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A DALERD Délalföldi Er-
dőgazdaság Zrt. 2013 őszén 
ismét bekapcsolódott a kor-
mányzat által meghirdetett 
lakossági szociális tűzifa 
programba. Békés és Csong-
rád megye 78 önkormányza-
ta kötött megállapodást az 
erdőgazdasággal. A tűzifa 
elszállítása mindkét megyé-
ben már javában zajlik. A je-
lenlegi kedvező időjárás sokat 
segít a szállításban, hiszen az 

utak még alig áztak fel. A rá-
szorultak az önkormányzati 
döntéseknek megfelelően 
kapnak a szociális tűzifából. 
Csongrád megyében 2900 m3-
t, Békés megyében 5500 m3-t 
osztanak ki, ami több mint 70 
ezer mázsa tűzrevalót jelent. 

Sok családnak ez az ado-
mány biztosítja majd a kará-
csonyi ünnepek alatt a mele-
get. 

puskás lajos

Téli közfoglalkoztatás – 
novembertől 170-en, januártól 
pedig összesen 240-en jutnak 
munkához az erdőgazdaságnál.

Az elmúlt három esztendő-
ben sokat változott a közfog-
lalkoztatás megítélése. Egyre 
többen kezdik megérteni, hogy 
szükség van rá, főleg olyan te-
rületeken, ahol az elkövetkező 
években nincs reális esély arra, 
hogy mindenkinek a verseny-
szféra adjon megélhetési lehe-
tőséget.

Szeptember végén fejező-
dött be a Dalerd Zrt. tavaszi 
közfoglalkoztatási programja, 
melynek során 274 ember jutott 
munkához Békés- és Csongrád 
megye állami tulajdonú erde-
iben. Egy hónappal később, 

november elsején pedig el-
kezdődött az újabb, az ún. téli 
közfoglalkoztatási program is, 
melyben cégünk jelenleg 170 
ember foglalkoztatását vállalta. 

A program résztvevői közül 
tavasszal 48 fő tanult, ők erdő-
művelő betanított munkás, ill. 
az Országos Képzési Jegyzék-
ben is szereplő motorfűrész-ke-
zelő tanfolyamon vettek részt, 
télen pedig 32-en tanulhatnak. 
A téli foglalkoztatás résztvevői 
OKJ-s erdőművelő, motorfű-
rész-kezelő, ill. konyhai kisegí-
tő szakképzésben vesznek részt. 
A képzés március 31-éig tart, a 
közfoglalkoztatottak az oktatás 
idejére is megkapják járandó-
ságukat.

Szociális tűzifaprogram
A KAráCSOny mElEgE

Közfoglalkoztatás
A DélAlfölDi ErDéSZETi ZrT.-nél

folytatás a 3. oldalonfolytatás a 4. oldalon

A DALERD Zrt. 
kellemes Karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendőt kíván minden kedves olvasójának!

Az ország déli, dél-keleti te-
rülete számos látnivalót kínál 
az Alföldre érkező turistáknak. 
Történelmi és kulturális emlé-
kekben éppúgy bővelkedik, 
mint természeti értékekben. 
A művelődni vágyók és a ter-
mészet szerelmesei egyformán 
megtalálják az érdeklődési kö-
rüknek leginkább megfelelő 
időtöltés lehetőségét. 

A DAlErD Délalföldi Er-
dészeti Zrt. Csongrád- és Bé-
kés megye állami tulajdonú er-
dőterületeit gondozza és védi. 
Az erdészeti tájak osztályozása 

szerint a Berettyó-Körös-vidék, 
a Körös-maros-köze, az Alsó-
Tisza ártér és a Duna-Tisza-közi 
hátság erdeit kezeljük.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy változatos erdeink jelentő-
ségét az is emeli, hogy az egyéb-
ként fában szegény Alföldön he-
lyezkednek el. Emiatt az erdők 
gazdasági szerepén túl fokozott 
súlya van az erdők környezet- és 
természetvédelmi funkcióinak 
is. felértékelődnek az erdeink 
amiatt is, hogy folyamatosan 
nő a kirándulni vágyók tömege.

Folyók ölelésében
TuriSTáK AZ AlfölDön
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vid katalin

A rejtelmes hókristályok
A hópEhEly pOrSZEmKénT, BAKTériumKénT, pOllEnKénT KEZDi pályAfuTáSáT

A tél küszöbén sokan 
várjuk a havazást, s egyre 
többször gondolunk a csen-
desen aláhulló fehér pihékre, 
a ropogós, friss illatú, hó 
lepte tájra, s ha végre hull 
a hó, ámulattal csodáljuk a 
pilinkázó hópelyheket.

mindannyian tudjuk, hogy 
nincs két egyforma hókristály. 
Változatos alakjuk és méretük 
azonban felveti a kérdést, mi-
ként alakulnak ki ezek a külön-
leges képződmények, és mitől 
függ az alakjuk.

A víz az egyetlen olyan elem 
a földön, amely természetes kö-
rülmények között mindhárom 
halmazállapotában megtalál-
ható. A légköri víz egy része szi-
lárd, nagyobb része folyékony, 
míg legnagyobb hányada gőz 
halmazállapotban van jelen. A 
különleges képződményeknek 
számító hópelyhek a légköri 
víz megfagyásával jönnek létre. 
minden hópehely porszemként, 
baktériumként, pollenként stb. 
kezdi pályafutását, és a vízmo-
lekulák e köré gyűlnek össze, 
majd megfagynak, és ezáltal 
jön létre a csodálatos jégkris-
tály, amelynek végső alakja már 
legtöbbször a „a véletlen” műve. 

A hópelyhek formavilága 
és szerkezete évszázadok óta 

foglalkoztatja az embereket. 
Az első írásos emlékek több 
mint kétezer évesek, és Kínából 
származnak. már akkor meg-
figyelték a hópelyhek hatszög-
letű alakját. Európában először 
Johannes Kepler  ismerte fel a 
hópelyhek hatos szimmetriáját, 
s 1611-ben könyvet is írt róla. 
1665-ben pedig robert hooke 
írta le és nevezte meg a hópe-
hely-molekulákat, s  több hópe-
hely rajzát is rögzítette. 

A kutatókat a mai napig 
foglalkoztatja a hópelyhek gyö-
nyörű szerkezetének létrejötte. 
A jégkristályok a felhőkben ala-
kulnak ki, és a különböző kör-
nyezeti viszonyoktól (hőmér-
séklet, páratartalom, légmozgás 
stb.) függően vesznek fel külön-
böző alakot. Előbb kinő a hat 
kis ág, majd onnan a milliónyi 
forma. Az alkotóelemeket hat 
típusba lehet sorolják: tűk, 
oszlopok, lemezek, lemezekkel 
fedett oszlopok, nyúlványok és 
csillagok. Ezek variálódnak leg-
feljebb sejtett rend alapján, ám 
egy közös vonása van minden 
hópehelynek: az átlói hatvan-
fokos szöget zárnak be, ahogy 
a mellékágak is ugyancsak 
hatvanfokos szögben ágaznak 
el. A fő- és a mellékküllőkben 
légüres cső látható, melyeknek 
a végén szintén egy légüres 

gömböcske figyelhető meg, ez 
adja azt a csodálatos gyémántos 
csillogást. 

Egyes kutatók 35 hópehely 
szerkezettípust tartanak nyil-
ván, más osztályozások pedig 
akár 80 típust is elkülöníte-
nek (egy hópehely határozó 
itt tekinthető meg). [http://
www.its.caltech.edu/~atomic/
snowcrystals/class/class.htm]

A hópelyhek szerkezetének 
vizsgálata még a matemati-
kusoknak is komoly fejtörést 
okozott. helge von Koch svéd 
matematikus 1904-ben egy 
különös geometriai alakzatban 
írta le a hópelyhet, melyet egy 
egyenlettel írtak le, s végül azt 
is megállapították, hogy az egy 
fraktál. Két amerikai matema-
tikus négy év alatt hozta létre 
azt a számítógépes modellt, 
amelynek segítségével hópely-
heket lehet létrehozni, és most 
már valamennyi hópehelytí-
pust meg tudják vele alkotni. 
A végső határig leegyszerűsített 

és hatékonnyá tett programnak 
kb. egy napba telik, mire egy 
háromdimenziós hópelyhet 
létre tud hozni.

A francia grafikus, Jean 
Effel, a hópelyhek sokféleségét a 
következő tréfás magyarázatot 
adta: „Amikor a Teremtő elha-
tározta, hogy hópelyhet alkot, 
versenypályázatot hirdetett az 
angyalok körében a legszebb 
díszítésű hatszög elkészítésére. 
Olyan sok nagyszerű pálya-
munka érkezett, hogy lehetet-
len volt választani közöttük, és 
így a Teremtő mindet megva-
lósította.”

A hópelyhek iránt érdek-
lődőknek ajánlom a kitűnő, s 
gyönyörű fotókat is tartalmazó 
Snowcrystal.com oldalt. [http://
www.its.caltech.edu/~atomic/
snowcrystals/], valamint egy 
nagyon érdekes videót a tél-
ről: http://www.youtube.com/
watch?v=n3p0Oy84qXu

A hó állaga, minősége sokféle lehet. Ez az oka annak, hogy az északon 
élő népek jobban megkülönböztetik a hó „változatait”, mint a kevésbé hideg 
vidékeken lakó emberek. Mi is megkülönböztetjük például a porhavat, a 
hóharmatot és a hódarát, de közel sincs e csapadékféleségre annyi szavunk, 
mint az északiaknak, akiknek más-más más szavuk van a tapadós hóra, a 
síkos hóra stb. A téli időjárásra, s magára a havazásra azonban mi is több 
kifejezést használunk: hull, esik, pilinkázik a hó; s az időjárás-jelentések-
ben gyakran halljuk a havazás, hóvihar, hófúvás, hószállingózás, hózápor, 
hózivatar kifejezéseket.

A Mikulás meglátogatta a Békés megyei erdész-palántákat.  A Gyulai- és a Körös-vidéki Erdészet dolgozóinak gyermekei nagy 
izgalommal várták az „Erdészmikulást”. A családias ünnepségen bátran énekeltek, verseltek, rajzoltak a várva-várt „nagyszakállúnak”. 

A nagyszakállú erdészmikulás
A miKuláS mEgláTOgATTA A BéKéS mEgyEi ErDéSZ-pAlánTáKAT iS... 

„A hópelyhek a tökéletes karácsonyi ajándékok, az égből jönnek, 
és csillag alakjuk van.”(Kepler)
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Tanösvények, pihenőhelyek
KöZJóléTi fEJlESZTéSi TErVEinK

vid katalinsütő péter és puskás lajos

A 2013 késő őszén meg-
nyílt pályázati lehetőségekre 
nagy ambícióval indult a 
DALERD Délalföldi Erdé-
szeti Zrt. Csongrád és Békés 
megye állami erdeiben már 
eddig is szép számmal voltak 
olyan létesítmények, ame-
lyek az erdőbe kiránduló, 
ott pihenő és regenerálódó 
embereket szolgálja. Az el-
múlt évtizedekben a lakosság 
ilyen irányú igénye folyama-
tosan nőtt. Megragadva a 
lehetőségeket, vállalatunk új 
közjóléti fejlesztési terveket 
dolgozott ki, amivel remél-
hetően sikeresen tud majd 
szerepelni a pályázatokon.

ásotthalmon, a homoki er-
dőkben, terveink szerint két 
tanösvény fogja szolgálni az 
erdőlátogatókat. Az egyik az 55. 
számú út 40 km-es szelvényétől 
indul. Az 1,3 km hosszú ösvény 
tájékoztató tábláival a homok-
vidéki erdőgazdálkodással 
és a faanyag felhasználásával 
kapcsolatos gondolatainkat 
osztja meg a kirándulókkal, 
miközben berendezéseivel le-
hetőséget nyújt az aktív pihe-
nésre is. A másik tanösvény 
– ásotthalomtól délre – 2,2 ki-
lométernyi sétával járható be. A 

homokbuckás vidék rendkívül 
izgalmas és változatos élővilá-
gával foglalkozik, de betekintést 
nyújt a tájat kialakító Ős-Duna 
csatangolásaiba is. 

A Szegedhez közeli ópusz-
taszer mellett egy tisztáson 
erdei pihenőhelyet terveztünk 
tűzrakó-helyekkel, padokkal 
és asztalokkal. Bízunk abban, 
hogy kedvelt kirándulási cél-
pont lesz majd ez a helyszín is, 
hiszen érinti az Alföldi Kék-tú-
ra útvonal.

ug ya ncsa k ta nösvény t 
szeretnénk létrehozni gyula-
Városerdőn, a vasúti megál-
lóhelytől egészen Kőris-erdő-
ig, meg vissza, összesen több 
mint 7 km hosszon. Az utat 
bejárva, a kíváncsi kirándulók 
megismerkedhetnek majd a 
Körös-völgyi táj kialakulásával, 
mikrodomborzati viszonyaival 
és természetesen az ezekhez kö-
tődő rendkívül változatos élővi-
lággal. Tovább bővülnek majd 
a városerdei parkerdő közjóléti 
szolgáltatásai is.

A Doboz melletti szanazugi 
erdőben terveink szerin pihe-
nőhely fogadja majd a kirán-
dulókat, nem messze dr. papp 
lászló erdőmérnök emlékhe-
lyétől.

Közfoglalkoztatás
A DélAlfölDi ErDéSZETi ZrT.-nél

A többi foglalkoztatott már 
az erdőn dolgozik, és melléjük 
január 1-jével további hetven 
embert alkalmaz majd a rész-
vénytársaság, így összesen 240 
fő jut munkához az erdőgazda-
ságnál.

A már területen dolgozó 
foglalkoztatottak jelenleg cse-
metét ültetnek, vágástéri taka-
rítást végeznek, megtisztítják a 
letermelt erdőrészeket, javítják 
az erdészeti- és a turistautakat. 
Tavaszra a közfoglalkoztatottak 
feladatai kiegészülnek az erdő-

sítést megelőző talaj-előkészítő 
munkálatokkal, a gyomnövé-
nyek irtásával, az esőbeállók, 
erdei padok, asztalok, hulla-
déktárolók karbantartásával, a 
közjóléti épületek környezeté-
nek rendbetételével.

április 1-jétől a téli közfog-
lalkoztatási program ideje alatt 
képzésben részesülők is az er-
dőn dolgoznak majd. A későbbi 
programok során is számítunk 
munkájukra, a téli képzés során 
megszerzett ismereteikre.

folytatás az 1. oldalról

ÁRvíZkÁRoSuLt gyERMEkEk vÁRoSERDőn
Az árvíz sújtotta Báta község rászoruló gyermekeit egy hetes erdei iskolai táborban látta vendégül a Dalerd Zrt. 
A gyermekek ellátását az erdőgazdaság dolgozói biztosították.
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A DAlErD ZrT. éS AZ ErDéSZETi EgyESülET KöZöS SZErVEZéSBEn

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 5. oldalon

Folyók ölelésében – Turisták az Alföldön
áSOTThAlmi  hOmOKBuCKáK – TiSZA VölgyE – SárréT – KöröS-KöZi ErDŐViDéK

Egyre többen, egyre több időt 
töltenek el erdei környezetben, az 
Alföldnek ebben a szögletében is. 
nekik szól a következő kis ízelítő, 
de bízunk abban is, hogy talán új 
erdőlátogatókat is sikerül elcsá-
bítanunk.

ÁSotthALMi 
hoMokBuCkÁk 
viDékE

Az 1886 óta erdőrezervátum-
ként érintetlenül megőrzött Kiss 
ferenc emlékerdő igazi tanúer-
dő. A hajdani sztyepprétekkel és 
futóhomok-buckákkal tarkított 
táj ősi nyárligeteinek képét és 
élőlényeit őrzi. Kiss ferenc erdő-
mérnök, Szeged erdőmesterének 
javaslatára ezt a területet eredeti 
formájában őrizték meg. A jel-
lemzően fehérnyár fafajú ligetes 
erdő a változatos domborzatnak 
köszönhetően rendkívül válto-
zatos képet mutat. A száraz buc-
katetőkön ugyanazok a fafajok 
csenevészen nőnek, míg a vízhez 
közelebbi völgyhajlatok fái 15-20 
méteresre is megnőnek. 1976-ban 
itt állították fel Kiss ferencnek, 
a szegedi erdők atyjának az em-
lékoszlopát. Közvetlenül az 55. 
számú út mellett, attól északra, 
az ásotthalmi elágazás után Baja 
felé haladva, 400 m-re található.

Az ásotthalmi erdők felfede-
zőinek érdemes megtekinteniük 
a Bajára vezető főút 36. kilomé-

terének közelében álló Szent Er-
zsébet Kápolnát, más nevén Back 
Kápolnát, melyet Begavári Back 
Bernát szegedi polgár 1937-ben 
fiatalon elhunyt fia emlékére épít-
tetett. A Czike gábor által ter-
vezett, vakolatlan, mész-homok 
téglaépület mellett erdei pihenő-
hely, esőház, pad és asztal várja 
az arra járót.

A közelben található terebé-
lyes szürke nyárról, a „ruzsafa”-
ról elsőként Kiss ferenc emléke-
zett meg 1927-ben: „Körülbelül 
130 éves lehet az Alsó-ásotthalmi 
erdő északnyugati sarkában levő 
nyárfa, mely rózsafa nevet visel: a 
8-10 ezer hold kiterjedésű legelőn 
a magányos pásztor szemeinek ez 
nyújtott nyugvópontot s tájéko-
zódást az utasnak és régi időben 
a betyároknak. A rózsafa nevet 
azért kapta, mert rózsa Sándor s 
az emberei az ágára aggatott je-
lekkel adták egymásnak tudtára, 
hogy merre mentek, vagy hogy 
honnét várhatók a zsandárok.” 

A Bedő-liget, a Back-kápol-
nától délre, egy kellemes sétával 
érhető el. A ligetet Kiss ferenc 
javaslatára hozták létre és ne-
vezték el Bedő Albert országos 
főerdőmester tiszteletére. Bedő 
nevéhez fűződik az 1879-es 
első modern erdőtörvény meg-
alkotása. A ligetes erdő enyhén 
hullámos ásotthalmi típusú ho-
mokbuckás területre települt. A 
néhány kocsányos tölgy között 

találhatunk platán, vénicszil és 
feketedió ligeteket is. mindezek 
között pedig gyönyörködhetünk 
a hajdani száraz homokpuszták 
maradványnövényeiben. Az öre-
gedő fák alatt hatalmas hangya-
bolyok vonják magukhoz a ter-
mészet- és erdőszerető látogató 
figyelmét. A feketeharkályok-
lakta platánligetek megfigyelése 
különös élmény a türelmes szem-
lélődő számára.

tiSZA vöLgyE

hódmezővásárhelytől 6 km-
re, a Tisza bal partján található 
mártély, a Tisza egyik legré-
gebbi halászfalva, mely egyben 
a Tisza-szabályozás „szabadtéri 
múzeuma” is. Ez a vidék a folyó 
déli szakaszának talán legszebb 
része: a kiszélesedő ártéren holt-
ágak, morotvák, nedves rétek, 
rekettyések, mocsaras, tocsogós 
területek és gyönyörű erdők vál-
takoznak. A mozaikos élőhelyek 
miatt a környék növény- és állat-
világa gazdag és változatos, ma 
tájvédelmi körzet. Szépségével és 
sajátos hangulatával művészek 
sorát ihlette meg (pl. Tornyai 
János, Endre Béla, rudnay gyu-
la, Barcsay Jenő). messze földön 
híres a mártélyi művésztelep. A 
Tisza és a gátak között elterülő, 
valóban festményre illő hullám-
tér a folyószabályozás során, a 19. 
század végén alakult ki. 

MÁRtéLyi hoLt-tiSZAA RúZSAfA

kiSS fEREnC
 EMLékoSZLopA
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kiS-SÁRRét

A hajdan bihari, ma Békés 
megyei Kis-Sárréten, a határ kö-
zelében található árpád-kori falu 
geszt, mely a Tisza-család uradal-
mának központja volt.

A Tisza család két miniszter-
elnököt, s további jeles szemé-
lyiségeket is adott az országnak. 
Tisza Kálmán és az Ady által is 
megverselt „csóvás ember, a vén 
geszti bolond”, Tisza istván (apa 
és fia) miniszterelnökök a csen-
des geszti birtokról indultak. itt 
született Tisza lajos is, aki a sze-
gedi nagy árvíz után újjáépítés 
kormánybiztos, valamint az Or-
szágos Erdészeti Egyesület egyik 
megalapítója, majd hosszú időn 
át elnöke volt. A fiatalon elhunyt, 
költői vénájú Tisza Domokos gö-
rög és poétikai oktatását a család 
1851-ben Arany Jánosra bízta. A 
költő közel egy évet töltött a kas-
télyban illetve a kis nyári lakban, 
amely kedvelt tartózkodási helye 
volt. A geszti temetőben hatalmas 
családi sírbolt őrzi a Tisza család 
tagjainak földi maradványait. 

A volt Tisza-birtok nagy része 
ma erdőterület. Ez a Tiszák 1930-
as évektől végbevitt nagyarányú 
erdősítésének, no meg a helybeli-
ek szorgos kezének és az erdészek, 
elsősorban müller géza erdész 
szakértelmének köszönhető. A 
Zsadány határában látogatható 
vátyoni tanösvényen a Dél-Bihar 
összes jellegzetes tájképi eleme 
megtalálható. Tiszta időben kelet 
felől a nagyvárad környéki dom-
bok, a Bihar-, a Béli- és a Zarándi-
hegyek monumentális tömbje zár-
ja a látóhatárt. A tölgyes erdőktől a 
Kis-Sárrét vízi világáig számtalan 
látnivalót gyűjthet be képzeletbeli 
vándortarisznyájába a városoktól 
távolra is elmerészkedő turista.

köRöS-köZi 
ERDőviDék

A fekete- és fehér-Körös mai 
összefolyásánál fekvő Doboz ősi 
magyar falu. feltételezhető, hogy 
a terület az árpád-kortól fogva 
folyamatosan lakott volt. Őseik 
a király kondáit makkoltatták 
a környék roppant erdeiben. A 
település kastélyát a XViii. szá-
zadban az Almássyak építtették. 
gazdasági épületeit később ybl 
miklós tervezte. parkjában ta-
lálható egy neoromán kápolna 
és a Wenckheim-mauzóleum. A 
község belterületén a régi feke-
te-Körös ölelésében félszigetként 
terül el a 6 hektáros kastélypark, 
melyet az 1880-as években az itt 
élő eredeti faállomány felhaszná-
lásával alakítottak ki. 

Doboztól délkeletre, a fekete-
Körös holtágának egyik kanya-
rulatában állt egykoron Sámson 
vára. A lekerekített sarkú, há-
romszög alaprajzú sáncvár felte-
hetően a X- Xi. században épült. 
A környékbeli falvak jól védhe-
tő menedékhelyéül szolgált. Az 
ásatások szerint sövényfal tette a 
sáncot magasabbá, és fából épült 
tornya is volt. Ennek a sáncvár-
nak állít emléket a helyreállított 
kaputorony.

A k irándu lók a doboz-
szanazugi üdülőterület mellett, 
a faluhelyi erdő hársfái alatt tisz-
teletüket tehetik a dobozi születé-
sű, szegény sorból felemelkedett 
Dr. papp lászló erdőmérnök 
síremlékénél. A vidék legősibb 
falujából indult, és nemzetközi 
hírű tudományos kutató lett.

gyula a Körös-vidék legneve-
zetesebb városa. A nagy múltú 
település és környéke nem csak 
épített és kulturális emlékekben, 
hanem természeti értékekben is 

kiemelkedően gazdag. A gyula-
váriban található Almásy-kastély 
kiállításai ebbe a kincsestárba en-
gednek bepillantást. A látogató 
az erdő- és vadgazdálkodáson, a 
vízépítéseken és biogazdálkodá-
son keresztül ismerkedhet meg 
a fenntarthatóság fogalmával és 
megoldásaival. A fekete-Körös 
magyarországi szakasza a Ti-
szántúl egyik legérintetlenebb 
tája. A mályvádi erdőt határoló 
fekete-Körös a leginkább sza-
bályozatlanul hagyott folyóink 
egyike. A határtól a szanazugi 
összefolyásig kanyargó 20,5 kilo-
méteres vonalán húsz erős hurkot 
és ívet vet. igézően vadregényes. 
A kanyargó folyót több ezer ha 
kiterjedésű erdő kíséri. Az ősi 
erdőszigetek, Keszi, Bányarét, 
Törökerdő, mályvád, Sitka erde-
iben még ott kanyarognak az el-
hagyott Körös-medrek. Az erdő-
gazdaság több évtizedes vízpótló 
törekvéseinek eredményeképpen 
jelentős részük ma újra vízjárta 
vidék. A változatos élőhelyek sok-
sok növény- és állatfajnak adnak 
otthont. A terület évszázadok óta 
kiváló vadászterület, dámvadál-
lománya messze földön híres.

A Bányaréti őstölgyes, hazánk 
ezredik védett területe, valami-
kor legelőhöz kapcsolódó dele-
lőhely volt. Kocsányos tölgyei és 
vadkörtefái a Körös-vidék egy-
kori ősi tölgyerdőinek maradvá-
nyaként jelentős genetikai és táji 
értéket képviselnek.

gyula-Városerdő kedvelt üdü-
lőövezet és parkerdő. itt működik 
a Dalerd Zrt. Erdészeti Tájékoz-
tatási Központja, melynek ud-
varában többek között egy kü-
lönálló haranglábbal és faragott 
kapuval rendelkező ökomenikus 
fakápolna is áll. érdekessége, 
hogy oltárát a hatvanas években 

lebontott, patics falú cserkész-
kápolna keresztje díszíti. A régi 
imádságos helyet boldog Apor 
Vilmos szentelte fel még 1939-
ben. A keresztjét erdei iskolázó 
gyerekek találták meg a fák kö-
zött 2000-ben. A parkerdőben 
könnyen bejárható tanösvények 
és erdei berendezések szolgálják 
a kirándulókat.  

Bélmegyer-fáspuszta környé-
két mindig is erdők borították. 
A ma már védett terület a szi-
kes legelőn álló magányos, több 
száz éves kocsányos tölgyekkel, 
idős vadkörtefákkal az ősi erdős-
sztyep látványát idézi. Valamikor 
az Alföld jellegzetes növénytársu-
lása volt, de mára magyarország 
utolsó, épen fennmaradt sziki 
tölgyesei között tartják számon. 
A reliktum területet a régi ereket 
követő galériaerdők veszik körül.

Kovács péter bélmegyer-
fáspusztai kerületvezető erdész 
1958-ban egy tölgymatuzsálem 
alatt esküdött örök hűséget Sza-
bó margittal. A fa magyarország 
10 legnagyobb átmérőjű tölgyfája 
közé tartozik. Az óriás tölgyet a 
környékbeliek „péter fája”-ként 
ismerik. A nagy tiszteletben állt 
erdész halálakor a családi ko-
szorúba búcsúzóul belefonták a 
bélmegyeri tölgyóriás néhány haj-
tását is. A bélmegyer-fáspusztai 
bekötőút és az erdészházi bejáró 
kereszteződésében álló fakeresztet 
a környékbeliek szerint a ii. világ-
háború után egy helybéli asszony 
állíttatta, aki éveken keresztül 
ezen a helyen várta haza szeretteit 
a háborúból. 

E kedvcsináló végén még egy 
útra való gondolatot ajánlunk a 
kedves olvasó figyelmébe: ami 
önnek úti élmény, az nekünk a 
sorsunk.

vid katalin és puskás lajos

fEkEtE-köRöS-MEnti ERDők

hELyREÁLLított viZES éLőhELy nApfELkELtE A BiRi-éRnéL
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A Dalerd Zrt. Erdészeti 
tájékoztatási központja az 
„Erdők hete” alkalmából Bé-
kés és Csongrád megyei diákok 
számára két pályázati kiírást 
tett közzé. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés 2013. december 
2-án, az erdei iskolában került 
megrendezésre.

A „Tovább táncol a tobozma-
nó” elnevezésű alkotópályázat 
a kisiskolás korú gyermekeket 
célozta meg, akik alkotásaikat 
természetes anyagokból készít-
hették el. A zsűri megyénként és 
korcsoportonként külön értékelte 
a beérkezett műveket. A Toboz-
manó pályázatnak tizenhárom 
évre visszavezethető hagyománya 
van, ezért a bíráló bizottság tagjai 
azokat az alkotásokat értékelték, 
amelyek művészi értékeket képvi-
selnek, kreatívak, fantáziadúsak, 
megfelelően kivitelezettek vagy 
nagyon egyediek. A szigorúnak 
tűnő értékelési szempontok elle-
nére több alkotás is kiváló minősí-
tést ért el. Az egyénileg díjazottak 
oklevelet és könyvjutalmat kaptak 
díjnyertes munkáikért. A csopor-
tos alkotások beküldőit egy-egy 
falinaptárral, s A mi erdőnk c. 
folyóirat aktuális számával, va-
lamint ingyenes erdei iskolai 
programokon való részvételi lehe-
tőséggel és kedvezményes szállás-
lehetőséggel örvendeztettük meg.

Békés megyei díjazottak

1-2. oSZtÁLyoSok:  
Egyéni díjazott: 
Serfőző Máté „méhész” c. élet-

képe (gyula, gyAKi Bay Zoltán 
Tagintézmény, 1. a osztály). felk.: 
Bíróné Kiss Erika Katalin

Kovács Patrik  „ Erdei élet-
kép 1-2.” c. alkotásaiért (gyula, 
gyAKi Bay Zoltán Tagintéz-
mény, 1. a osztály). felk.: Bíróné 
Kiss Erika Katalin.

Földi Laura  „Tenger” c. pá-
lyamunkája (Doboz, általános 
iskola, 2. b osztály). felk.: Szabó 
Anikó 

Egyéni különdíj:
Kovács Dóra és Kovács Péter 

(gyula, gyAKi implom J. Tag-
intézmény, 2. b osztály). felk.: 
miklós gáborné és ökrös márta.

Kiszely Borbála (gyomaend-
rőd, Szent gellért Katolikus álta-
lános iskola és óvoda, 2. osztályos 
tanulója). felk.: Kiss Katalin.

Csoportos különdíjak: 
gyomaendrődi Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola és Óvo-
da 2. osztályának közössége. felk.: 

Erdők Hete pályázatok eredményhirdetése
hArmADiK AlKAlOmmAl inDulT úTJárA A „TErEpi fElADATlApOS VErSEny”

Kiss Katalin 
gyulai GYAKI Implom J. Tagin-

tézmény, 2. b osztálya. felk.: mik-
lós gáborné és ökrös márta 

3-4. oSZtÁLyoSok:  
Egyéni díjazottak
Fekete Zóra „párosan szép az 

élet” című munkája (mezőko-
vácsháza, Csanád Vezér általános 
iskola és Alapfokú művészoktatási 
intézmény, 3. a osztály). felk.: né-
meth gyuláné 

Ko vá c s  Vi k to r  S á n d o r 
„Tobzoska” c. alkotása (mezőko-
vácsháza, Csanád Vezér általános 
iskola és Alapfokú művészoktatási 
intézmény, 3. a osztály). felk.: né-
meth gyuláné 

Zsótér Zoltán „Teknős” és „Sün” 
c. alkotásaiért (mezőkovácsháza, 
Csanád Vezér általános iskola és 
Alapfokú művészoktatási intéz-
mény, 3. a osztály). felk.: németh 
gyuláné 

Balog Gréta, Laurinyecz Lilla, 
Bujdosó Anna, Kapás Dóra és Nagy 
Boróka „Birkák a fedélzeten” és „A 
madáretetés” c. pályamunkáikért 
(Békéscsaba, Jankay Tibor Két Ta-
nítási nyelvű általános iskola 4. b 
osztályos diákjai). felk.: gátszegi 
gabriella

Komlósi Viktória „nyúl” c. 
alkotása (Békéscsaba, Jankay Ti-
bor Két Tanítási nyelvű általános 
iskola 4. b osztályos diákja). felk.: 
gátszegi gabriella

Egyéni különdíj:
Dékány Dóra „álomjátszótér” 

c. alkotása (gyula, gyAKi implom 
J. Tagintézmény, 3. c osztályosa). 
felk.: Dékány ferenc (szülő)

Csoportos különdíj:
mezőkovácsházi Csanád Ve-

zér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészoktatási Intézmény 3. a 
osztálya. felk.: németh gyuláné.

Békéscsabai Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
4. b osztályának közössége. felk.: 
gátszegi gabriella

5-6. oSZtÁLyoSok:  
Egyéni jutalomban részesült: 

Arató Csaba „Vadetetés” c. pá-
lyamunkája (gyula, gyAKi Bay 
Zoltán Tagintézmény, 6. osztály). 
felk.: Bíróné Kiss Erika Katalin

Kovács István alkotásai (Do-
boz, általános iskola, 5. a osztály).  
felk.: Balog mária

Leel-Őssy Dana , Kocziha 
Ádám, Anda Brigitta „Baglyok” c. 
munkája (gyula, gyAKi implom 
J. Tagintézmény, 6. b osztály). felk.: 
gál András

Csoportos különdíj nem szü-
letett.

Csongrád megyei díjazottak

1-2. oSZtÁLyoSok 
Egyéni díj 
Zsivicz Dorina „Csikó” c. pá-

lyaműve érdemelt (Szeged, róku-
si általános iskola, 2. a osztály). 
felk.: Dr. Tímárné Eördögh Kor-
nélia

Egyéni különdíj : 
Juhász Alex és Juhász Olivér 

„Erdei gyűlés” c. alkotása kapott 
(Algyő, fehér ignác általános 
iskola 1. b oszály). felk.: Torma 
Tiborné

Csoportos különdíj:
Algyői Fehér Ignác Általános 

Iskola 1. b oszályának közössége 
érdemelt. felk.: Torma Tiborné

3-4. oSZtÁLyoSok 
Egyéni díjazottak:
Berta Boglárka „Virágos Bale-

rina” c. pályaműve (Szeged, gedói 
álános iskola és Ami 4. a osztá-
lyos diákja). felk.: nagy ágnes 
Zsófia

Szabó Patrik Nataniel „óriás” 
c. munkája (mindszenti általános 
iskola Dózsa-telepi Tagintézmény, 
4. c osztály). felk.: Szecskó Dóra

Horváth Virág „Bicikli” c. al-
kotása (mindszenti általános is-
kola Dózsa-telepi Tagintézmény, 
4. c osztály). felk.: Szecskó Dóra

Papós Gábor és  Szabó Pat-
rik Nataniel „Százlábú” c. műve 
(mindszenti általános iskola 
Dózsa-telepi Tagintézmény, 4. c 
osztály). felk.: Szecskó Dóra

Kiri Dorka „Keselyű” c. mun-
kája (mindszenti általános iskola 
Dózsa-telepi Tagintézmény, 4. c 
osztály). felk.: Szecskó Dóra

Csatlós Gábor „Sárkány-gyík” 
c. alkotása (mindszenti általános 
iskola Dózsa-telepi Tagintézmény, 
4. c osztály). felk.: Szecskó Dóra

Egyéni különdíj:
Kozma Réka „madár” c. 

a lkotása (árpádhalom – a 
fábiánsebestyéni Arany János 
általános iskola és Ami rózsa 
ferenc Tagintézményének 4. osz-
tályos diákja). felk.: Kozmáné 
gyovai Katalin

Csoportos különdíj: 
Mindszenti Általános Iskola 

Dózsa-telepi Tagintézmény 4. c osz-
tályának közössége. felk.: Szecskó 
Dóra

Koszta József Általános Iskola 
Derekegyházi Tagiskola 3-4. osz-
tályosainak összevont csoportja. 
felk.: Szabóné Jernei Teréz és Cza-
kóné Varga hajnalka

Szegedi Gedói Álános Iskola és 
AMI 4. a osztályosai. felk.: nagy 
ágnes Zsófia

5-6. oSZtÁLyoSok 
Egyéni díjazott:
Szilvási Boglárka „Baglyok” c. 

alkotása (magyarcsanádi általá-
nos iskola, 5. oszt.). felk.: mészá-
ros lászlóné

* * *
immáron harmadik alka-

lommal indult útjára a „Terepi 
feladatlapos verseny”, amely 
szintén az általános iskolás ne-
bulók megmérettetését tűzte ki 
célul. Az őszi szünetre kiadott 
feladatsor harminc kérdésére a 
válaszokat gyula és Békéscsaba 
közterületein, illetve pósteleken 
és a gyula-városerdei parkerdő-
ben találhatták meg a diákok. 

A feladvány azzal, hogy meg-
mozgatta a családok „apraját és 
nagyját”, elérte célját: az erdők 
jelentőségére, az erdők közjó-
léti szolgáltatásaira, s az ezeket 
biztosító erdőgazdálkodási tevé-
kenység szélesebb körű megis-
mertetésére szolgált. A pályáza-
ton részt vevő diákok és szüleik 
számára biztosan érték a tiszta 
környezet és a jó levegő, illetve 
a felüdülésre alkalmas terület, s 
azt is tudják, hogy a fa a legősibb 
megújítható, környezetkímélő 
nyersanyag- és energiaforrás, 
így a fa felhasználása a XXi. 
században is a legjobb választás 
a környezetvédelem terén. 

A 3-4. osztályosok közül 
első helyen végeztek az „Erdei 
csiperkék”. Tagjai: Kovalovszki 
Jana, Paksi Gergő és Székely 
Anikó, akik a gyAKi implom J. 
Tagintézményének 3. osztályos 
tanulói. (Kapcsolattartó taní-
tó: hídvégi Erzsébet.) A má-
sodik helyet sikerült kivívnia 
az egyszemélyes „magoncok” 
csapatának, melynek tagja Bíró 
Boglárka volt, aki a gyAKi Bay 
Z.  Tagintézmény 3. osztályos ta-
nítványa. (Kapcsolattartó tanár: 
Kubiakné pálinkás Anikó.)

A legeredményesebb résztve-
vők a személyre szóló könyvek és 
a falinaptár mellé osztályuknak 
egy-egy ingyenes erdei iskolai 
programot is nyertek. A díját-
adó utáni családias hangulatú 
beszélgetésből kiderült, ez a ren-
dezvénysorozat megerősítette a 
gyermekekben és családjaikban 
a természet szeretetét és tiszte-
letét.

A jelen lévő pedagógusok és 
szülők nem rejtették véka alá, 
hogy máskor is szívesen venné-
nek hasonló programokat.

vid katalin
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Családi- és kerékpáros nap Mártélyon
A rAgyOgó nApSüTéSBEn DAlErD ZrT. STAnDJánál TöBB minT 200-An VOlTAK

Sikerrel zajlott le a mártélyi családi- és 
kerékpáros nap szeptember 8-án. A ragyogó 
napsütésben a Dalerd Zrt. standjánál több 
mint 200-an jelentek meg. A játékos termé-
szetismereti feladatokat szülői, nagyszülői se-
gítséggel oldották meg a nebulók. A kalákára 
a lajhármászás közben is nagy szükség volt. 
A lényeg azonban az volt, hogy mindenki 
sikerrel küzdötte le az akadályokat! Facsemete-ültetés

óVODáSOK ErDéSZKEDTEK 
A Dalerd Zrt. Szegedi Erdészete a hódmezővásárhelyi Kert-

városi Katolikus óvoda Katica nagycsoportos óvodásainak 
játékos környezetismereti foglalkozást szervezett a kezelésében 
lévő városi Kása erdőben. Az eseményen a lelkes óvodások 25 
fővel vettek részt, melyen 115 db konténeres nyárfa csemetét 
ültettek el és két madárodút helyeztek ki.

A gyulai Alapfokú közoktatási intézmény si-
keres, több évre kiterjedő TámOp-os pályázatának 
eredménye, hogy két tagintézményéből - az implom 
József általános iskolából és a Bay Zoltán általános 
iskolából - közel kétszáz diák a megnyert támogatás-
ból „erdei iskolázhatott” a városerdei lombok alatt. 
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Őszi séta óvodásokkal a poronty tanösvényen. A kisebbek elől 
haladnak, a nagyobbak pár méterrel utánuk. Találunk egy vad-
szedret. meghatározzuk, megvizsgáljuk, keresünk termést is rajta, 
de nem találunk. Jómagam határozottan állítom, hogy reggel még 
ettem róla. megszólal az egyik nagycsoportos:

– Biztos a macik ették meg!...
– A macik?! hogyan? hisz’ Városerdőn nem élnek medvék!
 Szó szót követett, mire végül kiderült, hogy előttünk a maci 

csoportosok haladtak…
* * *

Erdei óvodai program a parkerdőben. nagyon érdeklődők a 
gyermekek, kicsit hosszabb a túra a megszokottnál. A kirándulás 
végén az óvó néni megdicséri a gyerekeket, s megkéri őket, hogy 
majd meséljék el szüleiknek, milyen ügyesek voltak, s mi mindent 
láttak ezen a délelőttön. Az egyik kisleány megszólal:

– én ezt a hosszú történetet biztosan nem fogom elmesélni ott-
hon! 

* * *
ötödikesekkel ismerkedünk a fafajokkal. utunkba esik egy cser 

is. Elmeséljük a gyerekeknek, hogy kemény fagyban szállítónya-
lábjai nagy pukkanás kíséretében gyakran szétfagynak, s ennek 
nyoma a fa törzsén végigfutó ún. fagyléc.

A program zárásakor visszakérdezzük a megismert fák nevét. Az 
egyik fiúcskának nem jut eszébe a cser név, hanem azonnal rávágja:

– Ja! pukkancs!
* * *

Az erdei nyiladékon szép lassan átsétál előttünk egy őz. gyö-
nyörködünk benne, s megbeszéljük az összes tudnivalót róla. Azt is, 
hogy az állatok leggyakrabban szokott úton járnak, ezeket nevezzük 
váltóknak vagy vadcsapásoknak.

pár perccel később az erdei csendet a következő kérdés töri meg:
– és azokon a völgyeken csak őzek járnak?

* * *
máté a bokrok között kutakodik, közben rábukkan egy éppen 

párzó békapárra:
– Tanító néni! Tessék jönni! ilyet még nem tetszett látni! Ez 

egy kétfejű béka!

történelmi tudásun-
kat leginkább uralkodók, 
dinasztiák, háborúk és 
különböző társadalmi 
csoportok történetének 
megismerésére alapozzuk. 
pedig megtehetjük ezt más-
képpen is. próbáljuk meg 
felkutatni, hogyan éltek 
eleink a természet adta le-
hetőségekkel, milyen volt a 
viszonyuk a közvetlen vagy 
tágabb természeti- és épített 
környezetükkel. 

Az erdők emlékeznek. Jó-
tékonyan őrzik a bronzkori 
földvárakat, az árpád-kori 
kis települések által épített 
közös menedékhelyeit vagy 
a falvak nyomait, de a régi 
folyók medreit is. Erdeink 
utalnak a hajdani irtásokban 
termesztett növénykultúrákra 
vagy arra a családra , amely 
oda települt és ott dolgozott 
bennük. nem felejtik a hábo-
rú nyomait, az ínséges idő-
ket. Büszkélkednek az em-
berekkel közös sikereikkel, 
szégyenkeznek a kudarcaink 
miatt. Az erdőnevek, az erdők 
képe, összetétele, változásai a 
figyelmes, érdeklődő erdőjá-
ró számára ezernyi emléket 
idéznek. mindezt azért, mert 

Gyerekszáj :)
 BiZTOS A mACiK ETTéK mEg!...

Történelmünk másképp
AZ ErDŐK EmléKEZnEK

az erdő élete átíveli a mienket, 
nemzedékeket köt össze. Az 
erdők ugyanakkor titkolózó-
ak is. Csak azoknak nyílnak 
meg, akik türelemmel, hosz-
szú időn át élnek velük együtt, 
akiket bizalmukba fogadnak. 
Kérjünk fel hát közvetítőnek 
egy helyi erdészt. megtudhat-
juk, hogy az ibrányi erdő talán 
egy ibrahim nevezetű szpáhi-
ról kapta a nevét, a kölesföldi 
erdő valamikor irtás volt, és 
kölest termelhettek ott. A Bó-
di-házi erdő szélén egy Bódi 
nevű család élt, hasonlóan a 
vákáncsosokhoz.  A Dúkerék 
pedig a folyón túli kerek-erdő 
nevét őrzik. Annak az erdőét, 
ami ugyan nem volt kör ala-
kú, tehát kerek, de kerek egész 
volt, azaz erdő.

értő segítővel egy erdei ki-
rándulás sokkal több lesz. A 
természeti szépségek mellett 
megelevenedik a történel-
münk is. ráeszmélhetünk 
elődeink környezetkötődése-
ire, mi volt számukra a fontos 
és mi nem. felfedezhetjük, 
hogyan változott, alakult az 
ember- erdő , ember-környe-
zet kapcsolata a történelmünk 
során.

Így lesz kerek egy kirándu-
lás, akár egy kerekerdő.

vid katalin puskás lajos
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