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Érdemes volt várni arra a Sas-hegyi
kihelyezett ülésre, amelyet a zord idõ-
járásra, a hóviharra való tekintettel,
egy hónappal – hála a házigazdák
megértõ, készséges hozzáállásának –
elhalasztottunk. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság igazgatójának és
kedves munkatársainak közremûködé-
sével és részvételével, a Budai Sas-
hegy Természetvédelmi Területen és
megújult Látogatóközpontjában szer-
vezett szakmai nap és bemutató ékes
példája volt a természetvédelem és az
erdészet együttmûködésének. A prog-
ramot végig, az együvé tartozás, az
egy tõrõl fakadás hangulata, s a ne-
mes célokért vállalható közös szolgá-
latra való készség jellemezte. 

Dr. S. Nagy László elnöki megnyitóját
követõen, a Duna Ipoly Nemzeti Parkot
(továbbiakban: NP) Füri András igaz-
gató mutatta be. A résztvevõk – a Sze-
niorok Tanácsának 22 fõs csapata –
megismerhették a NP létrehozásának
körülményeit, az intézmény feladatait,
külön kitérve a közfeladatokra. Majd
szó esett az irányító szervrõl, az intéz-
mény fontosabb adatairól, az Eszter-
gomban lévõ székhelyrõl és a Budapes-
ti Központi Irodáról; a mûködési terü-
letrõl, a védett területekrõl az alföldi
szikesektõl a hegyvidéki bükkösökig; a
nemzetközi védelem alatt álló termé-
szeti és a terület nélkül jegyzett értékek-
rõl. Térkép segítségével mindezek el-
helyezkedését nézhettük meg a NP mû-
ködési területén. A továbbiakban kitért
igazgató úr a feladatokat ellátó szerve-
zet felépítésére, a rendelkezésre álló
humánerõforrás nagyságára és összeté-
telére, hallhattunk adatokat az intéz-
mény gazdálkodásáról, külön kiemel-
ten a pályázatokon elnyert forrásokból
megvalósuló feladatokról, kutatásokról,
monitoringról.

A feladatok sorában, a természetmeg-
õrzésrõl, mint fõ feladatról kaptunk
részletes tájékoztatást, az élõhely és faj-
védelmi programról, végig pásztázva a
NP Igazgatósághoz tartozó tájvédelmi
körzeteket és jelentõsebb védett termé-
szeti területeket. Így megismerkedhet-
tünk az Ócsai Tájvédelmi Körzettel, a
gyepvédelmi feladatokkal; a boglárka
lepke élõhelyének védelmével; a Ve-
lencei-tónál található hagymaburokkal;

a sólyomõrzési feladattal; a béka- és ha-
livadékmentéssel; az akadálymentes
égbolt programmal; a telelõ denevérek
problémáival; a Nagykõrösi pusztai töl-
gyesek megmentésére beindított prog-
rammal; a Szénások élõhely rekonst-
rukciós feladataival; a pannon-homoki
gyepek védelmével stb.

Jelentõs helyet foglal el a NP felada-
tai sorában a környezeti nevelés és öko-
turisztika. E feladat ellátását 21 objek-
tum létesítésével sikeresen oldják meg.
2013 évben, az eseménynaptárban 114
féle programot ajánlanak, családoknak,
gyermekeknek és iskolás csoportok-
nak. A programok népszerûsítéséhez, a
természetvédelmi ismeretek terjesztésé-
hez nagyszámú színes, részletes kiadvá-
nyokat, ismertetõ füzeteket bocsátanak
a nagyközönség részére. 

Az elõadást követõen megtekintettük
a „Sas-hegy és a város” c. filmet, mely
igen jó elõkészítõje volt annak a 850
méteres sétának, melyet Kremnicsán Já-
nossal, a Budai Sas-hegy, 1958-ban vé-
detté nyilvánított természetvédelmi te-
rület látogatóközpontjának vezetõjével,
a tanösvényen tehettünk meg. 

A filmet követõen Dr. Király Pál,
Czebei Sándor és Dr. Ádámfi Tamás
szenior társak hozzászólásával, igazga-
tó úrnak a kérdésekre adott válaszával
és kiegészítéseivel, majd elnök úr
összefoglalójával és köszönõ szavaival
zárult a program elsõ része. 

A bejárás során megismerhettük a
Sas-hegy történetét, védetté nyilvánítá-
sának körülményeit, az invazív fajokkal
folytatott küzdelmet, majd a bemutató
helyeken az élõhelyvédelmi feladato-
kat, elért eredményeket, nevezetessé-
geket, látványosságokat.

Köszönetet mondunk a szemet, lel-
ket gyönyörködtetõ és a harmadik élet-
kori fázisban még meglévõ szürkeállo-

mányunkat is igénybevevõ program
megszervezéséért és végig viteléért, a
NP igazgatójának, tanösvényi kísérõnk-
nek és a név szerint eddig még nem
említett kedves munkatársaiknak: Be-
csei Katalin, Kovács Zsuzsanna és Pet-
hõ Judit szakvezetõknek, akiknek a ki-
tûnõ szendvicsek, kávé és üdítõk szer-
vírozását is köszönhetjük, valamint Kál-
mán Gergelynek, a közmunka program
munkavezetõjének.

A Sas-hegyi sétát követõen Schmot-
zer András szenior társunk adott tájé-
koztatást arról a kezdeményezésérõl,
mely szerint „Az erdõgazdálkodás ala-
kulása a XX. század végén, ill. a XXI. sz.
elején” címmel erdészettörténeti mû el-
készítését javasolja, olyan szerzõi kö-
zösséggel, akik e korszakot végigélték,
akik e korban szolgálták a magyar er-
dõgazdálkodást. Javaslatához bemuta-
tott egy részletes tartalomjegyzéket. A
javaslatot élénk figyelem és érdeklõdés
kísérte, de a részleteket, s a vállalható
feladatokat egy késõbbi összejövetel al-
kalmából tervezzük megbeszélni, miu-
tán az elõkészítõ anyagot, tartalomjegy-
zéket további tanulmányozásra a tagtár-
sakhoz eljuttatjuk.

Elnök úr az „Egyebek” napirendi
pont bevezetõjeként hivatalosan is kö-
szöntötte a 2013-ban belépett új tagtár-
sainkat: Dr. Tarján Lászlóné, Zachar
Miklós, Dr. Ádámfi Tamás, Merkel Gá-
bor, Barátossy Gábor és Bóna József
kollégákat, majd rátértünk az aktuális
témakörre, az Egyesület Alapszabály-
tervezetének véleményezésére, a
2013. évi programunk alakulására. El-
nök úr ismertette az Alapszabály-terve-
zethez eddig érkezett javaslatokat, ész-
revételeket és tekintettel a rövid határ-
idõre kérte a tagtársakat, hogy az el-
hangzottakhoz közvetlenül, vagy az
írásban (e-mail útján) kiküldendõ
anyaghoz egy-két napon belül, de leg-
késõbb április 29-ig fûzzenek vélemé-
nyeket. A szóbeli és írásos véleménye-
ket Halász Gábor titkárhoz kell eljut-
tatni, aki összesítve küldi az OEE Tit-
kárságára. Néhány, ott felmerült véle-
mény megbeszélése után Elnök úr ér-
tékelte a rendezvényen elhangzotta-
kat, megköszönte a tagtársak részvéte-
lét, aktivitását és az ülést bezárta.

Összeállította: Halász Gábor
titkár
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Beszámoló a Szeniorok Tanácsa
2013. április 25-i kihelyezett ülésérõl


