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Alapos szervezés és elõkészület után jú-
nius 11-én indult el buszunk, hogy a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.-tõl induló
csapatunkat egészen Szlovákiáig repít-
se. Jókedvûen indultunk 36-an, és az
sem szegte kedvünket, hogy az idõ
nem volt túl kegyes hozzánk. Pozsony,
Nyitra érintésével korán elértük elsõ
úti célunkat Selmecbányát. Két az Ipo-
lyerdõ Zrt.-nél dolgozó kolléga (Barton
Gábor és Borcsa Bodolay Zoltán) nagy
örömmel fogadott bennünket és töltöt-
te be aznapra az idegenvezetõ szerepét.
A világörökség részét képezõ Óvárost
olyan légkör lengi körül, melyet min-
den erdésznek, erdõmérnöknek érde-
mes felkeresnie. A buszunkat hátra-
hagyva a sokak számára jól ismert Le-
ányvár, majd az Óvár megtekintésével
kezdtük meg a városka nevezetességei-
nek megismerését. Az Óvár harangtor-
nyából gyönyörû panorámában tárult
elénk a város, templomaival, szûk, me-
redek utcáival, régi épületeivel. A Szent-
háromság-tér és az ott a 140. Vándor-
gyûlés alkalmából leleplezett emlék-
tábla megtekintése után, a téren találha-
tó egykori Szarvas Szállóban elfogyasz-
tott sör és némi harapnivaló újult ener-
giával töltött fel minket, hogy folytassuk
az ismerkedést e gyönyörû várossal. Az
Ásványtani Múzeumban szakszerû és
részletes információt kaptunk a kör-
nyék kialakulásáról, bányászatáról és a
világ minden tájáról összegyûjtött ásvá-
nyokról. A szállás elfoglalása elõtti utol-
só állomásként az Erdészeti-, Bányásza-
ti és Kohászati- és a Kémiai Palotát te-
kintettük meg (sajnos bemenni egyik
épületbe sem sikerült.) A szálláson elfo-
gyasztott vacsorát követõen egy helyi
sörözõben ismerkedtünk a kiváló szlo-
vák sörök íz világával. 

Másnap reggel elköszöntünk elõzõ
napi idegenvezetõinktõl és csapatunk-
hoz csatlakozott Bakay László erdõmér-
nök kolléga, aki a szakmai idegenveze-
tést és fordítást is vállalva rengeteg in-
formációval tágította erdészeti ismerete-
inket, valamint Kozlovsky Kázmér, aki a
turisztikai, kulturális tájékozottságunkat
bõvítette. Selmecbányától búcsúzva a
megyeszékhely, Besztercebánya felé
vettük az irányt. A várost elérve elõször
a Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékmûvét
és annak udvarán található szabadtéri
katonai jármûkiállítást néztük meg, majd

a Szûz Mária Mennybemenetelének tisz-
teletére szentelt plébániatemplomot és a
város (Szlovákia legszebb) fõterét cso-
dálhatta meg kis csapatunk. Egy gyors
ebédet követõen a Szlovák Államerdé-
szet (Lesy Slovenskej Republiky [Lesy S.
R.]) központjában Ing. Ctibor Határ ve-
zérigazgató úr nevében Mgr. Ján Kostri-
an vezérigazgató-helyettes köszöntötte
társaságunkat, majd Ing. Vlastimil Rezek
szóvivõ részletes és átfogó ismertetõt
tartott a Szlovák Államerdészetrõl. Szlo-
vákiában a vállalaton belül ma 24 erdé-
szeti üzem mûködik, az üzemek erdé-
szetekre és erdõkerületekre vannak fe-
losztva, ehhez 1 mag- és csemetegazdál-
kodást folytató üzem, 1 mûszaki üzem
és 1 biomassza feldolgozást végzõ üzem
társul. A cég jelenleg közel 2 millió hek-
tár erdõterületen gazdálkodik, amibõl
704 ezer hektár van állami tulajdonban.
A fennmaradt részeket bérleti szerzõdés
(28,5 ezer ha) alapján kezelik, vagy a
még rendezetlen (vissza nem igényelt és
ismeretlen) erdõtulajdont (198 ezer ha)
használják. Hazánkhoz hasonlóan, Szlo-
vákiában is megnõtt a társadalmi igény
az erdõk védelmi és közjóléti szolgálta-
tásai iránt. A gazdasági erdõk részará-
nya 69%, a védelmi – elsõsorban termé-
szetvédelmi – rendeltetésû erdõk ará-
nya 17%, az egyéb rendeltetésû erdõké
14%.  Az éves fakitermelés volumene a
kényszerû egészségügyi termelések
miatt folyamatosan növekedett, és a
megemelt üzemtervi lehetõséget is meg-
haladta. A lucos állományok jellemzõen

betegek, sok helyen pusztulóban van-
nak. A probléma erdõvédelmi szem-
pontból óriási feladatok elé állítja a szlo-
vák erdészeket. A fakitermelést az utób-
bi évtizedben alapvetõen meghatároz-
ták a széldöntések és a szú okozta ká-
rok. A károk felszámolása a vége felé
közeledik, ezt jelzi, hogy 2011-ben a fa-
kitermelés mértéke mintegy 0,5 millió
m3-rel csökkent az elõzõ évekhez ké-
pest. Szlovákiában a társadalom ha-
zánkhoz hasonlóan nem jól ismeri az er-
dészek munkáját és az erdészekre, mint
az erdõ károsítójára tekint, ezért nagy
hangsúlyt fektetnek a PR munkára, az
erdei iskolák, múzeumok mûködtetésé-
re, a tanösvények kialakítására. A termé-
szetvédelem hivatalai és a polgári szer-
vezetek is sokszor indokolatlanul aka-
dályozzák a munkálatokat ezzel fokoz-
va a károkat, egyben a gondjaikat is. Az
elõadást követõen Mgr. ¼ubica Mi¾a-
nová az Erdészeti és Faipari Múzeum
(Zólyom) vezetõje körbevezetett ben-
nünket az I. Ferenc József uralkodása
alatt épült „palotában”, majd vendéglá-
tóinktól elköszönve elhagytuk Beszter-
cebányát és a Fekete Balogi Erdei Skan-
zent tekintettük meg. A helyszínen a lé-
tesítmény vezetõje Ing. Boris Pekaroviè,
valamint az erdészeti üzem igazgatója
Ing. Miroslav Pepich várt minket és adott
részletes tájékoztatást az ottani erdészeti
üzemrõl, valamint a skanzenrõl. Megtud-
tuk, hogy a mintegy 140 ha-on elterülõ
erdei skanzen minden évben újul, válto-
zik. Látogatásunkkor a mintegy 3,3 km
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hosszú tanösvényen 73 db ötletes isme-
retterjesztõ megálló volt kialakítva. Sajnos
az idõ szûke miatt a teljes útvonalat nem
tudtuk megismerni, de a megtekintett ál-
lomások a laikusok számára is érthetõen
mutatták be az erdészek munkáját.

A vacsorát szállásunkon Tále egyik
hoteljában fogyasztottuk el, majd sörö-
zés mellett idéztük fel az aznap látotta-
kat és hallottakat. 

A következõ nap reggel már izgatot-
tan vártuk, hogy a nap végén közelrõl is
megláthassuk a Magas-Tátra vonulatait.
De még elõtte a Liptóújvári erdészeti
üzem három kollégája (Ing. Katarína
Chválová; Ing. Peter Láni; Ing. Miroslav
Ondruš) várt bennünket, hogy megmu-
tathassa nekünk a Liptószentmáriai Erõ-
mû felsõ víztározóját, ahonnét mese-
szép panorámában gyönyörködhettünk.
A víztározótól leereszkedve a Fekete Vá-
gi Erdészet gazdálkodásáról tartottak is-
mertetõt, melybõl megtudtuk, hogy a
kétezres évek elején történt viharok csak
10-15 ezer m3 mennyiségû károkat
okoztak, de az Alacsony-Tátra Nemzeti
Park nem engedte feldolgozni a viha-
rokban kidõlt fákat. Ez óriási szúkárok-
hoz vezetett, az átlagos évi 50 ezer m3-
es fakitermelés helyett 6 éven át éven-
ként 120 ezer m3 egészségügyi termelést
hajtottak végre, amely most hatalmas fe-
lújítási és ápolási munkákat ró az erdé-
szetre. Az ismertetõt követõen az 1800-
as években épült, majd többször átépí-
tett kápolnát és a mellette álló fa harang-
lábat tekintettük meg, majd az újra- és
újra megeredõ esõ miatt egy rövid bu-
szos körút keretében mutatták be a terü-
letükön található állományokat és szak-
mai problémákat. Az ebéddel összekö-
tött búcsút követõen a gazdag cseppkõ
díszítésérõl híres Vazeci-barlangba láto-
gattunk el. A szállásunk elfoglalása elõtt
útba ejtettük a Liptói Falumúzeumot,
amely Liptó térségének népi építészetét
dokumentálja és a korábban ott élõk
mindennapjaiba enged bepillantást. A

tátralomnici végál-
lomásunk felé ha-
ladva a várva várt
Magas-Tátra csú-
csait a felhõk mind-
végig elrejtették
szemünk elõl, de
így is egy csodála-
tos nappal lettünk
gazdagabbak. 

Szá l lásunkon
reggel megtudtuk,
hogy az utolsó
elõtti napunkon
sem fogad kegyei-
be az idõjárás, pedig több olyan progra-
mot is terveztünk aznapra, amelyhez
egy kis szerencse nem ártott volna. Az
elsõ szakmai programot a Tátrai Nemze-
ti Park (TANAP) munkatársai szervezték
nekünk. A Magas-Tátrát bemutató rö-
vidfilmet követõen a TANAP múzeumát
néztük meg, majd azt követõen a tere-
pen Ing. Marián Šturcela, a TANAP mun-
katársa mutatta be csapatunknak a 2004
novemberében pusztító szélvihar által
gyökerestõl kidöntött, vagy derékba tört
erdõket. A szél által elpusztult erdõk he-
lyén örömmel láttuk, hogy megjelent, és
szépen fejlõdik az újulat (bár egyes he-
lyeken a széldöntést követõen fellépõ
erdõtüzek kissé visszavetették azt). A
mesterséges felújítást jegenyefenyõvel,
vörösfenyõvel, erdeifenyõvel, hegyi ju-
harral végzik, a lucfenyõ és a madárber-
kenye magától újul. Hosszú távú céljuk,
hogy a lucfenyõ fafajarányát a viharkár
elõtti 80%-ról 50%-ra csökkentsék. A dé-
lelõtti programot a TANAP Botanikus
Kertjének megtekintése zárta. A 3 ha-os
botanikus kert a nemzeti park területén
megtalálható növénytársulásokat mutat-
ta be. Az ebédet követõen az idõ is
jobbra fordult és az ég is tisztulni lát-
szott. A délutáni, Csorba tavi progra-
munk felé indultunk és bíztunk benne,
hogy a Tátra végre felfedi csúcsait, de a
tóhoz érve újabb felhõk érkeztek és az

esõ lába is egyre
jobban lógott. Fé-
lelmünk beigazo-
lódni látszott,
mert az esõ is
megeredt, oly any-
nyira, hogy az
Ótátrafüreden ter-
vezett siklóvasuta-
zásról rövid tana-
kodás után letet-
tünk, így Tátralom-
nici szállásunkra
elõbb érkeztünk
vissza.

A tanulmányutunk utolsó napján, jú-
lius 15-én hosszú út állt elõttünk. A ki-
adós reggelit követõen a Tátrától búcsút
véve indultunk aznapi elsõ úti célunk
Késmárk felé. A valamikori szabad kirá-
lyi város utcácskái ma is megõrizték a
város történelmi arculatát. A híres teljes
egészében fából épült Szentháromság
evangélikus fatemplomának, és az új
evangélikus templomban található kés-
márki születésû Thököly Imre mauzóle-
umának megtekintése után rövid sétát
tettünk a történelmi belvárosban, mely-
nek végén a Késmárki várat néztük
meg. Késmárkot követõen értünk Lõ-
csére mely 2009-tõl az UNESCO Világö-
rökség Listáján szerepel. A Szent Jakab
templom és a városháza, valamint az
õket körülvevõ patríciusházak által ha-
tárolt tér Lõcsét a legszebb városok kö-
zé emeli. Utolsó szlovák megállónk Kas-
sa városának megismerése volt. Az elõt-
tünk álló hosszú út miatt csak a város fõ-
terének, a Szent Erzsébet székesegyház-
nak, valamint a székesegyházban talál-
ható Rákóczi kriptának a megtekintésé-
re marad idõnk. A város éppen látogatá-
sunk napján ünnepelte a 700 éve zajlott
rozgonyi csatát, mely Károly Róbert or-
szágegyesítõ háborújának legjelentõ-
sebb csatája volt. Kassát elhagyva haza-
felé vettük az irányt, és Szombathelyre a
hajnali órákban érkeztünk meg. Csapa-
tunk a látnivalókban és élményekben
gazdag tanulmányi út végén azzal az el-
határozással tért haza, hogy a Felvidék-
re érdemes újra visszatérni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
segítségüket és a tartalmas programo-
kat az út fõ szervezõjének, az Ipolyerdõ
Zrt. munkatársainak – külön Tóth Gá-
bor gazdasági és termelési vezérigazga-
tó-helyettes úrnak – és Bakay László fel-
vidéki kollégánknak, valamint a Szlo-
vák Államerdészet munkatársainak a
baráti fogadtatást.

Markó András
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
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