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tárõrök utolsó figyelmeztetésként már a
teljes állomány elkobzásával fenyege-
tõztek. Vagy legalább Julist – az idõ-
sebb vezértehenet – akarták elvinni. Ju-
lis nyomát már az újonc határõr is is-
merte a friss tárcsázáson. Mindig õ volt
az elsõ, aki sajnos vitte maga után a
csordát is. Még a kocák is mentek vele.

De most nem volt semmi baj. A szü-
lõk elmentek a nyírbátori vásárba, de
erõs figyelmeztetéssel otthon hagyták
Janikát, az erdészeti technikumban elsõ
osztályos fiukat állatõrzésre. Janika vi-
szont – élve a szabadsággal – fontosnak
tartotta a közelben kapáló erdõmûvelõ
lányok ellenõrzését. Érthetetlen módon
kicsit elidõzött. Mire észbekapott, az ál-
latállomány már olyan mélyen legelt ro-
mán területen, hogy alig látta.

Meditálásra itt nem maradt idõ, mert
közeledett a román határõrök vizitje.
Felkapta hirtelen apja 45-ös gumicsiz-
máját és sajnos tiszta nyomokat hagyva
átrohant a határsávon. Megfordította a
jószágokat, könnyen jöttek érezték,
hogy bûnösek. Majd a határsávnál fel-
pattant  Julis hátára – hogy lehetõleg fö-
lösleges nyomot ne hagyjon – és haza
kormányozta a csapatot, akik egy ideig

még bámulták Janikát, várva az ilyen-
kor megszokott verést. De ez most el-
maradt. 

Janinak fontosabb volt, hogy – társa-
dalmi munkában – még egyszer ellenõ-
rizze a kapálókat. Egyesek megesküd-
tek volna rá, hogy a süldõ erdész a le-
maradókat a szoknya alá nyúlással ösz-
tökélte némelykor. A brigádra nézve –
úgy látszik – nem hatott serkentõen ez
a zseniális munkavezetõi találmány.
Egyre többen lettek a lemaradók.

Akkortájt a nagy hõségekben illet-
lenségnek számított bugyit hordani.

Na, Janika éppen, hogy hazaért már,
a szülõk is megjöttek. Gyors, de igen kri-
tikus szemle után a papa már valami di-
cséret-félét mormogott a foga között, mi-
kor a józan ész határát súroló sebesség-
gel bevágódott a nyírábrányi határõrlak-
tanya GAZ gépkocsija. Még az, de a leg-
magasabb rangú körzeti parancsnokok
szálltak ki belõle, némelyiknek a szája
rángatózott. Azonnal rátértek – vészjós-
lóan fojtott hangon – jövetelük céljára,
miszerint elsõsorban nem is a jószágok
szomszédolása volt a magas delegáció
kiszállásának kiváltó oka, hanem a tisz-
tán kivehetõ 45-ös gumicsizma-nyom,

melyik nyom nem jött vissza. Ezért  tú-
loldalon már nagy mélységben kiemelt
mozgósítással keresik a Magyarországról
„átdobott” diverzánst. És záros határidõn
belül elfogadható jelentést kell a külügy-
minisztériumba küldeni.

De sajnos nem hozott eredményt – a
személy kilétére – sem a fenyegetés,
sem a nem éppen szalonképes néhány
népies kifejezés használata sem.

Majd kényszerû távozásuk után – a
rejtélyeket gyûlölõ – házigazda kiszá-
mított mozdulatokkal lecsatolta apjától
örökölt „jutasi õrmesteri” nadrágszíját
és néhány perc múlva megoldódott a
közelmúlt legveszélyesebb „kém átdo-
bási” ügye. Még ha egy kicsit csattanó-
sabbra is sikerült az akció Janika szem-
pontjából.

Lassan, lassan aztán elültek a hullá-
mok a – még a Varsói Szerzõdés harmó-
niáját is veszélyeztetõ – határsértés
ügyében. Ráadásul a Julis tehén és tár-
sai kirándulása is büntetlenül maradt a
nagy zûrzavarban.

Felejthetetlenül szépek és romanti-
kusak voltak azok az idõk. Különösen a
nyári hónapokban.

Szöõr Levente

A magyar pusztával ismerkedtek
szeptemberi találkozójuk alkalmával
az Országos Erdészeti Egyesület Deb-
receni Helyi Csoportjának nyugdíja-
sai. 

Másféltucat idõs szakember fo-
gadta el a szervezõk meghívását. Az
összegyûlteket Hortobágyon a cso-
port elnöke, Sípos Géza köszöntötte,
aki a közelmúltban vehette át az
Egyesület egyik legrangosabb kitün-
tetését, a Bedõ Albert emlékérmet. A
rendezvény házigazdája a Hortobá-
gyi Természetvédelmi és Génmegõr-
zõ Nonprofit Kft. volt. Elsõként Gen-
csi Zoltán igazgató mutatta be a tár-
saság mûködését, ezt követõen pe-
dig a puszta történetérõl kaptak tájé-
koztatást az erdészek, és az õshonos
magyar állatfajták megnézésére is ju-
tott idõ. A jó hangulatú programot
kötetlen beszélgetés zárta – tájékoz-
tatott Tölgyfa Gábor, a Helyi csoport
titkára.

Kép és szöveg: Vereb István

Hortobágyon jártak a
nyugdíjasok

A pusztán még az ôsi jól bevált gémeskútból
merik a vizet

A szép látványtól a jelenlévôket hatökrös
szekérrel sem lehetett elvontatni

Új kiadvány a fáról, a fa
misztériumáról:
Láttalak felnõni

Egy 400 évig tûzben álló, és el nem égõ
fakémény; bükkfák, melyek nem reped-
nek; a különös cirbolyafenyõ; lucfenyõk,
melyeket egyetlen szú sem akar elfo-
gyasztani; az energiaszállító erdõ; a fa
misztériuma: csodálatos utazásra hívja ol-
vasóit Erwin Thoma – az õsi és új élet fel-
fedezésére a fával, erdõvel és holddal.

A finnek többet szeret-
nének kihozni az erdeik-
bõl; erdészeti, erdõipari
közvéleménykutatás 
16 éve visszatérõen elvégzett, a finn er-
dõgazdálkodás és erdõipar megítélését
mérõ közvéleménykutatás 2009. évi fel-
mérésének eredményeit ismerteti egy
cikk a Finn Erdészeti Szövetség által
mûködtetett forest.fi honlapon. Figye-
lemre méltóak a megállapítások, illetve
a már több mint másfél évtizedes rend-
szeresség és módszeresség a köz véle-
ményének pontos megismerésére.

(Fatáj)




