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Kiállítás Bonnban

Nagyszerû kiállítást szervezett Bonnban
a VR-V Bank támogatásával Roland
Migende, a magyar erdészeti erdei isko-
lákkal való kapcsolatának 15 éves év-
fordulóján. Az 1989 óta tartó együttmû-
ködés során összegyûjtött dokumentá-
ciók, számtalan bemutatóról készült
fényképfelvételek és elõadások gyûjte-
ményét állították ki. A kiállítást a ma-
gyar követségi konzul, Bélai Gyula nyi-
totta meg. Jelen volt dr. Sulyok Géza
Ferenc, mezõgazdasági attasé Berlin-
bõl. A bemutató összefoglalót adott Ro-
land Migende magyarországi tevékeny-
ségérõl. Köszönet érte.

* * *

Tanösvények
A könyv egységes szerkezeti formában
ismerteti az észak-magyarországi régió
három megyéjében kiépített és használ-
ható 43 tanösvényét. A mû létrehozásá-
hoz sikerült megnyerni szinte vala-
mennyi szakembert – pedagógusokat,
nemzeti parki oktatásszervezõket és er-
dészeket, akik már létrehoztak és mû-
ködtetnek tanösvényt.  Az összefoglaló
terepi kézikönyv segíti az erdei iskolá-
kat, tanulmányi kirándulásokat, termé-
szet- és környezetvédelmi vagy egyéb

táborokat szervezõ pedagógusokat. Dr.
Kárász Imre szerkesztõ és valamennyi
munkatársa alapos munkát végzett.

A könyv megrendelhetõ a Tûzliliom
Egyesületnél:  3304 Eger, Sánc u. 42.
Tel.: 36/419-884

* * *  

Búcsúztató
Egyesületünk könyvtárában tartotta
utolsó ülését a most lezárult ciklusban
mûködõ Szerkesztõ Bizottság. Dr. Szik-
ra Dezsõ elnök négyéves összefoglaló-
jában – a készült jegyzõkönyvek alap-
ján – felidézte az Erdészeti Lapok meg-

jelenésével kapcsolatos fontosabb ese-
ményeket. Végül köszönetet mondott a
Bizottság tagjainak négyéves munkáju-
kért, különösen azoknak, akik ötleteik-
kel, írásaikkal, javaslataikkal elõsegítet-
ték a lapok megjelenését.

Hernyók a pokolból
A Mátrafüredi Országos Erdészverseny számítógépes központjában a terepen zajló
versenyszámok alatt Csóka György levetítette Mosonyi Szabolcs gyapjaspillérõl ké-
szített 26 perces filmjét, amelynek alcíme: Hernyók a pokolból. A több nemzetkö-
zi díjat nyert alkotás
már-már Attenborough-i
színvonalú produkció.
Dramaturgiájában vé-
gigkíséri a lepke élet-
ciklusát a petétõl az
imágóig, bemutatva az
átalakulás különbözõ
fázisait és a gradáció
összeomlásának okait.
Mindezt ragyogó fény-
és hangeffektusokkal
teszi izgalmassá és ta-
nulságossá.

A DVD lemez
megrendelhetõ a film
szaktanácsadójánál,
dr. Csóka Györgynél,
az ERTI Mátrafüredi
Kirendeltségén.

Álló sor, balról: Greguss László, Bartha Dénes, Andrési Pál, Czerny Károly, Sárvári János,
Detrich Miklós. Ülnek: Zétényi Zoltán, Szikra Dezsô, Járási Lôrinc, Pápai Gábor.



A harmadik oldal

F elgyorsultak az események. Nemcsak a nagy-
politikában, hanem kis szakmánkat érintõ
kérdésekben is.  A folyamatoktól kívülálló, de

a döntésekkel igencsak érintett egyszerû szakmabéli,
OEE tag, vagy az Erdészeti Lapokat rendszeresen olva-
só, leginkább pingpongmeccsen érezheti magát az
utóbbi hetekben.  A hírek hallatán kapkodja a fejét,
hol ide, hol oda, és várja, hogy a ködös homályból mi-
kor bukkan elõ végre a bizonyosság. Nincs egy fikarc-
nyi kapaszkodó, biztos pont, amihez viszonyítva, iga-
zodva reménykedhet, hogy végül is a z erdõ számára
a lehetséges legjobb döntés született. Úgy tûnik, ismét
rajtunk kívüli erõk döntenek felõlünk, felettünk. De
hát ez nem újdonság, hiszen már 1952-ben is hason-
ló módszerbeli gondokkal küszködtünk. Félreértés ne
essék, nem a végleges döntés jó vagy rossz kérdését kí-
vánom minõsíteni, hanem a döntést befolyásoló szak-
mabéli súlyunkat. De lehet, hogy alulinformált va-
gyok, és a döntést megfelelõ helyzetelemzés szakmai
ajánlattevés elõzte meg.

Egyesületünk életében ismét fontos esemény történt,
hiszen egy elnökségi ciklus végén vagyunk, és mint ed-
dig is, a demokráciára legkényesebbek igénye szerint
lezajlottak a választások.

Mindenek elõtt köszönetet kell mondani az elmúlt
négy év tisztségviselõinek, azért a munkáért, amit vé-
geztek. Mai zaklatott világunkban, ahol a megélhetésért
vívott, sokszor heroikus küzdelemben társadalmi funk-
ciót vállalni bizony embert, olykor családi békét próbá-
ra tevõ feladat. Ezt csak azok tudják, akik komolyan
vették a tagság többségének négy évvel ezelõtti bizal-
mát. Mert bizony van elég teendõnk a saját portánkon
is. Ismételten végig kell gondolni 155 éves Egyesületünk
legfontosabb teendõit, a szakmai kérdéseken túl a tár-
sadalmi elvárásoknak is megfelelõ „erdõigényt” is
kielégítõ tennivalókban. Mielõbb értékelni kell az el-
múlt évek eredményeit, kudarcait egyaránt. Valószínû,
hogy erdõszemlélettel javíthatunk megítélésünkön, és
hosszú távon eloszlathatjuk azokat a rólunk alkotott
hiteket, tévhiteket, amelyek akadályozzák társadalmi
támogatottságunkat.

Ehhez a munkához kívánok erõs hitet, elegendõ erõt
és kitartást, és nem utolsó sorban egészséget.

Pápai Gábor
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