
Támogassa a 
Brassó-Sopron Erdészdiák

Találkozót!
A nyáron immáron jubileumi 30. alkalommal
kerül megrendezésre a Kárpát-Medencei
Magyar Erdészdiák Találkozó és Tanul-
mányút. A brassói diákokkal szakmai prog-
ramok keretében járjuk be Erdély erdészeti
szempontból érdekes tájait. A jubileumi évre
tekintettel szeretnénk meghívni a régi szervezõket, és a Madarasi-Hargitán álló kopjafát is szeretnénk felújítani.  Az
ezzel járó kiadásokat a jelenlegi egyetemi források, és a diákok hozzájárulásai nem tudják fedezni. A kopjafa
felújításához és a régi szervezõk meghívásához ezúton kérnénk szervezetek, magánszemélyek támogatását. Támo-
gatóink kivétel nélkül felkerülnek az aktuális diáktalálkozóra készíttetett emlékpólóra, és áldomást is innánk nagylelkû
hozzájárulásukra. Kérjük a bs98@freemail.hu címen vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Segítségüket, támogatásukat ezúton is elõre is köszönjük!
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A NYÍRERDÕ Zrt. munkatársaiból alakult
erdész delegáció látogatott a közelmúlt-
ban Kárpátaljára Szalacsi Árpád vezéri-
gazgató vezetésével. Ivan Kostiv ungvári
erdõigazgató meghívásának tettek ele-
get. Az immár rendszeressé vált munka-
látogatás elsõ állomása Nagydobrony
volt, ahol a helyi erdészek és a vendégek
nyírfákat ültettek a látogatás emlékére. A
faültetésben segítségükre voltak a helyi
Irgalmas Samaritánus Református Gyer-
mekotthon kis lakói. A jó hangulatú faül-
tetést követõen a helyi erdészet épületé-
ben tartott rövid fogadáson Szilvási Zol-
tán polgármester meleg szavakkal üdvö-
zölte a megjelent erdészeket.

Ókemencén (Kamjanica) az Ungvári
Erdõgazdaság központjának kertjében
a néhány éve telepített kárpáti növé-
nyekbõl álló botanikai gyûjteményt
csodálhatták meg a vendégek. Az Erdõ-
gazdaság munkájáról szóló tájékoztatás
után a nevickei várhoz utaztak, ahol a
két évvel ezelõtt felállított Wagner Ká-

roly emlékkövet ukrán és magyar erdé-
szek együtt koszorúzták meg. A koszo-
rúzás után a bányász- és erdész him-
nusz eléneklésével tisztelegtek a nagy
erdész-elõd emléke elõtt. 

A korábban lerombolt Wagner-em-
lékmû helyének, s a köré telepített haj-
dani arborétumnak és hársfa allénak a
megtekintése után a XIV. században
épült nevickei várhoz kapaszkodtak fel.
A várromoktól igen szép kilátás nyílt az
Ung völgyére, s a környezõ hegyekre.

Az esti fehér asztal melletti beszélgetést
ukrán népi zenével tették emlékezeteseb-
bé a megjelent énekesek, muzsikusok.

A következõ napon ismét faültetésre ke-
rült sor. Ókemencén villanypásztát haszno-
sítanak karácsonyfa telepként. Erdei isko-
lás gyermekek segítettek a karácsonyfa ül-
tetésben a magyar, szlovák és ukrán erdé-
szeknek. A Kemence patak völgyében egy
erdei rakodón lehetõség volt az ukrán ál-
lamerdészet most bevezetés alatt lévõ erdei
faanyag-vételezési rendszerének tanulmá-

nyozására. A rendszer érdekessége, hogy
az elektronikusan rögzített adatok az ál-
lamerdészet kijevi központi szerverén
azonnal megjelennek.

A késõ délutáni kulturális program
keretében szakavatott idegenvezetéssel
az ungvári várat és néprajzi múzeumot,
valamint a görög katolikus székesegy-
házat tekintették meg. Egy rövid ungvá-
ri belvárosi séta kapcsán a város múltjá-
val és nevezetességeivel ismerkedtek. 

A magyar erdészdelegáció lehetõsé-
get talált arra, hogy Szojván tisztelegjen
a „málenkij robot” során elpusztított ál-
dozatok emlékfala elõtt. A Latorca-völ-
gyén végigutazva eljutottak a vereckei
hágóra, megkoszorúzták az ott lévõ
emlékkövet. A munkácsi várban törté-
nelmünk fontos emlékeivel találkozhat-
tak. A fárasztó, de élményekben gazdag
program Beregszászban ért véget.

Kovács Gábor
ny. em. 

Kép: NYÍRERDÕ Zrt. 

Újra magyar erdészek jártak Kárpátalján

A Wagner-emlékkõ megkoszorúzása után Karácsonyfa ültetés


