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elismerés fogadtatása hazánk irányába
nem nevezhetô egyértelmûen pozitív-
nak.

A civil szervezetek költségvetési tá-
mogatásáról olyan vélemény hangzott
el, mely szerint a régen (20-30 éve) mû-
ködô szervezetek, a tartós közszolgála-
ti tevékenységük elvégzése miatt, nor-
matív úton, pályázat nélkül jussanak tá-
mogatáshoz. Indoka, hogy ezek a régi
civil szervezetek már bizonyították élet-
képességüket és nem lehet kitenni a
négy évente változó kormányzati politi-
kának. (Támogatjuk ezt a gondolatot,
hiszen az OEE ez évben ünnepli 135
éves, fennállásának 150 éves évforduló-
ját!). A többi civil szervezetek, aktuális
célok meghirdetésével, pályázati úton,
céltámogatással kaphassanak forráso-
kat. 

A rendezvényre Egyesületünk is
meghívást kapott. Ormos Balázs fôtit-
kár hozzászólásában elmondta, hogy
az OEE programjában szerepel a ter-
mészetvédelemmel való szoros
együttmûködés, hiszen a természetvé-
delem kialakításában is meghatározó
szerepet játszottak az erdészek és ma
is sok erdész dolgozik a nemzeti par-
koknál és más hivatalokban, számo-
san Egyesületünk tagjai. Kifejtette,
hogy az erdészet nem tud kellô ered-
ményt elérni a természet- és
környezetvédelemi és egyéb költség-
vetési támogatások terén, ezért a meg-
kezdett folyamatokat türelmesen, de
határozottan képviselni kell. Kérte,
hogy a korábbi vezetéssel megkezdett
munkáknak legyen folytatása, itt elsô-
sorban az erdô KAC-ból való támoga-
tása és a természetvédelmi végrehajtá-
si rendeletek mihamarabbi megszüle-
tése a legfontosabb. A korábbi szemé-
lyes találkozók folytatását kérte a
munka hatékonysága érdekében. Ke-
mény államtitkár úr válaszában jelez-
te, hogy tud a Minisztérium és az
Egyesület együttmûködésérôl és kész
annak folytatására.

A Kormányzat és a civil szervezetek
együttmûködése az utóbbi idôben fel-
gyorsult. Több felsôszintû megbeszélés
történt az FVM-ben is. Ezeken a rendez-
vényeken Egyesületünk tagságának
szakmai érdekeit a szakosztályok által
elkészítet szakmai anyagok, különbözô
fórumokon megszületett állásfoglalá-
sok, az elnökségi és küldöttközgyûlési
határozatok, valamint a partneri szerve-
zetek véleményének ismertetésével
képviseljük. 

Ormos Balázs
fôtitkár

Szakosztályi
hírek
A Miskolci és a Sárospataki Helyi Cso-
port tagjai közös szervezésben szakmai
tanulmányúton vettek részt a Szlovák Ál-
lamerdészet Szobráci Erdészeténél. A ta-
nulmányút 2001. október 12–13-án volt. A
szlovák kollégák a Tokaji-hegylánc utolsó
tagjaként számon tartott Vihorlát-hegység-
ben mutatták be erdôgazdálkodásukat.
Jellemzôen lombos erdôkben tevékeny-

kednek, ahol a fô állományalkotó fafaj a
bükk. Az erdôgazdálkodásra jellemzô,
hogy a fakitermeléseket hosszúfás mód-
szerrel hajtják végre és központi alsó rako-
dón dolgozzák fel a faanyagot kereske-
delmi választékokká. Az erdôfelújítások-
ban az utóbbi idôben vezették be a termé-
szetes felújításokat. Vonalas bontóvágá-
sokkal kísérleteznek. Eddig jellemzôen
kisméretû tarvágásokat hajtottak végre és
mesterségesen telepítették a csemetéket.
A természetközeli és költségtakarékosabb
természetes felújítási módok még nem ter-
jedtek el a szlovák erdôgazdálkodásban.
A szakmai bemutatókon túl a térség neve-
zetesebb múzeumait is meglátogattuk. A
tanulmányúton 36 tagtársunk vett részt.

Kép és szöveg: Bak Júlia
***

2001. október 4–5-én az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdei Vasúti Szakosz-
tálya ez évi utolsó tervezett szakosztály-
ülését tartotta Almamelléken, a vasút
üzembeállításának 100 éves évfordulója
alkalmából.

Szakosztályunk tagjai a Szigetvári Erdé-
szetnél találkoztak, majd rövid városnézô
séta és a Vár megtekintése következett.
Ebéd után a vasút közös beutazását köve-
tôen Sasréten Könyves Kálmán erdészeti
igazgató az erdei iskolát és tanösvényt
mutatta be.

A szakosztályülésen Káldy József ve-
zérigazgató ismertette a MEFA Rt. tevé-
kenységét, ezen belül a vasútüzem szere-
pét. A MÁV-csatlakozás megszûntével ez
a vasút is kizárólag turisztikai, idegenfor-
galmi célokat, erdei iskolaprogramot szol-
gál.

A szakosztályelnök beszámolt az Erdô-
feltárási Szakosztállyal közös Modrovich
Ferenc szoboravatási ünnepségrôl és em-
lékülésrôl.

A 2002. évi utazási kiállításra az erdei
vasutaknak fel kell készülni. A vasutaknak
menetrendi, szolgáltatási és egyéb kap-
csolódó lehetôségeket kell összeállítani
szórólap minôségben. A vasutak bemuta-
tását jövôre is vállalja közös standon a
Térképker Kft.

Ezután Villányi György ismertette a
Ganz Vagon Kft. által kidolgozott keskeny
nyomtávolságú erdei vasúti motorkocsi
mûszaki vázlatterveit. Az erdei vasutak
vonóerô parkjában a C–50 típ. mozdo-
nyok 50 évesek, az MK–48 típusú mozdo-
nyok is elmúltak 40 évesek. Pótlásukról
néhány éven belül gondoskodnunk kell.

A motorkocsi mûszaki megoldásáról
élénk vita alakult ki, elsôsorban a hossz-
mérete (16 m hosszú a kocsiszekrény), va-
lamint egyszerûbb mûszaki megoldások
miatt.

A vasútüzemek képviselôi kérték,
hogy a kétéves költségvetés keretében a
2002. évi vasútüzemeltetési támogatást az
elôzô évinél korábbi idôpontban kapják
meg.

Vacsora és baráti beszélgetés után más-
nap megtekintettük az ibafai pipamúzeu-
mot. Ezután Almamellék állomáson a vas-
útüzem építôinek és üzemeltetôinek a 100
éves évfordulóra készült emlékoszlopot
koszorúzta meg a szakosztály.

Az almamelléki MÁV állomásépület-
ben a MEFA Rt. erdészet- és vasúttörténe-
ti kiállítást alakított ki a földszinten, az
emeleten pedig lakást. Utoljára 5 éve vol-
tunk itt szakosztályülésen, azóta az állo-
másépület helyreállításával, vasúti jármû-
vek tárolóinak kialakításával, szépen par-
kosított játszótérrel, vasúti pálya karban-
tartásával, az erdei iskolaprogram tovább-
fejlesztésével ünnepeltük a 100 éves vasu-
tat, és részesei lehettünk a megújulásának.

Korek Károly
szakosztályelnök

***
A Gépesítési Szakosztály 2001. ok-

tóber 11-én a Mecseki Erdészeti Rt.-nél, a
Szigetvári Erdészet területén tartott ülést.

A résztvevôk az ülés elején egyperces
néma felállással adóztak a közelmúltban
elhunyt dr. Walter Ferenc emlékének, aki
hosszú idôn keresztül, gyakorlatilag élete
végéig aktív tagja volt a Gépesítési Szak-
osztálynak, és tevékenységével jelentôsen
hozzájárult az erdészeti gépesítés folya-
matos fejlesztéséhez.

Ezt követôen köszöntötték az egyesü-
let ez évi vándorgyûlésén kitüntetett szak-
osztálytagokat, Zsilvölgyi Lászlót – aki
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Kaán Károly Emlékérmet kapott – és Rá-
kosi Józsefet – aki Elismerô Oklevél kitün-
tetésben részesült.

Az ülés szakmai részében elôször
Káldy József vezérigazgató – aki szakosz-
tálytag is – adott tájékoztatást az erdôgaz-
daság jelenlegi helyzetérôl, fejlesztési el-
képzeléseirôl. Ezt követôen Németh Szil-
veszter gépesítési vezetô részletesen be-
számolt az erdôgazdaság gépesítési hely-
zetérôl, illetve az erdôgazdaság vonzás-
körzetében lévô gépes vállalkozók gépel-
látottságáról.

A következô napirendi pont a ma-
gyarországi Cranab-daruk jubileumához
kapcsolódott, ugyanis eddig az idôpon-
tig a Technitrade Kft. 100 hidraulikus da-
rut értékesített az országban. Mikhel
Orsen és Veress László rövid tájékoztatást
adtak a Cranab-daruk gyártásának múlt-
járól, jelenérôl és a fejlesztési elképzelé-
sekrôl.

A gyakorlati gépbemutatón a résztve-
vôk Cranab-daruval szerelt univerzális
traktort, tehergépkocsit és kihordót láthat-
tak, továbbá dr. Papp Tivadar vezérigaz-
gató-helyettes szakszerû kalauzolásával
újulatkímélô közelítést láthattak. Ennek
lényege, hogy:

– az LKT csuklós traktor az 5 m-nél
nem hosszabb választékot teljesen fel-
emelve közelíti, illetve

– a hosszabb választéknál a közelítés
az SR–8 kihordóra alapozva folyik.

A délután programjában szerepelt még
egy vállalkozói kézben lévô faipari üzem
megtekintése is.

Az egyebek között a szakosztály:
– tagjai közé választotta Molnár Lászlót

(Poplar Kft.), Pósa Józsefet (Verga Rt.) és
Sztregova Istvánt (Egererdô Rt.);

– megfogalmazta a jövô évi programját;
továbbá

– Remenyik Imre elôadásában tájékoz-
tatást hallgatott meg a dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központ üzemanyag-
beszerzés koordinálásával kapcsolatos
eddigi tevékenységérôl.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

***
Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szak-

osztály október 26-án kihelyezett, terepi
programot tartott az Ipolyerdô Rt. Kemen-
cei Erdészetének területén. A rendezvény
témája – a Kemence-patak példáján – az
erdei kisvízfolyásokon kialakuló árvízi je-
lenségek, árvízi károk és a helyreállítási
munkálatok voltak. A résztvevôk megvi-
tatták mindezek mûszaki hidrológiai vo-
natkozásait is.

Mint tudjuk, tapasztaljuk, a megszo-
kottól eltérô, különleges, sôt szélsôséges

csapadékesemények idôrôl-idôre bekö-
vetkeznek, de az utóbbi néhány évben
viszonylag gyakrabban fordultak elô,
mint korábban. Ennek következtében
nemcsak a nagyobb folyókon, de a ki-
sebb vízfolyásokon, erdei patakokon is
olyan árvizek és árvízi károk keletkeztek,
amelyek felvetnek néhány kérdést a mér-
tékadó vízhozammal, a mûtárgyak mére-
tezésével és kialakításával, az árvízi biz-
tonsággal kapcsolatban. Ezek a kérdések
nem újak, csak most ismét elôtérbe ke-
rültek.

A vízépítési tervezési gyakorlat egyik
alapelve a mértékadó vízhozamra törté-
nô méretezés, amelynek gyakorlati alkal-
mazása során azonban nem veszünk fi-
gyelembe egy fontos körülményt. Azt,
hogy az árhullámok levonulásakor nem-
csak a vízhozam növekszik, hanem ezzel
együtt megmozdul a meder is. Ekkor
nemcsak a korábban lerakódott fino-
mabb hordalékot sodorja magával az ára-
dat, hanem a kisebb-nagyobb köveket,
akár köbméteres nagyságú kôtömböket,
faágakat, rönköket és mindent, ami az út-
jába kerül.

Egy áteresztô vagy kishíd szabad nyílá-
sának méretezésekor csak a vízhozam nö-
vekedését, s ennek az átvezetését, a vízát-
bocsátó képességét vesszük figyelembe, a
víz által elragadott, görgetett kövek, fák át-
jutását természetesen nem. Ahol azonban
az áradat akadályba ütközik, ott lerakva a
hordalék egy részét, az akadályt megkerü-
li vagy elárasztja. A mûtárgyak kialakítása-
kor ezt az elkerülhetetlenül bekövetkezô
eseményt körültekintôbben kellene figye-
lembe venni.

Az erdei patakot nem feltétlen kell
minden körülmények között a mederben,
illetve a mûtárgyakban tartani, mert egy-
szerûen nem lehetséges. „Meg kell enged-
ni” vagy legalábbis számítani kell arra,
hogy a patak idônként kilép medrébôl,
szétterül a völgyben, idôlegesen mûtár-
gyakat (utat, áteresztôt) borít el. Ennek
megfelelôen a patakok közelében lévô
mûszaki létesítményeket úgy kell kialakí-
tani, hogy azok különösebb károsodás
nélkül elviseljék az alkalmi vízhatást, s leg-
feljebb eseti karbantartásra legyen szük-
ség. A Kemence-patak árvize és az árvízi
károk is rámutattak arra, hogy voltak eme
elvárásnak megfelelô és voltak nem meg-
felelô patak- és útszakaszok, áteresztôk és
kishidak is.

Egyebek mellett e gondolatokat szem
elôtt tartva jártuk be Karnis Gábor fômér-
nök vezetésével a Kemence völgyét, több
helyen megállva, megtekintve és megvi-
tatva a különbözô mûszaki megoldásokat.

Dr. Kucsara Mihály

Elhunyt Walter Ferenc

Mély fájdalommal tudatja a gyászoló család,
hogy dr. Walter Ferenc életének hatvan-
hatodik évében meghalt. A kecskeméti Béke-
fasori temetôben helyezték örök nyugalomra.

Papp Antal

Megkondult a gyászharang, mely egy tevékeny
élet végét jelentette Papp Antal erdésztechni-
kus kollégánk számára, aki 1941. június 5-én
született Budapesten, és alig töltötte be 60. élet-
évét, máris elragadta a könyörtelen végzet sú-
lyos betegség képében.

A nagyhírû Soproni Erdészeti Technikum-
ban 1959-ben szerzett technikusi oklevelet, és
mily érdekes az élet, elsô munkahelye a Sopro-
ni Tanulmányi Erdôgazdaság Fûrészüzemében
volt. Részvénytársaságunk jogelôdjénél, a Cser-
háti Állami Erdôgazdaságnál 1960-tól dolgo-
zott. Magam személyesen 1967-ben a Salgótar-
jáni Erdészetnél találkoztam vele elôször, mint
igen lelkes erdômûvelôvel a Gyurtyánosi kerü-
letben. Szakmai büszkeséggel mutatta be az
ún. állomány alatti csemetekertet, és együtt
szenvedtünk Huszár Karcsi bácsival karöltve a
tv-torony alatti PAX-BÉKE feliratfenyôvel törté-
nô beerdôsítésével. Talán erdôfelügyelô sosem
nyilvánította befejezetté ezt az erdôtelepítést –
mivel többször leégett –, mégis azt mondhat-
juk, hogy embert próbáló feladat volt egy fiatal,
agilis kerületvezetô erdész részére.

A salgótarjáni évek után 1972-ben kis kitérô
következett kollégánk számára Békés megyé-
be, de úgy látszik, Petôfi szavaival élve: „lenn
az Alföld tengersík vidékén” nem tudott meg-
szokni, és az 1973-as év már az Ipolyvidéki Er-
dô és Fafeldolgozó Gazdaság Nagymarosi Er-
dészetének nagybörzsönyi kerületében találta,
ahová nemcsak a hegyvidéki erdôk, hanem a
„szívét sebzô égô szerelem” is csábította. Fele-
ségével, Erzsikével itt alapozták meg családjuk
boldog jövôjét, amely most villámcsapásszerû-
en végeszakadt.

Visszatérve a közelmúlthoz; Erdôgazdasá-
gunk vezetése meglátva a tettrekész szakem-
berben a többet tenni akarást, 1979-ben a köz-
pontba, Balassagyarmatra nevezte ki szállítási
elôadónak, majd 1981-tôl fahasználati elôadó-
nak. Tevékenységét négy alkalommal Kiváló
Dolgozó, két alkalommal Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetéssel ismerték el.

Az áthelyezés maga után vonta, hogy a csa-
lád Balassagyarmatra költözött, és felesége a
központ TB ügyintézôje lett.

1989-ben, miután ott volt rá szükség,
Romhányi Erdészetünkhöz került fahasználati
mûszaki vezetônek. Ez idô tájt, a rendszervál-
tást követôen saját dolgozóink helyett egyre
több vállalkozó dolgozott az erdészeti ágazat-
ban, viszont a nagyüzemi fafeldolgozás szinte
megszûnt. Ebben látva lehetôséget Papp Antal
kollégánk 1991-ben elhagyva az állami szek-
tort, „HOLZTEK” fantázianévvel fafeldolgozó
vállalkozásba kezdett, melyet élete utolsó per-
céig folytatott. Milyen különös is a sors, techni-
kusi pályafutásának kezdete és vége azonos és
ezáltal szinte megdöbbentô.

E tartalmas életút után búcsút veszünk Tô-
led, s bár elszállt az élet, mégsem ért véget, jó
munkád megmaradt, emléked élni fog. Búcsú-


