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2012. augusztus 28-án érkeztek a NE-
FAG Zrt.-hez a Sopron környéki kollé-
gák szakmai tapasztalatcserére. Régen
kialakult jó kapcsolat alapozta meg a lá-
togatás és a programok baráti hangula-
tát. A sok újdonság, érdekesség között,
amit az alföldi erdõgazdálkodással kap-
csolatban mutatni lehet egy a szinte leg-
távolabbi erdõgazdaságtól érkezõ cso-
portnak, a helyi közjóléti munkát és a
szarvasgomba-gyûjtést, -forgalmazást
választottuk témául.

A közjóléti tevékenység bázisa Szol-
nokon, az Erdei Mûvelõdési Ház és Is-
kola köré szervezõdik. Ide érkeztek
vendégeink és kaptak tájékoztatást kör-
nyezeti nevelési tevékenységünkrõl.
Horváth Ernõ, a Mûvelõdési Ház veze-
tõje bemutatta az Erdei Iskolát és a hoz-
zá kapcsolódó objektumokat. A vadas-
parkban azt a látványetetési programot
mutatta be, amelyet a hozzánk érkezõ
gyermekek is látni szoktak. Egy elem, a
Joci nevû lámával való versenyfutás
azonban most elmaradt. A vadasparki
program után még az erdei környezet-
ben, 1,2 hektár területen, a zömében
akácfából kialakított játszóteret is meg-
tekintették a résztvevõk.

Nagy várakozással indultunk az euró-
pai szinten is elismerten az egyik legjobb
szarvasgomba termõ terület felé a Jász-
ságba. Ennek a különleges erdei mellék-
terméknek a gyûjtését szerettük volna
bemutatni élesben. Segítségünkre volt
Szakács József és Menner Miklós gyûjtõ,

valamint Torda a magyar vizsla és Morti
a labrador retriever. A szélsõségesen
száraz, aszályos idõjárás a gombatermés-
re is negatív hatással volt, ezért nehéz fel-
adata volt a kutyáknak. A termõtestek
nagyon kis méretûre tudtak csak fejlõd-
ni, így nehezebb a megtalálásuk is, eh-
hez jött még egy kis lámpaláz a kutyák
részérõl. De belelendültek és mindenki
kézbe foghatta a természet ezen érdekes
„jelenségeit”.

Az összegzõ beszélgetésekbõl kide-
rült, hogy mindkét program újdonsá-
gokkal szolgált a Tanulmányi Erdõgaz-
daság szakemberei számára. Más meg-
közelítésû és célcsoportú a közjóléti te-
vékenység Sopron környékén, így új és
érdekes oldalát ismerhették meg az ál-

lami erdõben nyújtott közjóléti szolgál-
tatásoknak. Az is kiderült, hogy nagy
várakozással és egy kis szkeptikusság-
gal várták a szarvasgomba gyûjtési prog-
ramot. Az elsõ találásnál, amikor egy pi-
ci méretû gombát ki is kapart a kutya és
nem a fészkében tudta megmutatni a
gyûjtõ, még fenn állt a gyanúja az imi-
tált gyûjtésnek, de végül mindenkinek
egyértelmû lett az éles helyzet, és nagy-
ra értékelték a kutyák és gyûjtõk tevé-
kenységét. Különösen akkor lepõdtek
meg. amikor kérésre Morti ugatásai
számával jelezte a jelenlévõk számát,
valamint a tízes számkörben számtani
mûveleteket oldott meg hasonlóan.

Tartalmas és emlékezetes találkozó volt
vendéglátó és vendég számára egyaránt.
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