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Két nap együtt... (avagy az erdésznők találkozójáról) 

Vidám nyári nap voll amikor megérkeztem Mátrafüredre 
az Erdésznők II. Országos Találkozójára. Várakozással tel
ten, kíváncsian szálltam le a vonatról, mivel nekem mint 
frissen végzett erdőmérnöknőnek ez volt az első ilyen jel
legű" rendezvény, amelyen részt vehettem. 

Idősebb voltam, amikor eldöntöttem, hogy erdész leszek 
és Sopronba az Erdészeti é.s Faipari Egyetem Erdőmérnöki 
Karára fogok felvételizni. Tanáraim, barátaim, rokonaim 
furcsának tartották, hogy nő létemre az erdőmérnöki pályát 
választottam, mondván, hogy az nem nőnek való. Ekkor 
már - érettebb lévén - nem hagytam magamat befolyásolni, 
és a fürcsállő, lebeszélő szavakat eleresztettem a fülem mel
lett. Milyen jól tettem! Eddig még soha, egyetlen pillanatig 
sem bántam meg, hogy annak idején oly kitartóan az erdész
szakmánál maradtam. (Pedig még az egyetemen is próbáltak 
lebeszélni róla...) 

Az igazat töredelmesen bevallva, egy kicsit tartottam at
tól, hogy a találkozó túlságosan feminista jellegű lesz - a 
fogalom negatív értelmében - , ugyanis az effajta eszmék
nek, dolgoknak nem vagyok őszinte híve. A rendezvény 
ideje alatt azonban megbizonyosodhattam arról, hogy ilyen
ről szó sincsen és a félelmem teljesen alaptalan volt. 

A két nap ragyogó jó hangulatban telt el. Ami külön 
örömömre szolgált, hogy évfolyamtársnőim és közvetlenül 
egy évvel felettem végzett erdőmérnöknők (kevés kivétel
lel) szintén eljöttek a találkozóra, így érkezésemkor a szá
momra még sok-sok idegen arc között ismerősökre is buk
kanhattam. Valószínű őket is, csakúgy mint engem, főként 
a tapasztalatszerzés, az ismerkedés lehetősége és a kíván
csiság vittek el a rendezvényre és nem utolsósorban pedig 
az, hogy két napot együtt lehetünk. A találkozó mottója is 
ez volt: EGYÜTT! A mottó lényegét dr. Ráczné dr. 

Schneider Ildikó nagyon frappánsan fogalmazta meg, amit 
le is jegyeztem magamnak: „Az együtt nem csupán azt je
lenti, hogy mi erdésznők együtt, hanem együtt azokkal, 
akikhez sorsunkat kötöttük, együtt szaktársainkkal, akiknek 
a céljuk a miénkkel azonos: szebb, jobb magyar erdők lét
rehozása, de együtt mindazokkal, akik nem a mi szép szak
mánkat választották hivatásul, de azért munkálkodnak, hogy 
kis országunk felvirágozzék." Érdemes e gondolatot meg
fontolni és jő lenne, ha ezek a szavak nem csak a gondo
latainkig jutnának el, de cselekedni is ezek szerint csele
kednénk, hiszen: „Egyedül nem megy!" 

így utólag visszagondolva a találkozóra, jóleső érzéssel 
tölt el és mindig boldogan fogok emlékezni arra, hogy hoz
zánk fiatalokhoz mindenki érdekkídéssel, egyfajta gondos
kodással, törődéssel fordult. Volt olyan például, aki segít
ségét előre felajánlotta, ha a jövőben bármilyen gondunk, 
problémánk adódna. Nagy élményt jelentett számomra az 
is, hogy a találkozó alatt a vendéglátó erdőgazdaság dolgo
zói nagyon „kitettek magukért", sürögtek-forogtak körülöt
tünk, lestek minden kívánságunkat. 

Mindent összevetve örülök nagyon, hogy részt vettem, 
részt vehettem az Erdésznök II. Országos Találkozóján. 
Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a hozzá fűzött reménye
im beváltak, mert - ha az idő rövidsége miatt nem is min
denkivel tudtam megismerkedni - sok új ismerőst szerezve, 
újabb tapasztalatokkal gazdagodva térhettem haza. Itt sze
retném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet és há
lámat fejezzem ki mindazoknak, akik lehetővé tették ennek 
a találkozónak a létrejöttét, megszervezték, megrendezték, 
véghez is vitték azt. Szép volt lányok! Szép volt fiúk! 

Jó szerencsét! 
ÜDV AZ ERDÉSZNEK! 

Az Erdésznők II. Országos Találkozójának 
résztvevői 
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ron) , Rozmann Hajnalka (Agos tyán) , Schmotzer András (Eger), 
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17 év az erdészeti szakoktatás szolgálatában 
Végigpergetve a múltat, gondolatban végigsétálva az 

ásotthalmi Bedó" Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium 
patinás folyosóján, felidézve a régi, színes tablókat - Csóka 
Istvánné nézett rám a sok-sok régi fénykép közül - , így 
írásom témáját már akkor eldöntöttem. 

Itthon az iskola irattárában búvárkodva, valamint a csa
láddal egyeztetve kezdtem el kutatni. Csóka Istvánné Fodor 
Irén 1931. július 13-án erdész családban született Baranya 
megyében, Kóvágótöttösön. Négyen voltak testvérek, két 
lány és két fiú. Középiskolai tanulmányait Pécsett, az Ipari 
Leány Középiskolában végzi kitűnő eredménnyel. Az édes
apa hivatása meghatározó élmény a Fodor gyerekeknek, hi
szen Irén mellett bátyja, Imre is Sopronba az Erdmérnöki 
Főiskolára jelentkezik. Mindkettőjüket felveszik, Irén 1950 
őszén kezdi meg tanulmányait. Szerencséje is van, hiszen 
azokban az években kezdenek először hölgyeket felvenni 
az Erdőmérnöki Karra. így hivatásául ő is a számára oly 
kedves erdőt választhatta. Diplomamunkáját a Termőhely-
ismerettani Tanszéken Tanka Sándor tanszéki vezető irányí
tásával Püspökladányban, az ERTI Szikfásítási Kísérleti Ál
lomásán készíti a szikfásítás, illetve kísérleti állomás erde
jében termőhelyi vizsgálatok témakörben. Diplomamunká
ját sikeresen védi meg, és a főiskola erdőművelési tagozatán 
szerez oklevelet 1954-ben. 

A végzést követően 1954-59 között a Duna ártéri, vala
mint a Bajai Állami Erdőgazdaságok Érsekcsanádi, Hajós-
szentgyörgyi és Bajai Erdészeteinél dolgozott, mint szak
előadó, illetve erdészetvezető-helyettes. Közben 1958. ja-

Ásotthalmi hársak 

nuár 6-án házasságot kö
tött Csóka István kerület
vezető erdésszel. 

Gyermek- és szakma
szeretetét, valamint tudá
sát együtt szeretné kama
toztatni az erdészeti ok
tatásban. Már 1958-ban 
felmerül, hogy Szegedre 
megy oktatni. Végül is 
1959 nyarán mondja ki a 
végső igent, és adja be 
felmentési kérelmét. Er
d é l y i J á n o s i g a z g a t ó , 
mint minden időben és 
minden helyen becsületes, szorgalmas munkaerőtől köszönt 
el, ám az utolsó percig marasztalni próbálja. Mindhiába. 

Ebben az időszakban, az 1955-ben Debrecenből Szeged
re költöző Erdészeti Technikumot összevonják az egykor 
szebb napokat látott ásotthalmi szakiskolával. A közös igaz
gató Ásotthalmára irányítja az ifjú párt. A döntés szeren
csésen egybeesik Csókáék akaratával, hiszen „a városi élet 
nem nekünk való" - írják levelükben. 

Ásotthalmán ekkor az 1959 szeptemberétől meginduló 
2 éves erdészeti szakiskolai képzés folyik. A szakmai tanári 
kar nyugdíj előtt áll, elkelt a friss erő az iskolában. A Föld
művelésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kísérletügyi Fő
igazgatója Csókánét 1959. július 1-től kinevezi az ásotthal
mi Erdészeti Szakiskola tanárának. 1500 forintos fizetésé
hez 240 forintos működési és 200 forintos mérnöki pótlék 
járult. Az iskolában szolgálati lakást kaptak. 

Az 1958/59-es tanévben 40 tanulót vesznek fel. Az ok
tatás 2 tanárral és 1 óraadóval folyt. Az 1959/60-as tanév
ben már két 40 fős osztály is van, akiket 5 tanár és 1 óraadó 
tanít. 1961-től a földművelésügyi miniszterhelyettes enge
délyezte az iskola nevében a Bedő Albert előnevet haszálni. 
„Ennek megfelelően az intézmény teljes nevét a következők
ben határozom meg: Bedő Albert Erdészeti Szakiskola, 
Asotthalom. Az iskola dolgozói és tanulói tekintsék példa
képüknek a névadót és további munkájukat az iskola néva
dójához méltó lelkesedéssel végezzék." 

1963-ban a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási 
és Kísérletügyi Főigazgatóságától az iskolák felügyeletét az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság veszi át. Csőkáné az 
OEF-től 1964. január 1-i hatállyal megkapja a tanári kine
vezését. Alapilletménye ekkor 1670 forint. A kezdeti pót
lékok 100 Ft területi pótlékkal egészültek ki. 

1964-ben a szakiskola önálló igazgatásúvá válik Gyar
mati Endre erdőmérnök vezetésével. Ekkor a kiváló okta
tó-nevelő munkát évente rendszeresen elismerték. Csókáné 
1965 decemberében erdészetvezetői vizsgát tett az OEF erre 
a célra létrehozott vizsgabizottsága előtt. 1967-ben megkez
di tanulmányait Gödöllőn az Agrártudományi Egyetem Ta
nártovábbképző Intézetében. Közben, 1968. május 1-i ha
tállyal kinevezik a szakiskola igazgatóhelyettesévé. 1969-
ben szerzett tanári diplomát Firbás Oszkárral, Kondor An
tallal és Tuskó Lászlóval együtt. 1969-ben a Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója kitüntetést kapja dr. Dimény Imre minisz
tertől. 



1968-ban egy korszak lezárult a szakiskola életében, hi
szen a 2 éves szakiskolai képzésre nem vesznek lel több 
hallgatót. Helyette megváltozott tanterv szerint 3 éves szak
munkásképzés veszi kezdetét. Ám az erdő'művelő-l'akiter-
meló szakma oktatásához a feltételek még hiányoztak. 

A 70-es évek elején megkezdődött a szakmai tantervek, 
szakmai szintek kidolgozása, tankönyvek készítése, mely 
munkákból Csókáné is aktívan kivette részét. 1972-ben a 
korszerű szemléltető eszközök és módszerek fejlesztése, va
lamint a szakmunkásképzési reformhoz tanügyi dokumen
tációk készítésében végzett kiemelkedő munkáját ismeri el 
a MÉM Szakoktatási Főosztály vezetője, dr. Szűcs Kálmán. 
1972-ben elkészítette az Erdei növény- és állattan tan
könyvpótló jegyzetet. A jegyzetet saját rajzaival illusztrálta. 
Az ekkor készült tankönyvpótló jegyzetsorozat közel két 
évtizedig szolgálta a szakmunkásképzést. 

1972-ben az ásotthalmi Erdészeti Szakmunkásképző In
tézet akkori igazgatója, Dózsa József a gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem dékánjának terjeszti fel Csőkáné doktori 
cselekmény folytatására irányuló kérelmét. 

Kimeríthetetlen energiáját jellemzi, hogy állandóan to
vább képezi magát, igyekszik minél többet lenni az oktatás 
színvonalának emeléséért. Pályázatokat is ír. így 1973-ban 

a MÉM módszertani és didaktikai pályázatán pályamunkája 
III. díjat kapott. Közben az ásotthalmi Szakmunkásképző 
Intézet fenntartását egy minisztertanácsi határozat, illetve 
egy Munkaügyi Minisztériumi rendelet hatására 1973. szep
tember 1-től a Csongrád megyei Tanács látja el. 

Csókáné 1974-ben részt vett a MÉM Mérnök- és Veze
tőképző Intézetében a Mezőgazdasági Szakmunkásképző 
Intézetek igazgatóhelyetteseinek továbbképzésén. 

1975-ben részt vett az új erdőgazdasági szakmák szakmai 
szintjének kidolgozásában, az erdőgazdasági gépész, faki
termelő gépész és erdőművelő szakmáknál. 

1975. december 18-án váratlanul elhunyt. Nagyon korai 
halála egy szakmai, pedagógiai sikerekben gazdag életutat 
tört ketté. 

Most, amikor az erdészeti szakmunkásképzés ismét nagy 
változások előtt áll, hiszen 1998-tól egy új típusú szakmun
kásképzésre térünk át, több száz tanítványával, egykori 
munkatársaival , családjával együtt kívánunk emlékezni 
Csóka Istvánné erdőmérnök-tanárra, akinek munkája az is
kola névadójához méltóan meghatározó volt az ásotthalmi 
magas színvonalú erdészeti szakképzésben. (Fotó: archív) 

Andréainé dr. Ambrus Ildikó 
erdőmérnök-tanár 

Erdőfeltárásunkról 
Visszatekintve az e lmúl t évt izedekre , az 

erdészeti útépítésnek volt egy hősi . egy vi
rágzó, s van egy hanyat ló kora. 

A „ h ő s i " k o r b a n , az 5 0 - e s é v e k b e n 
kezd ték ko l l égá ink az e rdésze t i útépítés 
sokszor küzdelmes , út törő munkájá t . 

A „vi rágzó" korban (60-70-80-as évek) 
kü lönböző mér tékű nagyobb támogatások
kal erdeink nagy részében megépü l i az ala
púthálózat. 

A 90-es években hanyatlás indult meg. 
A támogatás csökkent , majd két évig szü
netelt, s az erdészeti ágazatban bekövetke
zett egyéb vál tozásokkal együtt a támoga

tás hiánya teljesen tönkretette az útépítés 
lendületet c:\ a saj it útépítő részlegeket . A 
saját kivitelezés, a saját építőrészleg je len
tősége ped ig vi ta thata t lan e l sősorban az 
építési köl tségek nagyságrendjében, de a 
ruga lmasabb m u n k a v é g z é s , é rdekazonos 
ság tekintetében is. 

Az erdőfeltárásban sok feladatunk van 
m é g . E g y r é s z t , ha n e m is o l y a n n a g y 
mennyiségben, mint régebben, de mindig 
van új út építésére igény, másrészt a m e g 
lévő utak fenntartása, felújítása, illetve a 
földút]-unk időjariisbiztossá tetele komoly 
energiát és anyagiakat igényelne. 

A mélypontról azért remélem, k iemel
kedünk lassan. Harmadik éve ismét hozzá 

lehet ju tni némi támogatáshoz, ha van elég 
erőnk, türe lmünk áttörni a bürokr ic i i sok
sok buktatóján. 

Részvénytársaságunk ez évben két új út 
épí tésére és 12 út. felújítására adott be pá
lyázatot , melyeket sikerült megnyernünk. 
Ezt a nagy feladatot csak úgy tudjuk meg
valósítani , hogy az építésvezetőségünket , 
ha karcsúsí tva is, de szerencsére megtartot
tuk. 

Természe tesen óriási erőfeszítést, odafi
gyelés t igényel kol légáimtól , hogy ezt a 
200 millió forintos beruházási programun
kat két év alatt be tudjuk fejezni. 

A konkrét feladatok mellett sokszor ko
moly harcot kell vívni egy-egy út megépí
téséért k ü l ö n b ö z ő fórumok ellenállása mi
att. Aki gazdálkodik, az tudja igazán át
érezni az egye temen tanultakat, hogy „er
dőfeltárás nélkül nincs rendszeres, tarta
mos erdőgazdálkodás". Vé l eményem sze
rint egy jó l kezelt e rdő sokkal szebb lát
ványt nyújt m é g egy laikusnak is, mint egy 
össze roskad t vagy túl sűrű. felnyurgult , 
ápolat lan á l lomány. Az e rdő kezeléséhez 
pedig út kell . ami természeteseti nem sztrá
da, hanem a terephez simuló vonal, mely
nek szélessége akkora legyen, hogy a fa
termelés szükséges munkái t és a bizton
ságos faanyagszáll í tást lehetővé tegye. 

Az erdőfeltárási munkának minden idő
ben megvol tak a problémái , nehézségei, de 
aki lelkesen végezte munkáját, annak örö
met is szerzett . 

R e m é l e m és kívánom, hogy a jelenlegi 
„feltáró" munkatársak, s majd az elkövet
kezendő új nemzedék is megtalálja ezt az 
ö römet az erdőfeltárásban, az e rdő szolgá
latában. 

Kép és szöveg: Zsilvölgyi Lászlóné 
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Képek a folyamatban lévő munkáinkból: 
1. Földútépítés: Istenmezeje, Hosszúoromi út 

2. Istenmezeje, Rákosvölgyi út stabilizálása kohósalakkal 



A NEFAG Rt adott otthont 
a központi erdősítési program megnyitójához 

Meglehetősen magas rangú delegáció jelent meg az ün
nepségen. Ott volt Horn Gyula miniszterelnök, Nagy Fri
gyes földművelésügyi miniszter, Kiss Péter munkaügyi mi
niszter, dr. Halmos Csaba, a Közmunkatanács Hivatalának 
vezetője és Dauner Márton, az Erdészeti Hivatal elnöke. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Közmunkatanács 
1997-ben három pályázati fordulót hirdetett meg. A beér
kező pályázatok támogatására két szakértő egymástól fgget-
lenül végzett értékelése után a Közmunkatanács tett javas
latot. A támogatások odaítééséről a munkaügyi miniszter 
határozattal döntött. 

A programmal kapcsolatos információkat Herényi Gyula 
főtanácsos (Közmunkatanács Hivatala) ad a 332-0906-os te
lefonszámon. 

Erdősítés i program 

Az 1998-2000-ben elvégezhető munkákat és ezek költ
ségét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Év 
Te lep í tés 

Á p o l á s , t iszt í tá s 
s tb . 

Összesen 
MFt Év 

ha f ö ha f ö ha f ö 

MFt 

1993 3 30 0 1 65 0 23 36 0 6 19 0 26 66 0 7 84 0 2 75 0 

1999 4 00 0 2 00 0 49 00 0 13 00 0 53 00 0 15 00 0 6 39 6 

2000 4 00 0 2 00 0 49 00 0 13 00 0 53 00 0 15 00 0 7 03 5 

(Az 1998. évi pályázati kiírást lásd az Erdészeti Lapok no
vemberi számában.) 

Az erdősítési munkák magukba foglalják az új erdők te
lepítését, erdőfelújítások pótlását és ápolását. 1997-ben a 
munkanélküliek foglalkoztatása nagyobb mértékben az er
dősítések ápolásában valósulhat meg a munkák gyorsabb 

elkészíthetősége miatt. 1997-ben hat megyében négy erdő
gazdaság területén mintegy 2000 fő foglalkoztatása valósul 
meg. 

Mivel hasonló kezdeményezés az elmúlt években már 
volt, a szerkesztő csendesen idézi a közmondást: 

„Nyugtával dicsérd a napot". 

Szebeni László vezérigazgató ad tájékoztatást 

A munkanélküli erdősítők 


