
– Gyõzni?! – Bizony, alig gyõztük az új
ismeretek – nekünk valóságos dendro-
massza – befogadását a Budakeszi
Dendrológiai Herbáriumban tett látoga-
tásunk alkalmával. December elején
ötünket fogadták a házigazdák, a legu-
tóbb a budakeszi arborétumi sétán
megjelentek közül.

Az eddigi gyûjteményt mintegy ne-
gyedszázados expedíciós munka –
egyesült államokbeli intézmények kb.
negyedmillió $, a hazai költségvetés
több tízmillió Ft, intézmények és magán-
személyek további támogatásának, va-
lamint, többszáz fõ közös munkájának
köszönhetõen – alapozta meg. Konzer-
válási, katalogizálási munkák után, a tí-
pus-anyagaival, teljességre törekvõ
részgyûjteményeivel, a szûkülõ termé-
szeti világunk korában valós értéke már
alig fejezhetõ ki.

A mára 200 ezer tételes gyûjtemény
létrehozásán, szállításán, feldolgozá-
sán, értékelésén, elhelyezésén, gondo-
zásán, közkinccsé tételén közvetlenül
dolgozó tucatnyi kutató és asszisztens,
az 1970-es évek közepén létrehozott
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célkitûzését követve, törekedett és tö-
rekszik megismerni, megismertetni a vi-
lág mérsékeltövi és a csatlakozó szub-
trópusi-mérsékeltövi határterületek ro-
hamosan fogyó és változó fás növény-

zetét és termõhelyeit. A begyûjtött,
megõrzött kísérleti anyagok, a mára el-
pusztult eredeti termõhelyi gyûjtéseket
is pótló, kiemelkedõ eszmei és valós ér-
tékeket képviselnek.

Az 1990-es évek második felében, a
Pilisi Parkerdõ Rt. (ma Parkerdõ Zrt.) az
addig kihasználatlan üzemi épületét fe-
lújítva, területet biztosított az Amerikai
Egyesült Államok (Boston) után, Ma-
gyarországra (Budapest, Budakeszi) is
kiterjesztett munkához. A dendrológu-
sok által az évtized elsõ felében, Kíná-
ban, Tajvanon, Japánban, Mexikóban,
az USA-ban és Óceániában gyûjtött ex-
pedíciós tételek, szintén a Parkerdõ Rt.
anyagi és technikai teherviselésével ke-
rültek ide, a Budakeszi Erdészethez. A
feldolgozást és értékelést, elhelyezést, a
Parkerdõ Rt. által újonnan beszerzett
vagy szerkesztett eszközök mellett, se-
gíti a közelben létrehozott karantén-
kert, a fûtetlen növényház, a kiterjedt
tároló hely. 

Az idõközben közhasznú alapítvány-
ból kft-vé alakult munkatársi közösség, a
Parkerdõ Zrt. megbízásából, vállalkozó-
ként kezeli az itteni herbáriumi gyûjte-
ményt, ugyanakkor a rendelkezésére bo-
csátott területen tematikus elhelyezéssel
alakít ki bemutató sétaösvényeket. Az ex-
pedíciók során szerzett és addig rendsze-
rezett ismereteket, felfedezéseket (!),
2000-ben könyvbe foglalva adták közre.
Jelenleg pedig kiadás elõtti stádiumban
dolgoznak egy világatlaszon. A szûkös

anyagi háttér kiegészítése megköveteli
tõlük azt is, hogy ismereteiket, tapasztala-
taikat más vállalkozásokban is, lehetõleg
ne aprópénzre váltsák. Ebben a törekvé-
sükben egy-egy impozáns feladat, pályá-
zati kiírás jelenleg is foglalkoztatja ugyan
õket, mégis, fõleg a technikai bázis költ-
ségvonzata rendszeres és sarkított teher,
amelynek az enyhítésében bárhonnan jö-
võ támogatás nagy segítség lehet. 

A szóbeli bemutatkozás után, a gyûjte-
ményi részek megtekintésében, majd a
rajzolt ábrákat készítõk (éppen hûlt) he-
lyén az ördöngös kézügyességükrõl ta-
núskodó rajzok csodálatában, végül a nö-
vényházban és a taposódó sétaösvény
mentén, földrészeken, de földtörténeti
korokon is átvezetõ látványban, jelensé-
gek megismerésében lehetett részünk.

A bemutatkozást vállaló két dendroló-
gus neve, ha nem is fa, de betû-intarzia-
ként, kissé szálkásan ’rejlik’ a munkájuk
és a köszönetünk alábbi summájában:

Világ-fa-kutyáid, ebre csiszoltan,
Fogadd itt a grácis-t - vándori szóban!

Apatóczky István

Iskolapadban a
közmunkások
A NYÍRERDÕ Zrt. jelenlegi erdei köz-
munkaprogramjában dolgozó 560 em-
ber közül 87-en vesznek részt erdõmû-
velõ, erdei melléktermék-gyûjtõ és
hasznosító-, fûrészipari-gépkezelõ és
fakitermelõ képzéseken. A július eleje
óta tartó oktatáson a hallgatók az erdõ-
gazdálkodásban hasznosítható végzett-
séget és ismereteket szerezhetnek. Az
erdõmûvelõ közmunkaprogram 2007
óta biztosít lehetõséget a képzettséggel
még nem rendelkezõ, vagy más irányú
szakképesítésû közmunkásoknak szak-
képesítés megszerzésére – mondta
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Zrt. vezé-
rigazgatója.   

A hajdúböszörményi Széchenyi Ist-
ván Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
és Kollégiumban 240 órás erdõmûvelõ
képzésen 22 fõ, míg az erdei mellék-
termékgyûjtõ- és hasznosító oktatáson
23 fõ vesz részt. A „tanulók” a társaság
Gúthi, Halápi, Hajdúhadházi és Debre-
ceni Erdészeteiben dolgozó közmun-
kások közül kerültek ki. Az erdõmûve-
lõ szakképzés során elsajátítják a sza-
porítóanyag-termelés, az erdõsítés, a
fásítás, valamint az erdõnevelés mun-
kafolyamatait, megismerik az erdõmû-
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veléstan elméleti alapjait. Az erdei
melléktermékgyûjtõ- és hasznosító
képzés keretében erdészeti alapisme-
reteket, termõhelyismeretet, erdõvé-
delmet tanulnak, képesek lesznek a
különbözõ fa- és cserjefajok csoporto-
sítására termésük, levelük, kérgük
alapján. A megszerzett tudás birtoká-
ban a közmunkások észlelik és felis-
merik a károsítókat, valamint a kóro-
kozókat – foglalta össze dr. Halmágyi
János, az erdõgazdaság humánpoliti-
kai osztályvezetõje.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolában 20 fõ
fakitermelõ, 22 fõ pedig fûrészipari gép-
kezelõ képesítést szerezhet a sikeres
vizsgák után. A 260 órás idõtartamú kép-
zéseken a Baktalórántházi, a Nyíregyhá-
zi, a Fehérgyarmati, a Nyírlugosi, a Nyír-
bátori Erdészetek és a Nyírbátori Fafel-
dolgozó közmunkásai vesznek részt. Az
elméleti és a gyakorlati részek aránya 40-
60%, így a megszerzett elméleti ismerete-
ket a gyakorlatban is elmélyíthetik. 

A fakitermelõ szakképesítés során
nyújtott ismeretek a fadöntés, közelítés
végrehajtása és rakodás géppel, motorfû-
rész, fakitermelés és anyagmozgatás
gépeinek üzemeltetése, karbantartása és
választékolás. A fûrészipari gépkezelõ
képzésen résztvevõk faanyagismeretet,
rönkfeldolgozást sajátítanak el. Megta-
nulják mûszaki rajz alapján a szabásjegy-
zék elkészítését és az anyagnormák meg-
állapítását, a rönkkiválasztást, felvágást
és az elkészült fûrészáru osztályozását.

Vereb István

50 év erdészmunka a Bakonyban és
környékén, s az ebbõl együtt töltött
évek hatására lélekben már én is, mint
feleség, erdész lettem.

A természet szeretete, az erdõk irán-
ti nagy tisztelete mindig nagy hatással
volt rám. Tõle hallottam elõször, hogy
az erdõben nem illik zajongani, mert az
a természet szent temploma.

Végig figyelemmel kísértem munká-
ja minden mozzanatát. Családi kirándu-
lások alkalmával õ már büszkén tudja
mutogatni nekünk, hogy ezt vagy azt az
erdõt még õ ültette annak idején. Ez az
élete, a hivatása, ettõl már csak a halál
tudja elválasztani.

A férjem hatására lettem az erdõk és
a vadászjelenetek festõje. Néhány évig
belekóstoltam a vadászatba is. Aztán
mégis úgy döntöttem, hogy puska he-
lyett inkább az ecsetet választom.
Büszke vagyok egész pályafutására.
Már nem is tudom, hogy annak idején,
mikor feleségül mentem hozzá, kibe
voltam jobban szerelmes, az erdõbe
vagy belé.

Munkája során mindig elõtérbe he-
lyezte a természetvédelmi szemponto-
kat, s ez nekem nagyon tetszett.

Azon tanakodtam, mivel tudnám kife-
jezni az elismerésemet a munkája iránt.

Úgy gondolom, hogy egy kitüntetést
nemcsak egy hivatalos személy adhat át

valakinek, bármennyire is ez volt eddig
a gyakorlatban.

Egy gyönyörû szarvasbogár a korhadt
avaron adta az ötletet. Köztudott, hogy
ahol a szarvasbogár még jelen van az er-
dõben, ott az erdõ meg tudta õrizni a
biológiai vagy ökológiai egyensúlyát.

Úgy gondolom, amíg erdõket látunk
óvni és újra telepíteni, addig még bízha-
tunk a jövõnkben ezen a földön.

A „Szarvasbogár egy tölgyfalevél alá-
téten” elkészült bronzból, arannyal futtat-
va (saját tervezés). Ezzel tüntettem ki fér-
jemet családi körben az „Erdészet” szüle-
tésnapján és az 50 év erdészmunkáért.

Dél Istvánné Görög Gabriella

A Mecseki Erdészeti Zrt. 2010. február
15-én sajtótájékoztató keretében ismer-
tette a közelmúltban elnyert KEOP-
3.1.2. „A bánáti bazsarózsa megõrzése,
komplex élõhelyvédelem a Kelet-Me-
csek Tájvédelmi Körzetben és közvet-
len környezetében” pályázatot.

A projekt elõkészítõ munkáinak net-
tó összköltsége 5 700 000 Ft, amelybõl
4 845 000 Ft-ot az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam biztosít.

A projekt megvalósítási munkáinak
nettó összköltsége 81 980 572 Ft, melyet
100%-ban finanszíroz az Európai Unió
és a Magyar Állam.

Ripszám István projektvezetõ el-
mondta, a beruházás legfõbb célkitûzése
a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben
õshonos növény- és állatfajok védelme,
élõhelyük megõrzésének biztosítása.

A Mecseki Erdészeti Zrt. mindig is
különös figyelmet fordított a természet-
közeli erdõgazdálkodásra, az erdõk zö-
me (78%-a) természetszerû, kezelésük
is ennek megfelelõen történik. 

Természetesen az új beruházásnál is
kiemelten kezelik ezt a fajta erdõgaz-

dálkodást, ezért is került be a projekt
célkitûzései közé a természetközeli er-
dõgazdálkodás infrastrukturális feltéte-
leinek megteremtése, az emberi tevé-
kenységek során kialakult másodlagos
élõhelyek fenntartása és a tájidegen fa-
jok visszaszorítása.

A bánáti bazsarózsa növényritkaság,
egész Európában csak a Baranya me-
gyei Zengõ gerincén található meg. Fo-
kozottan védett: Természetvédelmi ér-
téke 250 000 Ft. Védelmét ritkasága, a
magyarországi flóránkban játszott fejlõ-
déstörténeti szerepe és növényföldrajzi
jelentõsége, végül veszélyeztetettsége
indokolja.

A sajtótájékoztatón beszédet mon-
dott még Káldy József, a Mecsek Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója, Szõnyi Já-
nos, termelési vezérigazgató-helyet-
tes, Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva
Nemzeti Park igazgatója, illetve Ko-
peczky Tamás, a Baranya megyei Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Er-
dészeti Igazgatóságának igazgató-he-
lyettese. 

Túrós Mónika

„Aranyszarvasbogár” díjjal
tüntettem ki erdész férjemet

A bánáti bazsarózsa




