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A csapatkapitány, Káldy József ve-
zérigazgató arra kért, hogy a szo-
kásos beharangozó beszélgetést
terjesszük ki azokra a csapattagok-
ra is, akiken múlik a vándorgyûlés
sikere és az elkövetkezõ évek he-
lyi egyesületi munkája. Mert õ
„csak” a kapus, akinek az a dolga,
hogy ha a problémák, gondok át-
jutnak a védelmen, hárítsa azokat.
Meg az edzõ is – vetettem közbe –,
hiszen anélkül nincs olajozott csa-
patmunka. 

– A 2010-es vándorgyûlést a Mecseki
Erdészeti Zrt. rendezi.

– Visszautasíthatatlan volt a felké-
rés a rendezésre. Egy erdészettel fog-
lalkozó cégnek és közösségének na-
gyobb elismerést nem tudok elképzel-
ni, mint egy ilyen felkérést. Mert raj-
tam kívül valamennyien érezzük,
hogy a felkérés mögött több van, mint
a helyszín kiválasztása. Elsõsorban bi-
zalom, a közösségbe vetett hit, hogy
meg tudjuk csinálni. Gazdálkodásunk
eredményessége a garancia a minõ-
ségre. De ami a legfontosabb, hogy
olyan helyszínen lesznek a szakmai
bemutatók, amelyek nemcsak a kor
megújult erdészeti kihívásaival egyez-
nek, hanem – és ezt szerénytelenség
nélkül állíthatom – már évtizedes

szemléletváltozás sze-
rinti erdõkezelést

követ,és az ezt segítõ szervezeti meg-
újuláson alapul. 

A mecseki erdészektõl nem idegen a
vándorgyûlések szervezése, hiszen a
mostani a hetedik a sorban. 1884 volt az
elsõ, és meg kell állapítanunk, hogy hét
rendezvényt egy térség sem mondhat
magáénak. Ez kötelez, hiszen mindig
tudtak újat mutatni a mecseki térségben
dolgozó erdészek, amivel kiérdemelték
a rendezés jogát. És ez most sincs más-
képpen. Elég, ha csak a ’78-as találko-
zóra gondolunk, amikor 33 éves erdé-
szeti szolgálatom elsõ mecseki vándor-
gyûlését segíthettem.

A mostani felkérés után – érthetõ
módon – mind az öt erdészetünk igényt
tartott bemutatók helyszínére, de legna-
gyobb sajnálatunkra tematizálni kellett
a rendezvényt, ezért nem lehetett min-
denki bemutató.

Így a Dráva térségében és a Kelet-
Mecsek erdõgazdálkodásában folyó iz-
galmas szakmai munkákat mutatjuk be.

Árpádtetõn a szûk szakmától kissé
távolabb álló Mecsextrém közjóléti be-
ruházásunk és az erdei iskola – népsze-
rû nevén Mókus Suli – 15 éves mûködé-
sét mutatjuk be. 

De nem fognak csalódni azok sem,
akik a pécsi városnézést választják, hi-
szen Pécs az idén – mint köztudott – Eu-
rópa kulturális fõvárosa. Sok szép dolgot
láthat az, aki ezt a programot választja,
többek között egy orgonakészítõ mû-
helyt, ahol végigkísérhetjük, hogy a mes-
terek keze alatt hogyan alakul át az egy-
szerû faanyag csodálatos hangszerré. 

– No, és az igazi meglepetés…
– Nem hagyhattuk ki az alkalmat,

hogy ne állítsunk örök érvényû emléket
a térség – és egyben az ország – erdé-
szeinek. Pécs város egyik legszebb és
leglátogatottabb terén, a Tettyén erdész-
emlékmûvet fogunk avatni. A dalmát
mészkõbõl készült alkotás feliratozása
emlékezteti az arra járókat az erdészek
munkájára. Ez az emlékmû minket is
emlékeztet örömeinkre, eredményeink-
re. Rendezvényünkkel az embert sze-
retnénk a középpontba állítani, aki si-
ker nélkül, kreativitás nélkül nem tud
megújulni. 

Ripszám István, a dél-dunántúli
régió újonnan megválasztott kép-

viselõje

– Tizenkét évig voltam a Helyi Csoport
elnöke. Most egyesületi munkám kibõ-
vült, de remélem, a helyi tapasztalato-
kat használni tudom tágabb feladataim
során. Somogy és Kaszó eddig is szoro-
sabb kapcsolatot tartottak, de azt sze-
retném, ha ez a közösségi szellem to-
vább integrálódna a tamási és a mecse-
ki erdészkollégákkal. Számos szakmai
feladat kapcsán kell véleményt cserél-
nünk. Gondolok itt például a gyertyá-
nos-tölgyes- és a hársgazdálkodás sajá-
tos erdõnevelési kérdéseire. 

Jelenleg a pécsváradi erdészet 12 000
ha-os területének igazgatója vagyok.
Ebbõl 7500 hektár tájvédelmi körzet,
melyet speciális módon kell kezelni. Ha
a Natúra 2000 területet is beszámítjuk,
akkor mindössze 400 hektár az, ami
nem védett. Gondolhatod, hogy ezzel
az adottsággal milyen izgalmas, sokrétû
a szakmai munkánk. Most, hogy a fo-
lyamatos erdõborítás egyre nagyobb te-
ret nyer, az átalakító üzemmóddal az
erdõmûvelés igazi szépségét éljük meg.
Mert szolgai módon átvett módszer, sab-
lon nincs. A boszniai, türingiai példák
sokat segítenek, de a helyi adottság az,
amibõl ki kell indulni. 

A 82 milliós „bazsarózsa program”
most az erdészet „zászlóshajója”, de az
akác- és bálványfa-mentesítés, a gyepes
élõhelyek védelme is bõven ad tennivalót.

A Kelet-Mecsekben három helyszínt
is érint a vándorgyûlés „bakancsos”
szakmai bemutatója. 

– Az új elnökségnek is tagja lettél.
– Még nem tudom, hogy hogyan mû-

ködik egy elnökség, de szeretnék felké-
szülten ott lenni, és felelõsen hozzájárulni
a döntésekhez. A többit majd meglátjuk. 

Kell egy csapat
Lázas készülõdés a vándorgyûlésre
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Várady József, a Baranya megyei
Helyi Csoport elnöke 

– A mintegy 150–160 fõs csoportunknak
elsõsorban a Baranya megyei szakembe-
rek a tagjai. A Mecseki Erdészeti Zrt.-hez,
a szakigazgatáshoz, a természetvéde-
lemhez és a magánerdõhöz kötõdnek.

Negyven, ötven fõ aktív részvevõje
van rendezvényeinknek, és ez már elég
ahhoz, hogy élénk eszmecsere alakul-
jon ki, és hogy egymásra figyeljünk.
Fontos a nyugdíjasok jelenléte, hiszen
gyökerek nélkül nem építkezhetünk. 

A mi célunk az eddigi gyakorlat foly-
tatása mellett több szakmai rendezvény
szervezése, amelyeken aktuális kérdé-
sekkel, jövõbe mutató kezdeményezé-
sekkel foglalkozunk. Nagyon fontos
egymás munkájának, „tõ melletti” gya-
korlatának megismerése is. Fõként most,
amikor kihívást jelent az új erdõtör-
vénnyel kapcsolatos teendõk sokasága. 

Szeretnénk a magánerdõkben dol-
gozó kollégáinkkal is szorosabbra fûzni
az együttmûködést.

Kiemelt célunk szakmánk ismertségé-
nek, ezen keresztül elismertségének nö-
velése. Ennek érdekében a szorosan vett
szakmán kívüli szervezõdésekkel igyek-
szünk új kapcsolatokat kialakítani, illet-
ve a meglévõ kapcsolatainkat éltetni.
Ilyenek szervezetek a megyei, illetve kis-
térségi mûködésû természetvédelmi, tu-
risztikai, környezetvédelmi egyesületek
és természetesen a bányászok. 

Az említettek megvalósításával hoz-
zájárulhatunk a társadalom elvárásainak
kezeléséhez. Nyitottan, alázattal a szak-
mai axiómákhoz ragaszkodva, még ak-
kor is, ha ez olykor több türelmet kíván
a kelleténél. 

– Úgy tudom, hogy legnagyobb saj-
nálatodra a sásdi erdészet területét,
amelynek vezetõje vagy, nem érinti a
vándorgyûlés.

– Bizony ez így van, de ha a vándor-
gyûlés nem jön hozzánk, akkor mi me-
gyünk a vándorgyûléshez, hiszen mun-
katársaimmal több helyszínen csapat-
tagként segítjük a sikeres lebonyolítást.

Az, hogy most nem adunk helyszínt,
nem azt jelenti, hogy nem lenne mit
mutatnunk, hiszen a területünk változa-
tos erdõállománnyal borított, ami mind-
megannyi szakmai kihívás. Érinti a Zse-
licet, a Hegyhátat, a Völgységet. A mint-
egy tizenegyezer hektárnyi erdõbõl hét-
ezer hektár Natura 2000 besorolású. Két
vadászterületen gazdálkodunk, emel-
lett aktív résztvevõi vagyunk a helyi,
kistérségi turisztikai kezdeményezések-
nek is. 

Aki erre jár, ne szalassza el a Nagy-
mátéi Vendégházat felkeresni, és ha
már ott van, megismerkedhet a Fekete
István füvészkerttel is.  

Horváth Péter Brúnó, a Helyi
Csoport titkára 

– Tizenegy évig voltam a tõ mellett mint
erdõgondnok. Ez idõ alatt töltekeztem,
és ez az, amit most kamatoztatni tudok.
Nehezen, de már feldolgoztam az „er-
dõhiányt”, amit kezdetben az erdõmû-
velési ágazatvezetõi kinevezésem oko-
zott. Hisz’ a mindennapos erdõnlétet
felváltotta a központi munka, több fele-
lõsséggel, kevesebb terepi munkával.

Tudom, nem mondok újat, de az er-
dõgazdálkodás lelke az erdõmûvelés.
Különösen az új erdõtörvény kívánal-
mai, lehetõségei, elvárásai szerint. Azt
hiszem, akut probléma szerte az or-
szágban, hogy nincs igazán jól felké-
szült szakmunkás. Azok között, akik a
mûvelésben dolgoznak, óriási a jövés-
menés jelenleg. Alig tanul bele az
egyik, máris megy, s jön helyette egy
másik, kezdhetjük elölrõl az oktatást.

A nálunk bevezetett erdõgondnoki

felállás, a vele járó – mondhatni – köte-
lezõ szemlélettel bevált. A mûvelõ-,
használó-, vadász-, kereskedõszemlélet
szépen összesimul, és a konfliktusokat
minimálisra csökkentve mûködik. 

– Csoporttitkárként lesz munkád bõ-
ven.

– Egyesületi munkám során is ilyenfaj-
ta szemléletet szeretnék kialakítani a ta-
gokkal. Elsõsorban az emberi összetar-
tást, az egymásra figyelést, és ezzel min-
den bizonnyal jön majd a szakmai kérdé-
sek alapos megvitatása, kiérlelése. Meg-
pezsdíteni a szakmai szürkeállományt,
tanulmányutakkal, elõadások rendezésé-
vel, mert most különösen sok kérdõjel
van az erdõmérnökök fejében is. 

Az új erdõkezelési módszer jóval ala-
posabb szakmai ismeretet kíván, mint a
vágásos. De egyben izgalmasabb és sok-
rétûbb is. A sík vidéki kocsányos töl-
gyesek vagy a cseresek ilyen jellegû ke-
zelése komoly kihívás. 

Sajnos most derül ki, hogy az oktatás
terén hiányosságok vannak, és elkerül-
hetetlen a továbbképzés beindítása,
amit mi a 157 fõt számláló Helyi Cso-
porttal meg is teszünk. Katalizátor sze-
retnénk lenni, mert tele vagyunk elkép-
zelésekkel, tervekkel. A végrehajtáshoz
egy stabil céget tudunk a hátunk mö-
gött, és ez megnyugtató. 

Molnár Tamás, díjbizottsági tag 
– Hosszú évek óta figyelem a kitünteté-
sek odaítélésének menetét. Tudom,
hogy ez egy irdatlan nehéz munka és
felelõsség. Mert igazságosan dönteni
szinte lehetetlen. De törekedni kell rá.
Jó lenne, ha a díjakat nem életmûként
kezelnénk a javasoltak között, de ve-
gyük a jelenlegi szabályzatban elõírt
húsz évet komolyan. A teljesítmény szá-
mítson akkor is, ha a kitüntetett még
messze van a nyugdíjkorhatártól. Az
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eredmény, amiért az elismerést kapta,
csak halmozódni fog, ha kitüntetettként
– mondjuk úgy példaképként – még
folytatja a munkáját, tekintéllyel a kollé-
gái között. Valószínûleg így a díjnak is
nagyobb lesz a serkentõ ereje, hiszen
látható, hogy nem kell feltétlenül nyug-
díjas korúnak vagy ahhoz közelállónak
lenni, hogy a közösség figyelembe ve-
gyen valakit a javaslattételkor.

Azt hiszem, hogy a jelenlegi szabály-
zatot át kell dolgozni, meg kell újítani.
Valószínû, hogy konfliktusmentesebb,
és talán kevésbé „sebet okozó” dönté-
seket tudna hozni az a Díjbizottság,
amelyik – úgymond – teljhatalommal
lenne felruházva, és alapos, megfontolt
döntése végleges lenne. Túl soknak ér-
zem azoknak a beleszólási jogát, akik –
érthetõ okok miatt – nem, vagy alig is-
merik a jelöltet. Ehhez alapos megfon-
toltsággal kellene delegálni a bizottsági
tagokat. No de ezzel a véleményemmel
nem vagyok egyedül. Minthogy azzal
sem, hogy az évi három Deckrett-emlék-
érem is kevésnek tûnik az erdésztechni-
kusok számához viszonyítva. Valószí-
nû, hogy a hat régió, hat díjazott lehet-
ne a megoldás.

– Hírlik, hogy nagyon izgalmas és
sokszínû lesz a vándorgyûlésen a térsé-
getekben tervezett bemutatóhelyeken
kínált program.

– Nem illik a poént elõre elmondani,
de most megteszem, már csak azért is
hogy aki nem jön, tudja, hogy mirõl ma-
rad le. Nos, mivel a sellyei erdészetnél
vagyok igazgató, az ormánsági erdõket
fogjuk bemutatni, s hogy az új szemlé-
let szerint milyen erdõborítást képze-
lünk el. Hajózunk a Dráván, ami egy
egészen különleges élmény. Sörös vagy
üdítõs pohárral a kezünkben – mint egy
filmvásznon – figyelhetjük, hogy ho-
gyan vonulnak el elõttünk az ártéri tár-
sulások, a védett területek.

Megismerjük a drávaiványi reformá-
tus templom híres kazettás mennyeze-
tét, a térségben élõk sanyarú sorsát.
Azután Zrínyi korát idézzük, mert…, de
ezt már nem mondom el, hadd legyen
meglepetés. 

Hirmann Antal, az Informatikai
Szakosztály elnöke

– Szó szerint egészen különleges lelkiálla-
potba kerültem, amikor megválasztottak
szakosztályelnöknek. Óriási megtisztelte-
tésnek tekintem, és dolgunk is van bõ-
ven. De tudatában vagyok annak, hogy
az egyoldalúság olykor vissza is üthet.

Az Erdészeti Lapok februári számá-
ban olvastam egy ezzel kapcsolatos vé-

leményt, miszerint „Az a mérhetetlen
információ, amely a kommunikációból
ránk zúdul, kellõ felkészültség és tudás
hiányában csak megzavar, elbizonyta-
lanít, felszínessé tesz”. Hiszen az infor-
máció csak eszköz és nem cél. Az esz-
köznek kell támogatni – esetünkben –
az erdész céljait, elképzelését, és lehe-
tõséget adni ahhoz, hogy eligazodjon a
szakmát, annak egyes ágazatait érintõ
kérdésekben. Külön kihívás az erdésze-
ket érintõ, a természetes úthoz egyre
közelebb álló szakmai eljárások infor-
matikai támogatása. Ez a megközelítés
egyben lehetõséget kínál arra, hogy
mintegy kapocs legyünk a szakosztá-
lyok között. Hiszen mindegyiknek van
sajátos problémája, aminek megoldásá-
hoz a szakosztályunk eszközeivel segí-
teni tudunk.

Együttmûködést ajánlunk és jelzése-
ket várunk, hogy melyek azok a terüle-
tek, ahol segíthetünk. Mert ha nincs cél,
akkor az informatika a saját belsõ tör-
vényszerûsége alapján kezd mûködni,
és ez öncélúsághoz vezet. Olyan zsák-
utcába, ahol már az informatikus sem
érzi jól magát. 

– A vándorgyûlés ezek szerint szép
kihívás.

– A legmesszebbmenõkig. Mert csa-
patunk azon fáradozik, hogy minden
csúcsminõséggel mûködjön, nemcsak a
sztereotip feladatokat végzi, hanem egy
eddig még nem alkalmazott technikával
is élni akar. Nevezetesen az online véte-
li lehetõséggel. Ha sikerül a Pécsi Tudo-
mányegyetem Pollack Mihály Mûszaki
Fõiskolai Kar segítségével és techniká-
jával megoldani, a világon bárhol figye-
lemmel kísérhetik a közgyûlést, ha
beütik a www.vandorgyules.hu webcí-
met. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez
ügyben biztosat április tizedike után tu-
dunk mondani. Mindenesetre óriási fel-

adat és lélekmelengetõ az a gondolat,
hogy mindezt elsõként valósíthatjuk
meg a közgyûlések történetében, mert
hiszen így a világ erdészeit is meghív-
hatjuk a rendezvényre. 

Vassné Papp Viktória, a vándor-
gyûlés fõszervezõje, program-

szervezõ
– Programszervezõként dolgozom a
cégnél, feladatom legfõbb része az er-
dészet tevékenységét népszerûsítõ prog-
ramok, rendezvények szervezése és le-
bonyolítása. Ez a feladat az utóbbi idõ-
ben nagyon felértékelõdött, hiszen köz-
tudott az erdészek munkájának olykor
nem éppen hízelgõ megítélése. 

Korábban a Duna–Dráva Nemzeti
Parknál dolgoztam erdei iskolai oktató-
ként és programszervezõként. Gyermek-
vállalás után helyezkedtem el az erdé-
szetnél. Programszervezõi feladataim
mellett lehetõségem van terepi munká-

ra is, az Árpádtetõi Erdészet Mókus Suli
Erdei Iskolájában beugró oktatóként
dolgozom. 

– Gondolom, a mostani vándorgyû-
lés embert próbáló feladat. 

– A vándorgyûlés fõszervezõjeként
feladatom a rendezvény elõkészítése és
a gördülékeny, minden részletre kiter-
jedõ forgatókönyv szerinti sikeres lebo-
nyolítás. Különösen fontos számomra
ez a feladat, hiszen a legutóbb 1995-
ben Pécsett megrendezett vándorgyû-
lésnek édesapám volt az egyik fõszer-
vezõje.

A vándorgyûléshez több rendezvény
is kapcsolódik idén: az Év Erdésze ver-
seny, Nemzetközi Bányász–Kohász–Er-
dész Találkozó, I. Nemzetközi Erdésze-
ti Kommunikációs Konferencia, Erdõ-
pedagógiai Szakmai Napok, I. Nemzet-
közi Magyar Vadászkürtös Verseny, er-
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dészeti témájú kiállítások, valamint októberben az Erdõk He-
te rendezvénysorozat. 

– Ezt még felsorolni is sok, nemhogy szemmel tartani. 
– Azért nem reménytelen a helyzet, hiszen az egész itt is

csapatmunka, amit természetesen össze kell fogni, és arra tö-
rekedni, hogy a rendezvények eredõje egy irányba mutasson,
az erdészek jobb megítélésének irányába. Túlzás nélkül állít-
hatom, hogy frenetikus napokat élhetnek meg a Pécsre láto-
gatók, hiszen még nem említettem – gondolom köztudott –
az EU Kulturális Fõvárossal való egybeesést. Természetesen
ezt a momentumot nem hagyhattuk ki.

A fõtéren Pécs város polgármestere köszönti az erdésze-
ket, akik – a jelentkezés szerint majd ezren lesznek – elözön-
lik a város központját és felavatják azt az Erdész emlékmûvet,
amirõl már elõttem szóltak.

Kívánok valamennyi programunkhoz jó szórakozást, hasz-
nos beszélgetést, kellemes idõtöltést, barátságot, emberséget. 

No, és még valami… Szíveskedjenek jó idõt hozni a tarisz-
nyában. 

Pápai Gábor

Führer E.–Rédei K.–Tóth B.: 

Ültetvényszerû fatermesztés 1. 
(2. átdolgozott és bõvített kiadás) 
(Agroinform Budapest 1–245.o.)

A könyv elsõ kiadása 2003-ban jelent meg, ám az azóta eltelt
idõszakban újabb kutatási eredmények születtek, másrészt a
gazdasági helyzet is oly mértékben megváltozott, hogy a kö-
tet felfrissített, korszerûsített ismeretekkel bõvített kiadásá-
nak szüksége felmerült.

A bõvítések többnyire kisebb, inkább részletkérdések
szintjén értelmezhetõ ismeretekre szorítkoznak, ám egy új té-
makör is részletesebb kifejtést kapott az új kiadásban. Jelesül
a faanyag bioenergetikai hasznosításának kérdésére a szer-
zõk újabb fejezettel bõvítették a sokfelé ágazó, gazdag téma-
köröket. Ennek a fejezetnek csírája már az Ültetvényszerû fa-
termesztés 2. kötetében Halupa Lajos tollával készült fejezet-
ben is megjelent, ám azóta a témakör szélesedett, idõszerûsé-
ge jelentõsen fokozódott, ezért a szerkesztõk okosan és a kor
igényeinek megfelelõ tálalásban újra visszatértek ehhez a
szakterülethez, és olyan ismereteket, adatokat gyûjtöttek
össze, amelyek az energiaválsággal (is) küzdõ világunkban
egyre nagyobb szerepet kapnak.

A tervek szerint az EU-szintjén 2020-ra az üvegházhatást
kiváltó szén-dioxid kibocsátásának 30%-kal, 2050-ig 50%-
kal kell csökkennie. Ez az energiaforrások sorában a me-
gújulók 20%-os részarányát tételezi fel. Még inkább sürgetõ-
vé teszik a tervek megvalósulását azok a körülmények,
amelyek között hazai energiaigényünket import útján való-
sítjuk meg. Ebben már a politikai játszmák is helyet kapnak,
ezért kívánatos, hogy saját erõforrásokra támaszkodjunk,
többek között a faültetvényekre is. Vagyis középtávon lega-
lább többezer hektáron javasolja a fejezetíró a nem élelmi-
szeralapú, alternatív földhasznosítási formák keresését. Ter-
mészetesen a biztonságos élelmiszerellátás megteremtésé-
rõl nem mondhatunk le, ám élelmiszertermelésre alig alkal-
mas földterület is bõven akad hazánkban. Az ajánlott meg-
oldás a vidékenként változó és fojtogató munkanélkülisé-
gen is képes lesz javítani, a mezõ- és erdõgazdálkodást
együttesen fejleszteni.
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