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Egyesületünk, a Hajdú-Bihar megyei
Magánerdõ Tulajdonosok Egyesülete
1994. évben alakult és 1995. évben je-
gyezte be a bíróság. 

Az Egyesület célja: 
– Az erdõgazdálkodást, környezet-

védelmet, természetvédelmet népsze-
rûsíteni; 

– A gyermekek részére az erdõvel, a
természetvédelemmel, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos ismeretterjesztés.

– Fa bemutatása, mint élõ elem
(ahogy a nóta mondja „a bölcsõtõl a
sírodig elkísér…”), kiállításokon, fafara-
gó táborok szervezésén keresztül.

Az alakulás utáni években a szakmai
közönségnek tartottunk elõadásokat, te-
repi bemutatókat (pl.: a debreceni Na-
gyerdõn a Nyírerdõ Zrt. debreceni erdé-
szete területén természetközeli kocsá-
nyos tölgy tuskózás nélküli erdõfelújítás
bemutatója, motorfûrész bemutató, deb-
receni Köztemetõben helikopteres ve-
szélyes fakitermelés megszervezésében
való segítség, rendszeres szaktanácsadás
erdõtulajdonosok részére). A késõbbi-
ekben nyílt meg az erdõ felõl érdeklõdõ
nagyközönség részére (pl. szervezett
rajzpályázatot az év fájához kapcsolódó-
an, fafaragó tábort, kiállításokat).

A fa, a játék és a gyerekek szeretete in-
dított el az Egyesület tagjai közül egyné-
hány fõt, hogy foglalkozzon a fajáték ké-
szítés témájával. Tagok korábban készí-
tett alkotásai: pl. Debrecen Nagyerdei
Kultúrpark állatsimogatója, Debrecen Új-
kerti Nevelési és Oktatási Központ játszó-
tere, Debrecen Napsugár Óvoda játszó-
parkja, Nagyrábé-Millenniumi játszótér.

Az Egyesület 2007. évben sikeresen
megrendezte az elsõ Fafaragó népmû-

vészeti szaktáborát a HNP Erdei Iskolá-
jában Hortobágy-Mátán. Az elkészült
csoportos alkotások témája: lovas motí-
vumokkal asztalok, padok, tûzrakó
hely és kültéri fa játszóeszközök (má-
szófa, libikóka). Egyéni alkotások té-
mája: kulcstartó, tányér, kanál. Az alko-
tásokat az Egyesület felajánlotta a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Er-
dei Iskolája, a Hortobágyi Természetvé-
delmi és Génmegõrzõ Közhasznú Tár-
saság Pusztai Állatparkja és a Horto-
bágy Fogadó részére.

Egyesületünknek 2008. évben a leg-
nagyobb programjai az „Ezerarcú fa”
címmel megrendezett elsõ fafaragó
népmûvészeti kiállításai voltak Debre-
cenben, a Diószegi Sámuel Erdei Mûve-
lõdés Háza Regionális Környezet és
Természetvédelmi Oktatóközpontban
és a Nyírerdõ Zrt. debreceni erdészeté-
nek Erdõspusztai Tájházában, valamint
késõbb a Debreceni Mûvelõdési Köz-
pont által üzemeltetett Tímárházban.

Ez év tavaszán a természeti és kultu-
rális értékeket bemutató, valamint az
erdészeti munkákkal kapcsolatos kom-
munikáció céljára 6 darab kültéri bemu-
tató táblát készített (150x100 cm infor-
mációs felülettel) és helyezett ki az
Egyesület a NYÍRERDÕ Zrt. debreceni
erdészetének a Bánki Arborétumba
Debrecen-Erdõspusztán.

A világhálón saját honlap fejlesztése
van folyamatban, két címen, a www.ke-
rek-erdo.hu és a www.ezerarcufa.hu cí-
mek alatt lehet majd az Egyesületet elérni. 
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2009. október 03 és 07 között rendezte
meg a II. Fafaragó népmûvészeti szaktá-

borának elsõ hetét
Debrecenben, a
Nyírerdõ Zrt. deb-
receni erdészeté-
nek területén. 

A tábor elsõ he-
tének központi té-
mája volt: a Nagy-
erdõ Napja tisztele-
tére, a debreceni
Nagyerdõ védetté
nyi lvánításának
hetvenedik évfor-
dulója alkalmára, a
Nyírerdõ Zrt. felké-
résére Vass Tamás

fafaragó vezetésével a környékbeli fát
szeretõ, fával dolgozni tudó fafaragókkal,
kalákában emlékoszlop készítése. Az em-
lékoszlop 2009. október 08-án ünnepé-
lyes keretek között felavatásra került. 

A fafaragó tábor második részében
erdész sírok felújítása és kopjafák készí-
tése volt a feladat a Nyírségben lévõ
bockereki erdõ részére. 

Egyesületünk ez évben folytatja, a ta-
valy „Ezerarcú fa” címmel megrendezett
fafaragó népmûvészeti kiállításait. A Csa-
pókerti Közösségi Ház adott otthont a
rendezvénynek 2009. november 10 és 17
között, ahol az alkotók tárlatvezetést és
kézmûves foglalkozásokat tartottak. Kí-
sérõ rendezvényként az erdõk hete tisz-
teletére az erdõk szépségérõl és fontos-
ságáról elõadások hangzottak el.

Fontos a hagyományõrzés, a múlt ér-
tékeinek felkutatása, bemutatása és a
hagyományos kézmûves szakmai mes-
terség továbbadása, örökítése, ahogy a
nóta mondja:

„Gyökér nélkül semmit sem érek, 
Gyökér nélkül kidõl a fa, 
Gyökér nélkül nem szól az ének, 
Gyökér nélkül nincs korona. 
Gyökér nélkül múltam rekesztem, 
Gyökér nélkül kidõl a fa, 
Gyökér nélkül jövõmet vesztem, 
Gyökér nélkül nincs korona.”

(Sólyomfi Nagy Zoltán)
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