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Térképtáskát akasztott a nyakamba, tá-
jolót csatolt a kezemre és magával vitt
erdei kirándulásaira, barangolásaira.
Lassanként beoltott az erdõjárás szépsé-
geivel és utat nyitott annak a titokzatos
õsi vágyódásnak, mely a kárpátaljai Ró-
na-havason, vagy a szigetközi Kopács-
szigeten egykor szolgáló erdész felme-
nõim révén, a génekben szunnyadt.

Korábbi szerteágazó, sokszínû erdõ-
gazdasági feladataim során óvodásokat,
kisiskolásokat is kalauzoltam a börzsö-
nyi hegyeket borító erdõrengetegek
mélyén. Szaladó-rohanó lépteiket fi-
gyelve gyakran elgondolkoztam, vajon
e rendkívül fogékony korban lévõ gyer-
mekek életében létezik-e egy olyan
szülõ, nagyszülõ vagy közeli családtag,

aki megismerteti velük az erdõ ezernyi
csodáját, a felismerés, a rácsodálkozás
örömét, az erdõismeret nyújtotta élmé-
nyeket. És persze az erdei kalandokat, a
csobogó patak átugrásától egészen a
tûzrakásig, sátorozásig.

Legtöbbjüket elnézve sajnos nem úgy
tûnt, hogy létezne bárki is, aki a kis ke-
züket fogva irányítja elsõ
lépteiket a fák birodalmá-
ban. Még az erdõhöz közel
fekvõ, sok évszázados er-
dõkiélési múltra visszate-
kintõ falvakról, települések-
rõl érkezõk esetében sem.
Sõt! Azok leszármazottai,
kiknek egykor dédapái,
nagyapái az erdõvel keltek
és feküdtek, mindennap-
jaik és megélhetésük belõ-
le és tõle függött, mára a legelemibb fa-
fajokat sem képesek felismerni. Hová
tûntek az évszázadok tapasztalatai, is-
meretei? Kinek a vétke, hanyagsága ezek
eltûnése a kollektív tudásból?

A teljes igazsághoz azonban hozzá-
tartozik: a város zajos korlátai után, az

elsõ lépések tétovaságát követõen, az
erdõtõl mára kényszerûen távol került
gyermekek ösztönös lelkesedése e
sokszínû, változatos forma- és színvi-
lág iránt, minden esetben szinte kime-
ríthetetlennek tûnt egy-egy vezetett
erdõismereti túra során. A gyerme-
kekre jellemzõ elementáris energiával
rohamozták meg minden alkalommal
a számukra teljesen ismeretlen patak-
völgyek sötét mélyét, a kaszált tisztá-
sok rövidre vágott füvét. Minden ki-
dõlt fatörzs, utunkat keresztezõ kö-
ves-sziklás patakágy, alig észrevehe-
tõen kanyargó ösvény, egy-egy újabb
ablak kinyitását jelentette a csodák vi-
lágára. S viaszhengerként mûködõ kis
emlékezetük hosszú idõkre eltárolta
erdei barangolásaik természetes él-
ményeit.

Az erdõk, rétek, hegyek, dombok,
mezõk, puszták világa testi és szellemi
fejlõdésük elengedhetetlen része, hi-
szen csak e forrásokból táplálkozó ér-
zetek, érzelmek, gondolatok, képessé-
gek és tudás révén válhatnak testi-lelki
értelemben is kiegyensúlyozott és
egészséges felnõtt emberekké.

Ennek fényében elgon-
dolkodtató, hogy erdeink
monitoringozott ökológiai,
és kalkulált gazdasági érté-
kein túl, a lombsátrak mé-
lyén milyen mértékû és lép-
tékû szociológia, össztársa-
dalmi érték rejlik, melynek
szakmai oldalról megalapo-
zott értõ átörökítése, kicsiny
hazánk felnövekvõ gene-
rációinak sorsában, akár

kulcsfontosságú is lehet. Vagy lehetne.
Hiszen többségüknek nincs olyan

szerencséje, mint nekem vagy akár az
Olvasónak, amikor megfoghatta azt a
kezet, mely erdeink mélyén vezette.       

Nagy László
Kép: Dobó István, Lengyel László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Az elsõ lépéseimet az erdõn anyai
nagyapámnak köszönhetem. Amikor
már nyiladozó értelemmel és fokozó-
dó érdeklõdéssel fordultam minden
újdonság felé, õ volt az, aki kézen fo-
gott és bevezetett ebbe a rejtelmes-
sejtelmes világba. 

NNNNeeeemmmm    llll eeeehhhheeeetttt     eeee llll éééégggg    kkkkoooorrrráááánnnn
kkkkeeeezzzzddddeeeennnniiii !!!!



Támogassa a Brassó-Sopron
Erdészdiák Találkozót!

31. alkalommal rendezik meg a 
Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák

Találkozót és Tanulmányutat
Idén tavasszal 31. alkalommal rendezik
meg a Kárpát-medencei Magyar Erdész-
diák Találkozót és Tanulmányutat. A
brassói diákokkal szakmai programok
keretében járjuk be Közép- és Nyugat-
Dunántúl erdészeti szempontból jelen-
tõs tájait. Az idei évben Sopronba is el-
látogatunk, ahol a 15 év alatt a találko-
zókon kapott ajándékoknak szeretnénk
kiállítani egy „emlékszekrényt” az egye-
temen.

Az ezzel, illetve a találkozóval járó
kiadásokat a jelenlegi egyetemi forrá-
sok és a diákok hozzájárulásai nem tud-
ják fedezni. A tanulmányút megszerve-
zéséhez, illetve az emlékszekrény léte-
sítéséhez szeretnénk ezúton szerveze-
tek és magánszemélyek támogatását
kérni. Támogatóink kivétel nélkül fel-
kerülnek az aktuális diáktalálkozóra ké-
szíttetett emlékpólóra, ami mellett áldo-
mást is innánk nagylelkû hozzájárulásu-
kra. Kérjük a bs98@freemail.hu címen
vegyék fel velünk a kapcsolatot. Segít-
ségüket elõre is köszönjük!

Forrás: huntingpress .hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/brasso_sopron_erdesz_diaktalalkozo

Átadták a Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeumot

Látogatóbarát múzeum és élményköz-
pont a megújult hatvani Grassalko-

vich-kastélyban
Nemzetközi viszonylatban is egyedülál-
lóvá vált a Széchenyi Zsigmond Vadá-
szati Múzeum, amely egy év alatt telje-
sen megújult. Nem csak az otthonául
szolgáló Grassalkovich-kastély pompá-
zik újra a régi fényében: az intézmény
látogatóbarát múzeum és egyben ki-
kapcsolódást nyújtó élményközpont is,
amely tudományos igényeket is szolgál,
miközben szórakoztatva tanít.

Forrás: Sajóközlemény
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/szechenyi_zsigmond_vadaszati_muzeum



A Pilisi Parkerdõ Zrt. kiadványa
a felelõs erdei kutyasétáltatásért
Elkészült az “Erdõben kutyával, fele-

lõsséggel” címû tájékoztató
Az elmúlt hetekben a Pilisi Parkerdõ
Zrt. kerekasztal-beszélgetést szervezett
állatvédõ szervezetek, civilek, termé-
szetjárók, vadászok és természetvédõ
szervezetek között, hogy közösen állít-
sák össze a felelõs erdei kutyasétáltatás
szabályait összefoglaló kilenc pontos
kiadványt. A közös beszélgetés és az
összefogás célja a kutyákkal és a ku-

tyák révén bekövetkezõ problémák
megelõzése, illetve a felelõs erdei ku-
tyasétáltatás kultúrájának széleskörû
megismertetése. A résztvevõk által
megfogalmazott és elfogadott szabály-
gyûjteményt az érintett szervezetek jut-
tatják el minél több kutyatulajdonos-
nak.

Forrás: Pilisi Parkerdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/pi-

lis_kutya_kiadvany



Újraindul az Erdészeti Erdei 
Iskola minõsítés

Beadási határidõ: 2014. május 15.
Az Országos Erdészeti Egyesület az Er-
dészeti Erdei Iskola Szakosztály kezde-
ményezésére 2014-ben újraindítja az er-
dészeti erdei iskolák minõsítését. Az
idei évben megújíthatóak az elmúlt idõ-
szakban lejárt minõsítéseket és lehetõ-
ség nyílik új intézmények bekapcsoló-
dására. Az erdészeti minõsítési rendszer
jó lehetõséget kínál az erdõgazdasá-
gokhoz kötõdõ erdei iskolák egységes
szempontrendszer szerinti értékelésére,
megjelenésére, érdekképviseletére.

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/eei_minosites

HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi
szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu
oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2014-re szóló érvényesítõ matricákat azon ta-
gok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott év-
re vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


