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A Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és
Erdõ Háza a 141. Vándorgyûlés programjainak folytatása-
ként, 2010. május 27-29. között „Erdõpedagógiai Szakmai
Mûhelyt” tartott Hetvehelyen a Sás-völgyben. A programot
Szõnyi János vezérigazgató-helyettes nyitotta meg.

A továbbképzés középpontjában a fenntarthatóság állt, an-
nak több oldalról történõ elméleti és gyakorlati bemutatása. Az
elõadásokon a „Fenntarthatóságra nevelés pedagógiája az erdei
iskolában”  – mit tartsunk fent és hogyan? –  „Az erdõ, mint a
fenntarthatóság záloga”, „A megújuló energiaforrások”, „Az er-
dészeti erdei iskolák szerepe Magyarországon”, „A 15 éves Mó-
kus Suli Erdészeti Erdei Iskola programjának bemutatása és ta-
nulásszervezési módszerek”, témákból kaptak ismereteket a
résztvevõk.

Nem véletlenül választottuk továbbképzésünk helyszínéül
Sás-völgyben az Erdõ Házát – a 15 éve mûködõ erdészeti er-
dei iskolánk új szálláshelyét, melyet május 18-án avattunk fel

– mivel a környezetvédelem és a fenntarthatóság az oktató-
központ minden tevékenységében jelen van. A házat nap-
elem, és aggregátor mûködteti, a vizet ásott kútból nyerjük.
Ezért az itt tartózkodók ennek ismeretében használják a há-
zat oly módon, hogy minél kevesebb felesleges energia hasz-
nálódjon el. 

Erdészeti erdei iskolánk környezeti nevelési programját a
NAT és a kerettantervek ismeretében állítottuk össze a terepi
adottságokhoz igazítva, kooperatív tanulási módszerekre és
egyéni, valamint szociális kompetenciafejlesztésre építve.

A továbbképzésen erdei iskolánk tanulásszervezési mód-
szereinek elméletét és gyakorlati megvalósításába is betekin-
tést nyertek a résztvevõk.

A programon elsõsorban pedagógusok, környezeti neve-
léssel foglalkozók, valamint erdei iskolai oktatók vettek részt.
A rendezvény zárásakor a képzés tanúsítványait Káldy József
vezérigazgató adta át ünnepélyes keretek között.

Fenntarthatóság az erdei iskolában

Pécsett tartotta 13. találkozóját az Európai Bányász Kohász Szövetség, amely ün-
nepség egyben a 8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész Találkozó is volt. A szakmai
konferenciát, kiállításokat, Év Erdésze versenyt, Bányászestet és megannyi szabad-
téri programot egybeölelõ négynapos rendezvény leglátványosabb eleme a szom-
bati díszfelvonulás volt, melyen a 2000-nél is több résztvevõ díszegyenruhába öl-
tözve, zeneszóval vonult végig a belváros utcáin, hogy végül a város megújult fõ-
terén, a Széchenyi téren közösen ünnepeljenek. Az erdészeket az Országos Erdé-
szeti Egyesület Baranya megyei Helyi Csoportja képviselte a látványos menetben. 

A következõ találkozó Hollandiában kerül megrendezésre a jövõ évben.
(Ferling)

Bányász–Kohász–Erdész Találkozó
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A harmadik oldal
„A teljesség igénye nélkül, néhány az elõttünk álló fela-
datok közül:

A külsõ kapcsolataink területén:
• Bizonyítsuk be, hogy az erdõben továbbra is mi, er-

dészek vagyunk otthon. Adjunk muníciót tagsá-
gunknak az érdekérvényesítõ érveléshez! 

• Gazdasági alapon is törekedjünk az önállóságunk
növelésére! 

• Hangsúlyozzuk a kezelt erdõállományok kedvezõ
hatását a klímaváltozásra, és a fa, mint megújuló
energiaforrás jelentõségét – azért, hogy továbbra is
a saját lábunkon állva szerezhessünk forrásokat
közcélú mûködésünkhöz.

• Tegyük nyilvánvalóvá, hogy az erdõgazdálkodás,
az erdõterület bõvítése maga a vidékfejlesztés! Nem-
csak azért, mert az erdõsült vidékeink gazdaságilag
elmaradottabbak, valamint az erdészet képes na-
gyobb számban alkalmazni képzetlenebb munka-
erõt, hanem: 
– Azért is, mert ez egy valódi vidéki szakma – a szak-

embereink minden kistelepülésen jelen vannak,
problémáikat ismerik, a saját bõrükön érzik.

– Azért is, mert mi rendelkezünk országosan mû-
ködõ ügyviteli és kommunikációs hálózattal,
kapcsolatrendszerrel, gyakorlati ismerettel – olyan-
nal, amivel bármilyen vidékfejlesztési program
levezényelhetõ.

– Azért is, mert bizonyítottuk: tulajdonosként és
vagyonkezelõként egyaránt mi vagyunk az erdõ-
területek legjobb gazdái, akik képesek megterem-
teni a gazdasági és a közérdek egészséges egyen-
súlyát!

• El kell fogadtatnunk magunkat, képesnek kell len-
nünk a párbeszédre környezetünk minden irányá-
ban. Egyértelmûvé kell tennünk kompetenciánkat a
döntéshozóknak és a partnereinknek.

• Naprakészebb kapcsolatot kell ápolnunk a médiák-
kal, tevékenységünk ellentmondásmentes megjele-
nítésére. Fontos feladatunk az elektronikus lehetõ-
ségek még jobb kihasználása.

• Kíséreljük meg a szakma érdekeit jobban megjele-
níteni az EU pályázati kiírásaiban! 

• Az Egyesület számára nyitva álló uniós forrásokat
megszerezve tovább bõvíthetjük tevékenységünk
mozgásterét.” 

Zambó Péter elnök „szûzbeszédébõl” idéztünk.

Ez a lapszám az FVM támogatásával jelent meg.
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„Pécs, németül Fünfkirchen, latinul Quinque Ecelesise, igen
régi nevezetes királyi város, Baranya vmegyében, a szõlõtõ-
kékkel gesztenyés, bikkes és tölgyes erdõkkel koszoruzott Me-
csekhegy déli oldalában, felette szép és regényes vidéken, Bu-
dához délre 30, Eszékhez 10 mfd. távolságra, saját postahiva-
tallal. Elosztatik belvárosra, és 3, ugymint budai, siklósi, és
szigetvári külvárosokra. A belvárosi házak általában csinos,
egészséges és kényelmes lakást nyujtanak. Csaknem mindnyá-
jának van udvara és kertje, mi az egészség állapotára jótékony
befolyást gyakorol. A külvárosi házak azonban még többnyire
zsuppal födvék, alacsonyok, és több helyütt nedvesek. A há-
zak összes száma 2113. Az utczák többnyire kövezettek. Az
utczavilágitás szépen halad. Nevezetesebb épületei: a székes-
egyház, melly hazánk legjelesebb templomainak egyike, akár
régiségét, vagy nagyságát, akár mûvészeti alkotmányait s gaz-
dagságát tekintjük. Már a romaiak alatt erõsítvény (castel-
lum) volt. Külsõ diszesitése a folyó század elején kezdetett, és
csak 1831-ben végzetetett-be. Az egész templom 136 lábnyi
magas tornyaival együtt faragott kõbõl épült. Déli és nyugati
oldalát nagy oszlopzatok ékesitik, s külsõ hossza 216, széle 130
láb a kápolnákkal együtt. Szobrászati alkotmányai a honi
szobrászatnak koronkénti állapotát tüntetik elõnkbe, vala-
mint az egész roppant épületen a történetek szelleme leng. A
városi és polgári kórház melletti templomok hajdan török me-
csetek voltak. A lyceum szentegyháza egyszerü stilben épült,
nagy és szép, két magas toronynyal ékeskedõ épület. Ezenki-
vül van még a Mindszentek temploma, az irgalmasok és rabok
egyháza. A szentegyházakon kívül emlitést érdemelnek még a

püspöki palota, növendékpapház, a gyönyörü fekvésû várme-
gye s a szép városház, s a káptalani és több csinos polgári há-
zak. Népessége Pécsnek 15,316 lélek, kik kevés izraelitát és
protestanst kivéve, mindnyájan romai katholikusok. Nyelvet
illetõleg a belvárost németek és magyarok, a szigeti külvárost
magyarok, a budai külvárost bosnyákok lakják; azonban ke-
vés egyén van, ki mind a magyar, mind a német nyelvet együtt
nem beszélené. Lakosai fõleg kézmüvekbõl, kereskedésbõl, az-
tán szõlõ és földmivelésbõl élnek. Czéhes mesterember 790
számláltatik, s a pécsi timárok, takácsok, asztalosok, és czipé-
szek igen dicsértetnek. Gyárak közül van egy jó hirben álló
papiros, továbbá rosoglioeczet-liqueur, különösen pedig egy
nagyszerü vasgyár (csetnek – pécsi névvel 200,000 pft. részvé-
nyeket alapitva) Répaczukor gyára megszünt. Fõ kereskedõ
helye Baranyának Pécs, melly a Duna jobb partjától 5, a Drá-
va bal partjától pedig 4 órányi távolságra fekszik, és nem csak
Somogy és Tolna, hanem még Verõcze és Bécs megyékkel is
nagy összeköttetésben áll. Csak maga a Mohács és Pécs közti
áruszállitás hiteles adatok szerint 300,500 mázsára tétetik.
Nevezetes ezenkivül a Zágráb, Kanizsa, Sopron és Bécs, továb-
bá Szeged és Pécs közti áruszállitás. Elõmozditják ez élénk
közlekedést a hajózható Duna és Dráva, az igen jó baranyai
országutak, a posta és szorgalomkocsik, a 4 országosvásár, és
szerdán és szombaton tartott igen népes hetivásárai; s a bõség-
gel levõ jó fuvarosok, miután a baranyai magyar nagy hajlam-
mal bir a fuvarozásra, s ezek Bécsben, Gräczban, Zágrábban,
Pesten otthonosok; s végre a takarékpénztár. Tudományos in-
tézetei közül elsõ helyen kell emlitenem a püspöki lyceumot,

Visszanézve évekre a vándorgyûlésekrõl szóló beszá-
molókat, majdnem mindegyik idõjárás-jelentéssel
kezdõdött. Többnyire áldottuk a szerencsénket, hogy
ragyogó verõfényben, optimális körülmények között
zajlott, ha más nem, a terepi program. Valószínûleg a
Természetfelelõs megelégelhette önhittségünket, és
ijesztésül már napokkal az esemény elõtt megnyitotta
az ég csatornáit. El lehet képzelni, hogy milyen aggo-
dalmat keltett mindez a rendezõkben, akik a sikerért
különféle alternatívákon gondolkoztak. Némi túlzás-

sal – és sajátos humorral – már arra is gondolhattak,
hogy a zengõi programot is csak csónakkal tudják
megoldani. De félre a tréfával, hiszen már a Pezsgõ-
házban elköltött ebéd alatt oszlottak az esõfelhõk, és
mint Káldy József vezérigazgató mondta: „Figyeljétek
meg, sütni fog a nap, mire a megnyitóra sor kerül.” És
úgy is lett. De mielõtt megnyitnánk a vándorgyûlést,
az eddigi szokáshoz hûen ugorjunk vissza másfél év-
századot, és nézzük meg, mit írt Fényes Elek 150 évvel
ezelõtt Pécsrõl.
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mellyben ezelõtt a philosophiai és jogtani tanulmányok szinte
úgy tanittattak, mint akármellyik királyi akadémiában. Az uj
rendezés szerint mikép fog átalakittatni, jövendõben látand-
juk meg. E jeles intézet felállitását a korán elhunyt nagy haza-
fi b. Szepessy Ignácz pécsi püspöknek köszönhetjük, ki csu-
pán készpénzben 100,500 p. forintot tett le a lyceum állandó
alapjául, mellyhez még 16,000 pf. könyvnyomdát is állitott. E
lyceum tulajdonához tartozik egy jeles 16,000 kötetnyi nyilvá-
nos könyvtár, mellynek elsõ alapitója a feledhetlen Kumo pé-
csi püspök, ujjá teremtõje pedig ismét b. Szepessy Ignácz va-
la, hozzá kapcsolt ásvány és természettani gyüjteménynyel. A
lyceumon s több elemi iskolákon kívül van itt még egy kath.
püspöki papnövelde; gymnasium, mellyben a cistercita atyák
magyarul és németül tanitanak; tanitóképzõ-intézet, katona-
növendék ház és 52 számu magyar gyalog ezred számára, és
végre kisdedóvó. Jótékony intézetei számosok; s ezek közül a
polgári kórház, és az irgalmasok kórháza különösen emliten-

dõk. A lakosok egészségére felügyel 10 orvostanár, 2 orvosse-
bész tanár és 10 sebész. Gyógyszertár van 3, s fördõje is ennyi;
de ezekbõl csak a vasfördõ bir gyógyerõvel. De mulató helyek-
ben sem szûkölködik Pécs; mert van egy 1839-ben épült szin-
háza, sétatére, több nyilvános kertje és vendégfogadója; s
ezenkivül ritka város bir olly bájoló környékkel, mint Pécs. E
város fõvárosa levén Baranyának, ez okból székhelye a megyei
fõnöknek, és a megyei törvényszéknek; azonban mind a mult,
mind a jelen idõben virágzását, gyarapodását az itt székelõ
gazdag kath. püspöknek és káptalannak köszönheti. A pécsi
püspökséget már Szent István állitotta; s mostan kiterjed me-
gyéje egész Baranya, Tolna; továbbá Somogy és Verõcze megyék
egy részére. Számlál egy székes káptalant 10 valóságos kano-
nokkal, 2 jövedelmes apátságot; 2 jövedelmes prépostságot, 22
alesperestségben 158 plebániát, s 8 szerzetes házat. – Pécs ki-

terjedése 1 1/5 mfd, vagy is 12128 hold, legelõ 788 h., tavak
3 h., erdõ 5020 h., adómentes telek 30 hold. A határ egy rész-
rõl csupán apró domboktól átmetszett rónaság, más részrõl
pedig hegyes. A Tetye vize, melly a város felett fakad, sebes
eséssel felhömpölyögvén, miután a budai külvárost a belvá-
rostól elkülönzi, a város egész határát keresztülfutja, s folyá-
sában 4 pokróczkallót, 1 fürész, 1 olaj, 1 papiros, és 16 lisztõr-
lõ malmot hajt. Az egész határban fõkép szép hegyei és regé-
nyes termékeny völgyeiben 100 forrásnál több találtatik; s
ezek közül több vascsöveken a város nyilvános szökõ és ma-
gánkutjaiba vezettetik. Szántóföldjei, valamint rétjei igen ter-
mékenyek, s a rónán haszonvehetlen darab alig van, kivált
mióta a város a réteket árkokkal keresztülhuzatván, a pos-
ványságokat kellemes kaszálókká változtatta. A lakosok jöve-
delmének fõ kutfeje a bortermesztés, melly szép fekvésû szõ-

lõhegyén igen becses fejér és vörös borral fizet. Ezenkivül
gesztenyés erdeje is szép, s gyümölcsei édességük s jó izük
miatt hiresek. Nemesebb almafaj eddigelé 61 találtatik, jólle-
het a meszes föld nem igen kedvez neki; körte 66, baraczk 35
(az itteni õszi baraczkok különösen szépek), szilva 26, cseresz-
nye és megy 13 faj. Zöldség a számos kertekben annyi termesz-
tetik, hogy az talán sehol sem olcsóbb mint a pécsi piaczon. Vi-
rágkedvelõ is igen sok van Pécsett. Erdeje fõleg tölgy, bikk, az-
tán szil, kõris, hárs, tatár ihar, feketegyürü és somfákból áll, s
a városi pénztár jövedelmének legfõbb ágát teszi. A Mecsek
hegynek itt is fõ alkotó része a kemény közönséges mészkõ,
melly helyenként veres és fekete, a legtisztább simázatra alkal-
mas márvány halmozatokon nyugszik. Némelly ágyazatjaiban
a szappanföldnek, és a tiszta agyagnak területei láthatók; al-
jain pedig délkelet felé kagyló vagy csigaméz osztályok szem-
lélhetõk. Az itt találtató kõszénnek különféle nemei közt leg-
több a fekete fényes kõszén; ennek ágyazatjai változólag ho-
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mokkõvel össze vannak keverve, mellyek mindenféle kõmü-
vekre és malomkövekre fordittatnak. – Pécsnek elsõ eredete
homályban van; de a romaiak alatt már nevezetes város volt, s
Sopiánána név alatt az egész Pannonia Valeria kormányszéke
s fõ hadikormánya itt vala. Ez okból Olaszországot kivéve, ke-
vés város létezik, mellyben annyi romai emlék találtatnék,
mint Pécsett. A városnak akármellyik része ásatik, mindenütt
épületromok, pénzek, sirboltok, hamvvedrek, stb. találtatnak.
Sopiánát a hunnok, s avarok sem törölhették el egészen, mert
a magyarok bejövetele után azonnal megjelenik a jelesebb vá-
rosok közt. Azonban a középkorban városunk már nem sopia-
na, hanem Quinque-Eeclesiae vagy Quinque-Basilicae név
alatt jön elõ; s innen vette német nevét is Fünfkirchen, vala-
mint magyar nevét is Pécs, e tót szótul pet, melly ötöt jelent,
kölcsönözhette. – Szent István már itt püspökséget alapitott.
1046–1055 között Pécsett temettetett el Péter király. A 1064-ik
husvétkor az itteni székesegyházban koronáztatott meg Geyzá-
tól harmadszor Salamon király. 1367. I. Lajos hires academiát
állit, mivel honi városaink közt jelesebb és e czélra alkalma-
sabb nem vala. A nagy Mátyás többször fordult meg váro-
sunkban, és hõs fia János herczeg, a reá nézve szerencsétlen
sárvizi ütközet után, a megmentett szent koronával Pécsett
keresett menedéket tántorithatlan hive, Zsigmond pécsi püs-
pöknél. 1495. martius elején Pécsre jött Ulászló király, s a fel-
lázadt, de már megtört Ujlakyt szabad menetrõl biztositván,
magához bocsátotta s kegyelmébe visszafogadta. Martius 3-
kán hushagyón a király nagy vendégséget adott, mellyhez 8 fo-
rinton kések és néhány vég gyolcs vétettek abroszok és asztal-
kendõkre. Mart. 24-kén török követ jött a még városunkban
tartózkodó királyhoz, és 27-kén megköttetett vele a béke. A
mohácsi ütközet után azonnal felgyujtatott Pécs a vad Török
által, s az egész város, a váron, s a benne levõ székestemplo-
mon kívül hamuvá tétetett; lakosai pedig összekonczoltattak.

Kitakarodván a Török, Pécs Zápolyának volt kénytelen hó-
dolni, ki azonnal Sulyok Györgyöt nevezé ki pécsi püspöknek;
de ez nem sokára áttért Ferdinand részére. 1528 febr. 19-kén
Esztergomban városunknak uj szabadalom levelet adott Ferdi-
nand. Pécs azonban a szabadalommal alig élt, mert 1529-ben,
midõn Solimán ismét tömérdek haddal jöve honunkba Zápo-
lyát segitendõ, Zápolya a pécsi püspökséget a nem pap Szere-
csen János tolnai fõispánnak adományozta, ki azt hatalmas
karral meg is tartá urának. Szerecsen halála után is Zápolya
hatalmában maradt Pécs, ámbár Ferdinand, miután Sulyok
György tõle Zápolyához visszatért, a hires történetirót Brada-
ricsat nevezte pécsi püspökké. Miután 1541-ben Szolimán csá-
szár Budát elfoglalta, hazamenet Pécs városát kezdé ostro-
molni, de Athinay Simon várnagy gyõzelmesen védte azt a
roppant török had ellen, úgy hogy a leghatalmasabb szultán-
nak szégyennel kellett az ostrommal felhagyni. 1543. jul. 20-
kán Soliman Pécset elfoglalja, miután az örsereg gyalázatosan
megfutott, s a püspök Veszprémbe vonult, a szegény lakosok
pedig elszéledtek volna. Így jutott török kézre a szép virágzó
város, mellynek akkori jelességét eléggé bizonyitja az ismert
közmondás: „Németnek Bécs, Magyarnak Pécs” Solimán az
elfoglalt várost sandzsákság székhelyévé tette, és a budai heg-
lerbég hatósága alá vezette. Régi fénye helyébe törökös ronda-
ság lépett, és hajdani szabadságát vad, sõt baromi önkény vál-
tá föl. Elõször Derwis-Aly nevü elõkelõ török család, ennek
kihaltával pedig Zlaistán basa tulajdonává lett, és nem csak
török földesurának tartozott nagy adót fizetni, hanem azonki-
vül a szultánnak is, kinek egyszersmind minduntalan számos
katonát volt kénytelen adni, és ingyen munkával is szolgálni.
1629-ben Sennyei István váczi püspök így irt Pécsrõl: Pécs vá-
rosa olly nagy mint Bécs; van benne 40 kath., és körülbelõl tö-
rök és eretneklakta 1000 ház. A fõtemplom mecsetnek hasz-
náltatik. 1664. jan. 28-kán Zrinyi, vezértársával, Hohenlohé-
val 16,000 magyar és 9000 német katonával a várost roham ál-
tal elfoglalta; innen az eszéki hidak felégetésére sietett, mia-
latt Hohenlohe a várat ostromlá, de be nem veheté; mellynél
fogva febr. 7-kén a vezérek felgyujtották a várost, és megokkal
vivén keresztény lakóit 10 óra felé elhagyták azt, elébb min-
den házat kiprédálván. A tömérdek zsákmányból látható,
hogy Pécs a Török alatt is derék és gazdag város volt. Mi a val-
lást illeti már az elsõ reformatoroknak iskolájuk volt Pécsett,
1588-ban pedig a pécsi polgárság nagyobb résre arianus volt.
1629-ben csak egy külvárosi templomocskájuk volt Pécsett a
katholikusoknak, hol három egyházi és két jesuita világi ruhá-
ban szolgáltak, hogy biztosabbak legyenek a törököktõl. Lot-
haringiai Károly megvevén Budát, badeni Lajos herczeget 13
ezreddel Pécs felé küldé, ki october közepén meg is érkezett.
Sok török vonult akkor Pécsre, mint legbiztosabb erõsségük-
be, ezt utolsó lehelletig védelmezendõk; mindazáltal nem so-
kára Lajos véres rohammal ura lett Pécsnek. A rohamnál elsõ
volt Makár János huszárezredes, bátor legényeivel nem messze
a székesegyházhoz törvén át a falakon. E hõs tetteért Makár
egy török házat nyert a városban, aztán az ugynevezett pasa-
malmot, és az egész szõlõhegyet, melly most is róla neveztetik
Makárnak. Az adománylevél a város levéltárában találtatik. A
város bevétele után csakhamar a vár is keményen ostromoltat-
ván, a török várörség feladá ezt, szabad költözést nyervén
Szigetvárba. Az uj atyai kormány pártfogása alatt mindjárt
idülni kezdett Pécs. Az itt maradt és keresztény hitre tért szá-
mos török és bosnyák lakókhoz igen sok uj szálló jött, nem
csak honunk, hanem, ugyszolva, Europának minden részébõl,
mint Pécsnek azon korszaki németül irt polgárjegyzéke bizo-
nyitja. A német birodalom sváb kerületébõl egész szállitvány
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jött és 1691-ben Vechy fõparancsnok által azon joggal ruház-
tatott föl, hogy különös birót választhasson magának, ki a vá-
ros tanácsosai közt szék és szavazattal birjon; oszolván egyéb-
kint is a polgárság három részre, n.m. magyar, német és illir
nemzetre. 1687-ben aug. 8. a hires Rodanay vagy Rodanovich
Mátyás már pécsi püspöknek neveztetett; mire megnyiltak is-
mét a templomok, helyreállittattak több kolostorok és hely
méretett ki néhány ujnak épitésére: mecset is több változtaték
át ker. szentegyházzá. 1688-ban még kevés katholikus találta-
tott Pécsett, többség reformatusokból, s óhitüekbõl állott; de
késõbben a n.c. óhitüek egyesitettek, s a pécsi tanács 1692-ben
ünnepélyesen megfogadta, hogy határaiban nem kath. embert
nem türend, sem házasságot, kiörökités büntetése alatt,
ollyannal nem köttetend. 1704-ben Rákóczinak egyik alvezére
Sándor László 300 kuruczczal Pécset megtámadván, a város-
ban iszonyu öldökléseket és pusztitásokat vittek végbe, dühös
bosszujok áldozatjai fõkép a németek és ráczok levén. Azon-
ban 6 hét után Herberstein cs.k. tábornok 12,000 rácz katoná-
val Pécs segitségére sietvén, a kuruczok elhagyák Pécset; de a
szegény város oltalom helyett még pusztulásnak néze elébe,
mert a ráczok nem felejtvén hitsorsosaik üldöztetését s kiüze-
tését a városból: a katholikusokat, különösen a papokat legyil-
kolák, a templomokat lerombolák vagy megfertözteték, szóval
a tatárokat kegyetlenségben jóval felülmulták. 1720-ban a n.c.
óhitüek végképen kiüzettek, s templomuk elvétetvén börgyár-
rá alakittatott, melly jelenleg Ereth timár birtokában van.
1780-ban jan. 21-kén kelt oklevélben Maria Theresia Pécset
királyi várossá teszi, váltságul 62,888 f. 80 8/9 denárt fizetvén
a püspöknek és káptalannak. 1802-ben Pécsrõl Gyõrbe vite-
tett a királyi academia, de e hiányt bõven kipótolá késõbb b.
Szepessy Ignácz pécsi püspök lyceumával, mint ezt a város lei-
rásánál bõvebben emliténk.”
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A Dóm téren a Fekete Gyémánt
Fesztivál Fúvószenekar szolgáltatta
térzene hangjaira gyülekeztek az
erdészek, majd Káldy József vezér-
igazgató lépett a mikrofonhoz. 

„Dr. Dulánszky Nándor pécsi me-
gyés püspök máig igaz gondolatokat
fogalmazott meg 1884-ben az elsõ pécsi
vándorgyûlés ebéd utáni köszöntõjé-
ben: Aki az erdõt mûveli, az emberiség
leghasznosabb céljait mozdítja elõ, aki
pusztítja, pusztítja a kultúrát is, mert
ahol nincs erdõ, ott nincsen az ember-
nek helye. Üdv az erdésznek!

Kedves vendégeink, kedves erdész
barátaim, kedves pécsiek!

Tisztelettel és barátsággal köszönte-
lek benneteket, Önöket az OEE 141.

Vándorgyûlésének nyitányakor Pécsett,
Európa kulturális fõvárosában. Pécsett
a világörökség részét képezõ ókeresz-
tény sírkamrák szomszédságában, a
csodálatos székesegyházunk elõtt. 

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy
újra – immár hetedik alkalommal –
együtt lehetünk itt Pécsett olyan elõdök
nyomába lépve, mint 1884-ben Tisza La-
jos, Bedõ Albert, 1935-ben Waldbott Ke-
lemen báró és 1978-ban Madas András. 

Ez kötelez is és irányt is mutat. Ehhez
igazodva, ebben a szellemben állítottuk
össze a délutáni szakmai programot. 

Kedves Vendégeink! 

Pécs, a Mecsek, mi, a rendezõk, na-
gyon vártunk már benneteket, vártuk
ezt a pillanatot. Vártuk, hogy városunk
megújulásával büszkélkedhessünk.
Vártuk, hogy Ti is részesei lehessetek
ennek a nagy ívû értékteremtésnek.
Vártuk, hogy örömeinkrõl beszámol-
hassunk, hogy csapatunk szakmai hit-
vallását elmondhassuk. Vártuk, hogy
Egyesületünk új vezetése bemutatkoz-
zon. Örülök, hogy itt vagytok. 

Kedves Vendégeink, kedves erdész
barátaim! Szép napot kívánok minden-
kinek. Éljen az Egyesület!” 
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Dr. Páva Zsolt polgármester kö-
szöntõjét Erb József képviselõ ol-
vasta fel.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlésé-

nek nevében üdvözlöm az Országos Er-
dészeti Egyesület közgyûlésének részt-
vevõit!

Örömömre szolgál, hogy a 141. Ván-
dorgyûlésre Pécsett kerül sor. Idén
ugyanis az évezredes múltat magáénak
tudó Pécs történelmi jelentõségû dolgot
él át. Egy évig hivatalosan is Európa
Kulturális Fõvárosa vagyunk. A rang
megtiszteltetés számunkra, de mi tud-
juk, városunk már évszázadok óta Eu-
rópa egyik kulturális központja. Kéte-
zer éves múltunk, történelmünk, kultu-
rális örökségünk feljogosít bennünket e
büszke cím viselésére. Nem a Pécsett
zajló építkezések, a megújuló közte-
reink, hanem a városlakók szellemisé-
ge, a hagyományok tisztelete, s a termé-
szeti értékek iránti nyitottság tesz min-
ket fõvárosivá.

Pécs abban a szerencsés helyzetben
van, hogy el sem kell hagynunk a város
közigazgatási határát, ha erdõbe szeret-
nénk lépni. A Mecsek lábához épült vá-
rosunk mindennapjai szorosan kötõd-
nek az erdõhöz, ami nem csak kikap-
csolódási lehetõséget, de megélhetést is
nyújt sokaknak.

A Mecsek Erdészeti Zrt. már hetedik
alkalommal ad otthont a találkozónak.
A házigazda státusz elismerése annak a
munkának, melyet a cég munkatársai,
vezetõi és kétkezi dolgozói végeznek.

Köszönet illeti a Mecsek Erdészeti
Zrt.-t azért a tevékenységéért, mellyel
városunk kulturális életébe bekapcso-
lódik. Pécs fejlõdése számára kiemelke-
dõen fontos, hogy növelje idegenfor-
galmi vonzerejét, minél több turistának
tudjon vonzó célpontot felkínálni. A
Mecsextrém Park létrehozása, az erdei
iskolák mûködtetése, vagy a szakmai
konferenciák pécsi megrendezése ezt a
célt segítik elérnünk.

A mostani vándorgyûlés alkalmával
felavatni tervezett erdészeti emlék-
hely megörökíti az eddigi erdõgazda-

sági munkát, egyúttal figyelmezteti a
következõ generációkat a természeti
környezet megóvására. Hozzátartozik
a kultúránkhoz, Pécs kultúrájához,
hogy tiszteljük az erdõt és hasznosítá-
sa mellett gondoskodjunk fennmara-
dásáról.

Kérem, a nálunk töltött idõ alatt fe-
dezzék fel kétezer éves városunk kü-
lönlegességeit, tapasztalják meg az utá-
nozhatatlan pécsi életérzést! Bízom
benne, hogy valamennyien számos kel-
lemes emléket visznek magukkal haza
a Mecsekaljáról.

Kívánom, hogy töltsenek el néhány
hasznos és szép napot Európa Kulturá-
lis Fõvárosában!

Ezután a vándorgyûlés fõszerve-
zõje, Vassné Papp Viktória a Mecsek
Táncegyüttes mûsorát konferálta
fel, majd a résztvevõk elindultak a
szakmai programokra.
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A program résztvevõi a korlátozott férõ-
helyek miatt két csoportba osztva az
egyik, illetve a másik végébõl kezdve
járták végig a tervezett állomáshelyeket.

Az elsõ bemutató egy hajókirándulás-
sal igyekezett „testközelbõl” szemléltetni
a Dráva folyót. A csapadékos idõjárás-
nak (is) köszönhetõen elég magas vízál-
lás mellett lehetett a kanyargós folyón fel-
felé haladni, miközben a part menti er-
dõk csodálatos látványa tárult elénk. Az
Olaszországban 1228 m-es magasságban
eredõ folyó még négy országot érintve
Almás községnél, horvát területen tor-
kollik a Dunába. A 749 km-es útja során
16 vízierõmûvet táplál, hogy aztán a ma-
gyar szakaszon már ne tudjon hordalé-
kot lerakni, amivel önmagának meder-
mélyülést, az erdészeknek erdõfelújítási
problémákat okoz. Az út során rövid is-
mertetés hangzott el az úgynevezett „Õs-
Dráva” programról, mely az itt élõ embe-
rek megélhetését javítaná a természeti
állapot megõrzésével, õsi, a tájhoz kötõ-
dõ foglalkozások megtartásával.

A partraszállást követõen középkori
lakomát idézõ vendéglátás várta a részt-
vevõket. Nem okozott gondot a malac-
sült fatányérból, kézzel, evõeszköz nél-

küli elfogyasztása, amit némi jóféle villá-
nyi vörösborral lehetett leöblíteni. A fa-
kupákba a bort korhû ruhába bújtatott
menyecskék töltögették, így nem csoda,
ha a hûvös idõjárás ellenére elég szom-
jasnak mutatkoztak a vendégek. Az ét-
kezést színesítette és a XVI. századba re-
pített vissza a szigetvári Zrínyi hagyomá-
nyõrzõk jelenete, amelyben egy leány-
rablást követõen a bûnös törökökön ver-
ték el a port egy izgalmas viadal során.

A program vendégei a Dráva partjá-
ról autóbusszal a Bükkhát erdõrezervá-
tumba tartva ismerkedhettek az ormán-
sági tájjal, az itt élõk történelmével. A
falvakon áthaladva futó pillantást kap-
tak a hátrányos térség fejletlen viszo-
nyairól, sanyarú sorsáról.

Az erdõrezervátumba érkezve sokan
a bükköt keresték, de a leginkább csak
a nevében megtalálható fafaj különle-
gességnek számít a területen. A bükk a
Dráva folyó mentén szórványosan szá-
mos helyen fellelhetõ, fõleg a ritka bük-
kös-kocsányos tölgyes állományokban.
A vendégek a múlt erdõgazdálkodását
jellemzõ és a mai állapotot eredménye-
zõ erdõkép értékelése után megismer-
kedtek a jelenlegi tölgyfelújítási mód-

szerekkel, majd a folyamatos erdõborí-
tottság fenntartására irányuló – ma még
kísérleti stádiumban lévõ – lehetõsé-
gekkel. Sajnos nem állnak még rendel-
kezésre tapasztalatok, hogy lassan nö-
võ fényigényes fafajok esetében milyen
módszerekkel lehet a folyamatos erdõ-
borítást kocsányos tölgyes állományok-
ban kialakítani. A szakmai vélemények
erõsen megoszlottak e tekintetben, de
abban könnyen egyezségre jutottunk,
hogy nagy vadlétszám esetén minden
próbálkozás meddõvé válik.

Akik a vizes terepi viszonyokat el kí-
vánták kerülni, a vajszlói Kodolányi
múzeumba látogathattak el, ahol meg-
ismerkedhettek az író életével, az er-
dészszakmához fûzõdõ kapcsolatával.

A hosszúra nyúló program végezté-
vel már csak a baráti találkozó kezdeté-
re idõben történõ érkezés módja vált iz-
galmassá.

Molnár Tamás

Dráva – Ormánság Sellye, magy. m. v. Somogy vmegyé-
ben, Baranya vmegyétõl egészen kö-
rülvetetve: 340 kath., 703 ref. lak.,
ref. anya, kath. fiókszentegyházzal.
Termékeny határát az árvizek járják.
Marha és sertéstenyésztése virágzó
karban áll. F.u.gr. Batthyányi Iván.
Ut. p. Szigetvár.
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Példátlan ajándéka a sorsnak egy
erdész számára, hogy azt a munkát,
amelyet maga tervezett meg és
munkatársaival végrehajtott, 40 év-
vel késõbb egy szakmai közönség-
nek bemutathatja.

A történetünk ezen a helyen és ezen
a szinten kezdõdött 1970-ben azaz
negyven éve. A Pécsi Hõerõmû ugyanis
mûködése melléktermékeként évente
1.8 millió tonna pernyét juttatott a város
légterébe hatalmas környezet szennye-
zést okozva. Ennek a mennyiségnek a
felét vízzel zagyolva – csökkentve a lég-
köri ártalmat – földsáncokkal körülvett
30–40 hektáros zagykazettákba szi-
vattyúzta,  A száraz pernye a legkisebb
szél hatására porfelhõvel lepte el a vá-
rost, amelynek megkötése létkérdéssé

vált. 1974-ben az Árpádtetõi erdészet
vezetõjeként kaptam meg a feladatot e
környezetvédelmi rekultiváció megol-
dására, amelyet tervezés után munka-
társaimmal együtt 10 éven át végez-
tünk. Itt kell tisztelettel kiemelnem en-
nek az Európában ma is egyik egyedü-
lálló biológiai rekultivációnak közvet-
len irányítóját, a korán elhunyt Szabó
Róbert mûszaki vezetõt és 30 fõs telepí-
tõ csapatát.

Milyen célokat fogalmaztunk meg a
tervezés, ill. kivitelezés során?  

– Lehetõleg gyorsan záródó, össze-
függõ zöldövezet alakuljon ki a por
megkötése céljából.

– A telepítendõ fa- és cserjefajok vi-
seljék el a már jellemzett „talajt” és szél-
sõséges klímát.

– A pernyehullásból eredõ szennye-

zõdést viselje el a vegetáció, azaz a „hi-
deg zóna”.

– Önmagát egyensúlyban tartó stabil
életközösség alakuljon ki.

– A város közelségét tekintve esztéti-
kailag is kedvezõ képet adjon.

Szólnom kell még a tározók rézsûi-
nek betelepítésérõl, amelynek kettõs
szerepe volt. Egyrészt a földhányások
eltüntetése, másrészt, mint a fennsíkok
mezõvédõ sávja mûködött.

Negatív élményként kell említenem
a város közelsége miatti tûzeseteket 

Tisztelt Vendégek!
Összefoglalásként elmondhatom,

hogy 1974-tõl kezdõdõen 10 év alatt
120 ha sikeres, Európában ma is egye-
dülálló biológiai rekultivációt hajtot-
tunk végre amely eljárás 1984 óta sza-
badalommal védett. Sikerült Pécs város
déli peremén egy olyan stabil környe-
zetvédelmi életközösséget létrehozni,
amelynek ma állandó lakói a fácánok,
mezei nyulak, rókák és az õzek.  

A mecseki szénbányászat 
története

„a város legnagyobb kincse a kõszén
s hihetõ ez leend valaha indoka a város
felvirágzásának „

(Náray János püspöki számtartó
1845)

A Mecsek hegység olyan pontján áll-
nak, ahol csodálatos panoráma ad kere-
tet a Középsõ Mecsek déli oldalán te-
nyészõ, zárt száraz tölgyeseknek, ugyan-
akkor elénk tárulnak a 200 éves kõ-
szénbányászat emlékmûvei. 

Selmec óta ismert a közös bölcsõ, a

Biológiai rekultiváció
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bányászat és erdészet kapcsolata. Kevés-
bé ismert viszont az a tény, hogy a me-
cseki kõszénbányászat legelsõ tudomá-
nyos írásos feljegyzései egy országos hí-
rû botanikust dicsérnek. 1799-ben a
Pécs környékén botanizáló Kitaibel Pál
a Lámpás-völgyben – közvetlenül alat-
tunk – sajátos tárómûvelés nyomaival ta-
lálkozott. A neves tudós 1808-ban foly-
tatva botanikai gyûjtõútját már ilyen
szempontokat is figyelve írta le a pécsi,
vasasi, mázai kõszénkibúvásokat. A me-
cseki kõszén elsõ szakszerû leírása a re-
formkor híres pécsi tudósától Nendtvich
Károlytól származik 1851-ben. 

Az, hogy a kõszéntelepekbõl kik és
mikor termeltek elsõként, valószínûleg
örök titok marad. Tény viszont, hogy az
1770-1780-as években a helyi tûzzel
dolgozó mesteremberek kezdték a sze-
net a felszíni kibúvásokban fejteni, leg-
elsõként a Lámpás-völgyben. (A nevét
is a lámpákkal megvilágított felszínrõl
induló tárókról kapta.) Ahhoz azonban,
hogy a rendkívül értékes mecseki kõ-
szén nagyipari bányászata meghatározó
szerepet játsszon Pécs és környéke éle-
tében szükség volt egy valóban nemes
értelemben vett multinacionális nagy-
vállalatra, mint az 1829. január 24-én
alapított Duna Gõzhajózási Társaságra. 

A mecseki szénvagyon, amely Pécs
környéki, Komló környéki, illetve Észa-
ki (Máza, Váralja, Nagymányok) bánya-
vidékre oszlik 1100 méter mélységig 1,6

milliárd tonna! 1500 méter mélységig
mintegy 3,0 milliárd tonna! A mecseki
szénbányászat 200 éve alatt kitermelés-
re került 220-240 millió tonna kokszol-
ható fekete kõszén. E számokból látha-
tó, hogy a mecseki kõszén-elõfordulás
szénvagyon-fedezete több száz éves
termelésre volna elegendõ. 

Erre mi történt? A XX. század végi,
mindmáig vitatható nemzetgazdasági
értékelés nem tartotta elviselhetõnek a
mecseki kõszén kitermeléséhez szüksé-
ges társadalmi ráfordítást, ezért a földa-
latti mûvelésû mecseki szénbányák be-
zárása mellett döntött. Valójában lefe-

jezték a több mint 14 000 bányászt fog-
lalkoztató kiemelt nemzetgazdasági
ágazatot, akadálytalan utat nyitva a kül-
földi kõolaj- és földgázlobbinak. Ná-
lunk felelõsségteljesebb nemzeti kor-
mányok egyike sem döntött így a szom-
szédos országokban. Mindenki igyeke-
zett a legkisebb energiafüggõségi vi-
szonyba kerülni a globális külpiaccal. 

Joggal vetõdik fel a kérdés: Van a be-
látható idõn belül megoldás a felelõtlen
döntés módosítására szénvagyonunk
hasznosítása tekintetében?

A válasz igen, van. Az északi bánya-
mezõben (Máza, Nagymányok) megku-
tatott 400 millió tonna szénvagyon kiter-
melése és többcélú hasznosítása egyet-
len tulajdonos komplex programjaként
2010-ben elkezdõdik! A bányászati jog-
gal rendelkezõ tulajdonos, Calamites
Kft. újra mûvelésbe vonja a térséget. A
tervek szerint 2x300 MW-os elektromos
áramot termelõ erõmûvet fûtenek a kez-
detben külszínen induló fejtéssel, majd a
tektonikai gyûrõdések miatt ferdén lefu-
tó rétegeket ún. ferde aknákkal tárják
fel, amelyek egyben gépjármû szállító
pályaként is mûködnek kellõ technikai
biztosítással. A kezdetben 100 ezer ton-
nás kitermelést folyamatosan bõvítve,
akár több ezer munkahely teremtése is
megvalósítható.

Dr. Papp Tivadar
nyug. vezérigazgató-helyettes

címzetes egyetemi tanár
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A pécsváradi lõtéri találkozóra érkezõ
buszokat viharos erejû szél köszöntötte.
Az idõjárási körülmények miatt baleset-
veszélyes Zengõ-hegyre tervezett túrát
egy, az elõzetes tervek és híresztelések
ellenére jóval kényelmesebb séta vál-
totta fel.  A lõtéri sorompótól az erdõ-
gazdasági úton haladtunk a Diós-kútig,
majd innen a turista utat követve jutot-
tunk Kisújbányára a Kelet-Mecsekben
szervezett szakmai programok találko-
zási helyére. 

Utunk a Zengõ északi lábánál veze-
tett, az átalakító üzemmódba sorolt Ré-
kai tömb határán. Ez egy 600 hektáros,
70%-ban 60-90, 30%-ban 90-100 éves
korosztályba esõ, õshonos kemény
lombos fafajokból álló erdõket magába
foglaló terület. Itt az idei évtõl végrehaj-
tott munkák legfõbb hosszú távú célja a
szálaló erdõszerkezet kialakítása, a ter-
mészetvédelmi elõírásokat és igényeket
messze szem elõtt tartva. 

Utunk során az elsõ megállóhelyen a
kialakított és országosan használatban
lévõ  nevezéktanról és a kezdéskor ki-
tûzendõ, és a következõ évtizedekben
(századokban) követendõ célokról be-
szélgettünk.

A második stációnál egy, az idei év-
ben már fahasználati tevékenységgel
érintett, és az átalakítás kezdõ fázisában
lévõ növedékfokozó gyérítést néztünk
meg. A 60 éves bükkös-kocsánytalan
tölgyes fafaj összetételében, szerkezeté-
ben, termõhelyi jellemzõiben (stb..) al-
kalmas a kiinduló állományra alapozott
szálaló erdõvé alakításra. Elsõ lépésként
megkerestük az értékfákat, melyek ko-
ronaalakítására, uralkodóvá válására fel-

sõ szintû gyérítéssel nagy gondot fordí-
tunk. Ezen fák (nagyrészt tölgyek) egye-
dei fogják alkotni az évtizedek alatt ki-
alakuló szálaló erdõkép árnyaló szintjét.
Azokon a területrészeken, ahol már
megjelent újulatot találtunk, ott kisebb
lékek nyitásával próbálunk annak meg-
maradásáról és fejlõdésérõl gondoskod-
ni. Ezen üzemtervi ciklusban marad
érintetlen részterület is viszont újulat
nélküli (fõleg bükkös, gyengébb minõ-
ségû faanyagot adó részeken), nudum
körülmények között a lombsátor cso-
portos, egyenlõtlen erélyû meglazításá-
val indukáljuk az utódnemzedék megje-
lenését. Nem titkolt távlati célkitûzés mi-
nõségi, dimenziós faanyagot adó fák
nevelése, melyek maximális folyónöve-
dékérõl a folyamatosan fenntartott fény-
helyzet gondoskodik. 

A program során mindvégig jellem-
zõ volt az élénk érdeklõdés és véle-
ményalkotás, ami biztosan a felvetett
problémák és megoldások aktualitását
is bizonyítják. Mindenki tudja, hogy az
erdõben, kollégákkal beszélgetve az
idõ gyorsan telik.  Ez sajnos itt sem volt
másképp, így a Kisújbányáig vezetõ út
hátralévõ részének megtétele feszített
tempóban történt. 

Elhaladtunk a bánáti bazsarózsa
egyik legnagyobb területû csoportja
mellett, mely sziromleveleit az elõzõ
héten hullatta le, így csak egy tájékozta-
tó táblán csodálhattuk meg színpompás
virágát.

A ledolgozott kalóriákat a Kisújbá-
nyán szervírozott borok, rétes és egyéb
finomságok pótolták.

Nagy Attila

Kelet-Mecsek: Átalakító üzemmód

Pécsvárad, csinos magyar-német m.város, Baranya vmegyében, a Mecsekhegy déli
tövében, Pécshez 2 órányira: 1950 kath., 820 ref., 42 g., 13 ágostai, 27 zsidó lak.,
kath. és ref. plebániákkal. – A Mecsek oldalából csergedezõ patakok, szõlõhegyek,
erdõk, szilvás, gesztenyés és gyümölcsös kertek, s a szelid éghajlat e várost a legre-
gényesebb lakhelylyé varázsolják. Épületei csinosak, köztük elsõ helyen az igen
szép és nagy kath. templom áll szép kálváriával, melly a mostani t. plebanus buzgó-
sága által jött létre. Az uradalmi kastély kõfallal körülvéve, a város legmagasabb ré-
szén áll. A megyében tanyázó lovas ezred stabja itt szokott fekünni. Szent István
apostoli királyunk 1000-dik évben itt a benedeki szerzeteseknek gazdag apátságot
alapitott, mit Damaslaus herczeg, Szent László, II. Béla és II. Geyza kegyessége is
nevelt, ez a törökök bejövetléig csak az esztergomi érsektõl függvén, virágjában va-
la. E kolostorban, mint legbiztosabb mendék helylyen vala vak Béla elrejtve, míg
1129-ben gróf Ottmár és Pál püspökök bizodalmas beszélgetés közt hollétét föl nem
fedezték a királynak, ki Bélát tüstint udvarába hozatta és kormánytárssá emelte. II.
Geyza idejében égés dult e monostoron, megemésztvén többek közt arany és drága-
kövekkel ékes feszületeket és kelyheket. – A törökök idejében csak csekély haszon-
bért huzott némellykor az illetõ apát, miglen Mária Therézia az egész apátságot,
melly roppant uradalomból áll, s mellynek feje Pécsvárad, a magyar kir. egyetem-
nek ajándékozá, s melly jelenleg is birtokában van. Nem rég saját postahivalt nyert.



Erdészeti Lapok CXLV. évf. 6. szám (2010. június) 193



194 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 6. szám (2010. június)

A program résztvevõinek fogadásara a
Vár-völgy márévári parkolójában került
sor, ahonnan az erdészet rövid bemutatá-
sát követõen felkapaszkodtunk a várhoz.

Az érdeklõdõk Fóris László várgond-
nok rövid történelmi áttekintését hall-
gathatták meg arról, miként nyerte el
Máré vára mai formáját a római korban
e helyütt álló õrtorony viszontagságos
átalakulása során.

A pihenõt követõen az örökerdõt ma-
gában foglaló közel 100 ha-os, jellemzõ-
en ezüst hárs elegyes kocsánytalantöl-
gyes-bükkös faállományú erdõtömb er-
dõgazdálkodásának 19. századi elõzmé-
nyeivel ismerkedtek meg a vándorgyûlés
résztvevõi, amelyek ismerete fontos az er-
dõtömb jelen állapotának megértésekor.

Az erdõtömbbõl közel érintetlenül
fennmaradt 13 ha-os, ma 140 éves Ma-
gyaregregy 47A erdõrészletben 1986-
ban és 2010-ben állapotfelvétel, vala-
mint törzstérkép készült, melynek segít-
ségével nyomon követhetõ az erdõ fa-
állományának regenerációja. Az eltelt
24 éves idõszak állapotadatainak elem-
zése a kocsánytalan tölgy rohamosan
csökkenõ elegyarányának változását
mutatja az anyaállományban és az úju-
latszintben egyaránt. A természetes er-
dõdinamikai folyamatok eredménye-
ként kialakult lékekben az ezüst hárs,

illetve a bükk versengésébõl kialakuló
közel negyed évszázados újulati cso-
portok mozaikossága figyelhetõ meg.
Az erdõállomány öregedési, helyenként
összeomlási fázisaiban a természetes
erdõkre jellemzõ holtfakészlet-felhal-
mozódás jellegzetes területi eloszlását,
korhadt faanyag minõségi jellemzõit
mutattuk be. 

Reményeink szerint a természetes
regenerációs folyamatok elemzése so-
rán nyerhetõ tapasztalatok a folyamatos

erdõborítást szolgáló erdõgazdálkodási
módszerek kidolgozásában hasznosít-
hatók lesznek.

A program kiegészítéseként a szar-
vasgomba-keresés és a helyi gombavi-
lág érdekességeirõl tartott rövid ismer-
tetõt Deák Attila erdész. 

Csoportunk Kisújbányán harmonika-
szó kíséretében csatlakozott a kelet-me-
cseki programok többi résztvevõjéhez,
ahol baráti vendéglátásban volt részünk. 

Partos Kálmán

Örökerdõ a Kelet-Mecsekben
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Programunk elsõ részében a Kelet-
Mecsekben található legjelentõsebb
ipartörténeti emlékhelyet kerestük fel
Pusztabányán. A pécsi püspök birto-
kain egykor mûködõ üvegesek leg-
jobb állapotban fennmaradt üveghu-
tájának romjait tekintettük meg, me-
lyek feltárása 1995-ben Kárpáti Gá-
bor történész vezetésével történt meg.
A feltárt huta mellett készült egy mû-
ködõképes rekonstrukció, az egykori
huta mintájára, amelyben az
1995-ös vándorgyûlés alkal-
mával üveget is olvasztot-
tak. A rekonstruált cseh
rendszerû fekvõkéményes
huta most ismét felújításra
került.

A pusztabányai kulcsos
házban az üveges témához
kapcsolódóan Bakó László
szobrászmûvész rendhagyó
üvegkompozícióiból ké-
szült kiállítását láthattuk,
amely egészen a július 10-
én megrendezésre kerülõ

Nemzetközi Üveges Hétvégéig láto-
gatható.

Busszal utaztunk tovább a kisújbá-
nyai szálaló erdõtömbbe, ahol a szála-
lás elsõ fázisát tanulmányozhatjuk. A
csoportos szálalás következtében az er-
dõszerkezet differenciálódása elindult.
A klasszikus szálalásra jellemzõ kor-, és
átmérõeloszlás még távolinak látszik. A
differenciálódás érdekében a gazdálko-
dó az erõteljesebb újulattal rendelkezõ

csoportok megsegítésével indította a
beavatkozást. Az erdõrészlet magas ko-
ra ellenére remélhetõ, hogy a bükk
anyaállomány a benne meglévõ 25%
tölgy eleggyel, egyedi törzsnevelése ré-
vén, még hosszú idõn keresztül állé-
kony marad.

Gyalogosan közelítettük meg a Ke-
let-Mecsek szívében található, Cigány-
hegyen lévõ kilátót. Innen páratlan pa-
noráma nyílik a Kelet-Mecsekre. A kilá-

tótól gyalog ereszkedtünk le
a Tájvédelmi Körzet közepén
fekvõ hangulatos falucskába,
Kisújbányára.

Kisújbányán a medve-
hagymás kenyérlángos fo-
gyasztása közben a követke-
zõ látnivalók fogadták a ven-
dégeket:

A felújított Szent Márton
templom, az európai Szent
Mártom út egyik állomása,
klumpagyártás, szobrok a fa-
luban.

Ripszám István

Szálalás
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Az ország elsõ és egyben legnagyobb
erdei kalandparkja 2006 júliusában nyi-
totta meg kapuit a Mecseki Erdészeti
Zrt. jóvoltából. 100%-os tulajdonosa és
üzemeltetõje az erdészeti társaságunk.
A beruházás értéke mára eléri a 700 mil-
lió Ft-ot. Évi 60 000 látogatót szolgálunk
ki, számuk egyre növekszik. Fõ célkö-
zönségünk a családok (senkit ne té-
vesszen meg a logóban szereplõ vér-
nyúl, õ csak viccel!), osztálykirándulá-
sok, sportrendezvények és céges ren-
dezvények: tréninges és családi napok.

Játékaink: alpesi kötélpálya, óriás ti-
roli csúszópálya, erdei bob, lovaglás, íjá-
szat, lövészet, rodeóbika, x-jump, gokar-
tok, ugrálóasztalok, beltéri játszóház,
óriási kaland-játszótér, csúszdák stb.

Parkunk minden évben bõvül, me-
gújul mind játékait, mind szolgáltatásait
tekintve. Célunk a természetközeli szóra-
kozás, egészséges és értékes, közösségi
idõtöltés lehetõségének megteremtése.

A 2010-es szezon egyik újdonsága
egy nyolc állomásból álló, több mint fél

kilométeres tiroli csúszópálya. Idén kü-
lön gokartpálya, homokozó is várja a
kicsiket.

A park március 15-tõl november 15-
ig tart nyitva, az ország minden szegle-
tébõl érkeznek hozzánk a látogatók.

Mára önálló turisztikai célponttá nõt-
te ki magát a kalandpark.

A csoport látogatásáról
Közel egyhetes kitartó, áztató esõ után
fel-fel pislákoló napsütésre érkezett a
Mecsextrém Parkba a csapat. Lelkesedé-
sük lepergette a játékokról a vizet, az er-
dészlányok és -fiúk felpattantak a játé-
kokra: kezdték a kéttornyú kötélpiramis-
sal, majd jól kiugrálták a vizet a trambu-
linokból, ezután jött az óriási kalandvár
köteleken és csúszdákon. Az aszfalt is
épp felszáradt, így gokartnyeregbe ülve
tekertek hõseink, feledve bút és borút.
Sajnos a lovaglást, a rodeóbikát, az x-
jumpot, a zorbot, a bobot és az óriás ti-
roli csúszópályát nem tudtuk megerõ-
szakolni, kérlelhetetlenül vizesen és üre-

sen (szerintem szomorúan is, de õk ezt
nem vallották be) néztek ránk a zöld me-
zõbõl és erdõbõl. Na de! Az alpesi kötél-
pálya nem fogott ki rajtunk: Künsztler
Robi kollégánk elõhozott néhány sisakot
és beülõt mutatóba, de azok azonnal a
vendégeinken termettek és már másztak
is, fától-fáig! A fázósabbakkal felsétál-
tunk a TepsiFüles nevezetû éttermünk-
be, és ott múlattuk az idõt kellemes be-
szélgetésekkel és forró finomságokkal…
Nagy nehezen levadásztuk a fákon önfe-
ledten felejtett erdészeket, és elindul-
tunk a Tettyére, hogy a szoboravatás
elõtt meglátogassuk a Mésztufa barlan-
got, amely a 20. század elején még a „Po-
kol Kapuja” névre hallgató ijesztgetõs
látványosság volt. Megismerkedtünk a
föld alatt élõ mecseki sárkányok legen-
dájával, a mésztufa barlang kialakulásá-
nak és kihasználásának történetével, lát-
tunk barlanglakást és túléltük a bátor-
ságpróbát. Jó volt, öröm volt, visszavá-
runk Mindenkit.  

Palka Réka

Játszótér kicsiknek és nagyoknak
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A látogatókat a földtörténeti múltba, i.e.
280-225 millió évvel röpítettük vissza. A
Nyugat-Mecsek ezen részét perm korú
szárazföldi (zöldes, szürke és vörös ho-
mokkövek) és rátelepülõ triász korú ten-
geri törmelékes üledékes kõzetek (durva
konglomerátum) építik fel. Ez a perm-
triász határ a terület fejlõdéstörténetében
fontos mérföldkõ, mert ez idõtõl vált álta-
lánossá a tengerelöntés és a tengeri üle-
dékek keletkezése hazánkban. Utunk so-
rán, ezeken a több százmillió éves köve-
ken baktatunk végig.

A hegy a Mecsek nyugati tagja mely,
602 m tengerszint feletti magasságával a
hegység egyik legmagasabb tagja. Régi
neve Patacsi-hegy. A hegyen 1225-ben
Bertalan pécsi püspök alapított kolos-
tort a Mecsekben élõ remeték számára,
melyet Szent Jakabnak szenteltek. A
történelem során a kolostor szentjének
neve átszállt a hegyre is és Jakab-hegy
néven maradt fenn napjainkig. A pálos
kolostor helyreállított romjait a hegy
fennsíkján nézhettük meg. 

A 223 hektár természetvédelmi terület
a hegy központi részét öleli fel, mely a
legértékesebb földtani és kultúrtörténeti
értékeket rejti. Itt található a vaskori föld-
sánc és az illír-pannon halomsírok.

A Patacsi-hegy fennsíkja már az i.e. X.
századtól lakott része volt a Mecseknek.
Elsõ lakói egy késõ bronzkori (i.e. X–IX.
sz.) népcsoport volt, akiket jellegzetes te-
metkezési szokásukról urnamezõs kultú-
ra népnek neveznek. Településüket még
nem védte erõdítés. E település elpusztu-
lása után (i. e. IX–VIII. sz.) a korai vaskor
idején a hallstatti kultúra népe védelmi
célból a fennsíkot földsáncokkal vette
körül, melyek átlagosan 2–5 méter maga-
sak, de helyenként a 6–8 méteres magas-
ságot is elérik. A kõbõl és földbõl épült
sáncok ma is szinte teljes épségben meg-
maradtak, és pontosan jelzik az egykori
erõdített települést.

A korai vaskori erõdítmény lakói a
földvár területén kívül, annak nyugati ol-
dalán temették el halottaikat. A délnyu-
gati kaputól (kb. 200 méter) nyugatra
bukkantunk rá a több száz halomból ál-
ló sírmezõre Mindegyik halom egyetlen
temetkezést takart. A halottakat minden
esetben elhamvasztották. A halotti mág-
lya helyén ásták meg a sírgödröt, s a ha-
lott hozzátartozói ebben helyezték el a
hamvakat tartalmazó agyagedényt. A sí-
rok fölött általában kõbõl készült sír-
kamra vagy kõpakolás volt, melyet föld-
del borítottak be. A sírépítményeket
minden esetben kõgyûrû vette körül,
ezek a kõgyûrûk a „halott házát” vagy
„birodalmát” övezõ kerítések.

A hegy déli oldalán találhatók a „Ba-
bás – szerkövek” amelyek sajátos mik-
romorfológiai formák: kõgombák,
szfinx-sziklák, kõpiramisok, kõzsákok.
Kõzetük kvarc, kvarcporfir, gránit kõze-
tek görgetegébõl, kavicsaiból áll, me-

lyet fõleg kovás kötõanyag cementál.
Ezért a külsõ erõkkel szemben ellenál-
lóbb, mint a környezõ puhább homok-
kõ. Ezen konglomerátum anyagából
készítették szerszámaikat a Jakab-hegy
õslakói, innen a „szer”(szerszám) kõ el-
nevezés.

A déli oldal változatos felszínérõl a
Zsongor kõnél kaptak ízelítõt a látogatók. 

Aki vissza szeretne jönni és a hegy
déli oldalán feljutni a fennsíkra, az Kõ-
vágõszõlõs felõl hódítsa meg a hegyet.

A hegyrõl a buszhoz visszaérve, in-
dultunk Hetvehelyre, onnan Sás-völgy-
be, a Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdõ Háza
szálláshelyének avatására. Az erdészet
15 évvel ezelõtt hozta létre elsõként Ár-
pádtetõn, majd a Zselicben Sasréten, az
erdei iskoláját. A Mókus Suli eddig nem
rendelkezett szálláshellyel. 2010. május
18-án a 141. Vándorgyûlésen adtuk át
ünnepélyes keretek között az erdei is-
kola szálláshelyét. Továbbá ezen ünne-
pélyen vehették át az erdészeti erdei is-
kolák a minõsítési dokumentációjukat,
melyet a Mecseki Erdészeti Zrt. részérõl
Szõnyi János, az OEE részérõl Pethõ Jó-
zsef és Ormos Balázs, az FVM részérõl
Nagy Dániel adott át.

Adorján Rita

Idõutazás a Nyugat-Mecsekben

Hetfehely, német falu, Baranya  vár-
megyében, igen erdõs hegyes vidéken,
nt. p. Pécs. Határa 2407 hold, mellybõl
urbéli beltelek 60, szántó 469, rét 115,
legelõ 161, szõlõ 92, urasági beltelek 4,
szántó 47, rét 30, erdõ 1427 hold. Lakja
423 r. kath. Birja a pécsi káptalan.
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Szerencsés helyzetben voltak azok a zöld-
ruhások, akik a 6. számú programot vá-
lasztották. A rendõri felvezetésnek kö-
szönhetõen a kétbusznyi résztvevõ pár
perc alatt elérte Pécs Budai vám nevû vá-
rosrészét, így a melegítõk kitöltésére is
alig akadt idõ, miközben a pécsi idegen-
vezetõk az elsuhanó nevezetességeket is-
mertették jó tempóban és alapos szak-
maisággal. 

Elsõ megállónk a Pécsi Orgonaépítõ
Manufaktúra Kft. telephelye volt. Pécs
hagyományosan az orgonaépítõk egyik
nemzetközileg is elismert központja. A
korábbi Angster márkanév sokakban
összeforr az alázatos, de mégis magas
szintû orgonaépítéssel, a minõséggel, az
elhivatottsággal. Bár a jelenlegi szakem-
berek nem örökösei a korábbi jó hírû pé-
csi családnak, munkájukat minden konti-
nensen ismerik.

A látogatók a fémöntõdében kezdtek,
ahol a helyi vezetõnk a fémsípokhoz
használatos fémek síköntésével kezdte a
cég ismertetését. A külföldi alapanyagból
öntött lapokat hengerítették, majd alapos
szakmaisággal tökéletes csövekké for-
málták, végül forrasztották. A csövek át-
mérõje, illetve a szomszédos mûhelyben
készült síprész határozza meg a késõbbi-
ekben a hangmagasságot.

Rövid séta után a manufaktúra faipari
részét értük el, ahol a faillat már ismerõs
volt. Ebben az üzemrészben készülnek a
hagyományos orgonák fasípjai, a szele-

pek, a levegõszekrények. Egy eredeti or-
gonában több a fa, mint a fém. A fasípok
kevésbé sérülékenyebbek, mint a fémsí-
pok, amelyeket szabad volt kézbe venni,
megfújni. Mindenhol a nyugodt alkotó-
munka elemei, rend, tisztaság, félkész és
késztermékek. Élmény volt megsimogat-
ni, megnyomkodni, a Mecsek erdeibõl
származó juharból és cseresznyébõl ké-
szült orgonákat, amelyek egyikén
Schmotzer Andás egy rövid selmeci nótát
is eljátszott. A manufaktúra 35 fõvel üze-
mel, amelybõl öt fõ a vezetõ és adminiszt-
rátor, a többiek hivatásos orgonaépítõ
szakmunkások, öntészek, asztalosok. Az
üzemet inkább a szakma iránti szeretet, a
hagyomány élteti, mintsem a maximális
profit, hiszen a mai elektronikus orgo-
nák, zeneládák, hangszerek tömegter-
melése nagy konkurencia számukra. 

Méltó hely volt a délutáni program
megkoronázására a borkóstoló a püs-
pöki pincészetben, majd a Dóm Mú-
zeumban rendezett vendégvárás, ahol a
Bachman Zoltán tervei alapján épült új
épületben mutatják be az 1880-as évek-
ben, a székesegyház átépítésekor fel-

színre került töredékeket, faragványo-
kat, illetve a Püspökvár területén kiásott
más egyházi épületek alapfalai között
talált angyal- és apostolszobrokat.  Itt
fogyasztottuk el a délutáni uzsonnát,
frissítõket. A kenyérlángos osztatlan si-
kert aratott, többen érdeklõdtek a re-
ceptje iránt.

A figyelem a 2010-es kulturális fõvá-
rossal kapcsolatos tudnivalók ismerteté-
se után a székesegyház, az egyházi élet,
Janus Pannonius, a püspökök, az óke-
resztény sírkamrák felé fordult. A látoga-
tók egyik fele az altemplomot, a másik a
kincstárat és a restaurálás alatt álló felsõ
szintet csodálta meg. Az idegenvezetés
révén minden részletre kiterjedõ, teljes
képet kaphattunk az elõzõ évszázadok
pécsi állami és egyházi életébõl, szimbó-
lumokból, egyházi szokásokból. A két
csoport helyet cserélt, majd felfrissülés-
ként rövid sétára került még sor a székes-
egyház elõtti téren, ahol a vezetõk a pé-
csi múzeumokat ismertették röviden.
Szerencsére székhelyünk bõvelkedik je-
lentõs gyûjteményekkel, teret és lehetõ-
séget adva számtalan kulturális rendez-
vénynek, eseménynek.

Záró aktusként a Janus Pannonius
utcában lévõ „örökszerelem-lakat”
gyûjteményt csodáltuk meg. Egyes vé-
lemények szerint nagyobb részt képvi-
seltek az anyósok száját féken tartó zá-
rak, de ebben nem született egyezség.

A 6. program résztvevõi este hat óra-
kor – a programnak megfelelõen – elin-
dultak a Tettyére, az emlékmû avatására.

Németh Rudolf

Pécs – városnézés
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Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Tisztelt Erdészkollégák, kedves Pé-
csiek!

Bár ez a versrészlet 1948-ból való, az
üzenete mégis elér napjainkig. Jól gon-
dolja meg, ki mit cselekszik. Mondhat-
nám úgy is: mindenki azt tegye, ami a
dolga: a susztert és a kaptafát emlegetõ
mondás egy jó világot idéz fel, kedves
kollegák. Hiszen, az az ember, aki nap-
hosszat a kaptafánál ül és cipõket tol-
doz-foltoz vagy újakat készít – igaz,
nem végez látványos munkát, de a dol-
gát végzi. Azt a dolgát, amit csak õ tud
elvégezni, amit más nem csinál meg he-
lyette, és amit más nem is tudna helyet-
te elvégezni. Így van helye a világban
és így van körülötte rendje a világnak. 

És valóban – idézve tovább a ver-
set: törvényei vannak a szeleknek,
esõnek, hónak, fellegeknek – és a vi-
lág felett õrködik a Rend. Nem ezt mu-
tatja a mi munkánk, a mi hivatásunk
is? Ha most körülnézünk, a mellettünk
álló talán ismerõsünk, talán épp mun-
katárs, de ha ismeretlenül áll is ott,
egy dologban mindenképp összetarto-
zunk: azonos az a cél, amiért fárado-
zunk, ami a szívünknek fontos, ami a
napjainkat meghatározó elem. Ha kell,
Kezet nyújtunk egymásnak és me-
gyünk és leszünk Egy Cél és Egy Aka-
rat – zárul a strófa.

Itt állunk, mi az erdészszakma kép-
viselõi, az ország minden szegletébõl.

Száznegyvenegyedszer; folytonos ez
az összetartozás- akkor talán más
szakmai események, problémák fog-
lalkoztatták a szakmát, a futóhomok
megkötése, vagy az ostromvert ország
tüzelõvel való ellátása volt a feladat.
Ma ismét mások ezek a feladatok – ép-
pen a folyamatos erdõborítást kell
megoldanunk a hazai körülmények
között - és bizton állíthatom, a követ-
kezõ százegynéhány év megint más
megoldandó helyzeteket hoz felszínre
majd. De mi ez, ha nem a Rend alkot-
ta összetartozás, amiben erõ van?! Per-
sze, nem mindegy, mire is építettük az
elmúlt évtizedeket, évszázadokat,
amelyek összetartják a szakmát. Nem
mindegy, milyen alapra emelünk épü-
leteket, szobrokat, életeket. 

De az erdõ, amivel dolgozunk, és a
kõ, amibõl ez a szobor is készült, ma-
radandó: Még mindig lesznek, mikor
a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta
már. 

Tekintsünk vissza az elmúlt másfél
évszázadra! Hiszen, jól tudjuk, ennyi
idõ telt el az elsõ erdésztalálkozó, az
elsõ találkozásunk óta - igaz ott még
szépapáink ünnepeltek és tanácskoz-
tak együtt. Nagyot fordult azóta a vi-
lág. De ami fontos, ami örökérvényû,
aminek rendje van, az megmarad. Az
erdõ ilyen, kedves Kollégák, és az er-
dész ehhez igazítja életét. És ezért áll
itt és figyelmeztet minket ezentúl az
„Erdészemlék”:

„Az erdõ: életek közössége – a közös
életünk.”

Horváth Péter Brúnó 

Szoboravató a Tettyén A szobron a következõ felirat olvas-
ható:

„Az Országos Erdészeti Egyesület
Vándorgyûlései a Mecsekben: 1884,
1907, 1935, 1958, 1978, 1995,
2010

Állíttatta a Mecseki Erdészeti Zrt. az
Országos Erdészeti Egyesület 141.
Vándorgyûlése alkalmából, 2010-
ben.
Hálából neves elõdeinknek, amiért
lelkiismeretesen kezelték a MECSEKI
ERDÕKET és kérve utódainkat, hogy
töretlenül folytassák e munkát. A
szolgálatban lévõ erdészek

Az erdõ: életek közössége – a közös
életünk.

Scholtz Péter”
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Hangulatképek a baráti találkozóról
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A PTE Pollack Mihály Mûszaki Kara
nagy elõadótermében pontosan fél tíz-
kor Palka Réka narrátor köszöntötte az
Országos Erdészeti Egyesület elnöksé-
gét, a kiemelt vendégeket, a megjelen-
teket. 

Külön köszöntötte dr. Pethõ Józsefet,
az OEE leköszönõ elnökét, Zambó Pé-
tert, az OEE új elnökét, dr. Hargitai Já-
nost, a Baranya megyei Közgyûlés el-
nökét, Nagy Andrást, a MNV Zrt. vezé-
rigazgató-helyettesét, az Erdélybõl és
Horvátországból megjelenteket. 

Az Egyesület zászlóinak bevonulása,
majd a Himnusz elhangzása után Nyit-
rai Marianna népdalokat énekelt. Ezu-
tán dr. Pethõ József leköszönõ elnök
megnyitotta az ünnepi közgyûlést, és
felkérte Káldy József vezérigazgatót,
hogy köszöntse a jelenlévõket.

„Tisztelt Ünnepi Küldöttközgyûlés!
Tisztelt Elnök Urak!
Kedves Erdész Barátaim!
Kedves Nézõk az országban és a vi-

lágban!
Barátsággal köszöntöm Önöket, kö-

szöntelek Benneteket.
Hál’ Istennek nem sokat aludtunk,

sokáig tartott a baráti találkozó.
Ez azt is jelentheti, hogy jól éreztétek

magatokat, és ha ez így van, akkor an-
nak én nagyon örülök.

Itt ebben az ünnepi pillanatban sze-
retném megköszönni valamennyi, a
rendezésben közremûködõ kollégám
segítségét, kiemelten is Vassné Papp
Viktória, Lázár Andrea és Horváth Péter

fõszervezõi csapat átgondolt, szép
munkáját, a szakmai programokat le-
bonyolító vezetõ társaimnak: Váradi Jó-
zsef Helyi Csoport elnöknek Hohn Mik-
lósnak, Ripszám Istvánnak, Molnár Ta-
másnak, Palka Rékának, Adorján Ritá-
nak, dr. Papp Tivadarnak és Németh
Szilveszternek az elegáns és baráti le-
bonyolítást. Reményeim szerint soka-
toknak maradandó, kedves emléket je-
lent a pécsi együttlét.

És még valakinek, dr. Ráczné dr.
Schneider Ildikónak, aki a 8 héten ke-
resztül nyitva tartó 4 kiállítás forgató-
könyvét összeállította és kivitelezte, a
tõle megszokott magas színvonalon és
nagy hozzáértéssel. Köszönjük Ildikó. 

Ez egy történelmi pillanat mivel a
közgyûlések történetében még ilyen élõ
közvetítés nem volt. Aki ezt lehetõvé tette,
Hirmann Antal kollégám, aki egyben az
egyesületünk informatikai szakosztályá-
nak elnöke is. Köszönöm Tóni!

Nagyon örülök és nagy megtisztelte-
tés számunkra, a mecseki erdészek
számára ez a nagyszámú érdeklõdés,
amit a 141. vándorgyûlés iránt tanúsí-
tottatok, ami megnyilvánult Társasá-
gunk felé.

A rendezõ munkatársaimmal együtt
780 erdész ünnepelt, volt részese prog-
ramjainknak.

Én azt gondolom, hogy a jelenlévõk
jól ismerik múltunkat és jelenünket, jól
ismerik adottságainkat, tudják szakmai
elkötelezettségünket, számon tartják
örömeinket, tudják gyengeségeinket.

Ami számomra fontos az a találko-
zás. A találkozás öröme, tartalma, a
beszélgetések íze az a gondolatcsere,
ami befolyásol, elgondolkodtat, meg-
erõsít vagy éppen megváltoztat.

A találkozás az ünnep. Az ünnep az
élet rangja, felsõbb értelme. Az ünnep
legtöbbször az összetartozás érzését ad-
ja. Az összetartozás sokunk számára
az egy irányba haladást is jelenti. Ez
Egyesületi életünk egyik sarokköve, tar-
tó pillére. 

Viszont szomorú az a tény, hogy az
évek sokasága alatt nem tudtunk valós
képet közvetíteni a társadalom felé sze-
retett szakmánkról. A közvélemény az
erdészt ma is a „favágóval”, a természe-
ti környezet pusztítójával azonosítja.
Ha felteszem azt a kérdést megtettünk-e
mindent, megteszünk-e mindent, hogy
visszafordíthatatlanul egy pozitív kép
legyen a társadalom számára rólunk
akkor a válaszom: nem! Ez engem arra

sarkall, hogy a kommunikációs lehetõ-
ségek gazdag tárházának kihasználá-
sával dolgozzunk együtt. Ennek meg-
változtatására valós összefogásra van
szükség.

Szükség van arra, hogy végre belás-
suk és elismerjük, hogy ez egy szakma.
Aminek kiváló képviselõi vannak szerte
az országban, sõt többen közülük ma
is segítik a helyi kommunikációs mun-
kánkat. Igen ám, csak véleményem sze-
rint ezek a sejtek nem érnek össze.

Nincs egységes, országos irányítás.
Nincs egy arc, egy szóvivõ, akihez kap-
csolni lehetne az erdészt, aki remek, so-
kak számára elismerést kiváltó munkát
végez. Pedig programok sokasága sora-
kozik, elvégzett munkák garmadája
igazolja az erdész társadalomért vég-
zett kimagasló munkáját. Nem sorolom
tovább, tudjátok a folytatást.

És mégis mintha egyhelyben áll-
nánk.

Ezért ennek megváltoztatására ké-
rem az MNV Zrt. vezetõit, kérem az
egyesület új vezetését.

Összefoglalva: egységes, egy kézbõl
irányított erdészeti kommunikáció kell!

Kedves Erdész Barátaim!
Az elmúlt napokban megválasztásra

került Egyesületünk új vezetése. Látva a
névsort, ismerve a személyek felkészültsé-
gét, én úgy gondolom, hogy egy nagyon
erõs elnökség kezdheti munkáját. Gratu-
lálok valamennyiüknek! Szeretném, ha
az Elnökség csapatként élne és kívánom,
hogy eredményesen munkálkodjon, szol-
gáljon és tegyen meg mindent az erdé-
szek munkájának elismertetésére.

Rendezõként engedjétek meg, hogy a
leköszönõ elnökségnek tagságunk nevé-
ben megköszönjem a munkát. Köszön-
jük!”

Ünnepi közgyûlés
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Nagy András, az MNV Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese üdvözölte a közgyûlést,
méltatta az erdészek munkáját, majd dr.
Hargitai János, a Baranya megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõ-
ket, és röviden összefoglalta a Mecseki
Erdészeti Zrt. megyében kifejtett szak-
mai, közjóléti, valamint kulturális és a
sportéletben kifejtett támogató tevé-
kenységét.

Ormos Balázs fõtitkár elhunyt tagtár-
sainkról emlékezett.

„Hagyománnyá vált Vándorgyûlése-
inken, hogy megemlékezünk azokról a
tagtársainkról, kollégáinkról, akik már
nem lehetnek közöttünk.

Eddigi emlékezéseink során csak a
jelenlegi határainkon belül gondolkod-
tunk. Most, kihasználva a világhálón
való élõ közvetítés lehetõségét, adódott

a lehetõség, hogy emlékezzünk meg ha-
tárainkon kívül élt kollégáinkról is. 

A magyar erdészek otthona a Kárpát-
medence, melynek erdeit Bedõ Albert
vette számba és készített térképet róluk.
A medence közepén áll egykori Székhá-
zunk, mely a magyar erdészek összetar-
tozásának jelképe és újbóli birtokbavéte-
lérõl soha nem mondhatunk le. Hogyan
mehetnénk egyébként kiváló elõdeink
sírjaihoz bûntudattal emlékezni?

Elõdeinket a sors vihara az egész
földkerekségen szórta szét. Rájuk is em-
lékezünk, bárhol is vannak vagy éltek a
földgolyónkon. Gondolataink különö-
sen Vancouverben járnak, ahol a Sop-
roni Alumni tagjai õrzik a selmeci – sop-
roni erdészeti tudomány, gyakorlat
eredményeit, a selmeci hagyományokat
és magyarságukat.     

Kérem, felállva tisztelettel hajtsunk fe-
jet elõdeink elhivatottsága és emléke elõtt,
az erdészhimnusszal és õsi bányász szo-
kás szerint a klopacska hangjával.

Beély Miklós erdõmérnök
Bencsics János erdész
Boros Ottó erdésztechnikus
Dr. Borsos Zoltán Kaán Károly-díjas

erdõmérnök
Csányi Elek erdõmérnök
Czuppon Károly erdõmérnök
Fábián József erdésztechnikus
Dr. Hajdú István erdõmérnök
Harkai Lajos erdõmérnök
Henye István erdész
Jankovics László erdésztechnikus
Dr. Juhász Miklós erdõmérnök
Kabalyuk Mihály erdész
Dr. h. c. dr. Kató Ferenc erdõmérnök
Kiss Kálmán erdésztechnikus
Kiss László erdész
Kovács Gyuláné, Erzsike könyvelõ
Licskó Zoltán erdõmérnök
Lyubomir Dimitri erdõmérnök
Dr. Madas László OEE Tiszteletbeli

Tagja, Bedõ Albert-díjas erdõmérnök
Mester Lajos
Molnár István erdésztechnikus
Németh László erdõmérnök
Orosz Iván erdõmérnök
Dr. Sassi István
Sáfrány Géza erdésztechnikus
Sántha Mihály Árpád erdõmérnök
Id. Serleg József  
Ifj. Serleg József  
Simon János erdésztechnikus
Szabó Béla erdõmérnök
Szabó Ferenc  erdõmérnök
Szász Antalné erdésztechnikus
Szász György erdõmérnök
Szigony János
Szilágyi József  Bedõ Albert-íjas er-

dõmérnök

Id. Tarjányi István erdésztechnikus
Tarr József erdésztechnikus
Tóth Miklós erdésztechnikus
Túri Ferenc  
Veszprémi Géza Bedõ Albert-díjas

erdésztechnikus”

Ezután Haraszti Gyula, az Erdészeti
Lapok Szerkesztõbizottságának elnöke
tartotta meg elõadását.

„Tisztelettel köszöntöm Önöket az
Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága
képviseletében! 

Köszönöm a Szervezõknek és az El-
nökségnek a lehetõséget, hogy a mecse-
ki erdészek vendégszeretetét élvezve,
Európa Kulturális Fõvárosában, a
Vándorgyûlésen szólhatok az Erdészeti
Lapok szerepérõl. Köszönöm azt is,
hogy szerkesztõbizottsági elnökként
megkaptam a bizalmat munkám foly-
tatásához!

2009. Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulója, a magyar nyelv éve volt. 

Az idei év Wagner Károly emlékéve,
születésének 180. évfordulója. Õ az Egye-
sület magyarrá válásának kezdeménye-
zõje, a magyar erdészeti szaknyelv atyja,
az Erdészeti Lapok egyik elindítója. 

Az emlékévét meghirdetõ dr. Pethõ
József szavaival: 

„Wagner úgy gondolta, hogy a világ
egyik legszebb, legplasztikusabb és legi-
dõtállóbb nyelvén, magyarul kell – a né-
met nyelv helyett – a magyar erdészet-
ben is megszólalni… hogy megteremtõd-
jék szakirodalmunk alapja, az Erdésze-
ti Lapok kiadásával pedig kiteljesedjék
mindezek gyakorlata, mely… lapunk fo-
lyamatos megjelenéséhez, napjainkra a
világhálóra való felkerüléséhez vezetett.” 

Szakmánk attól vált eggyé és nagy-
gyá, hogy a saját nyelvét megteremtette.
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Ugyanúgy, ahogy a magyar nyelv meg-
határozó szerepet játszott a Nemzet
fennmaradásában.

A magyar erdészeti szaknyelvet és
szakismeretet fejlesztõ, továbbörökítõ Erdé-
szeti Lapok az erdész önazonosság egyik
biztosítéka, az „egyek vagyunk” öntudat
és az Egyesület megerõsítõje. Tegyünk ér-
te közösen, hogy megmaradhasson! 

A világ nyelvészei a magyart a leg-
fejlettebb, legsokoldalúbb nyelvek egyi-
kének tartják. 

Alig néhány nyelv tud olyan teljes-
ségre törekvõ, egyben lényegre törõ len-
ni, mint a magyar. Egyedülálló kifeje-
zéstára mellett dallamos, ritmusos - ki-
vételesen alkalmas az idõmértékes ver-
selésre is – tehát szép.

XIX. századi elõdeink magukat nem
kímélve küzdöttek a magyar nyelvért. 

Ma is készültségben kell lennünk, ha
nyelvünket meg akarjuk óvni az idegen
kifejezésmód elõretörésétõl. Erdészeti
szaknyelvünk sem kivétel, sokszor véde-
lemre szorul. 

A magyar nyelvû erdészeti szak-
munkák kezdetei a XVII. századra
nyúlnak vissza – ám az elsõ, jelentõs
dolgozat megszületéséig még közel két
évszázadot kellett várni. 

Kevesen hallottak Bolyai Farkas er-
dészeti munkásságáról. Bolyai – az er-
délyi erdõ-fõfelügyelõi állásra pályázva
– dolgozatot írt, amit késõbb „Erdészeti
csonka munka” címen jelentettek meg. 

Leipold Árpád írta errõl Lapunkban:
„Gondoljunk erdész öntudattal ar-

ra, hogy múlt századbeli legnagyobb
matematikusunk nem tartotta rangon
alulinak szakmánkkal magyar nyelven
foglalkozni akkor, amikor magyar er-
dõgazdálkodás még gyerekcipõkben
sem létezett.” 

Szaknyelvünk forradalmát a Wag-
ner és Divald alapította Erdészeti Lapok
indította el. A mi lapunk, hazánk má-

sodik legrégebben, folyamatosan meg-
jelenõ folyóirata. 

A HVG így írt errõl:
„Egy tucat olyan újságot és folyóira-

tot adnak ki ma Magyarországon,
amely egy évszázadnál hosszabb ideje,
folyamatosan jelen van a sajtópiacon.
1862-ben jött ki (ezzel a második) a
magyar erdészeti szaknyelv elterjeszté-
sében kulcsszerepet játszó – jelenleg 3
ezer elõfizetõvel rendelkezõ – Erdészeti
Lapok, amely 1952 és 1991 között Az
Erdõ címen jelent meg.”

Kiadásának célja a szaknyelv, a
szakmai ismeretek fejlesztése és az er-
dészek összefogása volt. Divald Adolf
máig aktuális szavaival:

„E folyóirat feladata: az erdõszeti
nyelvet meghonosítani, ahhoz szoktatni
és szakunknak minden irányában ser-
kentve, figyelmeztetve, ismertetõleg hat-
ni; a józan erdõgazdaság elveit hirdetni;
azok alkalmazásának hasznát kimutat-
ni; a szellemi közlekedést szaktársaink
között eszközölni; az erdõszet napi ese-
ményeit megvitatni; a szunnyadó tehet-
séget ébreszteni, a képeseknek alkalmat
nyújtani tudományuk értékesítésére, ta-
pasztalataik közhasznúvá tételére.”

Lapunk így az OEE közlönye, a min-
denkori magyar erdészet értékeinek, ta-
pasztalatainak tárháza, az erdészettör-
téneti kutatások, másfél évszázadnyi
magyar történelem megbízható forrása
lett. Az Egyesületet is éltetõ ereje elpusztít-
hatatlannak mutatkozott, 148 éve alatt

mindössze három évfolyama nem jelen-
hetett meg.

Az 1991-es megújulásakor közzétett,
frappáns szerkesztõbizottsági összegzés
szerint:

„A lap hírmondó, a szakma, az
egyesület életének minden szegletébe
bevilágító lámpás. A fényt nem sajátít-
hatja ki semmiféle ideológiára épített
kiváltság.”

Szaklapunk tehát elismertséget vívott
ki, méltó helyet talált magának a Gu-
tenberg-galaxisban. 

A világ azonban változik. Az ezred-
forduló után az Erdészeti Lapok sem
kerülhette el az internetes megjelenés
szükségességét. Szembesültünk annak
igazságával, hogy aki nincs a világhá-
lón, az ma már valójában szinte nem
is létezik. Beláttuk: meg kell mutatnunk
magunkat most, amikor mások az azo-
nosságunkat igyekeznek kikezdeni.
Nemcsak az erdõbõl kell alkalmanként
kijönnünk, hanem a könyvtárak félho-
mályából is - a kirakatba téve szak-
mánk történeti alapjait.

Most az ünnep és az internetes meg-
jelenés alkalmát megragadva, elõdeink
teljesítménye elõtt kalapot emelve, sze-
retnék az Erdészeti Lapokra nagyobb
figyelmet irányítani. 

Röviden szólnék célokról, munkáról,
kudarcokról és sikerekrõl. 

A feladatunk sokrétû:
– õrizzük meg és vigyük tovább a la-

punk értékeit,
– tegyük ezt aktuális, hiteles és olvas-

mányos tartalommal,
– éljünk a korszerû technika lehetõ-

ségeivel! 
A sikerekrõl és a kudarcokról:
Internetes színre lépésünk 2007-hez,

az Egyesület és szaklapunk honlapjai-
nak megnyitásához köthetõ. 

Ezután, Magyarországon a folyói-
ratok között elsõként, 2009-ben elké-
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szült az Erdészeti Lapok digitális ar-
chívuma. A Szerkesztõ Bizottság fontos
törekvése vált valóra, mióta csaknem
valamennyi megjelent lapszámunk
hozzáférhetõ. Megnyílt a legnagyobb
hazai tematikus egység a világhálón,
ami sajtótörténeti eseménynek is szá-
mít. Célunk egyszerû volt: az, hogy
bárki, bárhonnan elérhesse, tartalmá-
ban kereshessen, szabadon letölthesse
a folyóiratot. 

A feladat mintegy 120 ezer oldal di-
gitalizálását, internetre vitelét jelentet-
te, felhasználóbarát szerkezetben.  A
gondolat megszületésétõl kezdve széles
körû összefogásra került sor. 

A Szerkesztõbizottság, az OEE, a
Magyar Elektronikus Könyvtárért Egye-
sület és a Széchenyi Könyvtár szakem-
berei segítséget kaptak a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Könyvtárának
munkatársaitól és másoktól is. 

A szükséges források zömét a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából, az FVM által
kiírt pályázat útján nyertük el. Jelentõs
pénzeszközt biztosított maga az OEE,
nélkülözhetetlen segítséget adott egyes
erdõgazdaságok, vállalkozások és ma-
gánszemélyek hozzájárulása.

A program segítõinek, támogatóinak
szeretnék ismételten, nyilvánosan kö-
szönetet mondani!

Az Archívum szemléletes korrajzot,
történeti áttekintést kínál. Létrejötte elõ-
deink egyfajta digitális feltámadása,
egyben tisztelgés a teljesítményük elõtt.
Mértékadó forrást jelentenek a cikkek
az erdészetben, a vadászatban, a ter-
mészetvédelemben. A hirdetések is mu-
tatják a gazdaság és a piac változó vi-
szonyait.  

Az eddig rögzített huszonötezer ol-
dalmegnyitás az érdeklõdést jelzi.

Az „Erdészeti Lapok digitális archívu-
ma” program a Magyar Tartalomipari
Szolgáltatók Szövetsége e-Fesztiválján
harmadik díjat kapott. Átvehettük a
„Díjnyertes digitális multimédia-alkal-
mazás ” kitüntetõ címet. A díj az Egye-
sület munkájának, a szakma összefogá-
sának elismerése. A komfortos hozzáfér-
hetõség lapunkat reflektorfénybe állítja,
a határainkon túl élõ honfitársaink
számára is új lehetõségeket nyit.

Természetesen tudjuk, hogy szakla-
punk fennmaradása csak a nyomtatott
formátum továbbélésével biztosítható.
Úgy gondoljuk, hogy ember- és tudás-
központú, vidékies jellegének a jövõben
is lehet létjogosultsága. 

Az utóbbi idõben a lap példány-
számát növelni nem tudtuk. Nem vi-
gasz, hogy a „papíralapú világvégét” jó-

soló hozzáértõk szerint annak megõr-
zése is eredmény, hiszen ugyanekkor a
sajtópiac jelentõs szereplõi 15-30%-os
példányszám-visszaesést szenvedtek el. 

Az Egyesület tagjainak csupán a két-
harmada járatja az újságot – érdemes
lenne javítani ezen a helyzeten! 

A célokról:
Elõttünk áll, hogy tovább csiszoljunk

a Lapok tartalmán, megjelenésén, fris-
sebb arculattal és szerkezettel álljunk
elõ – elõbb-utóbb olyannal, ami meg-
állhatná a helyét a standokon is. Az ol-
vasói igények célzott felmérését a lapot
nem igénylõ tagjaink személyes meg-
szólításával kezdjük el.

Fontos, hogy az Erdészeti Lapok el-
jusson oda, ahol érdeklõdnek az erdõ
iránt. Honlapunkat is élõbbé kell ten-
nünk, szerves összhangban a nyomta-
tott lap szerkesztésével.

Megkíséreltünk egy külsõ tudósítói
kört kialakítani – gyakorlatilag sikertele-
nül. Ennek oka lehet, hogy mindenkinek
nõttek a munkához kötõdõ terhei, emiatt
a közösségi feladat háttérbe szorult. Az
erdész szûkszavúan beszél a körülötte
történtekrõl, csendben teszi a dolgát. 

Bízunk abban, hogy az Egyesület-
ben végzett munka ázsiója hamarosan
felértékelõdik. 

Továbbra is keressük azokat, akik
képesek tollat ragadni, ismereteiket to-
vábbadni, tudósítani a környezetükrõl.
Osszuk meg egymással, tegyük közzé a
gondolatainkat - néha akkor is, ha va-
lakiknek ez nem tetszik. Mutassuk meg
mindazt, amit az erdész a munkájával
létrehoz! 

Kiemelt egyesületi feladatunk, hogy
biztosítsuk a költségek fedezetét a lap
megjelenéséhez. 

A forrásokat biztosítani fogjuk – az
Erdészeti Lapok élni, mûködni fog!

Tisztelt Erdészek, Hölgyeim és Uraim!
Tegyük hát együtt közismertté, még

keresettebbé és népszerûbbé az Erdésze-
ti Lapokat!

Kihívás ez az Egyesületnek, feladat a
Szerkesztõ Bizottságnak – ezúton is ké-
rem hozzá a Tagság határozott támo-
gatását. 

Megtisztelõ bizalmukat, munkatár-
saim együttmûködését pedig ismételten
köszönöm! ”

Roland Migende, az OEE tiszteletbe-
li tagja hozzászólásában kiemelte az er-
dõpedagógia terén gyümölcsözõ né-
met–magyar együttmûködést, majd egy
fásításra, erdõsítésre serkentõ trikót
adott át az elnökségnek.

Dr. Pethõ József leköszönõ elnök
lépett a mikrofonhoz.

„Tisztelt Magyar Erdészek!
Elnökként utoljára ér az a megtisz-

teltetés, hogy megnyithatom éves legje-
lentõsebb seregszemlénket, most itt Pé-
csett, az Országos Erdészeti Egyesület
közgyûlését. 

Egyesületünk közel 160 éves történe-
te során – rövidebb és hosszabb idejû
kényszerû szünetektõl eltekintve – ván-
dorgyûlésein évente tagsága elé tárta a
szakma legfontosabb kérdéseit. Immár
a tekintélyes, 141-nél tartunk. A hosszú
évek során nem változott az az alapve-
tõ cél, hogy a baráti találkozók keretébe
mindig kerüljenek bele az adott év ak-
tualitásai. Az erdõgazdasági tájak be-
mutatását mindig követték a közgyûlé-
sek ünnepélyességet sugárzó, de na-
gyon céltudatos éves beszámolói. Így
történt ez most is. 

Az elmúlt két évtized hektikus társa-
dalmi mozgásai szakmánkat sem ke-
rülték el. Így vándorgyûléseinkbe is egy-
re többször disszonáns hangok, sõt
nem kívánt jelenetek is vegyültek. A
mandátumom kezdetén, a pápai elnö-
ki székfoglalómban szembesítettem a
szakmai közvéleményt azzal a ténnyel,
hogy az erdészetre leselkedõ veszélyek
négy éve elé nézünk. Ez sajnos be is kö-
vetkezett. Most Pécsett – elnöki szereplé-
sem utolsó állomásán – kötelességem
Önök elé tárni négy évünk mérlegét, ér-
dekvédõ küzdelmünk különbözõ állo-
másait és azok végeredményét. 

Mielõtt ezt megtenném, szeretnék
vándorgyûlésünk tegnapi – idõjárással
is dacoló – napjáról szólni. A megnyitó
Dóm téri emelkedettsége, az azt meg-
elõzõ és a teljes kétnapi kiszolgálás gör-
dülékenysége, a hat szakmai – a térsé-



gi erdõgazdálkodás teljes vertikumát
bemutató – program szakszerûsége, az
erdészemlék-avatás mûvészi értéke, a
baráti találkozó eleganciája, a közgyû-
lés ünnepélyessége és annak világhálón
történõ közvetítése példázata volt min-
dannak, amit erdészhagyományaink
méltó követésének tartunk. Igen, ehhez
a színvonalhoz kellett egy jó csapat.
Közgyûlésünk megerõsítette, hogy to-
vábbra is négyévente az OEE megújuló
tisztikara elnökével az élen, ezen jeles
alkalomkor, mutatkozzék be elõször a
tagság elõtt. Összességében a baranyai
erdészek méltók voltak az elõdök ha-
gyományához, s a kortársak elvárásá-
hoz, azzal, hogy felejthetetlenné tették e
két erdésznapot. Kisimították a szakma
redõit, és bizonyították azt is, hogy
amíg a magyar erdészek közösségének
becsületbeli ügye lesz az évente jól meg-
rendezendõ vándorgyûlés, addig lesz
magyar erdõgazdálkodás is. Nagyon
köszönöm mindnyájuknak.

Nagyon fontos volt mûködésünk so-
rán, hogy az erdészetpolitika nyilvá-
nos terepéül szolgáló éves közgyûlése-
ink, – történelmünk valamely fontos
elemét is hordozó – helyszínei is erõsí-
tenek bennünk törekvéseinkben. Sze-
rencsések voltunk, hisz mind a négy
helyszínválasztásunk maximálisan
megfelelt a vázolt feltételeknek. Kecske-
méten kezdõdött, melyhez – Kaán Ká-
roly születésének 140. éves évfordulója
kapcsán – a Kaán Károly emlékév csat-
lakozott. Az egyik legnagyobb erdész
politikusunk mára is érvényes tanítá-
sának hátterével, az Alföldfásítás egyik
meghatározó térségében bátran fogal-
mazhattam meg szakmánk irányítá-
sára vonatkozó jogos igényeinket. Deb-
recenben, ahol az ERTI volt – 110 éves
mûködése során elõször – a vándor-
gyûlés rendezõje, az erdészettudo-
mány sanyarú helyzetére hívtam fel a
felelõsök figyelmét és kifejeztem – bom-

lasztóink felé –, hogy mi a soproni Al-
ma Mater-hez mindig hûek leszünk.
Selmecbányára hazafiságunk és erdõ-
mérnökképzésünk 200 éves évforduló-
ja vezetett bennünket, s az a cél, hogy
megvédjük az erdõmérnökképzés
klasszikus gyakorlatát. Ehhez válasz-
tottam méltó példaképet, az egykori
akadémiai tanár, Wagner Károly sze-
mélyében. Születésének 180. éves évfor-
dulójához kapcsolódva, hirdettem meg
2010-re a Wagner Károly Emlékévet.
Most itt vagyunk Pécsett, ahova nemc-
sak azért jöttünk, mert Európa Kultu-
rális Fõvárosa lett, hanem azért is, mert
a bányászat, kohászat és erdészet Sel-
mecbányáról induló õsi iskolája,
„Berg-Schola” 275 évvel ezelõtt nyitotta
ki ajtaját, hogy pislákoló fényébõl máig
ható fénysugarat árasszon ránk.

Általános tanulság, hogy a jól szerve-
zett gazdag szakmai ismereteket nyújtó
vándorgyûléseink és kellõ médiaérdek-
lõdéssel kísért közgyûléseink alkalmas
terepül szolgáltak arra, hogy a szakmai
szervezetek és a társadalom széles köre
felé eljuttassuk jogos szakmai üzenete-
inket. Számomra a közgyûlés volt a de-
mokrácia igazi fóruma. A szakma átfo-

gó kérdéseinek képviseletében mindig
támogató visszaigazolást éreztem. Ez
azért is fontos volt, mert a kényes, hely-
zetünket alapvetõen befolyásoló ügyek-
ben – egzisztenciaféltésbõl – nem állt
mögöttem az erdészet felsõ vezetése. Sõt
sok esetben parciális okokból ellenséges
magatartást is tapasztaltam. 

Most érkeztem el oda, hogy szolgála-
tom lényegérõl, kritikus állomásairól
szóljak. A kiindulás nem lehetett más,
csak a magyar erdészet – az OEE-tõl
elvárt magas erkölcsi követelmények
szerinti – hûséges képviselete. Szakmai
és emberi függetlenségem révén, alkal-
mam volt az igazat mondani, akár az
egyesület belsõ dolgairól, akár a szak-
ma kritikus, annak jövõjét veszélyezte-
tõ ügyeiben kellett állást foglalni. Na-
gyon sokszor – egy nagy grupp által kö-
rülvéve – magányos harcosnak, kiközö-
sítettnek éreztem magam. Akinek alkal-
ma van az igazságot elmondani, az
mondja el alapelv – ilyen következmé-
nyekkel jár. Megfelelõen és jól tettem-e
a dolgomat, vagyis hatékony és ered-
ményes voltam-e, sikerült-e jó és hasz-
nos ügyeket képviselnem, erre majd az
erdészettörténet adja meg a választ. Az
elnöki szerep egyértelmûvé tette, hogy
azokkal az erdészetpolitikai kérdések-
kel kell foglalkoznom, amelyek akár po-
zitív, akár negatív hatással lehetnek,
az erdészszakma jelenére és jövõjére.
Az ügyek megállás nélkül sorjáztak.
Elõbb az erdõfenntartás zavara; majd
az IG-ék és FB-k szerepe és létszáma;
azután az erdészeti szolgálat hovatar-
tozása; visszatérõen az állami erdõk
privatizációja és természetvédelemhez
sorolása; az állami erdõgazdaságok
tervezett összevonása és precedens érté-
kû vezetõi cserék; a Natura 2000-es te-
rületek önkényes kijelölése és kompen-
zációjuk elmaradása; az erdõtelepíté-
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sek növelése és annak finanszírozási
gondjai; az új erdõtörvény vitái; az er-
dészettudomány mélyrepülése; az erdé-
szeti oktatás körüli veszélyek; a termé-
szetvédelem túlzott területkövetelései;
az erdõgazdálkodás társadalom perifé-
riáiról érkezõ zavarai; ellentétek a vad-
gazdálkodás terén; magyarázkodás a
biomassza felhasználásról; megtévesztõ
elemzés fahasználatunkról; az egyesü-
let szervezetén belüli mûködési zava-
rok. Íme a színes tabló – a teljesség igé-
nye nélkül – amivel viaskodtam, hol tá-
gabb, hol szûkebb létszámú csoport ef-
fektív segítségével és támogatásával.
Mindezek tényszerûen, lapunk hasáb-
jain, médiaszereplés révén, elõadás for-
májában, nyílt levelek megjelentetésé-
vel, kerültek publikálásra. Kiemelésre
érdemesnek tartom a következõket!

Úgy gondolom jó ügyet szolgáltam
akkor, amikor:

– az erdészet legkritikusabb helyén,
tõ mellett dolgozó erdészek és erdészeti
szakmunkások érdekében szóltam.
Ezért tartom az OEE elnöksége legérté-
kesebb határozatának a Decrett József
Emlékérem alapítását;

– a mindenkori hatalommal, legin-
kább a pénzvilággal szemben az állami
erdõk privatizációja ellen protestáltam;

– az állami erdõk egybetartozását
minden erõmmel védtem, mert itt kez-
dõdik az igazi erdõvédelem;

– az állami erdõgazdálkodás belsõ za-
varaira, ellentmondásaira mutattam rá;

– a magánerdõ-gazdálkodás, eltérõ
adottságokból eredõ kiegyenlítetlensé-
geire hívtam fel a figyelmet;

– meghirdettem a szakmai irányítás,
minden szintjének, saját kezünkbe vé-
telét – 60 év után már aktuális, de csak
akkor, ha egységünket, tettekben is bi-
zonyítjuk;

– kiálltam a klasszikus erdõmérnök-
képzés fontosságáért, mert annak nincs
más alternatívája;

– tiltakoztam az erdõterületet bõvítõ
erdõtelepítés megtorpanása miatt.

Más alternatívát is felvázoltam egye-
sületünk ügyeinek vitelére.

Jólesõ érzés tölt el, hogy ennek a küzde-
lemnek részese lehettem. Nem voltam alku-
pozícióban, de nem is alkudoztam. Há-
rom üzenet még tarsolyomban van, mel-
lyel nem akarom elmulasztott tetteimet he-
lyettesíteni, s utódomra sem terhet rakni.
Csak elmondom, mert követésre méltó.

A magyar erdészet minden szintjének
vezetése tisztelje mindig a tõ mellett telje-
sítõ erdészt és az erdei fizikai munkást.
Az egyéni és közösségi méltóság megõr-
zése nélkül, nincs megmaradás. 

Amelyik ország – ha terület-adott-
sága lehetõvé teszi – nem törekszik
önálló faanyag-ellátásra, az közvetve
a harmadik világ, közvetlenül pedig
a természet- és környezetvédelem el-
lenségévé válik. Tehát számunkra,
magyar erdészek számára csak egy
cél lehet, a folyamatos erdõterület-bõ-
vítés.

Az OEE tekintélyét a mindenkori el-
nökének, elnökségének, de minden tag-
jának is kötelessége õrizni. „Egy magá-
nyos ember semmi, csak az egyesület-
nek van hosszú élete és igazi súlya”
(Széchenyi István).

Befejezésül, mégegyszer gratulálok a
szakmánk kiválóságainak, a kitünte-
tetteknek. Megköszönöm, a magyar er-
désztársadalom felém irányuló bizal-
mát. Megtisztelõ volt számomra Önöket
szolgálni. Mandátumom lejártával át-
adom az elnöki stafétabotot Zambó Pé-
ter elnök úrnak. Kísérje útját, e nemes
szerepben is, jó szerencse!

Üdv az erdésznek!
A kávészünet után az Egyesület ki-

tüntetéseinek átadásával folytatódott az
ünnepi közgyûlés.

Bogdán József, a Díjbizottság elnö-
kének köszöntõje: 

„Évenkénti vándorgyûlésünk ünnepi
rendezvényének bensõséges, felemelõ
része a kitüntetések átadása. Ekkor kö-
szöntjük azokat, akiket a Helyi Csopor-
tok, Szakosztályok javaslata alapján az

Egyesület Küldöttközgyûlése kitüntetés-
ben részesített.

Az idei évben a 3 emlékérem-foko-
zatra egyenként 10 körüli-fölötti javas-
lat érkezett. Tudjuk azonban, hogy leg-
alább még egyszer ennyi tagtársunk
neve került szóba a javaslatok össze-
gyûjtésekor. Közülük ma 3-3 személy
kap kitüntetést. 

Tisztelt Tagtársak! Lejárt egy 4 éves
ciklus, így elérkezett a  számadás ideje.
A Díjbizottság tevékenységével kapcso-
latban két dolgot emelek ki:

4 éve a tagság tekintélyes részét alko-
tó középfokú végzettségû szakemberek
(erdészek, erdésztechnikusok) önálló
elismerésére az OEE a Decrett József Em-
lékérem kitüntetést alapította. Az erre ja-
vasolt szakemberek esetében szûkebb
környezetük véleménye jelenik meg. 

A Bizottság a mérlegelésnél a javasolt
személy addig megtett életútját és szemé-
lyiségét együttesen értékelte. A tagság
többsége ezen törekvésünket elfogadta.

Biztosíthatom azonban tagságun-
kat, hogy minden esetben a tisztességes
megítélés vezérelt bennünket. 

Kedves Erdészbarátaim!
Európa Kulturális Fõvárosa vendé-

gei vagyunk. Ennek kapcsán hadd em-
lékeztessek arra, hogy szakmai kultú-
ránk az általános emberi kultúra része!
Két kapcsolódási pontot említek: egy-
részt az erdõ ihletõje számtalan irodal-
mi, képzõmûvészeti, zenei alkotásnak,
amelyekbõl lelkünk táplálkozik. Más-
részt színtere, színhelye a hétköznapok
monoton ritmusából kiszakadó ember
feltöltõdésének, élményszerzésének.
Vállaljuk fel bátran ezt az örökséget,
ápoljuk és fejlesszük tovább!

Szakmai felelõsségünkre utalva pe-
dig ne veszítsük szem elõl a neves er-
désztudós, Leibundgut professzor na-
gyon sokunk által ismert intelmét:

„Emberi kultúránk az erdõ irtásával
kezdõdött és csak az erdõ megvédésével
maradhat fenn!”

Akik ma kitüntetésben részesülnek,
az elõzõek szellemében élték életüket.
Tették a dolgukat belsõ indíttatásból,
jobbító szándékkal és akarattal. Szeren-
csére voltak azonban környezetükben
olyanok, akik ezt a többletet észrevették
és értékelték. Köszöntöm hát azokat, aki-
ket észrevettek, akikre felfigyeltek. Vala-
mennyien az egész tagság tiszteletét és
nagyrabecsülését érdemelték ki!

A kitüntetések átadására felkérem
dr. Pethõ Józsefet, az Egyesület elnökét.

A méltatásokat Kertész József, a Díj-
bizottság tagja ismerteti.



HALÁSZ ALADÁR
erdõmérnök részére

Halász Aladár annak az erdõmérnök-
generációnak ma élõ képviselõje, aki
megalapozója volt a XX. század máso-
dik felétõl bekövetkezett szakszerû,
eredményes erdõgazdálkodás feltéte-
leinek. Egyike azoknak, aki jellemfor-
máló tartásával, elkötelezett hazafiságá-
val hitelesítette szakmánk gazdasági és
közcélú megjelenítését, amiért joggal
tisztelhetjük példaképeink között.

Pályája során részt vett az egyetemi
ifjúság képzésében, tõ melletti tapaszta-
latot gyûjtött az északkeleti Felvidék er-
dõgazdálkodásának irányításában. A
háború utáni viszontagságos helyzet-
ben kiállt a természeti tõke, az erdõk
védelméért, és kamatoztatta alapos fel-
készültségét. Az Országos Tervhivatal-
ban, majd az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság Tervfõosztályán, végül a
MÉM-ben az erdõk és faanyaguk hasz-
nosításában vállalt kezdeményezõ sze-
repet. A fejlesztések koordinátora, jó
irányú mozgatója lett. Jobbnál jobb fej-
lesztési programokat dolgoztatott ki,
döntési pozícióba hozva feletteseit. En-
nek eredményeként jelentõs fejleszté-
sek indultak az erdõgazdálkodás mel-
lett a fafeldolgozás területén is. Felé-
pült, majd bõvült a farostlemezgyár,
megépültek a forgácslapgyárak, javult a
fát feldolgozó iparágak hazai alap-
anyaggal való ellátása. Nagy szerepe
volt abban, hogy jó színvonalon kezdett
mûködni az erdõgazdálkodás és fafel-

dolgozás ökológiai és ökonómiai
összetett rendszere. Tevékenységével
hozzájárult ahhoz, hogy megteremtõd-
tek a közgazdasági feltételei az ország
erdõsültségének növelésére és hosszú
távú faellátására.

Az Országos Erdészeti Egyesület fó-
rumain is kezdeményezte az újabb
üzemgazdasági, technológiai ismeretek
megvitatását, illetve gyakorlatba „ülte-
tését”. A szakszerû érvek igényes rend-
szerezésével, kulturált közreadásával
képes volt nehéz helyzetekben érvé-
nyesíteni a szakmai érdekeket. Mûvelt-
sége és angol nyelvismerete révén a
magyar erdészet rangját külföldi sze-
repléseivel (világkongresszusokon,
EGB fabizottsági ülésein, szakmai ta-
nulmányutakon) méltó módon emelte
és öregbítette. Mindezek alkalmassá tet-
ték arra, hogy szakmánkat még inkább
elismertesse, az ágazat szakmai súlyát
növelje.

Személyiségi „jegyeibõl”, tartásának
mélyebb rétegeibõl kiemelhetõk az
olyan emberi jellemzõk, mint az empá-
tiakészség, felkészültség, figyelmesség
és a tisztesség. Személyiségének ezek a
példás megnyilvánulásai egy korszakra
hatással voltak, illetve még ma is hat-
nak.

Bár egyenes vonalú vezetõi életútja
méltatlanul fejezõdött be, nyugdíjas
éveiben szinte páratlan munkákkal gaz-
dagította szakmánkat. Üzemgazdasági,
erdészettörténeti mûvei pótolhatatlan
forrásmunkákká váltak.

A Szeniorok Tanácsában – mint köz-
tiszteletû tag – igen aktívan vesz részt.

Felhalmozott ismereteinek esetenként
figyelmeztetõ jellegû közreadásával
többször meghatározó szerepet vállalt,
segítendõ ezzel az OEE elnökségének
munkáját is.

Halász Aladár kiváló alkotói képes-
sége, kiemelkedõ akaratereje, minden-
re kiterjedõ koordinatív képessége
õszinte tiszteletet vált ki belõlünk. A II.
világháború utáni erdésznemzedék
egyik legkiválóbb erdész-közgazdásza.
Szakmai és erkölcsi értékei egyaránt
méltóvá teszik gyémántdiplomás tagtár-
sunkat – aki közel 70 éve egyesületünk
hûséges tagja – az Országos Erdészeti
Egyesület legmagasabb kitüntetésére.
Erre tekintettel számára a küldöttköz-
gyûlés a Tiszteletbeli Tagsági Díszokle-
vél kitüntetést adományozta, amelyhez
õszinte tisztelettel gratulálunk!
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ÁBRAHÁM GÁBOR
erdésztechnikus

1971-ben, frissen végzett erdésztechni-
kusként kezdte szakmai pályafutását a
Szombathelyi Állami Erdõgazdaságnál.
Néhány év után a soproni fafeldolgozó
üzembe került rönktéri mûvezetõnek.

1982-tõl Csapodon tsz-erdészként
dolgozott, ezzel párhuzamosan ellátta a
Hegykõi mgtsz szakirányítását is. 1992-
tõl napjainkig a Tanulmányi Állami Er-
dõgazdaság Röjtökmuzsaji Erdészeté-

nél kerületvezetõ erdész és kerületve-
zetõ vadász.

1970 óta egyesületi tag, a Gyõr-Mo-
son-Sopron megyei Magánerdõ-gazdál-
kodási Helyi Csoportnak egyik alapító
tagja. A ’80-as években a szomszédos
tsz-ekbe került fiatal erdésztechnikus
kollégákat bevezette a Helyi Csoport
rendezvényeire, és ezáltal lettek egye-
sületi tagokká. Számos terepi rendez-
vény lelkes és alapos elõkészítését és
terepi szakvezetését vállalja mind a mai
napig. Jelenlegi munkakörében is kivá-
lóan képviseli a térségi magánerdõ-gaz-
dálkodók érdekeit. Az OEE népszerûsí-
tésébõl, taglétszáma bõvítésébõl ma is
kiveszi részét.

Helyi csoportjának egyik meghatá-
rozó tagja: csendes, alapos, kitûnõ kö-
zösségi ember, a csoportrendezvé-
nyek jó hangulatának egyik fontos
személyisége.

LEMPEL ISTVÁN
erdésztechnikus

1977-ben szerezte meg erdésztechniku-
si oklevelét Szegeden. 1979-tõl a Sellyei
Erdészetnél dolgozott, eleinte Szente-
gáton kerületvezetõ erdész. 1986 óta a
Sikotai kerület vezetõje. Ebben a kerü-
letben kezdõdött meg az erdészetnél a
kocsányos tölgyesek felújítóvágásos
üzemmódja, és a Bodor-féle makkvetõ-
gép üzemszerû használata.

1992-ben a kerületében kísérlet kez-
dõdött, amelynek célja: kiscsoportos fel-
újítással átvezetni az erdõrészleteket az
örökerdõ állapotba, kocsányos tölgy ál-
lományban egyedülálló módon. Két er-
dõrészlet az 1995-ben rendezett Pro Sil-
va kongresszus egyik kiemelkedõ be-
mutató helye volt. Az itt megjelent kül-
földi szakemberek is elismerõen nyilat-
koztak a kezdeményezésrõl. A munka
azóta is sikeresen folyik. Kiveszi részét
a vadászati feladatokból, kerületvezetõ
erdész feladatköre mellett a hivatásos
vadász munkakört is betölti.

1976 óta a Baranya megyei Helyi
Csoport tagja, az egyesületi rendezvé-
nyek rendszeres résztvevõje. Példás
munkájának köszönhetõen kerülete a
Sellyei (az átszervezés után Szigetvári)
Erdészet minden szakmai rendezvényé-
nek színhelye volt. Számos alkalommal
volt házigazdája különbözõ szakosztá-
lyok terepi bemutatóinak, illetve egye-
temi hallgatók tanulmányútjának. Az
elvégzett munka bemutatásán túl min-
den alkalommal bizonyította vendéglá-
tói képességeit is. 2000-ben elnyerte a
„Mecseki erdõkért” díjat.

Lelkiismeretes, a szakmát kiemelke-
dõen magas szinten mûvelõ, kiváló er-
dész.

PRINCZES JÓZSEF
erdésztechnikus

1966-ban végzett Sopronban, majd a
Tanulmányi Állami Erdõgazdaság fa-
gyártmányüzemében kezdett.

1970-ben édesapjától átvette a harkai
kerület vezetését. Az erdõgazdaság mûkö-
dési rendje többször változott, ennek meg-
felelõen kapott más beosztást és dolgozott
más módon, de mindig erdõben és kerü-
letben. A késõbbiekben kialakított fõerdé-
szi rendszerben a két fõerdész egyike volt,
mint ilyen több kerület anyagkezelését és
raktárkönyvét kezelte. 1997-tõl  a vadásza-
ti teendõket is ellátta a kerületében.

1966-ban lépett be az egyesületbe.
Az egyesületi rendezvények szervezé-

sében, amennyiben érintette kerületét,
mindig segítõkészen vett részt. 1991-
ben a vándorgyûlés elõkészítésében
már komoly segítséget jelentett hatal-
mas tapasztalata.

Õ volt az, akinek semmi más nem
volt az életében, csak és kizárólag az er-
dõ és az erdõért dolgozók. Úgy ismerte
a kerületét, mint a tenyerét. A soproni
nagy lucpusztulásnak õ volt az elsõ
szenvedõ alanya, az õ kerületében ke-
rült sor a teljesen lepusztult fenyõállo-
mányok kitermelésére. Rá várt az a mun-
ka is, hogy az így elpusztult állományo-
kat felújítsa. A hegyvidéki védett terüle-
ten elõírt õshonos tölgyállományok fel-
hozatalát sikeresen valósította meg.

Betegsége miatt 2007-ben nyugdíjba
ment, ám azóta is majd’ minden nap ta-
lálkozni lehet vele egykori kerületében
és a mai napig segíti kerületvezetõ er-
dész utódait tapasztalatainak átadásával.

Princzes József élete az erdõ volt
mindig és az a mai napig is. Elhivatott-
sága, szakmánkkal szembeni alázata,
emberi tartása példaértékû.

Decrett József
emlékérmet kapott
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HARASZTI GYULA
erdõmérnök

1983 óta tagja az OEE-nek. 1996- ig és
1999-tõl napjainkig a Balassagyarmati
Helyi Csoport tagjaként tevékenykedik.
Közben a Visegrádi Helyi Csoport tagja,
két évig annak titkára. 1994-1998 között,
mint az Észak-magyarországi régió kép-
viselõje az OEE Elnökségének is tagja
volt. Tagja az Erdõmûvelési Szakosztály-
nak és a Vadgazdálkodási Szakosztály-
nak. Az utóbbinak 2001-tõl titkára, szá-
mos tartalmas rendezvény szervezõje.

2006 óta ismét tagja az OEE Elnöksé-
gének, mint az Erdészeti Lapok Szerkesz-
tõ Bizottságának elnöke. Törekvése az
Erdészeti Lapok színvonalának megtartá-
sa, fejlesztése. Javaslata alapján kezdõ-
dött meg az Erdészeti Lapok összes évfo-
lyamának digitalizálása. Meghatározó
szerepet játszott a finanszírozás pályáza-
tának elnyerésében. Ez az adatbázis
egyedülálló, interneten mindenki számá-
ra szabadon elérhetõ kincsesbányája az
oktatásnak, kutatásnak, erdészettörténet-
nek és az erdészeti gyakorlatnak is. Az
Erdészeti Lapok elektronikus archívuma
ezen túl méltó tisztelgés elõdeink szak-
mai hagyatéka elõtt. A digitalizálás szak-
mánk rangját és külsõ megítélését is
rendkívül pozitívan befolyásolta.

Jórészt az Ipoly Erdõ Zrt.-nél végezte
eredményes szakmai munkáját. 1999-
tõl annak erdõgazdálkodási vezérigaz-
gató-helyettese, aki önmagával szem-
ben szakmailag és etikailag is magas
mércét állít. Meghatározó szerepe volt
az Egyesület 2009. évi vándorgyûlésé-
nek megszervezésében.

KOLOZSVÁRI ÁKOS
erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1966 óta tagja. Az Ellenõrzõ Bizottság-
nak 1986-tól folyamatosan tagja, 1998
óta pedig az elnöke. Az Egyesület pénz-
ügyi gazdálkodásában (újra) intézmé-
nyesítette a tervezés és a beszámolás
rendjét, és azt folyamatosan korszerûsí-
tette. A korábbi jelentõs kockázatok
mérséklése érdekében tartalékalap
képzését kezdeményezte és annak érték-
állóságát folyamatosan vigyázta. Az ál-
tala vezetett bizottságok részt vettek va-
lamennyi egyesületi szabályzat ki-, illet-
ve átdolgozásában.

Közremûködött abban a folyamat-
ban, amelynek eredményeképpen az
Egyesület „Kiemelten közhasznú szer-
vezet” minõsítést kapott. Egyik kezde-
ményezõje és névadója volt az Erdész-
csillag Alapítványnak. Részt vett az
Egyesület pénzügyi adminisztrációját
végzõ vállalkozások kiválasztásában,
aminek következtében a kapott szolgál-
tatás színvonala emelkedett.

Mint az elnökség állandó meghívott-
ja, észrevételeivel, javaslataival jelentõ-
sen hozzájárult fontos egyesületi dönté-
sek meghozatalához. Személye egyfajta
folyamatosságot biztosított régi és új el-
nökségek között, hozzájárult az egye-
sületi élet zökkenõmentes alakulásá-
hoz.

Sokszínû szakmai munkája jórészt az
Erdõrendezési Szolgálathoz, illetve an-
nak jogutódjaihoz kapcsolódik. Az
utóbbi években az MgSzH Központ
gazdasági elnökhelyetteseként, szak-
mánkon túlnyúló teendõkkel bízták
meg. Felelõs munkája mellett több or-
szágos szervezet vezetésében vállalt fel-
adatot.

RIPSZÁM ISTVÁN
erdõmérnök

A Baranya Megyei Helyi Csoport tagja,
1998 óta folyamatosan annak titkára és
küldötte. Ezen idõ alatt 100-nál több
különbözõ helyi csoport rendezvényre
került sor. Belföldi tanulmányutakat ve-
zetett tagtársainak, többször szervezte
más helyi csoportok és szakosztályok
mecseki programjait. Ezen rendezvé-
nyek közül több régiós vagy országos
jelentõségû esemény volt.

Az elõzõ választási ciklusban az
Egyesület Országos Választási Bizottsá-
gának tagja volt. Régóta részt vesz az
Erdõfeltárási Szakosztály munkájában.
Egyik szervezõje volt a Pécsett megren-

dezett Erdésznõk Országos Találkozó-
jának. Újraindította az erdészbálok ha-
gyományát a megyében. Országos er-
dészbált, hagyományteremtõ szándék-
kal nagysikerû erdész-bányász bált
szervezett.

Többször segédkezett a Horvát Erdé-
szeti Egyesület küldöttsége látogatása-
inak megszervezésében, lebonyolításá-
ban. Rendszeres elõadója az Erdõk He-
téhez kapcsolódó rendezvénysorozat-
nak. Hasznos segítõje az erdei iskolai
programoknak, elõadásokat vállal közép-
iskolákban és civil szervezeteknél. A Du-
na-Dráva Nemzeti Park Nemzeti Parki
Tanácsának és a Pécsi Akadémiai Bizott-
ság Ökológiai Albizottságának tagja.

Régóta a Mecseki Erdészeti Zrt. dol-
gozója, 6 éve vezeti a Pécsváradi Erdé-
szetet. A Zengõ tövében, érzékeny ter-
mészetvédelmi környezetben gazdál-
kodik. A természetes felújítások, az át-
alakító üzemmód és a folyamatos erdõ-
borítás elkötelezett híve. Jelentõs az er-
dõfeltárás területén végzett tevékeny-
sége is. 

Bedõ Albert
emlékérmet kapott
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DR. BARTHA DÉNES
erdõmérnök

Az egyetem elvégzése után a sárospata-
ki erdészetnél kezdte szakmai pályafu-
tását. Ezt követõen Debrecen környé-
kén erdõtervezõként, majd erdõfelü-
gyelõként dolgozott.

1987-ben került az egyetem Növény-
tani Tanszékére, Sopronba. Oktatóként
végighaladva a ranglétrán, jelenleg inté-
zetigazgató egyetemi tanárként dolgo-
zik. Érdeklõdése az oktatás és a kutatás
során mindvégig az erdészeti botanika

tárgykörében volt. Nagy figyelmet szen-
tel a gyakorlati életben dolgozó szak-
emberekkel való kapcsolattartásra.

Részt vett a természetvédelmi törvény,
illetve az erdõtörvény jogszabályainak
megalkotásában. 1996-tól kezdeménye-
zésére hazánkban is meghonosították az
„Év fája” mozgalmat. Termékeny, jó tollú
ismeretterjesztõ író, aki a botanikusok és
ökológusok körében is jó hírét kelti az
erdészeknek. Kandidátusi értekezését
1991-ben védte meg. Publikációinak
száma meghaladja a kétszázat. Oktató-
ként 11 tantárgyat gondoz és irányít.

1983 óta egyesületi tag. Az Erdészet-
történeti Szakosztályban kiemelkedõ
munkát végez, a tavalyi vándorgyûlésre
kiadott selmeci könyv társszerzõje. Az
Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottságá-
nak is tagja.

10 éve a Mestertanár cím birtokosa.
Szakmai elismertsége a társtudomá-
nyok terén is igen nagy, amit bizonyít,
hogy 1995-ben Pro Natura-díjjal tüntet-
ték ki, 1997-ben pedig a Fa- és cserjeha-
tározó címû könyve Nívó-díjas lett.

DR. FOLCZ TÓBIÁS
erdõmérnök

1977-ben szerzett erdõmérnöki okleve-
let, majd három évet töltött a gyakorlat-
ban Gemenc környékén.

1981 óta dolgozik a Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskolában, Sopronban.
Kezdetben kollégiumi nevelõ, majd
szaktárgyakat, elsõsorban erdõmûve-
lést tanított. Sorozatos önképzéssel er-
dészeti növényvédõ szakmérnöki okle-
velet, mérnök-tanári diplomát, egyete-
mi doktori címet, majd közoktatás-ve-
zetõi diplomát szerzett. Évekig a levele-
zõképzés igazgatóhelyettese.

Az 1990-ben történt vezetõváltás
után szakmai igazgatóhelyettes lett,
azóta az intézmény szakképzésének
irányítója. Önmagával és tanítványaival
szemben igényes. Óráit a fegyelem, a
szakmai munka és barátságos légkör
jellemzi. Számos tankönyv írója, társ-
szerzõje. Nevéhez fûzõdik több köz-
ponti szakképzési program (pl. a felsõ-
fokú erdõgazda-szakképzés) és vizsga-
követelmény kidolgozása.

1977 óta egyesületi tag. Elnöke az
Oktatási Szakosztálynak, szorgalmazója
az oktatás különbözõ szintjei közötti
szakmai párbeszédnek.

Munkáját a kiemelkedõ szakmai tu-
dás, a tanügyigazgatás terén mutatott
hozzáértés és a következetes, az iskola
érdekeit és fejlõdését szem elõtt tartó
munkavégzés jellemzi. Munkatársai
tisztelik, következetes magatartását el-
fogadják. Életvitelével, munkájával, ma-
gatartásával példát mutat diákjainak,
munkatársainak és környezetének egy-
aránt. Pedagógusként, vezetõként a ha-
zai erdésztechnikus-képzés meghatáro-
zó szaktekintélye, elismert tagja a sop-
roni erdésztársadalomnak.

ÕSZ GUSZTÁV
erdõmérnök

Teljes szakmai életpályáját az erdõter-
vezés töltötte ki. 40 éve, az egyetem
elvégzését követõen, az Egri Erdõren-
dezõségen kezdett el dolgozni üzem-
tervezõként. 1992-tõl osztályvezetõ,
1996-tól nyugdíjazásáig pedig igazgató-
helyettesi beosztásban irányította az Eg-
ri Erdõtervezési Iroda munkáját.

A munkában töltött 36 év nagy ta-
pasztalatú szakemberré kovácsolta az
erdõtervezõi szakmában. Elsõsorban
erdõvédelmi, térképezési, termõhely-
feltárási, erdõtelepítés-tervezési és ter-
mészetvédelmi témákkal foglalkozott.
Az erdõkár-felmérés munkáiban kez-

dettõl fogva részt vett. Irányításával el-
sõként az országban elkészítették teljes
mûködési területükre a termõhely-tér-
képeket. Tevékeny részese volt a köz-
ponti fejlesztési munkáknak is.

Az erdõrendezõk életvitelét, munká-
ját bemutató közönségkapcsolati felada-
tokban is fáradhatatlan volt. Fogadta és
kalauzolta a médiákat, szervezte a be-
mutatókat. Példamutatóan vett részt az
egyetemi hallgatók erdõrendezési gya-
korlati oktatásában. Munkáját minden
területen lelkiismeretesen és nagyon
pontosan végezte. Az erdészösszetartás,
a szaktudás és becsület példaképe. A
Pro Silva Hungaria közhasznú szakmai
egyesületnek is aktív tagja, akinek szak-
mai tanácsaira mindig számíthatnak az
erdõrezervátumok kutatói.

Az Egyesületnek és az Egri Helyi
Csoportnak 40 éve meghatározó egyé-
nisége, tagja az Erdõrendezési Szak-
osztálynak. A szakosztály-rendezvé-
nyek és az Erdõrendezési Napok meg-
szervezésében több alkalommal vállalt
feladatokat. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott
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Dr. Ádámfi Tamás erdõmérnök,
nyugdíjas minisztériumi fõtanácsos, a
Vadgazdálkodási Szakosztály korábbi
titkára, vadgazdálkodási szakterületek
felelõs irányítója, vadászati témájú szak-
író, az Egyesület Könyvtárának önzet-
len mecénása.

Bajnai Csaba erdésztechnikus,
vadgazda-mérnök, a Balassagyarmati
Helyi Csoport tagja, a cserháti erdõk
természetszerû kezelõje, az elmúlt évi
vándorgyûlés kiváló kultúrtörténeti
programfelelõse.

Balogh Lajos erdõmérnök, a Bara-
nya Megyei Helyi Csoport tagja, pécsi
erdõtervezési igazgatóhelyettes, az er-
dészeti termõhelyfeltárás neves szak-
embere, szakterületének termékeny
szakírója.

Farkas László erdõmérnök, a Pest
Megyei Magánerdõgazdálkodási Helyi
Csoport tagja, magánerdõgazdálkodó és
integrátor, aktív egyesületi érdekvédõ.

Farkas Zsuzsanna erdõmérnök,
mérnöktanár, az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály tagja, a Balaton-felvidéken
erdei iskola vezetõ, a minõsített erdei is-
kolai szolgáltatások és erdészeti közjólé-
ti tevékenységek aktív közremûködõje.

Galambos István erdõmérnök, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagja, a
Vasvár környéki erdõk elkötelezett er-
dõmûvelõ szakembere, igazi közösségi
szervezõ és aktív egyesületi tag.

Jancsó György erdõmérnök, az In-
formatikai Szakosztály tagja, nyugalma-
zott osztályvezetõ, az erdõtervezés térké-
pészeti megoldásainak és térinformatikai
rendszerének kialakítója, fejlesztõje.

Keskeny József erdésztechnikus,
a Nagykanizsai Helyi Csoport tagja, ke-
rületvezetõ erdész, a zalai erdõk termé-
szetes felújításának igényes végrehajtó-
ja, munkatársai érdekvédelmének szer-
vezõje.

Kiss Béla gépész üzemmérnök, a
Gépesítési Szakosztály tagja, miskolci
mûszaki osztályvezetõ-helyettes, a bor-
sodi mûszaki fejlesztés és az erdõgaz-
dálkodási környezetvédelem eredmé-
nyes irányítója.

Kovács László erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, a buga-
ci erdõk nagy munkabírású, szorgalmas
és tisztességes kerületvezetõ erdésze,
közösségi személyisége.

Kozma Tibor erdésztechnikus, a
Pápai Helyi Csoport tagja, a Fenyõfõ
környéki erdõk kerületvezetõ erdésze,
a korábbi bauxitbánya területén végre-
hajtott biológiai rekultiváció sikeres irá-
nyítója.

Szabó Nándor erdõmérnök, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei He-
lyi Csoport tagja, magánerdõ-gazdál-
kodó és erdészeti szakirányító, fa-
zsindely gyártásával foglalkozó ma-
gánvállalkozó, eredményes egyesü-
leti szervezõ.

Szentpéteri Sándor erdõmérnök,
az ÁESZ Budapest Helyi Csoport veze-
tõségi tagja, korábbi titkára, budapesti
erdõtervezési igazgatóhelyettes, elköte-
lezett szakmai vezetõ, az erdõgazdálko-
dás és vadgazdálkodás összhangjának
megteremtésén munkálkodó szakem-
ber, lelkes sportember.

Szuromi László erdésztechnikus,
mûszaki tanár, a Mátrafüredi Helyi Cso-
port aktív tagja és elnöke, a Mátrai Táj-
védelmi Körzet tájegység-vezetõje,
szakmai rendezvények lelkes szervezõ-
je, jeles közéleti szereplõ.

Dr. Takács László erdõmérnök, a
Kaposvári Helyi Csoport titkára, somo-
gyi erdészetpolitikai szakember, szak-
mai rendezvények szervezõje, az erdõ-
mûveléstan korábbi oktatójaként a ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás szószó-
lója, címzetes egyetemi docens.

Zöldág János erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, kis-
kunsági kerületvezetõ erdész, rendkí-
vüli munkabírású, kiváló szervezõké-
pességû, nagyfokú költségérzékeny-
séggel dolgozó szakember.

Végezetül dr. Borovics Attila, az ER-
TI fõigazgatója Vadas Jenõ emlékérmet
adott át Kolozs Lászlónak.

Ezután Visnovszky Károly, a Válasz-
tási Bizottság elnöke ismertette az
Egyesület tisztújításának eredményét.
(Részletes bemutatásra a szeptemberi
lapszámban visszatérünk.)

A narrátor, Palka Réka felkérte Zam-
bó Pétert, az OEE új elnökét, hogy tart-
sa meg „szûzbeszédét”.

Elismerõ Oklevelet
kapott

Vadas Jenõ Emlékérmet
kapott
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„Tisztelt Vándorgyûlés, Kedves Ven-
dégeink,

Tisztelt Külföldi és Magyar Erdészek,
Házigazdák, Hölgyeim és Uraim!

Megbecsüléssel köszöntöm Önöket a
Mecsek lábainál, Európa Kulturális Fõ-
városában, a magyar erdészek egyesü-
letének 141. vándorgyûlésén!

Köszönöm a személyemet elnöknek
jelölõ helyi csoportok és szakosztályok,
valamint a megválasztásomban döntést
hozó Közgyûlés megtisztelõ bizalmát!
Köszönöm mindazok együttmûködését,
akik hozzásegítettek az eredményekhez,
melyek nélkül e választáson bizonyosan
nem indulhattam volna el.

Komoly feladatok és lehetõségek áll-
nak Egyesületünk elõtt. Az elõttünk já-
rók is magasra tették a mércét – a fele-
lõsségünk nagy, igazi kihívás lesz en-
nek megfelelni.

Köszönöm az elõdömnek, Dr. Pethõ
József elnök úrnak, hogy határozott elve-
ivel, kiállásával, a legfontosabb szakmai
értékek képviseletével megõrizte Egyesüle-
tünk arculatát! Méltóak maradhattunk
az általa meghirdetett emlékév névadója,
Wagner Károly szellemiségéhez. 

Bízom abban, hogy sikerül majd e
nagyszerû örökséget tovább gyarapíta-
ni, fejleszteni.

Köszönöm a Házigazdák színvona-
las szervezõmunkáját, Pécs városának
vendégszeretetét! 

Immár a hetedik alkalommal ad ott-
hont vándorgyûlésünknek ez a város,
amely ma Európa Kulturális Fõvárosa is.
Újabb maradandó kulturális és természe-
ti értékekkel lettünk gazdagabbak itt. 

Elismerésemet fejezem ki a kitünte-
tetteknek, valamint gratulálok az új El-
nökség megválasztott tagjainak – elkö-
telezett munkát kérek, és példaadó
összefogást várok Tõlük. 

Egységünk, az erdészek legendás össze-
tartása csak egyértelmû elvekkel, közös cé-
lokkal, szilárd öntudattal õrizhetõ meg.

Az erdõ mindannyiunké, anyagi ér-
téke mellett fontosak a közcélú szolgál-
tatásai is. 

Mi, erdészek az erdei életközösség
egészében gondolkodunk, korszerû öko-
lógiai és mûszaki ismeretekkel rendelke-
zünk. Példát kell mutatnunk a szélsõsé-
ges nézetek terjesztõivel szemben. 

A rendszerváltók klasszikus szókap-
csolatával élve a feladatunk: „Különb-
nek lenni”!

Személyes szakmai múltam, elõéle-
tem a Pilisi Parkerdõhöz köt. 

A közcélú erdõgazdálkodás – a ter-
mészetkezelés – elkötelezettjeként meg-
ismerkedhettem az erdõhöz kapcsolódó
társadalmi igények csaknem mindegyi-
kével. Együttmûködõ munkatársaim-
mal sikerült a legtöbb feladatot színvo-
nalasan megoldanunk, elhelyeztük
magunkat a társadalom és a gazdaság
gyorsan változó környezetében.

Azt remélem, hogy a megszerzett ta-
pasztalataim az OEE vezetésében is ka-
matoztathatóak lesznek. Az Egyesületet
múltja, erkölcsi és szakmai tõkéje hiva-
tottá teszi arra, hogy nagyobb hatású
szervezetté váljon. 

A teljesség igénye nélkül, néhány az
elõttünk álló feladatok közül:

A külsõ kapcsolataink területén:
Bizonyítsuk be, hogy az erdõben to-

vábbra is mi, erdészek vagyunk otthon.
Adjunk muníciót tagságunknak az ér-
dekérvényesítõ érveléshez! 

Gazdasági alapon is törekedjünk
önállóságunk növelésére! 

Hangsúlyozzuk a kezelt erdõállomá-
nyok kedvezõ hatását a klímaváltozás-
ra, és a fa, mint megújuló energiaforrás
jelentõségét – azért, hogy továbbra is a
saját lábunkon állva szerezhessünk for-
rásokat közcélú mûködésünkhöz.

Tegyük nyilvánvalóvá, hogy az erdõ-
gazdálkodás, az erdõterület bõvítése
maga a vidékfejlesztés! Nemcsak azért,
mert az erdõsült vidékeink gazdaságilag
elmaradottabbak, valamint az erdészet
képes nagyobb számban alkalmazni
képzetlenebb munkaerõt, hanem: 

azért is, mert ez egy valódi vidéki
szakma – a szakembereink minden kis-
településen jelen vannak, problémáikat
ismerik, a saját bõrükön érzik;

azért is, mert mi rendelkezünk or-
szágosan mûködõ ügyviteli és kommu-
nikációs hálózattal, kapcsolatrendszer-
rel, gyakorlati ismerettel – olyannal,
amivel bármilyen vidékfejlesztési prog-
ram levezényelhetõ;

azért is, mert bizonyítottuk: tulajdo-
nosként és vagyonkezelõként egyaránt
mi vagyunk az erdõterületek legjobb
gazdái, akik képesek megteremteni a
gazdasági és a közérdek egészséges
egyensúlyát!

El kell fogadtatnunk magunkat, ké-
pesnek kell lennünk a párbeszédre kör-
nyezetünk minden irányában. Egyértel-
mûvé kell tennünk kompetenciánkat a
döntéshozóknak és partnereinknek.

Naprakészebb kapcsolatot kell ápol-
nunk a médiákkal, tevékenységünk el-
lentmondásmentes megjelenítésére.
Fontos feladatunk az elektronikus lehe-
tõségek még jobb kihasználása.

Kíséreljük meg a szakma érdekeit
jobban megjeleníteni az EU pályázati
kiírásaiban! 

Az Egyesület számára nyitva álló uni-
ós forrásokat megszerezve tovább bõvít-
hetjük tevékenységünk mozgásterét. 

Házon belül is sok a tennivalónk: 
Egy civil szervezethez minden tag a

szabad akaratából csatlakozik. 
A legfontosabb kérdés tehát: Miért jó

az Egyesület tagjának lenni?
Ebbõl következik az Elnökség, a helyi

csoportok, szakosztályok kiemelt feladata: 
Legyen jó dolog az Egyesület tagjá-

nak lenni!
Feladatunk a többség összefogása a

közös célok elérésére. Bõvítenünk szük-
séges az érdemi munkába való bekap-
csolódás lehetõségét a tagság számára. 

Elsõsorban régiós és helyi progra-
mokkal, személyes példamutatással te-
hetjük aktívabbá a helyi csoportokat,
szakosztályokat.

Az ügyviteli folyamatot és mûködé-
sünket ismét át kell tekintenünk - gyor-
sabb, olcsóbb módszereket keresve. Ha
hatékonyságban kézzelfogható ered-
ményt tudunk felmutatni, a tagság kö-
reiben is javíthatjuk az Egyesület elfo-
gadottságát. 

Még markánsabb arculatot kell ki-
alakítanunk!

Aktuálisnak tartom az Erdészeti La-
pok értékõrzõ megújítását, szélesebb
körben való terjesztését is.

Összefoglalva: 
Elsõdleges feladatként fogom kezelni

egyesületi egységünk, valamint szak-
mánk rangjának, befolyásának, és az
erdészek elismertségének, az egyesületi
tagság presztízsének megerõsítését. 

Elengedhetetlennek tartom mûködé-
si hatékonyságunk javítását, kommu-
nikációnk és érdekérvényesítõ képessé-
günk fejlesztését. 

Mindezen történelmi alapokon, sel-
meci szellemben, korszerû szakmai
háttérrel igyekszem munkálkodni. 

Ismételten köszönöm a megtisztelõ
bizalmat, a feladatainkhoz pedig ké-
rem a tisztelt Tagság széles körû támo-
gatását, együttmûködését! 

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”
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Az ünnepi közgyûlés a vándorzászló
átadásával zárult, melyet Feiszt Ottó, a
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója vett át a
maga és a Zalaerdõ valamennyi dolgo-
zója nevében. Biztosította a jelenlévõket
arról, hogy gondos gazdái lesznek a jövõ
évi rendezvénynek, és reményét fejezte
ki, hogy legalább olyan színvonalon zaj-
lanak majd az események, mint ahogy a
Mecsekerdõnél tapasztalhattuk.

A Himnusz eléneklésével ért véget a
közgyûlés.
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enc, Szûcs János, Szûts Kata, 

Takács József, Takács Károly, Takács
Tibor, Tallódi Albert, Tamás Antal,
Tamás György, Tamás István, Támba
Miklós, Támba Miklósné, Tátrai Tibor,
Telkes Ferenc, Telkes Tamás, Terdik
Tibor, Tihanyi Gyula, Tihanyi Pál,
Tímár György, dr. Timkó Ágnes, Tomin
István, Tomosi Lajos, Toronyai Péter
Áron, Toronyi Márton, Toronyi Márton-
né, dr. Tóth Aladár, Tóth Attila, Tóth
Attila, Tóth Gábor, Tóth István, Tóth
József, Tóth Károly, Tóth László, Tóth
Péter, Tóth Péter, Tóth Rafael, Tóth
Róbert, Tóth Zoltán, Török Bálint, Tun-
yoginé Etelka, Turóczi Balázs, 

Ugró Sándor, Ujvári Petra, 

Váczi Edit, Vadász György, Vámos
Krisztina, Várady József, Varga András,
Varga Attila, Varga Béla, Varga István,
Varga László, dr. Varga Szabolcs, Varga
Tamás, (Sopron), dr. Varga Tamás, Varga
Zoltán, Vas István, Vasas Ernõ, Vaski Lás-
zló, Vaspöri Ferenc, Vass Jánosné, Vass-
né Papp Viktória,  Velegi Dániel, Világhy
András, Vilmányi Márton, Vilmányi Már-
ton, Vincze Lászlóné, Vinze Ferenc, Vissi
Géza, Vízhányó László, Vörös Attila, 

Wisnovszki Károly, 

Zakariás Éva, Zambó Péter, Zárai László,
Zárai László, Zárainé Csiba Mónika, Zay
Adorján, Zétényi Zoltán, Zöldág János,
Zsigrai Attila, Zsirai Péter, Zsiros Attila,
Zsovák Ernõ, Zsuppán Ernõ, 

* * *

A szerkesztõ köszönetet mond Lázár
Andreának, Vassné Papp Viktóriának
és Berek Zoltán, Csönge Szilvia, Gre-
guss László Géza, Guba Csaba,
Horváth Péter Brúnó, Lázár Tamás,
Merk István, Mohácsi Attila, Pápai Gá-
bor, Pincehelyi József, Ruppert Róbert,
Schneidler Viktor és Török Bálint fotó-
soknak, valamint Tóth Aladárnak az
archív fotókért.
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Ellesett pillanatok, köszönjük Mecsekiek!
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A Mecseki Erdészeti Zrt. a világhálón
keresztül kívánja megismertetni az álta-
luk végzett termelési munkát. A társa-
ság ezzel kíván nyitni a Mecsekért ag-
gódó zöldszervezetek irányába. Az álla-
mi társaság nyitása azért is fontos, mert
a zöldszervezetek korábban többször is
a mecseki fák védelméért szálltak síkra,
tartva attól, hogy a biomassza-tüzelésû
pécsi erõmû táplálása miatt drasztikus
mértékben fogyatkozik az állomány.

Az állami tulajdonú Mecseki ERDÉ-
SZETI Zrt. termelési vezérigazgató-he-
lyettese, Szõnyi János elmondta: azt sze-
retnék bemutatni, hogy miként végzik
munkájukat a kezelésükben lévõ 54 ezer
hektárnyi erdõterületen, hiszen a termé-
szetjárók számára az ekkora volumen-
ben zajló gazdálkodás rendkívül nehe-
zen áttekinthetõ. Erdészetenként lebont-
va, különbözõ térképen külön jelezve az
egyes tevékenységeiket, összesen 54
pontos rajzot tettek közzé, s egy külön
táblázatban is bemutatják adataikat.

Tájékoztatása szerint a darabonként
kevesebb mint öthektáros erdõrészle-

tek állományát mûszerrel mérte fel a
hatóság, így ismert a populáció kora, ál-
lapota, ami alapján meghatározható a
következõ húsz-harminc esztendõre
vonatkozó gazdálkodás.

A honlapon részletesen közlik azt is,
hogy mely területeken végeznek úgy-
nevezett erdõfelújítást. Jelzik azt is, a
Mecsek mely erdõrészein folytatnak
úgynevezett erdõnevelést, azaz a szak-
mai szempontból nemkívánatos egye-
dek eltávolítását, ritkítást. Állítása sze-
rint a 80–130 éves állományt érinti a fa-
kitermelés, a csereseket 80 évesen, a
bükköt és a tölgyet 100–130 éves korá-
ban vágják ki.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, az
elmúlt két évtizedben elöregedtek az ál-
lami erdõk fái, mert kisebb területen vé-
geznek fakitermelést, mint amelyen a vá-
gásérett, 100 év körüli populáció megta-
lálható. Átlagosan évente a teljes állo-
mány egy százalékát termelhetnék ki, ez-
zel szemben csupán 0,7 százaléknyi részt
érintenek a fakivágások. Tíz évvel ezelõtt
még 300 ezer köbméternyi fát vágtak ki a

mecseki erdészet fennhatósága alatti ren-
getegbõl, ma már egyharmaddal keve-
sebbet – elsõsorban a természetvédelmi
szempontok érvényesülése miatt. Ma
már a szálaló, azaz a nagyobb, egybefüg-
gõ erdõrészletek megtartásával végzen-
dõ munkálatokra helyezik a hangsúlyt.
Véleménye szerint azért fontos, hogy
mindenki számára hozzáférhetõvé válja-
nak az adataik, mert a szükséges infor-
máció nélkül nem lehet megítélni a mun-
kájukat, s azt, hogy pontosan milyen te-
vékenységeket folytat az erdészet.

A tubesi radar védelméért harcoló
Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvi-
võje, Vicze Csilla az erdõgazdaság lé-
pésével kapcsolatosan úgy nyilatko-
zott: örül a munkák nyomon követhe-
tõségének, ugyanakkor az erdõtör-
vény célját kell figyelembe venni elsõ-
sorban. Eszerint a feladat az erdõ meg-
óvása, s nem szabad kiskapukat ki-
használva, elszigetelt területeken tar-
vágásokat végrehajtani.

Bóka Máté Ciprián
(Magyar Nemzet)

Világhálón a mecseki erdõk

Rekordméretû fákat ta-
láltak Somogyban a Du-
na-Dráva Nemzeti Park
munkatársai. A most föl-
lelt szilfa az 582 centimé-
teres törzskörméretével,
valamint a vadkörte a
maga 370 centiméterével
országos elsõ a maga ne-
mében. (A törzs-körmére-
tet a talaj fölötti 0–130
centiméter közötti ma-
gasságban mérik.) Mind-
két fa elhagyott, becser-
jesedett legelõn áll Tap-
sony, illetve Gadány ha-
tárában, olyan helyen,
ahol a madár is alig jár,
legföljebb a nemzeti park kutatói.

Hazánk legtermetesebb fáiról egyéb-
ként nyilvános lista áll rendelkezésre,

ami a www.dendroma-
nia.hu honlapon olvas-
ható. A honlapot Pósvai
György, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Sze-
gedi Biológiai Központ
Biológiai Intézetének
igazgatója tartja fönn, és
– bejelentések alapján is
– folyamatosan frissíti.
Ebbõl kiderül, hogy ha-
zánk legnagyobb tör-
zskörméretû fái a fekete
és a fehér nyár közül ke-
rülnek ki. A csúcstartó
1064 centiméteres kör-
méretével a Révfalu ha-
tárában álló fekete nyár,

de rajta kívül Adony, Süttõ és Köröstar-
csa is büszkélkedhet 1000 centimétert
meghaladó törzskörméretû nyárfákkal.

Biztos második helyen áll a pápai pla-
tán a 992 centiméteres körméretével, de
a szabolcsbákai 840 centiméteres fûz is
csúcstartó a maga nemében, Szent-
györgyvár és Nagykutas pedig a rekord-
méretû, a 810 centiméteres körméretet
meghaladó szelidgesztenyéivel dicse-
kedhet.

A tölgyek versenyében a Bak határá-
ban álló kocsányos tölgy viszi el a pál-
mát a 740 centiméterével, Ikervár pedig
a 642 centiméteres hegyi juharjával tû-
nik ki. A különlegességek tekintetében
Iharosberény verhetetlen: az 537 centi-
méteres körátmérõjû himalájai cédrusa,
valamint a 712 centiméteres óriás ma-
mutfenyõje egyaránt rekordnak számít.
Iváncsa az 582 centiméteres törzskör-
méretû tulipánfája miatt nevezetes, Kõ-
szeg pedig azért, mert olyan hatalmas
kúszó borostyánnak ad otthont, amely-
nek körmérete 85 centiméter.

V.L.
(Szabad Föld)

Hazai farekordok

Illusztráció. Fotó: Peták István
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– 2001. óta dolgozom a részvénytársa-
ságnál, és már a kezdetekkor is kom-
munikációval foglalkoztam. Ezt azért
tartom fontosnak, mert tíz évvel ezelõtt
még csak elvétve találtunk olyan erdõ-
gazdálkodó céget, akiknek már akkor
fontos volt, hogy legyen olyan fõállású
szakembere, aki külsõ-belsõ kommuni-
kációs kapcsolatokkal foglalkozik. Azó-
ta az idõ bebizonyította, hogy helyes
volt a vezetõség döntése. Nehéz lenne
forintosítani a munkám értékét, vagy
mondjuk úgy, hasznát, de számtalan
példa és felmérés igazolja, hogy ha egy
cég közössége munkája alapján elvárja,
hogy szûkebb-tágabb környezete is
elismerje, akkor az átgondolt, kommu-
nikáció elengedhetetlen.

– Úgy tudom, hogy ezen kívül van
más feladatod is.

– Valóban, nemcsak a zrt. kommuni-
kációjának szervezése a feladatom, ha-
nem a Mecsextrém Park marketingmun-
káját is én menedzselem. Mivel ez a vál-
lalkozás az erdészszakmától – mondhat-
juk – igen távol áll, és azzal a meggyõ-
zõdéssel hajtottuk végre ezt a beruhá-
zást, hogy a több lábon élés biztonságot
adhat a Mecseki Erdészeti Zrt.-nek, külö-
nösen fontos a parkkal kapcsolatos
kommunikációs tevékenység. Bár évrõl
évre egyre több vendég érkezik hoz-
zánk, nem lazíthatunk, ha továbbra is
növelni akarjuk a látogatószámot. Az in-
duláshoz képest talán könnyebb hely-
zetben vagyunk, hiszen azok a gyerekek
és felnõttek, akik már eltöltöttek egy-egy
napot nálunk, jó hírét viszik a parknak.

– A Vándorgyûlés sokrétû feladatot
jelentett számodra…

– Igen, és éppen ezért csapatmunka
volt ez a javából. A felelõsség hármunk,
Papp Viktória fõszervezõ, Horváth Pé-
ter Brúnó, valamint jómagam között
oszlott meg. Külön lehetõség és szeren-
csés egybeesés volt az a tény, hogy
Pécs Európa egyik kulturális fõvárosa
ebben az évben. Igyekeztünk figyelem-
be venni azok véleményét, akik a ’95-ös
vándorgyûlést szervezték, hiszen az
annyira jól sikerült, hogy úgy gondol-
tuk, azt nagyon nehéz lenne túlszár-
nyalni. Mivel minden rendezvény más
és más, reméltük, ha a korábbi tapasz-
talatok és az új ötletek alapján szívvel-
lélekkel dolgozunk, sikerül mindenki
számára emlékezetes vándorgyûlést
összehoznunk. Az idõjárási tényezõ egy
ilyen, jórészt szabadtéri rendezvényen

meghatározó, de így utólag azt kell
mondanom, túlzottan az sem zavarta a
programokat. A megnyitó elõtt néhány
órával még ömlött az esõ a városban,
de mire a megnyitó szavak elhangzot-
tak, néhány percre még a Nap is kisü-
tött, így szépen minden a tervek szerint
bonyolódhatott le.

– A baráti találkozó elõtti vélemények
is ezt igazolták. Az esti találkozóra pedig
sokáig kerestem egy megfelelõ jelzõt, és
azt hiszem, eleganciájával tûnt ki az
utóbbi idõk erdészrendezvényei közül.

– Szerettünk volna egy hangulatos be-
szélgetõs-barátkozós estet, ahol nem a kü-
lönbözõ mûsorszámoké a fõszerep, hanem
a régi ismerõsökkel való találkozásokon, a
meghitt beszélgetéseken van a hangsúly.
Ennek megfelelõen terveztük meg a terem
berendezését. A kerek asztalok, a visszafo-
gott fények mind hozzájárultak a megfelelõ
hangulat eléréséhez. Úgy érzem, hogy a
közgyûlés is jól sikerült, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a vándorgyûlések
történetében elõször adott volt az online
követhetõség, így a világon bárhol látni le-
hetett a közgyûlés eseményeit.

A vándorgyûlést követõ napon ren-
deztük meg az I. Nemzetközi Erdészeti
Kommunikációs Konferenciát, amely
szerintem összességében jól sikerült.
Tanulságos volt rendezõnek, elõadó-
nak, hallgatónak egyaránt. Egységes er-
dészeti kommunikációra van szükség,
melyrõl Káldy vezérigazgató úr a meg-
nyitójában is szólt. Talán ez a konferen-
cia lendületet ad annak a folyamatnak,
ami itt elkezdõdött. 

– Gratulálok, szép munka volt.
Pápai Gábor

Fontos feladatunk a jó kommunikáció
Beszélgetés Lázár Andreával, a Mecseki Erdészeti Zrt. kommunikációs vezetõjével

Állásajánlatok
Az Ipoly Erdõ Zrt. Királyréti Erdészete  kerületvezetõ erdész – vadászházi gondnok pár jelentkezését várja.

Jelentkezni a kiralyret@ipolyerdo.hu e-mail címre küldött önéletrajzokkal lehet.

Kerületvezetõ erdész:
Feladata:

Kerületvezetõ erdészi munkakör betöltése.
Alkalmazási feltételek:

erdésztechnikus végzettség,
35 évnél fiatalabb életkor,
10 év erdõgazdálkodásban eltöltött gyakorlat.

Elõnyök:
természetközeli erdõgazdálkodási módok ismerete, gyakorlati
alkalmazása,
német és/vagy angol nyelv ismerete,
saját terepjáró megléte.

Vadászházi gondnok
Feladata:

17 férõhelyes vadászház vállalkozási formában történõ mûködtetése.
Alkalmazási feltétel:

Vadászház teljes körû mûködtetésére önállóan alkalmas sze-
mélyiség

Elõnyök:
német és/vagy angol nyelv ismerete,
számítógép felhasználói szintû ismerete.

Amit biztosítunk:
szolgálati lakás a vadászház szolgálati lakrészében,
bérezés, juttatás megegyezés szerint.
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Az OEE Közönségkapcsolatok Szakosz-
tálya kezdeményezését, hogy legyen
egy átfogó az eddigi döcögõs erdészeti
kommunikációval foglalkozó konferen-
cia, a Mecseki Erdészeti Zrt. azonnal fel-
karolta, és az ország legszebb belsõépí-
tészeti környezetében helyet is adott a
két külföldi elõadóval nemzetközivé
elõlépett rendezvénynek. Több, mint
félszáz érintett szakember elõtt Káldy
József vezérigazgató nyitotta meg a
konferenciát. Mint mondotta, nagy
szükség van e témában is az együttgon-
dolkodásra, és a vándorgyûlést megnyi-
tó beszédébõl idézett:

„…szomorú az a tény, hogy az évek so-
kasága alatt nem tudtunk valós képet
közvetíteni a társadalom felé szeretett
szakmánkról. A közvélemény az erdészt
ma is a „favágóval”, a természeti környe-
zet pusztítójával azonosítja. Ha felte-
szem azt a kérdést megtettünk-e min-

dent, megteszünk-e mindent, hogy
visszafordíthatatlanul egy pozitív kép le-
gyen a társadalom számára rólunk, ak-
kor a válaszom: nem! Ez engem arra
sarkall, hogy a kommunikációs lehetõsé-
gek gazdag tárházának kihasználásával
dolgozzunk együtt. Ennek megváltozta-
tására, valós összefogásra van szükség.

Szükség van arra, hogy végre belás-
suk és elismerjük, hogy ez egy szakma.
Aminek kiváló képviselõi vannak szerte
az országban, sõt többen közülük ma
is segítik a helyi kommunikációs mun-
kánkat. Igen ám, csak véleményem sze-
rint ezek a sejtek nem érnek össze.

Nincs egységes, országos irányítás.
Nincs egy arc, egy szóvivõ, akihez kap-
csolni lehetne az erdészt, aki remek, so-
kak számára elismerést kiváltó munkát

végez. Pedig programok sokasága sora-
kozik, elvégzett munkák garmadája
igazolja az erdész társadalomért vég-
zett kimagasló munkáját. Nem sorolom
tovább, tudjátok a folytatást.

És mégis mintha egyhelyben állnánk.
Ezért ennek megváltoztatására ké-

rem az MNV Zrt. vezetõit, kérem az
Egyesület új vezetését.

Összefoglalva: „Egységes, egy kézbõl
irányított erdészeti kommunikáció kell!”

Náhlik András dékán levezetõ elnök
elsõnek Zétényi Zoltánt, a rendezvény
fõszervezõjét kérte fel  elõadásának
megtartására, „Az ágazatok közötti konf-
liktusok manifesztálódása a sajtóban
címmel.”  Manifesztálódás ide, mani-
fesztálódás oda, az elmondottak megér-
tetése – különösen a külföldi vendé-
gekkel – bizony embert próbáló feladat
volt a tolmácsoknak is. Nem volt sze-
rencsés a majd két évtizeddel ezelõtt
megjelent sajtóvitát citálni, hiszen arra a
jelenlévõk túlnyomó többsége nem is
emlékezett, illetve emlékezhetett, hi-
szen jószerivel akkor még a középisko-
la padjában manifesztálódtak.  Az élõ
napjaink problémái helyett elvont filo-
zofikus diagnózist hallhattunk, köve-
tendõ terápia helyett.

Elõételnek ehetõbb volt a következõ
elõadás, ahol a társadalom ökológiai je-
lenségekkel kapcsolatos percepciójáról
hallhattunk. (Vajon miért van az, hogy
némely elõadók azt gondolják, hogy egy
idegen szavakkal tûzdelt cikk vagy elõ-
adás hatásosabb, mint az egyes szavak
anyanyelvi megfelelõjének használata?)

Kávészünet után Szedlák Tamás jó-
voltából bepillanthattunk a Brüsszelben
történtekre, majd a Forestry Communica-

tion Network képviseletében Ingwald
Gschwandtl tájékoztata a jelenlévõket az

európai erdõk helyzetérõl. E téren Euró-
pa jól áll. De általában máshol sem jobb
a helyzet a közvélemény megítélésénél.
80 százalék azt hiszi hogy csökken az EU
erdõterülete, pedig ennek az ellenkezõje
igaz. A média a szenzációt keresi, így egy
jó kis erdõtûz  kapósabb a médiának,
mint az erdõtelepítés. A kommunikációt
helyi szintre kell lebontani. A probléma
közlése legyen egyszerû és rövid, mon-
dotta az elõadó.

A Szlovén Erdészeti Szolgálattól Bo-
rut Debevc erdõmérnök foglalta össze a
szakma PR munkáját. Mint megtudtuk
314 ezer magánerdõ-tulajdonosuk van
átlag 2,8 ha erdõtulajdonnal. Ez megha-
tározza tevékenységüket. A szakmai ta-
nácsadás áll az elsõ helyen. Díj van kiír-
va a legjobb magánerdõ-tulajdonosnak,
és a „versenyt” nagy publicitás kíséri.
Nyolcvan erdei iskolájuk van, kommu-
nikációs kézikönyv az erdészek számá-
ra, hiszen a legjobb szakember is lehet

Az erdõ és a zöld gondolat
I. Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferencia
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a legrosszabb kommunikátor. Tovább-
képzést tartanak az erdõmérnököknek.
Megtudtuk, hogy Szlovéniában egyféle
egyenruha van az erdészeknek, és még
a gépkocsijuk is egyforma, jól látható
emblémával. Lám ilyen egyszerû is le-
het ez a fránya PR-tevékenység. Mikor
lesz nálunk hasonló a helyzet? De Gaul-
le tábornok fakadt ki egyszer: „Képte-
lenség irányítani egy olyan országot
ahol majd hatszázféle sajt van”. Nos,
hogyan legyen egyetértés vagy együtt-
gondolkodás ahol ennyiféle erdész
egyenruha van, kérdezhetjük idehaza.

Gálhidy László (WWF) friss USA útjá-
nak tanulságairól számolt be. Figyelmez-
tette az erdészeket, hogy ma már nem
elég Kaán Károlyra hivatkozni, hanem
úgy is kell viszonyulni az erdõkhöz. Át-
törést lát a szálaló és a folyamatos erdõ-
borítás felé való elmozdulásban.  

Ebédszünet után  már  egyre inkább
rólunk szóltak az elõadók. Varga Ta-
mástól (Erdészeti Múzeum, Sopron)

megtudtuk, hogy évszázaddal ezelõtt
sem volt jobb a helyzet a szakmai infor-
máció terén. Dr. Stark  Magdolna a tõ-
le megszokott színvonalon szólt a konf-
liktusok kialakulásáról, feltárásáról, és
azok feloldásáról. Az érték, érdek, véle-

mény hármas összetartozásáról, melyet
nem lehet figyelmen kívül hagyni.  

Dr. Molnár Katalin, a soproni egye-
tem oktatója „Az iskolai oktatás és a
családok erdõvel kapcsolatos ismere-
tei”-rõl tartott elõadást,  melyet dr.
Hartl Éva „Környezetünk az erdõ” címû
mondandója követett, melyet egy ha-
sonló témájú pedagógus-továbbképzés
végén készült felméréssel illusztrált.

Ferling József a  Ferling PR ügyveze-
tõ igazgatója tanulságos észleléseirõl
számolt be, melyeket az egyes erdész
témájú elektronikus fiókokban tapasz-
talt.  Elõadásának címe: „Hogy a média-
munkások is lássák a fák közt az erdõt.”
volt, mely nemcsak a kezdõ médiások-
nak volt hasznos..

Vereb István, a Nyírerdõ Zrt. sajtóre-
ferense és Lomniczi Gergely, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. szóvivõje mint felkért
hozzászólók számoltak be tevékenysé-
gükrõl, rámutatva arra, hogy hatékony
munkát csak fõállásúként végezhetnek.  

A záró elõadást dr. Nagy Dániel fõ-
osztályvezetõ (FVM TEF) tartotta. Emlí-
tést tett a káros, olykor hatásvadász és
szakmainak egyáltalán nem nevezhetõ
kommunikációról, egyes kérdésekben
az állam tehetetlenségérõl. Szükséges-
nek tartotta a társadalom felé az erdõ-
vel, erdõgazdálkodással kapcsolatos fo-
galomrendszer tisztázását. Ennek kap-
csán néhányat felsorolt gyengeségeink-
bõl. Ilyen a már fent említett sokféle
egyenruha, és egyéb karakteres, pl.
cégjelek sokfélesége, a sündisznóállás
sokszor a kritikákkal szemben, tisztá-
zatlan szerzõi jogviszonyok. Erõssé-
günk viszont, hogy erdészeink vidéken
élnek, az erdészeti tevékenység fenn-
tartható, és alapjában véve nem negatív
az erdészek társadalmi megítélése. 

A hosszú nap összefoglalóját, Náhlik
András dékán tartotta, majd Káldy József
és Zétényi Zoltán mondott köszönetet a
szervezésben segítõ kollégáknak. 

Pápai Gábor
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Az idén a Mecseki Erdészeti Zrt. adott
otthont az erdészversenynek, az er-
désztechnikusaink kétévente meg-
rendezett szakmai vetélkedõjének.

A verseny kiválóan sikerült, mind
a versenyzõk, mind a szervezõk de-
rekasan kitettek magukért. Óriási öt-
let volt, hogy a versenyt a 13. Euró-
pai Bányász-Kohász Találkozó kere-
tében megrendezett 8. Magyar Bá-
nyász-Kohász-Erdész Találkozóhoz
kötve szervezték, amely szervesen il-
leszkedett a Pécs – mint Európa kul-
turális fõvárosa – által szervezett ren-
dezvénysorozatba.

A kétnapos verseny szünetében a csa-
patok tagjai részt vehettek a Találkozó
ünnepélyes megnyitóján és az azt köve-
tõ közös vacsorán a bányászokkal-kohá-
szokkal. Sok régi – már-már elfeledett –
baráttal sikerült így a kapcsolatot felele-
veníteni és közben a bányász-kohászvi-
lág színes, számunkra is érdekes külön-
legességeit (Európa sok országának bá-
nyászöltözetei, bányászzenekarai és ze-
néje, bányászpálinkái, bányászkislányai
és egyebek) megismerni. A szombati
díszfelvonuláson Európa kü-
lönbözõ országaiból 2000-
3000 bányász, kohász és er-
dész vett részt. A találkozó al-
kalmával szabadtéren és a
rendezvény központját jelentõ
csarnokban felléptek a fogadó
ország és a külföldi vendégek
bányász-zenekarai, hazai nép-
mûvészeti együttesek. A talál-
kozó látványos csúcsesemé-
nye a díszfelvonulás volt,
melynek során a résztvevõk
egyenruháikban zárt rendben,

zenekaraikkal és szakmai zászlóikkal
végigvonultak a belvárosban, a város fõ-
terén összegyûltek, majd a fogadó or-
szág vezetõi ünnepi külsõségek között
felkötötték a zászlókra a rendezvény
emlékszalagját.

A verseny egyébként a két nap alatt
teljesen szabályosan, jól szervezetten
zajlott a csodálatos mecseki erdõkben
és a szépen felújított pécsváradi várban.
A szervezõknek még az idõjárásért fele-
lõsökkel is sikerült megállapodniuk, a
verseny ideje alatt felfüggesztették az
esõt és így a verseny eszményi körül-

mények között folyhatott. A verseny
lefolyásáról és a született eredmé-
nyekrõl – nyilván – a fogadó rész-
vénytársaság fogja tájékoztatni a
szakközönséget.

A megyei fordulókat követõen a
döntõben 21 versenyzõ közül került
ki a végsõ gyõztes, az ország legjobb
erdésze. Gál Sándornak, a Zalaerdõ
Zrt. versenyzõjének rendkívül szoros
versenyben, 739,6 ponttal sikerült
gyõzedelmeskednie. Õt alig 3 ponttal
lemaradva Tuba Gábor (SEFAG Zrt.)

követte, harmadik helyen pedig a Me-
cseki Erdészeti Zrt. döntõse, Fucskár
Gábor végzett 731,3 ponttal. Gyönyörû,
esõmentes májusi hétvégén zajlott a ve-
télkedõ. A hét szakmai versenyszám kö-
zött volt többek között lövészet, határ-
azonosítás, fakészlet-meghatározás és
trófeabecslés is. Gál Sándor ez utóbbi
szám teljesítésében volt kiemelkedõ,
maximális ponttal jeleskedett.

Az eredményhirdetésre a pécsváradi
Várban került sor. A nagyszerû hangu-
latról a Baranya Vadászkürt Egyesület
gondoskodott. Az elsõ három helyezett

pénzjutalomban részesült, il-
letve a STIHL felajánlásával
egy-egy nagy értékû motorfû-
részt is kaptak. Továbbá az
elsõ helyezett a CGPI Kft.
GPS készülékét nyerte meg. 

Köszönjük a Mecseki Er-
dõgazdaságnak és Pécs váro-
sának az élményt jelentõ ren-
dezvényen való részvétel le-
hetõségét, a példás szerve-
zést és vendégszeretetet.

Keresztes György – 
Ferling

Erdészverseny 2010
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A hazai erdészszakmában az elmúlt
10 évben megindult szemléletvál-
tást és formálódást jól bizonyítja,
hogy napjainkban az erdõgazdálko-
dás gyakorlatával foglalkozó szak-
mai fórumok egyik kiemelkedõ vi-
tatémája a természetes folyamatok-
ra alapozott, a természettel szoro-
san együttmûködõ („természetkö-
zeli”) kezelési eljárások alkalmaz-
hatósága. Ezen belül a hazai, még
értékesnek számító, természetes-
hez közeli állapotú erdeink kezelé-
sével kapcsolatban kiemelt kérdés-
körnek tekinthetõ a vágásos üzem-
rõl az átalakító, ill. a szálaló üzemre
való áttérés. Mivel az ehhez szüksé-
ges ismeretek egy részéhez régre
kell visszanyúlni, valamint a ta-
pasztalatok még hiányosak, ezért
ezen üzemmódok biológiai, társa-
dalmi, gazdasági feltételeirõl, tech-
nikai megvalósításuk lehetõségei-
rõl ma még intenzív vita folyik.   

Mindezek mellett fontos, hogy azok-
ban az állományokban, ahol a közeljö-
võben nem várható a vágásos üzemrõl
való áttérés a szálaló, ill. átalakító
üzemre, minél nagyobb teret kapjon az
erdõk természetes felújítása. Bizonyos
erdõtársulások (pl. hegyvidéki bükkö-
sök) esetében ez napjainkban általános
gyakorlat, más õshonos fafajú erdõtár-
sulásokban viszont elsõsorban mester-
séges felújítást alkalmaznak (pl. alföldi
kocsányos tölgyesek). Azokon a terüle-
teken, ahol a termõhely lehetõvé teszi,
érdemes lenne szélesebb körben alkal-
mazni a természetes felújítást annak
mind gazdasági, mind természetvédel-
mi elõnyei miatt.

Régóta ismert tény, hogy hegy- és
dombvidéki bükköseink, tölgyeseink,
csereseink túlnyomó része alkalmas a
magról történõ fokozatos felújításra,
míg például az erdeifenyõ esetében ez
vita tárgya. Pedig ez egy fontos kérdés,
különösen az Õrség területén, ahol ez
az értékes fafaj még nagy területeken
képviseli a természetvédelmi szem-
pontból is igen jelentõs lombelegyes er-
deifenyvesek (Genisto-nervatae Pine-
tum) állományait. Az Õrségben ma jel-

lemzõen mind az elegyes, mind a mo-
nodomináns fenyveseket mesterséges
úton újítják fel. Az õrségi erdeifenyve-
sek üzemi léptékben történõ természe-
tes felújítását részben az ebben szerzett
viszonylag kevés tapasztalat magyaráz-
za. Ennek megszerzéséhez jól doku-
mentált és idõben folyamatosan nyo-
mon követett erdészeti kísérletek szük-
ségesek, amelynek fontosságát felis-
merték a régióban dolgozó erdõgazdál-
kodó szakemberek. 

Jelen tanulmány három lombelegyes
erdeifenyves-állományban megindított
természetes felújítási kísérlet rövid távú
eredményeit szeretné bemutatni, mely-
ben igyekszünk egyfajta predikciót ad-
ni a kísérlet sikerességét illetõen. Fon-
tos elõrebocsátani, hogy a tanulmány a
szukcessziós változásoknak csak egy
pillanatképét mutatja be, a felújítóvágá-
sokban elért teljesítmények értékelésé-
hez ennél hosszabb adatsorra (legalább
tíz évre) lesz szükség.

A kísérlet kezdeti feltételeit a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi
Igazgatósága teremtette meg. A beavat-
kozás helyszínéül kiválasztott erdõrész-
leteket (Õriszentpéter 21D, Szalafõ
11J és Szalafõ 14I) három hektáron ke-
rítéssel körbekerítették és hat, közel
egyenlõ méretû parcellára osztották fel.
Mindhárom erdõrészletben a faállomány
kora 60-75 év volt, melyet elegyesen
alkotott az erdeifenyõ (Pinus sylvestris)
és a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea),
amelyek alatt a gyertyán (Carpinus betu-

lus) alkotott második lombkoronaszintet.
2004/2005 telén területenként három
parcellában terv szerint közepes erélyû
(30%-os), kettõben pedig erõsebb (50%-
os) egyenletes bontóvágást hajtottak
végre, egy parcellában nem történt be-
avatkozás (kontroll terület). A szalafõi te-
rületek tengerszint feletti magassága 300
m, az õriszentpéteri területé 200 m. A
részleteket gyertyános-tölgyes klíma, vá-
lyogon kialakult, pszeudoglejes barna er-
dõtalaj, mély, többletvízhatástól függet-
len termõréteg jellemzi. A bontás évében
a kocsánytalan tölgy állomány közepes
makktermést produkált.

Az Erdészet felkérésére 2007-ben
csatlakoztunk a munkához, és egy
szakdolgozat keretében a beavatkozás-
nak elsõsorban az újulatra, a lágy szárú
és mohaszintre gyakorolt hatását vizs-
gáltuk. A vizsgálat kérdései: A kezelés
hogyan hat az újulat, lágy szárú és mo-
haszint faji összetételére, valamint az
egyes fajok tömegességére? A kezelés
hatása eltér-e, és ha igen, milyen mér-
tékben az egyes állományok tekinteté-
ben? Milyen összefüggések figyelhetõk
meg a megváltozott háttérváltozók (el-
sõsorban a fény és aljzatviszonyok) és a
növényzet között? 

Terepi mintavétel leírása
A terület többszöri bejárása után min-
den erdõrészletben 3 db 30x30 m-es
mintavételi területet jelöltünk ki: egyet
a kontroll területen (K – 1. kép), kettõt
a kezelt parcellákban (KB – közepesen

MÁRTON ORSOLYA*, ÓDOR PÉTER

Bontóvágás vizsgálata az Õrségben

ELTE Növényrendszertani és Ökológiai
Tanszék, H-1117 Budapest, Pázmány P.
stny. 1/C

* kapcsolattartó szerzõ, e-mail: borsola-
da@gmail.com, telefon: 06203880643

1. kép. Kontroll terület (21D)
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bontott – 2. kép, EB – erõsen bontott).
A faállományra vonatkozó adatgyûjtést
követõen ezeket a mintavételi területe-
ket szisztematikusan 9 részre osztottuk
fel, melyekben véletlenszerûen helyez-
tünk el egy-egy 3x3 m-es mintavételi
egységet (1. ábra). Ezekben a kvadrá-
tokban becsültük az avar, az ásványi ta-
lajfelszín, a lágy szárú és moha fajok,
valamint a fás szárú újulat borítását. Az
újulat esetében négy méretosztályban

az egyedszámot is becsültük. A fény
mennyiségének becslésére kétféle
módszert alkalmaztunk: a lombkorona
záródáshiányát denzióméterrel (négy-
zetráccsal ellátott domború tükör), a
lombkorona fényáteresztését (diffúz
fény relatív mennyiségét) LAI-2000 mû-
szerrel mértük. A méréseket 2007 nya-

rán végeztük, melyeket 2008-ban meg-
ismételtünk. E dolgozat a 2008-as ada-
tokon végzett elemzésekre épült.

Eredményeink
A bontás hatására legszembetûnõbb a
fényviszonyok változása volt. A diffúz
fény relatív mennyisége a közepesen
bontott területeken átlagosan 15-20%
körüli érték, az erõsen bontott területe-
ken 30-40 %.

A kezelés hatására a gyepszint
(lágy szárúak és 50 cm alatti fás szárú-
ak) borítása növekvõ tendenciát muta-
tott a kontroll (közel núdum állapot),
közepes bontás, erõs bontás irányában
az egyes mintaterületeken, amiben el-
sõsorban a fénynek volt kulcsszerepe.
Az erdõrészletek közötti eltérés mini-
mális a bontás hatásához képest, bár a
21D-ben a közepes és erõs bontás köz-
ti eltérés kisebb (pedig a fényviszonyok
közti eltérés jelentõs), mint a másik két
részletben. A gyepszint borítása szoros
negatív összefüggést mutatott a lomba-
var borításával. A bontás hatására a lágy
szárú fajok száma is jelentõsen megnö-
vekedett. Termõhelyi igényük alapján
négy csoportba soroltuk õket, részese-
désük a bontott területeken nagyon ha-
sonlóan alakult: 38-45 %-ot tettek ki az
acidofrekvens fajok, 20-25 %-ot a mezo-
fil lomberdei fajok, 10-20 % volt a réti
fajok részesedése, 15-25 % körüli pedig
a gyomfajoké (átlagosan 40 fajból). A
bontott területeken helyenként védett
fajok is megjelentek: henye boroszlán
(Daphne cneorum subs. arbusculoi-
des), kis körtike (Pyrola minor), kornis-
tárnics (Gentiana pneumonanthe). A

lágy szárú fajok kvadrátonkénti borítása
és fajszáma jelentõs ingadozást muta-
tott. A pionír fafajok közül említést ér-
demel a bibircses nyír (Betula pendula)
és a kecskefûz (Salix caprea), rezgõ-
nyár viszont alig volt jelen. A felújulás
szempontjából fontos még megemlíteni
a közönséges gyertyánt (Carpinus be-
tulus). Ebbõl a fajból a kvadrátokba ke-
rülõ csemeteszámok jelentéktelen
mennyiségnek adódtak, gondot a ké-
sõbbiekben a tuskókról újrasarjadó
egyedek okozhatnak.

A lágy szárú fajok között magas borí-
tásértékeik miatt kiemelt változókként
kezeltük a siskanádtippan (Calamagro-
stis epigeios) és a vadszeder (Rubus fru-
ticosus agg.) fajokat, hisz szerepük a fel-
újulás sikerességében (ill. sikertelensé-
gében) nem elhanyagolható. A két faj
bontásra adott válasza eltérõ: a siska-
nádtippan a bontott területeken mér-
sékeltebb (10-20 %-os) borítást muta-
tott. Ettõl eltért a 21D állomány erõs
bontása, itt borítása 40% körüli értéket
vett fel. Ez összefüggésben lehet azzal,
hogy ezen a mintaterületen a relatív dif-
fúz fény mennnyisége sokkal nagyobb
volt, mint a többiben. Feltételezhetõ,
hogy e faj tömeges elszaporodása a
fénymennyiség egy bizonyos küszöbér-
téke felett várható. A vadszeder is ér-
zékenyen reagált a bontásra, de borítá-
sa jóval egyenletesebben követte a
fényviszonyok változását (közepesen
bontott területeken átlagosan 10-15 %,
erõsen bontottakban 25-30 %).

A mohaborítás minden erdõrészlet-
ben nagyobb volt a bontott mintanégy-
zetekben, azonban az egyes erdõrészle-
tek között megnyilvánuló különbség itt
már jelentõsebb mértékû volt. A bontott
területeken elsõsorban a nyílt ásványi
talajfelszínt igénylõ, acidofil fajok jelen-
tek meg, amibõl arra lehet következtet-
ni, hogy a mohafajok megjelenésében
és megtelepedésében nem a fény-
mennyiség növekedése a legfontosabb
tényezõ, hanem a megjelenõ megfelelõ
aljzattípusok, agyagkibúvások, ásványi
talajfelszínek mennyisége.

Az erdeifenyõ újulat összes egyed-
számát tekintve a bontás hatása jelen-
tõs: a kontrollhoz képest (ahol számuk
közel nulla volt) nagy egyedszámmal
jelent meg a bontott állományokban
mindhárom erdõrészletben (2. ábra).
Az újulat mennyisége a 21D bontott
mintaterületein jóval nagyobb volt,
mint a másik két részletben, viszont a
közepesen és erõsen bontott területek
egyedszámai között nem volt jelentõs
különbség (még annak ellenére sem,2. kép. Közepesen bontott terület (21D)

1. ábra. Kísérleti elrendezés a 3 hektáros
területeken
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hogy az erõs bontásban jelentõsen na-
gyobb volt a fény mennyisége). Az 1-es
méretkategóriába (0-10 cm) tartozó er-
deifenyõ újulat mennyisége mindhá-
rom állományban a közepes bontású
területen volt a legmagasabb. Az erdei-
fenyõ – mint fényigényes faj – megtele-
pedésében a legnagyobb szerepe a
fény mennyiségének és a nyílt ásványi
talajfelszínnek van. Vizsgálatunkban az
erdeifenyõ újulat egyedszám a gyep-,
ill. mohaszint borítással is pozitív össze-
függést mutatott. Ezek alapján feltéte-
lezhetõ, hogy a csemeték növekedése,
fejlõdése viszonylag „zártabb” (40-60
%) lágy szárú állomány között is lehet-
séges. A közepesen bontott területeken
már 20% körüli diffúz fénymennyiség is
elegendõnek látszik a magvak megtele-
pedéséhez és a magoncok fejlõdésé-
hez, a mérsékeltebb lágy szárú borítás-
nak köszönhetõen pedig még néhány
évig a további magszórásból származó
egyedek csírázási feltételei is adottak. A
2-es és 3-as méretkategória (10-50 ill.
50-100 cm) esetében a fénynek kifeje-
zettebb szerepe van. A mohaszõnyeg
megléte lokálisan olyan feltételeket tud
biztosítani a csemeték számára, melyek
leginkább a szárazabb, aszályos idõsza-
kokban a túlélést biztosítják. 

A kocsánytalan tölgy újulat eseté-
ben már egészen más a helyzet. A cse-
meték száma nagyon eltért mind az er-
dõrészletek között, mind azokon belül is
(3. ábra). Intuitíve azzal a feltételezéssel
élnénk, hogy a tölgycsemeték megjele-
nésében is nagy szerepe kellene hogy
legyen akár a fénynek, akár a megfelelõ
talajfelszínnek, nekünk azonban ezt az
összefüggést nem sikerült kimutatnunk.
Az avarszõnyeg meglététõl függetlenül
is képes a tölgy megtelepedni, ezt mutat-

ta a 21D kontrollterületen lévõ jelentõs
csemeteszám. Hozzá kell tennünk, hogy
ez a kontrollterület nyitottabb a másik
két területhez képest, ugyanis hiányzik
belõle a második lombkoronaszint. A
tölgy újulat mennyisége a legkisebb mé-
retosztályban a vizsgált változóktól füg-
getlen volt. Feltételezhetõen nagyobb
szerepe van a makktermõ anyafák jelen-
létének és közelségének, ill. a talaj víz-
tartalmának. A legnagyobb (3-as) méret-
osztályból kikerülõ egyedszámok és a
gyepszint, ill. a szederborítás között lát-
ható pozitív kapcsolat azt mutatja, hogy
a felújulást (a csemeték fejlõdését) jelen
stádiumban nem hátráltatják e tényezõk.

Összegzés
A kísérlet eddigi eredményei alapján fel-
tételezhetõ, hogy a természetes felújítás
sikeres lesz, a bontott állományokban
megfelelõ mennyiségû újulat van mind-
két fafajból. Viszont a túlzott bontás (pl.
a 21D állományban) a vágásnövényzet
nagymértékû megjelenését eredményez-
te, ami sem felújítási, sem természetvé-
delmi szempontból nem kedvezõ. Ked-

vezõbb lenne az egyenletes bontás he-
lyett csoportos bontások (lékek) alkal-
mazása egy horizontálisan heterogé-
nebb állományszerkezetet kialakítva,
amelyekben a relatív fény nem haladja
meg a 20%-ot. Ennek során egy kisebb
borítású, alapvetõen erdei fajokból álló
aljnövényzet megjelenése várható, a si-
keres felújítás mellett. Az így felújult állo-
mányokban valószínûleg nagyobb lesz a
lombos fajok (köztük a gyertyán) elegy-
aránya. A végsõ cél az lenne, ha a tölgy
és az erdeifenyõ felújítását, a vegyes ko-
rú erdõ folyamatos borítását megtartva
(vagyis vágásterület kialakítása nélkül)
lehetne elérni. Monodomináns állomá-
nyok ilyen módon feltehetõleg nem ala-
kíthatók ki, de ez sem gazdasági, sem
természetvédelmi szempontból nem is
lehet cél. Ha a természetes felújulás so-
rán erdeifenyõ, tölgy, bükk, gyertyán
elegyes erdõk jönnek létre, akkor ezek a
régióban a termõhelynek megfelelõ, ter-
mészetvédelmi szempontból értékes ál-
lományoknak tekinthetõk, és gazdasági-
lag is viszonylag sikeresen, kevés költ-
séggel hasznosíthatók.

2. ábra. Erdeifenyô újulat egyedszám mintaterületenkénti átlaga (kis
négyzet) a 9 db mintavételi egység alapján, a mintaátlag szórása
(nagyobb négyzet, ±SE), valamint a szórása (±SD)

3. ábra. Kocsánytalan tölgy újulat egyedszám mintaterületenkénti
átlaga (kis négyzet) a 9 db mintavételi egység alapján, a mintaátlag
szórása (nagyobb négyzet, ±SE), valamint a szórása (±SD)
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A Libanonba látogatók legszebb, s egy-
szersmind legmaradandóbb élményeit
mindenekelõtt a cédrusok, illetve céd-
ruserdõk megtekintése, valamint a ben-
nük eltöltött rövid, ám kellemes idõ je-
lenti. Mint ismeretes, a libanoni cédru-
sok Földünk legidõsebb, s egyben le-
gértékesebb reliktumai. Valamennyi ide-
látogató türelmetlenül várja azt a pilla-
natot, amikor szeme elõtt megjelennek
a cédrusok koronájának sziluettjei,
majd pedig ezek földjére léphet. Az ide-
utazás fáradalmaiért úgyszólván bõsé-
ges kárpótlást érez.

Libanont gyakran nevezik a Kelet
Svájcának, fõvárosát Bejrútot pedig a
kelet kapujának. Az idelátogató azon-
ban úgy érzi, hogy ez az összehasonlí-
tás nagyon egyszerû és szegényes. Li-
banon ugyanis ennél több, amit a láto-
gató akkor tudatosít, amikor megismer-
kedik az ország természeti szépségei-
vel, valamint annak történelmi, kultúrá-
lis és mûvészeti értékeivel.

Igaz, hogy Libanon nem nagy kiter-
jedésû ország, mivel összterülete mind-
össze 11 500 km2.

Északon és keleten Szíriával, délen
Izraellel, míg nyugaton a Földközi-ten-
gerrel határos. Az ország középsõ ré-
szén, a tengerparttal csaknem párhuza-
mosan húzódik a Libanoni hegylánc,
melynek legmagasabb pontját a mint-
egy 3083 méter magas „Kor net Es  Sao-
uda” csúcs képezi. A libanoni-szíriai ha-
tárvonal mentén viszont az Antilibanon
hegylánc vonul végig.

Az ország hegyvidékeit hûvösebb
éghajlat jellemzi, ahol a téli idõszakban
fagyok is elõfordulnak. Határozottan
kuriózumot jelent a libanoni látogató
számára, hogy amikor a téli idõszakban
a délelõtt folyamán nyugodtan fürödhet
a tengerben, még aznap délutánján már
síelhet is, ha akar.

Rendkívül változatos és érdekes Liba-
non történelme. Földje hosszú idõn át
volt Európa, Ázsia és Afrika népei harcá-
nak színhelye. Mivel jelenleg a lakosság
megkülönböztetése nemzetiség szerint
úgyszólván lehetetlen, ezt a feladatot a
vallási felekezetekhez való tartozás által
oldották meg. Az országban két fõ vallá-
si csoportosulás van, nevezetesen a ke-
resztény és a muzulmán, melyek aztán a
gyakorolt szertartások szerint tovább
osztódnak. Csupán a katolikus egyházat
hat különbözõ szertartású felekezet kép-
viseli, melyek közül a legjelentõsebb a
katolikus maronita, s így a köztársaság

államelnöke katolikus maronita lehet,
míg a parlament elnöke csakis muzul-
mán-szunita felekezetû. Hasonlóan a
parlamenti képviselõk száma is a feleke-
zeti hovatartozás szerint oszlik meg. Az
ország államnyelve az arab és a francia
nyelv, míg Bejrútban, a fõvárosban
négy, nevezetesen libanoni, arab, ameri-
kai és francia egyetem mûködik, melye-
ket 37 ország növendékei látogatnak.

Az országban számos mûemlék talál-
ható  a különbözõ történelmi idõkbõl,
köztük Byblos, Földünk legrégibb, ma
is lakott városa, Baalbeck, ahol ma is áll
„Baal Isten” szentélye, valamint Sidon
és Tyrus városa, az egykori Szentföld
legészakibb részén, ahol a biblia szerint
Jézus Krisztus is tanított.

Az ország fõvárosa Bejrút megtekin-
tése után, elindulunk végsõ célunk, az
egyik legidõsebb cédruserdõ felé,
amely Libanonban a négy legidõsebb
mellett napjainkig megmaradt. Útköz-
ben megtekintjük az ország legismer-
tebb múzeumát, ahol egy óriási szikla-
tömb áll, melybe bevésték Libanon va-
lamennyi uralkodójának nevét, akik kö-
zül az elsõ II. Ramses volt (az idõszámí-
tás elõtt a 13. században), míg az utolsó
Gouraud tábornok 1920-ban.

Biblos elhagyása után tovább hala-
dunk Chekka városáig, ahonnan utunk a
Libanon hegylánc oldalán halad tovább,
ahol valamikor hatalmas cédruserdõk áll-
tak, jelenleg azonban csupán talajvédõ
Pinus fenyõk ritka csoportjai találhatók.
Rövidesen eljutunk aztán Beecharré váro-
sába, ahol megkezdõdik utunk végsõ
szakasza. Rövid várakozás után megje-

lennek a hatalmas õsrégi cédrusok koro-
náinak körvonalai, amit valamennyien
úgy értékelünk, mint fáradalmas utazá-
sunk kárpótlását.

Napjainkig mindössze 400 darab céd-
rus maradt meg ezen a területen a Dahr
ek Kadib hegycsúcs alatti hegyoldalon,
2000 m magasságban. A további, eddig
megmaradt cédruserdõ közül kettõ a Li-
banon hegylánc keleti oldalán található,
egy pedig annak nyugati oladalán, Hasra-
un város közelében. A legidõsebb céd-
rusfák kora az általunk meglátogatott er-
dõben jórészt több, mint ezeréves. Közü-
lük a legidõsebbek 6000 évesek, szinte
óriásiak, a fenséges örökzöld öltözetük-
ben hõsiesen néznek fel a gyönyörû kék-
színû libanoni ég felé. A cédrusok több-
ségének magassága 30 méter körül van,
míg mellmagassági átmérõjük 25 méter.
Ezek a cédrusok az emberi történelem leg-
õsibb tanúi, és éppen ezért az „Úr Cédru-
sai” megtisztelõ névvel szokták õket em-
legetni, miszerint cédrusfából gyártották
hajóikat és szarkofágjaikat az egyiptomi
fáraók elsõ dinasztiái. Cédrusfából ké-
szült hajóval hódították meg a tengereket
a fõníciaiak és a babiloniak, s ugyancsak
a libanoni cédrus fájából építette fel a jeru-
zsálemi templomot Salamon, a zsidók ki-
rálya. Megbízható történelmi források
szerint Földünk legrégibb vallási jellegû
építménye, a már említett Baal temploma
ugyancsak cédrusfából épült, amint azt a
19. század történésze Mislín állítja, „rövid-
del a vízözön elõtt“.

Mint a régmúlt idõk örökzöld tanui-
nak látogatói, mi is mély tisztelettel lép-
delünk Földünk e legõsibb cédruserde-
jének földjén. Ugyanakkor hiába szeret-
nénk csupán egyetlen cédrustobozt
emlékül hazavinni, a libanoni kormány
szigorú rendelete értelmében egyetlen
tobozt sem vehet fel senki a földrõl, mi-
vel a jelek szerint újabb cédruserdõket
terveznek Libanonban telepíteni, hi-
szen a cédrus jelképpel lépten-nyomon
találkozunk, mind az állami címeren, a
rendõrök egyensapkáján, az emléktár-
gyakon és másutt.

Az idõ azonban sürget, kénytelenek
vagyunk tehát búcsút venni történel-
münk eme örökzöld tanúitól. Fölszál-
lunk  hát az autóbuszunkba, s egyre in-
kább eltávolodunk a cédruserdõtõl.
Lassan eltûnnek szemünk elõl a cédru-
sok koronáinak körvonalai, s csak em-
lékeinket visszük tovább a libanoni céd-
rusokkal történt találkozásunkról.

Kohán István

Barangolás a libanoni cédrusok földjén



230 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 6. szám (2010. június)

A CEPF 2010. május 4-5. között tartotta
éves rendes Közgyûlését Náchodban,
Csehországban. A meghívott vendégek-
kel együtt 22 országból gyûltek össze
az erdõtulajdonosok képviselõi. A ren-
dezvény vendéglátója a Cseh Városi- és
Magánerdõtulajdonosok Szövetsége
volt általában, és Josef Barton úr szemé-
lyesen. A rendezvényen üdvözlõ beszé-
det mondott a cseh kormány nevében
Jakub Šebsta, mezõgazdasági miniszter,
amelyben az erdõtulajdonosoknak a
fenntartható és tartamos erdõgazdálko-
dásban játszott szerepét és elkötelezett-
ségét emelte ki. 

A 2010-es Közgyûlés tisztújító köz-
gyûlés volt. A CEPF elnökének egyhan-
gúlag újabb két évre Christer Segersté-
en-t a svéd tagszervezet elnökét válasz-
tották a küldöttek. A tíztagú elnökség-
ben Közép- és Kelet-Európát Ausztria,
Csehország és Litvánia képviselte. 

Emellett különös hangsúlyt kapott a
2009-es munka bemutatása és értékelé-
se. Ebben a CEPF erõfeszítései kerültek
bemutatásra a következõkkel kapcso-
latban:

– A joghatással bíró európai erdésze-
ti szabályozás kérdése (MCPFE).

– Klímaváltozás és biodiverzitás tár-
gyalások.

– EU Vidékfejlesztési politika és sza-
bályozás.

– Az EU fakereskedelmi szabályozás
elõkészítése és a közbeszerzés hatása a
faüzletre egyes EU országokban (Egye-
sült Királyság, Hollandia, Belgium stb.).

– Erdõtanúsítás.
– CEPF dél/közép-kelet-európai mun-

kája.
A Közgyûlés röviden megvitatta és

elfogadta ezt a munkajelentést. Ennek
kapcsán fontos megemlíteni, hogy
a MEGOSZ 2009-es javaslata egy bel-

sõ, tematikus vidékfejlesztési mun-
kacsoportra vonatkozóan, elõter-
jesztésre és elfogadásra került. Azó-
ta a Munkacsoport megszervezõ-
dött és dolgozik. Elsõ feladata a
CEPF 2013-as vidékfejlesztési straté-
giai céljainak megfogalmazása. A
MEGOSZ a munkacsoportba szak-
emberként dr. Ódor József alelnö-
köt delegálta. 

Továbbá, a MEGOSZ képviseleté-
ben Dr Sárvári János, ügyvezetõ el-
nök, egy elõterjesztésben az EU
lobby munka ésszerûsítése és az er-
dészeti kérdésekben történõ haté-
konyabb bizottsági munka érdeké-
ben, az Európai Bizottságon belüli,
önálló erdészeti koordinációs osz-
tály létrejöttét vetette fel. Ezt mint
elérdendõ CEPF lobby célt fogalmazta
meg a javaslat. A küldöttek a vitában
azonban nem támogatták egyértelmûen
a felvetést, hiszen, az erre való korábbi
próbálozásokat maga a Bizottság utasí-

totta el. Ugyanakkor az erdészeti fela-
datok és szabályozás jobb koordináció-
ja és annak racionalitása egy szinte min-
den erdészetpolitikai szereplõ által elis-
mert és igényelt cél. A CEPF elnöke ígé-
retet tett arra, hogy a DG AGRI-val ese-
dékes találkozóján a koordináció kér-
dését szem elõtt tartja. 

A délkelet-európai munka ered-
ményként az ott létrejött erdõtulajdono-
si szervezetek meghívott vendégként
elsõ ízben voltak jelen a Közgyûlésen
Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából,
Montenegróból, Horvátországból és
Szlovéniából. Ez a kapcsolat különösen
a csatlakozó, vagy már EU országok
szervezetei számára jelent fontos lehe-
tõséget ahhoz, hogy munkájuk elõre
léphessen az EU keretei között. 

A továbbiakban a Közgyûlés határo-
zott az alapszabályzat módosításáról,
egy új Ibériai-félszigeti szervezet társult
tagként való felvételérõl és pénzügyi
kérdésekrõl. Röviden megvitatta a
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2010-2011-es munkaterv legfontosabb
pontjait és végül meghallgatta dr. So-
mogyvári Vilmos projektvezetõ is-
mertetésében a MEGOSZ elõterjesz-
tését a Klimakvóták nemzeti szintû
felhasználásáról és támogatta azt. 

A délutáni program a jelenleg egyik
legaktuálisabb EU erdészetpolitikai je-
lentõséggel bíró témája körül zajlott - az
EU „Zöld Könyv” az erdõ védelmérõl és
az információról. A témát a CEPF részé-
rõl Segerstéen elnök, míg az Európai Bi-
zottság részérõl Ladislav Mikó, a Kör-
nyezetvédelmi Fõigazgatóság (DG
ENV) igazgatója vezette fel. 

A Zöld Könyv az EU Erdészeti Akció-
terve keretein belül, de a klímaváltozás-
hoz történõ adaptáció mentén veti fel
az erdõ védelme, a gazdálkodás, a bio-
diverzitás és az erdészeti információ
kérdéseit és EU-n belüli szabályozásá-
nak vitaanyagául szolgál. 

Az EU Erdészeti Stratégiája a tagálla-
mok önállóságát jelöli ki erdészeti politi-
kában, és ebben ez a kezdeményezés
sem változtat. A kérdés az, hogy a klíma-
változás közepette a gazdálkodási célok
változatlan eléréséhez – intenzív termelé-
si, vagy extenzív védelmi célok esetén
egyaránt – milyen esetleges új EU eszkö-

zök bevezetését képzeli el a közösség, és
ezekhez, milyen új információs bázis
szükséges. Errõl szól a Zöld Könyv társa-
dalmi vitája, ami 2010. július 31-én zárul
le. A konzultációt követõen a Bizottság, a
tagországok és az érdekképviseletek
megvitatják és közösen eldöntik az új
szabályozás szükségességét és formáját. 

Ladislav Mikó egy harmonizált mo-
nitoring bevezetését mindenképp le-
hetségesnek tartotta. Ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy a vélemények az EU er-
dészeti irányelvétõl az akcióterv típusú
keretszabályozásig terjednek, és a társa-
dalmi vitának alapvetõ szerepe lesz a
késõbbi döntés elõkészítésében. A
CEPF képviselõi legfontosabbnak azt
tartották, hogy az erdõ és a gazdálko-
dás funkciói, különösen magántulajdo-
nú erdõ esetén, nem választhatóak szét
és azt a tartamos és fenntartható erdõ-
gazdálkodás elveire alapozva kell foly-
tatni a megváltozott klímakörülmények
között is. A CEPF tagok nem támogatják
egy erdészeti irányelv elfogadását, ha-
nem a nemzeti hatáskörû erdészeti in-
tézkedéseket tartják a leghatékonyabb-
nak – általában. 

A kezdeményezések mindenképpen
összefonódnak az MCPFE joghatással bíró

erdészeti egyezményérõl szóló tárgyalá-
saival, ugyanakkor az EU minden bi-
zonnyal elõbb határozza el magát, mint a
páneurópai folyamatban ez megvalósul. 

A délutáni szemináriumot kiscsopor-
tos vitaülés zárta le, amelynek végén a
munkacsoportok ismertették a fõbb
megvitatott kérdéseket és állásponto-
kat. Ennek összefoglalója hamarosan
olvasható a CEPF honlapon. A szeminá-
rium a CEPF Zöld Könyvéhez írott hiva-
talos állásfoglalásához szolgált alapul. 

Végezetül egyhangú döntéssel a Köz-
gyûlés úgy határozott, hogy a norvég
tagszervezet kérésének helyt ad, és a
2011-es Közgyûlést Norvégiában tartja. 

A Közgyûléshez kapcsolódóan má-
jus 5-én egy egésznapos tanulmányútra
került sor a Dobenin erdõbirtokon,
amely 2000 ha erdõt, csemetekerteket
és egy kastélyüzemet foglal magában és
példaszerû erdõgazdálkodásával hívja
fel magára a figyelmet.

A Közgyûlésen a MEGOSZ-t dr. Sár-
vári János, ügyvezetõ elnök és dr. So-
mogyvári Vilmos, programvezetõ kép-
viselte.

Dr. Lengyel Atilla
CEPF KKE tanácsadó

lengyel@cepf-eu.org; 06 27 769045 

Az innoLignum Sopron az elmúlt 2 évben folyamatos fejlõdést mutatott. Míg 2008-ban 7000 látogatót kö-
szönthettünk az elsõ innoLignum Sopron szakvásáron, 2009-ben már több mint 8000-en látogattak el az
MKB Arénába, ahol nyolcezer négyzetméteren, több mint százhatvan kiállító várta a szakmabelieket és
az érdeklõdõket.
Az innoLignum Sopron remek alkalom arra, hogy az erdészeti és faipari vállalkozások és szervezetek be-
mutassák innovációs eredményeiket, ugyanakkor a vásár lehetõséget teremt üzleti kapcsolatok kiépí-
tésére, a szakma megismerésére, új termékek bemutatására, valamint értékesítésre.
A kiállítás iránti növekvõ érdeklõdés a kiállítók termékkínálata mellett a szakmai programoknak köszönhetõ.
Ebben az évben az „Intelligens technikák a faiparban” témának jut fõszerep, nem mellõzve a tavalyi
év fõ témáját, a „Fa, mint megújuló energia és nyersanyag” területeit a tekintélyes szakmai bemutatókon,
konferenciákon és tréningeken.
Sopron városa felkínálja a rendezvényeny megjelenések lehetõségét, vendégszeretetét! Használják ki ter-
mékeik, tevékenységük hatékony kommunikációjához, éljenek a szakmai programok nyújtotta lehetõsé-
gekkel!
Találkozzunk a hazai erdészet és faipar fellegvárában! 

Bõvebb információ: tel.: 99/514-514; 99/514-550
e-mail: innolignumsopron@sopronholding.hu
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Kilencven éve történt, hogy egy
ezeréves országot a szerencsétlen
belpolitikai helyzet, és az Osztrák–
Magyar Monarchia vesztes háborúja
okán a gyõztesek szétdaraboltak, s
noha a késõbbi utódállamok csapa-
taival számottevõ csatákba nem ke-
veredtünk, nagyhatalmi érdekekbõl
területünk, népességünk, természe-
ti kincseink, erdeink jó része szom-
szédainkhoz került. 

A világtörténelem egyik legigaz-
ságtalanabb békeszerzõdései közé
sorolják ma is a Párizs melletti Tria-
non palotában aláiratott diktátumot.

Mai szemmel nézve megdöbben-
tõ, hogy minderrõl közel fél évszá-
zadon keresztül csak hangfogóval
lehetett beszélni. Pedagógusok pá-
lyája tört ketté, ha diákjai elõtt meg
merte említeni a történéseket. Egy-
egy – az elszakított területekrõl me-
nekült tanár sorolta olykor az er-
délyi, felvidéki, délvidéki és kárpát-
aljai városokat, fenyveseket, sudár
növésû tölgyeseket. Nem volt rend-
jén ez akkor sem és ma sem, ami-
kor még mindig van fejcsóválás, ha
a téma szóba kerül. Generációk nõt-
tek fel e szánalmas szilenciumban,
és most zavartan, erõtlenül vagy fel-
gyülemlett dühvel reagálunk vita-
partnerünknek. 

Törlesszünk hát adóságunkból
azzal, hogy néhány, a szerkesztõ-
séghez beküldött gondolatot közzé-
teszünk az évforduló kapcsán. 

Pápai Gábor

„Magyar az, akinek Trianon legalább fáj.”
Karinthy Frigyes

Az idõsebb kollégáknak csupán
emlékeztetõül, a fiatalabbaknak pe-
dig megdöbbentésükre álljon itt az
alábbi három kimutatás:

Összes erdõnk 1920. jún. 3-ig
8 760 816 ha 100,0%

Ebbõl elcsatolva
7 710 490 ha 88,0%

Megmaradt
1 050 316 ha 12,0%

Erdõsültségünk 1920. jún. 4-ig
Volt 27,00%
Maradt 8,85%

Megjegyzés: tanulmányainkból tud-
juk, hogy egy ország akkor nem szorul
fabehozatalra, ha erdõsültsége legalább
20–24%.

Fenti adatok s az ezeken alapuló szá-
mítások a Magyar Katekizmus (Királyi
Magyar Egyetemi Nyomda – Budapest,
1927) c. kiadványból véve.

Apró betûvel, de nem mellékesen
hadd közöljünk még két táblázatot,
ugyancsak a Magyar Katekizmusból
(24–25. oldal):
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A fenti, igencsak lehangoló adatok is-
meretében nagyon is érthetõ erdészelõ-
deink érdeklõdése: mennyi és milyen er-
dõvel növekszik az elsõ bécsi döntés
után (1938. nov. 2.) az akkori, alig 9%-os
erdõsültségünk? Szent-Istvány Aladár –
ma már csaknem elfeledett – szakírónk
szó szerint így tanakodik errõl az Erdé-
szeti Lapok 1939. januári számában:

„Erdésztársadalmunkat ma ez a kér-
dés érdekli leginkább. Mindnyájan is-
merjük azokat az óriási veszteségeket,
amelyek a trianoni békeszerzõdés nyo-
mán érték erdõgazdaságunkat és ezzel
kapcsolatban egész nemzeti háztartá-
sunkat. Az évi fatermés egy fejre esõ át-
laga a réginek negyedrészére esett vis-
sza. De még ez az arány is csak látszó-
lagos, s ezt is csak a rendkívüli haszná-
latok segítségével tudtuk elérni; a való-
ságos növedék fejkvóta aránya még en-
nél is kisebb.

Nem csoda tehát, ha ma erdészkörök-
ben is a bécsi döntés által teremtett új
helyzet felé irányul az érdeklõdés, és tü-
relmetlenül várjuk azokat a híreket, ame-
lyek számszerû, hiteles adatokkal szol-
gálják ennek a kérdésnek a tisztázását

A közelmúlt örvendetes eseményei
után az egész vonalon megindult a ta-
lálgatás: mekkora lesz a visszacsatolt er-
dõterület? Mindenféle számokat hallha-
tunk kétszázezer holdtól egymillióig. És
bár ma már tisztábban látunk, a bizony-
talanság még nem szûnt meg egészen.

Még kevesebbet tudunk arról, hogy
a visszacsatolt erdõterület hogyan osz-

lik meg fafajok szerint? Kaptunk-e visz-
sza fenyveseket, és ha igen, mennyit?
Jelentékeny javulást várhatunk-e fenyõ-
behozatalunk tekintetében? Enyhülni
fog-e a mai nyomasztó fahiány? Stb.

Mindezek olyan kérdések, amelye-
ket találgatással nem lehet eldönteni.
Hogy azonban fontosak mind az erdõ-
gazdaság, mind a fafogyasztók szem-
pontjából, az nyilvánvaló. Ezért elhatá-
roztam, hogy megkísérlem ezeknek a
kérdéseknek a tisztázását.

Természetes, hogy addig, amíg a ha-
tárokat nem állapítják meg véglegesen,
nem tudunk pontos adatokkal megfe-
lelni a föltett kérdésekre. Olvassuk pl. a
napilapokban, hogy Kassa és Rozsnyó
erdeinek túlnyomó része a csehszlovák
területre esik, és egészen bizonyos,
hogy ma még a sok határhelység erdõ-
birtokának hovatartozása is vitás kér-
dés. Ezért az itt közölt eredményeknek
is csak tájékoztató jellegük lehet.

Hogy mely községek kerültek vissza
Magyarországhoz, azt nagyjából tudjuk,

hiszen a demarkációs vonal ismeretes.
Sok változás és nagyobb meglepetés eb-
ben a tekintetben máig nemigen lehet. A
visszakapott helységek jegyzékét több
ízben közölték a napilapok, de megálla-
píthatók azok a (200 000-es) katonai tér-
kép alapján is, ha abba a régi és az új or-
szághatárt berajzoljuk, s a két vonal kö-
zé esõ községeket gondosan összeírjuk.
Ez bár nem egészen egyszerû munka,
nem okoz különösebb nehézséget.

Bizonytalanabb dolog az erdõterüle-
tek számszerû kimutatása és részletezé-
se a fõbb fafajok szerint. Pontos törzs-
könyvi adatok ui. nem állnak rendelke-
zésünkre. Nincs más forrásunk, mint
Bedõ Albert nagy statisztikai munkája,
amelynek II. kötetében (AZ ERDÕK
TÖRZSKÖNYVE) községenként és fa-
nemcsoportonként vannak részletezve
az erdõterületek. Kérdés, mennyire bíz-
hatunk meg ezekben a számadatokban,
mivel 4 évtizeddel ezelõtti értékeket
mutatnak.”

Dobay Pál

Magyar birodalom Csonka Magyarország Elveszett  
Terület (km2) 325 411 92 607 232 804  
Népesség 20 886 487 7 599 246 13 287 241  
Erdõ (kh) 15 223 917 1 825 181 13 398 736  
Vasutak (km) 22 081 8 364 13 707  
Állami és törvényhatósági közutak (km) 49 420 17 533 31 887 

Veszteségünk – számokban

Csehszlovákia Románia Szerb–horvát–szlovén királyság Ausztria  
Terület (km2) 63 004 102 181 63 572 4 026  
Népesség 3 567 575 5 236 305 4 140 967 292 588  
Magyar lakos 1 084 343 1 704 851 563 597 24 807  

(Fiume területe és lakossága itt nem szerepel)  
Erdõ (kh) 4 100 863 6 289 222 2 785 914 221 927  
Vasutak (km) 3 834 5 263 4 191 425  
Állami és törvényhatósági közutak (km) 9 480 12 499 8 791 1 029 

Ki mit kapott Magyarországból?

Az Országos Erdészeti Egyesület
50 000 Ft-ot 

ajánlott fel az árvízkárosultak
javára.



A nemzetünket ért legnagyobb sorscsa-
pás, amit alkotóik trianoni békeszerzõ-
désnek neveznek.

Azóta sok minden megváltozott. A
gyõztes államok közül már csak Romá-
nia és Ausztria van. Az egykori Jugo-
szlávia, Csehszlovákia és a Szovjetunió
részekre estek. Csak csonka hazánk la-
kosságának és az elcsatolt országrésze-
ken élõ magyarság fogyása állandó. 

Mennyi egyéni és közös áldozatot és
lemondást követelt tõlünk, magyarok-
tól a Trianonnal kapcsolatos sok-sok
megpróbáltatás, amit a mindenkori va-
gyonvesztés kísért. Mennyi tragédiát
okozott és okoz a máig ható következ-
ményeivel. Mennyi elhallgatás, ferdítés,
szándékos rossz adatközlés történt,
mindig a hátrányunkra, amelynek jóvá-
tételére még szándék jelei sem mutat-
koznak az elkövetõk részérõl. Mennyi
történelemhamisítást igyekeztek belénk
sulykolni a tanulmányaink során?  

Sikeres volt a falu- és vidékrombo-
lás. A vidéki embernek évszázadokon
át az otthona volt a munkahelye is egy-
ben, amit elvettek tõle, és munkanélkü-
livé tették. A következmények az erdõ-
gazdálkodási gyakorlatban nap mint
nap észlelhetõk.

Trianonnal kapcsolatban mindössze
néhány baranyai, mecseki, pécsi részle-
tet, illetve korabeli adatot és a kortársak
véleményét elevenítem fel.

Trianon 88. évében a Mecsek déli ol-
dalán faragáshoz gyûjtöttem faanyagot.
Egy kívülrõl ép, szemre szép, teljesen
egészséges, csukló vastagságú húsos
som ágat fûrészeltem át. A bütüre pillant-
va váratlan képet láttam: Magyarország
alakú álgesztben a csonka hazánk alakja
korhadt ki. A vágáslaptól mindkét irány-
ban, arasznyi távolságra az álgeszt meg-
szûnt. A bütü teljesen egészséges, mint
amilyennek vártam, amikor kiválasztot-
tam. A korhadt rész mindössze néhány
cm lehetett. Kész csoda, hogy rátaláltam. 

Felvetõdött a kérdés, hogy miért? A
kérdés botanikai részére a válasz egy-
szerû: bélkorhadás, amelyet álgeszt
vesz körül. 

A kérdés történelmi részére már ne-
hezebb a válasz. Kezembe tartva a ko-
rongot, eszembe jut Molnár Pista bácsi
nagy mondása, amit több mint negyven
éve a Keleti Mecsekben az egyik bejárá-
son, mint fõmérnöktõl hallottunk. Ab-
ban az idõben járhattak az erdészek elõ-
ször Erdélyben. Az élményeiket mesél-
ve, többször emlegették a „Nagy Ma-

gyarországot”.  A fõmérnök meghallotta
ezt, felemelte az ujját, és figyelmeztetett:
„Ne beszéljetek olyanról, ami sohasem
volt”. Nagy Magyarország nem volt so-
ha, ezt csak ellenségeink találták ki. Én
még a területére nézve minden jelzõ
nélküli Magyarországon születtem,
1918-ban, mi most itt csonka hazánkban
élünk, és a többi szegény atyánkfia pe-
dig a többi elcsatolt területeken.”

Hatan-nyolcan lehettünk a bejárá-
son, biztos vagyok benne, hogy ezt
mindenki jól megjegyezte.

A szolgálati idõm alatt kétszer talál-
koztam Trianonnal. Egyszer élesen, má-
sodszor úgy, hogy csak utólag jöttem rá. 

Az 1970-es években a Dráva szabályo-
zására összehívott helyszíni vízügyi bejá-
ráson a határõrtiszt megkérdezte, hogy a
földmunkák az államhatárt mennyire kö-
zelítik meg? Megjegyeztem, hogy a parti
földmunkák nem érintik az államhatárt,
ugyanis az a Dráva közepén van… A ha-
tás, amit szavaim a tisztre gyakoroltak, fé-
lelmetes volt. Kihúzta magát, és ellent-
mondást nem tûrve eligazított: „Nagy
szerencsém van, hogy ilyen jóindulatú
ember, mint õ, hallotta meg, a legjobb
esetben csak a felelõtlen kijelentésemet.
Az országhatár az akkori Jugoszlávia és
Magyarország között nem a határfolyó
közepe, hanem a Trianoni békeszerzõ-
désben meghatározott határ. Az én fele-
lõtlen kijelentésem pedig a trianoni határ
erõszakos megváltoztatásának is felfog-
ható, amit neki kötelessége lenne jelente-
nie.” Hátulról a földmérõ megbökött, je-
lezve, hogy komolyan is gondolhatja a
tiszt, ezért vigyázzak. Elnézést kértem a
tiszttõl a tudatlanságomért, hogy ilyen

félreérthetõ kijelentést tettem. A tiszt
nagy kegyesen elnézte a felelõtlensége-
met, majd lediktálta a hivatalos nyilatko-
zatát, és elment. A földmérõ megjegyez-
te: szerencsém volt, mert nem vitetett el,
függetlenül attól, hogy minden papírom
(határsáv, megbízás, meghívó, kikülde-
tés) rendben volt. A földmérõ elõvette a
magával hozott, titkos jelzésû térképszel-
vényeket a határmenti  részrõl. Elmagya-
rázta, hogy az országhatár egy elméleti
sokszögvonal, amelyet a nagy léptékû,
híres trianoni térképrõl vettek át, és ezt
mérik vissza a terepre. Az országhatár te-
hát hol átmegy a Dráván, hol a vízen
megy, és aztán visszajön. Magyarország-
nak is vannak Dráván túli kis területei a
horvát oldalon, és viszont. A különbség
csak az, hogy a „jugó” oldalon nem volt
titkos a térkép. Szabadon csónakázhat-
tak, átjöhettek a mi oldalunkon levõ kis
területeikre horgászni. A mi oldalunkon
viszont jól mûködõ határsáv volt, és a
Dráva partját meg sem közelíthettük a
nyomsáv miatt.

A másik eset a Budapest-Pécs vasút-
vonal korszerûsítési bejárásán történt,
nem sokkal az elõzõ eset után. A Bük-
kösd-Abaliget között a meglévõ alagút
helyett három újat terveztek. A vasúti
tervezõ nyugdíj elõtt álló, tapasztalt mû-
szaki volt. Megkérdeztem, hogy az új
alagutakat nem volna-e célszerû eleve
kétsávosra építeni. Az egyre növekvõ
forgalom miatt elõbb-utóbb felmerül az
ikervágány szükségessége. A tervezõ
egyszerûen elengedte a kérdésemet a
füle mellett, és nem válaszolt ismételt
próbálkozásaim ellenére sem. Nem ér-
tettem ezt az elutasító viselkedését.
Évekkel késõbb egy rádióadásban hal-
lottam, hogy a trianoni békeszerzõdés
megtiltotta csonka hazánknak az iker-
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Emlékek a Dráva mentén

Radonovics ezredes és az olasz katonai attasé elôtt elvonuló szerb katonák a Széchenyi téren
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vágányok építését. Azóta hány vasúti
szárnyat szûntettek meg! Csak néhány
Baranyát érintõ megszûntetett vonal:
Szigetvár-Kaposvár, Pécs-Harkány, Za-
láta-Sellye, Kaposvár-Barcs, Mohács-
Barcs, Pécs-Bátaszék, Godisa-Komló.

Pécs 1918. november 14-tõl 1921. au-
gusztus 22-ig szerb megszállás alatt volt.
A megszállás alatt értesült a megye lakos-
sága a trianoni békeszerzõdésrõl, amely-
nek következményeit elképzelni sem
tudták. A szerbek szerették volna Pécset
és a mecseki szénbányavidéket megtarta-
ni, ezért megpróbálkoztak a „Baranya-
Baja Szerb Magyar Köztársaság” kikiáltá-
sával, de szerencsére ez nem sikerült.

A megszállás évei alatt a szerbek
nem adtak „útlevelet” például egy bu-
dapesti útra. Nagyapám és nagybá-
tyáim, ha Pestre akartak menni, elõször
át kellett szökniük a Jakab-hegyen, és
majd csak a magyar oldalon szállhattak
fel a vonatra. Visszafelé ugyanígy. A ha-
tárt a szerbek szigorúan õrizték, ezért
nagyon kockázatos volt az átjutás. Az
agyonlõtt szerencsétlen „határsértõt” a
helyszínen, az erdõben kellett eltemet-
ni, mert nem engedték temetõbe vinni.
A megszállt terület ura és Pécs polgár-
mestere a Károlyi kormány volt ha-
dügyminisztere, Linder Béla lett, akinek
otromba, gyalázatos mondását sokszor
hallottam gyermekkoromban felhábo-
rodva emlegetni: „két állattól undoro-
dom, a poloskától és a bakától”. Ké-
sõbb átmenekült Belgrádba, ahol nyug-
díjat kapott. A megszállás alatt a város
külön bankjegyet bocsátott ki, amelyért
a Pécsi Takarékpénztár vállalt fedeze-
tet. A szerbek kivonulásukkor a várost
kifosztották. Elvitték az állami hivatalok

és a posta felszerelését, az állami fõre-
áliskolát és a dohánygyárat szétrombol-
ták. Sok fakitermelést is végeztek, ame-
lyeket még ma is „szerb vágásoknak”
neveznek. A sok bizonytalanság, aggó-
dás, bányászsztrájk után felszabadult a
város, de akkor szembesültek a követ-
kezményekkel, hogy Baranya elvesztet-
te a Baranyavári járást, a „baranyai há-
romszöget”: 1143 km2 területet, 33 kö-
zséget, 51 321 lakost és Baranya legki-
sebb „hegyláncát”, a Baranyahátat. A
Dráva határfolyó lett, megszûnt Szlavó-
niával a természetes kapcsolat. Trianon
eleve egy hidfõállást biztosított az új
szomszédnak a baranyai háromszög
elvételével. A „láncos kutya” korszak-
ban válaszul megépült a mi oldalun-
kon, a legnagyobb titokban és felbe-
csülhetetlen költségen egy beton bun-
ker-rendszer, amit szerencsére sohasem
használtak. (Tervek szerint a jövõben
turistáknak akarják mutogatni.)

A kortársak közül de Pottere Gerard,
francia származású m. kir. fõerdõtaná-
csos André Theuriet francia költõ vers-
részletét idézi:

„Erdõk legmélyén a Haza szíve lüktet; 
Nép erdõ nélkül olyan nép, mely

pusztul.”, majd így folytatja: „Ellensége-
ink az egész hatalmas erdõgazdasági
szervezetünket és gondosan kiépített
állami berendezésünket semmibe sem
véve, helyzetünket úgy bírálták el,
mintha itt vadak laknának, kiknek ott-
honát a gyõzõk öncéljaihoz mérten
gyarmatszerûen fel lehet osztani. A szu-
rony szûntette meg hirtelen és átmenet
nélkül a magyarság évszázados, öntu-
datos munkáját, és a kultúra helyébe a
barbarizmust és a pusztulást ültette. A

francia költõ szerint kitépték a testünk-
bõl a szívet, hogy pusztuljon a magyar
nép, a magyar nemzet, a magyar géni-
usz, mert szálka az ántánt szemében!”
(Erdészeti lapok, 1921. 92. old.)

Borsod-Gömör-Heves megyék erdé-
szeti egyesülete 1921. január 18-án
Földváry Miksa elnöklete alatt tartott
közgyûlésen „gróf Károlyi Mihályt, a
gyászos emlékû forradalom fõhõsét a
tagok sorából törölte”. (Erdészeti lapok,
1921. 80. old.)

Az Országos Erdészeti Egyesület
1921. február 16-án Budapesten tartott
közgyûlést. A jegyzõkönyv szerint „…a
trianoni békeszerzõdésben megszabott
határainkat, melyek sem etnográfiailag,
sem vízrajzilag nem felelnek meg, egy
magyar ember sem tekinti végleges ha-
tároknak. De a jelenlegi állapot átmene-
ti jellege mellett is úgy kell arra beren-
dezkednünk, hogy ellenségeink meg-
fojtási terve ne sikerüljön.

A trianoni békeszerzõdés a legerõ-
sebb csapást a magyarországi erdõkre
és magára az erdészetre mérte, mert er-
deinknek mintegy 86 %-át vette el.

Csonka-Magyarország évi fatermelé-
se az évi faszükségletet csak részben fe-
dezi, míg a hiányzó részt a megszállott
területekrõl kellene pótolnunk. Az ed-
digi tapasztalatok is megtanítottak arra,
hogy a rajtunk uzsoráskodó szomszé-
doktól támogatásra nem számíthatunk,
s miután a hiányzó készleteket tõlük
csak lényegtelen mennyiségben tudtuk
kielégíteni, a kormány a kényszerter-
melésekhez volt kénytelen fordulni. Ez
azonban sokáig nem folytatható, mert
erdeink pusztulásához vezetne….”(Erdé-
szeti lapok, 1921. 145. old.)

Trianon lényegét gróf Apponyi Al-
bert így foglalta össze: 

„Trianon mérlege: az emberiség ma-
gasabb érdekeit szolgáló erõtényezõk
gyengítése, az azokat támadó erõk gya-
rapodása. Vajjon „béke”-e az az állapot,
amelyet ekkép lehet összegezni?” (Igaz-
ságot Magyarországnak. Magyar Külü-
gyi Társaság kiadása, 1928, 18. old.)

Napjaink válságos világában – mert
hisz a válságok sorozatát éljük: gazda-
sági, erkölcsi, szakmai, egészségügyi,
oktatás, pénzügyi, piaci, termelési stb.,
és mindig újak is keletkeznek még – a
kis fakoronggal talán azt üzente az er-
dõ, hogy a Haza szívére nekünk, erdé-
szeknek jobban kellene vigyázni!

(A képek tulajdonosa a Janus Pannonius

Múzeum, Új- és Legújabb kori Történeti Osztály,

Pécs)

Dr. Tóth Aladár
fõerdõmester

Baranya-Baja-Szerb-Magyar Köztársaság kikiáltása a Széchenyi téren 1921. augusztus 14.
(6 napig létezett)
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Mottó: T. G. Masaryk a csehszlovák
állam megalapítójának véleménye:

„Ha beleegyezünk a népszavazással
kialakított államhatárba, Csehszlová-

kia nem jöhetett volna létre”.

1918-19-ben a cseh légiók kezdeti har-
cok után már csak besétáltak Ungvárig és
az Uzsoki szorosig (1919. január 20).

Kárpátalját már a kanadai ruszin
emigráció egyes vezetõivel, de a hazai
ruszinok megkérdezése nélkül történt
fiktív cseh-ruszin megállapodás alapján,
a versaillesi békekonferencián csatolták
Csehszlovákiához, elsõsorban azért,
hogy Máramarosszigetnél a cseh hadse-
reg a románnal összezárva, abroncsként
vegye körül és tartsa kordában a védhe-
tetlenné vált Magyarországot.

Ilyen hosszúra, 1300 km-re nyúló
„hurka-szerû” Csehszlovák államalaku-
latot csakis a határmenti átlós magyar
vasúti fõvonalakkal lehetett összefogni.
A természetes alakú kárpát-medencei
vasúthálózatot az új államalakulatok
csakis a közlekedés-földrajzot megerõ-
szakoló módszerrel tudták átformálni.
Alapelvük volt, hogy az átlós vasúti fõ-
vonalak ne az „ellenséges” Magyaror-
szágnál maradjanak, hanem a gyõzte-
sek katonai felvonulási lehetõségeit se-
gítsék elõ. E vasúti fõvonalak mentén 2
milliót kitevõ tömbben élõ, elcsatolt
magyarokra nehezedett elsõsorban az
elnyomás, hiszen még a vasbeton erõd-
rendszer kiépítése Pozsonytól Bereg-
szászig, Nagyváradon át Szabadkától
Dél-Baranyáig és a Dráva mentén tar-
tott. Ennek terület-kisajátítása és mezõ-
gazdasági megmûvelése is külön teher-
ként nyomta a kisebbségi sorsba taszí-
tott magyarokat.

Miért féltek annyira a kisantant gyõz-
tes országok az ellenállásra képtelen
Csonka-Magyarországtól? Nekik együtt-
véve félmilliós, nehéz fegyverzetû had-
seregeik voltak, mi meg a békediktátum
miatt csak 35 ezer fõs, könnyû fegyver-
zetû zsoldos sereget tarthattunk… Nevet-
séges félelem volt, mert 1938-ban a fran-
ciák hibájából a Német Birodalom elõ-
nyomulásakor szinte kártyavárként om-
lott össze a kisantant… Csehszlovákia a
rossz nemzetiségi politikája miatt omlott
össze, amikor a szudétanémetek beke-
belezésével nem is a német egyesülés
volt a lényeg, hanem a határ menti, a
Szudétaföld menti hatalmas cseh erõd-
rendszer puskalövés nélkül került német
kézbe, s utána a cseh fegyverek a német

hadsereg kezébe, hogy a franciákat ez-
zel gyõzzék le. A szlovákok pedig azért
árulták el a Köztársaságot, mert Prága
nem hajtotta végre a pittsburghi egyez-
ményben megígért társállami rendszert.
A magyarok voltak a legkevésbé okai a
csehszlovák állam szétverésének, mégis
1945-ben minket is fõbûnösnek tekintet-
tek. A szlovákok a német hadsereggel
együtt indították el 1939. szeptember 1-
én a háborút. A nácizmust az ún. 1944-es
õszi felkeléssel „lemosták” magukról.
1945-tõl több volt a szlovák partizániga-
zolvánnyal rendelkezõ szlovák náci,
mint amennyien egyáltalán részt vettek a
felkelésben. Sokan egy-egy demizson al-
koholért vásárolták meg ezt a mentesítõ
igazolványt a Léva melletti Siklós hegyen
három hónapig állomásozó Malinovszkij
marsalltól. Ezt nevezték el annakidején
„demizsonos” partizán igazolványnak. 

A szlovák felkelés egyik célja volt,
hogy a magyarokat egy-egy csomaggal
napok alatt kiûzzék. A terv az volt,
hogy a partizán felkelés gyõzelme ese-
tén a magyarokat kiûzik túl a Dunán… 

Mivel ez a hadmûvelet nem sikerült (a
szovjet front délrõl észak felé mozgott),
jött az állampolgárság megvonása, a va-
gyonelkobzás, a zaklatás, az iskolai ok-
tatás szünetelteté-
se, tízezrek csehor-
szági rabszolga-
munkára deportá-
lása, majd a lakos-
ságcsere,  jómódú
magyar gazdák ki-
cserélése szegé-
nyebb magyaror-
szági szlovákok-
kal. A jómódú ma-
gyarországi szlová-
kok nem hagyták
el a birtokaikat. Az
1948 februári prá-
gai kommunista
puccsal történt ha-
talomátvétel után
némi nemzetiségi
enyhülés követke-
zett be, mert az
elvtársi szolidaritás
a szintén kommu-
nistává vált Ma-
gyarországgal „test-
véri” együttmûkö-
dést kívánt meg,
de jött a kommu-
nista vagyonelkob-
zás, az államosítás,

a kolhozrendszer, s a magyar nemzetisé-
gû iskolákban a pedagógushiány miatt
magyar iparosok és párttitkárok „nevel-
ték” azokat a magyar gyerekeket, akiket
szüleik ennyi szenvedés elviselése elle-
nére még mertek magyar iskolába beí-
ratni. Kárpátalja már 1944. november 26-
án csatlakozott „népgyûlés” keretében a
„testvéri” szovjet Ukrajnához… Így a szlo-
vák tartomány területén a sok népmoz-
gás után maradt az 1910-es népszámlálás
szerint számba vett 800 ezer magyarból
még 600 ezer. Azóta is ezrek száma a
burkolt és az önkéntes asszimiláció miatt
egyre fogy, s a 10 évvel ezelõtti 560 ez-
res létszám a 2011. januári népszámlálás-
kor nagy megdöbbenésünkre újabb
csökkenést fog mutatni.

Ficóék mostani, „a kettõs állampol-
gárság” elleni durva támadásai nem is a
budapesti kezdeményezést támadják
igazán, hanem igyekeznek a magyar
anyanyelvû állampolgárokat megfélem-
líteni, hogy a januári népszámláláskor
minél többen tagadják meg magyarsá-
gukat. Ez az EU felé kimutatható népe-
sedési, nemzetiségi statisztika miatt fon-
tos! Ugyanis, minél kevesebben vallják
magukat félelembõl, megtorlástól tart-
va, vagy megalkuvás, illetve vegyes há-
zasságaik miatt magyarnak, annál ki-
sebb anyagi támogatás és szervezet, is-
kolák fenntartása terhelné a szlovák ál-

A felvidéki magyarokról

Trianon emlékmû Nagykanizsán
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lamot. A szlovák filozófia: „Ha már
1944-45-ben nem sikerült minden ma-
gyartól megszabadulni, akkor az asszi-
miláció még jobb, mert egyúttal az 5
milliós szlovák nemzetet az asszimiláló-
dott magyarok fogják a beolvadásukkal
gyarapítani”. És mindezt abban az Euró-
pában teheti meg a dühöngõ naciona-
lizmus, amelynek alapelve állítólag a ki-
sebbségek támogatása, a „tolerancia”, a
„testvéri együttmûködés”. Ez az EU igaz
arca, vagy talán csak az impotenciája????

S ha Prága és társai (Bucuresti, Beo-
grad) mindenáron a területszerzéssel
háborús jutalomként szét akarták szakí-
tani a Magyar Királyságot, akkor miért
nem fogadták el Wilson USA elnök ter-
vét, a népek önrendelkezési jogát? 

Ez csak ránk, magyarokra nem volt ér-
vényes, de minden más népre? Hol voltál

Amerika? Miért vonult vissza az Európát
felforgató Wilson a gyõzelem bankárhi-
telezõje, hiszen a hitelezõ ne hagyja va-
gyonát az adósokra, ez kereskedelmi
alapelv, mert az adós nem dirigálhat… Az
USA elintézte ezzel Európát és a Világot
is, íme a második katasztrófa!

A Magyar Királyság (a társállam Horvát-
országgal együtt, mert ott is élnek magya-
rok!) 325 000 km2-én a magyar anyanyel-
vû relatív többséget képezõ magyarok
aránya 48 %-os volt, akkor miért nem
eszerint alakították ki a bosszúra éhes
szomszédaink a kisebbik 156 000 km2

nagyságú Magyarországot? Ebben az
esetben Pozsony, Léva, Kassa, Ungvár,
Beregszász, Nagyvárad, Székelyföld,
Arad, Temesvár, Zenta, Szabadka, Zom-
bor és a Dráva folyó határvonala megfe-
lelt volna a magyar „minimumnak”, de

ami a legfontosabb, hogy nem kellett vol-
na ellenünk oly nagy állami költségvetés-
sel hadseregeiket fenntartani, sõt együtt-
mûködés, gazdasági elõnyök származ-
hattak volna a Duna-medencei népek kö-
zött. Ha minden magyar a magyar állam
határain belül élhetett volna, akkor való-
színûleg békesség uralkodott volna. De
így sose lesz békesség, mert a megrabolt,
kifosztott állam sose bocsát meg a kifosz-
tóinak, azok pedig minden manõvert al-
kalmazni fognak, hogy a zsákmányt idõ-
vel megemészthessék. Ez ugyan megfek-
szi a gyomrukat, és ezért van nekik is tria-
noni, de negatív szindrómájuk! Nem lett
volna jobb a békés, igazságos osztozko-
dás, és az együttmûködés???

Hábel György
gyémántdiplomás erdõmérnök
Jáky-díjas közlekedési mérnök

A magyarság összetartozásának hirde-
tésére Pákozdon haranglábat állítottak.
Az ünnepség szervezésében és lebo-
nyolításában oroszlánrészt vállalat dr.
S. Nagy László erdõmérnök és felesége.
Trianonra ökomenikus ima keretében
emlékezett Páli Balázs rk. plébános,
Pákozd, Zalcer György rk. káplán, Fel-
vidék, Ipolyság, Jenei Károly ref. lel-
kész, Kárpátalja, Visk, Rüsz Domokos
unit. lelkész, Erdély, Székelyudvarhely,
Utcai Róbert atya Csantavér, Délvidék,
Kardos Péter ref. lelkész, Pákozd. Kö-
szöntõt mondott Takács János polgár-
mester, ünnepi beszédet Jókai Anna,
Kossuth-díjas író (képünkön). A harang-
lábat Csibi László fafaragó mester, a ha-
rangot Gombos Lajos harangöntõ mes-
ter, a mûködtetõ óramûvet Kovács Jenõ
órásmester készítette.

Haranglábat avattak Pákozdon

A Trianon emlékoldalak összeállításához segítséget nyújtott Horváth Mária fes-
tõmûvész (poszter), valamint a nagykanizsai fotóval Tihanyi Gyula; az archív
fotók beszerzésével és a bükk bütü fotójával Tóth Aladár.
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Az idén hetedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Muzsikál az erdõ Mátrai
Mûvészeti Napok. Most már elmond-
hatjuk, hogy megvalósul a szervezõk
hagyományteremtõ szándéka, melyet
már az elsõ alkalommal is hangsúlyoz-
tak. 

A programok az idén július 3-11-ig
kilenc napon keresztül zajlanak a Mát-
rában. Bár a résztvevõk száma folyama-
tosan nõ, továbbra sem lett tömeg-
megmozdulás, hanem megmaradt egy
erdõléptékû, családias hangulatú vidéki
rendezvénynek. 

A rendezvényeken továbbra is
együtt jelenik meg az erdõ, a komoly
zene, a mûvészet, mint a „Muzsikál az
erdõ” meghatározó értékei. 

A résztvevõk már nemcsak helyben
lakó emberek, hanem távoli vidékekrõl
is érkeznek, kifejezetten a rendezvény-
re. Mára kialakult az a kör, akik rend-
szeresen látogatják a rendezvényeket,
azonosulva a Muzsikál az erdõ szelle-
miségével; megfelelõ, erdõhöz és idõjá-
ráshoz alkalmazkodó öltözetben és fel-
szereléssel (ülõpárna) jönnek el az er-
dei kirándulásokra, koncertekre. Értõ
kérdéseket tesznek fel az erdészeknek.
Az erdei sportok is jelen vannak már. 

A rendezvényeken keresztül megva-
lósul az erdészszakma nyitása a társada-
lom felé.

A szervezésben természetesen nem
csak erdészek vesznek részt, hanem
önkormányzatok, mûvészek, a helyi
élet meghatározó személyiségei. 

A Muzsikál az erdõ sajtótájékoztatója
az idén is a magyar komolyzene fellegvá-
rában, a Magyar Állami Operaházban lesz. 

Elmondhatjuk, hogy a Muzsikál az
erdõ szellemisége, hangulata ihletet ad
a mûvészeknek. Született már fest-
mény, vers. 

Szeretettel várunk minden érdeklõ-
dõt kedves családjával együtt! A ren-
dezvény részletes programja, szállásle-
hetõségek, támogatók a honlapon meg-
találhatók: www.egererdo.hu/muzsikal

Szabó Lajos

Muzsikál az erdõ 2010.

Corpus Harsona Quartett

Pászti Szabó Zoltán:
Muzsikál az Erdõ

Muzsikál az erdõ 
Átölel egy felhõ
Fák lombja közt táncol
Mókusként tekergõ

Dalos madár röppen
Elvarázsol könnyen
Hegedû hangjával
Szarvas lelkem szökken

Lepkeszárnyon átér
Hegyek falán száz ér
Húrok közt a szellõ
Minden hangja átfér

Szerteszórja álmom
Átölelni vágyom
Dallamokkal szökve
Szép szerelmem látom

Zene száll a fénnyel
Napsugár kezével
Cirógatva átfon
Fák levelén lépdel

Fûszálak hegyén a
Harmatcseppek néha
Muzsikálnak hozzám
Erdei bokréta

Új épülettel gazdagodik a Sziágyi Erdei
Iskola, melyet az Európai Unió Környe-
zet és Energia Operatív Programja ke-
retében mintegy 76 millió forintos tá-
mogatással valósít meg a Somogy me-
gyei erdészet. A projekt bemutatására
április 27-én került sor. A rendezvé-
nyen Barkóczi István, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy különösen örül a lehetõ-
ségnek, hiszen a projekt biztosítja az is-
kola mind infrastrukturális, mind szak-
mai fejlesztését. 

Az erdei iskolát és a jelenlegi pro-
jektet Horváth Mihály, a Lábodi Vadász-
erdészet igazgatója mutatta be. A je-
lenlegi épületben két hálóhelyiség áll
rendelkezésre a gyerekeknek, két ki-
sebb szoba pedig a kísérõknek. Emel-
lett a korábbi években melegítõ kony-
ha, étkezõ helyiség, tanterem és sza-
badtéri fedett foglalkoztató került ki-
alakításra. A mostani pályázat pedig új
lehetõséget nyit az iskola elõtt. „Az er-
dei iskola és erdei óvoda hálózat in-

frastrukturális fejlesztése” elnevezésû
pályázat nyerteseként egy új, több
mint 250 m2-es épületet hoznak létre.
Ezen felül 35 db kerékpár, bútorzat és
oktatási segédanyagok beszerzése,
korszerû fûtésrendszer kialakítása, il-
letve a fogyatékkal élõk számára fizi-
kai akadálymentesítés, kontrasztos
táblák kihelyezése valósul meg.

A Sziágyi Erdei Iskola 1995 óta mû-
ködik a SEFAG Zrt. fenntartásában
Lábod község önkormányzatának köz-
remûködésével egy régi erdészházban
azzal a céllal, hogy aktívan részt vegyen
a fiatalok természetszemléletû nevelé-
sében, az erdõgazdálkodás, az erdésze-
ti kultúra megismertetésében. Az átala-
kításra kerülõ erdei iskola a 3-18 éves
korosztály számára a „felfedezve” tanu-
lás örömét nyújtja, a megtapasztalás, át-
élés és az érzékelés segítségével szinte
észrevétlenül formálja a résztvevõk ter-
mészet iránti elkötelezettségét, felelõs-
ségtudatát.

Merczel István 

„Madárlátta Suli Sziágyon”
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Az ülés helyszíne: Budapest MTESZ Bu-
dai Konferencia Központ, OEE Klub
helyiség

Az elnökségi ülés megkezdése elõtt
dr. Pethõ József leköszönt elnök a pécsi
Vándorgyûlés Ünnepi Ülésén megje-
lenni nem tudó Halász Aladár tagtár-
sunknak átadta a Tiszteletbeli Tagsági
Díszoklevelet és a NYME által kiadott
Alamanchot. Dr. Pethõ József ismertette
Halász Aladár életpályáját, kiemelkedõ
szakmai munkáját és külön felsorolta a
kiadott könyveit, köztük az Angol-ma-
gyar szótárt, és Egyesületünk gondozá-
sában kiadott „Az erdészettörténet
visszacsatolt országrészekrõl 1938-1944
c. átfogó dokumentumgyûjteményt.
Halász Aladár megható szavakkal kö-
szönte meg a magas kitüntetést és em-
lékezésében kitért kiemelkedõ erdésze-
ti tevékenységre, az erdõtelepítéstõl a
fakitermelés növelésén át, az erdei utak
állami támogatással történt nagyarányú
építéséig. A jelen lévõ elnökségi tagok
pezsgõvel köszöntötték kitüntetett tag-
társukat. Ormos Balázs fõtitkár emlé-
keztette a jelen lévõ fiatalabb elnökségi
tagokat arra, hogy szüleink korosztályá-
nak kiemelkedõ erdészeti személyisé-
ge, az erdészeti szakmai munkákban
elért eredményét tekintve dr. Madas
András Örökös Tiszteletbeli Elnökünk
szakmai munkájához hasonlítható. 

Az ünnepség után elkezdõdött az el-
nökségi ülés.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Nagy Imre, Szabó
Tibor, Gencsi Zoltán, Csépányi Péter
régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyve-

zetõ elnöke, az OEE könyvtár õre, Ormos
Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ.

Kimentését kérte: Bak Julianna EB
elnök, Cserép János, Ripszám István ré-
gióképviselõ.

Zambó Péter elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket. Megál-
lapította, hogy az Elnökség 9 fõvel hatá-
rozatképes. A jegyzõkönyv vezetésére

Ormos Balázst, jegyzõkönyv-hitelesí-
tõknek Kiss Lászlót és Haraszti Gyulát
kérte fel, mellyel az elnökség tagjai
egyetértettek. Az elnök rövid tájékozó-
dás után az elnökségi ülés tervezett be-
fejezését 13 órára tûzte ki. 

Zambó Péter elnök ismertette, hogy
a napirend a 2010. évi program és a pé-
csi elnöki programbeszéd összehango-
lásáról szól. A két programot a fõtitkár
egy dokumentumba szerkesztette
össze, az idõközben beérkezett további
javaslatok és a fõtitkár javaslataival egy-
séges szerkezetben, a módosítások pi-
ros betûvel szedve.

Az elnök kikérte az elnökség tagjai-
nak a véleményét az elnökségi ülések
ütemezésére. A vélemények egyezteté-
se után az elnökség tagjai megállapod-
tak abban, hogy minden hónap elsõ
péntekén 10 órakor tartják üléseiket,
amennyiben nincs szükség ülés tartásá-
ra, arról is idõben értesítést kapnak.

A következõ elnökségi ülésen szét-
osztják a feladatokat egymás között, a
magánerdõnek és az Erdészeti Lapok-
nak megvan a referense, az elnök ma-
gának tarja fenn a külsõ kapcsolatokat,
az általános alelnök a gazdasági és sze-
mélyzeti ügyeket; az elnök a rengeteg
rendezvényen való képviseletbe be kí-
vánja vonni az elnökség tagjait, lehetõ-
leg a közelben lakók felkérésével. A fõ-
titkártól a következõ héten az összes
szabályzatot a mellékletekkel, az összes
szerzõdést, munkaszerzõdéseket kéri,
megfelelõ külsõ szakemberekkel kíván-
ja felülvizsgáltatni. 

Kiss László alelnök javasolta, hogy
az egyesület rendezvényei az egyesü-
let honlapján az eseménynaptárban le-
gyenek összegyûjtve és megjelentetve.
Ezzel egyúttal az archiválás is megold-
ható.

Nagy Imre régióképviselõ szeretné át-
tekinteni a helyzetet, a régió pénzügyi le-
hetõségeit, kérte, hogy idõben értesítsék
az eseményekre történõ kiküldés elõtt.

Zambó Péter elnök válaszában tájé-
koztatta az elnökség tagjait, hogy õ fog-
ja átnézni a szerzõdéseket és természete-
sen tájékoztatja az elnökséget az ered-
ményrõl. Az elnökségi ülésekre a napi-
rendi pontokhoz kapcsolódó anyagokat

elõzetesen írásban megkapják az elnök-
ség tagjai. Kérte a fõtitkárt, hogy június
25-ig az elnökség tagjai kapják meg e-
mail-on az Egyesület honlapján meg
nem található szabályzatokat, kitörölve
belõlük a személyes adatokat (SZMSZ,
elnökség ügyrendje). Az elnök ellenõrzi
a kifizetéseket, jogszerû aláírásokat, bér-
leti szerzõdéseket, egyéb szerzõdéseket,
ezek dokumentumait szintén kéri. 

Az elnökség a 2010. évi program
írásban elõterjesztett változatának tár-
gyalására tért át. Szabó Tibor régiókép-
viselõ kérte, mivel az elõterjesztést az
ülés elõtt kapták kézhez, hogy az érde-
mi tárgyalás a legközelebbi elnökségi
ülésen történjen. Mocz András magá-
nerdõs alelnök az elõterjesztett pro-
gramban keveredõ éves és hosszabb tá-
vú feladatok miatt javasolta, hogy ké-
szüljön egy négyéves stratégiai terv és
egy éves terv. Az elnökség a javaslatot
elfogadta.

18/2010. (június 4.) sz. elnökségi
határozat:

Zambó Péter elnök megbízza
Csépányi Péter régióképviselõt és
Haraszti Gyula EL SZB elnököt,
hogy Ormos Balázs fõtitkár közre-
mûködésével dolgozzák ki a 2010-
2013. évekre szóló, négyéves OEE
programot, melybõl elkészül a
2010. évi program és a következõ
elnökségi ülésre terjesszék elõ jóvá-
hagyásra. A programba kerüljenek
beépítésre az elnökségi tagoknak az
OEE választásokhoz írásban be-
nyújtott programjavaslatai. 

Az elnökségi tagok programja-
vaslatait meg kell küldeni az elnök-
ség tagjainak.

Készüljön el az OEE esemény-
naptára is.

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a ha-
tározatot egyhangúan elfogadták)

Nagy Imre régióképviselõ felvetette,
hogy az elnökségnek a régiókba kelle-
ne látogatást tenni, ehhez források
szükségesek. Zambó Péter kifejezte
szándékát, hogy ellátogat minél több
helyi csoporthoz és minden régióba.
Ormos Balázs javasolta, hogy az elnök-
nek minél hamarabb mind a hat régió-
ban látogatást kell tennie, meghívva az
érintett vezérigazgatókat is, ezzel meg-
alapozva az együttmûködést. 

Egyesületi hírek

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2010. június 4. 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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Zambó Péter elnök a közelgõ ren-
dezvények képviseletét és az aktuális
ügyeket vitte az elnökség elé döntésre. 

A pákozdi emléknapon Pápai Gábor
képviselje Egyesületünket. 

Az egyesületi szabályzatok vonatko-
zásában készített elõtanulmányokat. 

Keresztes György kereste fel, hogy a
thüringiai tanulmányútra hívták az
OEE-t és az FVM TEFO-t. Egyeztetett az
FVM TEFO-val, õk nem képviseltetik
magukat, de az OEE képviselje. Kéri
Haraszti Gyulát és Csépányi Pétert az
OEE képviseletére. Az utazás költségeit
az Ipoly Erdõ Zrt. és a Pilisi Parkerdõ
Zrt. vállalja. Haraszti Gyula jelezte,
hogy az idõpont számára nem alkal-
mas, egyeztetésre van még szüksége. 

Roland Migende tiszteletbeli tagunk
fax üzenetben mondott köszönetet és
gratulált a pécsi Vándorgyûléshez. Zam-
bó Péter elnök kéri, hogy a levelet juttas-
sa el a titkárság Káldy József vezérigazga-
tónak, a Vándorgyûlés fõszervezõjének. 

Danszky István levelét Haraszti
Gyula EL SZB elnök és Pápai Gábor fõ-
szerkesztõ rendezzék.

Orbán Viktor miniszterelnöknek két
levéltervezetet is megfogalmaztak. Egyi-
ket az erdészeti érdekképviseletek az er-
dõ kormányzati helyérõl, a másikat a fõ-
titkár az erdõt ért károkról. Az elnökség
egyetértett abban, hogy a miniszterel-
nöknek csak igen kivételes esetekben
szabad levelet írni, egyik ügy sem ilyen.

Az erdõ ügye egyébként már eldõlt a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumon belül
(Gencsi Zoltán tájékoztatása), mely sze-
rint az élelmiszerbiztonságért felelõs ál-
lamtitkár felügyelete alá fog tartozni. 

Az erdõkárokról készüljön MTI híradás
Ormos Balázs fõtitkár és Lomniczi Ger-
gely megfogalmazásában, mely hétfõn
(2010. 06. 07.) jelenjen meg az MTI-nél.  

Kiss László alelnök javasolta, hogy az
elnökségi átadás-átvétel bírósági admi-
nisztrációs elhúzódása miatt hozzon ha-
tározatot az elnökség az aláírás jogsze-
rûsége érdekében. Az elnökség az aláb-
bi határozatot hozta:

19/2010. (június 4.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége jóváhagyólag tudomásul
veszi az Egyesület Elnökének dönté-
seit, azokban az esetekben, ahol az
Alapszabály egyszemélyi felelõsség-
vállalásában jogosítja fel az Egyesület
Elnökét.

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Zambó Péter elnök bejelentette, hogy
az Egyesülethez érkezõ postát Kiss László
alelnökkel bontják hét közben, felváltva,
kivéve a számlákat, reklámanyagokat és
meghívókat. A fõtitkártól kérte az Orszá-
gos Erdõ Tanács részére az Erdészeti Erdei
Iskolák minõsítésérõl készült beszámolót
és a XIV. ERDÕK HETE programjának ter-

vezetét. Ormos Balázs fõtitkár az Erdésze-
ti Erdei Iskola Szakosztály elnöke beszá-
molt arról, hogy az erdészeti erdei iskolák
minõsítése befejezõdött, az okiratok átadá-
sa a pécsi vándorgyûlésen megtörtént. A
XIV. ERDK HETE programja a biodiverzi-
tásról szóljon, ezt a szakosztállyal egyeztet-
te. A nyitó rendezvény az Országház felsõ-
házi üléstermében legyen, a régiós ren-
dezvényeket a régiók szervezzék, a helyi
rendezvényeket a szakosztály tagjai szer-
vezik az erdészeti erdei iskolákban. 

Pápai Gábor javasolta, hogy az el-
nökség mutatkozzon be az Erdészeti
Lapokban. Az elnökség javaslata szerint
a szeptemberi lapszámban a négyéves
program bemutatásakor történjen az el-
nökség bemutatkozása is. 

Nagy Imre régióképviselõ javasolta,
hogy az „SZJA 1% az erdõkért” lehetõ-
ség megújítását az Egyesület érje el,
hogy az a költségvetési törvénybe be-
kerüljön az õsszel.

Zambó Péter megköszönte az elnök-
ségi tagok munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Zambó Péter

OEE elnök
Hitelesítõk: 

Kiss László
alelnök

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

Levezetõ elnök: Ormos Balázs
A választás helye: Sellyei Erdészet hi-

vatalos helyisége
A választás idõpontja: 2010. május 18.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint: 18 fõ
választási bizottság tagjai:
1. Tóth István
2. Kiss Árpád
3. Orbók Sándor
Az OVB képviselõje: Nádas József
A helyi csoport létszáma, ill. szavazat-

ra jogosultak száma: 12
A szavazáson résztvevõk száma: 12
Leadott szavazatok száma: 12
Érvényes: 12.
Választható küldöttek száma: 1
Küldött jelölt: Szakács Sándor 11
Megválasztott tisztségviselõk:
Elnök/küldött: Szakács Sándor
Odorheiu Secuiesc
0040751049491
szakacsek@gmail.com

Eminescu 14
Románia 635600
Titkár : Orbók Ilona
Miercurea Ciuc
0040740015839
orboki@gmail.com
Eminescu 4/21
Románia 530103

Ismét kapható Bán István: A medve
karmai között címû könyve, melyet
további két medvekalandos kötet kísér,
2000, illetve 3000 forintos áron. 

Reprint kiadásban újra megjelent a
Harc az elemekkel nagysikerû kötete
(2000,- Ft). 

Mind a négy kötet az Alexandra
könyvhálózatban kapható.

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi helyi csoport

alakuló ülésérõl
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Az „Erdészcsillag” Alapítvány Kuratóri-
um 2010. május 5-én, az OEE Tanács-
termében tartotta idei elsõ ülését. Jelen
vannak: Gémesi József, a Kuratórium el-
nöke, Bak Julianna, dr. Magas László,
kuratóriumi tagok és meghívottként Or-
mos Balázs, az OEE fõtitkára, Mester
Gézáné titkárságvezetõ. 

Gémesi József elnök megállapította,
hogy a Kuratórium 3 fõvel határozatké-
pes. A Kuratórium tagjai a kiküldött
meghívóban szereplõ napirendi ponto-
kat egyhangúan elfogadták.

1.Napirendi pont: a 2009. évi be-
számoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása

Az elkészült mérlegbeszámolót és a
közhasznúsági jelentést – melyet a Ku-
ratórium tagjai írásban megkaptak – el-
nök szóban ismertette, illetve kiegé-
szítette. Külön kiemelte, hogy a Kurató-
rium elnöke és tagjai részére bér és
egyéb kifizetés nem történt.

1/2010.(május 5.) sz. határozat
A Kuratórium tagjai az Erdész-

csillag Alapítvány 2009. évi mérleg-
beszámolóját 2168 eFt mérleg-fõ-
összeggel és 318 eFt mérleg szerin-
ti eredménnyel (3 fõ) egyhangúan
elfogadták.

2/2009. (május 12.) sz. határozat
A Kuratórium tagjai az Erdész-

csillag Alapítvány 2009. évi köz-
hasznúsági jelentését egyhangúan
(3 fõ) elfogadták.

2.Napirendi pont: Pályázati felhí-
vások

1., Szociális segélykérelem pályázat
4/2010. (május 5.) sz. határozat
A Kuratórium (3 fõ) egyhangú-

an úgy határozott, hogy az elõzõ
évhez hasonló módon, változtatás
nélkül 2010. évre kiírja a szociális
segélykérelem pályázatot. A pályá-
zati kiírást az Erdészeti Lapok jú-
niusi számában közzé kell tenni.

Gémesi József felkérte az OEE Titkár-
ságát, hogy a felhívást az OEE vala-
mennyi helyi csoport titkárának e-mail-
ben küldje meg. 

2., Erdészeti ösztöndíj pályázat
Gémesi József javaslatot tett a

2010/2011. évi erdészeti ösztöndíj pá-
lyázati kiírásának módosítására, tekin-

tettel arra, hogy nem különíthetõk el
egymástól a középiskolák és szakközép-
iskolák. Ennek figyelembe vételével a
pályázat 2. pontja az alábbiak szerint
módosulna: „szakmai középfokú is-
kolai tanuló 2 fõ”.

A Kuratórium felkérte az OEE Elnöksé-
gét, hogy az Erdészeti Ösztöndíj Szabály-
zatot a fentieknek megfelelõen módosítsa.

5/2010.(május 5.) sz határozat
A Kuratórium (3 fõ) egyhangú-

an elfogadta a pályázati kiírás mó-
dosítását és ennek megfelelõen a
2010/2011. tanévre erdészeti ösz-
töndíj pályázatot ír ki egyetemi
hallgatók és szakmai középfokú
iskolai tanulók részére. A pályáza-
ti kiírást az Erdészeti Lapok júniu-
si számában közzé kell tenni.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

* * *
Az Erdészcsillag Alapítvány fel-

hívása
az erdészeti ösztöndíj 2010/2011.

évi pályázatára

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Er-

dõmérnöki Kar, Sopron
Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és

Kollégium, Ásotthalom
Dráva Völgye Középiskola és Kollé-

gium, Barcs
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-

kola, Szeged
Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-

kola és Kollégium, Sopron
Széchenyi Zsigmond Szakközépis-

kola és Szakiskola, Szõcsénypuszta
Debreceni Márton Szakképzõ Iskola,

Miskolc
Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdál-

kodási Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Mátrafüred hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi,

szakközépiskolai és szakiskolai nappali
tagozatos, okleveles erdõmérnök, er-
désztechnikus, erdészeti szakmunkás
szakon elsõ alapképzésben és elsõ ki-
egészítõ alapképzésben részt vevõ hall-
gatók részesülhetnek két lezárt félév
(egy tanévnek megfelelõ oktatási idõ-
szak) után, képzési szintenként egy tan-
évre, a következõ létszámban:

egyetemi hallgató 1 fõ
szakmai középfokú iskolai tanuló 2 fõ

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alap-
ján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:

a) az elõzõ tanév mindkét félévében
4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél
jobb tanulmányi eredményt ért el,

b) tudományos, szakiskolai diákkör-
ben, illetve szakmai területen kimagas-
ló munkát végez és a magyar erdészha-
gyományokon alapuló kiemelkedõ kö-
zösségi tevékenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül legfel-
jebb a pályázó teljesítménynek 10 száza-
lékáig figyelembe vehetõ a hallgató, tanu-
ló közéleti, közösségi, sport és egyéb te-
vékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven
át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat,
de minden tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény ve-
zetõjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege
egyetemi hallgató esetén az ösz-

töndíj havi összege a 2010/2011. tanév
elsõ négy hónapjára 34 000.-Ft/hó, a
következõ hat hónapjára a 2011. évre
hatályos költségvetési törvény által
meghatározott összeg,

szakmai középfokú iskolai tanuló
esetében az egyetemi hallgató ösz-
töndíjának 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának
módja

Az egyesületi ösztöndíj adományo-
zására benyújtott pályázatokat éven-
ként június 30-ig az Erdõmérnöki Kar
dékánja, illetve a szakközépiskolák és
szakiskolák igazgatói javaslattal továb-
bítják az egyesület elnökének. Az Er-
dészcsillag Alapítvány kuratóriuma leg-
késõbb augusztus 19-ig dönt az ösz-
töndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon le-
het igényelni, amelyet az adott oktatási
intézményben vehet át.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az
érintett oktatási intézmények évnyitóin
kerül sor.

Amennyiben a hallgató, tanuló hall-
gatói, illetve tanuló jogviszonya bármi-
lyen okból megszûnik, vagy szünetel,
az ösztöndíj tovább számára nem folyó-
sítható. Ugyancsak fel kell függeszteni
az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató,
tanuló ellen jogerõs, elmarasztaló fe-
gyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány hírei
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A felhívás célja: A rászorulók támogatá-
sa, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálko-
dás területén dolgozók és családtagjaik,
az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak
minõsül, a feleség (özvegy) és gyerme-
kek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5
éves, e területen végzett, igazolt munka-
viszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgo-

zók gyermekeinek megsegítése, esély-
egyenlõségük megteremtése, anyagi
helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között
élõ erdészek és családjuk helyzeté-
nek javításához.

3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szo-
ciális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követel-
ményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2
példányban) kell benyújtani (a szük-
séges mellékletekkel együtt) az OEE
Erdészcsillag Alapítvány 1027. Bu-
dapest, Fõ u. 68. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illet-
ve egyesületi helyi csoport, vagy szak-
osztály, illetve munkahelyi közösség is a
kedvezményezett megjelölésével, ameny-
nyiben a rászorultság körülményeit és a
szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni
kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. mel-
léklet), az Országos Erdészeti Egyesület
Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, rövi-
den indokolni kell a rászorultság körül-
ményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az
elbírálás fõbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal
kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kurató-
riuma szeptember 30-ig elbírálja és
döntésérõl értesíti a pályázókat, vala-
mint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása
során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élõk  egy fõ-
re esõ havi jövedelme és a mindenkori
minimálbér viszonya,

• a kérelmezõ egészségi állapota,
betegállományának hossza, kórházi ke-
zelése, esetleges balesete, leszázaléko-
lása, esetleg haláleset stb.

• a család összjövedelmét, illetve ki-
adásait befolyásoló lényeges változások,

• eltartottak, gyermekek száma,
• árvaság,
• az igény gyakorisága,
• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a
rendelkezésre álló szabályozás és kere-
tek ismeretében a kuratórium határozza
meg, melyet az indokok súlyossága és
az igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József
a kuratórium elnöke

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 

és családtagjaik támogatására

2010. március 18-19-én Felsõtárkány-
ban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugati Kapu Oktató- és Látogató Köz-
pont  épületénél gyülekeztek az OEE
Erdõmûvelési Szakosztály  tagjai a Tiszt-
újító Közgyûlésre. Mintegy 32 fõ részvé-
telével kezdõdött meg a rendezvény,
ahova Szombathelytõl Kelet-Magyaror-
szágig az ország egész területérõl ér-
keztek a meghívottak.

Urbán Pál szakosztályelnök üdvö-
zölte a megjelent tagtársakat, külön kö-
szöntve Tóth Gábort, az OEE Országos
Választási Bizottságának tagját. Ezután
néhány szóban beszélt arról, hogy érde-
mes volt dolgozni, mert az elmúlt négy
év alatt a nagy múltú szakosztály sikere-
sen tudta továbbvinni az elõdök által
megkezdett munkát. A számos terepi
program és külföldi tanulmányút mellett
hatásosan mûködött közre a szakmapo-
litika, az erdõgazdálkodás és vadgazdál-
kodás kapcsolata és az új erdõtörvény
megalkotásának tárgykörében. Megkö-
szönte a tagság támogató jellegû segítsé-
gét és leköszönt posztjáról.

Ezután Rostáné Reményfy Rita tit-
kár részletesen beszámolt az elmúlt cik-
lus történéseirõl. Beszélt az évente az
ország más-más tájaira szervezett szak-
mai programokról, amelyek mindig
nagy sikert arattak, és igen jó hangulatú-
ak voltak. Kiemelte a magas szintû tudo-
mányos fórumokat, melyeken az ERTI
neves kutatói mellett a Nyugat-magyar-
országi Egyetem professzorai, vagy az
FVM Természeti Erdõforrások Fõosztá-
lyának vezetõi tartottak elõadásokat. 

Bús Mária a  Választási Bizottság el-
nöke ismertette a Bizottság munkáját,
és megnevezte a Szakosztály vezetõsé-
gébe, valamint az országos elnökség
tagjaira jelöltek névsorát.  

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott Szakosztály
Vezetõség a következõ: Elnök: Urbán
Pál erdõmérnök, titkár: Rostáné Re-
ményfy Rita erdõmérnök.

Az újonnan megválasztottak nevé-
ben Urbán Pál elnök köszönte meg a
bizalmat, és röviden felvázolta elkép-
zeléseit.

Bús Mária külön megköszönte a Szak-
osztály azon vállalkozó szellemû  tagjai-
nak bátorságát, akik a Szakosztály érde-
kében a vezetõségi posztokra a tisztújí-
tás kapcsán vállalták a jelöltséget.

Ezzel  a Szakosztály tisztújító köz-
gyûlése véget ért.

Délután a Bükki Nemzeti Park, az
EGERERDÕ Zrt., valamint az MGSZH Er-
dészeti Igazgatóság szakembereinek
közremûködésével „erdõgazdálkodás
nemzeti parki területen” témájú terepi
programon vettünk részt. A bemutató
során a Felsõtárkányi Erdészet példáján
keresztül kaptunk képet az EGERERDÕ
68%-ban valamilyen természetvédelmi
korlátozással érintett gazdálkodásáról,
mely a Felsõtárkányi Erdészet esetében
88% nemzeti parki védettséget jelent. Az
Erdészet a 2006.01.01.-tõl érvényes erdé-
szeti üzemtervét 2008. december végén
kapta kézhez az üzemtervi tárgyalás
záró jegyzõkönyvének véleményeltéré-
se miatt. A BNPI ugyanis azt kérte, hogy
az Erdészet védett területének negyede
ne vágásos üzemmódban legyen tervez-

Tisztújító közgyûlés az OEE Erdõmû-
velési Szakosztálynál
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ve, jóllehet az erdõtörvény szakmai
szempontja alapján készült erdõterv en-
nél jelentõsen kevesebb arányban tartal-
mazott ilyen elõírást. 

Jelenleg a Felsõtárkányi Erdészet te-
rületének védett részén 400 em3 gazda-
sági vágáskor feletti fatömeg van.

Este Duska József, a BNPI igazgatója
tartott vetítettképes elõadást a Nemzeti
Park sokrétû és átfogó munkájáról.

A vacsorát és az azt követõ, éjszaká-
ba nyúló baráti beszélgetést Kalló Imre
erdész-borász színes és élményszámba
menõ kommentárjával kísért borkósto-
lója tette feledhetetlenné.

Másnap „Gazdálkodás a falopások-
kal és erdõtüzekkel sújtott Ózd térségé-
ben” témájú programmal folytatódott a
régi-új vezetõség által magas színvona-
lon szervezett szakmai program.

A szociálisan fokozottan hátrányos
helyzetû lakosságú térségben a falopások
és a tûzzel érintett területek többségében
egybe esnek. Így, az egyik legjobb termõ-
helyen és legértékesebb bükkösök he-
lyén elakácosodott, elbozótosodott utód-
állományok alakulnak ki. Ilyen társadalmi
környezetben a reális erdészeti szakmai
elvárás a termõhelyi potenciál megõrzé-
se, de ezt nem akceptálja sem a jogszabá-
lyi környezet, sem az erdészeti hatóság,
sem a sajtó, sem a közvéleményként han-
got adó állampolgár.

A tartalmas szakmai két napot egy fi-
nom ebéddel zártuk a Szilvásváradi Er-
dészet invitálására, melyen Pallagi
László, a vendéglátó Egererdõ Zrt. ve-
zérigazgatója is részt vett. 

Koczka Zoltán

Új belépõk

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei HCs: Hidas Tibor erdõmér-
nök, Sereg Adrienn erdõmérnök,
Kocsis Gergely egyéb felsõfok, Dan-
ku István erdésztechnikus, Pelsõczi
Ferenc erdésztechnikus, Peprék Ar-
nold erdõmérnök, Benéné Székely
Csilla erdõmérnök, Marozsán Ma-
rianna egyéb felsõfok, Dajka Ibolya
egyéb felsõfok, Romanova Galina
erdõmérnök, Tóth Rafael erdõmér-
nök, Kiss Gyula erdésztechnikus,
Krekk István erdõmérnök, Kacz-
vinczky Tamás erdõmérnök; Gyõr
Magánerdõ HCs: Ravazdi Gyula
egyéb felsõfok; Kecskeméti HCs:
Korbely Kornélia egyéb felsõfok,
Gáspár Kornélia egyéb felsõfok;
Egyéni tag: Jarabek Imre erdõmér-
nök; Mátrafüredei HCs: Szõcs Le-
vente Attila egyéb felsõfok.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõ-
használati és Gépesítési Szakosztályai
2010. március 24-én a Zselicben tartot-
ták közös rendezvényüket. A házigazda
SEFAG Zrt. a Zselici Erdészet területén,
Ropoly térségében és a Hotel Kardosfa
konferenciatermében szervezte meg a
két szakosztály szakmai rendezvényét,
kellemes környezetet és méltó alkalmat
teremetve egyúttal a szakosztályok tiszt-
újításainak lebonyolítására is. 

Elsõként Barkóczi István vezérigaz-
gató köszöntötte az összevont szakosz-
tályülés nagyszámú szakmai közönsé-
gét, majd Máté János vezérigazgató-he-
lyettes a SEFAG Zrt. gazdálkodását és
szakmai munkáját foglalta össze elõ-
adásában. A SEFAG Zrt.-t jellemzõ
számadatokon túl röviden elemezte a
múlt, a jelen és a jövõ összefüggéseit,
folyamatait.  Elõadásában a kedvezõ
adottságok ismertetésén túl kitért a
gondot, problémát okozó körülmé-
nyekre is. (Megemlítette azt is, hogy a
SEFAG Zrt. területének jelentõs részén
elõforduló homoktalaj, a pajor, a víz hi-
ánya veszélyezteti a tölgy-erdõfelújítá-
sok sikerességét.) A lendületes és ér-
dekfeszítõ elõadásban a résztvevõk
megismerhették a somogyi erdészszak-
emberekre háruló feladatokat, és a cég
stratégiai elképzeléseit. 

Bálint László fahasználati osztályve-
zetõ-helyettes szemléletes elõadásban
mutatta be a SEFAG Zrt.-nél alkalma-
zott, a napi termelés és a készletek nyo-

mon követésére alkalmas, az erdészek
adminisztrációs munkáját megkönnyítõ
„erdésziroda” elnevezésû számítógépes
könyvelési és elemzõ rendszert.

Az elõadásokat követõen a terepi be-
mutatók alkalmával a modern és kör-
nyezetkímélõ technológiáknak a napi
gyakorlatban való alkalmazásával is-
merkedhettek meg a résztvevõk.

Fekecs Lajos mûszaki osztályvezetõ
tájékoztatást adott a SEFAG Zrt. által
2007-ben tulajdonosi forrásjuttatás segít-
ségével beszerzett PONSSE Buffalo King
típusú kiszállító szerelvény kiválasztási
metódusáról, a legfontosabb mûszaki
adatairól, és az elmúlt 2,5 év üzemelteté-
si tapasztalatairól. Elmondta, hogy a ki-
hordó szerelvény jó mûszaki paraméte-
rei, felszereltsége,  kedvezõ üzemelteté-
si tapasztalatai és a szervizháttere tekin-
tetben jó választásnak bizonyult, kiváló-
an megfelel a zrt. elõzetes elvárásainak. 

Spingár Péter erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõ – kisebb hegymászást köve-
tõen –  terepi munka közben ismertette
a forwarderes fakitermelési technológia
gyakorlati alkalmazását. Kiemelte a
szakszerû elõkészítés és a fegyelmezett
– technológiai utasítás szerinti – végre-
hajtás fontosságát. Kihangsúlyozta,
hogy a SEFAG Zrt. számára fontos,
hogy termelékeny és üzembiztos tech-
nológiával, a talaj és az újulat maximális
kíméletével lehessen végrehajtani a ter-
vezett fakitermelési feladatokat a termé-
szetes felújítások végrehajtása során is. 

Erdõhasználati és Gépesítési
Szakosztályülés



244 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 6. szám (2010. június)

Ugyanezen a helyszínenmutatta be a
forwarderes fakitermelésekkel gyakran
„egy menetben” végrehajtott ipari apa-
dék-felkészítés módszerét Pintér Ottó a
Zselici Erdészet igazgatója. Elmondása
szerint a Zselici Erdészetnél az elsõk
között alkalmazott – s ma már üzemsze-
rûen mûködõ – apadék-felkészítési
gyakorlattal jelentõsen növekedett az
apadék hasznosításának mértéke. Egy-

szerûbbé és gyorsabbá vált a vágástaka-
rítási feladatok végrehajtása, s a termé-
szetvédelmi elvárásokhoz igazodva el-
kerülhetõek a vágástéri égetések is. 

Az aprítéktermeléssel kapcsolatos
bemutatón a Hepik Bt. vonultatta fel
legmodernebb kiszállító, szállító és
aprítógépeit. Palásti Kovács Imre ügy-
vezetõ igazgató ismertette a mûszaki,
technológiai és logisztikai tudnivaló-

kat, s válaszolt az érdeklõdõk kérdé-
seire.

A szervezõk gondoskodtak arról is,
hogy az elõhasználatok kíméletes végre-
hajtásánál alkalmazható erdészeti közelí-
tõgép, a Jonsered 2090PW típusú „Vasló”
is termelési folyamat közben kerüljön be-
mutatásra. Merczel István erdészetpolitikai
és ellenõrzési osztályvezetõ ismertette a
technológiát, majd Pinczés Péter a
Husqvarna Magyarország területi értéke-
sítési képviselõje mutatta be a gépet.

Az ebédet követõen az elmúlt  év vé-
gén átadott tan- és oktatópálya került
bemutatásra. A pályázati pénzbõl meg-
valósított „fahasználati tanpálya” a mo-
torfûrészes munkák, valamint a közelí-
tõ- és szállítási feladatok biztonságos
körülmények közötti betanítására és
gyakorlására biztosít lehetõséget. Ezt
követõen a Kaposvári Husqvarna
Szaküzlet mutatta be a gyártó legújabb
termékeit. 

A terepi programokat követõen
megtörténtek a szakosztályok tisztújítá-
sai. Az Erdõhasználati Szakosztály elnö-
ke Nemes Zoltán, titkára Garamszegi
István, a Gépesítési Szakosztály elnöke
pedig Prof. Dr. Horváth Béla, titkára
Major Tamás lettek. 

Spingár-Fekecs

Kedves Olvasónk!
Gyakran hangoztatjuk, hogy Magyar-

ország területén nem maradt fenn õs-
erdõ, olyan erdõ, amelyet az elmúlt
évezredek, évszázadok során semmi-
lyen emberi használat sem ért. Ennek
a véleménynek általában igazat kell
adnunk. Elõzõ kötetünk tematikus
szöveggyûjteménye is a Kárpátok és
a Kárpát-medence még fennmaradt
õserdeinek korabeli kiaknázásáról,
átalakításáról vagy kiirtásáról tanús-
kodik. Mindezek mellett a Kárpát-
medence õsi erdõségeinek átalakulá-
sa és eltûnése ennél árnyaltabb képet
mutat: a Bakony, a Börzsöny, a Mát-
ra, a Zemplén királyi, majd uradalmi
erdõ- és vadászbirtokainak szívében
még a XX. század elején is találhat-
tunk õserdõzárványokat. Az utolsó
állományokat aztán az erdõk államo-
sítását követõ néhány évtized alatt
végleg felszámoltuk.

Egy kivételrõl azonban biztosan
tudunk: a Kékes gerincének északi
letörésén mindmáig fennmaradt õsi
állománytöredékekrõl. Czájlik Péter

nemcsak a Kékes-Észak Erdõrezervá-
tum erdõtörténeti hátterét rajzolja meg,

hanem bemutatja azt az összetett, orszá-
gos történelmi és szakmapolitikai folya-

matot is, amelynek erõterében ez a
valóban kivételes helyzet elõállhatott!

Az erdõrezervátumokat ma már
sokan vigyázzák: jogszabályaink, az
államigazgatás, az erdésztársadalom,
a természetvédõk és az erdõrezervá-
tum-kutatók közössége. Céljainkat
akkor érjük el, ha nemcsak megõrzé-
sükrõl gondoskodunk, hanem bizto-
sítjuk és fenntartjuk a rezervátuma-
inkban zajló természetes ökológiai
folyamatok hosszú távú kutatását,
eredményeink közreadását és társa-
dalmi hasznosítását.

Dr. Borhidi Attila
fõszerkesztõ és

Horváth Ferenc
szerkesztõ

MTA Ökológiai és Botanikai Ku-
tatóintézete

Az erdõrezervátum-kutatás eredményei

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!



Tisztelt Olvasó!

Bácsszõlõs polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy
valóra válik régi vágyunk. Méltó helyre kerül a hõsök emléktáb-
lája, kik életüket adták a hazáért az I. világháborúban.

Emlékmûvek állnak majdnem minden városban és falu-
ban, nálunk is, de ezen az emlékmûvön álló két márványtáb-
lát eredetileg a vöröserdei iskola-kápolna falán helyezték el,
az akkor itt élõ õseink.

Az iskola-kápolna magánkézbe kerülése után hosszú idõ kel-
lett ahhoz, hogy megvalósíthassuk álmunkat, méltó helyre kerül-
jenek a megemlékezés táblái. Mindezért sokan és sokat tettek.

Köszönetet szeretnék mondani Gõbölös Péter úrnak, ki
rendíthetetlen kitartással segítette munkánkat.

Továbbá Végsõ István történész úrnak, ki számunkra isme-
retlenül is ezzel a kiadvánnyal felbecsülhetetlen értékû kuta-
tást végzett, a hõsi halált halt személyekkel kapcsolatban. E
munkájában emléket állít az I. világháborúban elesett bács-
szõlõsi áldozatoknak.

A hõsöknek, akik a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért.
Az I. világháború idõben is távol van a ma emberétõl. De

emlékezni kell, hisz ki a múltját nem ismeri, nem becsüli, je-
lenét és jövõjét sem építheti.

Az emlékmûvel tisztelegni szeretnénk mi is településünk
hõsi halottai emlékének. Ezt kérjük és várjuk mindenkitõl, aki
itt elhalad.

Nekünk szentelték életüket, megõrizzük emléküket!
Bácsszõlõs, 2010. május 25.

Mondovits Mihály
polgármester






