

Védtelen védett
erdõk
A Kárpátokban találhatók az ország legértékesebb erdõségei. Ezeket ugyanakkor nagy lendülettel irtják. Az erdõk kitermelését sajnos képtelenek követni az
új telepítések.
A láncfûrésztõl ráadásul a védettséget
élvezõ területek sincsenek biztonságban, állapította meg Ivan Maszikevics.
A kárpátaljai erdõk védelmére létrejött társadalmi szervezet aktivistája az
erdészeti dolgozók szakmai napja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a Kárpátok Bioszféra Rezervátum területén is folyik fakitermelés. A
Hoverla térségében például öt éve
kezdtek letarolni egy jókora területet
azzal az indokkal, hogy lesiklópályát
építenek. A társadalmi szervezet és a
többi természetvédõ összefogásával sikerült megállítani a pusztítást. Az idén a
térség egy másik pontján azonban ismét felbõgtek a motoros fûrészek.
Ivan Maszikevics szerint teljesen
nyilvánvaló, újabb törvénytelen cselekedettel állnak szemben. A kitermelés
ugyanis az 1500 méteres tengerszint feletti magasságban zajlik és hatalmas
lánctalpas erõgépek tiporják a ritka növényzetet, teszik tönkre a sérülékeny
ökológiai rendszert. Igaz, mondja az
aktivista, a favágóknak úgynevezett
tisztító vágásra van hivatalos engedélyük. A hivatalos vélemény szerint ez
csak az erdõ javát szolgálja.
Évszázados fák, õserdõk pusztulnak a
Kárpátokban. Valakiknek ez busás hasznot hajt. Az utóbbi egy, másfél évtizedben
megsokszorozódott vidékünkön a fûrész-

akit Esztergomban temettünk el. Ez
dióhéjban az egri kapcsolatom, rengeteg sok emlékkel.”
Mindezek az Egerhez fûzõdõ emlékek számára sokat jelentettek, mindig
szívesen jött ide. Külön megemlékezik
az egri vándorgyûlésekrõl. Az 1985. évirõl fotókat küldtem, ezzel örömet szereztem neki. „A rólam küldött fényképek – szintén hálásan megköszönve – a
felejthetetlen egri vándorgyûlések melegségére emlékeztetnek”, írja.
Az eseményekben, feladatokban gazdag szakmai életút Kárpátalján kezdõdött, a további állomások: a Gyõri Erdõigazgatóság, az Erdõközpont, az OEF, az
ERFATERV, és végül az egyesületi munka, az Erdészeti Szakkönyvtár jelentette
számára hivatása kiteljesedését.

Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy egyik hozzám intézett levelében
felajánlotta segítségét a könyvtár teljes
anyagával erdészettörténeti munkáimhoz. Sajnos erre már nem kerülhetett
sor, mert 2005. augusztusában meghalt.
Hálával tartozom Gyula bácsinak,
aki közeli ismeretség nélkül barátjának
szólított, és aki azon kevesek közé tartozott, akik önzetlenül, nem a személyes érvényesülést szem elõtt tartva segítettek másoknak. Örömmel tölt el,
hogy bemutathatok pár fényképet családom gyûjteményébõl Riedl Lászlóról,
Riedl Gyuláról, Blickhardt Józsefrõl és
szüleimrõl, közreadhatom Gyula bácsi
egyik hozzám írott levelét.
Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

telepek száma. Ezek többsége legálisan,
különféle hivatalos engedélyek mögé
bújva irtja a vidék legértékesebb kincsét.
A statisztikai kimutatások szerint az idén
négy százalékkal nõtt a fakitermelés. A
bevételek több milliárd hrivnyára rúgnak.
Az is aggasztó, mondta a természetvédõ, hogy egy hosszú távú kormányprogram szintén a fakitermelés növelését irányozza elõ. Igaz, az a telepítésekrõl is szól. Ám köztudott, hosszú évtizedek kellenek, míg megnõnek a most
elültetett fák.
A helyzetet bonyolítja, hogy az erdõknek számos tulajdonosa van. A kormány állítólag azt tervezi, egységesítik a
gazdálkodást, az irányítást pedig egy
kézben összpontosítanák. Ám addig is
ellenõrizetlenül vágják és lopják erdeinket. Példa erre a megyei rendõrség
gazdasági bûnözés elleni osztálya által
napokban feltárt eset. Az állami erdõgazdaság szakembereinek nemtörõdömsége következtében az egyik õs
bükkösben 347 fa esett láncfûrészek áldozatául. Az államnak okozott anyagi
kár közel félmillió hrivnyára rúg. A természetben keletkezett veszteség viszont pénzzel nem mérhetõ.
(Kárpáti Igaz Szó)

tük megóvásáról, ne pedig „fentrõl”
akarják eldönteni, hogy mi a jó ott nekik. A földterületeik tömeges, koncepció nélküli besorolása a Natura 2000 hálózatba, a védett területek kezelési terveinek hiányából adódó engedélyeztetési procedúrák rossz tapasztalatai, s
most a tervezett Nemzeti Park – mely fõ
zászlóvivõi tõlünk távol, Debrecenben,
Budapesten élõ emberek – az itt élõk és
gazdálkodók aggodalmát keltik, ezért
kezdeményezték az alapítók a szövetség létrehozását. Bõvebb információt
honlapukon található: www.zoldzemplen.org.hu
(ForestPress)

Zöld Zemplénért
A környezetükért elkötelezett magánés jogi személyek megalakították a Zöld
Zemplénért Szövetség Egyesületet – tájékoztatta a ForestPress-t Godzsák Tibor
az egyesület titkára.
Az egyesület célja, hogy a helyben
élõk dönthessenek szûkebb környeze-
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Ukrajna legöregebb fája
A kárpátaljai Sztuzsica (Patkófalu) községben élõ több mint ezeréves õstölgy
a legesélyesebb arra, hogy elnyerje az
ukrajnai Nemzet Fája címet. Ukrajnában
a napokban fejezõdött be a legöregebb
fák felkutatása és összeírása, melynek
során összesen nyolc darab ezer év körüli tölgyet találtak a botanikusok.
A helyiek által Fa apónak becézett 30
méter magasra nõtt tölgy törzsének hitelesített kerülete 910 centiméter. Ebbõl
a szakemberek arra következtetnek,
hogy a fa legalább 1100-1200 éves lehet. Csemetekorában tehát akár tanúja
is lehetett a magyar honfoglalásnak. Ezzel az életkorával a nagybereznai járásban található tölgy az ország legöregebb fája.
(Kárpátinfo)
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