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A NEFAG RT. Pusztavacsi Erdészeténél
került sor a közjóléti és ökoturisztikai
központ elsô ütemének átadására.

A már meglévô vadászházunk kör-
nyezetében lévô mintegy kéthektáros
erdô bekerítése és parkerdôvé alakítása
mellett elkészült a vadászház térburko-

lata, valamint a sétálóutak kialakítása.
Az utak mentén pihenésre szogáló fa
ülôgarnitúrák kerültek kihelyezésre.

A területen megépült egy szaunaház,
kialakításra került egy erdeifürdô-tó.

Pihenést, szórakozást, aktív sporto-
lást szolgáló létesítmények, így például:

kocogó pálya, kerékpár tároló, lengôte-
ke, grillezô pavilon, szabadtéri óriás
sakk, parkerdei tornapálya épültek. 

Dr. Tóth Imre vezérigazgató üdvözlô
szavai után Koleszár István az ÁPV RT.
portfólió igazgatója adta át a létesítményt.

Hajdu József

Ökoturisztikai központ Pusztavacson

Fotók: Olej Gábor

A Magyar Köztársaság Államerdészetével
2002-ben született megállapodás alapján
három magyar erdészkolléga tölthetett
gyakorlatot 2003 nyarán Észak-Rajna-
Wesztfália államerdészeti szerveinél.

A tartomány erdôgazdálkodásának
megismerése mellett, a kollégák érdek-
lôdési területeinek hangsúlyos figye-
lembevételével arra is nyílott alkalom,
hogy a magyar államerdészettel a jövô-
ben elmélyítendô együttmûködés lehe-
tôségeit is megvizsgáljuk.

A gyakorlati ösztöndíjra Dobay Péter,
a Budapesti Erdészeti Szolgálat, Antal
József, az Egererdô Rt. munkatársa, va-
lamint Fábián Tamás, az ÁESZ Veszp-

rémi Igazgatóságának munkatársa ka-
pott meghívást.

Az ösztöndíj elsô hónapja alatt a kol-
légák Vesztfália-Lippe tartomány állam-
erdészeti területein tartózkodtak. Ennek
során nemcsak magát a Münster városá-
ban székelô Erdészeti Fôhatóságot, ha-
nem az Arnsbergi, Warendorfi, Olsbergi
és Münsteri Erdészeti Hivatalegységeket
is meglátogatták.

Június és július hónapokat a Rajna-vi-
dék különbözô területi erdészeti részle-
geinél töltötték el, amelynek során a
Klevei, Weseli, Mönchengladbachi, Eitor-
fi, Bonni, Hürtgenwaldi és Schleideni Hi-
vatalegységeket keresték fel. A Schleideni

Erdôhivatalnál tett látogatás során külö-
nös hangsúlyt kapott a közeljövôben ki-
alakításra kerülô Eifel Nemzeti Park elô-
készítô munkálatainak megismerése.

Wolter hivatalvezetô erdészeti igaz-
gató üdvözlése után Ahnert erdészeti
igazgató adott kielégítôen részletes tájé-
koztatást az ott folyó munkákról. A láto-
gatás során folytatott megbeszélések
egyikén jelenlévô Neis osztályvezetô
(Környezet- és Természetvédelmi, Me-
zôgazdasági és Fogyasztóvédelmi Mi-
nisztérium, Észak-Rajna-Vesztfália) is
köszöntötte a magyar vendégeket.

Az 1998 óta a magyar erdészeti, termé-
szeti és környezeti nevelés területén társa-
dalmi munkában tevékenykedô Roland
Migende erdôtanácsos is kihasználta a le-
hetôséget, hogy a magyar kollégákat a le-
endô nemzeti park területén végigkísérje.

Roland Migende
Fordította: Dr. Bordács Sándor

Észak-Rajna-Vesztfáliában

Gemenc képekben
Kiállítás nyílt a Kommunikáció-Natura
Bt. szervezésében Budapesten, a III.
ker. Szépvölgyi út 35–37. szám alatt a
Szépvölgyi Business Park aulájában. A
kiállítást Csonka Tibor, a Gemenci
Erdô- és Vadgazdaság Rt. vezérigaz-
gatója nyitotta meg.

Megtekinthetô 2003. november
30-ig.


