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Példamutató szakmai napot és családi
összejövetelt tartott a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei Magánerdõ-gazdálkodási és
Környezetvédõ Helyi Csoport 2011.
augusztus 6-án.

Felpécen Bognár Tibor erdésztech-
nikus volt házigazdája a rendezvény-
nek. Szakember fiainak egyike mutatta
be fafeldolgozó és bútorgyártó tevé-
kenységüket.

A helyi evangélikus templomban
megemlékeztek a közelmúltban elhunyt
Németh Ferenc Bedõ-díjas erdészrõl, a
HCS alapító elnökérõl, késõbb tisztelet-
beli és örökös elnökérõl. Kovács Jenõ er-
désztechnikus az Erdészbecsület tanszé-
ken tartott elõadást életútjáról, élete lel-
ki-szellemi értékrendjérõl.

A kárpátaljai Visk református lelké-
sze, Jenei Károly részletesen beszámolt
a településén folyó magyar óvoda felú-
jítási munkálatairól, majd Szabó Vendel
technikusi alelnök, a HCS gazdasági
ügyintézõje adott rövid tájékoztatást a

Helyi Csoportnak az óvoda javára foly-
tatott adománygyûjtési és támogatási te-
vékenységérõl.

Smideliusz András lelkész rövid ige-
hirdetése után Jankovics Béla lelkész is-
mertette Felpéc történetét.

Ezt követõen a rendezõk további
szakmai programra invitálták a résztve-
võket: lényegében azonos termõhelyen
különféle fafajú erdõtelepítések és fiata-
los faállományok összehasonlító elemzé-
sére. Édl Tibor vadgazdatechnikus magán-
erdõ-gazdálkodási és vadgazdálkodási
tapasztalatairól osztotta meg gondolatait,
amelybõl nem hiányozhatott a minde-
zektõl idegen „tájhasznosítási” kísérletek
(erdei motokrossz stb.), mint konfliktus-
források megemlítése sem. 

A felpéci Sések természetvédelmi te-
rület meszes homokpusztai borókásá-
ban az Erdõk Nemzetközi Éve kapcsán
Bognár Tibor és Bolla Sándor tartottak
táj- és erdõtörténeti ismertetõt.

A felpéci tájházban mindezek után a
fõszerep már a kulináris élvezeteké
volt. A szervezés sokrétû munkáját Pin-
tér Csaba, a helyi csoport titkára koor-
dinálta.

Szöveg: Bolla Sándor, 
fotó: Halász Gábor, Pápai Gábor

A Gyõr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdõ-gazdálkodási és Környezetvédõ
Helyi Csoport rendezvénye

Kovács Jenõ elõadását tartja
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A XV. Országos Erdészeti és Faipari
Sportnapok házigazdája ezúttal az Er-
dészeti és Faipari Dolgozók Szakszer-
vezetének Balassagyarmati Alapszerve-
zete volt. A szervezés feladatait az Ipoly
Erdõ Zrt. vállalta magára.

A mintegy hatvan benevezett sár-
kányhajókból tekintette meg Vác pano-
rámáját, amit gyalogos városnézés köve-
tett, melynek egyik érdekessége a Sajdik
Ferenc-gyûjtemény megtekintése volt.

A megnyitón Halmágyi János EFDSZ-
elnök és Haraszti Gyula vezérigazgató-

helyettes köszöntötte a lengyel, horvát
és román delegációkat. 

A 11 versenyszámban folyó vetélke-
dést nehezítette a rekkenõ hõség, ami
egyedül az úszókat nem hátráltatta. 

A vetélkedõ „felfedezettje” az Ipoly
Erdõ színeiben induló 12 éves Úrhegyi
Márton volt, aki sorban „mattolta” el-
lenfeleit. A legeredményesebb erdõgaz-
daságnak járó elismerést a zalaiak vi-
hették haza. De végül is a kétnapos ren-
dezvényre is igaz a coubertini mondás:
„nem a gyõzelem, hanem a részvétel a
fontos”. 

Ipoly Erdõ Zrt.

Sport – Vác – szakszervezet

Kiemelkedõ sikert ért el a SEFAG Zrt.
két fotósa Horvátországban az idén
nyolcadik alkalommal meghirdetett Er-
dõ az erdész szemével címû nemzet-
közi fotókiállításon. Az egyéni kate-
góriában Böhm István elsõ helyezést
ért el a Balett címû fotójával, míg a kép-
sorozatok versenyében Major László

második helyezett lett az Évszakokat
bemutató fotósorozatával. 

A korábbiakhoz képest idén bõvült a
„felhozatal”: hat ország – Bosznia Her-
cegovina, Csehország, Szlovákia, Ma-
gyarország, Szlovénia és természetesen
a hazai horvátok – ötven alkotója 223
fotóval vett részt a pályázat lezárása

utáni kiállításon. A kiállítást a bjelovari
Városi Múzeumban nyitották meg a
Horvát Erdõk Napja tiszteletére. Egyes
fotók azonban még ennél is nagyobb
utat jártak meg, ugyanis az Erdõk Nem-
zetközi Éve alkalmából a képek egy ré-
szét New Yorkban kiállították. 

Detrich Miklós

Magyar erdészek sikere nemzetközi
fotókiállításon

Fakitermelés
Kárpátalján 
2010-ben a megyei adminisztráció adatai
szerint mintegy 157 millió hrivnyát (közel
4 milliárd forint) fordítottak erdõgazdálko-
dásra Kárpátalján. Növekedett az ágazat
dolgozóinak átlagbére is, ami 1800 hriv-
nyát (kb. 45 ezer forint) tesz ki. Tavaly a
fakitermelés 14,2 százalékkal nõtt, az éves
mennyiség elérte a 867,8 köbkilométert. A
kivágott famennyiség 70 százalékát erdõ-
ritkítás, erdõfelújítás céljából termelték ki. 

(MTI)
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Szeptember folyamán, a Baróti Magán-
erdészet vendégeiként hat németorszá-
gi egyetemista tartózkodott háromhetes
szakmai tanulmányúton Erdõvidéken.
A göttingeni Georg-August Egyetem er-
dészmérnöki, illetve biológia karának
másod- és harmadéves hallgatói elõször
jártak Erdélyben. Erdõvidéki ittlétük so-
rán – a szakmai tevékenységekben, er-
dészeti munkálatokban való részvétel
mellett (erdõrészek kijelölése, bélyeg-
zése, csemeték ápolása, vadászösvény
stb.) – kistérségünk, illetve megyénk
számos turisztikai látványosságát, ér-
dekességét keresték fel. Meglátogatták
a Szent-Anna tó környékét, a Vargyas-
szorost, az erdõfülei tanösvényt, a fel-
sõrákosi külszíni bányát és az ott talált,
Erdõvidék Múzeumában kiállított
masztodon leletet is. Különleges és
emlékezetes élményt jelentett számu-
kra a kakukkhegyi szénégetõk meglá-

togatása, illetve a medvelesen való
részvétel is. 

E sorok írója a köpeci szil második ta-
karítási akciójánál találkozott velük,
ahová házigazdájuk, Kádár Tibor Sándor
erdészmérnök javaslatára és kíséretében
érkeztek. A magánerdészet fiatal szakem-
bere elmondta, hogy a közelmúltban egy
mesteri részképzésen vett részt a soproni
Erdõmérnöki Karon és ott találkozott, il-
letve barátkozott össze a németországi,
szakmai gyakorlatukat végzõ egyetemis-
tákkal, majd meghívta õket Erdõvidékre
és õk szívesen el is jöttek. Az erdei öko-
szisztémák ökológiáját tanuló és kutató
fiataloktól a nálunk tapasztaltakról érdek-
lõdtünk. Örömmel mesélték, hogy na-
gyon szép helyeken jártak, de ugyanak-
kor szomorúan jegyezték meg azt is,
hogy az itt élõk nincsenek tudatában
azoknak az értékeknek, amelyekkel ren-
delkeznek, hiszen némi anyagi haszon-

ért, olyan értékeket pazarolnak el, ame-
lyekre Németországban sokkal jobban vi-
gyáznak. Itt az emberek sok helyen tönk-
reteszik a természeti és lakókörnyezetü-
ket, régi, egyediséggel rendelkezõ házai-
kat – a jelenkori káros divat hatására – jel-
legtelenné alakítják. Véleményük szerint
a lehetõ legkevesebbet kellene változtat-
ni a környezeten, hiszen épp ez az, ami
érdekes a nyugati turisták számára. Be-
szélgetésünk végén, az összességében
hasznosnak értékelt szakmai gyakorlatot
követõen, Kádár Tibor Sándor erdész-
mérnök abbéli reményének adott hangot,
hogy ezentúl évente sikerül hasonló
szakmai tapasztalatcserére meghívni né-
metországi egyetemistákat, de ugyanak-
kor a soproni Erdõmérnöki Kar hallgatóit
is szívesen látnák, ezáltal is hozzájárulva
Erdõvidék ismertségének növeléséhez. 

Demeter Zoltán
Erdõvidék hetilap

Erdõvidék német szemmel

Nagy érdeklõdéssel vártuk  a Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt. központjában
Baumgartner Zsoltnak, a Formula-1-es
magyar versenyzõjének elõadását, aki a
természetet kedvelõként nagy érdeklõ-
déssel figyeli erdészszakmánkat. Erre az
élménybeszámolóra a „klubtagokon” kí-
vül, a „nem erdész” érdeklõdõk, sõt fiú-
gyermekeink is kíváncsiak voltak. Az
elõadáson hallhattunk és videófelvétele-
ken láthattunk megannyi izgalmas törté-
netet a versenyzõ életútjának a kezdeté-
rõl, a Forma 1-es versenyzés kulisszatit-
kairól, az „izzó, forró boxutcák” esemé-
nyeirõl, és a verseny balesetekrõl. 

Baumgartner Zsolt 1997-ben a német
Formula Ford, 1998-ban a brit Formula
Renault Winter-sorozat futamain ver-
senyzett, 1999-ben az Európa-bajnoksá-
got harmadikként zárta. 2001-tõl a nem-

zetközi Formula-3000 szériában autó-
zott a 2003-as Formula-1 magyar nagy-
díj megrendezéséig. A magyar nagydíj
szabad edzésén a Jordan-istálló  egyik
versenyzõje megsérült, ezután Zsolt he-
lyettesítette õt a Hungaroringen és még
ebben az évben Monzában. 2004-ben a

Minardi-Coswort csapata szerzõdtette
le teljes szezonra.

A Kanadában élõ magyarok a 2004.
évi Montreálban zajló versenyfutamon
vendégségbe hívták Baumgartner Zsol-
tot az olasz Minardi csapatban versenyzõ
csapattársakkal egyetemben, stílusosan
egy „ellenlábas” FERRARI étterembe. A
legjobb eredményei: kilencedik hely a
monacoi futamon és Indianapolisban, az
amerikai nagydíjon a nyolcadik hellyel
megszerezte Magyarország elsõ pontját
a világbajnokság történetében.

A 2004-es évad nagy élményeket
szerzett a magyar autóversenyzõnek,
sajnos megfelelõ sponzor hiányában az
ezt követõ évben a versenyzést már
nem folytathatta.

Firbás Nándor HCS titkár, 
fotó: Antli István

Bokszutca a Tamási Helyi Csoportnál
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Idén ötödik alkalommal rendezte
meg az Ipoly Erdõ Zrt. Diósjenõi Er-
dészete a Börzsönyi Hegyi Félmara-
tont és Családi Sportnapot. Az ese-
ménynek és a három távon induló
verseny startjának az uniós támoga-
tásból elkészült és a nagyközönség-
nek átadandó Diósjenõi Erdei Sza-
badidõpark adott otthont. 

A versenyzõk három távra nevezhet-
tek: a 21097 méteres félmaratonra, a 7 ki-
lométeres kismaratonra és a gyerekek-
nek szánt, 3100 méteres mara-
tonkára. 

„Hagyomány, hogy ezt a
népszerû, hegyi erõpróbát
családi sportnappal is egybe-
kötjük, hiszen sok versenyzõ
kísérõkkel, gyerekekkel ér-
kezik – mondta el Zanati
László, a szervezõ Diósjenõi
Erdészet vezetõje. – Idén elõ-
ször azonban már különleges
környezetben rendezhetjük a
startot, illetve fogadhatjuk a
kísérõket, hiszen az Európai

Unió és a Magyar Állam támogatásának
köszönhetõen, az Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) révén elké-
szült a Diósjenõi Erdei Szabadidõpark.
Ez a hely ideális célpont lehet osztályki-
rándulásokhoz, csoportos, családi ren-
dezvényekhez, de kiváló indulási vagy
érkezési állomása lehet a Börzsönyt
meghódítani akaróknak is. A négy hek-
táron elkészült turisztikai attrakciók ki-
váló programot kínálnak majd azoknak
is, akik a mostani futóverseny résztve-
võit kísérik vagy figyelik.”

A Börzsöny keleti bejáratát vigyázó
diósjenõi erdõgondnoki ház körüli, 4
hektáros területen létrejött Diósjenõi
Erdei Szabadidõpark annak az uniós
forrásból megvalósuló ökoturisztikai
fejlesztésnek a része, amit az Ipoly Erdõ
Zrt. tavaly kezdett el. 

Az ÉMOP projekt részeként Diósje-
nõn parkerdei környezetben, a Bör-
zsöny erdeinek sokszínûségét idézõ,
tájékoztatótáblákkal jól ellátott sétaút
épült, amely egy különleges fahídon is
átvezet. Az út mentén pihenõhelyek,

játszóterek, sportpályák, ál-
latsimogató és mini-golfpá-
lya várja a kirándulókat. A
csoportosan érkezõket fedett
rendezvénytér, a piknikezni
vágyókat szabadtéri tûzrakó
helyek fogadják. A látogatók
kényelmét a Börzsönyrõl tá-
jékoztató információs pult,
erdei teázó, a környék ter-
mékeit kínáló ajándékbolt és
kulturált mosdók szolgálják.

Fotó: Pápai Gábor
(OEE Online)

A Diósjenõi Erdei Szabadidõparkból
startolt a félmaraton




