
Régóta érlelôdött bennem a gondolat,
hogy olyan módszert kellene találni,
ami a laikusok számára is érdekes és iz-
galmas úton mutatja be szakmánk szép-
ségeit és problémáit. A gyerekek és fel-
nôttek között is sokan (ismerôseim kö-
zött szerencsére egyre többen) szeret-
nek néha leülni a családdal vagy bará-
tokkal társasjátékozni, ezért tûnt jó öt-
letnek a hajdani „Gazdálkodj okosan!”
mintájára egy egyfajta „Erdészkedj oko-
san!”-t is létrehozni. Mindehhez nagy
lökést adott Pápai Gábornak az Erdé-
szeti Lapok tavaly augusztusi különszá-
mában megjelent „Az erdészet és a tár-
sadalom” címû cikke és az OEE
1998–2002. évi programja.

Ez a játék a 12 év feletti korosztály-
hoz szól. Fôleg laikusoknak készült, de
eddigi tapasztalataim szerint szakmabe-
liek is szívesen játszanak vele. Tartozé-
kai: központi játéktábla, nyolc külön-
bözô – az ország jellegzetes területeit
bemutató – erdészkerületet ábrázoló te-
rületkártya, erdô- és vadkuponok, sze-
rencse-, kérdés- és képkártyák, vala-
mint a játékosfigurák és egy dobókoc-
ka. Az erdészkerületeket 16 erdôrész-
letre osztottam fel, amelyekre a dom-

borzatnak és vízrajznak legjobban meg-
felelô erdôt kell telepíteni. Mindenki
kap egy ilyen kerületet, és az nyer, aki
legelôször erdôsíti be az egészet, tehát
a megfelelô részleteket letakarja a meg-
felelô fafajú kuponnal (a játék szlogen-
je: „Erdôsítsük be az országot!”). A vad-
kuponok a kerületben élô vadállo-
mányt modellezik.

A játékszabályokat úgy állapítottam
meg, hogy hasonlóan kelljen „taktikáz-
ni”, mint az igazi erdôgazdáknak, a faül-
tetéshez szükséges erôforrásokat ügyes
erdô- és vadgazdálkodással kell elôte-
remteni. A játéktáblán olyan 36 mezôbôl
álló körpályát hoztam létre, ami szép
színes fotókkal az erdô éves ciklusát
mutatja be. Ezen kell körbe-körbe (azaz
évrôl évre) haladni a játékfigurákkal, és
a különbözô mezôkre lépve lehet vég-
rehajtani az évszak aktuális munkálatait
(pl. faültetés, fakitermelés, vadászatok).
Vannak különleges mezôk is, amikre
lépve a játékosnak szerencse-, kérdés-
vagy képkártyát kell húznia. A szerenc-
sekártyák a szakmai felügyeletet (pl.
üzemterv, természetvédelem, vadlét-
szám) és váratlan szerencsés és szeren-
csétlen eseményeket (pl. jó magtermés,

erdôtûz) modelleznek. A kérdéskártyák
összeállításánál (helyes válasz esetén új-
ra dobhat) azokra a témákra fektettem
nagy hangsúlyt, amelyeket fontosnak
tartunk a közvéleménnyel megismertet-
ni (pl. a hazai erdôgazdálkodás tervsze-
rûsége, többfunkciós erdôgazdálko-
dás). A képkártyákon bemutatott állat-
és növényfajok (ha felismeri, újra dob-
hat) pedig színesebbé és érdekesebbé
teszik az egészet, a laikust pedig a ter-
mészet és az erdô szeretetére vagy leg-
alábbis az érdeklôdés felkeltése irányá-
ba mozdítják el.

Ahhoz, hogy az emberek szívesen
játsszanak ezzel a játékkal, és az erdé-
szek üzenete is eljusson hozzájuk, na-
gyon fontosnak tartom az igényes kivi-
telezést. Szeretnénk, ha az elsô példá-
nyok az erdészetek és az erdei iskolák
részére már a nyári szünidô alatt hozzá-
férhetôk lennének. Ha pedig minden
jól megy, és a közönségnek is tetszik,
akkor szeretnénk még karácsony elôtt a
játékboltokba is eljuttatni. Jó lenne, ha
ez a játék és rajta keresztül az erdôk és
az erdészek üzenete minél több család-
hoz eljutna.

Gerely Gábor

Készül az erdész társasjáték!

Erdésznôk IV. Országos Találkozója
Nagykanizsa, 2000. július 20–21.

A Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület tisztelettel meghívja az erdész 
kolléganôket egy kellemes találkozóra Nagykanizsára.

Program:

Elsô nap: 
városnézés, elôadások, esti élményfürdô Zalakaroson.

Második nap: 
csemete- és díszfatermesztés a Zalaerdô Rt.-nél.

Idôtartam: 2000. július 20-án 12 órától 21-én 13 óráig.

Részvételi díj: 6000 Ft/fô

Jelentkezési határidô: 2000. június 26.

Jelentkezési cím: 
Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. Fax: 93/500 251

Személyre szóló meghívót nem küldünk.
Részletes információkat és a számlát a jelentkezések

visszaigazolásakor küldjük el.

Az IPOLY ERDÔ Rt.
Gépjavító és

Szolgáltató Üzeme
vállalja:

Autódaruk tehergépkocsira
történô felszerelését, tervezés-
sel, mûszaki vizsgáztatással.

Üzemünk 
további szolgáltatásai:
Gépjármûvek mûszaki vizsgáz-

tatása, környezetvédelmi
felülvizsgálata.

VALMET kihordószerelvények
és CRANAB típusú daruk

szakszervize.

Címünk: 
2660 Balassagyarmat, 

Mártírok útja 72.
Tel./fax: 35/301-255


