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Az Erdõk a Közjóért Szakosztálya kihe-
lyezett ülését tartott a Vértesi Erdészeti
és Faipari Zrt. területén. A találkozó no-
vember 4-én Pusztavámon, a Malomer-
dõ Panziónál volt, ahol Kocsis Mihály
vezérigazgató ismertette a zrt. tevé-
kenységét. A 200 fõt foglalkoztató társa-
ság alaptevékenységei körébe tartozik
az erdõ- és a vadgazdálkodás mellett a
fafeldolgozás és faszéntermelés is, me-
lyet öt erdészete és egy fûrészüzeme se-
gítségével valósít meg. A vezérigazgató
elmondta, a sikárosi fûrészüzem jelen-
leg nem nyereséges, de egyelõre nem
tervezik a bezárását.  Évente mintegy
10-15 ezer m3 faanyagot dol-
goznak fel az üzemben,
melynek közel 80%-át a cser-
tölgy teszi ki. Az erdõgazda-
ság területén évente össze-
sen 100 ezer m3 faanyagot
termelnek ki. A társaság a
Vértesi Erõmû Zrt. beszállítói
közé tartozik, így az erõmû
jelenlegi gondjai miatt az új
piacok felderítése is folya-
matban van. Kocsis Mihály
elmondta, a kedvezõ turiszti-
kai adottságokkal rendelke-
zõ terület kihasználása érde-
kében a közönségkapcsola-
tok és az erdei iskoláztatás is
fontos része feladataik-
nak.Megnéztük a majki kamalduli re-
meteséget.. Az itáliai Szent Romuald
(951-1027) által 980 körül alapított ben-
cés szellemiségû remeterend tagjai az
1730-as évek közepén érkeztek Majk-
pusztára. A remeteséget 1733-ban a vi-
dék birtokosa, Esterházy József alapí-
totta, 1200 holdas pusztát, tavakat és
malmokat adományozva a rendnek. A
némaságot fogadó kamalduli szerzetes-
rend majki remetesége a hallgatás szim-
bólumaként jött létre; a házak Rákóczi-
hoz hû magyar arisztokrata családok
adományaiból épültek. A remeteség ti-
zenhét remetelakból áll, a házak hom-
lokzatán látható az adományozó család
címere. A cellaházakban egy-egy szer-
zetes élt, aki imádkozással, illetve a ház
elõtti gyógynövénykert gondozásával
töltötte idejét. A termesztett gyógynövé-
nyeket feldolgozták, teákat, porokat,
kenõcsöket készítettek belõlük. A re-
meték egymással sem beszélhettek,
hallgatási fogadalmuk alól csak évente
kétszer, a karácsonyi és húsvéti ünne-
pek alkalmával kaptak feloldozást, ami-
kor három-három napot közösségben

tölthettek. A rend önfenntartó volt,
földmûvelésbõl és jótékonysági adomá-
nyokból élt. A gazdálkodást fel nem
szentelt barátok végezték, akik szintén
némasági fogadalmat tettek, az õ fela-
datuk volt a beteg remetékrõl való gon-
doskodás is. A remeteség területén lévõ
templom alapjait 1753-ban tették le,
melynek mára csak a tornya maradt
meg, az épület falait a környékbeliek
széthordták. A kolostor épületében ka-
pott helyet a refektórium, a könyvtár, a
levéltár és a gyógyszertár is, illetve egy
vendégfogadó is mûködött itt. Majk
1770-ben kapta meg a perjelség címet.

Miután 1782-ben II. József császár felosz-
latta a rendet, a szerzetesek egy része
Magyarországon maradt, mások Len-
gyelországban folytatták mûködésüket,
ahol a mai napig megtalálhatóak a ka-
malduli szerzetesek. 1806-ban gróf Es-
terházy Károly vette meg a majki birto-
kot, ahol késõbb posztógyárat létesítet-
tek, a cellaházak ekkor a munkások
szálláshelyéül szolgáltak. A kamalduli
remeteség az 1980-as évektõl vált tu-
risztikai látványossággá, 200l-tõl a Mû-
emlékek Nemzeti Gondnokságának ke-
zelésében van. A tervek szerint uniós
forrásból 2012-ig elkészül a kolostor
épületének helyreállítása az eredeti
funkciók alapján, valamint az egykori
gyógynövénykertet is rekonstruálják.

A szakosztályülés következõ állomása
Várgesztes volt, ahol Bozzay Attila, a vár
jelenlegi üzemeltetõje kalauzolt minket.
A XIV. században épült vár a vértesi vár-
rendszer egyik legjelentõsebb láncszeme
volt, az elsõ írásos emlékek a Csákok bir-
tokaként említik a területet. Ebben az
idõben királyi vár volt, fõleg vadászatok
idején tartózkodtak itt királyaink. Védel-

mi szerepet késõbb kapott, a török elleni
harcban. Az 1529-es ostroma sikertelen
volt, elõször 1543-ban foglalták el a törö-
kök. 1605-ben végleg magyar kézre ke-
rült a vár, mely a XVII. század közepéig
még védhetõ állapotban volt. Ezután har-
cászati jelentõségét elvesztette és lassú
pusztulásnak indult. 1945-ig az Esterházy
család tulajdonában maradt. A Magyar
Állam tulajdonaként a várat 1960-63 kö-
zött tárták fel és építették újjá, ekkor ke-
rült kialakításra az alsó szinten a vár-
presszó és az étterem, illetve a felsõ szin-
ten lévõ turistaszálló.  

Másnap a Tatabányai Múzeum Sza-
badtéri Bányászati Múzeum –
Ipari Skanzen kiállítóhelyét
tekintettük meg. A nemzetkö-
zi szinten is egyedülálló be-
mutatóhely a térségben egy-
kor jelentõs szénbányászat
emlékét õrzi, a bányászok
élet- és munkakörülményeit
hivatott bemutatni a bányász-
hagyományok életben tartása
érdekében. A tatabányai me-
dencében létesített 26 akna és
5 külfejtés közül ma már csak
egyetlen akna látható, melyet
1988-ban szabadtéri bányá-
szati múzeummá alakítottak
át. A XV-ös akna fõbb külszí-
ni létesítményei mind eredeti

állapotukban maradtak fenn és jól szem-
léltetik az egykor itt zajló bányászati tevé-
kenységet. Kovács Éva, a tatabányai mú-
zeum múzeumpedagógusa elmondta, az
iskolában az idelátogató gyerekcsopor-
tok különbözõ foglalkozásokon vehet-
nek részt, ahol drámapedagógiai eszkö-
zök segítségével élhetik át a régi korok
iskolájának hangulatát A skanzen megte-
kintése után a szakosztályülés a tatai Pi-
kant étteremben folytatódott, ahol Ko-
vátsné dr. habil Németh Mária tanszé-
kvezetõ fõiskolai tanár tartott elõadást az
„Erdei iskolák szerepe a közjóléti felada-
tok megvalósításában” címmel. Kovátsné
dr. habil Németh Mária 1995-ben dolgoz-
ta ki azt az erdõpedagógiai oktatási pro-
gramot, melynek alapján 1996-ban a Ra-
vazdi Erdei Iskolai Oktatóközpont meg-
kezdte mûködését a Kisalföldi Erdõgaz-
dasági Rt.-vel együttmûködésben Ko-
vátsné dr. habil Németh Mária „Az erdõ-
pedagógiától a környezetpedagógiáig”
címû 2010 decemberében megjelenõ
könyvében foglalta össze az ezzel kap-
csolatos tudnivalókat.
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