
68 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 2. szám (2004. február)

Az OEE Veszprémi FVM Csoportjá-
nak 26 tagja Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe látogatott. A nagy távolság
miatt a Veszprém-Nyíregyháza útvona-
lat jövet-menet vonattal tettük meg.
Döntésünk jó volt, mert egy átszállással
kevesebb mint hat órás volt egy-egy út.
Az út elôkészítésében Szabó Jánosné
Emôke és Debreceni Ferenc kollégák
voltak segítségünkre. Ennek megfelelô-
en ôk vártak bennünket a nyíregyházi
állomáson s ôk is vettek tôlünk búcsút
elutazásunkkor

Elsô nap a Baktalórántházi Erdészet
munkatársai voltak a házigazdáink. Bí-
ró Imre erdészeti igazgató és Száva Ta-
más erdômûvelési mûszaki vezetô se-
gítségével kocsányos tölgy alátelepíté-
ses felújításokat tekintettünk meg és a
gyertyános-kocsányos tölgyes erdôre-
zervátum magterületébe pillantottunk
be. A felújítások esetében tiszteletre-
méltó útkeresést láttunk, az erdôrezer-
vátum tekintélyes, 177 éves faóriásai le-
nyûgöztek bennünket. Szó esett az
akácmag-gyûjtésrôl is, hiszen a fémzá-
rolt akácmag forgalmazásában ez az er-
dészet nagyhatalom. Végül az erdészet
igazgatója büszkén mutatta meg most
újjáépített, elsôsorban akácot feldolgo-
zó és értékesítô ófehértói fûrészüzemü-
ket és rakodójukat. Este, a baráti beszél-
getésen érdeklôdve hallgattuk Bíró Im-
re kolléga ismertetését az erdészetek le-
hetôségeirôl és kötelezettségeirôl. Az
elmondottakból kiderült, hogy az ered-
mények kulcsa a gazdálkodás nagyfokú
önállóságában rejlik.

Második nap az elborult idô ellenére
szinte a teljes tervezett programot telje-
síteni tudtuk. A Fehérgyarmati Erdészet
munkáját Szalacsi Árpád erdészeti
igazgató mutatta be, a táj múltját és ér-
dekességeit Tóth János igazgatóhelyet-
tes segített nekünk felfedezni. A tákosi
és a csarodai mûemlék templomok
szépségükkel és történetükkel a meg-
hatottságig lenyûgöztek bennünket. Az
árvíz sújtotta falvakon áthaladva képet
alkothattunk a pusztítás és a pusztulás
szörnyûségérôl és a helyreállítás impo-
záns mértékérôl. Tarpán a szárazmal-
mot néztük meg, Szatmárcsekén a csó-
nak-fejfás mûemlék temetôt. Itt megko-
szorúztuk Kölcsey Ferenc sírját, s úgy
éreztük, fontos, hogy ha bátortalanul is,
de elénekeljük a Himnuszt. Útközben
az esôben csak rápillantottunk a kocsá-

nyos tölgy erdôtelepítésekre. Szeren-
csére a húsz évnél idôsebb tuskózás
nélkül felújított kocsányostölgy-állo-
mányt, melyre Tóth János kolléga mél-
tán büszke, már megengedte az idôjá-
rás, hogy megnézzük. Tivadarnál meg-
álltunk a Tisza-parton, s egyik kollé-
gánk felolvasta Petôfi Sándor: A Tisza
címû, a közelben íródott költeményét.
Végül a túristvándi vízimalmot látogat-
tuk meg, ahol a fából összerótt hatal-
mas, ma is mûködô gépezettôl és a szí-
ves molnár „molnárcseppjeitôl” megvi-
dámodott a társaság.

Harmadik nap a máriapócsi kegy-
templomot ismertette meg velünk egy
fiatal parókus lelkész, majd a nyírbátori
református mûemlék templomba láto-
gattunk el. Ide Hajdú Lajos, A Nyírbáto-
ri Erdészet igazgatója kalauzolt ben-
nünket. A templomot bemutató nagy-
tiszteletû úr a Báthoryak mellett a 2001.
évi OEE vándorgyûlés itt tartott hang-
versenyére is szépen emlékezett. Ju-
hász Mihály erdômérnök kollégánk, a
mûemlékeket is gondozó gyülekezet
gondnoka napi és éves gondjaikról és
terveikrôl beszélt. A közel 500 éves, he-
lyi anyagból készült tölgy harangláb bi-
zonyította, hogy munkánk eredménye
korántsem romlandó. Hazautazás elôtt
a napkori Napkelte panzióban Támba
Miklós kollégánk vendégei voltunk.

Nagy élmény volt az utazásunk: az
izgalmas szakmai témák mellett hazánk
egyik szép és érdekes tájával ismerked-

hettünk meg.  Történelme, irodalomtör-
ténete oly gazdag, s ehhez az itt élôk
kapcsolata olyan eleven, hogy valahá-
nyan ide zarándokolhatunk hazaszere-
tetet tanulni. Jó volt tapasztalni, hogy
házigazdáink milyen megbecsült tagjai
a helyi közösségeknek. Hiszen kiemelt
szívességgel láttak bennünket, bármer-
re mentünk. Köszönjük a Nyírerdô Rt
közösségének, hogy segítettek nekünk
megismerni szûkebb hazájukat.

Bús Mária  
***

A Sárospataki Csoport 2003-ban is
megtartotta szokásos két rendezvényét.
A tavaszi összejövetelen áttekintettük
az aktuális feladatokat és emlékeztünk
a múltra, elôdeink munkájára.

Pálmai István elnök és Bobkó János
titkár értékelte az elmúlt évet, ismertet-
te a 2004. évi terveket, majd Cserép Já-
nos vezérigazgató, az OEE elnöke is-
mertette a Nemzeti Földalapkezelô
Szervezet – NFA – létrehozását és ezzel
kapcsolatban az erdôk és az erdészek
szerepét. Kiemelte, hogy az Északerdô
Rt. 103 ezer ha területének 45%-a ma is
védett természeti terület, és folyamat-
ban van újabb területek védetté nyilvá-
nítása. A védett és a védelemre tervezett
erdôterületek nem tartoznak a Nemzeti
Földalapba, de fontos, hogy az erdésze-
ti igazgatóságok tevékenyen részt ve-
gyenek a birtokhasznosítási bizottságok
munkájában.

Felhívta a figyelmet az Erdészeti La-
pok májusi számában megjelent Halász
Gábor: Nem kell félni a Nemzeti Föld-
alaptól c. cikkre és az NFA és az ÁESZ
közötti keretmegállapodásra.

A hozzászólások érintették, hogy az
NFA azt jelenti, hogy az állam erdôt vá-
sárol és erdôt ad el. Ez a tevékenység
éppen a Zempléni-hegységben régi
múltra tekint vissza, mert hasonló prog-
ram keretében vásárolta meg a kincstár
1927-ben Komlóska és Háromhuta er-
deinek egy részét, és alapították meg a
makkoshotykai m. kir. Erdôhivatalt,
1943-ban pedig elôvásárolta a telki-
bányai Alsó-uradalmat, és így alakítot-
ták meg az Amadévári Erdôbirtokossági
Társulatot és a telkibányai m. kir. Erdô-
hivatalt.

Mindkét erdôbirtok egykor a Vezérlô
Fejedelem regéci uradalmához tarto-
zott, így emlékeztünk a Rákóczi-sza-
badságharc 300. évfordulójára is.
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A terepi bejáráson értékeltük az 1927-
ben vásárolt erdôben elôdeink által vég-
zett erdônevelés eredményeit, felkeres-
tük a néhai Hornyánszky Antal erdé-
szetvezetô és Matisz Ferenc mûszaki ve-
zetô emlékére befoglalt forrásokat és a
makkoshotykai erdészemlékmûveket.

Az elsô, erdészjelvényes obeliszket
Koronky István (1930–1992) erdômér-
nök, erdészetvezetô kezdeményezte és
építette. A három emlékmûvön ma már
128 név ôrzi az egykor a területen dolgo-
zó, elhunyt erdészeti dolgozók emlékét.

Az emlékmû mellett kialakított erdei
pihenôben gyakran tartanak különbözô
rendezvényeket, és csoportunk is itt kö-
szöntötte a 90. születésnapját ünneplô
Urbán Józsefet, a sátoraljaújhelyi „fate-
lep” egykori vezetôjét. Jóska bácsi,
Urbán úr/elvtárs, Józsikám – ki miért
kereste – munkáját értékelve Fehér Ist-
ván áttekintette az 1960-as évek mûsza-
ki fejlesztésének – új fagyártmányüzem,
szociális épület, motorfûrész és villany-
motor javítómûhely stb. – eredményeit.

Gratulálunk Jóska Bátyám! Isten él-
tessen sokáig!

A kora ôszi rendezvényen a
lucfenyvesek állománynevelési problé-
máit vizsgáltuk Telkibánya térségében.
Hulják Péter erdészeti igazgató részle-
tes áttekintést adott az igazgatóság luc-
fenyô-állományairól, Járási Lôrinc pe-
dig azok erdôtörténetét ismertette.

Részletesen értékelték, hogy az em-
beri beavatkozások, a különbözô káro-
sítások; a 70–75 éve végzett több ezer
holdas szakszerûtlen véghasználatok,
az elmaradt ápolások, a 40–45 éve vég-
zett rontott erdô átalakítások száz és
száz hektáros fenyvesítései olyan válto-

zásokat okoztak az erdô természetes
fejlôdésében, aminek következményei
napjainkban jelentkeznek.

A Trianon utáni faínségben, majd a vi-
lággazdasági válság idején az országnak
fára volt szüksége, ezért az 1926. évi bô
és az 1931. évi jó közepes makktermés
alapján az erdészeti hatóság engedélyez-
te a rendkívüli véghasználatokat. A telki-
bányai Alsó-uradalom birtokosai azon-
ban kíméletlenül termeltek, az erdôsíté-
seket elhanyagolták, az Amadévári Er-
dôbirtokosságnak pedig nem volt pénze
az ápolásra. A kevés újulatot és a lucfe-
nyôvel végzett pótlást a hatalmas sarj-
csokrok teljesen elnyomták.

Így alakultak ki a 10–20% tölgy vagy
bükk, 40–70% gyertyán és nyír, 10–20%
rezgônyár, elnyomott lucfenyô elegy-
arányú állományok, amelyeket az Or-
szágos Erdészeti Fôigazgatóság 1958.
évi utasítása alapján rontott erdôvé nyil-
vánítottak. A rontott erdô fogalma és tí-
pusai akkor még nem voltak egysége-
sen tisztázottak, és ezek a területek az
állománycserével helyrehozható kate-
góriába kerültek. Az üzemterv teljes te-
rülettel és fatömeggel végzendô tisztí-
tást és lucfenyôvel történô erdôfelújítást
írt elô.

Az OEF azt is elôírta, hogy az évi
véghasználat legalább 20%-át ilyen ron-
tott erdôben kell elvégezni. Ennek
megfelelôen a Zemplén-hegységi Álla-
mi Erdôgazdaság 1948–1964 között
2984 ha mesterséges elsôkivitelt végzett
64–72%-ban fenyôcsemetével, és a
2473 ha befejezett erdôfelújítás 83%-a
mesterséges erdôsítés volt.

A táji erdômûvelési technológia ha-
tására felére-harmadára csökkent a
mesterséges elsôkivitel, de addigra
szép fejlôdésû, elegyetlen lucfenyves
borította a Csaponta, a Borindzás hegy-
oldalait. Mindenki csodálta az eredmé-
nyes, szép munkát, és senki sem gon-
dolt arra, hogy 40 év múlva a károsítá-
sok következtében leromlott egészségi
állapotú, túlritkult, sínylôdô állomá-
nyokban vitatjuk meg az újabb rontott
erdô ôshonos fafajokra történô vissza-
alakításának nem kis feladatait.

Az egyes erdôrészleteknél kialakult
élénk vita során értékeltük az eredeti
elegyarány, az erdôsítési hálózat, a
lombsarjak hiánya, a modelltáblák
törzsszáma problémáit is.

A szakmai nap programja jól szem-
léltette, hogy milyen következményei
vannak, ha az ökológiai elvek helyett
külsô hatások határozzák meg a helyi
szakemberek tevékenységét.

Járási Lôrinc

*** 
Az Oktatási Szakosztály 2003. no-
vember 15-én Barcson tartotta ez évi
második összejövetelét.  A 3 elôadást
tartalmazó rendezvényre a barcsi kö-
zépfokú erdészeti szakképzés 25 éves
évfordulójának megünnepléséhez kap-
csolódóan került sor.  

Program:
– Dr. Marton István fôosztályveze-

tô (FVM Oktatási, Kutatási és Mûszaki
Fejlesztési Fôosztály):  A mezôgazdasá-
gi és erdészeti szakképzés jelene és jövô-
je a szakképzés átalakuló rendszerében

– Pataki Tamás fôigazgató (FVM
Képzési és Szaktanácsadási Intézet):
Az FVM Képzési és Szaktanácsadási In-
tézet tevékenysége és tervei a mezôgaz-
dasági és erdészeti szakképzésben

– Fenyôsiné dr. Hartner Anna
igazgatóhelyettes (Dráva Völgye Közép-
iskola,  Barcs):  Erdészképzés Barcson

– Dr. Marton István elôadásában
elmondta, hogy a szakképzésben is a
piacgazdasági viszonyok érvényesül-
nek. A képzés minôsége fogja meghatá-
rozni, hogy a munkaerôpiac melyik is-
kola tanulóit alkalmazza.

Az FVM a jelenlegi erdészképzés
szerkezetét és létszámait nem kívánja
változtatni.  Az állami erdôk kezelése
mellett a magánerdô-gazdálkodásban
az erdôtelepítési program végrehajtásá-
ban a növekvô környezetgazdálkodási
feladatok ellátásában szükség van er-
dész szakemberekre.

A magyar mezôgazdasági (és erdé-
szeti) képzés jó felkészítést biztosít.  Az
elméleti oktatás nemzetközi összeha-
sonlításban is magas szintûnek mond-
ható.  Gyenge pontunk a gyakorlati
képzés és a nyelvismeret.

Az egész életen át tartó tanulás igé-
nye az agrár pályákon is jelentkezik, hi-
szen csak ez biztosíthatja a fejlôdést.

Agrárgazdaságunk feladatai (a nyu-
gaton is piacképes, tipikus magyar ter-
mékek fejlesztése, a termôképesség ja-
vítása stb.),  illetve az elvárások (új ter-
melési szerkezet, átalakuló tulajdonvi-
szonyok, EU követelmények érvényesí-
tése stb.)  megkövetelik a megfelelô
szakemberek kiképzését.

A gyakorlati képzés fejlesztésében
fontos szerepet kell kapni a tangazda-
ságoknak.

Feszültséget jelenthet a középfokú
oktatásban, hogy a szakiskolai alapfo-
kú szakképzés megszerzése mellett
egyre nagyobb arányban szereznek a
tanulók érettségi vizsgát is.  Ugyanak-
kor a felsôfokú szakképzés a techni-

Szervezési elôkészületek
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Schneider Géza
(1928–2003)

75 éves korában fáj-
dalmas hirtelenség-
gel elhunyt Schnei-
der Ede Géza de-
cember 18-án. Akik
ismerték, szerették.
Szerették örök vi-
dám természetét, jó
kedélyét, munkabí-
rását, vadászszen-
vedélyét. A termé-
szet, az erdô iránti

rajongása vezérelte egész életét. Ismerte az
egész Zemplént, Abaújt, a Bodrogközt, a
Hegyközt, a Hegyalját és az egész vidéket.
Neki minden zsombék, nádas vagy fa, egy-
egy domb vagy hegy eszébe juttatott valami-
lyen történetet. Ismerte minden dûlônek
vagy kiszögellésnek a nevét és minden tit-
kát, amit tudni érdemes. Szerette a hegy
édes nedûit gondozni és érlelni. Több bor-
versenyen is arany, ezüst és bronz minôsí-
tést szerzett boraival.

Schneider Ede Géza (1928) Arad várme-
gyében, Világoson született. Pályáját mint
erdôrendezô a Gyôri Állami Erdôrendezô-

ségnél kezdte. Majd hamarosan 1950-ben át-
helyezték az akkor alapított Sátoraljaújhelyi
Állami Erdôrendezôséghez, hasonló beosz-
tásba, ahol szakmai munkájának színvonalát
szorgalmas tanulással magas szintre emelve
az erdôrendezés akkor még jóval nehezebb
körülmények közötti feladatát mérnöki szín-
vonalon és igényességgel látta el.

Többek között ennek köszönhetôen, va-
lamint az abaúj-zempléni táj iránti odaadása
és kötôdése alapján szolgálta a magyar erdô-
ket. Az erdôrendezôség sátoraljaújhelyi ki-
rendeltségének vezetôjeként vonult nyug-
díjba 1988-ban.

1950-tôl Sátoraljaújhelyen lakott, de
hosszú szolgálati ideje alatt a megcsonkított
Abaúj-Zemplén megyék területén élt.

Szolgálatának állandóan változó munka-
helyei következtében alapos ismerôjévé vált
e csodálatosan szép és különös hangulatú
tájnak. Járván a Bodrogköz sajátos „vizes”
tájait, a Hegyalja szôlôs, erdôs vidékét annak
erdôterveit készítvén. A Hegyköz erdôren-
getegeit üzemtervezte: a Hegyhát (Telki-
bánya–Baskó– Sima tengelyvonalában lévô
hegyi falvak) vulkáni hegycsúcsain lévô ma-
gán- és állami erdôket. Dolgozott a Mezôdû-
lôn, Gönc, Abaújszántó közötti különleges
szépségû és hangulatú tájának erdeiben.

Munkája során így találkozott a hegyvidéki
aprófalvak nehéz sorsú lakóival, a hegyaljai
mezôvárosok szôlô- és bortermelôivel a mó-
dostól az ágról szakadt, zempléniesen
mondva „népekkel”.

Érdeklôdô és kommunikatív ember
volt, így tudta összeszedni azt a sok törté-
netet, számtalan személyes élményét, ame-
lyek lehetôvé tették és késztették a Zemp-
léni történetek és vadászhistóriák megírá-
sára. Abaúj-Zemplén erdôi, vízjárta mezôi,
árterei, szôlôs hegyoldalai és nem utolsó-
sorban hajlama már ifjú kora óta a vadászat
felé terelte. Ez az ôsi „mestersége” az em-
bernek, mint ismert, szintén számtalan bô-
vizû forrása azoknak a vidám és itt-ott szo-
morú történeteknek, amit könyvében meg-
jelenített.

1950 óta volt vadásztársulati tag. 18 éve
folyamatosan volt, már nem éppen fiatalon a
Tiszakarádi Tiszavirág Vadásztársaság va-
dászmestere.

A vadásztársadalom megbecsült, Nimród
Aranyéremmel kitüntetett tagja volt, és több
szakmai kitüntetés birtokosa.

Írásai jelentek meg a Nimród vadászlap-
ban, a Cserkelô címû megyei vadászújság-
ban, valamint az Újhelyi Körképben.

Írta: veje, Ujj Péter

kusképzéssel azonos vagy rokon szak-
mákban hasonló idô alatt felsôfokú
végzettséget nyújt.  A szakközépisko-
lák az elsorvadástól félnek.  Az FVM
kezdeményezésére az Oktatási Minisz-
tériumban egyeztetések folynak arról,
hogy a technikusképzés helyét, a fel-
sôfokú képzettségbe való beszámítha-
tóságát megtaláljuk.

Pataki Tamás elôadásában szintén
kiemelte a minôségi képzés fontossá-
gát, majd ismertette a KSZI legfonto-
sabb feladatait:

Az OKJ (Országos Képzési Jegyzék)
felülvizsgálata során tartalmi fejlesztést
kell végezni munkakör-elemzések
alapján, hiszen a végzettség értékét az
fogja meghatározni, hogy a szakember
mennyire tud megfelelni a munkaköri
elvárásoknak.  Ennek érdekében el kell
kezdeni a munkaköri elemzéseket.

Pontosítani kell a téma fogalmait az
egységes értelmezés érdekében.

A jelenlegi képzési követelmények
és programok csak tudásanyagot tartal-
maznak.  Nem jelennek meg a munka-
kör betöltéséhez szükséges attitûdök,
személyiség iránti és pszichológiai kö-
vetelmények.  Az egyes szakmákhoz
tartozó képzési dokumentációt ez
irányban fejleszteni kell.  Célszerû len-
ne foglalkozási kártyákat, vagy pályatü-
kör-lapokat elkészíteni és ezeket mint
alapdokumentumokat alkalmazni az
OKJ felülvizsgálatainál.

A gyorsan fejlôdô szakmai környe-
zetben az ismerethordozókkal nehéz a

tananyagot követni.  Egyes tantárgyak-
ból szinte évenként lehetne új tanköny-
vet készíteni.

A technikusképzés feszültségeinek
megoldásába be kell vonni a felsôfokú
intézményeket, mert csak a kölcsönös
érdekeken alapuló megoldás oldhatja
meg hosszú távra az iskolaszerkezeti
problémákat.

A KSZI további feladatai közé tarto-
zik a gépkezelôi jogosítványok kiadása,
a szaktanácsadás, a tanári továbbképzé-
sek szervezése.

Az Intézet külföldi kapcsolatai révén
pályázati lehetôségeket biztosít tanárok
és tanulók számára egyaránt, európai és
tengeren túli utakra.  Ezek az utazások
szolgálják az EU tagállamok szakkép-
zésének megismerését, a gyakorlati
képzés tanulmányozását és a nyelvta-
nulást egyaránt.

Fenyôsiné dr. Hartner Anna a bar-
csi erdészképzés történetét ismertette. 

A mai Dráva Völgye Középiskolában
folyó erdészeti szakképzés két sarokdá-
tuma: 1961. és 1978. Elôbbihez a jog-
elôd Középrigóci Erdôgazdasági Szak-
munkásképzô Iskola alapítása: az erdé-
szeti oktatás megindítása fûzôdik, utób-
bihoz a középrigóci Szakmunkásképzô
és a barcsi Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskola összevonása és a régi-új in-
tézményben az elsô technikusi erdész-
osztály beiskolázása.

Az iskola – fennállása óta – közel
9000 szakmunkás, ill. betanított mun-
kás bizonyítványt adott ki, a technikus-

képzés 25 éve alatt közel 900 diák szer-
zett erdésztechnikus szakképesítést.

Az erdésztechnikus-képzés negyed-
százados útját a szakmai oktatás megfe-
lelô minôségének megtartása mellett
végig meghatározta a kor, valalmint a
szakmai gyakorlat elvárásainak változá-
sait követô rugalmasság.

A hagyományos tantervû erdészosztá-
lyok mellett 1992-tôl német tagozat is in-
dult, melynek plusz céljai a középfokú ál-
lami nyelvvizsga megszerzése és az erdé-
szeti, vadászati szaknyelv ismerete voltak.

1996-tól a Világbank által támogatott
mezôgazdasági szakmacsoportos kép-
zés keretei között indultak a jelenlegi új,
kerettantervi rendszerûhöz nagyon ha-
sonló strukturájú, 4+2 éves képzési idejû
erdésztechnikus kimenetû osztályok. A
projekthez kapcsolódó eszközfejleszté-
sek nagyban segítették a minôségi szak-
emberképzést. 

2000-ben az iskola az NSZJ koordinálá-
sával kidolgozta a moduláris erdészkép-
zés szakmai programját, s a kísérleti szak-
képzô évfolyamot 2003 ôszén indította.

A jövôt tekintve az iskola tervei kö-
zött az európai színvonalú szakember-
képzés feltételeinek biztosításával a
nyelvi és informaikai fejlesztés, vala-
mint a magánszférában való boldogulás
segítése szerepelnek.

A rendezvény végén a szakosztályel-
nök röviden beszámolt a szakosztály
2003. évi tevékenységérôl, illetve a
2004. évi terveirôl.

Dr. Folcz Tóbiás


