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Egyéniben elsô Mosonyi József, Bajnai
Erdészet, második Werli Krisztián,
Bajnai Erdészet, harmadik Szántai Pé-
ter, Ráckevei Erdészet.

Csapatban elsô Bajnai Erdészet (ta-
valy is ôk kapták a serleget), második
Pilismaróti Erdészet, harmadik Rácke-
vei Erdészet.

Versenyen kívül abszolút elsô
Gutbrod Rezsô, az ÁESZ felügyelôje.

4 éves hagyományhoz híven itt ke-
rült átadásra az Év Erdésze díj. Az Év Er-
désze a Pilisi Parkerdônél a 2000. év
munkáját díjazva Kókai László, a Valkói
Erdészet kerületvezetôje lett. Örömmel
és szeretettel gratulálunk a nyertesek-
nek és díjazottaknak!

Jelölôverseny a Budakeszi Erdészet
területén

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgazda-
sági Szervezete, a FAO által támogatott
Bujáki Kistérségi Vidékfejlesztési Pro-
jekt kezdeményezésére és támogatásá-
val – a Föld Napja megünnepléséhez
kapcsolódóan – falufásítási akciót szer-
vezett április 23–24-én a Projekt mun-
kájában résztvevô községekben.

A hét falu – Bér, Bokor, Buják,
Herencsény, Kutasó, Szanda és Terény,
valamint a HM Budapesti Erdôgazdaság
Rt. önkéntes szövetséget kötött – Kistér-
ségi Társulást alakított vidékének fejlesz-
tésére. A térség szebbé és zöldebbé téte-
lére három erdészeti gazdasági társaság,
az EGERERDÔ Rt., az IPOLY ERDô Rt. és
a HM Budapesti Erdôgazdaság Rt. segítsé-
gével kerülhetett sor. A részvénytársasá-
gok az elültetett szaporító-
anyagot térítésmentesen
bocsátották a községek
rendelkezésére. A több,
mint ezer – platán, nyár,
juhar, szelíd-gesztenye,
berkenye, szivarfa, ezüst-
és lucfenyô – fa- és cserje-
csemete, suháng és parkfa
elültetése az önkormány-
zatok tervei alapján, a
községek többségében
közmunkások által történt
a helyi erdészek szakmai
irányításával.

Az idôjárás kiváló
volt a fásításhoz, és a

szakszerû munkának köszönhetôen
várhatóan nem is lesz eredménytelen.
Már csak a megfelelô vízutánpótlásról
kell gondoskodni a lakóknak, ami az
ültetés alatt elhangzott véleményeket
ismertetve két módon lehetséges: ön-
tözéssel és imádkozással.

A Kistérségi Társulás, illetve a Pro-
jekt munkatársainak reményei szerint
az akció sikere ösztönzôleg hat más
községek, más kis és nagyobb térségek
számára. Példamutató, hogy a környé-
kük (környékünk!) szebbé és egészsé-
gesebbé tételére irányuló törekvés jól
egyesítheti önkormányzatok és nagy-
vállalkozások lehetôségeit és jobbító
szándékait.

Keresztes György

Falufásítási akció

Herencsény polgármestere, Szandai József vizsgálja az ültetési
anyagot
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