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A Bakonyerdõ Zrt. régi-új székháza
A Bakonyerdõ Rt.
2001-ben tette át
székhelyét Keszt-
helyrõl Pápára. A
pápai megújult
székház avatási
ünnepségén egye-
sületünket dr. Pet-
hõ József elnök és
Ormos Balázs fõ-
titkár képviselte.

Papp Sándor a társaság igazgatósági elnökének köszöntõ-
je után Horváth László vezérigazgató ismertette az azóta Zrt-
vé alakult gazdaság tevékenységét, különös tekintettel a Pá-
pa város és környékének turisztikai, környezeti nevelési, er-
dészeti erdei iskolai programoknak helyet adó, a természeti
értékeiket is bemutató létesítmények szerepére. Dr. Kovács
Zoltán, Pápa polgármestere örömét és reményét fejezte ki,

hogy a székház még hosszú ideig a vá-
rosban marad. Tátrai Miklós, az MNV Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy az MNV Zrt. évi 3-3,5 milliárd forintot fordít
évente az alaptevékenységtõl eltérõ feladatok megvalósításá-
ra. Gõgös Zoltán, az FVM államtitkára gratulált az épület felújí-
tásához, majd átvágták az avatás nemzeti színû szalagját.

Ormos Balázs

Erdészek a Szupermarathonon
Immár ötödik alkalommal vágtak neki az erdészek a
Bécs–Pozsony–Budapest közötti 320 km-es távnak,
amely Európában egyedülálló ultra maratoni verseny.

A rendezvény
immár három fõvá-
rost köt össze, két
országhatáron, két
osztrák tartomá-
nyon, két szlovák
és három magyar-
országi megyén,
Ausztriában 18,

Szlovákiában 9, Magyarországon 17 településen halad keresztül. 
A rajt az Európai Erdõk Hetében október 19-én a bécsi

Ernst-Happel stadionban volt. Október 23-án, nemzeti ünne-
pünkön Budapesten értek célba a legkitartóbbak. A versenyt
végül 32 óra 1 perc 42 másodperces idõvel sikerült teljesíte-
nünk, ami az erdészek hosszútávfutó csapatát a 108 férficsa-
pat közül a 81. helyre jutatta. 

A STIHL-Forest Trapp erdészeti hosszútávfutó csapatot ebben
az évben is szinte „lábukon” vitték a mindennap futó Bakos Ger-
gely és Bakos Péter, a korukat meghazudtolóan teljesítõ Hart-
mann Mihály és Padányi Gulyás Gábor, valamint a futás mellett
a kerékpárral való kísérést is felvállaló Szentpéteri Sándor.

Külön köszönet a szponzoroknak, az Andreas Stihl Keres-
kedelmi Kft.-nek az anyagi és a felszerelésben nyújtott segít-
ségért, a Vértesi Erdõ Zrt.-nek, a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nek, a
MEGOSZ-nak, az OEE-nek, a Magyartölgy Mérnöki Iroda Bt.-
nek (Dr. Tácsik Mihály) és nem utolsó sorban Krizsák Zoltán-
nak a Budapesti Erdészettõl.

Szentpéteri Sándor

Erdészeti erdei iskolák
elismerése
Az Országos Erdei Iskola Program keretében22 erdei iskola
vehette át a minõsített erdei iskola oklevelet Somoskõújfalu-
ban, ahol az oktatási tárca részérõl Simonyi István fõtaná-
csos, a környezet-
védelmi tárca ré-
szérõl Bazsáné dr.
Szabó Mariann
osztályvezetõ ad-
ták át az okmá-
nyokat. 

Az erdészeti er-
dei iskolák közül
négy erdészeti tár-
saság képviselõi
lehettek jelen. Bal-
ról: a Vérteserdõ Zrt.-tõl Kubinyi Balázs erdészetvezetõ, a
Bakonyerdõ Zrt.-tõl Farkas Zsuzsa erdeiiskola-vezetõ, az
Ipolyerdõ Zrt.-tõl Mátyásiné Bán Ágnes, a VERGA Zrt.-tõl
Pintér Eszter erdeiiskola-vezetõ vehették át az okleveleket.
(Jelen volt Szabó Lajos szakosztálytitkár.)

Néhai Kollwentz Ödön, Egyesületünk tiszteletbeli tagja a Gyökerek és
lombokban megjelent életút felvételekor mutatta meg a család tulaj-
donában lévô kétségtelen kuriózumot, a Martinovics-féle összeesküvés
okán kivégzett Sigray Jakab gróf imádságos könyvét, melyet a
kivégzéskor a kezében tartott.
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A harmadik oldal

I smét eltelt egy év. Kinek cammogva lépdeltek a na-
pok, kinek száguldoztak a hónapok. Karácsony tájé-
kán még a leghajszoltabb ember is megáll egy-két

napra, és a karácsonyfa csillogása láttán talán egyébre is
gondol, mint az olykor maga sem akarta hajszára, a ma-
ga sem tehet róla mindennapok gondjaira. Mert a gazdag-
ságnak éppúgy megvan a lélekölõ, egymástól elidegenítõ
hatása, mint a nyomorúság magányának. „Hol a boldog-
ság mostanában…” kérdezi a költõ, s bizony válaszolnunk
kell rá ott a karácsonyfa elõtt állva, mert végül is az em-
ber boldogságra teremtetett. S ha mégsem az? Keresse meg
ki-ki az okát, fogja vallatóra cselekedeteit. Az elfogulatlan,
õszinte válasszal talán közelebb kerülhetünk lelki békénk-
hez, talán felismerjük, hogy „sokat vétkeztünk gondolat-
tal, szóval, cselekedettel és mulasztással”. 

Próbáljuk meg elkülöníteni a materiális valóságot az
embernek adatott lelkiségtõl, és akkor talán rájövünk ar-
ra, hogy valójában a kettõ mily szorosan összefügg. Hogy
nem határolódhatunk el sem az egyiktõl, sem a másiktól.
Hogy a Biblia és a darwini elmélet nincs ellentmondásban
egymással, hogy a természet maga az örökkévalóság.

Az ember a koponyacsontjaitól védett, alig másfél kiló-
nyi szürkeállományával olyan lehetõséget kapott, mely
boldogítója és önpusztítója egyaránt lehet (bizonyára me-
rõ véletlen, hogy az „agy” szószedet után a lexikonokban
az „ágyú” szó szerepel).

De hát az ember gondolkodásra is teremtetett, mely
egyedülálló (?) adottság a földi élõvilágban. A gondolko-
dás sajátos formája a tudomány maga. Kutakodni a való
világ makro- és mikroelemeiben afféle gondolati Bábelto-
rony-építés, hiszen egyre több ismerettel kívánunk isteni
magasságba, a lét rejtelmeibe hatolni.

Erdész révén azonban rá kell jönnünk, hogy a veszély
ott leselkedik, ahol a természetestõl eltérõ folyamatokat in-
dukálunk. 

Karácsony közeledvén, az Erdészeti Lapokban az eddig
megszokottaktól eltérõen több írást, olvashatunk, mely kapcso-
latos a hittel, az erdõszemlélet sajátos nézõpontjával. Tisztelet-
tel kéretik nem felhorkanni mindezen, hanem jó szándékkal
olvasni azokat, s talán így meghittebb lesz a Karácsony.

Pápai Gábor

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!




