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A Szilvásváradi Erdészetnél volt a talál-
kozó. Az Egererdõ Zrt. képviselõi a haj-
dani szociális épületbõl kialakított új er-
dészeti irodában fogadták a szakosztály
tagjait. Urbán Pál és Dobre Csaba kö-
szöntõ szavait követõen Grédics Szilárd
erdészetvezetõ bemutatta az erdészetet,
majd ismertette a futó európai uniós pro-
jektet. Ennek keretében megújult a Sza-
lajka-völgy, az erdei vasút, a szabadtéri
erdészeti múzeum. A vetített képes is-
mertetõ után Kosztka Miklós, a szakosz-
tály elnöke tartott elõadást az erdészeti
útépítés gyakorlatában elõforduló leg-
kritikusabb geotechnikai problémáról, a
talajmozgások miatti csúszásokról. 

Hangulatos vonatozás után séta kere-
tében tanulmányozhatták az igen színvo-
nalas beruházásokat, és az elsõk között
nézhették végig az újonnan megnyílt er-
dészeti szabadtéri múzeumot. Szó esett a
Bükk-fennsík hajdani feltárásáról, a meg-
maradt mûszaki emlékekrõl. Megemlé-
keztek Jáhn Ferencrõl és Király Lajosról,
akik a térség és az ország erdõgazdálko-
dásában jelentõs szerepet játszottak. A te-
repi programok során Wágner Tibor szak-
osztály-tagtársunk helyi erdészettörténeti
ismereteit osztotta meg velünk. 

A felsõtárkányi Táltos fogadó hangu-
latos vadásztermében az éjszakába nyú-
ló beszélgetésen szó esett erdõgazdál-
kodásunk és azon belül az erdészeti
kommunikáció és az erdõfeltárás aktuá-
lis kérdéseirõl.

Másnap reggeli után a csapat eluta-
zott a Parádfürdõi Erdészet területére.
Tóth László erdészetvezetõ köszöntõje
után megnézték a Somhegyi úton kelet-
kezett csúszást, és szakmai vélemény-
csere keretében igyekeztek ötleteket ad-
ni a probléma megoldásához. Mint min-

den hasonló esetben, az útban keletke-
zett károkért elsõsorban a víz a felelõs.
Ezek a problémák gondos elõrelátással
és mûszaki megoldásokkal elkerülhe-
tõk, de sokszor a költségek fedezete hi-
ányzik. Mindenesetre költség–haszon-
elemzéssel egyértelmûen eldönthetõ a
beavatkozások indokoltsága. A követke-
zõ programpont a Várbükki út felújítási
munkáinak a tanulmányozása volt.

Az Egererdõ Zrt. feltáró úthálózata az
egyik legfejlettebb az erdõgazdaságok kö-
zött. Sajnálattal kell azonban megállapíta-
ni, hogy ez a komoly vagyon az anyagi
háttér szûkössége miatt egyre romlik. A
rendszeres karbantartás hiányosságai és
az amortizációs idõtartam utáni felújítások
elégtelenek. Ugyanez tapasztalható szinte
valamennyi erdõgazdaságnál. Az erdõfel-
tárási tevékenység ma mélyponton van,
egyre gyakrabban találkozni szakszerût-
lenséggel és igénytelenséggel. Ez pedig
nem csak pénzkérdés. Külsõ forrásként
csak támogatás képzelhetõ el, mivel a ma-

gyarországi erdõk a gazdálkodást jellem-
zõen korlátozó szabályozási környezet-
ben nem tudják kitermelni a gazdaságilag
és mûszakilag indokolt beruházások fede-
zetét. Az ebbõl fakadó következmények
természetkárosításhoz és végeredmény-
ben az erdõvagyon értékének csökkené-
séhez is vezetnek. Ugyancsak aggasztó,
hogy a mûszaki tervek és munkálatok hi-
ánya, valamint az erre a területre speciali-
zálódott szakembergárda csökkenése a
szakmai tudás és a gyakorlati tapasztala-
tok erodálódását is okozza. Meg kell men-
teni és õrizni, amink van, és ebben elsõd-
leges a tulajdonos felelõssége. Az erdésze-
ti kommunikációban ki kell hangsúlyozni
ezt a kérdést a döntéshozók célcsoportja
felé irányított üzenetekben. 

A lehetõségért és a programért kö-
szönet a találkozó házigazdájának az
Egererdõ Zrt.-nek, elsõsorban Kaszala
Judit szakosztály-tagtársunknak oda-
adó és gondos szervezõ munkájáért.
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