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2002. május 26–június 1. között került
sor az európai erdôgazdálkodás külön-
féle területein dolgozó hölgyek részvé-
telével az Erdészetben Dolgozó Nôk 6.
Nemzetközi Találkozójára, melynek
színhelye idén Magyarország volt.

Az immár hagyományossá vált ren-
dezvény ötletgazdája Szlovákiában, a
Zólyomi Erdészet igazgatója volt.

1998-ban az ukrán erdôgazdálkodást
bemutató, felejthetetlen májusi program-
mal folytatódott a rendezvénysorozat.

A harmadik találkozóra 1999 májusá-
ban került sor a Brassói Erdôgazdaság
területén. A szervezôk Svédországba is
küldtek meghívót, és már nyolc ország
erdészetben dolgozó hölgyei cserélhet-
tek információt hazájuk szakmai sajátos-
ságairól.

A Németországban megtartott 4. ta-
lálkozónak ismét nem volt magyar részt-
vevôje, viszont bôvült a résztvevô orszá-
gok köre Norvégiával, Lettországgal és
Litvániával. Az ötödik találkozóra Len-
gyelországban került sor, a Krakkói Er-
dôgazdaság gazdálkodási területén.

A találkozók résztvevôivel folyama-
tosan fenntartott kapcsolat során egyre
érzékelhetôbbé vált, hogy nagyon vár-
ják már a Magyarországra történô invi-
tálást. A legélénkebb volt az érdeklôdés
az alábbi témák iránt:

– az erdôvel szemben támasztott tár-
sadalmi igény biztosításának kielégítési

szintje a fôváros közvetlen környezeté-
ben – finanszírozási vonatkozásokkal;

– akáctermesztés alacsony termôké-
pességû alföldi területeken;

– erdôgazdálkodás természetvédel-
mi területeken;

– a magyar puszta állat- és növényvi-
lága;

– magánerdô szektor mûködésének
eddigi tapasztalatai, várható tendenci-
ák;

– intenzív nagyvadgazdálkodás, va-
daskertek üzemeltetése.

A magyarországi találkozón 5 or-
szágból 22 – a hazai szakmai specifiku-
mok iránt rendkívül érdeklôdô – hölgy
vett részt. Romániából nyolcan, Német-
országból öten, Csehországból négyen,
Szlovákiából hárman, Svédországból
ketten érkeztek a rendezvényre. A ma-
gyarországi erdôgazdálkodásban tevé-
kenykedôket, a Fertô-Hanság Nemzeti
Park munkatársával – Roth Matthaeával
– együtt képviseltük. Az erdômérnök
kolléganô kitûnô német tolmácsként,
én pedig szervezôként voltam jelen.

Angol és szlovák tolmácsként, vala-
mint navigátorként nélkülözhetetlen
volt programunk során Herczeg Szilvia,
akinek családi kapcsolat révén, szintén
van kötôdése a szakmához.

Az elsô napon a Pilisi Parkerdô Rt.
volt a házigazdánk. A Budapesti Erdé-
szet Budakeszi úti, igényesen kialakított,

új Információs Központjában
Túri Zoltán tájékoztatási fô-
munkatárs várta csoportun-
kat, aki az egész napi progra-
mot szervezte számunkra.

Az Információs Központ
tevékenységének bemutatá-
sát követôen került sor a
rendezvény hivatalos meg-
nyitására, melyen a házigaz-
dák képviseletében az OEE
fôtitkára – Ormos Balázs –,
az Erdészeti és Faipari Dol-
gozók ügyvezetô fôtitkára –
Herczeg Miklós –, és az OEE
Tamási Helyi Csoport elnöke
– Fehér István – üdvözölte a
találkozó résztvevôit.

Az Információs Központ-
ban Riedl Gyula bácsi irányí-
tásával megtekintettük az
OEE Történelmi Könyvgyûj-
teményét, majd rövid séta

után a Gyermekvasút patinás különvo-
natával utaztunk a Budai-hegyek közjó-
léti erdeibe. A gyalogos túra során Túri
Zoltán ismertette az erdôfelújításban al-
kalmazott technológiákat, és gazdálko-
dási sajátosságokat., majd utaztunk to-
vább a program következô állomáshe-
lyére, Visegrádra. A Fellegvár alatti par-
kolóban Erdôs Péter, a Visegrádi Erdé-
szet igazgatója várta csoportunkat. A
Fellegvár udvarán kaptunk tájékoztatást
az Erdészet sokirányú tevékenységérôl.

Ragyogó napsütésben indultunk az
ERTI Gödöllôi Kirendeltségéhez, ahol
Osváth-Bujtás Zoltán, dr. Veperdi Irina
és Kmetty László szakmai vezetésével
megtekintettük azokat az állományokat,
ahol az alföldfásításhoz alkalmazni kí-
vánt akác klónokkal folytatnak fajtakí-
sérleteket. A nagy érdeklôdéssel kísért
terepi elôadás és bemutató után a pilisi
székhelyû ERDÔSZÖV Rt. volt a követ-
kezô úti célunk. Dr. Mihályfalvy István
vezérigazgató fogadta csoportunkat, és
tájékoztatott a magánerdô gazdálkodás
elmúlt tízéves általános tapasztalatairól,
a hazai jogszabályi környezet fôbb jel-
lemzôirôl és cégük mûködtetésének
problémáiról. A külföldiek részérôl fel-
merülô sok-sok kérdés megválaszolása a
terepi bemutató során folytatódott.

Az akác jegyében meghirdetett nap
programja a NEFAG Rt. Pusztavacsi Er-
dészeténél folytatódott. A vadászház

Erdészetben dolgozó nôk 6. nemzetközi
találkozója Magyarországon
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ebédlôjében Hajnal Imre vezérigazga-
tó-helyettes és Borzási Béla erdészeti
igazgató fogadta és köszöntötte a talál-
kozó résztvevôit.

A KEFAG Rt. Bugaci Erdészetének
kezelésében lévô Bucka Szállóban volt
a szálláshelyünk.

Egész éjszakai esô után a hosszan tar-
tó aszályt felváltó csapadékos idôjárás
miatt, házigazdáink – dr. Almási János
osztályvezetô és Horváth László erdé-
szeti igazgató – eufórikus öröme láttán,
csoportunk is jobb kedvvel szedelôzkö-
dött a Kiskunsági Nemzeti Park Bugaci
Ôsborókásának meglátogatására.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ság munkatársának – Dobrosi Dénesnek
– vezetésével, viharos szélben, szinte
vízszintesen érkezô esôben, kemény el-
szántsággal vágtunk neki a nagy érdek-
lôdéssel várt, több órás, pusztai prog-
ramnak.

Szálláshelyünk a következô három
napon a GYULAJ Rt. Óbíródi Vadászhá-
zaiban volt.

Innen indultunk Veszprém környéki
szakmai úti célunk felé, a HM VERGA
Rt. kezelésében lévô dolomit kopárok
fásítási eredményeinek szemrevételezé-
sére.

A szakmai program elôtt a csoport
megtekintette a Herendi Porcelán Ma-
nufaktúra múzeumát is.

A HM VERGA Rt. képviseletében
Mészáros Gyula vezérigazgató-helyet-
tes és Schumacher István, a Zirci Erdé-
szet igazgatója várta, kalauzolta, tájé-
koztatta a csoportot, és kitartóan vála-
szolt a hölgyek kifogyhatatlannak tûnô
kérdésözönére. Csodálatos élmény
volt mindnyájunk számára mind a tere-
pi program, mind a VERGA Rt. ven-
déglátása.

Az utolsó szakmai napon a GYULAJ
Rt. Hôgyészi Erdészeténél, a Csibráki
Vaddisznóskert megtekintésével és a
kezelésérôl szóló tájékoztatóval kezdô-
dött a programunk. Kupás Deák Zoltán
erdészetvezetô rendkívül szemléletes
elôadásával kapcsolatos kérdések meg-
válaszolására már az autóbuszon került
sor, hiszen a Lengyel-Annafürdôn pár
nappal korábban átadott Turisztikai és
Természetismereti Központ bemutatása
volt következô úti célunk.

Az OEE Tamási Csoportjának elnöke
– Fehér István vezérigazgató – köszön-
tötte a találkozó résztvevôit, az Orszá-
gos Erdészeti Szakszervezet fôtitkárát, a
program korábbi házigazdái közül
megjelent vendégeket és Gyulaj község
népdalkörét, akik kedves mûsorral és
maguk készítette, helyi népviseletbe öl-
töztetett gyufa-babák ajándékozásával
tették emlékezetessé az eseményt. A
közös ebédet megelôzôen, minden
nemzet egy képviselôje – a résztvevôk
által aláírt – fehér színû szalaggal díszí-
tette fel a találkozó emlékére – a Tilesch
Péter és Tilesch Gábor tamási fafaragók
által mívesen – faragott, kopjafa stílusú
emlékoszlopot.

Délután erdei gyalogtúra követke-
zett a gyulaji
dámrezervá-
tum területén,
majd lovasfo-
gatról szem-
lélhették, illet-
ve fényképez-
hették a kollé-
ganôk a dám-
szarvasok hét-
k ö z n a p j a i t .
K ö z b e n
Firbás Nán-
dor, a Tamási
Erdészet veze-
tôje és Antli
István mûsza-
ki vezetô kol-
légák adtak
tájékoztatást a
GYULAJ Rt.
szakmai tevé-
kenységérôl.

A vacsorát
követô baráti
beszé lge té s
kezdetén a
cseh delegá-
ció képviselô-
je nagy ováció
közepette je-
lentette be,
hogy a 2003.

évi, immár 7. találkozó szervezését, a
Cseh Köztársaság erdészetben dolgozó
hölgyei vállalják.

A találkozó résztvevôi nevében, ez-
úton is szeretném mindnyájuknak meg-
köszönni a szakmai nyíltságot, a szívé-
lyességet és a kitûnô vendéglátást, me-
lyek jó híre 2002. június 1-én biztosan
átlépte az ország határait.

Váradi Jánosné


