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Második nap Gyula város történetével ismerkedtünk. Kísé-
rõnk részletesen mesélt a városról a gyulai vár szomszédsá-
gában álló évszázados tölgyfa árnyékában. Többek között
megtudtuk, hogy a várost egy 1215 körüli iratban említik elõ-
ször. A vár Zsigmond király idejében épült, fénykorát az
1480-as években élte. Ellentmondásos, de a török hódoltság

ideje alatt a vidéket pezsgõ élet jellemezte, amely megszûnt a
török kiûzése után, ugyanis a felszabadító csapatok egyre-
másra fosztogattak és ennek következtében az 1700-as évek
elejére a megye elnéptelenedett. A király ezután szolgálatai-
ért Harruckern János Györgynek adta a megye birtokainak je-
lentõs részét, aki kereskedõként jó érzékkel hamarosan fel-
lendítette a környéket. Többféle nemzetbõl telepített be lako-
sokat, akiket különbözõ kedvezményekkel csábított Békés-
be. A fiának csak lányai születtek, így késõbb házasság révén
jutottak birtokokhoz az Almássyak és a Wenckheimek is.

Az átfogó ismertetõ utána a csapat megnézte az Almássy-
kastély Látogatóközpont interaktív kiállítását, amely a mo-
dern kor igényeinek megfelelõen mutatta be a régi polgári
élet mindennapjait.

Az ebédet követõen még szó esett az erdei iskolával kap-
csolatos jövõbeli tervekrõl. Ezek között szerepel például egy
hosszabb (6-8 km) tanösvény, a Szilágyi Imre-emlékház to-
vábbfejlesztése, kertjének parkosítása. Ezen fejlesztések
megvalósulásával még sokrétûbbé válnak az iskola program-
jai, amelyekre már most is az ország minden részérõl, sõt kül-
földrõl is érkeznek gyermekcsoportok.

Miklós Tamás, szakosztálytitkár
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Az Alföldi Erdõkért Egyesület Erdõmûvelési és Környezetvé-
delmi Szakbizottsága és az Országos Erdészeti Egyesület
Erdõmûvelési Szakosztálya közös szakmai napot szervezett
a VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. terüle-
tén, 2016. június 13-án. 

A különlegesnek nevezhetõ programon nagyszámú, 53 fõ je-
lent meg szinte az ország minden részérõl.  A programot sze-
merkélõ esõben Majoros Gábor, a VADEX Zrt. vezérigazgató-
ja nyitotta meg a Rácalmási Nagysziget turisztikai fogadóhe-
lyén. Köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Mózes Csabát,
a Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálko-
dási Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettesét. Bevezetõjé-
ben vázolta a társaság tevékenységét, gazdálkodásának jel-
legzetességeit. Ezt követõen Tóth Károly termelési vezérigaz-
gató-helyettes beszélt a VADEX Zrt. és Rácalmás város kap-
csolatáról, a cég erdõ-, és vadgazdálkodásának mutatóiról, az
erõsen tagolt kezelt erdõterületek elhelyezkedésérõl.

A rácalmási bemutató során a Duna árterének erdõgazdál-
kodási sajátosságait ismerhettük meg, ahol a helyi államerdé-
szeti szakszemélyzet nagy elhivatottsággal hangolja össze a
természetvédelem és az erdõgazdálkodás elvárásainak meg-
felelõ szakfeladatokat. 

A Sárosdi Erdõgondnokság fõ szakmai tevékenységét Se-
bestyén János erdõgondnok mutatta be.  A terepi programon
két nemesnyár-ültetvény véghasználata után végzett kocsá-
nyos tölgy és fehér nyár erdõszerkezet-átalakítású erdõfelújí-
tást tekinthettünk meg, megtárgyalva annak technológiai
részleteit.

A rácalmási Duna hullámteret elhagyva átutaztunk a tengeli-
ci homokvidékre, ahol Angeli Kornél a kontrasztos homokvidék
erdõgazdálkodásának természetvédelmi és vadgazdálkodási
összefüggéseit mutatta be. Majd Balsay Zsolt a Sárrét-Sárvíz-völ-
gye tájegység természeti területének réti talajon folyó speciális
erdõmûvelési technológiáról tartott rövid összefoglalót.

Az ottani terepi bemutató mélyforgatásos tölgyes és szür-
ke nyáras erdõfelújításokat érintett, de betekintést nyertünk a
vadkármegelõzési technológiák helyileg alkalmazott mód-
szereibe is. A programot a Székelyerdõ Kft. középnehéz er-
dészeti tárcsájának gyakorlati bemutatója zárta.

Szakmai napunk végén a Soponyai Ökoturisztikai Köz-
pontot kerestük fel, ahol az Erdészeti, Vadászati Múzeum
megtekintése után baráti beszélgetéssel egybekötött ebéddel
zárult a program a VADEX Zrt. vendéglátásával.
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A gyulai vár mellett
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