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az elõadó – közgazdasági és környezet-
tudományi oldalról megvilágítva – erdé-
szeti szakembereknek is továbbgondol-
kodásra érdemes kérdéseket vetett fel. 

Az erdõ haszonkulcsa sohasem képes
a 2-3%-os meredekséget túlhaladni. Az
erdõnek 100 – 170 év után nem lesz nö-
vekménye. Mindig sarkalatos kérdés,
hogy mikor kell kivágni az erdõt? Erre a
közgazdaságtannak vannak számítási
módszerei. Másik nagy kérdés: ültessek-e
erdõt? Ez a 2 – 3% azt sugallja, hogy ne. A
bankba a pénzemet beteszem, és még fi-
zetnek is érte (esetleg többet, mint 2-3%)
és nem nekem kell fizetni azért, hogy õr-
zik. Nem létezik olyan ember, aki befek-
teti a pénzét 3%-nál alacsonyabb jövedel-
mezõséggel. A társadalmi diszkontláb kri-
tikus határa e tekintetben 10; ha ennél na-
gyobb, érdemes befektetni, ha kisebb,
nem. Ezt figyelembe véve nem keletkez-
nének új erdõk. Hogyan lehet megváltoz-
tatni az irányt. A közjavakat fenn kell tar-
tani és a közjó-funkciót is értékesíteni
kell. A társadalomnak fizetnie kell a köz-
jóléti szolgáltatásokért (közvetve vagy
közvetlenül). A közjóléti szolgáltatásban
résztvevõ vagyonrészek tulajdonviszo-
nyai is érdekes szerepet játszhatnak a fent
említett folyamatokban.

Hozzászólások: dr.Szász Tibor, dr.
Király Pál, Köveskuti György, dr. S.
Nagy László tagtársak hozzászólásaik-
kal, kiegészítõ észrevételeikkel udvari-
asan az elõadás általános részeivel fog-
lalkoztak és nem – az esetlegesen kriti-
ka alá vonható erdészeti, szakmai
résszel.

Az elnök megköszönve az elõadó-
nak a tagsággal megosztott érdekfeszí-
tõ, mindig aktuális gondolatait, figyel-
mébe ajánlva a tagság tapasztalatát,
együttmûködési készségét, további
eredményes munkát kívánt és e napi-
rendet lezárta, majd felhívta a figyelmet,
a Corvinus egyetemen mûködõ Altern-
csoportra, amely Kindler József pro-
fesszor kezdeményezésére jött létre
1997-ben, világméretû és helyi környe-
zeti problémák tanulmányozására, a
globalizációs folyamatok kritikájának
kimunkálására és alternatív társadalmi-
gazdasági modellek felkutatására. A
tagság külön figyelmébe ajánlotta az Al-
tern-csoport KOVÁSZ címû folyóiratát,
amelynek elsõ száma 1997 Karácsonyá-
ra jelent meg és az egyetem honlapján
is hozzáférhetõ, valamennyi szám. 

„A Kovász klasszikus tudományte-
rületeken átívelõ környezettudomá-

nyi folyóirat. Különös hangsúlyt he-
lyez az ökológiai fenntarthatóság tár-
sadalmi és gazdasági vonatkozásai-
ra. Olyan, tudományos igénnyel ké-
szült tanulmányokat közöl, amelyek
középpontjában a gazdaság, a társa-
dalom és a természeti környezet kö-
zötti kapcsolat beható elemzése áll, il-
letve amelyek kritikailag viszonyul-
nak az uralkodó társadalmi-gazda-
sági rendszerhez.”

Folytatva a szervezeti kérdések napi-
rendet, az elnök javaslatára a tanácsko-
zási jogú tagok közül kiegészítették az
állandó tagságot 25 fõre. A tagság – két-
fordulós, titkos szavazással – Schmotzer
Andrást, dr. Váradi Gézát, Wágner Ti-
bort, Czebei Sándort és Virágh Jánost
beválasztotta az állandó tagok közé. Tá-
jékoztató hangzott el az éves feladat-
tervrõl, a feladatainkhoz kapcsolódó, a
Szeniorok Tanácsának eredetileg vállalt
funkcióihoz illeszkedõ tennivalókról;
korábban Lessenyi Béla által felvetett,
ún. „hagyományozható gondolatok”
összeállításának felelevenítésérõl.

Az elnök megköszönte a tagtársak
aktív részvételét. Más tárgy nem lévén
az ülést bezárta.

Összeállította: Halász Gábor

2010. április 22-én 20 erdészruhás al-
földi ember jelent meg a Kerecsend
községhatárában lévõ Berek erdõ-
ben, ahol szintén erdészruhás embe-
rek vártak rájuk. Az ok: Az OEE Szol-
noki Helyi Csoportja vendégségbe
ment az Egri Helyi Csoporthoz.

A szakmai programot az EGERER-
DÕ Zrt. Egri Erdészete szervezte.

A fogadásunkra megjelent dr. Jung
László, a Helyi Csoport elnöke, vezéri-
gazgató-helyettes, Garamszegi István
erdészetvezetõ, Urbán Pál osztályveze-
tõ, valamint a terület „gazdája” Gáspár
József kerületvezetõ erdész. Az ellát-
mányról Babiczki József ágazatvezetõ
gondoskodott.

A kerecsendi Berek erdõ az erdész-
szakmában nagy ismertségnek örvend.
köszönhetõ ez különleges fekvésének
(az Alföld és a Mátra találkozásánál fek-
szik), valamint a fekvésbõl, termõhelyi
viszonyaiból származó botanikai és zo-
ológiai fajgazdagságának. 

Dr. Jung László vezérigazgató-he-
lyettes üdvözölte az alföldi vendégeket,
majd a szakmai bemutató következett.

Az erdõ múltjának, jelenének, jövõjé-
nek bemutatását egy rövid erdõjáró sé-
ta követte, melynek során a vendégek
több kérdést tettek fel.

A kérdések nemcsak a Berek erdõvel
voltak kapcsolatosak, hanem a szakma
napi problémáit is érintették.

A Berek erdei program után utunk
Eger másik oldalára vitt, ahol Szõlõcske

környékén természetes felújításokat lát-
hattunk. A kisebb hegyi séta a hegyvidék-
hez nem szokott izmainkat jótékonyan
megdolgozta, csaknem el is fáradtunk. 

A séta végeztével autóba ültünk és
szálláshelyünkre, a közeli Várkúton lé-
võ turistaszállóhoz utaztunk, melynek
mûködtetését Ágoston Gyula barátunk,
tagtársunk felesége látja el.

Alföldiek az Egri Helyi Csoportnál
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A szállásfoglalást követõ vacsora
után, Garamszegi Pista szakavatott út-
mutatása mellett borkóstolásra invitál-
tak bennünket. Ennek során a sokak ál-
tal jól ismert Kalló Imre erdész-borász
kollégánk kiváló borainak összeállításá-
ból kaptunk ízelítõt.

A nap végén, összegezve a tapasztal-
takat, az alábbi pár mondatba sûríthet-
tük a látottakat, hallottakat: Az erdõben
nyitott szemmel, a világban nyitott el-
mével kell járni, mert az új elvárások-
nak való megfeleléshez nélkülözhetetlen
az új tapasztalatok, ismeretek megisme-
rése, a természet által nyújtott útmutatá-
sok észrevétele. Nem szabad elmenni -
az Alföldön sem - az olyan szituációk
mellett, amelyek a tartós erõborítást, az
erdõk természetközeli technológiával va-
ló fenntartását teszik lehetõvé.

Másnap, (a Beatles együttes szavait
kifordítva, „It was a hard days night”) az
elõzõ napi élményektõl megfáradtan
reggeliztünk. Az reggeli után elfogyasz-
tott „fekete” jótékony hatására, lelkesen
indultunk a Várkút környéki erdõk
megtekintésére. A tavaszi aspektusban
lévõ természet gyönyörû látványban ré-
szesített bennünket, és Garamszegi Pis-

ta az elõzõ napi lelkesedéssel mesélt az
erdõrõl, a természetrõl.

Az erdei programok után – ha már
Egerben voltunk – a vendéglátóktól egy
kis kulturális programot is kaptunk.  Ebbe
belefért az Egri vár megtekintése, a marci-
pán múzeum és egy rövid városnézés. 

A program zártával megköszöntük
vendéglátóinknak a kitûnõen szerve-
zett programot:

Köszönjük vendéglátóinknak: dr.
Jung Lászlónak, Urbán Pálnak, Ágos-

ton Gyulának, Kalló Imrének és Ga-
ramszegi Istvánnak, hogy hozzájárult-
ak szakmai kirándulásunk sikeréhez.

Számunkra, alföldiek számára pedig
a tanulság: használjuk ki a természet
adta lehetõségeket és a természetköze-
li „erdõlés” módszerét ne utasítsuk el
zsigerbõl! 

Kép és szöveg: Tóth Zsolt, 
Pápai Gábor




