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Egy keskeny évgyûrût rakott az Idôfa a
legutóbbi találkozó óta, amelyet a szak-
egyesületünk Gyôr-Moson-Sopron me-
gyei Magánerdô Gazdálkodási és  Kör-
nyezetvédô Helyi Csoportja szervezett.
Ezúttal a Tóköz peremvidéke adta a prog-
ram gerincét.

A gyülekezô helyszíne egyben erdé-
szeti-faipari vállalkozás üzemi területe is.
A sokasodó érdeklôdôk láttán „kis ván-
dorgyûlés”-nek is hihetô találkozó való-
ban szokatlan pezsgéssel tûnik ki. És a ha-
gyománnyá nemesülô rendezvény rangját
erôsíti az OEE jelenlegi és régebbi fôtitká-
rának, egyik alelnökének, a NFA elnök-
helyettesének, legendás technikumi szak-
tanárnak a jelenléte, az elôzô elnök üd-
vözlô levele,  késôbb az egyik, területileg
érintett parlamenti képviselônek a futárral
küldött üdvözlete is.

A régebbi találkozók  tézisein is épül-
ve már (és újabban többek csontozatát jól
segítô protéziseken), a gusztusos „tízórai”
és a vendéglátó Bolla Sándor HCS titkár,
majd Börzsei (-I.) László erdésztechnikus,
HCS elnök köszöntôje, bemutatkozója,
üzemismertetôje osztja meg a figyelmet.
Mindkettô érdekfeszítô. A szendvicsek is,
mint az üzemi termékek, kapósak, csak-
hogy a vevô, a Rába-mûvek  kemény üz-
leti partner. Sokszor kevesebb az idô az
esedékes termékre – rendszerint csoma-
goló profil – átálláshoz, mint a szendvics
készítéséhez! Viszont méregetik rende-
sen, tehát a távoli, pl. tengeren túli piacon
a Börzsei-embléma megjelenéséért ke-
ményen meg kell dolgozni (az üzem terü-
letét bérli Börzsei László, ideiglenes épít-
mények alatt folyik több gépi munka,
amelyeket hetedmagával végez). Az alap-
anyagra, munkaszervezésre, értékesítésre
vonatkozó kérdések és válaszok után a
hetven fôs  csapat a Tóköznek veszi az
irányt.

Kunsziget határában a Börzsei és Fiai
Kft. erdészeti részével ismerkedhetnek
az érdeklôdôk. Mindenek elôtt a Bolla
Sándor által Tóközrôl elmondottak egy
része válik láthatóvá a nemesnyárklón-
kísérlet területén, a talajszelvény és a te-
lepített faállomány, a környezô spontán
vegetáció megtekintésekor. Kitûnik,
hogy némi megtorpanás a kezelésben
mennyi kedvezôtlen változással jár az ül-
tetvényerdô értékének alakulásában. És
mielôtt a nyárasban járnánk egyet, igazán
imponáló bemutatkozást, ismertetôt hal-
lunk Lendvai Istvánnétól, Kunsziget pol-
gármester asszonyától. Az 1200-as lélek-

számot illetô teljes foglalkoztatottság,
önálló nyolcosztályos ált. iskola nyelvi
képzéssel, gyermekes szülôk rugalmas
munkakezdése 600 fôt meghaladó üzemi
foglalkoztatás mellett, anyagi támogatá-
sok, stb. És a kapocs az erdeikkel (a kül-
terület közel tízszerese a belterületnek) !
Az édesapa erdész volt... De hát nem is
az elmondottak mélységén, hanem az
egyszerûségén merengek: „Becsülöm az
erdôt, mert az életet becsülöm benne, a
kenyeret,  tisztelem, mert a természet ré-
sze, a megújulás, egyben folytonosság
megtestesítôje, társaim munkája”. -Hát
kérem,  ezek után sétáljanak át, gurulja-
nak végig autóval a községen. Távozó-
ban a jó érzést még fokozza, amikor bú-
csút int a résztvevôket a falu széléig elkí-
sérô polgármester asszony!

– Mit is idézett Bolla Sándor a Tóköz-
rôl, a tóközi emberrôl? A közel kétszáz év
elôtti lelkész írta: „A Rábca...mely keresz-
tül foly rajta, rendetlen folyása árvizes esz-
tendôvel tetemes kárt okoz nekik. Egyik
falu a másikhoz ilyenkor majdnem hozzá-
járulhatatlan, az egész vidék tengernek
látszik...Szárazságban szénával, sarjúval
annyira bôvelkednek, hogy 1 helység 6
falut is eltarthatna véle...” (A Duna vízjárá-
sa sajátos ütemben rekesztette el a Rába, a
Rábca vizének lefolyását, így hatott talajra,
vegetációra, gazdálkodásra, kultúrára.- A
szerk). „Boruk nem terem, se gyümöl-
csük, hacsak nem az enesei kertekben...,
ezért a lakosok mind vízisszák, sokkal ba-
rátságtalanabbak, mint a borisszák...” 

Ezen mélázva, a lébényi katolikus
apátsági templomhoz ér a konvoj. Az Ár-
pád-kor idejébôl eredeztetett mûemlék
története magán hordozza a viharos
áramlatok hatásait. Hordozza! Ezret meg-
közelítô éveken, ellentmondó emberi tö-
rekvések fölé magasodva hordoz ma-
gasztos, idôt álló, építô eszméket. Az
egyházi himnusz éneklése után Bolla
Sándor az 1550 éve elhunyt hún nagyki-
rály, Attila és a 300 éve a kuruc szabad-
ságharc élére állt II. Rákóczi Ferenc pél-
dája, világnézeti elveik, lelki mozgatóru-
góik, általában a húnok, a kurucok törté-
netével, sikereik, kudarcaik bemutatásá-
val  is érzékelteti: a Teremtô uralja a tör-
ténelmet (alkalmasint egyenesít a törté-
nelmi igaztalanságokon is. – A szerk.). 

A keresztény lelki-szellemi indíttatás,
a keresztény jellem épülése, az ennek
cselekvô megjelenítése a vezetô az Er-
dészbecsület Tanszék soros vendége:
Kertész József, Kaán Károly-díjas erdész-

technikus, nyugalmazott mûszaki vezetô
életében. A figyelemmel hallgatott be-
mutatkozás ma is megszívlelendô Szt. Ist-
ván-intelmekkel zárul. 

Végezetül a templom gondnokasszo-
nya foglalja össze a templom történetét,
mutatja be oltárát, orgonáját, díszeit. Az
OEE és a NFA képviselôi koszorút helyez-
nek el: „Nemzetünk küldetéstudatos mél-
tó vezetôit megköszönjük a Történelem
Urának”  felirattal.

A verôfényes délidôben Bôsárkányon
túlra autózunk, a fôút mentén parkolva a
Laffer-magánerdô terepmélyedéses pász-
táiban a mesterséges erdôfelújítás esemé-
nyeivel ismerkedünk. Giczi Zoltán er-
désztechnikustól, Bolla Sándor erdôfel-
ügyelôtôl kapjuk a tájékoztatót. Az indí-
ték: több ütemben taroló széldöntés. A
szelvénygödörben kb. 80 cm-nél áll a ta-
lajvíz, mindenesetre: a talaj szerkezete,
humusztartalma kedvezôen segíti a fiatal
nyárak gyarapodását. 

A Szávíz üdülôközpont közvetlenül a
Hanság peremén 52 hatósági engedély
birtokában, állami támogatás felhasználá-
sával is épített vizes (halastó, természet-
szerû fürdô) üdülôpark a „beüzemelés-
belakás” napjait éli. A közösségi épület
széles teraszán van még bôven hely, a zárt
termek duplázzák a befogadó készséget.
Újszerû a vállalkozás, számadatait a beru-
házás egyik oszlopos tagja, Bôsze Aurél
erdésztechnikus sorolja az érdeklôdôk-
nek. Kézbe kerülnek aktuális „földes” út-
mutatók, OEE kiadású adózási kéziköny-
vek is. Élénk vitát vált ki Giczi Zoltán er-
désztechnikus, vt. elnök téma-felvezetôje
„Magánerdô-gazdálkodás és/vagy vad-
gazdálkodás” címmel. Ezután örömmel
hallgatja a kis csapat, hogy tagtársuk, Kon-
dor György erdésztechnikus milyen sike-
reket ér el a faanyag-kereskedelemben.

Végezetül a néhány száz méterre ha-
táros nyirkai-hanyi vizes élôhely re-
konstrukcióval ismertet lelkes elôadás-
sal Nagy László természetvédelmi terü-
let-felügyelô. Többen a társas megfi-
gyelô magaslatról pásztázzák a légteret,
bizony, lehet kapkodni a tekintetet gé-
mek, fekete gólyák, récék röptét cso-
dálva. 

Lassan elcsöndesedik a szárnyasok vi-
lága. A tollatlan kétlábú társaság beszélge-
tô része pedig a teraszra húzódik, a távo-
labbra utazók jólesô bizsergéssel köszön-
nek el a vendéglátóktól.

– Viszontlátásra, 2004-ben!
Apatóczky István

Tóköz és köztó
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