
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




