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A hegyek, dombságok vagy szelíden hajlanak bele a rónasá-
gok végtelenségébe, vagy markáns határvonallal, minden át-
menet nélkül süllyednek bele az alföldek elsõ pillantásra
egyöntetûnek tûnõ laposába. 

Inkább az utóbbi módon, meredek lejtõkkel ereszkedik le
a Bátaszék felett emelkedõ Geresdi-dombság legdélkeletebbi
nyúlványa, az alig 209 méter magas Szentai-hegy, a Duna ár-
téri síkját jelentõ Sárközre. 

A dombság és a síkvidék közötti 60-70 mé-
teres szintkülönbség kinyitja elõttünk a tájat.
A dombvonulat keleti peremérõl letekintve, a
90 méter magasba nyúló bátaszéki templom-
tornyon túl, már a Gemenci-erdõ Dunát kísé-
rõ zöldellõ sávja uralja a látóhatárt. Ha délnek
nézünk, a Mecsek középhegységi vonulatai
integetnek felénk, míg a távolban a Villányi
hegyvidék felszökkenõ röge párálik. Észak
felé is jó ízû borvidék köszönt, hiszen szinte

karnyújtásnyira tûnnek fel a Szekszárdi-dombság, lösz mély-
utakkal, szurdikokkal szabdalt, szõlõkkel beültetett dombhátai. 

A Szentai-hegy azonban nem csak a panorámájával hívogat-
ja az erre tévedt vándorokat. 3-400 évesre becsült korú, õrálló
molyhos tölgy tör az égbe, beárnyékolva az alatta megbúvó
Szent Orbán kápolna kicsiny, de annál meghittebb épületét. 

E lassú növekedésû, gyakran göcsörtös, görbe törzsû, álta-
lában alacsony termetû tölgyfajunk, az itt élõ dolgos-szorgos

földmûves emberek gondos ápolásának köszönhetõ-
en, majd 18 méter magas, másfél méter mellmagassá-
gi átmérõjû, szabadállású famatuzsálemmé nõtte ki
magát. 

A török idõk után e vidékre telepített német ajkú
lakosság a Szentai-hegyet borító tölgyesekben mak-
koltatta disznókondáit, majd szõlõmûvelési kultúráját
e tájon is meghonosítva vágta ki a síkvidékre ereszke-
dõ erdõket, helyet adva a bort termõ tõkéknek, a
zamatos gyümölcsöket érlelõ gyümölcsfáknak. Az
egykori öreg erdõk hírmondójaként maradt fenn a te-
kintélyes bátaszéki molyhos tölgy, melyre mindig tisz-
telettel néztek fel a sárközi település lakói. 

Az 1739-es nagy pestisjárvány után a szõlõmûvelõk patró-
nusának tiszteletére kápolnát is építettek a tölgyfa szomszéd-
ságában. A dongaboltozatos, huszártornyos kis barokk épü-
let oltárán a névadó Szent Orbán pápa látható, egy szõlõfürt-
tel a kezében. Tõle remélték a mindenkori bõ termést, a teli
hordókat és elsõsorban a pusztító kora tavaszi fagyoktól való
védelmet. 

S, hogy e hagyomány ma is velünk élõ múlt és jelen egy-
szerre, mi sem bizonyítja jobban, hogy május végén, Szent Or-
bán napján Bátaszék apraja-nagyja felkerekedik és közös szent
mise után borral öntözi meg az öreg molyhos tölgy tövét, mely
idén már az Európai Év Fája büszke címmel is dicsekedhet.

Kép és szöveg: Nagy László
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A hegyek, dombok, magaslatok és az alföldek, sík-
ságok közvetlen érintkezési pontjai mindig változa-
tos arculatú, egyedi vonásokban gazdag vidékek.
Eltérõ földrajzi adottságokkal rendelkezõ tájak ad-
nak egymásnak randevút, s e találkozásokból sok-
színû természeti és kulturális értékek születnek.
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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 vadász-
házi 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
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre 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:

Erdészeti jogszabályok változtak
Megjelent a földmûvelésügyi miniszter

27/2016. (IV. 11.) FM rendelete
Megjelent a földmûvelésügyi miniszter
27/2016. (IV. 11.) FM rendelete, az erdõ-
rõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdál-
kodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.)
FVM rendelet, valamint az erdészeti szak-
személyzet és a jogosult erdészeti szak-
személyzet nyilvántartásba vételének és
nyilvántartásból való törlésének, tovább-
képzésének, szolgálati tevékenységének
részletes szabályairól, valamint az erdé-
szeti hatósági és igazgatási feladatokat el-
látó személyek szolgálati tevékenységé-
nek egyes szabályairól szóló 71/2010. (V.
13.) FVM rendelet módosításáról. 

Forrás: NAK, Magyar Közlöny
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

deszet_jogszabaly_valtozas_fm



Jelentõs a fagykár a hazai 
erdõkben és az erdészeti 

csemetetermelõknél
Régóta nem tapasztalt fagykárral kell
szembenézniük a hazai erdõgazdálko-
dóknak, az április végi hideg idõjárás
ugyanis nem csak a mezõgazdasági terü-
leteken, gyümölcsösökben, szõlõben
okozott komoly károkat. A fák többsége
ugyan kiheveri a fagy okozta problémát,
az erdõgazdaságok és erdészeti csemete-
kertek azonban így is komoly károkat
könyvelhetnek el. Csemete- és maghi-

ányra kell számítani, ráadásul a szaporí-
tóanyag minõsége is rosszabb lesz a
megszokottnál.

Forrás: Erdõ-Mezõ Online
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/fagykar_hazai_erdo_csemete



Könyvadomány a csíkszeredai
Venczel József 

Szakközépiskolának
A szaknyelv tanulása nem ismerhet

határokat!
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi mi-
niszter, Ugron Ákos Gábor az agrártárca
helyettes államtitkára és Bárány Rita a
Herman Ottó Intézet igazgatója erdészeti
tankönyveket adott át Erdélyben. A
könyveket Bálint Gabriella, a Venczel
József Szakközépiskola igazgatója és Böj-
te Csaba testvér nevelõ koordinátora,
Balázs Melinda Erzsébet vette át. Az ese-
ményt megelõzõen Csaba testvér gyer-
mekeit több alkalommal látták vendégül
a HM Budapesti Erdõgazdaság Uzsai Er-
dészetének kollégái, melynek során le-
hetõség nyílt az erdész szakma, mint hi-
vatás megismertetésére és a gyermekek
érdeklõdésének felkeltésére. Csaba test-
vér gyermeke is tanul a Venczel József
Szakközépiskolában, többek között ezért
merült föl beszélgetések során, hogy
nagy segítség lenne az anyanyelven tör-
ténõ oktatást támogató tankönyvek biz-
tosítása az intézmény számára. A kérést
tett követte, így az FM, a Herman Ottó

Intézet és az Országos Erdészeti Egyesü-
let együttmûködésével 2016. május 14-
én megvalósulhatott a támogatás, mely-
nek célja, hogy az Erdélyben magyar
nyelvû képzésben résztvevõ erdésztech-
nikus diákok tanulását jó minõségû, a
hazai képzés gerincét adó tankönyvek-
kel segítsék. A szakközépiskola diákjai
25 csomag, Csaba testvér erdésztechni-
kus diákjai 2 csomag egyenként 27-27
tankönyvbõl álló tudásbázist érhetnek el
ezután az intézmények könyvtáraiban.

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

mai/konyvadomany_csikszereda



Aki keres, az talál: fejlõdik a
faipar

Keresik a Sopronban végzett mérnököket
Az elmúlt harminc év legjelentõsebb
faipari állásbörzéjeként értékelte Dr. Al-
pár Tibor dékán a Simonyi Károly Mû-
szaki, Faanyagtudományi és Mûvészeti
Karon a Magyar Bútor és Faipari Szö-
vetség, az Országos Asztalos és Faipari
Szövetség, a FAGOSZ, és a PANFA Ak-
kreditált Innovációs Klaszter támogatá-
sával május 5-én tartott rendezvényt,
ahol több mint száz állásajánlat várta a
hallgatókat. Az állásbörze érdekessége,
hogy kifejezetten a vállalatoknál felme-
rülõ szakemberigény generálta a szer-
vezést: sok mérnökre van szükség, a piac
azonnali ajánlatokkal csábítja a pálya-
kezdõket. 

Forrás: NYME
http://www.oee.hu/hirek/aga-

zati-szakmai/ke-

res_talal_fai-

par



Városi emberként feszített ritmusban élek. Igazán feltöltődni csak akkor tudok, ha a hétvégéimet  
a szabadban tölthetem a családommal. Gyerekként még nem gondoltam volna, hogy egyszer hiányozni fog  
a kétkezi munka, de ma már a vidéki élet egyszerűségére és a természet közelségére vágyom.  
Néha elképzelem magamat az erdő közepén, egy szál fűrésszel a kezemben…  
Hajt a vérem, de nincsenek illúzióim! Bármibe fogok, szeretem megérteni és átlátni azt, amit csinálok.  
Nincs ez másként a STIHL esetében sem.

STIHL. Nemzedékekre tervezve

Felébreszti ösztöneinket

Az akció idôtartama: 2016. április 1. – május 31.
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