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A Nógrád megyei Szécsényben, az im-
pozáns Forgách-kastélyban mûködõ
Kubinyi Ferenc Múzeumban idén im-
már ötödik alkalommal adták át az
Észak-Magyarországi Regionális Ide-
genforgalmi Bizottság (RIB) által alapí-
tott Észak-Magyarország Turizmusáért
nívódíjat. Ezt olyan belföldi természetes
és jogi személyek, valamint önkor-
mányzatok és tourinform irodák kap-
hatják meg elismerésként, akik az
észak-magyarországi régióban kiemel-
kedõ munkát végeztek. A jelenlévõket
dr. Nagy Imre, a RIB elnöke köszöntöt-
te, majd dr. Serfõnõzé dr. Fábián Erzsé-
bet, Szécsény polgármestere szólt a vá-
ros idegenforgalmáról, illetve arról,
hogy 2006-ban õk is megkapták a díjat 

A díjakat dr. Nagy Imre és Hídvéginé
Molnár Judit, a regionális marketing
igazgatóság igazgatója adta át. Borsod-
Abaúj-Zemplén és Nógrád megyei vállal-
kozások mellett ez évben megkapta a dí-
jat az Egererdõ Zrt. is: amint az értékelés-
ben elhangzott, a cég szilvásváradi erdé-

szete által üzemeltett, a Szalajka-völgy
egyik fõ nevezetességét jelentõ erdei kis-
vasút magas szinten látja el feladatát, je-
lentõségét pedig mi sem jelzi jobban,
minthogy évente 220 000–250 000 utas

veszi igénybe szolgáltatásait. A díjat –
szép kivitelû, nagy méretû, Szász Endre
grafikával díszített vázát – Pallagi László,
az Egererdõ Zrt. vezérigazgatója vette át.

Faragó Zoltán

Díjazott az Egererdõ Zrt. is

A hazai sajtó után a nemzetközi média is
felfigyelt a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdésze-
ti Zrt.-nél folyó nyírfajd visszatelepítési
programra. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban megjelenõ Safari Magazine ve-
zetõ szerkesztõje, Jay Ann Cox novem-
ber elején látogatott Magyarországra,
hogy megismerkedjen a 2005-ben elin-
dított kísérlettel. A világ számos országá-
ba eljutó, közismert lap legújabb – most
megjelent – számában egy teljes oldalt
szentel a témának. Fotókkal illusztrálva
mutatják be a programot, megemlítve,
hogy a Safari Club International szakmai
és anyagi segítséget nyújt hozzá. 

Jelenleg a Gúthi-, a Halápi- és a
Hajdúhadházi Erdészetek területén, négy
helyen, speciális volierekben vannak a
madarak: összesen 40 kakast és 42 tyúkot
gondoznak az erdészek. Az érdeklõdés
folyamatos, a program pedig idén is to-
vább bõvül. A Bockereki és a Baktalóránt-
házi vadásztársaság biztosan csatlakozik
a kezdeményezéshez, a második félév-
ben pedig újabb nyírfajdokat hozunk Né-
metországból – mondta Kaknics Lajos, a
NYÍRERDÕ Zrt. vezérigazgatója.   

Idézet a lapból:

„A Nemzetközi Szafari Klub Közép-
Magyarországi Egyesülete

támogatja a nyírfajd-visszatelepítést
Északkelet-Magyarországon, a román-
és ukrán határ közelében egy csodála-
tos erdõterület található a kis falvak és
gondosan megmûvelt földek között. Az
éghajlat kellemes, a vizek tiszták, a vad-
világ gazdag – kivéve egy fajt. A régi
idõkben ezek az erdõk adtak otthont a
nyírfajdnak (Tetrao tetrix), mely itt hal-
latta különös párkeresõ hangját és gya-
korta feltûnt a dürgés idején. Több ezer
madarat tartottak számon, egészen az
1887-88-as kegyetlen télig, amikor szá-
muk drámaian lecsökkent. Sajnos a
zsákmányolás, az élõhely hiánya és az
örökös háborgatás egyre több helyrõl
szorította ki a madarakat Európából,
különösen Magyarországról. A nyírfajd
jellegzetessége a kakas feltûnõ megjele-
nése a dürgés idején, és jól kivehetõ
hangos, trillázó hívóhangja. A fekete
tollazat és a vörös szakáll a hófehér fol-
tokkal párosulva különösen figyelemre

méltó. Bár az IUCN elõírásai szerint
nem számít veszélyeztetett vagy fenye-
getett fajnak, ezek a madarak mégis
fontosak a magyar vadászoknak, mind
a hagyományos magyar vadvilág, mind
a biodiverzitás megõrzése érdekében...

...A pénzügyi hozzájáruláson kívül
az immár 110 tagú Magyarországi Egye-
sület (melyet 2005-ben 25 taggal alapí-
tottak) ígéretet tett, hogy a program ki-
terjesztéséhez szakmai hozzáértésével
és segítségével is hozzájárul...”

Vereb István

Nemzetközi visszhangja
van a nyírfajd-programnak



Tartalom

Beszélgetés dr. Faragó Sándorral ....................................38

Kollwentz Ödön:
Az erdészeti felsõoktatás kezdete ....................................40

Puskás Lajos:
„Non scolae, sed vitae discimus!” ....................................44

Fontos látogatás a vagyonkezelõnél ................................45

Hírek, tudósítások ..........................................46

Csuka Imre: A magánerdõ-tulajdonos és 
az erdõgazdálkodó viszonya..........................47

Mizik András: A keménylombos sarangolt 
választékok piaca (prognózis kísérlet) ............................49

Solymos Rezsõ:
Sopronpuszta-Sopron-Nagycenk ....................................50

Ragasztó menti meg az õsfákat? ......................................52

„Hasalok a fûben” pályázat ..............................................53

Lakatos Ferenc:
A vörösfenyõtû aknázómoly
(Coleophora laricella) ..............54

Horváth Béla–Szabó József:
Közös ausztriai tanulmányút....56

Andrési Pál:
Könyvtáravató Ásotthalmon ............................................58

Dobó István:
Erdészek a társadalomban................................................59

Kertész József:
Erdõk a közjóért, tanulmánykötet....................................60

Zétényi Zoltán:
A sajóládi erdõ szomorú története ..................................61

Híroldal ............................................................................66

Egyesületi hírek ................................................................67

Szeniorok Tanácsa évzáró rendezvénye ........................68

INNO LIGNO SOPRON ....................................................71

Észak-Alföldi  Tájfutó  Majális 1–2. napja ........................71

Csépányi Péter:
Jelölõversenyek és értékelésük........................................72

ERDÉSZETI LAPOK • Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata CXLIII. évfolyam 2. szám (február)
FÔSZERKESZTÔ: PÁPAI GÁBOR • A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: HARASZTI GYULA

A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: Bartha Dénes, Detrich Miklós, Lengyel László, Puskás Lajos, Sárvári János.
SZERKESZTÔSÉG: 1027 Budapest, Fô u. 68. Telefon: 201 62 93, fax: 201 77 37 • Mobil: 06 30 97 15 255 • e-mail: erdlap@mtesz.hu
www.erdeszetilapok.hu
KIADÓ: Országos Erdészeti Egyesület, 1027 Budapest, Fô u. 68. • FELELÔS KIADÓ: DR. PETHÕ JÓZSEF elnök

Nyomdai munkák: INNOVA-PRINT, Budapest • Felelôs vezetô: ifj. Komornik Ferenc
A kézirat lezárva: 2008. február 8.
ISSN 1215-0398
Terjeszti az Országos Erdészeti Egyesület. Felvilágosítást a lappal lapcsolatban az Egyesület ad. Megjelenik havonta.
A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosok a szerkesztô véleményével, azok tartalmáért min-
denkor a szerzô felel. Honoráriumot megegyezéssel csak felkért írásokért, illetve grafikai munkákért fizetünk.
A címlapon: Selmecbánya fõutcája. Fotó: Pápai Gábor.

A harmadik oldal

ANyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kara az idei év-
ben jubileumi rendezvényso-

rozattal ünnepli az erdészeti felsõok-
tatás 200. éves évfordulóját. Az ün-
nepségsorozat 2008. február 28-án
10.00 órakor az Alma Mater Kiállítás
megnyitásával kezdõdik, amely az Erdészeti
Múzeumban október végéig tekinthetõ meg. A kiállításon
1735-tõl napjainkig mutatjuk be az Akadémia történeté-
vel kapcsolatos relikviákat, dokumentumokat. A kiállítá-
son belül külön egységként jelenítjük meg a ma is élõ, vi-
lághírû selmeci diákhagyományokat. A megnyitót követõ-
en a Botanikus Kertben avatjuk fel a Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kara által ajándékozott ko-
hász szobrot. A délután folyamán 13.30-kor a Kar Erzsé-
bet kerti új oktatási épületében vitafórum tartunk az erdé-
szeti felsõoktatásról. A vitafórumot Prof. dr. Náhlik And-
rás, az Erdõmérnöki Kar dékánja nyitja meg, majd Prof.
dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rek-
tora mond köszöntõt. 

A vitafórumon elsõként Prof. dr. Koloszár József  egye-
temi tanár „Az erdõmérnök képzés múltja, jelene és jövõ-
je” c. elõadása hangzik el, melyet dr. Heil Bálint  egyetemi
docens „Az erdõmérnök MSc képzés felépítésének összeha-
sonlítása európai és észak-amerikai példákkal” c. elõadá-
sa követi. A felkért elõadók sorát dr. Frank Norbert  egye-
temi docens „Elhelyezkedési lehetõségek az erdészeti BSc és
MSc oklevéllel rendelkezõ szakemberek számára Európá-
ban és Észak-Amerikában” c. elõadása zárja.

A vitafórum felkért hozzászólói Kiss János, az FVM Ter-
mészeti Erõforrások Fõosztályának fõosztályvezetõje, Wis-
novszky Károly, a MgSzH Központi Erdészeti Igazgatóság
fõigazgatója, dr. Pethõ József, az OEE elnöke, Barkóczi Ist-
ván, a SEFAG ZRt. vezérigazgatója, Horváth László, a
BAKONYERDÕ ZRt. vezérigazgatója, Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke és Mocz András, a Mocz és Társa Magán-
erdészet igazgatója lesznek.

Az egész évet átölelõ jubileumi ünnepségsorozat fõren-
dezvényei szeptember 9-10-11-én lesznek, melynek kere-
tén belül az Erdõmérnöki Kar számos könyvbemutatóra,
programra és szakmai, baráti találkozóra várja vendége-
it. Ízelítõ a tervezett programokból: háromkötetes egyetem-
történeti Almanach könyvbemutatója, Botanikus Kerti
szobrok információs tábláinak felavatása, a 200 év jegyé-
ben összevont ünnepi szakestély, tanévnyitó ünnepség,
valétaelnökök találkozója, díszünnepség, szalamander
stb. A hangulatról egész napos disznótoros, cantusok ver-
senye és nótadélután gondoskodik.

Dr. Varga Viktória – Varga Tamás




