
Erdészeti Lapok CL. évf. 10. szám (2015. október)318

Évek óta figyeljük azt a kitartást, tánto-
ríthatatlan elkötelezettséget, amellyel
szervezi a méltán híressé vált erdei ren-
dezvénysorozatot, s csalja ki az erdei
hangulatra, nyugalomra vágyó, mûvé-
szetet kedvelõket az erdõbe, mesterien
lopja be tudatukba az erdõk örökös
fenntartásának filozófiáját. 

Ezúton is köszönjük az EGERERDÕ
Zrt. kollektívájának, elsõsorban dr. Jung
László vezérigazgatónak a szeniorok
iránti empátiáját, melynek köszönhetõ-
en régi vágyunk teljesülhetett, testületi-
leg vehettünk részt a Muzsikál az erdõ
programján. Köszönjük Schmotzer And-
rás szeniortársunknak a programunk
összeállítását, kiterjedt szakmai kapcso-
latai révén a gördülékeny szervezést.
Köszönjük az FM ASzK Mátra Erdészeti,
Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma mun-
katársainak a törõdést, a segítséget; Szu-
romi László kollégánknak, hogy korábbi
élményeirõl, a természetvédelem terüle-
tén szerzett tapasztalatairól élménybe-
számolót, színes elõadást tartott nekünk.
Vég nélkül lehetne folytatni a hálálko-
dást, egyszóval köszönjük valamennyi
résztvevõnek, hogy emlékezetessé tet-
ték az erdészet idõsebb nemzedékét

képviselõ kisebb – 18 fõs – csoportnak a
mátrai kirándulást.

Idén 12. évadját élte meg a Príma- és
Nógrádikum-díjas rendezvény. A ki-
lencnapos programfolyam naponta más
helyszínen zajlott. A ma már országos
hírû rendezvény sok-sok támogatója
mellett számos szakmabeli szervezet ta-
lálható: FM, OEE, Bükki NP és 11 erdé-
szeti részvénytársaság is.

A 12 év alatt sok minden változott, de
az alapvetõ célkitûzés nem: a környezet-
tudatos, fenntartható, ökoszemléletû
életforma és gazdálkodás népszerûsítése
a mûvészetek (zene, képzõmûvészetek,
irodalom) közvetítésével. Itt az erdõ és a
zene összefonódik. Eredmény: a jókedv,
az erdei értékek megismerése, a mûvé-
szetek élvezete, a barátságok erõsödése,
a testi-lelki feltöltõdés.

Gyöngyöstarjánban, a sósiréti Borhy-
kastélynál csatlakoztunk a programhoz.

A szépen felújított kastély erdészeti vo-
natkozása, hogy egykor erdõgondnok-
ság, majd üzemegység, azt követõen er-
dészet mûködött falai között. Ma ma-
gántulajdonban van a gyönyörûen
rendbe hozott parkjával együtt. Elõször
a kastélyban látható képzõmûvészeti
kiállítást tekintettük meg. Az alkotó:
Gyenesné dr. Barna Mariann jogász,
majd fõállású anya – három fiú édes-
anyja – erdészfeleség, három éve foglal-
kozik üvegfestéssel. Témái: fák, erdõk,
virágok, madarak, egyéb állatok, régi
templomok. A színek ragyogóak, az
ábrázolás hol realisztikus, hol mesesze-
rû, az alkotások jó hangulatúak, szemet
gyönyörködtetõk, szóval olyanok, me-
lyeket szívesen látna az ember a szobá-
ja falán is. A parkban helyi termékek
(mézek, lekvárok, borok, pálinkák stb.)
vásárlási lehetõséggel egybekötött be-
mutatója csábította a vendégeket.

Ezt követõen a faluban Szõke Mátyás
pincészetét látogattuk meg. A tulajdonos
betegsége miatt a pincészetet Ludányi
Gábor fiatal borász mutatta be. A telje-
sen gépesített, modern pincészet évek
alatt önerõbõl fejlõdött a mai szintjére
(óriási teljesítmény). 36 hektár szõlõterü-
letre támaszkodik, melybõl 19 hektár
termõ. Évente átlagosan 3000 hektoliter
bor „születik” és kerül a bel- és külföldi
fogyasztók asztalára. Megtekintettük a
látványos pincerendszert és természete-
sen borkóstolásra is sor került.

Innen már sietni kellett a Borhy-kas-
tély parkjába az erdei koncertre, ame-
lyet évszázados kocsányos tölgyek
övezte tisztáson tartottak. A szépszámú
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A szenioroknak is „Muzsikál(t) az erdõ”
Kihelyezett ülés a Mátrában

A köszönet szavaival kell kezdenünk
tájékoztatónkat, méghozzá nem il-
lembõl, hanem belsõ indíttatásból
köszönjük Szabó Lajos kollégánknak,
barátunknak, a Muzsikál az erdõ Ala-
pítvány elnökének, hogy felejthetet-
len élménnyé varázsolta a szeniorok
kihelyezett rendezvényét. 
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közönség csekély hányada foglalt he-
lyet a padokon és székeken, a többiek
leterített pokrócokon, vagy csak úgy a
füvön heverve adták át magukat a zene
élvezetének.

A koncert elsõ részében a Salgótarjá-
ni Szimfonikus Zenekar (mûvészeti ve-
zetõ: Tóth Tibor) mûsorát hallhattuk.
Elõször a vonósok léptek színre, és Mo-
zart Varázsfuvolájából, Az éj királynõjét
(ének: Béri Szilvia) adták elõ, majd Stra-
uss Tavaszi hangok címû mûvével fejez-
ték be. Ezt követõen a rézfúvós kvintett
reneszánsz tánccal kezdett és magyaror-
szági sváb polkával zárta mûsorát. A
nagy taps jelezte, hogy a közönség még
sokáig szívesen hallgatta volna a salgó-
tarjáni mûvészek muzsikáját.

Kis szünet után folytatódott a kon-
cert, de most már népzenével. Pál Ist-
ván Szalonna és bandája (mûvészeti
vezetõ: Pál István Szalonna, az Állami
Népi Együttes elsõ prímása) lépett a pó-
diumra és fergeteges zenéjükkel, bra-
vúros szólóikkal (klarinét, cimbalom,
hegedû) levették a lábáról a közönsé-
get. Óriási sikerük volt.

A lelki zenei táplálást követõen a
szervezõk jóvoltából részesei lehettünk
a falusi vendéglátásnak, ízletes zöldba-
bos gulyást fogyasztottunk.

A koncert után a Mátrafüredi Erdé-
szet Szalajka-házi erdei iskolájába men-
tünk, ahol terített asztal mellett hosszú-
ra nyúló jóízû beszélgetések, és az el-
maradhatatlan tarokkpartik zárták a na-
pot, s itt tértünk nyugovóra.

Másnap, a bõséges „munkareggeli”
keretében dr. Marjai Zoltánné szenior-
társnõnknek Halász Gábor elnök jubi-
leumi emléklapot adott át köszöntõ sza-
vak kíséretében, s ezt követõen két elõ-
adást hallgattunk meg.

Dudás Béla, a Mátrafüredi Erdészet
vezetõje vetített képes elõadásában be-
mutatta erdészetét és érzékeltette a gaz-
dálkodás körülményeit, nehézségeit. A
10.498 hektáros erdészet gazdálkodásá-
ban a hármas rendeltetés szerinti keze-
lés kiegészül az oktatás (mátrafüredi er-
dészeti iskola) és a kutatás (NAIK ERTI
Erdõvédelmi Osztálya) feladataival is. A
32%-os védelmi rendeltetés zöme ter-
mészetvédelem, de ezt növeli a mintegy
98%-os Natura 2000-es terület. (A két
rendeltetéshez tartozó terület átfedi egy-
mást.). Ez a tény nagyon megnehezíti a
termelési feladatok végrehajtását. Fafaj-
összetételük: 61% tölgy, 26% bükk, 6%
cser, 4% fenyõ, 3%
egyéb. Éves nettó
kitermelés: 32 000
m3. Az alapvetõ er-
dõmûvelési céljuk
a sarjerdõk átalakí-
tása szálerdõvé.
Lékes felújítással
dolgoznak, a szá-
lalást nem tekintik
célnak. 2008-ban
volt az utolsó nagy
magtermés és re-
mélhetõleg az idén
megint az lesz. A
forwarderes tech-
nológia az uralko-
dó, kb. 10% a kötélpályás. Jelentõs gond
és feladat a vadállomány szabályozása, a
vadlétszám csökkentése. 2010-ben 325,
2012-ben 941 nagyvadat ejtettek el, de
nem érzékelhetõ az állomány csökkené-
se. A kerítettség 1996-ban 60% volt, 2010-
ben 87% (nagyon nagy teher). Közjóléti
tevékenység keretében 17 éve foglalkoz-
nak gyermekekkel. Ma már szállásadók és
minõsített erdei iskolájuk van (ahol mi is

megszálltunk). Hat éve a gyöngyösi tele-
vízióval közösen készítik az Ökomagazin
címû mûsort. Kisvasutat üzemeltetnek.

Második elõadónk, Szuromi László
ny. tájegységvezetõ (BNP), vetített képes
elõadásában bemutatta a Mátrai Tájvédel-
mi Körzetet, melyet 1985-ben alapítottak
és területe 11 863 hektár. Ebbõl 2500 hek-
tár fokozottan védett. Két erdõrezervá-
tum van a TK-ban. A térségben 38 000
hektár Natura 2000-es terület található.
Nagyon szép fotókon mutatta be ezt kö-
vetõen a TK geológiai-hidrológiai, bota-
nikai, zoológiai és kulturtörténeti értékeit.

Az elõadásokat követõen elköszön-
tünk a Szalajka-házi erdei iskola vezetõ-

jétõl, majd kisvasúton, szép tájakon ka-
nyarogva Gyöngyösre utaztunk.

A baráti ebéd közben kiértékeltük a
jól sikerült tanulmányutat és megkülön-
böztetett tiszteletettel köszöntük meg
Schmotzer András szeniortársunknak a
remek szervezõ munkáját.

Szöveg és kép: 
Halász Gábor, elnök

Dr. Szikra Dezsõ, titkár
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Új belépõk
Balassagyarmati Helyi Csoport: Szekeres Péter erdõmérnök; Bp. HM Helyi Csoport: Sebestyén Gábor
erdésztechnikus; Debreceni Helyi Csoport: Koklács Tibor erdõmérnök; Egri Helyi Csoport: Válóci Ist-

ván erdésztechnikus; Erdélyi Helyi Csoport: Jakab Barna erdõmérnök, Román Richárd erdésztechnikus,
Asztalos Endre erdésztechnikus, Máthé Zsolt faipari felsõfokú, Tamás Sándor erdésztechnikus, Kisgyörgy Sán-

dor erdésztechnikus; Gyõr Erdõgazdasági Helyi Csoport: Hornok Rita erdésztechnikus; Kecskeméti Helyi Csoport:
Boda József egyéb felsõfokú, Olé Gábor erdésztechnikus, Józsa Balázs erdõmérnök, Petrovácz Nikolett egyéb középfokú,
Varga-Hajagos Anikó egyéb felsõfokú, Ernyes László erdésztechnikus, Sipos Ferdinánd erdésztechnikus, Sipos Ferdinánd-
né egyéb középfokú, ifj. Sipos Ferdinánd erdésztechnikus, Sipos Attila egyéb felsõfokú, Rancsán Lajosné, Cseke Tibor, Cse-
ke József, Simon László, Halász Béla, Tóth József, Dér Gábor, Dér Benõ, Kurgyis Imre, Csáki Viktor egyéb felsõfokú, Hol
Mihály István; Mátrafüredi Helyi Csoport: Mikó Ágnes tanuló; Miskolci Helyi Csoport: Kovács János egyéb középfo-
kú, Panyik Tamás erdésztechnikus; Nagykanizsai Helyi Csoport: Dr. Páll Miklós erdõmérnök, Dobos Alex Attila erdõ-
mérnök, Babics Máté erdõmérnök; Pápai Helyi Csoport: Schweighoffer Ottó egyéb felsõfokú; Sopron Hallgatói Helyi
Csoport: Haszonits Gyõzõ tanuló, Éliás Tibor tanuló, Hosszú Csaba Vajk tanuló, Kulcsár György tanuló, Bende Attila
Tibor egyéb felsõfokú; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport: Egresi Miklós erdõmérnök, Pák Attila erdõmér-
nök; Szombathelyi Helyi Csoport: Domján Gábor egyéb középfokú, Németh Károly egyéb középfokú; Visegrádi Helyi
Csoport: Homoki Mihály erdésztechnikus, Hollósi Bálint erdésztechnikus, Tolnai Margit egyéb középfokú; Zalaegersze-
gi Helyi Csoport: Kungli József erdõmérnök.


