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telt több, mint négy évtized „viharai”
során sikeresen valósított meg, s ame-
lyet jól jellemez tagjaink munkahelyei-
nek a teljesség igénye nélküli felsorolá-
sa: az erdõrendezés és az erdõfelügye-
let mindenkori fõvárosi szervezetei, a
természetvédelem mindenkori fõható-

sági és fõvárosi szervezetei, OT, ERDÕ-
TERV-ERFATERV,ERDÉRT,ERTI,OMMI-
MMI, Fagazdasági Egyesülés-FAGOK,
ÁGOK, TOT-MOSZ, AGROKER, STA-
GEK, KOEK MAVAD Rt., UVATERV,
IUCN, ÁVÜ-ÁPVRt., EU Bizottság, Pilisi
Parkerdõgazdaság, Állami Biztosító,

Mezõgazdasági Múzeum, Fõvárosi Ön-
kormányzat, honvédségi Erdészet,
szakmai Szakszervezetek, szaksajtó
Szerkesztõségek stb.

Holdampf Gyula
OEE Budapesti FVM Helyi Csoport

elnöke

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõk
a közjóért és Közönségkapcsolatok szak-
osztálya 2009. november 12-13-án tar-
totta soron következõ kihelyezett szak-
osztályülését. A szakosztálytagokat
ezúttal az Északerdõ Zrt. látta vendégül
Zemplénben. A kihelyezett ülés résztve-
võit Papp Gyula, az Északerdõ Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese a sátoraljaújhelyi
Polgármesteri Hivatal dísztermében fo-
gadta. 

Dobó István, az Erdõk a közjóért szak-
osztály elnöke üdvözlõ beszédében el-
mondta, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület történetében egyedülálló vál-
lalkozásba fogtak. Az erdõk a közjóért
kötet elsõ kiadása 2007-ben jelent meg,
átdolgozott második kiadása nemrég ké-
szült el 2200 példányban. Ebbõl a tervek
szerint valamennyi, legalább 500 lakossal
rendelkezõ hazai település polgármeste-
re kézhez fog kapni egy példányt a kö-
vetkezõ idõszakban. A kötetben azokat a
korszerû erdõgazdálkodással kapcsolatos
legfontosabb ismereteket foglalták össze,
melyek a nem hagyományos erdészeti te-
vékenységek közé tartoznak. 

A védett értékek bemutatásához meg-
felelõ infrastruktúrára van szükség, eze-
ket a látogatók igényeinek megfelelõen
kell kialakítani. Kiemelte azt is, hogy az
erdészszakmán belül már megindult a pa-
radigmaváltás, melynek célja a folyama-
tos erdõborítás elérése, ennek megfelelõ-
en megindultak az átalakító munkálatok
is. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely
polgármestere az Erdõk a közjóért tanul-
mánykötet átvétele után elhangzott kö-
szöntõjében kiemelte, hogy az elmúlt
idõszakban is szoros együttmûködés volt
a város vezetése és az Északerdõ Zrt. kö-
zött. A város közjóléti fejlesztéseivel kap-
csolatban elmondta, hogy a társaság ke-
zelésében lévõ területen, a libegõ szom-
szédságában négyszintes kalandparkot
létesítettek. Ugyancsak a tervek között
szerepel egy tanösvény kialakítása is. 

A szakosztálytagok a Sátoraljaújhelyi
Kalandpark építésének részleteivel a
helyszínen ismerkedhettek meg. Szappa-
nos István üzemvezetõ elmondta, rész-

ben uniós forrásból épül Közép-Európa
leghosszabb (2270 m) bobpályája, mely-
nek összköltsége 280 millió forint. Itt lesz
Európa leghosszabb mûanyag sípályája
is, melynek hossza eléri majd a 410 mé-
tert. A beruházás összköltsége 198 millió
forint. A tervek között szerepel az 514
méter magas hegyen egy panoráma-kilá-
tó, illetve hazánk elsõ símúzeumának
megépítése is. 

A libegõ, illetve az idén nyáron meg-
nyitott bobpálya az elmúlt három hónap-
ban összesen 82 ezer látogatót vonzott. A
bobpálya kipróbálása után Füzérre érve a
szakosztálytagokat Horváth Jenõ polgár-
mester fogadta, aki szintén kapott egy
példányt az Erdõk a közjóért kötetbõl. A
polgármester a település életérõl szólva
elmondta, szlovák partnereikkel közösen
beadtak egy pályázatot, és az így elnyert
forrásból felújítják az egykori történelmi
utakat. Az út kerékpárútként, illetve fa-
anyagszállításra fog szolgálni. A település
korábban erdõgondnoksági központ
volt, ezért rendbe hozzák az erdészeti
emlékhelyeket is. 2009. november 10-én
Füzéren tartották a tervezett zempléni
nemzeti parkról szóló megbeszélést, me-
lyen 30 polgármester, 40 gazdálkodó, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um munkatársai, valamint az Északerdõ
Zrt. képviselõi vettek részt. Miután a ter-
mészetvédelmi kezelési terv és a társadal-
mi elfogadottság is hiányzik, a helybeliek
nem támogatják a nemzeti parkká nyilvá-
nítást. A látnivalókban gazdag nap végén
a szakosztálytagok a Füzéri várhegy tete-
jérõl csodálhatták meg a környezõ he-
gyekre nyíló kilátást, majd következett a
háromhutai vadászházban található szál-
lások elfoglalása. 

November 13-án a Hegyközi Erdészet
területén található közjóléti létesítmények
(kilátó, illetve védkunyhó), majd Pálhá-
zán az Erdészeti Múzeum megtekintése
szerepelt a programban. Ezt követõen
Füzérradványra vezetett utunk, ahol a
kastélyt, illetve annak parkját tekintettük
meg. A helyreállítási munkálatokról Bo-
zsó Gyula, az Északerdõ Zrt. által végzett
felújítások irányítója adott tájékoztatást. A

Füzérradványban található kastély ha-
zánk egyik legnagyobb kastélya, mely a
XIX. század második felében, Károlyi Ede
építkezései nyomán nyerte el jelenlegi
formáját. A késõreneszánsz kastélyt 1857-
1859 között Ybl Miklós tervei alapján épí-
tették át romantikus-eklektikus stílusban.
A reneszánsz kastély belsõ kialakítása
Károlyi Ede fiának, Lászlónak a nevéhez
fûzõdik. 1936-37-ben a kastélyt a kor kö-
vetelményeinek megfelelõen luxusszál-
lóvá alakították át, mely rövid idõ alatt
nemzetközi hírnevû gyógy- és üdülõ-
hellyé vált. A II. világháborút követõen az
épületet államosították, majd 1948-tól
1991-ig tüdõszanatóriumként mûködött.
1995-ben kezdõdtek az épület helyreállí-
tásához szükséges kutatások, a felújítási
munkálatokat 1996-ban kezdték el. 

A kastély jelenleg múzeumként mû-
ködik. Az épületet 140 hektár kiterjedé-
sû festõi arborétum veszi körül, mely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb
és legnagyobb parkja, 1975 óta termé-
szetvédelmi terület. Az egykori gyümöl-
csöskertbõl a Károlyi-család tájba illõ an-
golparkot alakíttatott ki, az õshonos fafa-
jok mellett számos ritka tûlevelû, illetve
lombhullató fa- és cserjefajt telepítettek.
Emellett két tavat is létesítettek, melye-
ket sétautak vettek körül, ahol számos
vízimadár talált otthont. A vagyonkezelõ
Északerdõ Zrt. irányításával a helyreállí-
tási munkálatok 2004-ben kezdõdtek, a
területet kitisztították, megindult a nö-
vényzet felmérése. A park eredeti álla-
potának helyreállításához szükséges
mintegy 200 millió forintot a „Gyûjtemé-
nyes növénykertek és védett történeti
kertek megõrzése és helyreállítása” cí-
men kiírt KEOP-2009-3.1.3 kétfordulós
pályázatból kívánják biztosítani. 

A 2010-ben benyújtandó tervben a
park vizes élõhelyeinek rehabilitációja, a
hidak helyreállítása mellett a kipusztult
növényfajok pótlása, valamint az értékes
famatuzsálemek felmérése, megõrzésé-
nek kidolgozása is szerepel. A kétnapos
rendezvény a senyõi vadászházban ért
véget.

Papp Mónika

Kihelyezett szakosztályülés a Zemplénben




