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A megnyitó utáni elsõ program az erdõt
leginkább érintõ tájékozódási sportok
ismertetése volt. Urbán Imre, szakosz-
tályunk titkára rövid elméleti oktatás
keretében bemutatta a tájékozódási
sportok lényegét, jellegét és az erdõt
érintõ igénybevételt. Ezután a szakosz-
tály tagjai  a terepen kitûzött pályát tel-
jesítették és próbára tették tájékozódási
képességeiket. Egy tájfutó és egy erdõ-
tervi térképen kijelölt pontokat kellett a
terepen felkeresni. 

A sikeres és fárasztó tájékozódási
próba után következett a találkozó ad-
minisztratív része. Gerely Ferenc szak-
osztályelnök beszámolt az elmúlt év
eseményeirõl. A szakosztály tavaly há-
rom ülést tartott. A Mecsekben tanulmá-
nyozhatta az erdei kerékpározással
kapcsolatos fejlesztéseket, Bugacon az
alföldi erdõgazdálkodás és a sport kap-
csolatát. A tisztújító szakosztályülésre a
Budakeszi Vadasparkban került sor, de
határozatképtelenség miatt nem válasz-
tották meg a tisztségviselõket.  

Az év két legfõbb eseménye az Euró-
pai Erdészeti Északi Síversenyen
(EFNS) és az Európai Erdészeti Tájfutó
Versenyen (EFOL) való részvétel volt. A
2014. évi EFNS-t Finnország rendezte,
színhelye a Joensuu melletti Kontiolah-
ti volt. A lelkes magyar résztvevõk lehe-
tõségeinknek megfelelõen szerepeltek.
A tájfutók versenyének tavaly Svájc
adott otthont. Az érmekkel fémjelzett si-
keres részvétel mellett a 2015. évi házi-
gazda Mecsekerdõ Zrt. átvehette az
EFOL zászlaját, ami idén augusztusban
Orfûn fog lobogni, az Európa sok or-
szágából idesereglõ majd 400 erdész
tájfutó örömére. 

2014 jelentõs eredménye volt, hogy
a szakosztály létszáma 40 fõre emelke-
dett. Az eddigi szimpatizánsok immár
rendes tagok lettek. A hivatalos részt
követõ baráti beszélgetésen házigaz-
dánk Dudás Béla erdészetvezetõ is
részt vett. 

A szakosztály megvitatta a 2015-re
tett javaslatokat. A mostanit több talál-
kozó követi. A Vértesi Erdõ Zrt. meghí-
vására ellátogatunk a Vértesbe. Az év fõ
eseménye a Mecsekerdõ Zrt., az OEE és
a Tájfutásért Pécs Alapítvány által ren-
dezendõ 22. Európai Erdészeti Tájfutó
Bajnokság lesz. Az elõkészítõ, szervezõ
és lebonyolító munkában részt vesznek

a szakosztály tagjai. Meg kell ismétel-
nünk tisztújító szakosztályülésünket,
ennek idõpontja még nem ismert. Év-
záró találkozónk helyszínérõl és idõ-
pontjáról még nem döntöttünk.

A munkatervek után következett a
Mecsekerdõ Zrt. beszámolója a 22.
EFOL elõkészületeirõl. Kiss Milán vetí-
tett képes elõadásban tájékoztatott ben-
nünket arról az alapos és átgondolt
munkáról, amit eddig elvégeztek. A
munka széles körû összefogással folyik,
beleérve a visegrádi országok bevoná-
sát is. Szlovák, cseh és lengyel partne-
rekkel, valamint a Tájfutásért Pécs Ala-
pítvány közremûködésével pályázatot
adtak be az esemény részbeni finanszí-
rozása és a résztvevõk számának növe-
lése érdekében.  Meghívót küldtek
olyan országokba és szervezeteknek,
akik eddig még nem vettek részt ezen

az eseményen. Reméljük, hogy minden
eddiginél több ország képviselteti ma-
gát, és eljönnek az idáig még nem sze-
repelt déli szomszédaink: Szerbia,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország és
Szlovénia képviselõi. Megismerhettük a
szakmai tanulmányutak programját is,
ami felöleli a térség erdõgazdálkodásá-
val kapcsolatos fõbb kérdéseket. A ren-
dezvényrõl további információ a
http://www.mecsekerdo.hu/efol-2015
honlapon érhetõ el. 

Másnap ragyogó idõben Galyatetõn
indult a program. Az Egererdõ Zrt.-tõl
Kaszala Judit szakosztály-tagtársunk is-
mertette az Országos Kék Túra helyi
beruházását. Galyatetõ központjában, a
Nagyszállóval szemben fogadóépület
készül a turisták számára. Az épület ki-

szolgáló, információs központ, étterem
és szállás is egyben. Gyalogos és kerék-
páros turisták állomáshelye lesz, ahol
még a zarándokok hitéletét segítõ, fo-
hászkodásra és elmélkedésre kialakított
helyiség is lesz. A turistaközpont mel-
lett lévõ, hajdani iskola épületét a jö-
vendõ gondnok lakásának alakítják ki.
A beruházás a Magyar Természetjáró
Szövetség vezetésével az ÉMOP projekt
keretében, pályázati pénzbõl valósul
meg és egyike lesz a nemzetközi turiz-
mus állomásainak. A pályázat teljes
összege közel 900 millió forint.

Ugyancsak a turisták örömére felújí-
tották és korszerûsítették a galyatetõi
Péter hegyese-kilátót. A régi építmény-
re még néhány emelet került, így ma-
gassága a talaj szintjétõl 30 méter lett. A
kilátó tetején, közel 1000 méter maga-
san a tenger szintje felett gyönyörköd-

Erdei sportok az ország tetején
Kihelyezett szakosztályülés a Mátrában

Az OEE Erdei Sportok Szakosztálya a Mátrában, Gyöngyössolymos és Galyate-
tõ térségében tartotta a 2015. március 10-11-i évnyitó ülését. A házigazda az
Egererdõ Zrt. volt. A terepi programokkal tûzdelt találkozó kiváló idõben, a
Mátrafüredi Erdészet Szalajka-házánál kezdõdött. A Mátra erdõségeinek köze-
pén, a Mátravasút gyöngyössolymosi ágának végállomásánál lévõ nemrég fel-
újított ház és környezete az erdei sportok és turizmus egyik kis fellegvára. Inf-
rastruktúrája és berendezései európai színvonalúak és méltók a környezethez. 

Szakosztálytagok a Mátraszentistváni Síparknál
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hetünk a felejthetetlen kilátásban. A ki-
látótoronyra acélszerkezetû külsõ lép-
csõn lehet felmenni, aminek teljes felü-
letén acélsodronyos háló védi a látoga-
tókat a lepottyanástól. A belépésért dí-
jat kell majd fizetni, amire a bejáratnál
már elhelyezett beléptetõ kapu is utal. 

Igaz, hogy a kilátóról körülnézve ha-
vat sehol nem láttunk, következõ prog-
ramjaink mégis a téli sportok jegyében
teltek el. Galyatetõ ma is a hazai téli
sportok egyik fellegvára, amit a lelkes
helyi iskolások is kihasználnak. Elõször
a galyatetõi Biatlon Centrumot kerestük
fel, ahol Édes János, a létesítmény
gondnoka üdvözölt minket. A Magyar
Sí Szövetség kezelésében levõ téli
sportközpont a sífutás és biatlon szaká-
gak számára épült ki az 1990-es évek
elején. A nemzetközi versenyek meg-
rendezésére is alkalmas létesítmény
megvalósulásához az akkori közjóléti
beruházási keretbõl (K-2-2) kaptak tá-
mogatást. A beruházás célja nemcsak a
versenysport segítése volt, a pályákat az
amatõr sífutók is használhatják. Ren-
deztek itt junior világbajnokságot és
más jelentõs nemzetközi versenyeket,
közülük kiemelkedik az 1993. évi XXV.
Európai Erdészeti Északi Síverseny. Ab-
ban az évben Galyatetõt egy hétre 570

európai erdész sífutó vette birtokba. Az
OEE által rendezett bajnokság a kiváló
hóviszonyoknak is köszönhetõen öreg-
bítette a magyar erdészek hírnevét. 

A sífutás után jöttek az alpesi spor-
tok. Meglátogattuk a mátraszentistváni
Síparkot. A már több mint 10 éve indult
fejlesztéseknek köszönhetõen csinos
kis alpesi síközpont jött létre a község
határában. A szükséges infrastruktúra
rendelkezésre áll: hóágyúk és víztáro-
zók, síliftek, biztonsági berendezések,
síkölcsönzõ és parkolóhelyek, valamint
egy alpesi hangulatot sugárzó épület, a
„Hütte”, ahol melegedni, enni-inni le-
het. Habár a mostani idõjárási viszo-
nyok nálunk nem kedveznek a téli
sportoknak, a mesterséges hó révén
meg tudják hosszabbítani a síszezont.
Így volt ez idén is. Az út menti réteken
óvatosan kikandikáló friss fûszálak
szomszédságában a síközpont keríté-
sén belül még tél volt, a 30–50 cm-es
hótakarón sízõk koptatták a nem túl
meredek lejtõket. Erbeszkorn Tamás, a
Sípark sajtószóvivõje fogadott bennün-
ket, ismertette a létesítmény történetét
és a vállalkozás fõbb adatait. A sípark
nem független az erdõgazdálkodási
kérdésektõl, mivel részben erdõ hatá-
rolja és területén belül is találhatók az

erdõtörvény hatálya alá tartozó föld-
részletek. Az ismertetõ után jött a nap
fénypontja. 

A hivatalos zárómondatok után a sí-
park vendégeként (ez már a mi mun-
kaidõnkön túl volt!) a szakosztálytagok-
nak módjuk volt megkóstolni a sízés
örömeit. A társaság egy része most kö-
tött lábára elõször sílécet. A nem téli
olimpiához hasonlítható jeleneteket
nem szükséges részletezni, de jelent-
hetjük, hogy egy térdrándulással meg-
úsztuk a dolgot. Mindenkinek, aki sze-
ret sízni, érdemes ellátogatnia ide, mert
a síparkban színvonalas körülmények
között hódolhat kedvenc sportjának.

Ezúton szeretnénk megköszönni há-
zigazdánknak, az Egererdõ Erdészeti
Zrt.-nek, hogy otthont adott szakosztály-
ülésünknek, Kaszala Judit tagtársunk-
nak a szervezést és a galyatetõi progra-
mot, Dudás Béla erdészetvezetõnek és
csapatának a kitûnõ elhelyezést, Urbán
Imre titkárunknak a tájfutó programot,
Kiss Milánnak az értékes elõadást és
nem utolsósorban a mátraszentimrei sí-
parknak a szíves vendéglátást.

Gerely Ferenc, elnök,
OEE Erdei Sportok Szakosztály

Fotó: Horváth Péter Brúnó, 
Mecsekerdõ Zrt.

2015. március 3-án az OEE Erdõk a
Közjóért Szakosztály évnyitó szakosz-
tályülését a Pilisi Parkerdõ Zrt. Pi-
lisszentkereszti Erdészetének terüle-
tén tartotta. A szakosztálytagok közül
40 fõ vett részt a rendezvényen. A há-
zigazdánk és szakvezetõnk Szenthe
Gábor, az erdészet erdõgondnoka volt.

A pomázi találkozó után utunk a Kakas-
hegy oldalába vezetett, ahol a tavaly de-
cemberi rendkívüli jégtörés következmé-
nyeit szemlélhettük meg. Vezetõnk be-
mutatta az erdészetet és részletesen be-
szélt az eddig példátlan mértékû jégkárok
kialakulásának körülményeirõl, a kárfel-
számolás módjáról. Megtudtuk, hogy az
erdészet éves átlagos fakitermelési volu-
menének csaknem a másfélszerese (30-
35 ezer m3) károsodott néhány nap alatt,
így az idénre szóló fakitermelési terveket
a természet nagymértékben felülírta.

A kárfelszámolás folyamatos, ottjár-
tunkkor is folyt a munka. A károsodott

faanyag felkészítése hosszúfás munka-
rendszerben történik. Vezetõnk elmond-
ta, hogy elsõ lépésben a közutakat men-
tesítették, majd a turista- és feltáró utak
következtek, csak ezután kezdõdött
meg az erdõrészletekben a kárfelszámo-
lás. Itt elõször a földön fekvõ fákat készí-
tik fel, ezt követi a még lábon álló ron-
csolódott törzsek kitermelése. A fa-
anyagtermelést nem szolgáló erdõkben
és az erdõrezervátum magterületén a fa-
anyagot a helyszínen hagyják. A 0,5 hek-
tárt meghaladó üres foltokban felújítási

kötelezettség keletkezik, ennek mérté-
két még csak becsülni tudják. A bükkös
állományokban számítanak a természe-
tes újulatra, a problémát a középkorú,
száraz tölgyesek fogják jelenteni, ahol a
megnövekedõ cserjeszinttel és a vad ká-
rosításával is számolniuk kell majd.

Ezt követõen az erdõgazdaság 2014.
évi közjóléti beruházásaként létesült pi-
listetõi Boldog Özséb-kilátót tekintet-
tük meg, ahonnan gyönyörû panoráma
nyílt a térségre. A Pilis hegység legma-
gasabb pontján épült kilátó alapja egy
geodéziai mérõtorony, melyet faburko-
lat tett tájba illõvé.

A kilátótól Dobogókõre utaztunk a
Báró Eötvös Lóránd Menedékházhoz,
ahol megtartottuk az évnyitó szakosztály-
ülést. A menedékház elõtti emlékkõnél
megemlékeztünk Mészöly Gyõzõrõl, a
szakosztály alapítójáról és örökös tisz-
teletbeli elnökérõl. A szakosztályülés
elsõ napirendi pontjaként megköszön-
tük Baranyi Katalin és Sándor Erzsébet
korábbi szakosztálytitkárok munkáját.
Ezután a szakosztály egyhangúan elfo-
gadta a 2014. év programjairól szóló be-
számolót és a 2015-ös év munkatervét.

Miklós Tamás, titkár
OEE Erdõk a Közjóért Szakosztály

Erdõk a Közjóért Szakosztály 
a pilisszentkereszti erdõkben


