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született, 32 éves, egyetemi pszicholó-
gus végzettségû, a zólyomi erdészeti
szakiskolában is oktatott. A selmeci
munkaerõ-gazdálkodási  hivatal élérõl
választották polgármesterré. Angolul jól
beszél. Édesapja kohómérnökként a
helyi akkumulátorgyárnál dolgozik.

A legfontosabb tárgyalásra 2008. fe-
bruár 28-án került sor Sopronban. A
Nyugat-magyarországi  Egyetem az Er-
dészeti Tanintézet alapításának 200. év-
fordulóján „Alma Mater” kiállítást ren-
dezett az Erdészeti Múzeumban. A sel-
meci Bányászati Akadémián 1763-óta,
tehát kezdettõl fogva oktatták a bánya-
mûvelés során biztosítóanyagként, a víz-
emelõ és ércelõkészítõ gépek hajtásá-
hoz nélkülözhetetlen fa-ellátás szaksze-
rû termelését, de önálló intézményként
I. Ferenc király 1807. december 17-én
alapította az erdészeti intézetet, Henrik
David Wilckens kinevezésével.

A két város közös múltjában gyökere-
zõ kapcsolattartás szentesítésére, a test-
vérvárosi szerzõdés ünnepélyes aláírásá-
ra 2008. június 28-án, a Városháza nagy-
termében került sor, a selmeci delegáció,
a soproni országgyûlési és képviselõ-
testület tagjai, az egyetem vezetõsége és
a város története iránt érdeklõdõk elõtt.

A himnuszok elhangzása után Fodor
Tamás polgármester köszöntõjét mond-
ta el, lényegét a következõkben foglal-
juk össze.

A város életében mindig nagy ese-
mény a testvérvárosi szerzõdés, melynek
fõ célja a városok polgárai között terem-
tendõ belsõ kapcsolat. 10 testvérváros
közül kettõnek van történelmi gyökerû
kötõdése Sopronhoz: Bad Wimpfennek,
ahol az 1946-ban kitelepítettek találtak új
otthont és Selmecbányának.

Selmec és Sopron történelmi fejlõdésé-
ben sok a hasonlóság. Selmec 1245-ben
kapott városi rangot, Sopron 1277-ben lett
szabad királyi város. Az 1763-ban alapított
Bányászati Akadémia 1919-ben Sopronba
került, a mai Nyugat-magyorországi Egye-
tem jogelõdjének tekintendõ. Thurner Mi-
hály, a nagyhírû polgármester történelmi
helyzetfelismerése és kitûnõ szervezése
adott új otthont a helyét keresõ õsi iskolá-
nak. Az akadémia elõdjét jelentõ bányais-
kola hírneves tanára, Mikoviny Sámuel ne-
vét 1947-óta szép utca viseli a Lõvérek al-
ján. A kapcsolat akkor lesz igazán gyümöl-
csözõ, ha a múzeumi-levéltári, továbbá az
egyetemi eddig is jól mûködõ tevékenység
kibõvül a városok polgárai közötti kötõ-
déssé. A kulturális együttmûködés, az ün-
nepi hetek kiaknázható lehetõségeket je-
lentenek. Mindkét város szép környezet-
ben fekszik, így az idegenforgalom is na-
gyobb távlati esélyt kaphat. Végül megkö-
szönte azok tevékenységét, akik eddig is
együttmûködtek a két város közelítésében.

Pavol Balzanka beszédében hangoz-
tatta, hogy a szerzõdéssel új idõszak

kezdõdik a két város történelmi kap-
csolatainak ápolásában és az eddig
elért eredmények növelésében.

Fodor Tamás felolvasta a hét pontból
álló szerzõdés szövegét, melyet a megje-
lentek további terjesztés céljából, magyar
és szlovák nyelven leírva kézhez kaptak.

A szerzõdés azon a meggyõzõdésen
alapul, hogy a két város lakosai és in-
tézményei közötti kapcsolatok elõsegí-
tik a határon átnyúló társadalmi és gaz-
dasági együttmûködést. Hozzájárul az
1763-ban Selmecbányán alapított Aka-
démia hátrahagyott öröksége – az úgy-
nevezett selmeci szellem – megõrzésé-
hez. Elõsegíti az oktatási, kulturális és
közmûvelõdési intézmények közös te-
vékenységét. Támogatja az együttmû-
ködést a mûvészeteket, a sportot és az
ifjúságot érintõ kérdésekben. Megszer-
vezi az idegenforgalmi események is-
mertetésében a médiafelületeken egy-
más rendezvényeinek népszerûsítését.
Lehetõvé teszi utaztatások révén is,
hogy a városok lakói egymást szemé-
lyesen is megismerhessék.

A rendezvény az egyetemi ifjúság
selmeci eredetû dalainak éneklésével
és a bányászhimnusszal ért véget.

A következõ idõszakban a városaink
polgárain múlik, hogyan használják ki a
testvérvárosság nyújtotta lehetõségeket
a jövõben. 

Molnár László

Tapasztalatcsere, valamint együttmûkö-
dési megállapodás elõkészítése a ro-
mán és a magyar erdészek között –
ezek voltak a legfontosabb elemei an-
nak a szakmai útnak, amelyre a ROM-
SILVA erdészeti közhasznú társaság
meghívására utaztak a szomszédos or-
szágba a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt., valamint a Szombathelyi Erdészeti
Zrt., munkatársai. Az egyeztetésen a
ROMSILVA-t Apostol Cristian, kereske-
delmi igazgató, valamint Petre Garga-
rea, a vadászattal és vízkultúrával fog-
lalkozó fõosztály vezetõje képviselte. A
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. ré-
szérõl Kaknics Lajos vezérigazgató, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. képvisele-
tében pedig Kronekker József vezéri-
gazgató vett részt a tárgyaláson. 

Memorandumban rögzítették a részt-
vevõk, hogy a két fél együttmûködik ha-
tárokon átnyúló, európai uniós progra-
mok kidolgozásában és megvalósításá-
ban, illetve kezdetét veszi közös álláspont

kidolgozása a távlati erdõgazdálkodási
menedzsment területén. Tapasztalatcseré-
re az erdõvédelem, a faanyag-forgalmazás
és marketing, valamint a természetközeli
vadgazdálkodás és a vadvédelem terén
nyílik elsõsorban lehetõség. Közös vad-
gazdálkodási és vadvédelmi programok
megvalósítása, mûszaki és tudományos
információcserék, erdõ- és vadgazdálko-
dási szakemberek tanácskozásai mellett
konferenciák, szimpóziumok, workshopok
szervezésére is lesz majd mód.    

A szakmai úton alkalom nyílt a 3,4
millió hektár állami tulajdonú erdõt ke-
zelõ, jelenleg 22 ezer embert foglalkoz-
tató ROMSILVA erdélyi és moldovai
munkájának megismerésére is. A ma-
gyar szakemberek tanulmányozták a
margineai Codrul Voivodesei vadasker-
tet, amely 2004 óta 420 hektáron mûkö-
dik. (A hazai delegáció tagja volt az ilyen
kerteknél használatos kerítések építésé-
nél nemzetközi tapasztalatokkal rendel-
kezõ Cont-Eco Kft. ügyvezetõ igazgató-

ja, dr. Vargyas Csaba is.) A Vanatori-Ne-
amt természeti park után a Dragos Voda
bölényrezervátum következett, ahol je-
lenleg 24 bölény él. A tervek szerint két
éven belül megkezdõdhet a korábban
erre õshonos állatok visszatelepítése a
természetbe. Itt természetesen szóba ke-
rült a NYÍRERDÕ Zrt.-nél hasonló céllal
zajló nyírfajd program is. 

Két méntelep (Dubrava és Radauti)
és a targu neamti fafeldolgozó üzem
meglátogatása mellett a Slatioara évszá-
zados erdõ tanulmányozására is mód
nyílt. Az 1066 hektáros területet a ro-
mán erdészek próbálják megõrizni ter-
mészetes valójában: itt nem folyik sem-
milyen erdõkezelési vagy kitermelési
tevékenység. A fõként fenyõfélékkel,
bükkösökkel és tiszafákkal borított te-
rületen nem ritkák az 50-60 méteres tör-
zsek sem. Az élõvilágot medvék, szar-
vasok, farkasok, fajdkakasok, és ba-
goly- valamint hollófélék színesítik. 

Vereb István

Magyar–román együttmûködés




