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A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Rész-
vénytársaság ismét bizonyította, hogy
tevékenységével a természet szolgálatá-
ban áll. Ez év tavaszán Pörbölyön a gaz-
daság volt szociális épületébõl kialakí-
tott erdei iskolát avattak. Megnyitó be-
szédet mondott Cseh Béla, a bajai Eöt-
vös József Fõiskola Gyakorló Általános
Iskolája Felsõvárosi Iskola részének
igazgatója és Csonka Tibor vezérigazga-
tó. Nagyné Bernschütz Judit szakvezetõ
tanárnõ elmondta, hogy szakmai, mód-
szertani segítséget nyújtanak az erdei is-
kolának, így kívánják elõsegíteni a tanu-
lók, látogatók környezettudatos maga-
tartását. Az erdei iskola programjai elsõ-
sorban 6–14 éves tanulóknak készültek,
de szerveznek foglalkozásokat óvodás
korúaknak is. A részvénytársaság a
tetõtér beépítésével megteremtette a
bentlakásos oktatás feltételeit is. Az árté-
ri erdõkön áthaladó erdei kisvasútról ta-

nulságos és látványos oktató utakat
szervezhetnek a foglalkozást vezetõ ta-
nárok, és meggyõzõdhetnek arról, hogy

a Gemenc Rt. valóban a természet szol-
gálatában áll.

Pápai Gábor

Erdei iskola Pörbölyön

A megnyitó ünnepség

Akik a mûsort adták

Erdész-utánpótlás Helytörténeti bemutató

Nagyné Bernschütz Judit



A harmadik oldal     

T iborc panaszától hangos a hazai erdésztársa-
dalom. Már megint bántottak minket. Igen, a
nagy vetélytárs a természetvédelem ismét lépett

egy nagyot. (lásd Sódor Márton cikke) Tûrhetetlen,
hangzik fel védett és védelemre tervezett erdõrészleteink
mélyérõl.

Ágazat vezetésünknek /van ilyen?/ évek óta nem tû-
nik fel, hogy helyben járunk. Iránytû nélkül sodró-
dunk, nem tudunk mit kezdeni nemes elõdeink által
kivívott nemzetközi tekintélyünkkel.

Az 500 ezer hektár új erdõ telepítése már nem olyan
vonzó ajánlólevél, és éppúgy megszürkült Kaán Károly-
ra való hivatkozásunk is. A megjelent koncepció,
helyenként nem kellõen konkrét megállapításaival
együtt is felöleli mindazt, amelyet az ágazatunknak az
1996 évi törvények megjelenése után nyilvánosan fel
kellett volna vállalnia, elsõ számú PR. stratégiaként
menedzselni. 

Nevezetesen arra gondolok, hogy az erdész az aki
komplex módon gondozza az erdei élet-közösséget, ki-
elégítve a tartamosság, biológiai sokféleség, többcélú
hasznosítás iránti igényeket és ezzel meg tud felelni a
természetvédelem ide vonatkozó elvárásainak is.

Helyzetünket nézve sokkal nagyobb a baj,
mintsemhogy szó nélkül elmehetnénk az események
mellett.

– hogy a kellõen át nem gondolt-közel sem egységes-
fakitermelési korlátozások során 10.000 m3-ként 100
erdei munkahely szûnik meg,

– hogy az erdészek, szakmunkások utcára kerülve
szociális terhet jelentenek a társadalomnak akiknek
esélye sincs újra munkába állnia saját területén

– hogy  többszázezer m3 olyan fatömeg is elpusztul,
amely az õ megélhetésüket is biztosíthatná a nemzet-
gazdaságot érõ milliárdos károk mellett.

Nem, mindezeket valószínûleg nem mondta el nyo-
matékkal senki ott ahol ennek súlya van. Akkor lobbiz-
nunk kell! Sajnos az Rt.-k nem képesek egységes csapa-
tot alkotni, mivel hatalmas energiát kötnek le az egyé-
ni küzdelmek. Nincs idõ az erdõvel együttesen
foglalkozni. Ezt megteszi  helyettünk  a természetvéde-
lem. Akkor miért vagyunk felháborodva?

Ilyen mentalitás mellett Tisztelt Kollégák figyeljük a
pályázati kiírásokat:

„Természetvédelmi õröket keresünk ....”
Dr. Papp Tivadar
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