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Vannak, akik még tartják a kapcsolatot
volt munkahelyükkel, tájékozódnak a
szakterületükön bekövetkezett változá-
sokról, az újdonságok felõl. Akadnak
olyanok is, akiknek már megszûnt az
intézmény, ahol dolgoztak, ha szeret-
nék, és nagyon akarnák, akkor sem vol-
na lehetõségük újraéleszteni a kapcso-
latot. 

Kimondva, vagy kimondatlanul, az
eltávolodás hiányérzetet kelt és ragasz-
kodást is ahhoz, ami már széppé vált,
még ha olykor nagyon nehéz is tudott
lenni. Szerencsére, vannak lehetõségek
ezeknek a hiányoknak a pótlására, a ré-
gi szakmai élmények felelevenítésére.
Ilyen alkalom a Szeniorok Tanácsának
rendszeres, évenkénti tanulmányútja,
amikor a „távolodó” betekinthet az élõ
szakma vérkeringésébe.

A „hosszú” nyári szünet után, a fenti-
ek szellemében szervezett – az erdész-
összetartást jól példázó – tanulmányúton
vehettünk részt az Egererdõ Zrt.-nél,
szeptember 24–25-én. 

Amikor ez a tájékoztató megjelenik, a
híradásokból a szakmai körök már rég
tudják a vezetõváltás tényét. Ezúton is
gratulálunk Dr. Jung Lászlónak, az MFB
Zrt. Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõ-
igazgatóság ügyvezetõ igazgatójának és
Dobre-Kecsmár Csabának az Egererdõ
Zrt. vezérigazgatójának. Kívánunk az új
beosztásaikban sok erõt, szakmánk fel-
virágoztatásához sikerekben gazdag
hosszan tartó, dolgos éveket.

Szeptember 24-én futott be a Szalaj-
ka IC Egerbe, ahol Schmotzer András
szeniortársunk várta a vonattal érkezõ
16 szeniort, mert hárman egriek és ket-
ten, más úton érkeztek, így 22 résztve-
võvel kezdetét vehette a rendezvény.

Az elsõ helyszín az Egererdõ Zrt. ta-
nácskozó terme volt, ahol Schmotzer

András programismertetõje és Dr. S. Nagy
László elnök bevezetõje és üdvözlõ sza-
vai után részletes ismertetést hallhattunk
az Egererdõ Zrt.-rõl Dobre-Kecsmár Csa-
ba osztályvezetõtõl, aki távolléte miatt ki-
mentette Dr. Jung László vezérigazgatót,
más irányú sürgõs elfoglaltsága miatt. A
tájékoztatóból, mindent megtudhattunk a
cég természeti adottságairól, erdeirõl,
szervezetérõl, mûködésérõl, majd né-
hány kiemelt – divatos – témát részlete-
sebben kitárgyaltunk. 

Elõadónk az erdõmûvelésen belül kü-
lön foglalkozott a folyamatos erdõborítás,
az átalakító üzemmód témakörrel, a fé-
nyigényes fafajú állományokban elindí-
tott kísérletekkel, a sikerekkel és nehéz-
ségekkel, nem is beszélve az e tekintet-
ben kulcskérdésnek számító erdõ–vad
kapcsolattal. A közjóléti tevékenységgel
összefüggésben szó esett arról, hogy a
részvénytársaságok tulajdonosi képvise-
letét ellátó szervezetek – a jelenben és
múltban egyaránt – nem vontak el oszta-
lékot, melyek nagy részét közjóléti fej-
lesztésekre lehetett fordítani. 

A témakörhöz tartozóan hallottunk a
természetvédelemrõl, az erdei vasutak-
ról, a bakancsos, az autós és kerékpá-
ros turizmusról, a Természetjáró Szö-
vetséggel kialakított együttmûködésrõl,
a közismert és újólag feltárt kiránduló
helyekrõl, a Szalajka-völgyi fejlesztések-
rõl, a galyatetõi kilátóról, Gyöngyös vá-
rossal közösen létrehívott erdei turiszti-
kai programokról, az erdei iskolákról, a
tíz éve népszerû „Muzsikál az erdõ”
programsorozatról.

Az elõadást követõen mód nyílt kérdé-
sek feltevésére, egy-egy téma közös meg-
beszélésére. Schmotzer András szenior-
társunk javaslatára az elõadónk három té-
mát részletesebben kifejtett. 

A nemzeti parkhoz tartozó erdõterü-
letek övezeti besorolásáról, az A-, B-, C-
zónákról, a teljes korlátozás alá tartozó
területekrõl, a nemzetközi elõírásokról
és nemzeti hatáskörben hozott szabá-
lyozásról, a civil természetvédelmi szer-
vezetekkel való kapcsolatról, az erdõ-
törvény legutóbbi módosításáról, a ke-
rékpáros és lovas lobbi sikereirõl.

A közmunkaprogramot sikeresnek
tartják, a kezdeti 150–200 fõs foglalkoz-
tatott közmunkás létszám az idei évben
már 300–400 fõre emelkedett. 

A tûzifa-programot kiemelt helyen
kezeli a részvénytársaság. A beharango-
zott hatósági ár bevezetése sokkal bo-
nyolultabb és nagyobb körültekintést
igényel, mint a víz, gáz és elektromos
áram esetében. Ez utóbbiak „egycsator-
násak”, valamilyen vezetékre csatlakoz-
tatva lehet használni a szolgáltatást, míg
a tûzifánál igen széles skálán mozog az
igénybevételi lehetõség és a választék.
A szociálisan rászorulók ellátásának
rendszerét kellene inkább továbbfej-
leszteni, kiszélesíteni.

E három és még sok más témához
kapcsolódó hozzászólások, kérdések
hangzottak el Czebei Sándor, Dr. S.
Nagy László és Tollner György szenior
társainktól, melyekre elõadónk megad-
ta a korrekt válaszokat.

A szünetet követõen Dr. S. Nagy
László elnök ismertette azokat a téma-
köröket, amelyekkel még ebben az év-
ben foglalkozni szeretnénk, s beszá-
molt a legutóbbi ülésünk óta eltelt idõ-
szakról. Néhány mondatos tájékoztatót
hallhattunk a május 23-án, Sopronban a
Nyugat-magyarországi Egyetemen tar-
tott kihelyezett ülésünkrõl, és a május
24-én, Csákváron rendezett Erdészeti
Fórumról, melyet a „Kovács K. Zoltán

Szeniorok az EGERERDÕ-nél
Ha spanyol nyelvterületen játszódó
eseményeket tárgyalnánk és szenioro-
kat emlegetnék, azt is hihetnõk, hogy
valami, csak férfiaknak szóló progra-
mokról, valami urak klubjáról van szó.
Ám magyar nyelvterületen vagyunk,
magyar erdészeti egyesületen belüli
hölgyek és urak csoportosulásáról van
szó, olyan erdõmérnökökrõl, akik a
harmadik életszakaszukat töltik. Nem
nehéz kitalálni, hogy már mind nyugdí-
jasok, és a munkában töltött évektõl –
néhány évre, vagy néhány évtizedre
állnak, de – egyre távolodnak. 

A Szeniorok Tanácsa az Egererdõ Zrt. Tûzifa Udvarán
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Idõsek Köre” szervezett a Barankovics
Alapítvány támogatásával.

Ismét téma volt – az új Alapszabály-
hoz kapcsolódóan – a Szeniorok Taná-
csának jövõbeni szervezete, szerkezete,
céljai és tevékenysége. A novemberi
ülésünkre tervezzük a téma részletes
megtárgyalását.

Halász Gábor rövid tájékoztatót tar-
tott az új Alapszabályról. Ismertette az
elnökségi határozatokat, amelyek az új
Alapszabály tervezetének kidolgozását
programba vette, majd a május 3-án kelt
küldöttközgyûlési határozatot. Emlé-
keztetett arra, hogy a szeniorok 27 mó-
dosítási javaslatot nyújtottak be, ame-
lyek közül nyolcat elfogadott a szer-
kesztõbizottság. Amikor a Fõvárosi Tör-
vényszék jóváhagyja, az új Alapszabály
életbe lép, s a Szeniorok Tanácsa a sza-
kosztály jellegû tanács „jogállás”-ból,
„Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Taná-
csa” elnevezéssel átkerül a tanácsadó
testületek kategóriába.

Schmotzer András, Dr. Király Pál,
Dr. Halasy Gyula és Köveskuti György
szeniortársak hozzászólásaival zártuk a
délelõtti programot.

Az ebédet a „Tábornok-Ház”-ban fo-
gyasztottuk el, ahonnan rövid sétával a
marcipánmúzeumba, a „Kopcsik Marci-
pániába” mentünk. 

Páratlan élményben volt részünk a
gazdag gyûjtemény megtekintése so-
rán, amikor Kopcsik Lajos mestercuk-
rász, cukrászmûvész remekeiben gyö-
nyörködhettünk. Azokban a valósághû,
cukortésztából készült alkotásokban,
amelyekhez négy tematikusan beren-
dezett teremben Eger történelmébõl,
egyházi múltjából, népmûvészetébõl, a
mesékbõl, a zenébõl és ismert képzõ-
mûvészek képeibõl, szobraiból merített
ihletet a mester.

A következõ állomás az Egererdõ
Zrt. Felnémeti „Tûzifa Udvara” volt.
Részletes tájékoztatót kaptunk Dobre-
Kecsmár Csabától a fakitermelésekbõl
származó választék összetételérõl, a tû-
zifa-hányadról, a tûzifa lakossági és
üzemi felhasználásának történeti alaku-
lásáról, a Tûzifa Udvar beindításának

szükségességérõl. Borsó Zoltán, a Fel-
sõtárkányi Erdészet vezetõje a telep
megépítésérõl és a termékekrõl tartott –
bemutatóval egybekötött – ismertetõt.

A telepen készletezett és kapható
termékeket – sarangolt tûzifa, darabolt
tûzifa, hasított tûzifa, faapríték, fabri-
kett, pellet, gyújtós – megtekintettük,
majd a témához kapcsolódó kérdések-
rõl folytattunk volna véget nem érõ
szakmai vitát, de a gazdag program
folytatásaként jármûvekre szálltunk és
kezdetét vette a tanulmányút erdei ré-
sze. Az útvonal megegyezett az 1985-ös
vándorgyûlés útvonalával, vagyis az Ol-
dal-völgyön, majd a Bányahegyi úton,
azután a Bükk-fennsíkon át egészen
Szilvásváradig mentünk.

A 10 km-es Oldal-völgyi úton terme-
lési és természetvédelmi témák kerül-
tek napirendre, ott is Schmotzer András
kalauzolt bennünket a tõle megszokott
szakszerûséggel.

Bányahegyi úti megállónál Wágner
Tibor adott ismertetõt az erdõgazdaság
erdõfeltárási munkáiról, visszatekintve
a ’60-as évekre. A nyugdíjas fõmérnök
építésvezetõje volt az 1964-ben épült
útnak. Ez az útépítés a legnehezebbek
közé tartozott a sok robbantás és szikla-
munka miatt. Az 1964-es vándorgyûlé-
sen ott mutatták be az akkor még újnak
számító bitumenes burkolatépítést.

A látnivalókban, élményekben gaz-
dag napi penzum; a szívet, lelket átöle-
lõ baráti légkörben eltelt nap végéhez
közeledett, végállomásunk a szilvásvá-
radi vadászház: a Villanegra volt.

A szálláshelyek gyors elfoglalását kö-
vetõen a pincehelyiség hosszú asztalá-
nál elfogyaszthattuk a ház ételspecialitá-
sait, s miután Schmotzer Bandi nemcsak
kiváló szervezõ és túravezetõ, hanem
szõlõsgazda is, így felvonultatta idõsb és
frissebb borait a fehérektõl, a rozékon át
a vörösborokig, egyszóval szabályos
borkóstolón volt szerencsénk részt ven-
ni. A pincehelyiség hangulata alkalmat
adott vidám éneklésre, természetesen
Schmotzer Bandi vezényletével. A han-

gulat fokozódott, Wágner Tibor az erdõ-
gazdaság történetébõl vett vidám törté-
netekkel szórakoztatta a társaságot.

A fáradtabbakat korábban csábította
a pihenés, míg a kitartóbbak majd az éj-
félt köszönhették.

A második nap is jól kezdõdött. A
megalapozott étvágyat bõséges reggeli-
vel csillapíthattuk, majd egy rövid sétá-
val a Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum-
ban kezdtük a programot.

Schmotzer Bandi, aki az Erdészeti Mú-
zeum vezetõje, ismertette a gazdagon be-
rendezett gyûjtemény jelenét és múltját.

A múzeumi látogatást követõen, a
pályázati forrásból megújult erdei vasút
alsó állomásához sétáltunk, ahol Gold-
bach Károly mûszaki vezetõtõl részle-
tes tájékoztatást kaptunk a Szilvásváradi
Állami Erdei Vasút történetérõl, a Szalaj-
ka-völgyi fejlesztésekrõl, a teljesen me-
gújult vasúti pályáról, az új  és felújított
állomásépületekrõl, a völgy akadály-
mentesített objektumairól, a hibridhaj-
tású mozdonyról. Vonatra szálltunk és
felkapaszkodtunk a felsõ – a Szalajka-
völgy Fátyol-vízesés – állomásra. Rövid
szakmai ismertetõ után a felújított Sza-
badtéri Erdészeti Múzeum stációit jár-
tuk végig Schmotzer András szenior-
társunk kalauzolásával.

Mivel is zárulhatna Szilvásváradon egy
erdész-rendezvény úgy ebédidõben?
Persze, most mindenki az ebédre gon-
dol. Nem, elõször – kedves fõszervezõ
barátunk által összeállított – a kétnapos
tanulmányút szakmai tanulságait össze-
foglaló teszt lap kitöltése következett,
majd az elsõ három helyezett megjutal-
mazása.Utána a vadászház kedves sze-
mélyzetének, a régi ígéret beváltása, egy
archív felvétel átadása és csak ezt követ-
te a „meglepetés” pisztráng.

Köszönjük mindazoknak, akik ennek
az élményekben gazdag programnak a
szervezésében, véghezvitelében részt
vállaltak. Köszönjük, Egererdõ Zrt.!  

Szöveg, kép: Wágner Tibor,
Schmotzer András, Halász Gábor
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Goldbach Károly ismerteti a vasutat


