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               2022.                                          IV. évfolyam/14. szám 

 
A  t a r t a l o m b ó l  

 
Hírek, események: 1 - 19. oldal. 
Portrék Csóka Ágiról, Dr. Csóka Györgyről és Sennyey Máriáról, de olvashatnak a hangról, 

mint az érintés egy formájáról Liebmann Judit írásában, Zilai Izabella szép verse, amit Zilai 
Gabriella képe illusztrál, ajánlom nemcsak ínyenceknek az adalékmentes termékekről szóló 
cikket, az élni akarás meséjét, vándortáborok élménybeszámolóját...stb. 20. – 40. oldal. 
Történelem: Dr. Vinkler Bálint izgalmas kutatási eredményei, Gerely Ferenc 

turisztikatörténeti írása, könyvajánló Wágner Tibor, az erdészet korszakokat összefoglaló 
történetétéből: 40. – 50. oldal. 
 

Mit is adjak…? 
 
Az ünnepekhez közeledve az ajándékozás jutott 
eszembe, amit többnyire a legegyszerűbb módon 
tárgyakban, pénzben tudunk elképzelni. 
 
Az utolsó pillanatban, záróra előtt vásárolt 
ajándékból kiérződik a „sietség”, hogy „vennem kell 
valamit”, pedig a bennünk lévő értékekből is lehetne 
válogatni.  
 
Adhatunk például: szellemi ajándékot is! 
 
Adhatunk át tudást ajándékba, minőségi 
beszélgetést, ahogy a barátaim szokták mondani, s 
ha mindezt alázattal tesszük, akkor valami olyasmit 
adtunk, ami nem kisebb egy számmal, amit vissza 
kell vinni, vagy tovább kell ajándékozni, hanem 

beilleszthetjük pont oda, ahol hiányosság 
van, ezzel egy fantasztikus „kiegészítőt” 
kaptunk ajándékba.  
 
Egy szívből jövő kedvességgel, mosollyal 
személyiségünkkel ajándékozzuk meg 
társaságunkat, aminek maradandó 
lenyomata az élmény, az együtt töltött 
minőségi idő, ami mellé elég egy gőzölgő 
kávé, egy finom pezsgő. 
 

                                           
Legyen ünnep minden egyes nap! 

(A szerk.) 

Galyai Fórum 
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Gondolatok az iskolából 

 

Úgy suhannak a hónapok, mint a fák az út mentén, mikor a Felső-Mátra iskolájába tartok; 

valószínűtlenül gyorsan.   

Szeptember hónapban próbáltunk visszailleszkedni a nyári szünet előtti rendbe. Ki-ki 

megtalálta a saját helyét, kiválasztotta padtársát, elhelyezte felszerelését és izgatottan várta, 

hogy melyik tanár, mit fog tanítani az új évben. Októberben aztán beindultak a mérések, 

melyen 4-8. osztályig minden tanulónk részt vett. Ezek online mérések voltak és eddigi 

kompetenciájukról, tudásukról adtak tájékoztatást. Pontosabban, még nem, hisz eredmény 

még később várható. Megünnepeltük október 6-át, 23-át, ahová Mátraszentimre lakosságát 

is örömmel vártuk. Tanulóink remek műsorral szolgáltak a megemlékezéshez. 

A november meghozta az igazi hűvös őszt. Nem volt lehetőségünk szünetre menni, de 

szívesen beáldoztuk ezt a pár napot cserébe azért, hogy egy héttel tovább élvezhetjük a 

Mátra nyújtotta örömöket januárban. Kicsit fáradtabban folytattuk, ám a lendületünk nem 

csillapodott. Online versenyek tömkelegét használtuk ki, pályázati felhívások sokaságára 

reagáltunk. Ilyen volt a pénzügyi tudatosságra fókuszáló verseny is, amelyen felsősök 

csapata vett részt. Ők mindannyian külön készültek erre a megmérettetésre.  

És…már kezdődik a varázslat. Minden gyermek és felnőtt közös várakozása. Kinek Jézus 

Krisztus születésére, másoknak a családok ünnepére. Izgatottan válogatjuk a szerepeket, a 

dalokat, tervezzük a dekorációt, a fényeket. Már kézműveskedtünk, hogy ötletet adjunk a 

nebulóknak, szabtunk, varrtunk, gyertyát öntöttünk. Olyan csodás! Mennyivel jobb, ha 

gyertya is ég az olvasásórán?! Lassan a citrusok illata járja át az épületet, és kicsit 

gyorsabban ver a szívünk. Óhatatlanul mosolygunk. Mert a gyerekekre mosolyogni kell! 

Akkor visszamosolyognak. 



 
   KÖZÉLET – TURIZMUS - IGAZTÖRTÉNETEK–KULTÚRA - SPORT – TERMÉSZET 
 
 

     GALYAI FÓRUM                           IV. évf. 14. szám                                   3. oldal 
 
 
 
 

Nagyon sokan érdeklődnek intézményünk iránt. Örömmel hoznák hozzánk a szülők 

gyermekeiket, hogy a legjobbat kapják. Friss levegőt, nyugalmat, tudást, stresszmentes 

életet, gondoskodást, figyelmet, szeretetet. Ám 

megriadnak a hegyi utaktól, a téli zord időtől. 

Üzenem: a legcsodásabb relaxáció jönni és menni 

Mátraszentimrére a hegyen át. Szerintem… 

December 3-án, Advent 2. vasárnapja előestéjén 

kezdődik Mátraszentimrén az a programsorozat, 

melynek keretében közösen várhatjuk a Messiás 

megszületését. Egy-egy produkció szórakoztatja a 

közönséget, melyhez forralt bort fogyaszthatnak, 

kézműves termékeket vásárolhatnak, és egyszerűen 

csak jól érezhetik magukat. Mátraszentimre Facebook oldaláról tájékozódhatnak az aktuális 

eseményekről. 

December 20-án, délután 3 órakor tartjuk az idősek karácsonyát, melyre mindenkit 

szeretettel várunk. 

Pásztorné Tóth Hajnalka 

intézményvezető 

 

 

HEGYI APRÓ 

Hegyimentés 

 

Elkészült a tervezett első ütem, az ún. "legénységi" szint Galyatetőn, a 

Vasas utca 15-ben, ahol novemberben már három hétvégét 

próbaüzemben ott töltöttek. 

Állandó jelenlétükre a hegyen a hivatalos átadás után, a hónap végétől, 

december 26-tól lehet számítani. 

 

40 perc alatt... 

…így tud már három ember is összefogással 

a semmiből valamit, közösségi életteret 

teremteni. 

Már lángol a rőzse a szalonnasütőben, a 

háttér fényeit a lemenő nap lobbantotta 

lángra.  
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A nemrég felújított Kodály pad környezete is 

megérdemelne legalább 40 percet… 

 

 

 

Plakát terv a Galya-csurgóhoz, hogy 

miért nem kellenek szemetesek az 

erdőben 

 

A városlakók talán nem is gondolják, 

hogy az állatok nagyon gyorsan 

szocializálódnak – a könnyen 

megszerezhető zsákmány reményében 

- az ember környezetéhez, 

szokásaihoz, ezért nem kellenek 

szemetesek az erdőben, mert egyetlen 

szemétből száz apró lesz, aminek 

szétterjedéséhez az időjárás is partner. 

 

 

(A szerk.) 
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Galya – csurgó 

Galyatető első forrását még az „Egyetemiek” építették a ’30-as években. Az idő lekoptatta az 

évtizedek alatt, amely lehetne akár a Felső – Mátra „vendégfogadója” is, ahogy meghúzódik 

az út kanyarulatában. 

Az Egererdő Zrt. trerületén fekvő forrás felújításához az engedélyeket ez év augusztusban a 

Mátrafüredi Erdészet és a Heves megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága adta meg 

korrekt és gyors ügyintézés keretében, továbbá a vízjogi engedélyek is beszerzésre kerültek. 

A felújításhoz és az állagmegóváshoz 600 ezer forint állt rendelkezésre, melynek felét 

Mátraszentimre Községi Önkormányzata biztosítja – tájékoztatta lapunkat Előházi Péter 

polgármester. Az összeg másik felével a TDM járul hozzá: Gyöngyösi TDM 200 ezer forinttal, 

a Kistérségi TDM pedig 100 ezer forinttal – tudtuk meg Benkő Béla elnöktől. 

A munkálatokat Győri Péter, mátraszentlászlói vállalkozó végezte még a fagy beállta előtt. 

A terep rendezésére tavasszal kerül sor, ami felvet egy újabb igényt: a közjóléti program 

keretében pihenőhely kialakítását. Asztal, pad, kerékpártartó és egy tábla, hogy miért ne 

hagyd itt a szemeted, ezzel „vendégmarasztaló” hellyé válna a forrás. 

Dudás Béla, a Mátrafüredi Erdészet vezetője arról tájékoztatott, hogy figyelembe veszik ezt 

az igényt, és támogatják a megvalósulását, ha a megfelelő források rendelkezésre állnak. 

Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a szép, műemlék jellegű forrásnak a 

megmentéséhez – Előházi Péter - polgármester, erdészet, Győri Péter vállalkozó, TDM -  

ezzel is gazdagítva a Felső-Mátra értékeit, látnivalóit.                                   

                       (A szerk.) 

 

Különdíjat kapott Gyöngyös a „Virágos Magyarország” versenyén 
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A mátrafüredi parkerdő fejlesztését célzó európai uniós támogatású beruházás keretében 
valósult meg a 80 millió forintos fejlesztés.  
A tavasszal átadott tematikus játszótér, a 2500 m2-en megvalósult Öreg néne őzikéje 
Különdíjat kapott a rangos megmérettetésen, amelyet rendkívül sok pályázó közül nyert 

meg a város. 
 
Az önkormányzat külön forrást biztosított a játszótér körüli kerítésre, amely egyrészt védi a 
gyerekeket, másrészt a játszóteret. A park WC -je jövőre készül el, amelyhez elkészültek már 
a közmű tervek. 
Elkezdtük a Béke úti új parkoló virágosítását. A dekoratív kerámia ládákat évelő levendulával 
ültettük be. Azok a régi fák, amelyek nem rügyeznek ki tavasszal a parkolóban, kivágásra 
kerülnek, de természetesen gondoskodunk a pótlásukról. 
 
 

A következő időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a fák 
megújítására, így az Üdülősoron 16 db. csemetefát ültettünk 
már el. 
A szabadtéri színpad előtti parkba szép, környezetbe illő 
esőbeállót építettünk, az Erdész utcai buszmegálló padjai is 
megújultak.  
A belterületi utakról is ejtsünk szót. Az Akadémia út első 
szakaszában megtörtént a kátyúzás és az aszfaltozás, a 
Fenyves utca útburkolata pedig teljesen megújult. 
A Máriácska kegyhelyet társadalmi munkában festette ki 
valaki, akiről nem tudunk semmit, de már volt ilyen eset 
Mátrafüreden, hogy valaki felújított valamit, de kiléte sosem 
derült ki. , Ugyanitt bővült a hálaadó táblák elhelyezésére 
szolgáló fém tartóelem, amit a részönkormányzat 
támogatott.  

Faragó Tamás 
Mátrafüredi Részönkormányzat elnöke 

 

 

Az Országos Erdészeti Egyesület Mátrafüredi Helyi Csoportjának évzáró 

rendezvénye 

(2022. december 5.) 

 

A mai évadzáró ülés első mozzanata Emlékfa ültetés volt a mátrafüredi 

parkban.  

Az idén 30 éves Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, az Országos 

Erdészeti Egyesület Mátrafüredi Helyi Csoportja és a Muzsikál az Erdő 

Alapítvány közös programja volt egy tízéves kocsányos tölgy elültetése.  

Aki fát ültet az bízik a jövőben, mert a fák sokáig élnek, saját történelmük 

van, egy százéves fa különleges légkört, hangulatot áraszt, 

beszélgethetünk vele, kereshetjük a helyünket az ő történetében.  
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A ma elültetett fa már része lesz Mátrafüred történetének, „érzékeli” kis közösségünk 

összetartó erejét, amit száz év múlva elmesélhet majd valakinek. 

 

 

 

A 30. évforduló alkalmából az ország 30 

különböző pontján ültettek emlékfát.  

Az évadzáró rendezvény a Mátra 

Szakképző Iskolában folytatódott.  

 

                                                     (A szerk.) 

 

Operaelőadások a P.J. Zeneiskolában, Gyöngyösön 

(Október 28.) 

A Turpinszy család zenetörténete több generációra nyúlik vissza, különlegessége, hogy 

„tisztességes” civil foglalkozás is társult a zeni pályához. A lévai születésű nagypapa, Dr. 

Turpinszky Béla jogász az ’56-os események miatt bujdosásra kényszerült, s talán az utókor 

mostanra tudja meg, hogy Nádasdi Kálmán nagyon sok ’56-ost bújtatott, a nagypapa például 

az öltöztetője volt. Unokája négyévesen látta őt először színpadon Wagner - Istenek 

alkonya című zenedrámájában. 

Édesapja már operett – 

színész szakon végzett, 

fia, Dr. Turpinszky Béla 

jogászt a prózai szinház 

és a rendezés felé vitte az 

útja. Miskolcon operett 

szerepeket kapott, majd 

egy olasz óceánjáró hajón 

klasszikus darabokban 

énekelt hat hónapig.  

Kolozsvárra gyakran 

visszatér, ahol a legnagyobb sikert  Erkel Ferenc- Bánk Bán 

című operájával aratta. Szintén ehhez a helyszínhez kötődik 

a Sámson és Delilah előadása, ami attól is nevezetes, hogy 

ebben a darabban ismerte meg a feleségét.  

Az est folyamán Puccini - Köpeny, Verdi -Trubadúr és a 

La Traviata című műveiből énekelt lírai tenor hangján, 

zongorán kísért Bágyi Judit. Keresztes Laura Mozart - Szöktetés a szerájból című 

dalművét adta elő, nagy-nagy sikerrel. 

(R.G.) 
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XXXII. Mátrafüredi Ásványbörze - képekben 
(Október 16.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
                              
 
 

 
 
 

 

Zöldkalcit Kékkalcit
it 

Zöldkalct
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Narancskalcitl
cit 

Rózsakvarc
c 

Kénkő-India 

Pirit (dodekaéder)-Erdély 

Sztibitkvarc-India 

Sivatagirózsa Turmalinkristály 

Zárványoskvarc 

Ametiszt 
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Világgyalogló nap 

(Október.8.) 

A túra az Országos Könyvtár Napok 

rendezvénysorozat keretében valósult 

meg. A helyi látványosságokat 

helytörténész kollégánk mutatta be 

röviden a túrázóknak. Egy kvízt is 

készítettünk az elhangzottak alapján, 

melynek megfejtői jutalomban 

részesültek. A túra borkóstolással 

egybekötött pincebemutatóval zárult a 

farkasmályi Ákos pincében. 

A túra során részt vettünk a meghirdetett 3GY - Gyűjts, Gyalogolj, Gyárts!  - programban, 

útközben anyagot gyűjtöttünk, amiből vasárnap installációkat készítettünk.  

 

A következő útvonalat jártuk végig sétánk során: Grassalkovich palota (könyvtár épülete) - 

Szent Bertalan templom - Pátzay János Zeneiskola épülete - Almásy ház - Kossuth út 1. 

épülete - Kossuth utca. 8. épülete - zsellérközök - Erzsébet templom - Berze Nagy János 

gimnázium - Orczy kastély - Mátravasút - Sár hegy - farkasmályi pincesor. 

 

A "Világgyalogló nap" nagyon jól 

sikerült a könyvtár szervezésében 

tartalmát, minőségét tekintve is.  

Azon túl, hogy a túrázók nagyon jól 

érezték magukat, a kellemes séta 

során számos ismerthez jutottak a 

város és a környék 

nevezetességeiről. Helytörténész kollégánk, Dr. Vinkler Bálint előadásában hallhattak 

értékes és érdekes információkat. A kvíz is nagyon tetszett a túrázóknak, mindenki kitöltötte, 

és mindenki kapott jutalmat is, mégpedig egy világgyalogló nap logóval ellátott hűtőmágnest 

a túránk dátumával és a könyvtár logójával kiegészítve.  

Köszönettel tartozunk az Ákos pince tulajdonosainak is, amiért 

szertetettel fogadtak minket pincéikben, és elmesélték azok történetét, 

sőt, még egy pohár finom borral is megkínáltak minket, így téve 

teljessé a farkasmályi pincesoron 

végződő túránkat.  

Nem feledkeztünk meg útközben 

a termések, virágok, növények 

gyűjtéséről sem, melyekből 

vasárnap turista csapatunk 

néhány tagjával két installációt is 

készítettünk, melyek napokon keresztül szép falidíszként szolgáltak a könyvtárban az 

olvasók örömére. 

Petrovics Éva  

könyvtáros 

 

Ametiszt 
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Kapcsolódások 
 
Október 8-án tartottak Gyöngyösön Kapcsolódások címmel Művészeti és Kézműves vásárt 
Gyöngyös város támogatásával, amely a részvételi költségvetési szavazás egyik támogatott 
programjaként jött létre.  
 
A könyvtár udvarában több mint húsz kiállító, TérZenék, divatbemutató, tombola, kézműves 
foglalkozások várták ragyogó napsütéssel, családias hangulattal a közönséget. 
A kisszínpad környéke egy napra megtelt minőségi termékekkel, különleges kulturális 
eseményekkel, megtöltve a rendezvény címét - „Kapcsolódások” - tartalommal. 
A programok kapcsolódtak egymáshoz, a környezethez, az emberekhez, vagyis mindenki 
mindenhez és mindenkihez. 
Néhány fotóval megidézzük a nap eseményeit.  
 
HarMoni gyógynövények 

 
Nagy Mónika a gyöngyösi főiskolán tanulta a 
gyógy- és fűszernövény termesztését, 
feldolgozását. Saját kertjében termeszti a 
növényeket, melyek keverésében felhasználja a 
régi idők tapasztalatait is.  
 
A gyógynövény terápia segíti az öngyógyító 
folyamatokat test, lélek, szellem szintjén, és 
alkalmazható egyéb terápiák mellett is. 
 
 
 

 
Bokréta Virágüzlet 
 
 
Szemet, lelket gyönyörködtető virágkompozíciók, 
lakásdekorációk állították meg a nézelődő 
tekinteteket. 
 
 
 
TündériennArt Alkotóműhely 

 
 

 
Nemez technikával készült kedves 
állatokat - mint ez a róka is -, és 
dísztárgyakat mutattak be, de a 
készítés módjával is megismertették 
az érdeklődő felnőtteket, 
gyerekeket.  
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Tikotex a művészetben 

 
Tar Ildikó 
Aranykéz Díjas 
képzőművész 
sokféleképpen 
próbálta kifejezni 
mindazt, ami 
benne él. Húsz 
éve fest olaj, 
pasztell és 
akvarell képeket.  
 
Szokatlan 
színvilágú 
alkotásai azt a 
tiszta életérzést 
közvetítik, amit a 
Teremtő elrejtett a 

természetben, de szokásaink, hiedelmeink nem 
engedik láttatni.  
 
Alkotásait - melyek lélekből csöppennek le az ecsetről - 
szívesen megosztja mindazokkal, akik látnak a 
láthatatlanon túl is. 
 
 

 
 
 
Textilszobrai, textilplasztikái  
(ajándék-, dísztárgyak, szobrok) 
TikoTex kövesítő textil technikával 
készülnek.  
 
Az egyedi formatervezésű szobrok 
különleges díszei lehetnek 
otthonainknak.  
Az eco-design, a környezettudatos 
gondolkodásmód a TikoTex 
textilszobrászatban is érvényesül. 
 
 

 
Divatbemutató 
 

Farmer újragondolva a Réthy Fashion kollekciókban. Az eco-design csipkével, hímzéssel 
kiegészítve a viselhető „régi” dolgaink (ruhák, cipők, kiegészítők) újrahasznosítása, ami 
nemcsak megjelenésünknek ad új formát, hanem a gondolkodásunkat is formálja.  
A Juhász Rita, népi iparművész által készített palóc viseleteket a gyöngyöspatai asszonyok 
hímezték. 
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Tündérnektár a természet erejével 
 

 
A Tündérnektár manufaktúra termékeit a Mátra kapujában élő 
pedagógus házaspár készíti. 
Ajánlatukban szezonnak megfelelően, minőségi, természetes 
alapanyagból készült kézműves termékek találhatóak. 
A felhasznált alapanyagokat – gyümölcsök, virágok, gyógy – és 
fűszernövények – saját kertjükben nagy odafigyeléssel nevelgetik, 
és készítenek belőle lekvárokat, dzsemeket, szörpöket és más 
ínycsiklandozó csodákat. 
Termékeik kis mennyiségben készülnek, ezáltal tartalmilag és 
megjelenésében is minőségiek. 
A Tündérnektár finomságai a lehető legtermészetesebb módon 
készülnek, ízfokozók és tartósítószer nélkül. 
A hagyományos receptúrák mellett szeretnek kísérletezni, játszani az ízekkel, így a régi idők 
jól ismert receptjei mellett különlegességekkel is találkozhatunk termékeik között. 
Családi gazdaságukban, fenntartható gazdálkodással készült termékeiket bárki 
megkóstolhatja, meglepheti vele szeretteit!                (R.G.) 
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XI. Mátrai Erdészeti Nyílt Nap 

(2022. 09. 29.) 

 

(Az iskola épületegyüttese a gyönyörű parkkal, háttérben Kékestetővel) 

 

Borongós időben, csivitelő ovisoktól volt hangos Mátrafüreden a Mátra Szakképző Iskola 
aulája, tornaterme a szeptember 29-én megrendezett XI. Mátrai Erdészeti Nyílt Napon.  
A kicsik érdeklődéssel figyelték a kiállított erdei termékeket, szórakoztató játékokban vettek 
részt az iskola oktatói, tanulói segédletével. 
 

Számos, az erdők világát bemutató stand között különösen 
figyelemre méltó volt az Erdészeti Tudományos Intézet 
Erdővédelmi Osztályának munkatársa, Gáspár Csaba 
bemutatója az erdei rovarokról, a fénycsapdák 
működéséről, a cserebogárrajzásról. 
 
A pásztói nagycsoportos óvodásokkal a preparált erdei 
rovarok, lepkék, cincérek, szitakötők tanulmányozása 
közben találkoztunk. Vezetőjük elmondta, hogy a 

gyerekekre nagy hatással vannak az itt látottak. Sok új dolgot megismernek az erdők 
világáról, a táplálékláncról, a különféle erdei állatok, madarak életéről, amit otthon lelkesen 
adnak tovább a társaiknak, szüleiknek. 
 
Fontos része az óvodai képzésnek, hogy a természetet 
testközelből ismerjék meg. Tanulmányi kirándulásokon 
találkozhatnak a nagyméretű fák törzsén élő 
szarvasbogarakkal. Itt azt is megtudhatták, hogy a felnőtt 
szarvasbogarak erős rágójukat összeakasztva birkóznak 
egymással, de csak a fiúk. A mikroszkópon keresztül 
megnézhették a lepkék szárnyait is, de hallhattak a káros 
hatásokról is, amit a lepkék hernyói okoznak. 
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Az abasári óvoda középső csoportosait az aulában az iskola oktatói 
szórakoztatták. A kicsiknek apró vászonzsákba rejtett termésekről 
kellett tapogatással kitalálni, hogy mi lehet benne? Virágnak nem 
sikerült kitalálni, mit rejt a zsák. Gréti tapogat, szerinte dió van a 
zsákban. Neki sem sikerült eltalálni. Gubacs volt a megoldás. 
Megtudják a kedves tanár bácsitól, hogy mi is az a gubacs.  
A gyerekek nagy lelkesedéssel, egymást túlkiabálva, játékosan 
tesznek szert új ismeretekre. 

 
 
 
A következő asztalnál az erdei állatok, madarak lábnyomait 
kellett kitalálniuk.  Itt a 
zagyvaszántói ovisok 
játszottak.  
  
Pusztai Áron 13/e 
osztályos tanuló 
elmondta, hogy 
vizsgafeltétel a diákoknak a téli hajtásgyűjtemény elkészítése. 
Követelmény még a tartósítás megismerése is. 

  
 
Az Egri Erdészet az erdő termékeiből készített nagyon dekoratív, kóstolóval egybekötött 
asztalt, ahol tolongtak a gyerekek a kíváncsiságtól. 
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Kiss István népi iparművész, fafaragó munkáját is 
megcsodálhatták az eseményre ellátogatók. A 
művész elmondása szerint, kiállításokra készít 
többnyire egyházi témájú szobrokat. Kedvenc témái 
a szentek és a királyok. A program kedvéért ezúttal 
egy mókust készített. 
 
Alkotónk a Heves Megyei Népművészeti Egyesület 
elnöke, melynek alelnöke Mucsonyi Zsolt, kosárfonó 
népi iparművész. Az idén negyven éves egyesület a 
népművészet minden ágát magába foglalja. Minden 
év júniusában van saját alkotótáboruk Aldebrőn.  
Történelmi emlékpark, skiita emlékhely a 
templomnál, mely több év alatt készült el. 
  
A Parádfürdői Erdészet fahasználatot bemutató 

standján a fakitermelés kézi és gépi eszközeivel 
ismerkedhettek a látogatók.  

Kiszály Gábor a környék faállományát mutatta be a látogatóknak a minták, faszeletek 
segítségével. 
 
A gépudvarban a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész 
Országos Emlékversenyre készültek a diákok.  
 
A láncfűrész szerelést gyakorolták - időre - a 
műhelyben. Verseny követelmény még a döntés, 
gallyazás. 
  
A rendezvényt meghívott művészek, alkotók 
színesítették. Kézműves foglalkozásokat is tartottak a 
kicsiknek, ahol különféle erdei termékekből, 
gesztenyéből, tobozokból, magvakból, faszeletekből 

alkothattak sok-sok 
ötlettel 
. 
A szomorkás idő sem 
szegte kedvét a 
látogatóknak, több 
mint hétszázan 
jöttek el az évente 
megrendezett 
rangos eseményre.  
 
 
(Valaczkai Eszter 
festményei) 

 
  

 
 

 
Gál Anna 
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Közel negyven évvel ezelőtti esemény, az 1984-es Fogathajtó Világbajnokság  
műhelymunkáiba, a szervezés kulisszatitkaiba kaphattak bepillantást, akik ellátogattak 
szeptember 14-én Szilvásváradra, Wágner Tibor nyugalmazott erdőmérnök előadására. 

 
Az erdész körökben 
is nagy tiszteletnek 
örvendő Wágner 
Tibor a szakma iránti 
végtelen szeretet és 
elhívatottság 
hangján beszélt az 
érdeklődőknek a 
világbajnokság 
kevésbé ismert 
eseményeiről.  
 
Az elejétől a végéig 
ott volt a 38 évvel 

ezelőtti eseményen, de mint fogalmazott, a háttérben. Közel 400 ember dolgozott a 
szervezésben - többek között - az előadáson is megjelent Hangár Béla és Smoltzer András 
is. 
Csontos Imre művezető volt felelős a stadion építéséért, Gál Sándor a maraton pálya 
építésénél végzett nagy munkát. Az előadást szimbolikusan Johann Strauss Radetzky 
indulójával nyitotta meg, hiszen a Fogathajtó Világbajnokságon is erre a zenére vonultak be 
a verseny részvevői. 
Wágner Tibor 
előadását 
képekkel 
illusztrálta. 
  
Így láthattuk a 
Fogathajtó 
Világbajnokság fő 
szervezőit Egri 
Zoltánt és Váczi 
Ernőt egy képen. 
 
Ők ketten keresték 
meg az akkori 
vezérigazgatót a 
világbajnokság 
ötletével.   
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Amikor a Szilvásváradi Állami Gazdaságot az Erdőgazdasághoz csatolták Egri Zoltán, aki 
vérbeli lovas ember volt, fontos szerepet töltött be a lovas és az erdész társadalom között. 
Három cikluson át volt Szilvásvárad polgármestere.  
Váczi Ernő a fogathajtók szövetségi kapitánya és Egri Zoltán szervezésében egy év 
előkészítő munka előzte meg az eseményt. A háttérben zajló munkát a rendkívüli 
összefogás jellemezte, amelyben fontos szerepe volt az akkori ménesgazdaság 
igazgatójának, Dallos Andornak és Tummerer Vilmosnak, akinek az édesapja elismert 
erdész volt, valamint Garamszegi István erdészeti vezetőnek. Ők sajnos már nem élnek.  

 
A világbajnokság miniszteri biztosa Kellermajor Sándor volt. Az ő vezetésével folytak a 
válságstáb megbeszélések, melyet a Matyi szállóban tartották. A miniszteri biztos kemény, 
ellenmondást nem tűrő személyiség volt. A műszaki dolgokért felelős Wágner Tibort egy 
alkalommal a térirányításról kérdezte, amiről ő akkor hallott először, de tudta, hogy nem 
szabad visszakérdezni, ezért a válasz is csak az lehetett, hogy rendben van.  
 
Számos anekdota született a háttérben dolgozók között, például a szigorú kormánybiztosról.  
A világbajnokság előtt két nappal már a takarítás folyt, amikor megkérdezte a biztos a 
műszaki felelős Wágner Tibort: mikor lesz kész, mert nyolc órakor megnyitó? 
A válasz: háromnegyed nyolc. Nem jó, túl késő - mondta ő. Jó, akkor fél nyolcra készen 
leszünk. Ilyen történeteken ma már csak nevetünk, de akkor nem voltak mulatságosak. 
A világbajnokságra érkező vendégeket a Lipicai szállodában helyezték el. Szegedi Gábornak 
a recepciós öt személyre adott kulcsot, mert azt hitte a Puszta ötös fogat öt embert jelent. 

 
A stadionba a székely kapun keresztül vonultak be a versenyzők. A látvány magáért beszélt, 
nem lehetett volna ennél szebb helyet találni a rendezvénynek. 
Négy torony volt, négy királyt szimbolizálva: Kis Küküllő, Nagy Küküllő, Ond és Maros. A 
meghatározó szín a barna volt. A székely kaput Péter Pista készítette. 
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A világbajnokságon 
225 versenyző és 400 
ló vett részt. Ezek 
nagyon nagy számok.  
Az elhelyezésük nem 
kis feladat volt 
akkoriban a háttérben 
dolgozó 
személyzetnek. 
 
Fülöp herceg 63 
évesen 3. helyezést ért 
el csapatban. A Villa 
Negra erre az 
alkalomra lett felújítva, 
ott szállásolták el a 
herceget, aki 
tökéletesen meg volt 

elégedve az ellátással. Szerénységével és a lovak iránti szeretetével belopta magát az 
emberek szívébe.  
 

 
 
Az első három helyezett: Juhász, Bárdos és Bálint voltak. 
 
Csapatban első lett Magyarország, második Svédország, harmadik Anglia. 
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A verseny után a lovasoknak tartottak fogadást a Vajdahunyad várban, ahol Váncsa Jenő 
miniszter méltatta az eseményt, a világbajnokság jelentőségét. 
 
A következő világbajnokság 2024-re van tervezve. 1984-ben a stadion építőanyaga a fa volt 
az erdőből. Előadónk úgy érzi, 38 évvel ezelőtt ő is egy fája volt ennek az erdőnek. 
 
A XXI. századi lovas világbajnokság 
stadionjának építőanyaga már a 
beton lesz. Reméli hasonló 
eredmények születnek majd ebben 
az új stadionban is, mint 38 évvel 
ezelőtt. 
Hangár Béla, a rendezvény 
szervező csapatának részvevője 
elmondta, hogy az ő feladatuk az 
energia biztosítása volt. Alakult egy 
kis csapat, akik lázban égtek a 
magyar versenyzők eredményei 
miatt. 
A technikát egy zászlóval takarták 
el, amit Hargitának neveztek el. A korábbi versenyeken egy toronyban ültek az időmérők, a 
’84-es világbajnokságra elkészült egy elektronikus beléptető rendszer, ami kilépéskor, a 
végén újra mért, olyan műszaki háttérrel, ami megelőzte korát.  
Ez az 5 x 14 méteres molinó nem volt benne a tervben, de szép színfolt lett az éjszakai 
kivilágítással. 
 
Schmotzer Andrástól - aki szintén ott volt a háttérben - megtudtuk, hogy az 1984-es 
világbajnokság rendezője az akkor Mátrai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság néven működő, a 
későbbi Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, a mai Egererdő Zrt. jogelődje 
volt. Végig asszisztálta a ’84-es eseményt, melynek óriási jelentősége, hatása volt az itt élő, 
itt dolgozó emberek életére, hiszen addig az infrastruktúra alig volt kiépítve. érdekességként 
megemlítette, hogy még betárcsázós telefont használtak.  
 
Szilvásvárad, a Bükk-fennsík rendkívül gazdag történetekben, köztük az egyik legnagyobb 
esemény volt ez a világbajnokság, amire jó volt visszaemlékezni azoknak, akik átélték, akik 
viszont kimaradtak belőle, azok bepillanthattak ebbe a különleges hangulatba. Elképzelni, 
ahogy a stadion környékén mindenhol sátrak, este tábortüzek mellett vidám, diadalittas 
emberek lázban égve várják a versenyt. 
 

Az utolsó napi akadályhajtásnál a soproni 
egyetemisták is segédkeztek, waldenben, 
ami emelte a program színvonalát. 
A záróeseményen az Il Silenzio hangjaira 
vonultak ki a nézők a stadionból, így 
stílszerűen ez a megemlékezés is ezzel 
zárult. 
 
(A világbajnokságon részt vett a Galyai 
Fórum szerkesztője is, persze csak 
nézőként, mint a lovassport kedvelője, 
művelője). 

Gál Anna 
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TERMÉSZET 

 

ERDÉSZ PORTRÉK 

Természetről, az erdőről, erdőtervezésről, erdőművelésről sokat írunk, hogy minél több nem 

erdész számára is érthető legyen mindaz, amit az erdőjáró az erdőben lát. Ne csak a 

„tarvágás” szó keringjen a köztudatban, hanem legyenek pontos fogalmaink az erdőben való 

gazdálkodásról, arról a szellemiségről, amit az erdészek képviselnek. Ismerjük meg azokat 

az embereket, akik elődeiktől megtanulták az erdő tiszteletét, az alázatot! 

Erdész portré sorozatunkban az emberi karaktert szeretnénk bemutatni, annak hozott és 

tanult örökségével, megélt mindennapjaival. A Galyai Fórum decemberi vendége: Dr. Csóka 

György erdőmérnök – kutató. (A szerk.) 

Egy kutató életíve 

 

Dr. Csóka György a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi 

Osztályának tudományos tanácsadója, osztályvezetője. 

Többgenerációs erdészcsaládban született, így nem véletlen a természettel való szoros 

kapcsolata. Gyerekkorának helyszíne a dél - alföldi Ásotthalom és környékének – 

gyerekszemmel - vadregényes élővilága, ahol az akác mellett fenyvesek, kocsányos tölgyek, 

égerfák, vizes élőhelyek, erdők-mezők megannyi felfedezésre, megismerésre váró csodák 

vártak egy kíváncsi, érdeklődő kisgyerekre, amihez kellő szabadságot is kapott szüleitől, 

mivel az iskolai eredményei kiválóak voltak.  

Nem meglepő, hogy Szegeden, az Erdészeti Szakközépiskolában folytatta iskolai éveit 

1979-ben, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első helyezésének köszönhetően 

pedig felvételi nélkül került a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára.  
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Sok más tanára mellett különös tisztelettel és szeretettel emlékezik az erdővédelem 

professzorára, Igmándy Zoltánra, akinek a diploma megszerzése után három évig aspiránsa 

(ma PhD hallgatónak hívják) lehetett, és akinek tanácsát máig tiszteletben tartja: minél 

magasabbra ível a pályád, annál több embernek köszönj előre! 1989-ben egyetemi doktori, 

’91-ben kandidátusi fokozatot, 1995-ben pedig az ELTE Természettudományi Karán 

zoológus diplomát szerzett.  

Szakterülete az erdővédelem, erdőegészség, rovartan, rovarökológia, erdei diverzitás, 

klímaváltozás, biológiai inváziók. 

Beszélgetésünk során szó esett azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolják az erdők 

egészségi állapotát. Ilyenek a biotikus tényezők, mint a kórokozók, rovarok, a vad, 

abiotikus folyamatok az időjárás, hőmérséklet, csapadék és az antropogén hatások, 

melyek emberi beavatkozások (maga az erdőgazdálkodás is ilyen), de ezek a folyamatok 

egymásra is kölcsönhatással vannak.  

A Mátrában (de az ország több más területén is) őshonos fafajok (tölgyek, bükk) egészségi 

állapotának megfigyelésére monitoring parcellákat hoztak létre, és a korona állapota alapján 

minősítenek. Némelyiken már közel 40 éve folyik az egyes fák egészségi állapotának 

évenkénti értékelése. 

Az erdőt járók gyakran kritikusak a földön heverő korhadt fákkal, az odvas facsonkokkal 

szemben, ami szerintük rontja az erdő esztétikai értékét. Európában hosszú időn át 

koncepció volt a „tiszta erdő”, ami sokak szerint látványban talán szebb, ugyanakkor a holtfa 

erdő ökológiai és erdővédelmi szerepe nagyon jelentős, szükség van a facsonkokra, korhadt, 

odvas fákra, melyek otthont adnak a védett, odúlakó énekesmadaraknak, denevéreknek, 

rovaroknak, gombáknak. A közhiedelemmel ellentétben nem egészségesebb, hanem 

betegebb az az erdő, amiben nincs holtfa. A gondolkodásunkat ebbe az irányba kell terelni, 

és megértjük az értékét az első látszatra feleslegesnek, értéktelennek tűnő erdő-

összetevőknek is. 

Csóka György hálás a sorsnak, hogy munkájában - közel négy évtized után is - még naponta 

örömét leli, a terepi munka mindig kínál valami újat, amire rá lehet csodálkozni. Kutatói 

szabadságának csak az idő és a kapacitás szab határokat. Eredményeit elismerik itthon és 

külföldön egyaránt, ami olyan gazdagság számára, ami pénzben nem mérhető.  

Felesége, *Hirka Anikó, egyben közvetlen munkatársa is, aki szakmai sikereinek, 

elismeréseinek teljes jogú részvényese, akkor is, ha nem is mindig az ő nevére szól az 

elismerés. 

A ’90-es évektől az egyre bővülő nemzetközi kapcsolatok révén tanulmányutakon, terepi 

expedíciókon, nemzetközi konferenciákon vett részt nemcsak Európában, hanem más 

kontinenseken is, több hazai egyetemen tanított és tanít ma is rovartannal, erdővédelemmel 

kapcsolatos tárgyakat, de rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat is. 1998-ban 

elnyerte az MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíjat, 2000-ben a Széchenyi Professzori 

ösztöndíjat, 2006-ban megkapta az Alfred Toepfer Alapítvány Wilhelm Leopold Pfeil díját, 

2008-ban a Bedő Albert Emlékérmet, 2016-ban pedig a Pro Silva Hungariae Emlékplakettet. 

2008-ban, Dr. Graham Stone-nal, az University Edinburgh ökológia professzorával (akihez 

több mint 30 éves barátság és szakmai kapcsolat köti) a Gubacsdarazsak globális 

fajgazdagsága és elterjedése című projekt keretében egy hathetes kelet - ázsiai (Dél-Korea, 
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Orosz Távolkelet, Japán és Tajvan) expedíción vett részt, melynek beszámolóját a Benei 

Krónikában akkor közzé tettük, ezúttal a cikk után olvashatják el. 

Munkája során nagyszerű emberekkel találkozott, akiknek példája és barátsága fontos 

számára. Ilyen élmény volt – egy filmfelvétel kapcsán - a David Attenborough-val való 

személyes találkozás. Attenborough sztárallűröktől mentes, szerény, rokonszenves, 

példaértékű személyisége örökre beírta magát emlékei közé. 

Végül azt kérdeztem a neves kutatótól, hol tanulta a szakmai alázatot? Otthonról hozta, 

iskolában tanulta, vagy a tudás adja? – Egyrészt otthonról is, de nagyszerű tanáraimtól is ezt 

láttam. Minél többet tudunk, annál inkább látjuk, hogy az egésznek milyen kicsi szelete az, 

amit ismerünk, amire esetleg van rálátásunk és lehet ráhatásunk. Ennek felismerése pedig 

szükségszerűen alázatossá teszi az embert – válaszolta Dr. Csóka György erdőmérnök, 

kutató. 

 (*A Hirka Anikóval készült interjút a Galyai Fórum 9. számában és a „Természet” menüben 

olvashatják, melyben – többek között – szakmai munkásságáért neki ítélt kitüntetéséről is 

szóltunk.)  

Rostás Gabi 

Rovarász expedíció Kelet-Ázsiába 

Ez az utazás képletesen szólva 1991 májusában kezdődött. Ekkor látogatott meg ugyanis 

először bennünket két brit kutató, Graham Stone és Karsten Schönrogge. Hozzám 

hasonlóan ők is a tölgyeken élő gubacsdarazsakat tanulmányozták. Az előzetes levelezések 

kifejezetten udvarias hangneme, és az angolokkal kapcsolatban megszokott sztereotípiák 

alapján idősebb, „savanykás modorú” urakra számítottam.  

Az első találkozás igen kellemes meglepetést hozott. Egy kifejezetten „hobo” megjelenésű 

VW mikrobusszal két, korombeli, 20-as évei végén járó, vidám fickó jelent meg az Erdészeti 

Tudományos Intézet Gödöllői Arborétumában (akkor még ott laktunk). Nagyjából fél percig 

tartott a közös hangnemet megtalálni. A csapathoz nem sokkal később még csatlakozott 

George Melika, az Ungvári Egyetem rovarásza, aki azóta már magyar állampolgár 

(egyébként magyar anyanyelvű is). Innentől kezdve a mai napig meglehetősen intenzív és 

gyümölcsöző szakmai együttműködés alakult ki közöttünk, nem is beszélve a családjainkra 

is kiterjedő jó barátságra. Megszámolni sem tudnám, hogy hányszor jártak személyesen 

(később hallgatóik és beosztott kutatóik is) Magyarországon (először Gödöllőn, majd 

Mátrafüreden), hány konferencián vettünk együtt részt, hány publikációt jelentettünk meg 

közösen.  

Jelenleg egy európai tölgy gubacsdarázs monográfián is dolgozunk együtt. Gubacsdarazsak 

nyomában jártunk már együtt Európa számos országában és az Egyesült Államokban is. 

Ennek az együttműködésnek legújabb, kiemelkedő és terveink szerint nem is az utolsó 

állomása volt a 2008. szeptember 20. és október 27. közötti kelet-ázsiai gyűjtőút, melyet 

legnagyobb részben az University of Edinburgh (Graham jelenlegi munkahelye) 

finanszírozott. Az út során 3 országban töltöttünk hosszabb időt: Oroszország (2 hét), Japán 

(2 hét) és Tajvan (1 hét). Tudományos szempontból ez a régió azért különösen érdekes, 

mert igen gazdag tölgy fajokban. Széles körben elfogadott vélemények szerint a tölgyek 

Kelet - Ázsiában alakultak ki, és innen terjedtek el az északi féltekén. Igen sok olyan 

Quercus fajjal találkozhatunk itt, ami máshol egyáltalán nem fordul elő.  
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Sok újdonságot tartogat még az ezekhez kötődő gubacsdarázs fauna is, mert ezt napjainkig 

nem, vagy csak szórványosan kutatták. Az öt fős expedíció két magyar részvevője (George 

és jómagam) Budapestről Amszterdamon és Szöulon keresztül repült (összesen kb. 14 óra 

repülés) a 700 ezres lélekszámú Vlagyivosztokba, a Primorszki körzet központjába. Aki fél a 

repülőtől, az Moszkvától vonattal már egy röpke hét alatt el is juthat ide. Vlagyivosztok 

nagyjából a 43. szélességi körön fekszik, azaz valamivel délebbre, mint Magyarország 

legdélebbi pontja. Tulajdonképpen már nem is Szibéria, attól keletre terül el, Oroszország 

legdélkeletibb csücske, a koreai-kínai-orosz hármas határtól északra fekvő terület. A 

Primorszki név nagyjából „tengermellékit” jelent és a Japán - tenger közelségére utal. 

Hokkaidótól (Japán északi szigete) mért legkisebb távolsága 300 km-en belül van. Területe 

166 ezer négyzetkilométer. Azaz alig kisebb, mint Magyarország és Ausztria együtt, 

Oroszország térképén ezzel együtt is egy alig látható kis foltocska. Lakossága nem éri el a 2 

milliót, ennek nagyobb része is néhány nagyobb városban koncentrálódik. Azaz átlagos 

népsűrűsége csak kilencede a magyarországinak.  

Házigazdáinkkal, az Orosz Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézetének 

rovarászaival, valamint két Toyota terepjáróval jártuk a környék tölgyeseit, gubacsdarazsak 

után kutatva. A terepjárók használata feltétlenül indokolt volt, mert a főutak kivételével az 

útviszonyok eléggé „egzotikusak” voltak. Itt két tölgyfajjal (Quercus dentata és Q. mongolica), 

illetve a rajtuk előforduló gubacsdarazsakkal találkoztunk. Természetesen nem csak a 

gubacsdarazsakat „vettük észre”, igen gazdag a terület lepkefaunája is. Bár lepkék 

szempontjából az időszak nem volt optimális, jó néhány nagyon látványos fajt, köztük 

csodálatos pávaszemes lepkéket is láttunk. A reggeltől délutánig tartó fárasztó terepi munka 

után következett a gyűjtött anyag rendszerezése, adminisztrálása, utána pedig az ugyancsak 

érdekes és embert próbáló gasztronómiai és ivászati kihívások. A nálunk ismert fogások (pl. 

saslik, szárnyasok) mellett igen sok hal (pl.: lazac, makréla), valamint polipok, tintahal is 

került az asztalra. És még nem is beszéltünk az Oroszországban elmaradhatatlan vodkáról. 

Részletekbe itt nem bocsátkoznék, legyen elég annyi, hogy az oroszok vodka iránti 

affinitásáról szóló történetek nem alaptalanok…  

Két hét elteltével ismét Szöulon keresztül repültünk Sapporoba, Hokkaido fővárosába, ami 

Vlagyivosztokkal közel egy szélességen, attól keletre fekszik. Közvetlenül ez kevesebb, mint 

800 km lett volna, de közvetlen légijárat híján 3-szor ennyit kellett repkednünk a célig. Talán 

mondani sem kell, hogy fejlettségben jelentős különbség van a két város között, és az 

életforma, illetve a kultúra is meglehetősen eltérő. Újdonságot hoztak az ételek és italok is.  

A tányéron itt már egyértelműen a „tengeri herkentyűk” (gyakran nyersen) domináltak, 

amikről időnként azt sem tudtuk eldönteni, hogy éppen növényt, vagy állatot eszünk-e. 

Udvariatlanság és az ősi japán kultúra iránti érzéketlenség lett volna, ha nem kóstoljuk meg 

a hagyományos és speciális helyi italokat, a szakét (15% körüli alkoholtartalmú rizsbor) és a 

socsut (25-30%-os rizspálinka). Természetesen mi udvariasak és figyelmesek voltunk, így 

többször is megkóstoltuk… Érdekes, különleges italok voltak, de nem ingattak meg abban a 

meggyőződésemben, hogy a magyar vörösbor és a jó gyümölcspálinka a világon bármelyik 

itallal felveszik a versenyt. Az oroszországitól nagyban különböztek az ételek és az italok, 

hasonlóak voltak viszont az itteni tölgyek, és néhány új fajtól eltekintve a gyűjtött 

gubacsdarazsak vonatkozásában is jelentős átfedés volt. Talán kevéssé köztudott, de a 100 

milliós népességű Japán területének 70%-a erdő, így sajátosan létezik együtt a kimagaslóan 

fejlett ipar és a természetes környezet.  

 



 
   KÖZÉLET – TURIZMUS - IGAZTÖRTÉNETEK–KULTÚRA - SPORT – TERMÉSZET 
 
 

     GALYAI FÓRUM                           IV. évf. 14. szám                                   24. oldal 
 
 
 
 

A Hokkaido Egyetem Erdészeti Kísérleti Állomásán egyedülálló gyűjtési módszert 

próbálhattunk ki. Egy 60 m-es gémkinyúlású toronydaru kosarában állva 20-25 m magas 

tölgyek legtetejéről gyűjtöttük a gubacsokat. Negyed évszázada foglalkozom komolyabban 

rovarokkal, de ilyen extrém gyűjtési módszerben még nem volt részem. Igaz, nem is 

„cidriztem” még soha ilyen erősen gyűjtés közben. 5 nap után innen Fukuokába repültünk. 

Ez Japán déli szigetén, a 33. szélességi kör tájékán található. Azaz jóval délebbre, mint 

Magyarország, nagyjából a marokkói Casablanca szélességén. Itt már az időjárás is 

szubtrópusira váltott (október közepén 25-30 fok), és a tölgyek is meglepetést okoztak. 

Közöttük számos az örökzöld faj, leveleik egyáltalán nem is emlékeztettek a mi tölgyeinkre. 

Első nekifutásra csak úgy ismertük fel őket, ha makkot is találtunk rajtuk. Aztán persze 

hamarosan beletanultunk a számunkra ugyancsak egzotikus tölgyekbe is. Itt már az új 

tölgyfajokon nagyon érdekes és teljesen új gubacsdarázs anyagot sikerült gyűjtenünk, 

közülük néhány faj bizonyosan tudományra új, azaz eddig még nem nevezték el.  

A Kyushu University-n előadássorozatot tartottunk, az európai Benei Krónika KÖZÉRDEKŰ 

INFORMÁCIÓK BENEI KRÓNIKA 2. oldal gubacsdarázs kutatás főbb eredményeiről az 

egyetem entomológus hallgatóinak és oktatóinak. Fukuokából a Shinkanzen szuper express-

szel utaztunk Kyotóba. A 600 km-es út mindössze 2,5 óráig tartott (5 megállóval). A 

vonatunk időnként 360 km/óra sebességgel haladt. Kísérleti pályaszakaszokon már a 460 

km/óra sebességet is elérték vele.  

Kyotó környékén rövid gyűjtés, majd vonatozás Osaka-ba, ahonnan repülés Tajvanra. 

Tajvan egy 36 ezer négyzetkilométeres, 23 millió lakosú sziget. Kb. 60%-át hegyek (köztük 

4000 m-esek is) borítják, így lakossága főként a nyugati, laposabb partvidék nagyvárosaiban 

koncentrálódik. Azaz a népsűrűség ugyancsak magas. Itteni bázishelyünk, Taichung (kb. 1,3 

millió lakosú) a 24. szélességi kör közelében fekszik. A földrajzi pozíciója eleve 

meghatározza a klímát. Október végén is 30 fok feletti hőmérséklet, magas páratartalommal. 

Bérelt autóval jutunk be az erdővel borított hegyek közé. 2000 méter körül a hőmérséklet 

lecsökkent az üdítőnek tűnő 28 fokra. Utunk során mindenütt találkozunk az augusztusi- 

szeptemberi tájfunok pusztításaival, kidőlt fákkal, földcsuszamlásokkal, árvizek nyomaival. A 

hegyekben újabb, számunkra még ismeretlen tölgyek, rajtuk tucatnyi új, eddig leíratlan 

gubacsdarázs faj. Szóval lelkesedésben nem volt hiány. A jókedvet csak tovább fokozta, 

hogy szép számmal láttunk tenyérnyi méretű, ragyogó színezetű szubtrópusi pillangókat, 

illetve sok más érdekes, látványos rovart. Rengeteg, életre szóló emlék, hamarosan 

publikációkban is megjelenő tudományos eredmények, útinapló és kb. 6000 fénykép örökíti 

meg az expedíció 38, fárasztó, tömény, de csodálatos napját.  

Hazafelé a Taipei – Bangkok – Amszterdam - Budapest útvonalon, 3 futamban 16 órányi 

repülés, majd egy bő óra autózás, és már látni is lehet a kékesi TV-tornyot. Mindenütt jó, de 

legjobb Mátrafüreden! „ 

Csóka György 

HÍRADÁS – EGERERDŐ Zrt. 

Megújult a felsőtárkányi vadbemutatókert fa emelvénye 

A muflonok és dámszarvasok mindennapjait immár megújult faemelvényről szemlélhetik a 

gyermekek, hiszen az EGERERDŐ Zrt. teljesen újjáépítette a felsőtárkányi vadbemutató kert 

felett vezető faépítményt, kilátópontot.  
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A Bükk nyugati kapuja, Felsőtárkány 

számos természetbarát család kedvenc 

kirándulóhelye. A kisgyermekes egri 

családok szívesen töltik szabadidejüket a 

közeli erdőben, kiváltképp az Egeres-

völgy bejáratánál lévő vadbemutató 

kertnél. 

Háromgyermekes apaként tapasztalom, 

hogy a gyerkőcöket mennyire leköti a 

vadállatok figyelése! – mondja Dobre-

Kecsmár Csaba, az EGERERDŐ Zrt. 

vezérigazgatója.  

A vadbemutató kertnek legfőbb célja, 

hogy ideális helyszínt adjon a kor modern emberének és gyermekének az élővilággal való 

kapcsolódáshoz, hogy testközelben, eredeti környezetükben figyelhessék meg az erdő és a 

benne mozgó vadállatok életét. – folytatta az erdész-vadász szakember.    

Itt, a kertben, a dámszarvasok és muflonok egyik szegletből a másikba szabadon 

futkároznak, majd meg-megállnak, legelésznek, melyet a kedves kirándulók is jól 

megfigyelhetnek a kerítés mellől vagy az újjá épített, robosztus faépítményre mászva.  

Ahogy az erdő is, a vadbemutató kert is 

minden évszakban más és más csodát 

rejt. A muflon kosok csatája, a bárány 

születése, a dámbikák agancsának 

elhagyása, új agancs fejlődése évről-

évre ismétlődő jelenségek a kertben, 

aminek a látogatók is részesei lehetnek 

egy-egy elcsent pillanatban.  

Az Egeres-völgy turisztikai fejlesztése jó 
úton halad. A vadbemutató kert 
fejlesztése, együtt a kisvasúti 
fejlesztéssel, erdei játszóterek, 
tornapálya építésével értékes és sokrétű 
attrakciók tárházát nyitja meg a 
látogatóknak, mely remekül kiegészíti a völgy sokszínű természeti kincseit.  

Vígh Ilona 
közjóléti és kommunikációs vezető 

 

Közösség, erdőismeret, fenntarthatóság – ezek voltak az idei Erdei 

Vándortáborok kulcsszavai 

Augusztus végén zárult az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált Erdei Vándor 

Program. A tíz állami erdőgazdasággal partnerségben megvalósított kezdeményezés során 

a felső tagozatos és középiskolás diákok idén már 12 útvonalon járhatták be hazánk erdőit.  
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A fiatalok a természetközeli életmóddal, a környezettudatos gondolkodás alapjaival 

ismerkedtek meg, valamint a táborok szellemisége révén a fenntarthatósági törekvéseket is 

mélyebben elsajátították. Az idei évben is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, nemcsak 

táborozó diákoktól, hanem kísérő pedagógusoktól is. 2022-re már 1400 tanár kapott – az 

erdei iskolák tematikájára épülő – képzést, őket a táborok szellemiségéről, idei élményeikről 

kérdeztük. 

Áram és internet nélkül táboroztak 

„A természettel együtt élve lehet élvezetesen az erdő ismeretére, szeretetére, a természet 

tiszteletére nevelni a gyerekeket.” – mondta az egyik kísérő pedagógus. Az erdei 

vándortáborozás koncepciójának alapja, hogy a diákok testközelből ismerkednek meg 

hazánk erdeivel és a fenntartható gazdálkodás gyakorlatával. Mindez a 2022-es 

vándortáborokban kiemelt szerepet kapott, és a pedagógusok hangsúlyozták: a táborozók 

különösen élvezték, hogy nincs áram és internet, illetve komfortzónájukon, az online téren 

kívül rövid idő alatt feltalálták magukat. Az áram nélküli táborozás, a vízfogyasztás és 

műanyag használat csökkentése új megoldások kitalálására, ötletelésre sarkallta a diákokat. 

Közösség és felelősségvállalás az erdei vándortáborokban 

„Az erdei vándortábor nagyon jó iskolán 

kívüli program, kulturális ismeretbővítés, 

környezeti nevelés és remek testedzés is 

egyben, nem is beszélve a különleges, 

vegyes korcsoportú közösségi élményről, 

ami kizárólag a nyári táborok sajátossága.”  

A kísérő pedagógusok a tábor 

közösségformáló erejét is kiemelték. Új 

barátságok köttetnek, a diákok jobban 

megismerik egymást, megtanulnak együttműködni és segíteni egymásnak. „Egész más 

oldalukról lehet megismerni a gyerekeket. A nagyok élvezik, hogy a kicsiknek tudnak segíteni 

– láttuk, ahogy felelősségteljesebbé, megbízhatóbbá váltak. A kisebbek pedig bátrabbak, 

erősebbek lesznek.” – emelte ki egy másik kísérő. 

2022-es újdonságok az Erdei Vándortáborokban 

Az idei vándortáborok sok újdonsággal, fejlettebb infrastruktúrával várták a 20-40 fős 

csoportokat. Idén először a Balaton-felvidékre is érkeztek 

táborozók, így már 36 táborhelyet használhattak a diákok, 

amelyek között erdei kulcsosházak és nomád helyszínek is 

voltak. A MÁV és a GYSEV pedig 90%-os kedvezményt 

biztosított a Vándortábor Program útvonalaihoz vezető 

járatokon, így könnyítve az eljutást a tábor helyszíneihez. 

Idén indult el az Erdei Vándor Nagykövet program is, mely 

során összesen 5, különböző útvonalon táborozó diákot 

választottak ki, akiknek – a közösségi platformokat használva 

– nemcsak a táborok ideje alatt, hanem a program zárása után 

is feladata, hogy a vándortáborozást, a természet szeretetét 

és az erdőjárást népszerűsítsék kortársaik körében.  
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Az Erdei Vándortábor Programnak fontos célkitűzése, hogy tudatos erdőjárásra és 

fenntartható gondolkodásra tanítsa a fiatalokat, melyben fontos szerepe van a kortárs-

segítésnek is.  

2022-ben másodszorra szervezték meg a TV2 által közvetített Vándor Viadalt, mely során a 

Karancs-Medves térségében négyfős csapatok aktív és logikai feladatokat hajtottak végre. 

Akik követték, azok a vándortáborok természetközeli és környezettudatos szellemisége 

mellett a térség ökoturisztikai lehetőségeit is megismerhették. 

Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 

A Tündérnektár megálmodói 

Mindketten szerettük, szeretjük a kertet. Évekkel ezelőtt a családi házunk udvarába ültettünk 

6 tő levendulát. Szépen megnőttek. István születésnapjára 15 évvel ezelőtt homoktövis 

bokrokat kért. Ezeket a hétvégi telekre ültettük. Egyik esetben sem gondoltunk arra, hogy 

ezekből valaha magunknak, családtagjainknak, barátainknak bármilyen terméket készítsünk. 

Egy hirtelen ötlettől vezérelve előbb levendula szörp készült, majd homoktövisvelő – 

mindenki örömére.  Az évek során mindkét kertben egyre több bokor, cserje, gyümölcsfa 

kapott helyet és a polcokon egyre több és érdekesebbnél érdekesebb összetételű szörp, 

lekvár, dzsem, zselé sorakozott. Ekkor gondoltunk arra, hogy mindezt megosszuk másokkal 

is, őstermelőként és kistermelőként megmutatjuk a világnak különlegességeinket. Ennek 

immáron 5 éve. 

Azóta több mint 100 féle, 

többségében saját termesztésű 

alapanyagból készült ínyencség 

sorakozik kínálatunkban, melyet 

egyre többen és rendszeresen 

vásárolnak és fogyasztanak. 

Természetesen igyekszünk 

folyamatosan bővíteni kínálatunkat, 

ezért a legritkább és még ismeretlen 

gyümölcsöket, fűszereket is 

kipróbáljuk. Citromot, narancsot, 

kumquatot, fügét, áfonyát, mézbogyót, gojit ugyanúgy megtalálnak kínálatunkban, mint a 

kajsziból, meggyből, szamócából, málnából, szilvából, 

almából, szőlőből készült finomságokat. 

Folyamatosan kísérletezünk, új ízkombinációkat kreálunk. 

Így született meg a Mackók kedvence lekvárunk áfonyából 

és málnából, vagy a Magányos manók csemegéje pirított 

mandulával kökényből. Különleges lekvárjaink között 

szerepel a citromlekvár pirított mandulával, 

vörösáfonyával, levendulával ízesítve vagy a szederlekvár 

negróval. 

Termékeinknél a látványra, vizualitásra ugyanúgy 

odafigyelünk, mint azok ízvilágára, élvezeti értékére és 

egészségre gyakorolt hatására.  
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Igazi különlegességnek számítanak két színű lekvárjaink, mint az áfonya-sárgabarck duó, az 

almás vagy körtés bodzalekvár. Kulináris ízbombák is szerepelnek kínálatunkban: 

hagymalekvár aszalt szilvával, rózsalekvár levendulával, sült tea, gumicukor, illatos ibolya 

zselé, szörpök közül a pitypang, magnólia, levendulás rózsa. 

Termékeink megalkotásánál különösen fontos, hogy vegyszermentes alapanyagokból, 

ízfokozó és adalékanyag mentesen készüljenek. Emellett gondolunk a cukor - szív és 

érrendszeri, emésztési problémákkal élőkre: több termékünk diabetikus változatban is 

kapható. 

Kínálatunkat befolyásolja a szezonalitás, a jelesebb ünnepek során megjelennek 

ajánlatunkban a jelentősebb ünnepekhez (Nőnap Anyák napja, Húsvét, Karácsony) 

kapcsolódó ajándékcsomagjaink. 

A Tündérnektár megálmodói: Tünde és István 

 

Életmese 

 

Ezt a történetet azért mesélem el Nektek, mert a kétségbeesés, kilátástalanság sokszor nem 

engedi láttatni az esélyt, ami mindenkinek jár. Élni kell minden olyan lehetőséggel, amit a 

javunkra, gyógyulásunkra tudunk fordítani. 

2011 végén pajzsmirigy göböt találtak nálam. 2012-ben pajzsmirigy ultrahangra mentem, 

hogy mennyit változott. Aznap este jelentettük be a gyerekeknek, hogy nyaralni megyünk. 

Június elején első közös családi nyaralásunkra készültünk. A két elsős és a hatodikos 

gyermekem határtalan nagy lelkesedéssel fogadta, mivel még nem voltunk a Balatonnál. 

Egyik napon telefonon hívtak, hogy a pajzsmirigy vizsgálat kapcsán menjek be személyesen. 
Ekkor éreztem, hogy ez jót nem jelenthet. Sejtésem igazzá vált, rosszindulatú sejteket 
találtak. Diagnózis, a nyirokcsomó rosszindulatú daganata. Újabb vizsgálatok. Diagnózis: a 
pajzsmirigyből indul ki, ki kell venni az egyiket, a másikról műtét közben döntenek. Ekkor már 
június vége felé jártunk, az elsősöknek évzáró, a gyerekek boldogan várták a nyaralást, de 
én most nem ronthatom el a jókedvűket. 
Hatalmas csatározás folyt bennem, és én nyerni akartam. Csak felszínesen mondtuk el a 
helyzetemet, hogy tudják, miért nem dolgozom, de a durva tényeket nem. Ekkor 38 éves 
voltam. 
Harc az idővel és a szerencsével. 
Az orvos ugyanannyi esélyt adott arra, hogy 3 hónapig élek, mint arra, hogy 60 évig. Ezzel a 

bizonytalansággal, tehetetlenséggel telt a nyaralás, miközben néztem az önfeledten játszó 

gyerekeimet a Balatonban.  

Augusztusban táskám összepakolva, ha indulni kell a Kékgolyó utcába.  

Augusztus végén eljött ez a nap. Az egyik oldalit vették ki, a diagnózis papilláris pajzsmirigy 

carcinoma. Októberben a másik oldalit is kivették, ekkor féloldali gégebénulás alakult ki, a 

mellékpajzsmirigyet is eltávolították a nyirokcsomókkal, majd radioaktiv jódizotópos kezelés 

következett, miközben az állóképességem a nullára csökkent, már 1.5 km séta kifáradással 

járt. Ez magamhoz képest borzasztó volt, mert 2011-ben még javában kirándultam és 

teljesítménytúráztam 15 km-es távon a gyerekekkel. 
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2013-ban a kezelő nukleáris medicina szakorvossal egyeztettem, hogyan lehetne 

visszanyerni az erőmet? Előre vetítette, mi szokott történni, igyekezzek a testsúlyt normál 

tartományban tartani, azt hogy én valaha is túrázzak, felejtsem el, ilyen nem igazán szokott 

előfordulni gégebénulással. Emelhetem a megtett távolságokat saját felelősségre, 

légzőgyakorlatokkal fejleszthetem, szinten tarthatom magam, hogy ne fulladjak, próbáljam ki 

magamnak, mennyit bírok. Gyakoriak voltak a félrenyelések, az oxigénhiány miatti 

szédülések. 

2014. Igyekeztem egészséges élelmiszereket fogyasztani, de az immunrendszerem jelzett, 

hogy még gyenge. Vettünk fürjeket. Olvastam, hogy Ázsiában a fürjtojást gyógyászati céllal 

is fogyasztják. Egyébként is szeretem ezeket a kis tollas baromfikat, értek a tartásukhoz, 

ezért megpróbáltuk. 

Ugorjunk az időben 2017-be! Nyoma sincs a gyenge erőnlétnek, immunrendszerem, 

hangképzésem sokat javult, már 6 km-es túrát meg tudok tenni hegyi terepen. 

2021.szeptember: az általam kitűzött 15 km-es túra teljesítve - Pilis, Dobogókő környéke, 

hátizsák kb. 13 kg - befulladás, asztmaspray használata nélkül. 

2022.októbere: 3 napos Csillagtúra a Mátrában, 11 km + 16 km + 6 km. 

Úgy döntöttem, hogy nyerni akarok a betegséggel szemben, de ezért sokat tettem. 

Felülírtam korábbi életszemléletem, életmódom egyaránt, amivel esélyt adtam magamnak. 

Együd Éva 

Így készülünk a télre a hegyen…folytatás… 

A fővárosból költöztünk a hegyre, Galyatetőre, de a vidéki élet minden mozzanatát megéljük 

naponta. A hegyi klíma határokat szab, de amit megad, azzal gazdagon megjutalmaz. 

Néhány fotóval bemutatom a hegyi napsütésben, hegyi levegőn termett burgonyát, céklát, 

paradicsomot, babot, zöldséget, pattiszont, de a virágok is szeretik ezt a kissé párás klímát.  
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A párom ezermesterré nőtte ki magát: 

csempéz, szigetel, szerel, épít és még 

minden mást, amit egy kertes ház kíván. 

 

 

 

 

 

 

Amire igen büszke az a golfpálya szépségű pázsit, igaz, nagy 

gondossággal gondozza.  

A nyári szárazságban látható pázsit a baloldalon, a jobboldali képen a novemberi pázsit, a 

muskátli már ablakon belülről bólogat. 

 

                               

Mucza Lászlóné Bebes Erzsébet 
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VERS                                        

Válogatás Zilai Izabella 2012-ben megjelent Izisz szárnya című önálló verseskötetéből, 

amelyet Zilai Gabriella tűzzománc festménye 

illusztrál.  

Mozgás 

               Lehullott 

Sárga faleveleken sétálok… 

 

     Futnom kell, szaladnom, 

                 Friss levegőre vágyom. 

                 Falakat törnék, 

                 A hegyeken mászok, 

     Várom a pezsdülést 

     Szabadon 

     Akárhol. 

Mozduljon meg valami, folyjon az életem, 

     Lelkem kalitkája nyíljon meg teljesen! 

 

    Forog a Föld, 

    Mozgásban van minden. 

    Engedj! 

    Vulkán tör fel bennem. 

    Nyíljanak ablakok, 

    Forgószél támadjon! 

    Fújja el 

    A megsárgult leveleket 

   Utamról.             Star F’lover (Strflvr)
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KULTÚRA 

A zene, mint szerelemprojekt… 

 

Bár a szüleim Gödöllőn éltek, amikor megszülettem, 4 éves koromban Mátrafüredre 

költöztünk, így erre a helyre tekintek gyerekkorom helyszíneként és otthonomként. 

Édesapám és édesanyám is erdőmérnökök, a munkájuk miatt jöttünk ide, és az itt töltött 

évek elsőszámú motívuma a természet közelsége volt. A sok erdőjárással töltött időn túl 

pedig rengeteget utaztunk, és a hosszú autózások elengedhetetlen része volt a zene is. Ez 

talán a legkorábbi emlékem az aktív zenehallgatásról, ahogy a suhanó tájakat nézve várom, 

hogy a soron lévő albumon felcsendüljön a kedvenc dalom. Az itthoni óriási lemez, kazetta, 

de leginkább CD-kollekcióban voltak albumok, amik az autós CD-tokban kötöttek ki, és 

amikről mindig a közös családi utakra asszociálok, voltak, amik a konyhai magnó mellett 

laktak, és ezért a közös sütés-főzés jut róluk eszembe, és persze voltak a különleges 

alkalmak aláfestő zenéi, mint az a karácsonyi válogatás, amit a mai napig Advent 

vasárnapokon hallgatunk.  

A gyerekkor másik fontos motívuma a népzene volt: anyukám néptáncosként, apukám pedig 

csak a teljes népi kultúra csodálójaként nekem és a testvéremnek is átadták ezt a szeretetet. 

Én is és az öcsém is majd egy évtizedig néptáncoltunk, bár én aktívan csak 15 éves koromig 

űztem ezt a hobbit, sok népzenei koncertre jártunk, és bár felnőtt koromra távol kerültem 

ettől a világtól, továbbra is sokszor gyönyörködöm a magyar népzenében, de más népek 

tradicionális zenéjében is.  
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Habár a zeneiskolai pályafutásom nem volt hosszú, stabil alapot adott a zenéhez való 

hozzáállásomhoz: a zeneelméleti és szolfézstanulmányok, bár elengedhetetlenek, én 

nagyon traumatikus élményként éltem meg őket, viszont a furulya és később a fuvolaórákat 

imádtam, de sosem vettem elég komolyan, így a zenélés már akkor is és azóta is inkább 

játék és örömforrás, mint munka és küldetés lett. 

11 évesen kerültem a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumba, ahova 8 évig jártam, és 

ahol teljes pályafutásom alatt az iskolai kórus tagja voltam. Sok kedves emlékem van a 

kórusos élményekből, itt szembesültem először azzal is, hogy mennyire szeretek, és talán 

valamennyire tudok is énekelni. A kisiskolás éveinknek még egyáltalán nem volt része az 

internet, de a gimis korszak második feléből már emlékszem arra, hogy az akkor induló 

közösségi oldalakon és zenei platformokon keresgélek kevésbé ismert előadókat, és 

próbálom összerakni az identitásom, amivel az alternatív és underground zenei téren 

meglehetősen ingerszegény gyöngyösi közegben nem teljesen találtam a helyem. 

Az egyetemi évek és a fővárosba költözés persze elhozták a várt változást, az elmúlt 

tizenpár évem legfontosabb motívuma egyértelműen a zene volt. Hamar kiderült, hogy 

fogyasztóként is ez adja a legtöbb örömöt az életben: a mai napig a lehető legtöbb koncertre 

próbálok eljutni, az élőzenénél semmi nem tud több endorfint és eufóriát adni. Egy egyetemi 

évfolyamtársammal 2012 körül elindítottunk egy rövid életű zenei blogot, mert ráébredtem, 

hogy zenéről beszélni is nagyon szeretek: 2015 óta PHENOM zenei és kulturális magazin 

szerzője is vagyok, illetve alkalmanként a kifejezetten a hazai underground zenei életre 

fókuszáló Keret Blogra is írok cikkeket.  

Ezzel párhuzamosan pár, nagyon hamar hamvába hullt zenekari próbálkozás után 2014-ben 

fogalmazódott meg bennem az igény, hogy aktívan is szeretnék zenével foglalkozni, és bár 

érdemi hangszeres tudásom nincs (gitározással próbálkoztam, de hamar feladtam), talán 

énekes-dalszerzőként tudnék hozzáadni valamit egy zenekar munkájához. Egy Facebookos 

hirdetésen keresztül találkoztunk Jacsó Mikivel, akinek már bőven volt tapasztalata zenélés 

terén és vele, valamint Fazekas Zolival közösen 

alapítottuk meg a Lightning Field nevű 

zenekart, akikkel életemben először dalokat 

késztettünk, és vettünk fel teljesen házilag, a 

dalszövegeket is én írtam. Velük végül két 

kislemezünk jelent meg, amikre nagyon büszke 

vagyok, igaz csak egy koncertünk volt (Miki Új-

Zélandra költözött nem sokkal később), az egyik 

dalunkat az akkor még a kis magyar előadókra 

jobban fókuszáló Petőfi Rádió is játszotta 

párszor, amit nagy sikerként éltem meg. 

Kis külföldi kitérő után 2017-ben tértem vissza Budapestre.  Ebben az évben valósult meg 

egy régóta dédelgetett álmom, hogy csak lányokból álló zenekar tagja legyek. Barátokból és 

barátok barátaiból verődött össze a Disco Nap banda, ahol klasszikus gitár-basszusgitár-

dob-ének felállásban zenéltünk, és kezdtünk szép lassan belekerülni a város underground 

zenei körforgásába: felvettünk egy kislemezt, megjártunk jó pár klubot, mint pl.: az Auróra, a 

Dürer Kert vagy az A38, a Kolorádó, de a Bánkitó fesztiválokon is játszhattunk. Sajnos, ez a 

zenekar sem lett hosszú életű, nem voltunk még készen arra a felelősségre és azokra az 

elkerülhetetlen feladatokra, amik egy ilyen minimális mértékű ismertséggel is járnak. 
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Mindeközben vokálosként a Rock Band for Old Men nevű szuper formáció egyetlen lány 

tagjaként egy nyolctagú zenekarral pár évig jártuk a budapesti és vidéki klubokat és 

fesztiválokat, ami egy szuper közösségi élmény volt, de az alkotásban nem vettem részt, és 

az addig gyűjtött tapasztalatokat alapul véve úgy éreztem, szeretnék önállóan, saját zenéket 

készíteni.  

A Garageband nevű, rettentően egyszerű zeneszerkesztő szoftverrel kezdtem el kísérletezni, 

és szerettem bele ebbe a játékszerű, digitális alkotásba, ahol pár kattintással bármilyen 

hangszert meg tudok szólaltatni, és mindenféle hozzáértés nélkül tudok egészen zeneszerű 

felvételeket készíteni. Kezdetben feldolgozásokkal, 2019 óta pedig saját számokkal is 

keresgéltem a nekem tetsző hangzást, és tanulgattam a „producerelést”, de a legjobb 

“továbbképzés” a koronavírus első hulláma volt, amikor pár hónapra hazamenekültem a 

Mátrába, és más szórakozás híján a szabadidőmet erdei sétákkal és zenéléssel töltöttem. 

(Ekkor született meg az Ode for the rest című dalom is, amit kifejezetten a gyönyörű mátrai 

erdők ihlettek).  

Kitűztem magamnak egy célt, hogy hetente elkészítsek egy feldolgozást, és ezek a dalok 

egész sok emberhez eljutottak. Ezek hatására hívtak el első önálló fellépésemre a Fekete 

Zaj fesztiválra, Sástón, ahol kedves barátaim segítségével szólaltattuk meg a már meglévő 

dalokat.  

Ezután a budapesti klubokba is kaptunk meghívásokat, tavaly év végén pedig belefogtam a 

már régen megálmodott nagyobb vállalkozásba, és nekiültem megírni egy albumot. Ebben a 

zenekar jelenlegi tagjai, Muck Éva, Hepp Ildikó és Ruprech Barna is segítségemre voltak, 

mert az eddigi számokkal ellentétben az albumon már nemcsak laptopról megszólaltatott 

hangszerek, hanem a basszusgitár és az 

elektromos gitár is helyet kaptak. A 

felvételeket házilag készítettük el, de ezúttal 

egy valódi producerrel, Garay Anna Elzával 

végeztük az utómunkálatokat, ami a 

végeredményen is egyértelműen hallható. 

Sok csúszást, aggódást és stresszt követően 

végül szeptember 16-án jelent meg a MINDEN 

névre keresztelt lemez, amivel egy óriási álom 

vált valóra, és büszke vagyok a 

végeredményre, főleg mert ezen az anyagon 

már magyar nyelven is írtam dalokat, ami 

milliószor félelmetesebb, mint angolul. Megtaláltam egy olyan lassú, álmos és éteri hangzást, 

amit a magaménak érzek, és úgy érzem, hogy a dalszövegek is önazonosak lettek.  

Mivel ez egy teljesen önképzésre, önmenedzselésre épülő projekt, rengeteg mindent meg 

kell még tanulnom minden téren, és nagyon szeretném, ha kicsit több emberhez eljutna a 

zeném, mert bár nem a legpopulárisabb és/vagy eladhatóbb műfaj, van egy nagyjából 

egységes mondanivaló a bolygó, az emberek és az élet szeretetéről és a reményről, amire 

szerintem most különösen nagy szükség van. 

Október 30-án bemutattuk a lemezt a budapesti Központ Klubban, az év hátralevő 

részében pedig megtervezzük a 2023-as évet, és remélhetőleg jövőre is lesz lehetőségünk 

koncertezni, és új zenéket készíteni, mert nekem legalábbis rengeteg örömöm van ebben a 

szerelemprojektben.                Csóka Ágnes 
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(Ezeken a linkeken hallgathatjátok meg a zenénket) 

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/5AJ6N6B8yLTxOCj6Zq5bVq?si=3C3NVmiAQliFyjh7z

7KlBA 

YOUTUBE:https://www.youtube.com/playlist?list=PLdnOhJ6-a-6PhUZgUbo6u5eXrC7r06CDI 

BANDCAMP: https://ladybirdmusic.bandcamp.com/ 

MINDEN ZINE: https://issuu.com/agicsoka/docs/ladybird_zine_v01 

FB: https://www.facebook.com/ladybirdmusicbudapest 

IG: https://www.instagram.com/csokapic/ 

ALBUM PREMIER: (https://keretblog.hu/kibontotta-szarnyait-a-katicabogar-elso-albumaval-

debutal-a-lady-bird/) 

DICO NAP: https://disco-nap.bandcamp.com/album/patchwork-blanket  

LIGHTNING FIELD: https://lightningfield.bandcamp.com/ 

 

Hang, mély hallgatás és érintés 

A hang az érintés egy formája, egy vibro-taktilis inger. Nemcsak a fülünkkel hallunk, a teljes 

testünkkel, a bőrünkkel, a csontjainkkal, a belső szerveinkkel, minden egyes sejtünkkel 

érzékeljük a hangrezgéseket.  

Mostanában nagyon sok szó esik a hanggyógyászatról, a hangrezgések pozitív és 

harmonizáló hatásairól az emberi testre és lélekre, ugyanakkor kevesebb figyelem jut a mély 

és tudatos hallgatás pozitív hatásainak.  

Egy erősen vizuális kultúrában élünk. Bár, a szemeinket be tudjuk fogni, és látásunkat 

szüneteltetni tudjuk, a hangok elől nem tudunk elmenekülni, hiába fogjuk be a fülünket, a 

hangrezgések folyamatosan körbevesznek, szünet nélkül hatással vannak a testünkre és a 

lelkiállapotunkra. Ennek ellenére mégsem vagyunk tudatában annak a hangi környezetnek, 

szonikus térnek, ami folyamatosan körbevesz minket. Auditív figyelmünk felszínes.  

Miért jó, ha elkezdünk tudatosan és mélyen hallgatni?  

Egyrészt meg tudjuk jobban válogatni azokat a hangokat, amiket szeretnénk, hogy hatással 

legyenek ránk a mindennapokban, harmonikusabb, pozitívabb hangi környezetet tudunk 

kialakítani. Másrészt a hangokra való odafigyelés és a hallgatás segíteni tud, hogy 

figyelmünket odahorgonyozza az „ITT”-hez és a „MOST”-hoz, lecsendesítse a folyamatosan 

zajos elmét, és újra kapcsolódhatunk önmagunkhoz, a környezetünkhöz, és egymáshoz is.  

A tudatos és mély hallgatás eszközként használható, hogy visszatérjünk a testünkbe, az 

érzéseinkhez, amikkel a mai felgyorsult, elidegenedett és rohanó világban elvesztettük a 

kapcsolatot. Egy másfajta észlelési és tudatállapot alakítható ki a mély hallgatás 

gyakorlásával, amely valódibb jelenlétet eredményez, és megtanít a teljes testünkkel 

érzékelni.   

Sokan úgy gondolják, hallgatni azt jelenti, hogy a figyelmünket a fontos dolgokra fókuszáljuk, 

és természetesen előre eldöntjük, mely dolgok a fontosak. Azonban így a világnak csak 

töredékét érzékeljük, és tele vagyunk előítéletekkel, címkézzük a dolgokat, és el sem jutunk 

sok minden valós észleléséig.  

https://open.spotify.com/album/5AJ6N6B8yLTxOCj6Zq5bVq?si=3C3NVmiAQliFyjh7z7KlBA
https://open.spotify.com/album/5AJ6N6B8yLTxOCj6Zq5bVq?si=3C3NVmiAQliFyjh7z7KlBA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdnOhJ6-a-6PhUZgUbo6u5eXrC7r06CDI
https://ladybirdmusic.bandcamp.com/album/minden
https://issuu.com/agicsoka/docs/ladybird_zine_v01
https://www.facebook.com/ladybirdmusicbudapest
https://www.instagram.com/csokapic/
https://keretblog.hu/kibontotta-szarnyait-a-katicabogar-elso-albumaval-debutal-a-lady-bird/
https://keretblog.hu/kibontotta-szarnyait-a-katicabogar-elso-albumaval-debutal-a-lady-bird/
https://disco-nap.bandcamp.com/album/patchwork-blanket
https://lightningfield.bandcamp.com/


 
   KÖZÉLET – TURIZMUS - IGAZTÖRTÉNETEK–KULTÚRA - SPORT – TERMÉSZET 
 
 

     GALYAI FÓRUM                           IV. évf. 14. szám                                   36. oldal 
 
 
 
 

Ha elkezdünk másképp hallgatni, megnyitjuk magunkat a minket körülvevő hangoknak, és 

befogadjuk őket teljesen és ítéletmentesen, egy teljesen megváltozott világot fogunk 

érzékelni.  

A tudatos hallgatás elfogadásra tanít, hogy önmagunkat és a dolgokat körülöttünk 

befogadjuk, és elfogadjuk olyannak amilyenek, megtapasztaljuk önmagukban, ítéletek nélkül. 

A hang a legjobb eszköz tudatállapot-változás előidézésére, meditatív állapotok elérésére.  

A hallgatás nem passzív dolog, minden egyes hangra reagálunk fizikai, mentális és lelki 

szinten is és reakcióink formálják a világunkat és környezetünket.  

Ha megtanulunk mélyen és tudatosan hallgatni, megváltoznak a reakcióink, mi magunk is, és 

a környezetünk is változni fog. Ha elkezdünk odafigyelni arra a pillanatra, hogy mit érzek, mit 

hallok, hallgatok, mi van előttem, mögöttem, mellettem, az is már a meditáció egy formája. 

Ha megtapasztaljuk azt, hogy a saját hangunk is milyen erővel bír, ha megtaláljuk a saját 

hangunkat, és megérezzük azt, hogy a hangunkkal miképpen alakítjuk a valóságunkat, az is 

óriási transzformatív erővel bír.  

A saját testünk terei a hangunkon keresztül kapcsolódnak a külső térrel. A hallgatással és 

hangok befogadásával szintén a külső terekkel teremtünk kapcsolatot. Ennek a megértése 

és átélése segítheti az egységélmény kialakulását, annak megélését, hogy minden Egy.  

A saját hangunk mindig velünk van. A segítségével egyszerűen tudjuk a saját belső testi 

tereinket megrezegtetni, harmonizálni, hangolni, állapotát megváltoztatni. Mindenki hangja 

egyedi, nincs két egyforma hang a világon. Mindenkinek megvan a saját dala/zenéje és ez 

nemcsak a teste különböző ritmusainak összessége (szívverés, légzés, nyelés, folyadékok 

áramlásának hangjai,… stb).  

Mindenkinek van egy sajátságos „rezgése”, amit tudattalanul hallunk, teljes testünkkel 

érzékelünk. A világunk egy sokkal jobb hely lenne, ha megváltoztatnánk, hogyan hallgatjuk 

egymást és a környezetünket, ha gyakorolnánk a mély hallgatást, a hangokra való tudatos 

odafigyelést, valamint alkalmaznánk a hangok erejét a gyógyászatban.  

Liebmann Judit  

Kastély…kolostor…palota… 

Ezek Sennyey Mária életének 
meghatározó helyszínei. Bánrévén 
nevelkedett, és a szülőkkel, 
nagyszülőkkel együtt a Serényi 
kastélyban éltek, ami az anyai 
nagyszülőké volt.  

A történelem megváltoztatta a család 
életét, a kastély egykori parkjában az 
édesanyja három leánygyermek 
nevelése mellett megtanulta a 
kertművelést, állattartást, de a falusi 
emberek tisztelete továbbra is 
megmaradt irántuk.  
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Édesapja, Sennyey László, agrármérnökként dolgozott Miskolcon, szakterülete a víztározók, 
patakmedrek rendezése és tervezése volt.  

A történelem hozhat olyan fordulatokat, melyek megváltoztathatják az életkörülményeket, 
amihez alkalmazkodni kell, de a szellemiséget, amiben éltek és nevelték a gyerekeiket, arra 
nincs hatása a történelem viharainak, mert génjeikben hordozzák a műveltség iránti igényt, 
az illedelmes viselkedést, a tiszteletet. 

A Sajó-völgye, a falu környéke volt gyerekkori élményeinek színhelye. Bánrévén járt 
általános iskolába és kilencéves volt, amikor fölfedezte a helyi könyvtárat, amiből egy életre 
szóló elköteleződés lett. Többet nem is gondolkozott azon, „mi leszek, ha nagy leszek”? - 
még akkor sem, ha túl korainak tűnhet a pályaválasztás egy kilencéves kislánynak. Játékai 
nem babák, hanem mackók voltak, de a könyvtár iránti szeretetbe a mackók is be voltak 
avatva, mert nekik is készített olvasójegyet.  

Személyiségéhez illett ez az elvonulós életforma, ami az olvasás egyszemélyes „magánya”, 
de a könyvek révén a kreatív képzelet olyan világot teremt, olyan filmet forgat gyereknek, 
felnőttnek, mindenkinek, amiben lehetünk áldozatok, főszereplők, tündöklő csillagok, 
kipróbálhatjuk magunkat minden szerepben, miközben a képzeletünk addig ismeretlen 
tájakra, városokba, szalonokba vagy csak egyszerű otthonokba visz, ahol történik valami, 
ami a lelkünkben lenyomatot hagy. 
 
Ezek után tévút volt Ózdon a fizika tagozat, ahová középiskolába járt, de visszatalált a 
kilencéves kislány elhatározásához, amikor Nyíregyházára, a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolára könyvtár – magyar szakra jelentkezett. A tanítás nem igazán szerepelt a tervei 
között. 
Gyöngyösön soha nem járt korábban, 

semmilyen kapcsolata nem volt a várossal. 1986 

februárjában egy utazás során a városban kellett 

átszállnia, és annyira megtetszett neki, hogy az 

alatt az idő alatt, amíg a következő buszra várt, 

elment az akkori Városi Tanácshoz, hogy nincs-

e véletlenül könyvtárosi állás. Akkor éppen nem 

volt, de nyilvántartásba vették. Néhány hét 

múlva már elbeszélgetésre hívták, és Sennyey 

Mária 1986. 

augusztus 15-én 

bevonult a 

kolostorba, ugyanis a könyvtár akkori székhelye a Ferences 

kolostorban volt. 

Itt nagyszerű emberekkel találkozott, akik a szakmára 

tanították, mint Kiss Péterné, Jakus Sándorné, Kiss Gertrúd.  

Könyvtárosok, olvasók egyaránt nagyon szerették a kolostort, 

hangulatos volt, a cellák telis-teli voltak könyvekkel, de az 

elvonulásra, nyugodt olvasásra is alkalmasak voltak. Az 

olvasószolgálat felnőtt részlegén kezdett el dolgozni 

(kölcsönzés, katalógusépítés).  
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A történelem újabb fordulata 

következett, az egyházak 

visszakapták egykori vagyonukat, 

és a könyvtár 1998 őszén a 

Grassalkovich palotába költözött a 

Fő térre. A 100 ezer kötetes 

könyvtár áttelepítése fél évig 

tartott, és 24 éve van új helyén.  

Évente 2500-3000 kötettel bővül, 

frissül a könyvtár, a régebbi kiadású könyveket pedig jelképes összegért kiárusítják – a  

gyűjtők örömére. 

A Grassalkovich palotában 2014-től igazgató-helyettes volt, ami többlet adminisztrációt 

jelentett és kevesebb közvetlen kapcsolatot az olvasókkal. Ez a részlet hiányzott a 

munkájából, mert egy könyv ajánlásával az olvasók lelkével is lehetett foglakozni. 

  

2022 tavaszán pályázatot írtak ki a nyugdíjba vonuló Farkas István igazgató helyére és 

2022. augusztus 1-től Szekeresné Sennyey Mária a Vachott Sándor Városi Könyvtár új 

igazgatója, a magánéletében pedig három felnőtt gyerek anyukája.  

Egy nagyon jól működő, újító szellemiségű, de a hagyományokat is őrző csapatot, kollégákat 

örökölt, akik mellette állnak.  

Az impozáns épületben olyan igényes és 

minden korosztályt megszólító közösségi élet 

folyik, hogy joggal mondhatom, mint a 

rendezvények gyakori vendége, hogy a város 

kulturális életének meghatározó színtere a 

könyvtár. 

 

Lehetőséget ad Gyöngyös és környéke 

tehetséges alkotóinak a bemutatkozásra, 

könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, 

meghívott előadóművészek (csak néhányat 

említve: Szörényi Levente, Piros Ildikó, 

Nyáry Krisztián, Lukács Sándor, Hegyi 

Barbara, Koltai Róbert) színesítik a könyvtár 

kulturális kínálatát.  
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A palota szellemiségét megidéző enteriör bensőségessé teszi a beszélgetést, nem véletlen, 

hogy szívesen jönnek a művészek Gyöngyösre, mert jól érzik magukat ebben a miliőben, és 

mindig több az egy óra, mint 60 perc, mert vendégmarasztaló a környezet és a hangulat. 

Irodalomrajongóként és könyvtárlátogatóként is 

nagyon megtetszett a Rendhagyó irodalomóra 

ötlete és megvalósítása.  

Az interjú készítésekor Dobó Dorottya 

meseregényét dolgozták fel a 3. és a 4. 

osztályosok. A különböző iskolákból közel száz 

kisdiák fordult meg a nap során a könyvtárban. A 

gyerekek elolvassák a könyvet, amihez rajzolnak is, és a szerzővel való személyes 

találkozás keretében beszélik meg az olvasottakat. A képen is jól látható, hogy mennyire 

lelkesek, élvezik ezt a közvetlen kapcsolatot az íróval, és tengernyi sok ötlettel készítették el 

rajzaikat. Babus Enikő gyermekkönyvtáros szervezi sok munkával és sok szeretettel egyéb 

más gyermekeknek szóló programmal együtt.  

A könyvtár nemcsak várja, hanem elébe is megy az olvasóknak a külső helyszíneken való 

megjelenések alkalmával: Városnap, Vers Tér, de kitelepülnek játszóterekre, parkokba is, 

ahol be lehet iratkozni, lehet kölcsönözni, kisebbek lapozgathatnak, de kézműves 

foglakozásokat is tartanak. A Platán úton fiókkönyvtára működik, amit Petrovics Éva vezet 

nagy lelkesedéssel. 

Essen szó a gyűjteményekről is, ilyen a Huszár Lajos Éremtár, a Herman Lipót 

festőművész állandó kiállítás és itt említem meg Bálint Gyuri bácsi emlékére és tiszteletére 

elnevezett és berendezett Bálint gazda termet.  

Olyan közösségeket is építenek, melyekben a különböző érdeklődésű olvasók megtalálják 

azt a kisebb közösséget, ami az érdeklődésüknek leginkább megfelel. Ezekben 

közvetlenebb, barátiabb kapcsolatok alakulnak ki, ahol lehet fókuszálni egy témára, amihez 

mindenki ért valamilyen szinten. Ilyenek a Vachott Kör, Babaolvasó, 

Helytörténeti Klub, Olvasóklub, Egészségklub, de a környezetvédelem 

is szerepel a programokban. 

A Könyvtári Hírmondó a fiatalokat szólítja meg, de Facebook 

oldalukon is nyomon követhetik programjaikat. 

https://www.youtube.com/channel/UCcGO-oI-qnXzgkO6rjvfKCg 

Hét Évtized címmel jelentették meg a könyvtár történetének emlékeit 

sok-sok fotóval, izgalmas eseményekkel, amit érdemes lapozgatni, 

elolvasni.  

Azt hiszem végigjártuk Sennyey Mária eddigi életének főbb állomásait a kastélytól a 

kolostoron át a palotáig, megismerve azt a szakmai alázatot, amivel a munkáját végzi, és 

bemutathattunk egy olyan jól működő könyvtárat, ami nagyon sok embernek közvetít igényes 

kultúrát, őriz értékeket, nyújt felejthetetlen élményeket.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCcGO-oI-qnXzgkO6rjvfKCg
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A sokat olvasó ember tudja csak igazán, hogy milyen keveset ismer a könyvek birodalmából, 

hiszen már egyetlen könyv elolvasása is legalább 3-4 további témakört hozhat a történelem, 

pszichológia vagy a tudomány területéről, aminek utána kell járni, ami újabb és újabb 

igényeket támaszt az ismeret, a tudás bővítése terén, és ez a felismerés szerénnyé, 

alázatossá teszi a művelt, sokat olvasó embert.                                                    Rostás Gabi 

TÖRTÉNELEM 

A bor útja… 
 

2014-ben védtem meg doktori disszertációmat a Debreceni Egyetemen: 
 „Magyarországi borok Krakkó piacán a XVI. század végén” címmel. 

  
Kutatásaimat a krakkói levéltár anyagaira támaszkodva végeztem el. Igazából német nyelvű 
iratokkal szerettem volna foglalkozni, mert ehhez értettem igazán, de témavezetőm szerint 
nem volt már Magyarországon olyan német nyelvű régi kézirat a levéltárakban, amivel ne 
foglalkoztak volna érdemben. Olyan forrással dolgoztam volna szívesen, ami még teljesen 
feltáratlan. Ha német nyelvű forrás nem is, de akadt Lengyelországban lengyel nyelvű. 
  
A Krakkó Városi Levéltár régi kéziratai tele vannak ugyanis magyar vonatkozású 
bejegyzésekkel, mégsem foglalkozott még velük senki.  Ehhez „csak” meg kellett tanulni 
lengyelül, és ki kellett utazni Lengyelországba. Fiatal voltam, a pályám kezdetén még 
belefért egy ilyen korrekció. Kaptam három évet, hogy felkészüljek a lengyel nyelvből, utána 
pedig elegendő pénzt és ösztöndíjat, hogy a kutatást elvégezhessem. A helyszínen derült ki, 
hogy nem elég a lengyel tudás, ide ó-lengyel tudás is kell, mert a 16. századi lengyel még 
nagyban eltért a ma beszélt nyelvtől. 
  
Ami a kutatások során kiderült: Krakkó a 15. század végéig nagyon fontos szerepet 

játszott a magyarországi - főként besztercebányai - rézérc északra, Danzigba történő 
továbbításában. Az akkor még Hanza város Krakkót gyakran emlegették a magyar réz miatt 
úgy, hogy rézváros (Kupferstadt). A 16. századra ugyanakkor megváltozik a 
rézkereskedelem szerkezete. A rézkivitelt magántársaságok monopolizálták: a Fuggerek és 
Thurzók, így a rézszállítások elkerülték Krakkó városát is. Ez kisebbfajta válságot okozott 
Krakkó életében. Válságot élt át ugyanakkor Magyarország is: a török elfoglalta az ország 
egyharmadát, és állandó háborúra kellett berendezkedni. A háborúhoz pedig nagyon sok 
fegyver és pénz kell, ami a feudális gazdasági szerkezeten rést ütve teret engedett egyfajta 
proto-kapitalizmusnak az országban. Budát, az ország gazdasági központját is elfoglalta a 
török, és az elpusztult várost erődrendszerré alakította át. Buda eleste jelentette ugyanakkor 
a mentőövet az új gazdasági szerepet kereső Krakkó számára. Krakkó, Bécs mellett 
egyszerre Magyarország – határon kívüli – gazdasági fővárosává kezdett avanzsálni.  
A budai német és itáliai bankházak szerepét a hitelezés terén krakkói székhelyű bankházak 
vették át, a bécsiek mellett pedig krakkói tőkéscsoportok határozták meg ezután 
Magyarország pénzügyi életét. Magyarországra és Erdélybe Krakkón keresztül jutott el a 
nyugat-európai, sziléziai és morvaországi ipari termék a posztó és a vasáru. A kérdés 
immáron az, hogy mivel tudtunk mindezért fizetni? Magyarország már akkor is agrár-
országnak számított. Bécs felé a szarvasmarhaexporttal egyenlíthettük ki valamelyest a 
negatív külkereskedelmi mérlegünket, Krakkó felé pedig szintén egy mezőgazdasági 
termékkel, mégpedig a borral. A katolikus Lengyelországban ugyanis nagy divatja volt a 
bornak, jóllehet itt nem termett meg a borszőlő a hideg éghajlat miatt. A borszükségletet 
tehát Magyarországról lehetett legegyszerűbben megoldani.  
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A magyarországi bor gazdaságtörténeti szerepe Krakkóban, dióhéjban összefoglalva: 
posztót és fegyvereket Lengyelországból magyar borért cserébe. Vagy, ahogy a közmondás 
tartja: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát.”  
A 16. -17. századi magyar borkivitelt Krakkóban három levéltári forrás alapján is jól lehet 
vizsgálni. Vannak a városi vámnaplók, amibe a külföldi borszállítókat regisztrálták, vannak 
boradó naplók, melyekbe a krakkói borkimérőket írták be és vannak a bepincézési naplók, 
melyekből megtudhatjuk, hogy kinek a pincéjébe kerültek a teli hordók lebocsátásra.  
A három gazdasági jegyzék jól kiegészíti egymást, egy tétel bor pedig jó esetben mindhárom 
naplóban előfordul. Ezek alapján megtudhatjuk, hogy ki, mikor, hány lóval, hány hordó és 
abban pontosan hány akó bort hozott Krakkóba, ki volt a bor kimérője és kinek a pincéjébe 
tették le. 
Morva borra vonatkozó bejegyzés 1597-ből a krakkói vámnaplóból: 

  
„Izsák zsidó Bzenec városából hozott 4 hordóban 22 akó morva bort és 2 kis hordót 
utántöltésre. [Fizetett 1 forint és 3 garas vámot]” 
 

Boradó bejegyzés 1597. december 2-áról: 

 
„December 2. napján. Anna Zutterowa adózott 6 forintot 2 hordó soproni [Edenburgensis] bor 
után, melyben 31 és ¼ akó bor volt. Casparus Szuber felesége 6 forintot adózott 2 hordó 
soproni bor után, mejyben 34 akó volt. Johannes Jelen 23 forintot adózott 23 transzporthordó 
tokaji [vinum Hungaricum] után.” 
 

Február 18-iki bepincézések Krakkó városában 1597-ből: 

 
 „Február 18-án Stanislaus Slienzak úr pincéjébe letettek 5 hordó tokaji [vinum Hungaricum]  
bort. 
 



 
   KÖZÉLET – TURIZMUS - IGAZTÖRTÉNETEK–KULTÚRA - SPORT – TERMÉSZET 
 
 

     GALYAI FÓRUM                           IV. évf. 14. szám                                   42. oldal 
 
 
 
 

Ugyanezen a napon Gallus nevű magyar doktor pincéjébe 2 hordó malvázia bort tettek le. 
Ugyanezen a napon Johannes Nonarth úr házának árkádjába 2 hordó malvázia bort tettek 
le. 
Ugyanezen a napon Baptista Revesla úr pincéjébe 2 hordó tokaji bort tettek le.  
Ugyanezen a napon Andreas Czichon úr pincéjébe egy hordó tokaji bort tettek le.” 
 

Ha az 1586. és 1605. között eltelt húsz év minden borszállítását figyelembe veszünk (ez kb. 
15.000 bejegyzés), vagyis összeadogatjuk az egyes bejegyzések bormennyiségeit, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy különösen három magyarországi fajta forgalma volt jelentős Krakkóban. 
Ezek: a Tokaj-hegyaljai, a soproni és a pozsonyszentgyörgyi borok. Ezek forgalmát mutatja 
hektoliterben számolva az alábbi diagram.  
 

1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605

tokaji 4075 7455 4364 1752 5566 4064 6289 3779 2862 7903 5027 5072 1724 4769 2644 1547 3352 1173 3144 8922

soproni 2565 3687 4188 2436 1137 1184 1219 1818 2469 2630 2002 5116 2538 3711 2525 1984 1721 606 1763 4086

p.szt.györgyi 1854 257 59,4 273 614 1120 417 125 158 196 719 1456 510 849 741 101 1114 1568 2981 2324
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Amint az a diagramon is jól látszik, a legnagyobb divatja Krakkóban a tokaji bornak volt 
ebben az időszakban. Az 1603-as forgalom megközelíti a 12.000 hektolitert is. Második 
helyen a soproni bor áll, ennek forgalma 1597-ben volt a legnagyobb, mintegy 5072 
hektoliter.  
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Pozsonyszentgyörgyi borból 1604-ben szállították a legtöbbet: ekkor 2981 hektoliter érkezett 
a városba. A vámnaplókból azt is megtudhatjuk, hogy mennyi bort vittek tovább Krakkóból. A 
jelek szerint minimális a tovább szállított borok mennyisége, vagyis ezt a mennyiséget 
többnyire a krakkóiak itták meg. Ha minden bort figyelembe veszünk, akkor húsz éves átlag 
szerint a krakkóiak évi 10.597 hektoliter bort fogyasztottak évente. Ismerjük ugyanakkor a 
sörfogyasztást is, ez évi 250.000 hektoliter.  
Az 50.000 fős város bor és sörfogyasztását veti egybe a 2. sz. diagram. Az elfogyasztott 
alkoholnak csupán 4 %-a a bor, a többi sör. Egy lakosra vetítve pedig napi 1,37 l sört és 
mindössze 6 centiliter bort kapunk.  
Sört szinte mindenki fogyasztott, hiszen ebben az időkben a kútvíz nem volt még elég tiszta, 
bort azonban csak a gazdagok engedhették meg maguknak. 

 
 

 
Ami az árakat illeti, egy kwarta (0,6875 liter) bor ára a legolcsóbb pozsonyszentgyörgyi borok 
esetében is kilencszerese volt a sörének.  
Míg egy kwarta olcsó borért 2 garast kellett fizetni, addig a sörért csak 4 denárt. Egy garas 
ebben az időben ugyanis 18 denár volt. Érdemes az elfogyasztott sörök és borok kimérési 
árát is összehasonlítani.  
A 3. sz. diagramon azt láthatjuk, hogy a 4% elfogyasztott bor a kimérési ár esetében 44%-
ban részesül az összes alkohol árából, vagyis a kimérési ár tekintetében itt már partiban van 
a bor a sörrel.  

 
Krakkóba nemcsak a fent említett három magyarfajta bor érkezett, hanem Szekszárd 
környékéről ún. baranyai bor (wino baranskie), Erdélyből (wino siedzmigrodzkie) és végül, de 
nem utolsó sorban Gyöngyösről (wino dzindzinskie) is érkezett. Mivel a lengyelben nincs „gy” 
és „ö” hang, ezért Gyöngyöst „Dzindziś”-nek írják. Az alábbi bepincézési jegyzetek 
gyöngyösi borokról szólnak: 
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[1593] május 18-án Zophia Kropidlowa asszony pincéjébe egy hordó „dzindzinskie” 
[gyöngyösi] bort raktak, amelyben 21 barilla van, ami négy magyar hordónak fele l meg.” 
 

 
 
[1593] május 5-én Sigismundus Alance úr pincéjébe 4 hordó „dzindzis” [gyöngyösi] bort 
raktak, melyben összesen 77 barilla van. Az első hordóban 25 ½ barilla, a másodikban 26 
barilla, a harmadikban 9 ¾, a negyedikben 16 ½. Mindez 15 magyar hordónak felel meg.  
 

 
10-én Melchior Ruricht úrnak 6 hordó „dzindzinskie” [gyöngyösi] bort tettek pincébe, melyben 
összesen 78 ½ akó van, ami 7 ½ magyar hordónak felel meg. 
  
Ezekben a bejegyzésekben van még valami érdekes azon túl is, hogy gyöngyösi borról 
szólnak, mégpedig a gyöngyösi boroshordó mérete: a második példában láthatunk olyan 
hordókat, amelyekben 25-26 barilla bor is van. No, de mennyi is ez pontosan? A krakkói 
barilla 66 liter, vagyis itt 16,5–17,16 hektoliteres transzporthordókkal állunk szemben. Ez 
óriási méret. Az összsúly a hordókkal együtt meghaladhatja a 2 tonnát. Hogyan voltak 
képesek ekkora teli hordót szállítani? Abban a korban, amikor még a vas abroncsot sem 
ismerték, ehelyett fűz és mogyorófavesszővel kötötték össze a dongákat.   
Bár a mai kutatók (Bogdán István, Fügedi Erik, Harald Prickler) kétségbe vonják, hogy 
ekkora hordókat használtak volna szállításra, a krakkói vám és bepincézési naplók 
alátámasztják az óriáshordóról szóló legendát. Bogdán István adatai szerint ugyanis létezett 
egy 1510 literes gyöngyösi szabványhordó, amit nem hisz el, mert mint írja: „Hordónak ez 
túlságosan nagy.” Márpedig, amint a mellékelt ábra is mutatja, létezett. A vámnapló 
bejegyzései szerint egy borszállító szekeret 6 ló húzott, más forrásokból pedig tudjuk, hogy 
egy 2 tonnás borrakománnyal megrakott szekérrel a lovak napi 25-30 kilométernél nem 
voltak képesek nagyobb távra. Körülbelül húsz nap kellett tehát ahhoz, hogy a korabeli 
útviszonyok mellett az óriási gyöngyösi hordóval megrakott szekér Gyöngyösről – Kassán és 
a Kárpátokon keresztül – Krakkóba döcögjön. Arra már gondolni sem merünk, hogy hogyan 
bocsátottak pincébe egy ilyen teli óriáshordót. Úgy látszik, a piramisok rejtélye után is maradt 
még megfejtetlen titok a korábbi idők technikai megoldásait illetően. 
  
Az utolsó képen a híres krakkói barbakán látható, mely a városfallal együtt védte Krakkó 
városát a török és tatár támadások ellen. Az erődrendszert még János Albert király idején 
kezdték el építeni 1493-ban. A dolog érdekessége számunkra annyi, hogy az egész 
erődítmény építésének költségeit a király úgy vélte előteremteni, hogy megengedte Krakkó 
városának, hogy a borok kimérését megadóztathassa. 
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. 
Ha jól meggondoljuk, a turisták által ma is csodált Flórián-kapu és Barbakán többnyire a 
magyar borok adójából épült fel. Ha az ember Krakkóban jár, érdemes felidézni az elmúlt 
korok borszállításait is, és elgondolkozni ezen a két országot összekötő közös történelmi 
emléken.  

Dr. Vinkler Bálint 

   történész 

 
TURISZTIKATÖRTÉNET 
 

Vasút a Bükk-fennsíkon - történet a 80-as évekből 
 
A hazai hegyvidék fővölgyeiben a XIX század második felétől sok erdei vasút zakatolt. 
Szállították a hegyekről érkező fát a fűrészüzemekbe, a nagyvasúti rakodókra.  
 
A Mátrában is számos vasút üzemelt, ezekből egy fennmaradt a gyerekek és felnőttek nagy 
örömére. A Gyöngyöst Mátrafüreddel, vagy a Nyírjessel összekötő vasútvonalat nem kell 
bemutatnom a Galyai Fórum olvasóinak. Sokan biztos többet tudnának mesélni róluk, mint 
én. Hozzáteszem, manapság több mint 200 km a hazai erdei vasutak hálózatának a hossza. 
Többségüket az állami tulajdonban lévő erdőgazdasági társaságok üzemeltetik.  
A mostani történetem színhelye a szomszédos Bükk - hegység. Az ügynek annyiban van 
kapcsolata a Mátrához, hogy a Bükk nyugati felét akkoriban a Mátra – Nyugatbükki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság gondozta és mai kezelője ugyanaz a társaság, de EGERERDŐ Zrt. 
néven. Kukkantsunk hát át egy picit az Eger felett magasodó ormokra. 
Fiatal mérnök koromban volt szerencsém több erdei vasúthoz is. A Királyréti Állami Erdei 
Vasút, a Mátravasút Gyöngyös-Lajosházai szakasza, a Szilvásváradi ÁEV rajzok formájában 
átzakatoltak a tervezőasztalomon. Különleges és szép feladatok voltak, de a 
legkülönlegesebb az a terv volt, amiről már korábban is többen álmodoztak: a Bükk-
hegységet átszelő vasút gondolata.  



 
   KÖZÉLET – TURIZMUS - IGAZTÖRTÉNETEK–KULTÚRA - SPORT – TERMÉSZET 
 
 

     GALYAI FÓRUM                           IV. évf. 14. szám                                   46. oldal 
 
 
 
 

Azt mondják, hogy az a legjobb terv, ami nem valósul meg, mert abban nem lehet hibázni, a 
megvalósítás hiányában nincs mérnöki felelősség és esetleges számonkérés. Persze, ez 
csak fanyar humorizálás. A mérnök számára fontos, hogy gondolatai és munkái 
materializálódjanak. Hát ez a bükki terv – most már mai fejjel mondhatom, hogy szerencsére 
– a fiókban maradt. Mindenesetre megérdemli, hogy beszéljünk róla tanulságul azoknak, 
akik hasonló elképzeléseket dédelgetnek, akár a Mátrában is. 
 
A történet az 1980-as évek elején játszódik. A politika akkoriban erős nyomást gyakorolt az 
erdőgazdaságokra azért, hogy nyissák meg az útjaikat a dolgozó nép magán gépkocsijai 
előtt. Már viszonylag könnyen (csak 2-5 év várakozással) lehetett autóhoz jutni és a 
szaporodó járműtulajdonosok elemózsiával, nyugágyakkal megpakolt autóikkal vették célba 
a természetet. Az erdészek töprengtek azon, hogy miként lehetne védekezni az autós 
turizmus lavinájával szemben. Egy lehetőség volt csak, az előremenekülés. Így tehát az 
erdőterületek szélén néhány év alatt autóspihenők, parkerdők létesültek, ahol jól kiépített 
infrastruktúra várta a látogatókat. Az erdő szentélyét meg lehetett óvni az áradattól.  
Az autósok a viszonylag érintetlen Bükk - fennsíkot is célba vették. Számukra (és hozzá 
teszem számomra is) vonzóak voltak a Szilvásvárad vagy Lillafüred felől tekergő kanyarokkal 
tűzdelt hegyi utak. A politikának ellentmondani nem lehetett, de a gépkocsi özönt 
belépőjegyek révén tudtuk valamelyest mérsékelni. Hogy ennek az állapotnak véget 
lehessen vetni, összefogott az Egri és a Miskolci Erdőgazdaság, hogy erdő- és 
környezetkímélő módon oldják meg a Bükk - fennsík turisztikai feltárását.  
 
A gépkocsis forgalom kizárására az volt az elképzelés, hogy az autósokat át kellene ültetni 
erdei vasútra, ami végigvinné őket a Bükk legszebb tájain úgy, hogy a természeti értékek a 
legkevésbé sérüljenek. Ennek érdekében kiépülne egy kisvasúti vonal, amelyik a 
Szilvásváradi Erdei Vasutat kötné össze a Bükk – fennsíkon keresztül a Lillafüredi Erdei 
Vasúttal. Ez az összekötés régi álma volt az erdészeknek, már Jáhn Ferenc, az Egri 
Erdőgazdaság jeles szakembere is dolgozott rajta. A közjóléti feladatok felelőse és az egész 
elképzelés mozgatórugója Zilahy Aladár volt, aki talán a legtöbbet tette a Bükk - hegység 
valamint a Mátra ilyen irányú fejlesztése érdekében. Nevét és emlékét a Szilvásváradi 
Erdészeti Múzeum őrzi.  A teljes tervezési munkát az ERFATERV Erdőgazdasági Tervező és 
Szervező Iroda kapta meg, a felelős tervező én lettem. 

 
A munka első ütemében elkészítettük a 
Szilvásvárad – Szalajka - völgy erdei 
vasútvonal rekonstrukciós tervét, amit a völgy 
tehermentesítése érdekében megtoldottunk 
még további 2,5 km-rel. Régen, ez a 
vasútvonal a közbeiktatott sikló segítségével 
látta el a faanyag szállítást a Bükk - fennsíkról 
a nagyvasúti rakodóig. A sikló ma ipari 
műemlékként porladozik a hegytetőn, a vasúti 
rakodó helyét pedig részben a lovas-stadion 

foglalja el. 
A második ütem volt annak kifundálása, hogy miként lehet a szilvásváradi vasutat összekötni 
a lillafüredi vasúttal.  
Ennek érdekében egy tanulmánytervet kellett készítenünk. A feladat sok terepi munkát 
igényelt. Mintegy 80 km vonalat nyomoztunk le, keresztül - kasul járva a Bükk - hegység 
érintett részeit. 1982 nyarának jó részét a helyszínen töltöttük, de a terepi munkát nagyon 
megnehezítette a sok eső. A rossz idő ellenére optimizmusunk töretlen volt, és végül is 
kisütött a nap. 
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Miután alaposan bejártuk, és térképen rögzítettük a Bükk - fennsíki vasút lehetséges 
nyomvonalát, rájöttünk, hogy a vonal megépítése pont azt tenné tönkre, amiért épülne.  
A Szalajka - völgy – Ispánhegyi szakasz bevágásai, viaduktjai és alagútjai szétszabdalnák az 
összefüggő erdő képét. A fennsíkon nagyjából a felhagyott vasúti pályák nyomvonalán 
lehetett volna haladni, de a lillafüredi vasútba való bekötés szintén gondot okozott.  
Ekkor jött Szalay Gábor kollégánk ötlete, hogy a tájromboló szakaszokat kötélpályákkal 
váltsuk ki. Ennek alapján három kötélpálya megépítését javasoltuk: az elsőt a Szalajka - 
völgy és az Ispánhegyi - nyereg között, a másodikat Garadna és Disznós között, a 
harmadikat pedig a Bánkúti síközpont megközelítésére Gyula - forrás és Bánkút között. 
A kötélpályák hegyi állomásait pedig 14 km vasútvonal kötötte volna össze a fennsíkon.  
El is fogadták a tanulmánytervet, és az UVATERV elkészítette az első két kötélpálya 
tanulmánytervét, valamint a Szalajka - völgy – Ispánhegyi ülőszékes kötélpálya kiviteli tervét.  
Az ERFATERV (Vándor Gábor) pedig elkészítette az Ispánhegy – Felső - sikló közötti vasúti 
szakasz tervét. 
Végül is az elképzelésekből semmi sem lett. Az egész folyamatot Heves megye és Miskolc 
városának harca kísérte, mivel azon csatáztak, hogy melyik oldalról induljon előbb a 
fejlesztés. A torzsalkodás és a hivatásos természetvédelem álláspontja meghiúsította a 
megvalósulást. Annak ellenére, hogy akkor teljes erőből támogattuk az elképzelést, ma azt 
kell mondanom, jó hogy nem valósult meg ez a közlekedési rendszer. A nyolcvanas évek 
szemlélete ma már túlhaladott, a közlekedés okozta terhelés kárt okozna a Bükk - fennsík 
természeti értékeiben. Legjobb a nulla megoldás: a fennsík lezárása a gépkocsik elől. 
Egyébként ez az ötlet időnként ma is felvetődik.  
 
Az erdőterületek terhelése tovább fokozódik. Nem kell autó ahhoz, hogy az erdőgazdálkodás 
és természetvédelem legféltettebb helyein is ne jelenjenek meg az ott nem kívánatos 
természetbe vágyók. A kerékpáros és lovas kérdés nagyjából nyugvópontra jutott, de egyre 
terjednek a majdhogynem motorkerékpárral felérő elektromos kerékpárok. Olyan helyeken is 
meg tudnak jelenni, ahová nem biztos, hogy el kellene jutniuk. Szerencsére nem zajosak és 
nem pöfögnek gázokat, de ahhoz hasonlítható a megjelenésük, mint amikor egy betolakodó 
beoson valakinek a hálószobájába. Szép hazánkban lehet tiltani, de mindig akadnak 
olyanok, akik számára ez nem mérvadó. A harc tovább folytatódik a természet érdekében. 

Gerely Ferenc 

okl. erdőmérnök 

 
KÖNYVAJÁNLÓ 

 
Wagner Tibor: Fejezetek az Egri Erdőgazdaság történetéből 

Ez a könyv édesapja, Wágner Lajos erdőmérnök emlékére íródott, amin keresztül 
betekinthetünk az Egri Erdőgazdaság (mai nevén EGERERDŐ Zrt.) 70 éves történetébe, 
amely 1945. augusztus elsejével kezdődött 
 
Az erdész társadalom szakmai életívének pontos megrajzolása ez a könyv azokkal a 
meghatározó vezető személyiségekkel, akik minden korszakban meg tudták őrizni 
függetlenségüket, nem hódoltak be a politikai törekvéseknek. 
 
Az ’50-es évek nagy átszervezései örökös bizonytalanságot teremtettek. 78 erdőgazdaságot 
hoztak létre, de erdészetvezető nem lehetett diplomás ember, helyette káderigazgatókat 
neveztek ki, a gondnokságoknál gondnok - helyetteseket alkalmaztak, akiknek az volt a 
feladata, hogy a politikailag nem megbízható, vagy egyházi kötődésű személyeket 
eltávolítsák.  
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Wagner Tibor édesapját családjával 1950-ben Mátrafüredre 
helyezték, amely gyermekkora meghatározó élményévé vált. 
Wagner Lajost kinevezték főmérnöknek, káderigazgatónak 
pedig Vitai József parádi seprűkötőt, akiről sok anekdotát 
őriznek mai napig az erdészek. Vitai első telefonbeszélgetése 
így hangzott: „Halló, Itt Vitai! Hát maga, kivel beszél?”  
Számos, ehhez hasonló, mára megmosolyogtató történetek 
maradtak fenn, jól szemléltetve azt a politikai hangulatot, 
amelyben az akkori erdészetvezetőknek, főmérnököknek 
dolgozni kellett, naponta hőssé válni, hogy meg tudják tartani a 
szakképzett erdészeket, ellenállni jó diplomáciával a politikai 
nyomásnak.  
Mégis az ’50-es, ’60-as évek az erdészet történetének 
legsikeresebb időszaka volt. A legeredményesebb erdősítési 
(telepítés – fásítás, erdőfelújítás) program zajlott a háborúból 

visszamaradt felújítási hátralék felszámolására, amihez több kisebb és két nagy 
csemetekertet (Füzesabonyban és Kerecsenden) létesítettek. Megindult az erdők feltárása, 
melynek úttörője Jahn Ferenc erdőmérnök volt, a nagyon nehéz kézi erővel végzett munka 
kiváltására megindult a gépesítés, kötélpályák épültek, ahol feltétlen meg kell említeni 
Zsilvölgyi László erdőmérnököt, aki „elkötelezte” magát a kötélpályák tervezésével, ami a 
hegyvidék nélkülözhetetlen és egyben a legkíméletesebb közelítőeszköze az újulatok 
védelmében. Az Egri Erdészet két nagy beruházással gazdagodott az ’50-es években: 
megépült a Bervai út és a felnémeti MÁV rakodó. 
Az ’50-es évek nagy átszervezésekor az Egri Erdőgazdaságot három részre tagolták: Nyugat 
– Bükk, Észak – Mátra és Dél – Mátra. A Mátrát a Mátra-gerinc mentén osztották ketté, 
amely domborzatilag és termőhely szempontjából is két külön világ. Északon jó termőhelyek 
vannak nagy fatömeggel, délen inkább tölgyesek kisebb növedékkel, ezért itt az 
erdőművelés volt hangsúlyosabb, míg északon a fahasználat. 
1956-ban Rakonczay Zoltánt nevezték ki a Dél - Mátra főmérnökének, akinek neve, 
életműve beírta magát az erdészet történetébe, és a Fila – Rakonczay – Mosoni nevével 
fémjelzett időszak a Mátra fénykorát jelentette. 
1967-ben felépült az új székház Mátrafüreden, és a központ Parádról ideköltözött, majd egy 
újabb átszervezéssel Egerbe került.  
Mátrafüred mindig nagy szellemi központ volt a magyar erdészeti szakmában, mozgalmas 
erdészélet színhelye, erdészeti központ, erdőfelügyelet, tudományos kutatás (ERTI), 
erdészeti oktatás, természetvédelem, kisvasút, közjólét, mindez egy helyen, egymással 
karöltve. 
   
Érdekes fejezeteket olvashatunk erdészetek történetéből 

 
A Parádfürdői Erdészet erdeinek java az egykori Károlyi – birtokhoz tartozott, melynek három 
nemzedék volt tulajdonosa. A Debrő – Parádi uradalomhoz 20.000 hold erdő, szántó, a 
fürdőhellyé kiépített parádi, sasvári birtok és az üveggyár tartozott. Károlyi Mihályt 
nagyszülei, Károlyi Sándor és Kornis Clarisse nevelték, nevüket őrzi a parádóhutai Klarissza 
– forrás és a Sándorrét. A Károlyiak nagyban hozzájárultak Parád és Parádsasvár 
arculatának kialakításában kastélyokkal, impozáns fasorokkal, vadászkastélyokkal, 
parkokkal, melyek máig turisztikai vonzerőt jelentenek. 
A háború előtti magánuradalmakban, mint Coburg herceg cserépvári uradalmában is saját 
szakembereikkel készíttették el erdeik üzemtervezését. A Coburgok időszakának 
szemtanúja volt Miklósi Lajos bácsi, aki 1968-tól a Mátrafüredi Erdőfelügyelőség vezetője 
volt, akit emberileg és szakmailag is tiszteltek kollégái. 
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A Felsőtárkányi Erdészet a Bükk – fennsíkig felnyúló erdőség. A természet szépsége, 
méltóságteljes „kövei” kirándulók paradicsoma, ahová az erdészek is mindig szívesen jöttek 
dolgozni. Az erdészet kiemelt helyet foglalt el a vadászat terén, a közjóléti programban, a 
turizmusban. A Stimecz – házhoz, melyet nemrég újítottak fel, 1915-ben lóvasút vezetett. 
 
A Nyugat – Bükki Erdőgazdaság erdőterületének jelentős részét az egyházi erdőség, a 
Pallavicini és Coburg birtokok alkotják. Országosan is kiemelkedő szerepet vállaltak az 
erdőfeltárásban. Az 1900-as évek elején elindult az erdei vasutak építése, ami a fa 
mozgatását szolgálta. A háború után az erdőfeltárás útépítéssel folytatódott, itt épült az első 
makadámút. 
Portrékat olvashatunk olyan neves erdész személyiségekről, akik beírták nevüket az 
erdészet történetébe tudásukkal, vezetői képességükkel, újításaikkal, ami azért is fontos, 
mert döntésük következménye generációk távlatára van kihatással 
Az Egri Erdőgazdaság területén hat alkalommal tartottak vándorgyűlést az Országos 
Erdészeti Egyesület (OEE) fennállása óta, amiből három a Mátrában, három a Bükkben volt 
megtartva. Az 1957. évit Parádfürdőn szervezték, és a nagy átszervezésekkel létrehozott 78 
erdészetből a vándorgyűlésre már csak 32 maradt. Ezen a vándorgyűlésen alapították a 
„Bedő Albert Emlékérmet”, a Kaán Károly díjat a második egri vándorgyűlésen 1964-ben. 
2003-ban ismét a Mátra adott helyszínt az eseménynek a Mátra Szakképző Iskolában, 
Mátrafüreden, ahol megfogalmazódott az erdő közjóléti szerepe, turisztikai, üdülési 
lehetősége. 
 
A ’70-es években előtérbe került az erdő közjóléti szerepe és az ehhez kapcsolódó 
beruházások. A kisvasutak, miután már nem töltöttek be gazdasági szerepet, a turizmus 
szolgálatába álltak. Az Egri Erdőgazdaság három kisvasútja az ország kisvasút forgalmának 
közel a felét bonyolította le. A legjelentősebb közjóléti fejlesztés a szilvásváradi 
múzeumegyüttes létrehozása volt, majd a Galyatetői Kilátó, mely a Média Építészeti Díja 
versenyén az első helyezést érte el. A beruházás része volt a Turista Centrum megépítése 
is. 
Az Egri Erdőgazdaság területén három arborétum van, valamennyi az Észak – Mátra 
területén, mert hűvösebb, csapadékosabb és jobb termőhelyi adottságai vannak. 
A legrégebbi a Recski Arborétum, melyet Jámbor Vilmos hozott létre, aki a Margit – sziget 
arculatát is kialakította, Fenyvespusztán a Tuzson János Arborétum és a Rudolf – tanyai 
Arborétum. 
Az erdészet kiemelten támogatta mindig a sportot, de a művészetben is – szobrászat, 
festészet, fotózás – remek alkotók és alkotások kerültek ki köreikből. 
A sporttörténeti visszaemlékezés nagy eseménye volt a 1952-es „Mónosbéli Olimpia”.  
Azon a nyáron zajlott a Helsinki Olimpia. Akkoriban Wagner Tibor Mónosbélen élt 
családjával és a helybeli, környékbeli gyerekekkel megrendezték a „felső kastélyt” ölelő 
másfél hektáros erdős parkban, évszázados fák között a rádióközvetítéssel párhuzamosan 
az olimpiát rengeteg ötlettel, leleményességgel.   
A könyv szerzőjét, Wágner Tibort sem hagyjuk szó nélkül, aki boldog gyermekkort élt meg a 
mátrai és mónosbéli erdőkben. A soproni évek után az Egri Erdőgazdaságnál építési, 
műszaki vezetőként kezdte. Az első nagy útépítés a Nagymező – Bányahegyi beruházás 
volt, majd 1968-ban megépült a Villa Negra munkásszállónak a Szalajka – völgyben, melyet 
Fátyol Vendégház néven felújítottak néhány éve a turizmus szolgálatába.  
Kiemelt szerepet vállalt az 1984-es Fogathajtó Világbajnokság egy évig tartó 
előkészületeiben, és sok más mellett ennek a könyvnek nemcsak a megírására vállalkozott, 
hanem évtizedek feljegyzéseit, szakmatörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű 
fotókat, forrásanyagokat gyűjtött, amely az erdész szakma minden részletét dokumentálja, 
bemutatva az aktuális történelmi környezetet, kulturális értékeket, s persze a humor, a 
jókedv is része a történetnek. 
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Olyan ívet rajzolt az erdész társadalomról, amiből az olvasó számára evidencia a jellem, az 
összetartás, a tudás. A változó történelmi és kulturális környezetben az erdészek - minden 
más szakmától eltérően - mindig úriemberek tudtak maradni 
 
Ajánlom ajánlott irodalomnak nemcsak erdészeti iskolásoknak, mert olyan olvasmányosan 
vezet be a szerző az erdészet történetébe, egy szakma kultúrájába, ami mindenkit érint, 
hiszen a figyelem egyre inkább a természet felé fordul. Nem árt, ha tudjuk mi, miért történik 
az erdőben, legyenek fogalmaink arról a környezetről, ahol egyre több szabadidőt töltünk el, 
és megtanulhatjuk az alázatot, amit elvár az erdő, ha „vendégül” lát minket. 

Rostás Gabi 
 

Mindennapi kenyerünk… 
 

Nem számít ünnepnap, hétköznap, mert 
a kenyér mindennapi. Nem lehet 
kisajátítani csak karácsonyra, csak 
születésnapra, csak szegénynek, csak 
gazdagnak. Hozzánk tartozik, így akár a 
szeretet, öröm, adni tudás szimbóluma is 
lehetne azáltal, hogy ezek a fogalmak 
úgy társuljanak mindennapjainkhoz, mint 
a mindennapi kenyerünk. Ne csak fizikai, 
hanem legyen lelki táplálékunk is! 
A kenyér, vagy annak korai változata az 

emberiséggel egyidős. Az első pékek Egyiptomban élhettek, erre az időszakra teszik az első 
kelesztett tészta elkészítését is.  
Az ókori görögök i.e. 800 körül sajátították el az egyiptomiak technikáját. A rómaiak számára 
szintén alapélelmiszernek számított a görögöktől átvett kelesztett kenyér. Élesztő gyanánt 
mustot használtak, az élesztőt csak később, 1860-ban fedezték fel. 
Rómában többször is megesett, hogy ingyen 
kenyeret osztogattak a szegényeknek a 
felkelések megelőzésére. „Panem et 
circences”- ez a kifejezés kenyeret és 
cirkuszt ígért a népnek, hogy távol tartsák az 
embereket a politikától. A kereszténység 
elterjedésével a kenyeret különös tisztelet 
kezdte megilletni. 
Életünkben a kenyér olyan fontos szerepet 

játszik, hogy számos szóösszetételben is 

megjelenik: kenyérkereset, kenyéradó 

(gazda), kenyértörés vagy a kenyérgond 

kifejezések révén, de még imánkban is benne foglaltatik.                                                (R.G.) 
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