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ERDESZNOK 
II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 

1997. július 11-12-én Mátrafüreden kerüli sor az Orszá
gos Erdészeti Egyesület szervezésében az Erdésznők I I . Or
szágos Találkozójára. Házigazda a Mátra-Nyugatbükki Er
dő- és Fafeldolgozó Részvénytársaság, a fő szervező Ko
vács Gyuláné (OEE Egri Helyi Csoport) volt. 

A kétnapos összejövetel két részből állt: az első napon 
szakmai és kulturális program, a másodikon szakmai fórum 
köszöntőkkel, előadásokkal, hozzászólásokkal és tájékoz
tatókkal. 

Érkezésünk napján (a vasútállomáson autóbusz várta a 
vonattal érkezőket és vitte Mátrat'üredre, a szálláshelyre!) a 
közös ebéd elfogyasztása után autóbuszokkal utaztunk Ké
kestetőre, majd a TV toronyból körbepillantva szerezhet
tünk átfogó képet és benyomást az Erdőgazdaság területé
ről. Ezután „földközeli" folytatásként a Gyöngyössolymosi 
Erdészet munkájával ismerkedtünk és megtekintettük a 
Gyöngyössolymos 5 E erdőrészlel bükk természetes felújí
tását, a 28 A erdőrészlet lucfenyő tarvágás utáni kocsány
talan tölgy mesterséges felújítását és az 58 FI részlet erdő-
szerkezet-átalakítási munkálatait, rontott erdő helyén ko
csánytalan tölgy erdősítést. 

Szakmai 
tanu lmányút 

G y ö n g y ö s s o l y m o s i 
Erdészet területén 

Utunka t az ország 
legmagasabb pontjáról 
indítottuk. A kékestetői 
toronyból körbenézve 
a Mátra északi és déli 
h e g y c s ú c s a i t , s z i n t e 
mindenütt erdővel bo
rított területeit láthat
tuk. 

Meredek szerpenti
nen jutottunk le Mátra
házá ra , majd É-Ny- i 
irányban a Gyöngyös
solymosi Erdészet gá
lyái kerületébe indul
tunk. Az itt található 
bükkösök - régen egri 
érsekségi birtok - 125 
és 140 év közö t t i ek , 
mára egészségi állapo
tuk nagyon leromlott. 
Bontásuk több mint 20 
éve megkezdődö t t , a 
terület nagy része már 
s ikeresen felújult. A 
még megmaradt öreg 
erdőfoltok ritkán és ke
veset teremnek, aljuk 
elbozőtosodik, a termé
szetes felújítás szem
pontjából reménytelen
nek m i n ő s í t e t t á l lo 
mányrészeket mester-



séges úton kell felújítanunk. Ezt a területet Dudás Béla, er
dőművelési műszaki vezető" mutatta be. 

Utunkat az 1978-ban épült aszfaltos erdei úton folytatva, 
a nagybükki területre jutottunk. Rosta Gyula erdészetvezető 
kalauzolásáal, az erdészet elegyetlen lucfenyves erdőtömb
jének tíz évvel ezelőtt megkezdett felújítását és átalakítását 
láthattuk. Az 1930-as években gyertyános-nyíres erdők he
lyére telepített lucosok nagyon szép és értékes erdők lettek. 
Megtudhattuk, hogy ez az erdőtömb földrajzilag és „anya
gilag" is az erdészet szívének tekinthető. 

A 10 600 ha-os erdészet területének 50%-át kocsánytalan 
tölgy, 20%-át bükk borítja, 8%-át pedig fenyő. Erdőfelújí
tási kötelezettség alatt 1290 ha van, ennek 80%-a termé
szetes felújítás. Az erdőművelési ágazat 1997. évi költség
vetése 30 millió Ft. (A K 1 alapból kapható tervezett tá
mogatás 17 millió Ft.) Az évente 4-5 ha területen kivágott 
lcufenyő helyére - a nyers tűalom pásztás eltávolítása után 
- bükk és tölgy csemetét ültetünk. 

A fiatal csemeték felső gyökérzónája így nem a gyorsan 
kiszáradó tűalomba kerül, ezzel megelőzhető az aszálykár. 
A környező fenyőállományokból a luc- és vörösfenyő ter
mészetes újulata is megtalálható a területen, pótlással pedig 
a kislevelű hárs, hegyi juhar és kőriscsemetékkel növelhet
jük az elegyességet. Az erdősítés jó növekedésű, az első 
kivitel után az 5. évben befejezhető. A bemutatott terület 
közelében faszénégetés folyik 4-5 boksahelyen. A vállalko
zók évete 2-3000 m 3 tűzifát szenítenek el. 

Utunkat a csórréti víztároló mellett elhaladva a nagyhal-
maji réten szakítottuk meg újra. Az erdészet évente 5-10 
ha rontott erdő átalakítását indítja meg mesterséges erdő
felújítással. Ezek nagy részében kedvezőtlen a fafajössze-

tétel (cseresek, gyertyánosok, rezgőnyárasok, nyíresek). A 
sarj eredetű, elegyes vagy elegyetlen kocsánytalan tölgye
sek általában természetes felújítással átalakíthatók kedvező 
fafajösszetételű, mageredetű állományokká. 

Ez az erdőrész 18,2 ha területű, tarvágás után mestersé
ges felújításra tervezve. 1992-ben 6 hektáros cseres részét 
leválasztva, megosztottuk a részletet. A tarvágás - szemben 
az üzemtervi előírással - csak ezen a területen történt meg. 
A lábon maradó részen a kocsánytalan tölgy és egy kevés 
bükk megfelelő hálózatú jelenléte lehetővé teszi a későbbi 
természetes felújítást. 

A letakarított vágásterületet 1992 őszén padkáztuk, 2 m-
es sortávolságban. Az első kivitel 1993 tavaszán történt 
meg, kocsánytalan tölgy csemetével. A természetes úton be
települt elegyfafajok a gyertyán és a cser. 

A vadkárelhárító kerítés átmászása senkinek nem jelen
tett problémát, a társaság fiatalosan vette az akadályt. 

Az erdősítést és az első évi ápolást erdőművelőként még 
én ellenőriztem, s most örömmel láttam, hogy az erdősítés 
szépen fejlődik, csak minimális pótlásra volt szükség. Eb
ben az évben már 100% sikerességű, befejezésre tervezett 
minősítésű lett az erdő. 

Az erdei program végén a gyöngyösi Mátra Múzeum ter
mészettudományi kiállítását néztük meg, Fükök Levente 
szakszerű vezetésével. A szép este a Mátravasút lajosházi 
végállomásánál ért véget, egy tinóm vacsorával, baráti be
szélgetéssel. 

Reményfy Rita 



A U L I C H L A J O S 
D A M J A N I C H J Á N O S 
GÁSPÁR A N D R Á S 
K L A P K A G Y Ö R G Y 
KMETY G Y Ö R G Y 
POELTENBERG E R N S T 

A múzeumlátogatás után kisvasúnál utaztunk Lajosházá
ra, ahol sátortető" alatt „U" alakban elhelyezett, megterített, 
virágcsokrokkal és égő gyertyákkal díszített asztalokkal vár
ták az alkonyi fényben érkezőket. A varázslatosan szép kör
nyezetben, a jó hangulatú, nótázással is fűszerezett finom 
vacsora után, az éjféli órákban tértünk vissza kisvonattal 
mátrafüredi szálláshelyünkre. 

Másnap szakmai fórum zajlott, melynek levezetője, az I. 
alálkozóhoz hasonlóan, dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 
volt. Az Erdésznők II. Országos Találkozójának mottója: 
„EGYÜTT". 

Ráczné a vendégek, meghívottak és a megjelent kollé-
ganó"k köszöntése után, a mottó kapcsán elmondta, hogy az 
együtt nem csupán azt jelenti, hogy mi nők együtt, hanem 
együtt azokkal, akikhez sorsunkat kötöttük, együtt szaktár
sainkkal, akiknek céljuk a miénkkel azonos: szebb, jobb 
magyar erdők létrehozása; de együtt mindazokkal, akik bár 
nem a mi szép szakmánkat választották hivatásul, de azért 
munkálkodnak, hogy kis országunk felvirágozzék. 

Pápai Gábor, az Erdészet i Lapok főszerkesztője egy 
Benjámin Lász ló-vers szép szavaival köszöntötte a résztve
vőket. 

Két évtized 
Megtömött szatyraiddal szálltál vonatra tegnap. 
Szaladgálsz dolgainkban, távol egy éjjel, egy nap. 
Rendet csinálsz a házban, veszödöl pénzügyekkel; 
ébren talál az éjfél, talpon a kora reggel. 
Várnak, mint máskor is, kicsinyes napi harcok, 
I^eszid goromba árus, morózus hivatalnok. 
Vár a teknő, a tűzhely, varrógép - s még mi minden! 

Ügyetlen választottál, látod, amikor engem; 
lélek kalandosát, örökkön tépelődőt, 
kapkodót, megviselt idegzetű elődök 
nyugtalan ivadékát; költőt, kinek nem ízlett 
a testi munka malma, se hivatal, sem üzlet; 
ki volna bárhol is, sosincs egészen ottan; 
búsong csak a világ bajával megrakottan. 

Láttam én, megjegyeztem, még könnyebb léptű, táncos 
idődben mennyi szívet, szemet vonzott magához 
szép lábad, kedves arcod, hegyes, rugalmas emlőd. 
Kérleltek derekabbak, hogy választ adj, igenlőt 
- mégis hozzám szegődtél. í g y lett minden napod 
tizennyolc óra munka, huszonnégy óra gond. 
Talpon csak, egyre résen: bajban voltál a higgadt, 
tudtál bármely keservben álarcot venni, vígat -
voltál hozzám igaz, ha kellett: színleléssel, 
nyugtató szép szavakkal, szerelmes öleléssel. 

Ó, asszonyi karok, lábak, ti kulcsolódók, 
összefogók a férfit, mint abroncsok a hordót! 
iMgy voltál és megedzett, fonódtál rám tüzesen, 
magad hajlítva hozzám, tartottál: szét ne essem! 
S mivel tölt meg a kor? szerelmed mire őriz? 
Nemes bor lesz-e éltem, vagy poshadó esővíz? 
- mit gondoltál te azzal! lelkedben élt olyan hit -
De jó is volna hinni magamban tizedannyit... 

Becsapódott mögöttünk immár két évtized 
két nehéz kapuszámya — mit bír el még szíved, 
mit látsz kecsegtetőt, háttal az ifjúságnak? 
Csuklóid fájlalod, eres, dagad a lábad; 
be vagy kerítve végképp: egy férfi, négy gyerek, 
ragadozó fogakkal faljuk fel életed. 

Igazodtál volna fel! — ne mondd, hogy nincs okod rá: 
hisz éppen gyöngeségem, csöndem tett zsarnokoddá. 
Te mégse lázadoztál - voltál, hogy én lehessek; 
adtál oly egyszerűen, mint fényt az égitestek. 
S én mindent elfogadtam, magától értetődőn, 
szelídségnek hazudván alantas férfigőgöm, 
s adtam nevet neki: Sors, Hivatás, Költészet! 

Futnék el már előle, dobnám el az egészet, 
zajostul, sikerestül, kínostul odahagynám, 
bújnék egy zugba véled, kenyéren élni, hagymán, 
ha másképp nem találhatsz pihenőt már, nyugalmat, 
hőség és fagy között még nyárvégi jó fuvalmát, 
Futnék, vinnélek el... s aztán, ha mégsem így lesz -
segíts meg egyszer azzal, hogy magadon segítesz! 

Nem ittam életemnek fenékig még a rosszát, 
sebek várnak, kudarcok, csont-hajlító Canossák, 
s az ördög tudja, még mik — s nem bírok szökni mégsem. 
Valamit kezdtem ifjan: hát lássuk, mire végzem! 
Sorsom előre lódít? korán a föld alá tesz? 
Nekem e sors fonákja, a rossz is — mint a mágnes. 

Töprengve, bűntudattal mindez eszembe ötlött, 
miközben hánykolódó szívem jelenti jöttöd. 
Késő a délután már, most szállsz fel a vonatra, 
ideges vagy, rohantál, sóhajtva ülsz a padra; 
hajad rendezgeted, lesimítod a szoknyát, 
élénkebb ívre húzod ajkad halvány pirossát. 
Most, hogy leülhetsz végre, gyereksírás se hajszol, 
foglalkoznál magaddal - de ültödben elalszol 

(1955) 



Dauner Márton, a Földművelési Minisztérium Erdészeti 
Hivatalának elnöke köszöntötte a konferenciát. Elmondta, 
hogy az Erdészeti Hivatalnak nagyon sok, ágazatunkat érin
tő kérdéssel kell foglalkoznia, így az erdésznők kérdésével, 
legalábbis az elmúlt 9 évben, nem foglalkozott,. Sok sikert 
kívánt mind magán- mind szakmai életünkhöz. 

Schmotzer And
rás, az Országos 
Erdészeti Egyesü
let elnöke és egy
ben a vendéglá tó 
Erdőgazdaság ve
zér igazgatója be
szél t a t a l á lkozó 
létrejöttének előz
ményei rő l és ön
kritikusan elmond
ta, hogy legjobb 
szándékuk ellenére 
sem sikerült teljes 
körűen az erdész
nők meghívása. Je
lezte, hogy értesí
t e t t é k a v e z é r 
igazgató társakat, 
az i n t é z m é n y e k 
vezetőit, közzétet

ték a felhívást az Erdészeti Lapokban, de mégsem jutott el 
mindenkihez a hír. 

Röviden beszámol t az Országos Erdészeti Egyesület 
utóbbi 8 évéről, azokról a változásokról, amelyek bekövet
keztek, s amelyekkel nem lehetünk elégedettek. Szólt az 
erdővel kapcsolatos alapvető törvények megszületéséről és 
arról, hogy az adott keretek között kell a szakmát tisztes
ségesen művelni. Az erdőkárpótlásról szót ejtve felhívta a 
figyelmet arra, hogy még nem zárult le, hiszen azok a 10 
hektárnál kisebb erdők, amelyek ugyanazon a helyrajzi szá
mon szerepelnek, mint a szántó és legelő, a továbbiakban 
is privatizálhatok. 

Beszélt a nagy tömbben való erdőgazdálkodás fontossá
gáról és azokról az anomáliákról, amelyeket az utóbbi idő
szak vertikális integrációi hoztak létre (volt olyan év, hogy 
egy-egy cégnek négy gazdája is akadt!). Fájlalta, hogy az 
előző kormány nem merte felvállalni a közbirtokossági tör
vényben a kényszertársulást (a vadászati törvényben ezt a 
3 ezer hektáros limittel megtették). 

Örömét fejezte ki, hogy a kényszerű tagdíjemelés nem 
okozott lényeges taglétszám-csökkenést, és hogy különböző 
támogatások, külföldi csoportok fogadása kapcsán az OEE 
ma még rentábilisan működik. Jelezte, hogy jövőre tisztújí
tás lesz az Egyesületben és kérte a tagtársak felelősségteljes 
munkáját egy aktív és jó elnökség megválasztásához. 

Elnökünk szerint a magyar lakosság az erdő felé fordult. 
Nem tilthatjuk meg, hogy mint nyitott könyvből, az erdőből 
is „olvassanak". 

A Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt.-ról el
mondta, hogy a korábbi 84 000 ha-ból a kárpótlás 12 000 
hektárt vitt el. Szerencsére olyan területek kerültek kárpót
lásra, melyek problémásak voltak (Ózd és Arló térsége). A 
szociális lopás minősítést elítélte, hiszen az nem más, mint 
az erdő ellen elkövetett bűntett! 

Elmondta, hogy 1992-ben a felnémeti fűrészüzem kivált 
az Erdőgazdaságból, azóta tönkre is ment; hogy ráállt a gaz
daság a természetes felújításra (ezt a természetvédelmi te
rületek indokolják is); hogy korrekt az együttműködés a 
nemzeti park és a szakhatóság között, hogy a káli cseme
tekert az ország egyik legszebben művelt szaporítóanyag
termelő egysége. Beszélt a gyöngyösi parkettagyár gondjai
ról, az erdei vasútüzemről, javítóműhelyről és építésveze
tőségről. Kiemelte az útépítési munka fontosságát és azt, 
hogy anyagiak híján a 19 fm/ha feltártság mellett a burkolt 
utak aránya nem éri el a 30%-ot. 

Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a cég létszáma 
2500 főről a parkettagyárral együtt, 800 főre zsugorodott, 
így csaknem valamennyi erdőben folyó munkát vállalko
zókkal kell elvégeztetni. Meg kellett szüntetni a mezőgaz
dasági kistermelést is. Üzemi vadászterületüket sikerült 
megtartani - sőt, talán egy kicsit még növelni is lehet - és 
ott szakszerű vadgazdálkodást igyekeznek folytatni. 



Elmondta, hogy a Bükk és a Mátra, nevezetesen Szilvás
várad és Mátrafiired, Kékestető és Galyatető az év minden 
szakában látogatott és kedvelt kirándulóhely. Ez konfliktus
helyzetet jelent a természet megóvása terén. Túlságosan ke
vés a pénz a bajok megelőzésére. 

Végezetül kívánta a találkozó résztvevőinek, hogy haladó 
hagyománnyá váljanak ezek az összejövetelek, é.s megkö
szönte jelenlétüket. 

Cserép János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 
elnöke, az ÉSZAKERDŐ Rt. vezérigazgatója köszönte a 
meghívást és örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a szak
társnőkkel ezen a tanácskozáson. A FAGOSZ-ról elmondta, 
hogy tradicionális szervezet, melynek több mint 110 tagja 
van. Ebben a szövetségben benne foglaltatik mind az erdő
gazdálkodás, mind az elsődleges faipar, de a faipar a for
gácslapgyárakkal bezárólag. Mint munkaadói oldal, elsőd
leges feladatuknak a gazdálkodói szervezetek segítését te
kintik, ideértve természetesen a magánerdő-tulajdonosokat 
is. Lehet, hogy idővel ez változni fog, de ma még az erdő
gazdálkodás és a faipar sajátosságát figyelembe vevő érdek
képviseletet tudnak ellátni. Minden erdőt és faipart érintő 
témában részt vesznek, együttműködési megállapodásokat 
kötnek, lobbiznak a szakmáért. Jó kapcsolatot építettek ki 
az Agrárkamarával, társszervezetekkel - így az OEE-vel is 
- , és a viták ellenére is jó az együttműködés a Földműve
lésügyi Minisztériummal és az Erdészeti Hivatallal. Kifej
tette, hogy a közvéleménynek hihetetlenül nagy szerepe van 
a szakmák megítélésében. Szerencsére, az erdőt mindenki 
szereti, ezért mindenki belenéz és beleszól, megnehezítve 
ezzel a benne dolgozó munkáját, de más oldalról ez. nagy 
segítséget is jelent. A FAGOSZ reménykedik abban, hogy 
az 50% állami erdő arány megmarad, mert ez biztosítéka 
lehet a hatékony erdőgazdálkodásnak, és lehetővé teszi a 
sokszínű erdő mellett a megtermelt javakhoz való tisztes
séges hozzájutást. 

A Szövetség által szervezett fórumok, rendezvények 
mindenképpen elősegítik, hogy az erdő egysége megmarad
jon és segít megtalálni a különböző szervezetekben dolgo
zók között a közös hangot. 

A köszöntők után előadások megtartására került sor az 
következő sorrendben. 

Ilus Mária erdőmérnök szakmánk és a társadalom kapcso
latáról szólt. 

S z a k m á n k é s a társadalom 

Engedtessék meg nekem, hogy egy olyan kérdésről ejt
sek szót, mely nem csupán az erdésznők gondja, de vala
mennyiünké. 

Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtized, sőt év
tizedek legfontosabb kérdése: elfogadtatni a döntéshozókkal 
és a közvéleménnyel az erdő és az erdővel dolgozók mun
kájának értékét, jelentőségét. 

Ha az erdővel foglalkozó szakemberek társadalmi ismert
ségét, elismertségét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a fel
színes rácsodálkozás é.s a jóindulatú irigykedés (milyen jó 
neki, mert mindig az érdéiben sétálhat) már korábban meg
volt pozícióját sikerült megtartanunk, de előbbre nem jutot
tunk. Az elkövetkező időkben már nem lesz elég jól (lel
kiismeretesen, szakszerűen) dolgozni, létezésünk, alkalma
zásunk alapfeltétele lesz a megfelelő kapcsolat megterem
tése a társadalommal. 

Élt a XVIII. században egy német prédikátor, aki így 
fohászkodott: „Adassék nékem annyi lelkierő, hogy mindazt 
elfogadjam, amin változtatni nem tudok; és bátorság ahhoz, 
hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok; és 
bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük". Ebben az 
összetett mondatban benne foglaltatnak a modern ember 
gondolkodásának, cselekvési lehetőségeinek lényegi rende
ző elvei. 

Hiszen ha eltévedünk a lehetőségek és a lehetetlenségek 
között, az elérhető, megvalósítható és a meg nem változtat
ható között: hiába éltünk, dolgoztunk. Viszont ha azt elmu
lasztjuk megtenni, amin segíthetünk, megint csak hiába él
tünk. A társadalom felé nyitás, a jobb kapcsolatok kiépítése 
a reális és a szükséges célok közé tartozik. 

Az elmúlt évtized e téren nem sok sikert hozott. A vi
haros társadalmi, gazdasági változások idején a gondolko
dás az ésszerűség birodalmából az érzelmek, benyomások 
világába száll alá. Milyen jól láthattuk ezt, mikor a priva
tizáció során a közvélemény egy része úgy vélte: az új tu
lajdonosok tarra vágják a magyar erdőket; a másik része 
szerint: előzőleg az. állam kirabolta azokat. S milyen rossz 
hatékonysággal tudtuk elmagyarázni: egyik sem felel meg 
a valóságnak. 

Volt egy nagy lehetőségünk: a privatizáció. Ahelyett, 
hogy intézményesen é.s egyénileg kézen fogtuk volna az 
erdőtulajdonost - s most volna 300 000 barátja az erdővel 
dolgozóknak - , s felhívtuk volna a figyelmét az erdő és 



szakmánk csodáira és törvényszerűségeire, voltunk elutasí
tóak, irigyek, gyanakvóak, időnként arrogánsak. 

Amit nem tettünk meg az 1990-es évek első leiében, azt 
el kell kezdenünk holnap, s egész aktív életünknek ennek 
a jegyéhen kell eltelnie: fennmaradásunk és boldogulásunk 
parancsa a társadalom felé nyitás. 

Mit tehetünk? 
Három feltételt kell egyidejűleg teljesítenünk, s ha ered

ményesen tevékenykedünk, pozitívan megváltozik a társa
dalom rólunk, ügyeinkről való gondolkodása, és magunknak 
is ki kell tudni tekintenünk a kizárólag szakmai elveinkből 
épült elefántcsonttoronyból. 

1. Helyre kell állítani szakmai önértékelésünket, önérze
tünket, öntudatunkat. Először magunknak kell belátnunk, 
hogy a földi élet szempontjából az erdő megtartása, fenn
tartása, az erdőterület növelése legalább olyan fontos, mint 
a Mars-kutatás szenzációi. A mi munkánk az élet egyik 
alapfeltételének biztosításához kötődik, a Földön a folya
matosság őrzői vagyunk - ez méltóságot kell adjon szá
munkra. S azt is j ó ha tudjuk, tudatosítjuk, hogy az erdő 
ezen globális jelentősége, hazánk lakosságának életminősé
gét javító fontossága mellett több tízezer vidéki embernek 
ad kenyeret, éppen a legrászorultabbaknak. 

2. Meg kell ismernünk és értenünk a társadalom alapvető 
működési mechanizmusait: hogyan foghatók a jelzések, mi
ként fejeződnek ki az értékek, melyek a megértetés legjobb 
megoldásai? 

Vannak, akiknek veleszületett kapcsolatteremtő és kap
csolattartó képességük van, s aki az ösztönösségen túl kíván 
lépni, annak érdemes érdeklődni szociológia, viselkedéskul
túra, kulturális antropológia iránt is. 

3. S végül meg kell tudni értetni magunkat a társada
lommal. Ennek adottak a lehetőségei nap mint nap: az ér
deklődő kolléga, szomszéd, útitárs, kis és nagy gyerek kér 
vagy kérdez, válaszra vár. 

Számunkra, akik az erdőért, az erdőben dolgozunk, nem 
nyílnak olyan lehetőségek, hogy az ágazat gazdasági kör
nyezetét javítsuk, néha még az sem lehetséges, hogy saját 
szakmai mércénk szerint tevékenykedjünk. 

De egyet tehetünk: egyrészt napi munkánk és életmű
vünk hitelességével meggyőzzük a környezetünket: amit te
szünk fontos, értelmes, nélkülözhetetlen. Másrészt magunk 
valamennyien leszünk e szakma szóvivői. A helyzetünkért, 
céljainkért - a Tiédért és az enyémért - nem mások emelnek 

szót: az ágazat vezetője, a társminisztérium szakértője, a 
vezérigazgató vagy a főigazgató. 

Tehát valamennyiünknek kell helytállni a riporter, az ut
ca embere, az óvodás vagy iskolás kérdésére, kérésére: mit 
miért teszünk, hogyan lenne jó , mi az akadálya, hogy el
képzeléseinket megvalósítsuk. 

Soha nem lehetünk fáradtak, ha arra kérnek bennünket, 
írjunk cikket a helyi lapba, vezessünk egy erdei sétára is
kolásokat, adjunk elő az erdei iskolában. Az iskolások egyi
kéből pénzügyminiszter lesz, a másikból újságíró, a harma
dikból ápoló munkásunk, a negyedikből természetvédő. 
Fontos, hogy az első pozitív benyomásait tőlünk szerezze 
meg az erdőről és az erdővel dolgozókról. 

A műszakinak el kell tudni magyarázni, mit miért tesz, 
álláspontját meg kell tudni védeni és adott esetben, ha nem 
kér a társadalom áldásos elképzeléseiből, módosítani is kell 
tudnia azt. Egy ország csak egy Bős-Nagymarost bírhat el... 

Ha csupán diplománkban, szakértelmünkben, logikánk
ban bízunk - veszítünk. S természetesen veszít a közvéle
mény is, hiszen hasznos, jobbító elképzeléseinket meg nem 
értés miatt elveti. A közvéleménnyel kell tudni kapcsolatot 
teremteni, kommunikálni. 

A társadalom felé nyitás az a lehetősége szakmánknak, 
mely a „megváltoztassam amire képes vagyok" kategóriába 
tartozik. Nem általában és nem mások és nem máskor ala
kítják a közgondolkodást, hanem mi magunk, mától fogva 
kell, hogy teremtsünk jó, pontos, hiteles képet munkánkról, 
az erdőről, eredményeinkről és szükségeinkről. Ehhez kívá
nok valamennyi itt lévő és távollévő kollégának jó szeren
csét! 

Roth Mathaea erdőmérnök az erdei oktatás-nevelésről és a 
vándorgyűlések költségeiről szólt. 

A Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.-nél tanulmányi vezető be
osztásban dolgozom. Függetlenül ettől már korábban is hi
ányoltam az erdészek, erdőmérnökök továbbképzését az is
kolák elvégzése után. Mi Sopronban vagyunk, sok szem
pontból elkényeztet minket, hogy a szakemberek hozzánk 
jönnek, mi sok olyan tudást szerezhetünk, ami házhoz jön. 
Igény szerint (márpedig igény van rá) nagyon szívesen fel
ajánlom segítségemet, az Erdőgazdaság nevében is, ilyen 
továbbképzések megszervezésében. Nem feltétlenül csak 
szemellenzősen erdészeti témákban gondolkodom, hanem 
akármilyen, életünkhöz kapcsolódó dolgokban (víz, levegő, 
társadalom stb.). Ezért örülök, hogy már másodszor jöhet
tünk össze mi erdésznők, és nem azért, mert kiemeltük ne
münket a férfiak közül. Ilyen férfiközpontú társadalomban, 
mint az erdészek, be kell vetnünk minden női rafinériát, 
hogy ugyanaz t elérhessük, amit ők. Nekem jó tapasz
talataim vannak, engem nőnemű mivoltom miatt nem ért 
hátrány, sőt, azt hiszem, néha többre jutottam kedves szó
val, szíves érdeklődéssel, mint ugyanilyen problémákkal 
küzdő férfikollégáim. Nem mondom, néha én is kaptam 
hisztirohamot, időnként eltanultam néhány ízesebb károm
kodást, de mindent a szent ügy érdekében. 

Szóval, nem az a lényeg, hogy erdész NŐK, hanem, hogy 
újra mindenki tudja, hogy erdészek. Hangos legyen tőle az 
ország, hogy vagyunk, hogy tudjanak rólunk, mert kevés 
rólunk a pozitív felhang. Bár néha magunk között is nehéz 
a szakmánk előnyeit ecsetelni. Nem tudom szó nélkül hagy-



ni, és nem is akarom: az idei vándorgyűlésről van szó. A 
kétnapos program részvételi díja 18 000 Ft. Azt hiszem, 
nem vagyok egyedül abbeli véleményemmel, hogy én nem 
drága ajándékokra vágyom egy vándorgyűlésen, hanem a 
kollégákra, nagy találkozásokra, éjszakába nyúló „világ
megváltó" szakmai és magánéleti beszélgetésekre. 

A vándorgyűlések árának ilyen összege lehetetlenné teszi 
magánemberek részvételét, akiknek ekkora összeg felborítja 
az amúgy sem b ő anyagi helyzetét (gondolok itt pedagógu
sokra, kezdő szakemberekre, akiknek pedig szakmájuk kez
detén igazán szükséges a kapcsolatteremtés). Sok gondolat 
kergetőzik még a fejemben, de minden gondolatnak egy kell 
az alfája és az ómegája legyen: AZ ERDÓ. Ez az, amit 
sokszor elfelejtünk, szabályszerűen nem látjuk a fától az 
erdőt (a csemetétől, a munkaerőgondoktól, az LKT-től, a 
Kamaztól, a mindentől), pedig száz szónak is egy a vége: 
mindennek, mindenkinek, akár nő, akár férfi, akár erdész, 
akár csak az erdőért dolgozik: ez az egy a vége: AZ ERDŐ. 

Mindenkinek alázatosan ezt kell szolgálnia, hiszen erdő 
nélkül mi sem vagyunk. 

Dr. Jármai Éva erdőmérnök az erdészeti kutatásról, majd 

Veres Imréné ügyvezető igazgató a Hajdú-Bihar megyei 
erdőkről beszélt. 

Az első találkozónk Sopronban volt, azóta sok minden meg
változott. Az erdőgazdálkodás is átalakulóban van. A tulaj
doni viszonyok átrendeződtek. Az e r d ő 4 0 ' ü - a magánkézbe 
került. A szövetkezeti erdők jogilag már nem a szövetke
zeteké, hanem magántulajdonba kerültek kárpótlással, rész
aránytulajdonba történő kijelöléssel. 

A legszomorúbb viszont, hogy nagy része jelenleg gaz
dátlan. A szövetkezetek - tisztelet a kivételnek - kivonultak 
az erdőgazdálkodásból, pedig nagy eredményként értékel
hető a szövetkezeti erdőgazdálkodás múltjára visszatekintve 
az a több százezer hektár új erdő, amit a volt szövetkezetek 
létesítettek az elmúlt 20-30 évben. 

Nagyrészt megtörtént az erdők privatizálása, de a tény
leges birtokba adás még csak részben történt meg. 

Az erdők tulajdoni megoszlása 

Hajdú-Bihar megye erdőterülete: 66 318 ha. 
Tulajdoni megoszlása: 
Állami tulajdonú erdó': 35 200 ha. 
Gazdálkodók száma: 15 (erdőgazdaság, mezőgazdasági 
részvénytársaság, vízügy, honvédségi erdő, egyéb állami) 
Magántulajdonú erdó', egyéni gazdálkodó: 3051 ha. Gaz
dálkodók száma: 92. 
Önkormányzati erdó': 11 ha. Gazdálkodók száma: 2. 
Magántulajdonú erdolí, társult gazdálkodók: 9093 ha. 
Gazdálkodók száma: 67. 
Rendezetlen: 18 963 ha. Részaránytulajdonból és kárpót
lásból magántulajdonba került, de erdőgazdálkodást nem 
végző személyek, társulást nem hoztak létre, a valódi tulaj
donosok kiléte ismeretlen, vásárolt kárpótlási jegy stb. 

Területünkön, Biharban vannak szövetkezetek, ahol a rész
aránytulajdonba került erdők kezelését felvállalták. 

A Bihari Erdészeti Kft. 1995. április 1. óta működik a 
jelenlegi formában. 

Az Erdészeti Közös Vállalattól (Berettyóújfalu) a fizikai 
dolgozók a gépeket kivásárolták, egyéni vállalkozók lettek 
és vállalkozóként továbbra is a kft.-nek dolgoznak. 

A szakszemélyzet maradt a kft.-ben és kezeli a szövet
kezetben maradt részaránytulajdonú erdőket, két Erdőbirto
kosságot és több magántulajdonban levő egyéni erdőgaz
dálkodót szakirányítunk. 

Az erdőgazdálkodás különleges jellemzői: 
- szakszerű kezelése kellő szakismereteket és megfelelő 

szervezetet igényel, 
- a befektetett tőke csak hosszú távon és kis hatékonysággal 

térül meg, 
- rövid távú kihasználása tönkremeneteléhez vezet, 
- az erdőnek csak kis része képes az önfenntartásra, nélkü

lözhetetlen az erdők fenntartásához külső anyagi erőfor
rások biztosítása. 

Területünk a Berettyó és a Sebes-Körös között elterülő, va
lamint az egykori Nagy-Sárrét lecsapolt területe, kötött ré
titalajok szikes foltokkal. Természetes erdőtársulás nem ta
lálható. 

Erdősültségi százalék 3,5. A térségben őshonos KST fa
fajból telepített állományok találhatók, melynek területe az 
elmúlt 25 év alatt jelentősen emelkedett, jelenleg 10 000 
ha az erdőterület. 

Feladatok az erdőgazdálkodásban 

Az erdőtelepítések első kivitelének növelése. A vágásérett 
állományok kitermelése, az erdők állományszerkezetének 
megőrzése, erdőművelési feladatok időszerű elvégzése, 
„tisztítás, gyérítés". Továbbá a jelenleg rendezetlen magán
tulajdonba került erdőkben a társult gazdálkodási formák 
létrehozása és kezelési, használati viszonyainak rendezése. 

A környezetvédelem: dülőutak, csatornák, roncsterületek 
be fásítása. 

Az engedély nélküli fakitermelések és falopások csök
kentése, illetve felszámolása. 

Az erdőtelepítés, erdőművelés nagy élőmunkaigénye 
enyhíthet a térség munkanélküliségi problémáin. 



Az erdőgazdálkodásból is sokan kikerültek, munkanél
külivé váltak, egy részük pedig más munkaterületen kény
szerült elhelyezkedni. 

Az új erdőtörvényt fontos volna mielőbb végre is hajtani, 
mert sok bizonytalanság tapasztalható. Fontos, hogy minden 
érintett anyagilag is érdekelt legyen a jó minőségű erdő lét
rehozásában. Nagyobb tömbökben birtokossági társulások 
révén lehet csak eredményesen gazdálkodni a magánerdő
vel, így az erdőtelepítés is fellendülhet az unió pénzéből, 
bőven van gyenge termőhely, erdőnek viszont alkalmas te
rület. Ez teremt több munkaalkalmat erdésznek, munkásnak 
egyaránt. 

Reményfy Rita erdőmérnök az erdésznők helyzetéről szóló 
statisztikai lapok kiértékelését tárta a hallgatóság elé. 

Az erdésznők munka- és életkörülményei 1997-ben 

Első találkozónkon, 1988-ban Pallai Mária készített rész
letes beszámolót a minden résztvevő által kitöltött „statisz
tikai lapok" felhasználásával. Érdekes és tanulságos ered
ményei ösztönöztek bennünket arra, hogy ezt a vizsgálatot 
most is elvégezzük. Az adatfeldolgozást úgy végeztük, hogy 
a kilenc évvel ezelőtti módszerekkel összehasonlítható le
gyen. A kérdésekre nyolcvanhatan válaszoltak, ötvennégy 
erdőmérnök és harminckét erdésztechnikus. A két csoport 
adatait külön értékeltük. 

I. A kereseti viszonyok, átlagfizetések alakulása: 

A válaszadókat 4 korcsoportra osztva, a munkaviszony 
alapján az alábbi (bruttó) átlagfizetéseket kaptuk. 

Mérnöknők 
0-15 év 
16-25 év 
26-32 év 
32 év felett 

47 000 Ft/hó 
64 600 Ft/hó 
98 300 Ft/hó 

110 000 Ft/hó 

6 fő 
17 fő 
10 fő 

1 fő 

18% 
50% 
2 9 % 

3 % 

Egy nyugdíj előtt álló mérnök fizetése több mint kétszerese 
egy „kezdő" fizetésének (109%). 1988-ban a különbség 
csak 36% volt. Az átlagos nyugdíj 31 500 Ft (a szélső ér
tékek 23 180 és 42 300 Ft). 

Technikusnők 
0-15 év 
16-25 év 
26-32 év 
32 év felett 

44 500 Ft/hó 
41 300 Ft/hó 
50 000 Ft/hó 
57 000 Ft/hó 

3 fő 
10 fő 

5 fő 
3 fő 

14% 
4 8 % 
24% 
14% 

A nyugdíjkorhatárt hamarosan elérő erdésztechnikus át
lagfizetése csak 28%-kal nagyobb a fiatal korosztályénál. 

Az átlagos nyugdíj 24 000 Ft (a szélső értékek 21 000 
és 26 000 Ft). 

II. A hivatali előmenetelt az anyagi megbecsülés 
mellett a beosztás jellemzi. 

Az erdó'mérnöknók beosztásának megoszlása 1988-ban 
és jelenleg: 
1. igazgató, ig. hely., főmérnök, 
oszt. vez. erd. vez. 24% 17% 
2. műszaki vezető, előadó 3 5 % 40% 
3. erdőfelügyelő, rendező, 
természetvédő, oktató 26% 22% 

4. egyéb 8% 9% 
A technikusnők beosztása: 
1. kerületvezető erdész 5 3 % 40% 
2. egyéb erdőgazdasági 44% 60% 
3. egyéb (1 fő) 3 % 

III. Családi körülmények 

A válaszadók 20%-a hajadon, 80%-a férjezett, elvált vagy 
özvegy. 76%-nak van gyermeke. 
Mérnöknóknél: 
gyermektelen 14 fő (hajadon 13) 
1 gyermek 7 fő 
2 gyermek 19 fő 
3 gyermek 14 fő 
A férjezettek körében az átlagos gyermeklétszám 2,12. A 
gyermekes anyák 17%-ánál 1 gyermek, 48%-ánál 2, 35%-
ánál pedig 3 gyermek van. 
Technikusoknál: 
gyermektelen 7 fő 
1 gyermek 5 fő 
2 gyermek 12 fő 
3 gyermek 8 fő 

Az átlagos gyermeklétszám 1,86. 

(hajadon 4) 
20% 
48% 
32% 

Az 1988-ban megállapítottakhoz hasonlóan nincs összefüg
gés a gyermekvállalás és a hivatali előmenetel között. 

IV. A munkahelyi közérzetet tesztelik, 
a „szakmai pályafutásodban megtaláltad-e, 

amit vártál?" - kérdésre adott válaszok. 
Az erdőmérnöknők közül a megkérdezettek 69%-a igen

nel, 11%-a nemmel válaszolt. 20%-a részben elégedett. Ér
dekes adatokat kaptunk a mérnökök beosztása szerinti vá
laszában. 

A vezető beosztásban lévők 77%-a elégedett, a műszaki 
vezetők, előadók csoportjának már csak 58%-a válaszolt 
igennel a kérdésre. 

A vezetők 92%-a újra ezt a szakmát választaná, a má
sodik csoport - elégedetlensége ellenére - 79%-ban szintén 
erre a hivatásra szavazna. Az adatokból látszik, hogy nem 
a választott hivatásban van a hiba... 

A technikusoknál is hasonló eredményeket kaptunk. 
Szakmai pályafutásukkal 64%-uk elégedett, de 94%-ban új
ra ezt a szakmát választanák. 

V. Végül néhány érdekes vélemény a „megjegyzés" 
rovatból: 

- Az erdőgazdaságnál még mindig nem tekintenek bennün
ket egyenjogúnak a férfi kollégák (4 fő). 

- Egy nőnek kétszer annyit kell teljesítenie, hogy elfogadják 
a férfi kollégák. 

- Kevés a fizetés! 
- Nagyon szeretem a munkám, de ez férfi foglalkozás. 
- Férfiasabban csinálnám, ha újra kezdhetném. 
- A szakmai propagandát és a szakmán belüli információ

áramlást fokozni kellene. 
- Fizikailag rendkívül fárasztó volt. Teljesítményemet nem 

az határozta meg, hogy mennyit tudok, hanem hogy 
mennyit vagyok képes gyalogolni naponta. Ez az idő el
őrehaladtával sajnos egyre kevesebb lett. 

- Nem vágytam magasabb beosztásba, így aztán megtalál
tam a munkámban azt, amit vártam. 



A szünet előtt rendelkezésre álló időt dr. Schneider Ildikó erdőmérnök - e beszámoló összeállítója - töltötte ki, 
visszapillantva a 9 évvel ezelőtt tartott „Két hivatás" mottójú találkozóra. Tájékoztatta a résztvevőket az Erdészeti Múzeum 
ügyeiről és kifejtette, hogy nagy öröm, ha az egyes gazdálkodók időt, anyagiakat áldozva megteremtik a maguk kis 
bemutatóhelyét - mint például a szilvásváradi múzeum, a pálházi vasúti indóház, a debreceni erdőspuszta oktatóház 
kiállítása, a ragyogó és nagyszabású ópusztaszeri erdészeti bemutató, vagy a kőszegi ún. Steyer-ház, a készülő bakonybéli 
vagy a tavaly nyitott ravazdi stb. - és a térségi jellegzetességek bemutatásával, közkinccsé tételével hívják fel a figyelmet 
szakmánkra. Rámutatott arra, hogy nemcsak a régiségek megőrzése és felkutatása a fontos, hanem napjaink eredményeinek, 
kudarcainak is korrekt feljegyzése, hiszen az írásos dokumentumok azok, amelyek alapján az utókor elbírál minket. Kérte, 
hogy ne hagyják elveszni szakmai örökségünk megmaradt relikviáit! 

A tízórai szünet lehetőséget adott az elhangzott előadásokban felvetett gondolatok továbbvitelére, de ezt a fórum mun
kájának folytatása miatt meg kellett szakítani, mert következtek a hozzászólások. 

Fifek Katalin erdésztecnikus kezdte a sort azzal, hogy hányatott szakmai pályafutásáról .Mosolytöredék" című verséből 
adott elő szemelvényeket. 

Madas Gabriella (Mollay Jánosné) erdőmérnök pályakezdéséről, a bizalom és szeretet fontosságáról beszélt, mint a 
jó ügy alappilléreiről. 

M O L L A Y J Á N O S N É HOZZÁSZÓLÁSOK 
Húsz éve nem dolgozom a gyakorlat-

ban, így a mai gondok csak közvetítéssel ^ — . 
jutnak el hozzám. D e mégis m o n d o k néhány gondolatot, talán 
hasznát látjátok. Mikor friss d iplomával a zsebemben először lép
tem át az erdészet hivatalának küszöbét , egyszerre megvál tozot t 
az e rdőhöz való v i szonyom. Addig gyönyörködni , felfrissülni jár
tam az erdőbe. Ekkor viszont az e lső komoly érzés a felelősség 
lett. Olyan munkahelyre léptem be, ahol a munka „tárgya" jófor
mán a teremtés óta rendelkezésére állt az embernek, az ember pe
dig évezredek folyamán segítette vagy rontotta a természet adta 
kincseket. Mit tudok tenni azért, hogy a ránk bízott hatalmas érték 
- melyet pénzben nem iehet kifejezni, hiszen annyira Összetett, 
annyira sok irányú, szer teágazó - ne csökkenjen, hanem növeked
jen . Hiszen ez minden erdész álma. Ehhez új gondolkodásmódra 
volt szükség. Egy hosszú távú gondolkodásra, mely a ma haszna 
helyeit a holnap sé a holnapután hasznát is látja, és a tegnap mun
kájának m a aratott e redményei mellet t a jövőért dolgozik bizton
sággal. Ennek érdekében fontossá vált a következmények értékelé
se. A természet ezer arca mindenüt t más munkát követel és hoz 
különböző eredményeket . Éppen ezért fontos a természet alázatos, 
tudatos megfigyelése. A ránk bízott terület alapos megismerése 
nélkül nem lehet gazdálkodni . Ehhez pedig idő kell . nem néhány 
nap vagy hónap, hanem hosszú évek. Mert csak így lehet a ter
mészet ajándékainak maximális kihasználása. így , e z e k k e l az 
irányelvekkel indul tam. 

Az erdészeti m u n k a azonban nem szóló, hanem közösségi mun
ka. Ez általában mindenüt t így van néhány munkaterületet kivéve, 
de mivel itt a munka köve tkezménye i nem egy évre vagy máról 
holnapra szólnak, m é g fontosabb az együ t tműködés közvet len 
munkatársak, tervezők, gazdálkodók, el lenőrzők között. Elképzel
hető-e. hogy mindegyik jól végzi munkáját egymástól függetlenül? 
Lehet úgy dolgozni , hogy egymás munkáját semmibe veszik? Kö
zömbös lehet-e a fahasználónak. hogy lesz-e K0-I00 év múlva 
olyan erdő, mint a mai . melynek hasznát ma élvezi , hogy lesz-e 
gye rmekének elég oxigénje , tiszta ivóvize , fája, p ihenőhe lye? 
Vagy csak m a halmozzuk a pénzt és ha holnap meghalunk, nem 
viszünk magunkka l a sírba mást , csak a kifosztott utódok átkát. 
Érdemes? Nem! 

Konferenciánk mottója: Együtt . Mi is kell ahhoz, hogy együtt 
tudjunk élni, együtt tudjunk dolgozni? Az első a bizalom. Min
denkiben felvetődik a kérdés: kiben lehet manapság megbízni? Ál
talában az a felelet: senkiben, a munkatársban, felettesben, beosz
tottban, partnerben, üzlettársban, senkiben. De nézzük a dolog má
sik oldalát: bennem megbízha tnak a többiek? Amit igérek azt be
tartom? Ami t szállítok az j ó minőségű? Holnap is azt m o n d o m 
amit ma? Vagy hivatkozók arra, hogy más is csak azt csinálja, én 
sem élhetek másképp . Gondolkozzunk el ezen. 

Mi az ami még szükséges az együt té léshez? Az áldozatkészség. 
Lépjek esetleg két lépéssel többet, ha a közös ügy úgy kívánja. 

Mos t a nyáron az egyik teniszbajnok
ságon a döntőben történt, hogy a váltásnál 
s z e m b e j ö t t e g y m á s s a l a k é t e l l en fé l . 
Egyik sem volt hajlandó kitérni a másik 

elől. így összeütköztek. Hányszor ü tközünk így a munkahelyen, 
tárgyalásokon, vagy csak beszélgetésekben, ha egyáltalában van 
m é g beszélgetnivalónk, pedig csak egy lépést kellene jobbra vagy 
balra lépnünk, vagy az üzletfelünket meghal lgatni és egy kis jó
akarattal a sokszor apró kis kérést teljesíteni. Ha komolyan nézzük, 
látjuk, hogy nem nagy az áldozat, de az eredmény nagy lehet. 
Hiányzik sokszor a mások megbecsülése. Elismerjük-e a másik 
tudását, tapasztalatát , gyakor la tá t? Talán a főnök-beosztot t vi
szonyban tapasztalható legjobban manapság ennek hiánya. Amikor 
a beosztottak csak sakkfigurák, akiket ide-oda lehet tologatni, sót 
kiütni . A jelenlegi játékszabályok ezt lehetővé teszik. De az ember 
nem élettelen bábu. hanem é rző lény, aki gondolkodik, tudása van, 
tervei vannak. 

És gyakran a főnök a saját hata lmának a megtartásával , esetleg 
gyarapításával annyira el van foglalva, hogy nem is veszi észre, 
hogy lélektelen helyezgetéssel elveszi a más ik ember munkaked
vét, lelkesedését, megutáltatja munkahelyét . És abból az emberből, 
aki hasznára válhatott volna az erdőnek, a társadalomnak, ha lett 
volna ideje a főnöknek leülni, megbeszélni a gondokat, terveket, 
életet, ahelyett egy tollvonással egy életre megkeseredett , célját 
veszteit, megmerevedet t fabábut csinált. Pedig nem vagyunk olyan 
sokan, hogy emberek lelkesedését, tettvágyát, tudását kikapcsoljuk 
a munkából . 

Az együttélés szabályaihoz hozzátartozik az, hogy keressük azt, 
ami összeköt. Mennyi olyan kérdés van a szakmában, talán a mű
velésben legjobban, de más területen is. melyekben eltérnek a vé
lemények. Ez természetes. De ezek a szakmai viták csak akkor 
hozhatnak eredményt , ha megtalál juk bennük a közös alapot, ami 
egy asztalhoz ültette a tárgyalókat, ami összeköti a vitatkozókat, 
és akkor a viták nem lesznek el lenségesek, hanem jó célra törek
vők, melyek előbbre viszik közös kincsünk, az erdők, az érte és 
benne élők életét. 

De mindez csak úgy lehetséges, ha van egy közös mérce, a 
becsület, mely a rendet fenntartja. Mi . akik az erdővel , a termé
szettel é lünk együtt , világosan látjuk, milyen rend van a termé
szetben, az élni akarás rendje. 

Látjuk az emberi törvények milyen ingatagok. Kiskapuk, kibú
vók, előírások semmibevevése mind csak a törvények törékenysé
gét bizonyítják. De a becsület biztos alapján állók biztosítják az 
együttélés íratlan törvényeit, az egymás mellett és egymásért való 
élés lehetőségét. Nehéz ebben a zavaros időben az utat tisztán 
látni, melyet az erdőért most m e g kell tennünk. De össze kell fog
nunk, együtt kell meg tennünk az utat, feketévé minden ellentétet, 
egymás iránti b izalommal , emberséggel , becsülettel kell kezet fog
nunk. De eredmény csak úgy születhetik, ha hiszünk abban, hogy 
összefogásunk nem lesz hiábavaló! Van erőnk, szeretjük az erdőt, 
tenni akarunk jövőjéért és akkor lesznek erdeink! 



Kókler Marietta erdőmérnök 

az egyenruháról, szakmai együ-
vétartozásunk külsó megjelení
téséről, annak szerepéről és fon
tosságáról fejtette ki vélemé
nyét. Elmondta, hogy mennyire 
fontos a társadalommal megis
mertetni szakmánkat, és hogy az 
őszinteségnek és igazmondás
nak a szakember megjelenésé
ben is tükröződnie kell. Örömét 
fejezte ki, hogy a mindennapok 
„robotjából" ez a jő hangulatú 
összejövetel kiemelte a résztve
vőket, és élményekkel feltöltőd
ve folytathatjuk küzdelmeinket 
a problémákkal szemben. 

Jóba Ágnes erdőmérnök 

arról szólt, hogy sok erdészkép-
zettségú szakember kényszerült 
pályamódosí tásra , de ezek az 
emberek is erdészként élnek és 
a szakmából nyert tudást hasz
nosítják új munkaköreikben. Ki
emelte az alma mater összetartó 
erejét, hiszen az iskola az ott 
végzettek százaival megteremti 
annak a lehetőségét, hogy min
dig legyen kihez fordulnia a problémával küszködőnek. 
Megköszönte a tő mellett dolgozóknak, hogy segítséget és 
biztos hátteret teremtenek a nem ott dolgozóknak. 

Pápai Gábor erdőmérnök 

a jelen Erdészeti Lapok számot ajánlotta fel a szaktársnők
nek. 

Dauner Márton erdőmérnök 

tájékoztatást adott az elmúlt hét évben történt eseményekről 
és a jövőbeni feladatokról azért, hogy a szakmát egységesen 
képviselje az erdésztársadalom. A hét éve kezdődött politi
kai-gazdasági rendszerváltásról elmondta, hogy fontos is
mernünk a 90-es évek előtti gazdálkodást teljes egészében. 
E munka értékelése még nem történt meg, de a hivatal ezt 
el fogja készíteni és a szakközönség elé fogja tárni. 

Vannak folyamatosan fennálló problémák, így 
- az erdőfenntartás finanszírozási rendszerében komoly 

pénzügyi hiány van, 
- összeomlott a belföldi piac, az exportértékesítési lehe

tőség és a beszerzés lehetősége fatermékek vonatkozásában, 
- leértékelődölt a nemzeti vagyon, így az erdővagyon is. 
Feladatunk a finanszírozási rendszer megerősítése és 

konzekvens végrehajtása. 
Jelezte, hogy sok kritika érte az Erdészeti Hivatalt, hogy 

a vertikum felborításán gondolkodik, és más formában kí
vánja működtetni. 

Az utóbbi valóban szándékában áll a hivatalnak. 
Az FM támogatta az egyszerűsített privatizációt, mely

nek eredményeként a vállalat dolgozói a vállalat segítségé
vel vállalkozóvá lehettek. 

A kárpótlásról elmondta, 
hogy az politikai döntés volt, s 
hogy a h iva ta l vé leményét a 
megoldásokra (birtokközösségek 
l é t r ehozása ) f igyelmen kívül 
hagyták. 

Az 1996-os gazdálkodás is
mertetésekor pozitív folyamatnak 
ítélte, hogy: 

- 16 ezer hektárral nőtt a nyil
vántartott erdőterület; 

- termesztés beerdősülés ta
pasztalható, amelyről üzemterv 
készül; 

- a honvédelmi erdők első lé
pésben nyilvános erdő kategóri
ába kerülnek; 

- az erdőterület bővítése évi 
7 ezer hektárral, remélhetőleg 
kormányzati finanszírozással 
folytatható; 

- az 1996. elején az EU-hoz 
benyújtott erdőtelepítési és erdő
védelmi pályázat lassan realizá
lódni fog; 

- növekedett a hazai erdők 
élőfakészlete (304 millió m 3 ) , 
a folyőnövedék 11,5 millió m 3 , 
erdőterv szerint kitermelhető 
8,3 millió bruttó m 3 , teljesítés 

6,4 millió m 3 volt. 
Negatívumként értékelte: 
1. hogy sok a gazdátlan magántulajdonú erdő. A magá

nerdő az összes erdő 13-14%-a, ami 230-240 ezer hektárt 
jelent. 1995-ről 1996-ra mintegy 100 ezer hektár ügyét ren
dezték, és reméli, hogy ez a tendencia tovább folytatódik. 

2. Az erdőfelújítások elmaradását. 
Az egyenruhával kapcsolatban szólt a nyilvánosság kér

déséről is. A tömegtájékoztatásban fontos, hogy a szakma 
egységesen álljon ki az erdőgazdálkodás ügyében és dilet
táns kérdésekre is szakszerű válaszokat kell adni. Ehhez se
gítenek azok a kiadványok, melyek részben már megjelen
tek, részben folyamatban vannak. 

Szólt még az erdei iskolákról, az erdőjárók tájékoz
tatásáról, képzéséről és oktatásáról. 
Schmotzer András erdőmérnök 

elmondta, hogy az erdésznők összejövetele szervezésekor 
is először Galyatetőben gondolkodtak, aztán az ár megis
merése után döntöttek az egyszerűbb, szerényebb kollégiu
mi elhelyezésnél. Hogy 3000 Ft lett a részvételi díj, abban 
az is benne van, hogy egy cég be akar mutatkozni, barátokat 
akar szerzni és reklámozni akarja magát, tehát invesztál a 
rendezvénybe! Ezt tette nagy örömmel az Erdőgazdaság, 
megnyitva annak lehetőségét, hogy minél többen részt ve
hessenek a találkozón. 

Búcsúzóul megköszönte munkatársai segítségét és min
den jót kívánt mindannyiunknak. 
Dr. Schneider Ildikó erdőmérnök 

zárómondatai (köszönetnyilvántás a rendezőknek, a vendé
geknek, az előadóknak és hozzászólóknak) után az Erdész 
himnusz eléneklésével zárult ez a kellemes, élményekben 
gazdag találkozó. 

A főszervező Kovács Gyuláné 


