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Alapos szervezés és elõkészületek után
végre reánk virradt (igaz már a buszon)
június 12-e, mikor is szekerünk rúdját ta-
nulmányutunk elsõ állomása a Nyírerdõ
Zrt. Debreceni Erdészete felé fordítottuk.
Nyolc órányi utazással a hátunk mögött
déli 12 órára érkezett meg 40 fõs csopor-
tunk a megbeszélt találkozási helyre, ahol
már várt reánk a Kaknics Lajos vezérigaz-
gató által vezetett fogadóbizottság. A szí-
vélyes üdvözlést követõen rögtön na-
gyon ízletes és kiadós ebéddel kínáltak
minket, hogy kellõ mennyiségû energiá-
val és erõvel feltöltõdve vághassunk neki
a szakmai és részben kulturális program-
nak. A szakmai rész elsõ felében a Nyírer-
dõ Zrt.-t ért viharkár által érintett területe-
ket tekintettük meg. Sokszor lehet hallani
tudományos oldalról, hogy a szélsõséges
idõjárásnak az õshonos, termõhelynek
megfelelõ fafajok jobban ellenállnak. A
helyi kollégák tapasztalatai szerint a rette-
netes, óránként akár 160 km-es sebesség-
gel fújó szél ugyanúgy gyufaszálként rop-
pantotta össze az õshonos tölgyet, mint a
nemesnyárasokat. A felújítások minden-
hol szépen növekednek, hála a rendsze-
res ápolásoknak és az odafigyelésnek.
Természetesen a logisztikai központot
nem hagyhattuk ki, ahol meglepõ volt a
sokféle választék és az összetett termék-
skála. Sajnos az idõjárás nem fogadta csa-
patunkat a kegyeibe, így idõ elõtt kellett
betérnünk az erdészet kezelése alatt álló
Bánki Tájházba, ahol Juhász Lajos erdé-
szetigazgató egy prezentáció segítségével
mutatta be részletesen az erdészetet, és
láthattunk képeket az õket sújtó vihar
utáni állapotról is. A tájházban berende-
zett, a térségben használt korabeli mezõ-

gazdasági eszközökbõl készített kiállítás,
valamint a helyi állat-, gomba- és növény-
fajokat bemutató vitrinek érdekes kiegé-
szítõi voltak a programnak. 

A szakmai program zárásaként a Deb-
receni Nagyerdõ védett tömbjét tekintet-
tük meg, ahol érdekes kettõsséggel talál-
koztunk. 

A helyi kollégák elmondása szerint
egy kapavágást nem tehetnek anélkül,
hogy a címlapra és a híradóba ne kerülje-
nek be, míg a másik oldalról elszáradt fák
törzseivel kellett lezárni a nyiladékokat,
hogy egyes debreceni emberek szemétle-
rakását úgy, ahogy meg tudják akadá-
lyozni. Itt is szembesültünk azzal a szak-
mát sújtó komoly problémával, hogy
mindent elvárnak, de semmit sem, vagy
csak nagyon nagy kompromisszumok
árán engedélyeznek a civil mozgalmak és
a természetvédelmi szakemberek. Erdész-
szemmel elszomorító látvány volt látni, az
ország egyik legismertebb parkerdejének
lábon elszáradó szép idõs tölgyerdõit! Ott
bizony foggal körömmel kell küzdeni
egy-egy terület felújításáért! 

Természetesen nem maradhatott ki a
debreceni városnézés sem, nagy élmény
volt megtekinteni a Munkácsy Mihály hí-
res festményeit bemutató kiállítást is. A
nap zárásaként megtekintettük az erdé-
szet épületében mûködõ erdei iskolát és
a kicsi, de annál tartalmasabb sok helyi
vonatkozású elemet felvonultató erdé-
szettörténeti kiállítást. A nézelõdés köz-
ben elkészült a finom vacsora, amit jóízû-
en fogyasztottunk el, jó kis beszélgetés
közepette. Majd már jóval sötétedés után
buszra szálltunk és meg sem álltunk nyí-
regyházi szállásunkig!

Második napon a Baktalórántházi Er-
dészet töltötte be házigazdánk szerepét.
Bíró Imre erdészetigazgató köszöntötte
(természetesen kötelezõ „belépõ” után)
csoportunkat, azonban az idõjárás to-
vábbra is mostohagyerekként kezelt min-
ket, így a szakadó esõ miatt egy, az erdé-
szet mindennapjait bemutató elõadás kö-
vetkezett, majd mikor az esõ csendesedni
látszott, autókba szálltuk és elindultunk ki
a terepre. Sok kolléga, aki még nem járt
ezen a vidéken bizony elámúlt, hogy az
akácon kívül milyen szép  tölgyeseket rejt
ez a dimbes-dombos Baktalórántháza
környéki terület. Rövid megállókat tartot-
tunk az Erdészeti Emlékmûnél és az erdei
futballpályánál, ahol bõvebb ismertetõt
hallottunk a Baktalórántházi Erdészet
közjóléti tevékenységérõl. Útba ejtettünk
több, ígéretes felújítást is, ahol számunkra
furcsa volt, hogy rendszeresen kapálják
és tárcsázzák õket évente jó pár alkalom-
mal. Mint elmondták, a csapadék minden
cseppje érték arrafelé, így a gyomkonku-
renciát a lehetõ legnagyobb mértékben
vissza kell szorítani, a csemeték növeke-
désének érdekében. Sajnos a csapadékos
idõjárás végett jó pár tervezett megálló el-
maradt. Az ebédet az erdészet nagyon
szép, igényesen berendezett központi
épületében költöttük el, majd szusszanás-
nyi pihenõt követõen jöhetett a második
félidõ. Nagyon érdekes volt az akác-mag-
gyûjtés eljárás, valamint az azt megelõzõ,
Száva Tamás igazgatóhelyettes által az
akácgazdálkodásról tartott terepi elõadás.
Természetesen nem hagyhattuk ki a Bak-
talórántházi Erdészet egyik büszkeségét,
az aprítéktermelõ munkarendszert sem.
Ezek után következett a másik büszke-
ség, az ófehértói logisztikai bázis. Csak
ámultunk és bámultunk azon, hogy egy
kis ötletességgel mi mindent lehet készí-
teni a már Európa-szerte híres „Baktaló-
rántházi” akácból! 

Szerencsére ezen a napon sem marad-
tunk kulturális program nélkül. A világ-
szerte híres zarándokhely, a máriapócsi
Basilica Minor, ahol még II. János Pál pá-
pa is megfordult, mindenki számára mara-
dandó emlék marad. Az Erdészetre vissza-
térõben benéztünk a máriapócsi csemete-
kertbe, ahol hallhattunk a számunkra sem
ismeretlen állami csemetermesztés nehéz-
ségeirõl is. A napot egy finom vacsora és
jó beszélgetés foglalta keretbe.

Az éjszakát ismét Nyíregyházán töltöt-
tük, majd reggeli után a Fehérgyarmati Er-
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dészet területe felé fordultunk. Itt Szala-
csi Árpád erdészeti igazgató fogadott
minket szívélyesen egy igazi beregi pálin-
ka kíséretében. Vámosatya községhatár-
ban tekintettük meg a gyönyörû kemény-
fás ligeterdõket, tölgyeseket, sõt még egy
égerláp hétköznapjaiba is betekintést
nyertünk (szombaton). A kevés megma-
radt õshonos erdõt foggal-körömmel vé-
di a természetvédelem, jelentõsen meg-
nehezítve a gazdálkodó mindennapjait. A
természetes felújítások elõtérbe helyezé-
sével, kompromisszumok tömkelegével
próbálnak barátságos együttélést biztosí-
tani.

Ebédre igazi Tisza melléki étekkel,
harcsából készült finom halászlével ked-
veskedtek házigazdáink. A szellem pallé-
rozása ebéd utánra maradt, mikor is a
környék több, szemet gyönyörködtetõ
nevezetességét is megtekintettük. Elsõ-
ként a tákosi, gyönyörû faszerkezetes re-
formátus templomocskát csodálhattuk
meg, ahol egy elbûvölõen aranyos, idõs
néni szép ízes magyar kiejtéssel tartotta
meg a bemutatót. Majd következett a má-
sik, messze földön híres templom, a csa-
rodai kõbõl épült szintén református
templom. Mindkét templomhoz szép
ácsolású fa-haranglábak tartoztak, régi
idõk ácsmestereinek dicsérve keze mun-
káját. Szerencsére Szatmárcsekét, nagy
költõnk, Himnuszunk szülõatyjának falu-
ját sem hagytuk ki. A Kölcsey-házban na-
gyon szép kiállítás emlékezik egyik leg-
nagyobb költõnkre. A temetõ pedig a ma-
ga egyedülálló, csónak alakú fejfáival
nem mindennapi látvány volt. Utolsó ál-
lomásként a Ttúristvándi faszerkezetû ví-
zimalmot ejtettük útba, ahol a mi kedvün-
kért még, az amúgy nem üzemelõ mal-
mot is beindították, valamint megkóstol-
hattuk (a bátrabbak többször is) a helyi
specialitást a „Molnárcseppet”. A vacsora

már a Tisza partján, Vásárosnaményben
ért minket! A búcsúestre eljött minden
kedves vendéglátónk, aki kalauzolt min-
ket a három nap valamelyikén. A vacsorát
követõen a növekvõ jókedv hatására fel-
csendültek a szakmabeliek számára jól is-
mert, selmeci diáknóták is! 

Az éjszaka még Nyíregyházán talált
minket, míg a reggel már a buszon. Ne-
héz szívvel, de vasárnap már hazafelé
vettük az útirányt. 

Ezúton is szeretnénk még egyszer
megköszönni minden kedves nyírségi
kollégának a kiváló, tartalmas progra-
mokat, az emlékezetes gasztronómiai
élményeket, az õszinte barátságot. Kü-
lön köszönjük Fekete György mûszaki
vezérigazgató-helyettesnek tapasztalat-
cserénk elõkészítését és azt a folyama-
tos figyelmet, amelyet csoportunkra
fordított.

Németh János

Az ófehértói logisztikai központban A túristvándi vizimalomnál

Örömmel adunk hírt arról, hogy a közel-
múltban az Országos Erdészeti Egyesület
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára
számos új kötettel gyarapodott. Ide sorol-
hatók a Nyugat-Magyarországi Egyetem
és a Zalaerdõ Zrt. gondozásában megje-
lent könyvek. A Zalaerdõ Zrt. gondosko-
dott arról is, hogy a könyvtárban még
nem, vagy csak egy példányban megta-
lálható értékes kiadványokból további
példányokkal is gazdagodjunk. 

Lády Zsuzsannának, Lády Géza lá-
nyának köszönhetõen édesapja egykori
könyvtárából rendkívül értékes szakköny-
veket kaptunk. Dr. Szikra Dezsõ, egyesü-
letünk egykori fõtitkára ismét fontos kor-
dokumentumokat, könyveket és emlék-
tárgyakat ajándékozott nekünk. A Mezõ-
gazda Kiadó szerkesztõjétõl, P. Szabados
Katalintól az általuk a közelmúltban meg-
jelentetett szép kiadású erdészeti és vadá-
szati szakkönyveket kaptunk. Ormos Ba-
lázs, egyesületünk fõtitkára újabb értékes
szakkönyveket ajándékozott könyvtá-
runknak. 

Örvendetes az a tény is, hogy az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár és a Corvi-
nus Egyetem könyvtárainak fölös pél-
dányaiból, régi könyvrészlegünkbõl

még hiányzó mûveket és folyóiratokat
tudtunk beszerezni és dr. Ádámfi Ta-
másnak köszönhetõen a könyvaukció-
kon való részvételünk is folyamatos. 

A fenti beszerzésekkel könyvállomá-
nyunk több, mint 150 kötettel gyarapo-
dott az elmúlt két hónap alatt, aminek
közel 40%-a az archív részleg állomá-
nyába kerül. 

A könyvtár audiovizuális részlege
rendkívül értékes erdészettörténeti anya-
gokkal gazdagodott a Kisalföldi Erdõgaz-
dasági Zrt. és Greguss László Géza tagtár-
sunk jóvoltából. Ez az Országos Erdésze-
ti Fõigazgatóság által 1961 és 1967 között
megjelentetett erdészeti filmújságok 21
eredeti filmtekercsébõl áll, amelyeket di-
gitalizált formában is megkaptunk. 

Levéltárunk Nagyszalánczy Brunó,
miniszteri tanácsos – aki az 1935-ös erdõ-
törvény kidolgozásának egyik meghatáro-
zó személyisége volt - irataival, személyes
és hivatalos levelezésével bõvült, lányá-
nak, Kotlár Tivadarnénak köszönhetõen. 

Kérjük pártoló tagjainkat, tagtársain-
kat, hogy támogassák a jövõben is
Könyvtárunk ügyét! Köszönjük!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtárunk gyarapodásáról




