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tott, ünnepi emblémájának a kör ala-
kú, arany szegéllyel, vörös körben,
arany betûkkel felírt következô szöve-
get javasolja: „ORSZÁGOS ERDÉSZETI
EGYESÜLET”, „1866”, középen fehér
mezôben sötétzöld erdészcsillaggal,
arany szegéllyel, az alsó két levél kö-
zött „1851” számmal. A jelvény azonos
az emblémával. A körpecsét az emblé-
mával azonos, de egyszínû, az erdész-
csillag kitöltött, de a feliratot tartalma-
zó körgyûrû nem. A levélpapír tartal-
ma változatlan, ünnepi változata szí-
nes emblémával díszített, a hétközna-
pi változatban a pecséttel azonos, egy-
színû zöld. Az elnöknek és fôtitkárnak
névjegykártya is készüljön. Az alapsza-
bályt érintô módosításokat az elnök-
ség, a május 14-i küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. Az arculat to-
vábbi elemeinek meghatározása és ki-
alakítása az idô rövidsége miatt a kö-
vetkezô elnökségre vár. (A határozatot
a jelenlévô 8 elnökségi tag egyhangú-
an megszavazta.)

Kolozsvári Ákos az elnökségi ülésrôl
egyéb elfoglaltsága miatt távozott, de
közben megérkezett dr. Szikra Dezsô
SZB elnök, így az elnökség 8 fôvel folytat-
ta a munkáját.

6. Az elnökség a továbbiakban a hatás-
körében lévô kitüntetések adományozá-
sát tárgyalta meg. 

9/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség a hatáskörében lévô kitün-
tetésekre megtette javaslatát, melyet a
Díjbizottságnak, 2002. április 22-ig
meg kell küldeni. (A határozatot a je-
lenlévô 8 fô elnökségi tag egyhangú-
an megszavazta.)

Az egyebekben a fôtitkár tájékoztatta
az elnökség tagjait fontos egyesületi ese-
ményekrôl. A Bajor Magán Erdôgazdálko-
dók és az OEE között aláírás elôtt áll az
együttmûködési megállapodás. A KöM és
OEE között aláírásra került a hasonló do-
kumentum. Az elnökség határozatát telje-
sítendô, elküldésre került a levél a Minisz-
terelnöki Hivatalba az erdészeti közcélú
költségvetési támogatások 2 milliárd fo-
rinttal való növelésének támogatására. A
Szerkesztôbizottságnak az Erdészeti La-
pok további megújítására tett javaslatait az
elnökség a következô elnökséghez utalta.
Volt Székházunkban elhelyezendô em-
léktáblák készülnek, melyek várhatóan
május hónapban kerülnek felavatásra. 

kmf.
Ormos Balázs jegyzôkönyvvezetô

Káldy József elnök
Hitelesítôk:

Bak Júlianna, régióképviselô
Bogdán József régióképviselô

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002.
március 13-án tartotta meg tisztújító
szakosztályülését. A szakosztály veze-
tôje továbbra is dr. Kosztka Miklós
maradt, titkárrá Balogh József mûsza-
ki osztályvezetôt (BEFAG Rt.) válasz-
totta meg a tagság. Az ülésen javasla-
tot tettek az OEE tisztségviselôire, ér-
tékelték az utolsó négy év programját,
valamint javaslatok hangzottak el a
következô négy év programjának ki-
alakítására. Az ülésen részt vevôk
megvitatták az erdômérnök mûszaki
mérnöki feladatait az erdômérnöki
gyakorlatban. Megállapították, hogy
azok a tendenciák, amelyek az erdô-
mérnök mûszaki tevékenységének
visszaszorítását célozzák, elfogadha-
tatlanok. Különösen károsnak ítélik
meg azokat a véleményeket, amelyek
az erdômérnöki oktatásból a mûszaki
jellegû tantárgyak visszaszorítását
szorgalmazzák. Ezzel az erdômérnöki
diploma széles körû használhatósága
csorbul, valamint elveszítjük azt a jo-
gunkat, hogy EUROMÉRNÖKI diplo-
mát szerezzünk.

Dr. Kosztka Miklós
* * *

A Sárospataki Helyi Csoport március
21-én tartotta meg ünnepi külsôségek
között vezetôségválasztó küldött gyûlé-
sét a Sárospataki Erdészeti Igazgatóság
tanácskozó termében. Szaniszló Gábor
elnök köszöntötte a megjelenteket,
köztük Bak Júlia régióképviselôt és
Cserép Jánost, az Északerdô Rt. vezér-
igazgatóját. Ezt követôen Fehér István
titkár beszámolt a vezetôség négyéves
munkájáról. A hozzászólások (Cserép
János, dr. Bartucz Ferenc, Bak Júlia)
elhangzása után került sor az új vezetô-
ség megválasztására, melynek eredmé-
nyeként az alábbi tagtársak kaptak
megbízást a helyi csoport vezetésére:
Pálmai István elnök (Északerdô Rt.
Sárospataki Erdészeti Igazgatóság igaz-
gatója), Bobkó János titkár (ÁESZ Mis-
kolci Igazgatóság erdôfelügyeleti osz-
tályvezetôje), Juhász Zsolt gazdasági
fel. (ÁESZ Miskolci Igazgatóság erdôter-
vezési osztályvezetôje), Nemcsák Lász-
lóné magánerdô-gazdálkodási fel.
(ÁESZ Miskolci Ig. erdôfelügyelôje),
Bakk Imre természetvédelmi fel. (BNP
erdészeti felügyelôje), Schneider Ede
Géza nyugalmazott erdôtervezési cso-
portvezetô.

Küldötté választották a megjelentek
a HCS elnökét és Müller Attila mûszaki

vezetôt (Északerdô Rt. Hegyközi Erd.
Ig.). Elfogadtuk 2002. évi munkatervün-
ket, továbbá javaslatot tettünk az orszá-
gos tisztségviselôkre, illetve a kitünteté-
sek adományozására. A hivatalos prog-
ram befejezését követôen fehér asztal
mellett folytatódott a találkozó.

Pálmai István
* * *

Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szak-
osztály március 20-án Budapesten tar-
totta legutóbbi rendezvényét, amely
egyben tisztújító ülés is volt.

Az ülés témája: az erdészeti vízgaz-
dálkodás egyik sajátos megnyilvánulási
lehetôségének, illetve feladatának te-
kinthetô, a már meglévô természetes és
mesterséges vízfelületek fenntartása és
újabbak létesítése. Azért érdemes ezzel
foglalkozni, mert az erdôterületeken ta-
lálható erdei kistavak számos vonatko-
zásban jelentenek értéket, a közjóléti
funkciótól a természetvédelemig széles
a skála. Ennek megfelelôen az erdei
kistavak állapota is különbözô szem-
pontok szerint értékelhetô, s a teendôk
is – más-más célokat elôtérbe helyezve
– eltérôen fogalmazhatók meg.

E témakörben az elmúlt években
több – egymástól független – kezdemé-
nyezés történt, amelyek eredményei
közül kiemelendô a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság tanulmánya. A
DINP 2001-ben a Pilisi Tájegység védett
területein végezte el az erdei kistavak
felmérését ama konkrét célkitûzéssel,
hogy szakmai szempontból megalapo-
zottabban tervezhesse meg védelmü-
ket, illetve a szükséges tennivalókat. A
Pilisi- és Visegrádi-hegység erdei kista-
vai állapotának megismerésén túlme-
nôen, metodikai szempontból is fontos
és érdekes munka eredményeirôl és ta-
pasztalatairól Papp Miklós tagtársunk
elôadásában kaptunk áttekintô tájékoz-
tatást.

Vízfelületek – természetesen – mes-
terségesen is létrehozhatók, s ha az
eredmény „természetszerû”, akkor
azok éppoly sokoldalú értéket képvi-
selhetnek, mint a természetes kistavak.
A mesterséges vízfelületek, a kisméretû
tározók tervezésérôl, létesítésérôl és
üzemeltetésérôl dr. Rácz József tartott
részletes szakmai elôadást.

A szakosztály ezt követôen Rakk Ta-
más elnök, Kovács Gábor elnökhelyet-
tes és dr. Kucsara Mihály titkár szemé-
lyében megújította tisztségviselôit, majd
javaslatokat fogadott el az OEE orszá-

Szakosztályi hírek
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Rendhagyó megemlékezés 
Csutkai Jenôrôl

Levél Pócsi László erdômérnöknek 
Zürichbe

Kedves Laci!
Március 9-én

Tokajban, 86 éves
korában eltemettük
hajdani fônöködet,
Jenô bácsit. Illô,
hogy értesítselek a
történtekrôl:

Jenô bátyánk To-
kajban kívánt nyu-

godni. Március 7-én volt egy requiem érte
Pesten a piarista kápolnában.

A messzi Tokaj miatt a család nem számí-
tott nagy részvételre. A Miskolci Gazdaság-
tól többen eljöttek Korek Károly vezetésé-
vel. Volt munkahelyedrôl, az ERDÔTERV-tôl
Lutonszky Zoltán, Fleck Ernô, Schulteisz
György, Hegedûs János és Dorka János jött
el. A Pilisbôl Hibbey Albert, Madas László,
Horváth Sándor, Hibbey Alpár, Balogh Lász-
ló és jómagam álltunk a ravatalnál.

Jenô Bátyánk temetése méltó volt egyé-
niségéhez, bizonyára elégedetten mosoly-
gott odafentrôl: Én még ilyen, mondhatni vi-
dám temetésen sohasem voltam!

A pap nagyon szép beszédet mondott.
Egyik kritikusa – Hibbey Albert – mondta:
Olyan szépen beszélt, hogy még tovább is
elhallgattam vóna.

Az erdészek nevében én búcsúztattam Je-
nô bácsit. Elküldöm Neked, tett el emlékbe.

Kedves Jenô Bácsi!
Néhány évvel ezelôtt együtt voltunk az or-

szág túloldalán – Hegykôn – Pankotai Gábor
temetésén. A szertartás végeztével letörtél egy
kis gallyat a melletted álló fáról. Bemártottad a
szenteltvíz-tartóba, majd egyedül visszamen-
tél a sírhoz, meghintetted, és a következôket
mondottad: Gábor! Készítsd elô nekem is az
utat. Február 25-én erre az útra tértél.

Meggyôzôdésem, hogy ha Krúdy Gyula
ismert volna, regényt írt volna Rólad. Életed

számtalan fordulatáról, sikereidrôl, kudarca-
idról, eredményeidrôl.

Marosvásárhelyen születtél.
A debreceni piaristák után jogászhallgató-

nak iratkozol. Monok nagyura, Széchenyi gróf
kér fel személyesen, hogy hagyd ott a jogászi
pályát, menj Sopronba erdésznek azért, hogy
diplomád kézhez vétele után Te irányítsd ha-
talmas területû erdei gazdálkodását.

Soproni tanulmányaid tovább tartanak,
mint amennyi egy erdész képzéséhez szük-
séges. Az elsô bécsi döntés után semmi és
senki sem tud visszatartani. Csutkai Jenô be-
áll egy törvényen kívüli, a magyar hazáért
harcoló alakulatba, a Rongyos Gárdába.
Csapatának úriemberhez méltó viselkedését
a Csallóközbe telepített szerencsétlen sorsú
és jószándékú cseh parasztemberek dicsé-
rik. A rongyos gárdistaságért a nemzetvédel-
mi kereszttel tüntetnek ki.

Alig fejezôdik be a Rongyos Gárdában
töltött szolgálat, a hívó szóra azonnal jelent-
kezel, és indulsz Finnországba, hogy a pará-
nyi finn nép oldalán részt vegyél a finn–szov-
jet háborúban. A Molotov–Ribbentropp pak-
tum már él, Hitler nem engedi át Lengyelor-
szágon keresztül a 850 fôs magyar különít-
ményt. A fél világot bejárván Jugoszlávián,
Olaszországon, Franciaországon, Anglián,
Norvégián és Svédországon keresztül érkez-
tetek Finnországba. A harci cselekmények-
ben tanúsított bátor magatartásodért elisme-
résképpen nem kisebb ember tûzi zubbo-
nyodra a Fehér Rózsa Rend Lovagkeresztjét,
mint a finn hadsereg fôparancsnoka,
Mannerheim tábornok. Mintegy 50 év után,
az Antall-kormány idején kéri a Finn Köztár-
saság a Magyar Kormányt: kutassa fel a még
élô hajdani magyar önkénteseket. Mindössze
néhányat találnak. Helsinkibe visznek ben-
neteket, ahol a legmagasabb rangú finn álla-
mi méltóságok jelenlétében a finn védelmi
miniszter két napiparancsot ad ki. A jelenle-
vô magyar önkénteseket a finn hadsereg ez-
redesévé nevezi ki, majd nyugállományba
helyezi ôket.

Finnország után a szovjet front. A sok él-
ménybôl, a sok megpróbáltatásból vajon mit
kellene most elmondani? A Voronyezs mel-
letti tûzérségi harci tetteidért a Sigmum
Laudis érdemérmet kapod.

Már Magyarországon esel szovjet fogság-
ba. Három év Szibéria.

Budapestre betegen, rongyosan, piszko-
san érkezel. A malária és a flekktífusz gyötör.

Csodával határos módon gyógyulsz meg.
A MÁV-nál helyezkedsz el. A vasút helyreál-
lítási munkálatainál dolgozol. Rövid idôn
belül a Debreceni Igazgatóság Osztálymér-
nökségének vezetôje, majd a fôvárosban a
Vasútépítô Üzemi Vállalat fômérnöke leszel.

Ugyanez jellemzô az ERDÔTERV-es
évekre is. Az ERDÔTERV-nél 1963-tól dol-
gozol mint mélyépítési osztályvezetô. Sok
év erdôterves szolgálat után az alumínium-
iparba kerülsz. Az ALUTERV fôosztályveze-
tô-helyetteseként a fél világot bejárod. Min-
denünnen kapok Tôled egy képeslapot.

Lenyûgözô egyéniségeddel mindenkit
meghódítottál. Egy alkalommal, amikor a vi-
segrádi karácsonyi tarokkpartin a 11 éves
Panni lányom házikisasszony volt, odajött
hozzám, és sugárzó, mosolygós arccal kö-
zölte: Apa, én már kiválasztottam a kedvenc
bácsim – és Rád mutatott. Hosszú-hosszú
éveken keresztül minden karácsonyunk és
húsvétunk elôtt csengett a telefon. Felvéve a
kagylót az ismert, a jellegzetes reszelôs orgá-
numú hang közölte: Itt Jenô! És minden szé-
pet és jót kívántál nekünk.

Kedves Jenô Bácsi! Már napok óta ha-
ladsz az elôkészített úton. Lucien Aimè
Duval, a világhírû francia jezsuita szerzetes
mondja egy interjúja alkalmából: Amikor
majd meglátom Jézus Krisztust, köszöntöm
ôt. Jó napot, Monsieur mi Urunk Jézus Krisz-
tus, és megkérdezem Tôle, mit iszunk? Ô
szereti a jókedvet, nyilvános mûködését a
kánai menyegzôvel kezdte és az utolsó va-
csorával fejezte be.

Jenô Bácsi! Katolikus vallásod, hited so-
hasem tagadtad meg. Kérj alázatos fiúi tisz-

gos tisztségviselôire, valamint egyesüle-
ti kitüntetésekre.

A szakosztályülés befejezéseként a
közelgô „Víz világnapja” kapcsán meg-
emlékeztünk annak 1992-ben történt
meghirdetésérôl, az elôzményekrôl, tíz-
éves történetérôl, a világnap jelentôsé-
gérôl és 2002. évi üzenetérôl.

Dr. Kucsara Mihály
* * *

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002.
március 21-én a VERGA Rt.-nél tartott
szakosztályülést. Az összejövetelnek
az adta az idôszerûségét, hogy a
VERGA Rt.-nél a Jásdi II. o. erdészeti
feltáróút földmunkáit nagyon kedvezô
árfekvésben, kotró vezérgépre alapo-
zott technológiával az Osztrák Állam-
erdészet Steinkogl-i Mûszaki Erdésze-
te (Österreichische Bundesforste AG.
Forsttechnik Steinkogl) építi. A kotró
vezérgépre alapozott földmûépítést

Magyarországon erdészeti utak építé-
sénél eddig még nem alkalmazták,
ezért az a szakemberek érdeklôdését
felkeltette. A szakosztályülésen Mé-
száros Gyula vezérigazgató-helyettes
ismertette a feltáróút építésének indo-
kait, majd dr. Kucsara Mihály egyete-
mi docens az út vezetô tervezôjeként a
mûszaki megoldást befolyásoló felté-
teleket, majd magát a mûszaki megol-
dást mutatta be. Ervin Stampfer igaz-
gató a kapcsolatok létrejöttérôl és a
kotrós földmunka elônyeirôl tartott
elôadást. A résztvevôk a terepen is
megismerhették a kotrós útépítést. Az
esôs idôjárásban a földmûvön végig-
sétálva tanulmányozni lehetett a kész
földmû állapotát, majd a kotró által el-
végzett fôbb munkamûveleteket (tus-
kókiemelés, humuszlefejtés, töltésala-
pozás, bevágásnyitás, töltésépítés). A
résztvevôk nem folytattak mélyreható

szakmai vitát a megismert módszerrôl,
azt egy késôbbi idôpontra halasztot-
ták, hogy a benyomások letisztulja-
nak. Egy alapvetô és fontos megállapí-
tás azonban megfogalmazódott: a
mélyépítési terveket csak az építési
technológia ismeretében lehet úgy el-
készíteni, hogy azok a megvalósítás
folyamatát hatékonyan szolgálják. Az
osztrák tervezési filozófia és a kotrós
útépítés az adott geológiai, domborza-
ti és klimatikus viszonyok között be-
vált, annak hazai bevezetése körülmé-
nyeinkhez illesztve elképzelhetô. A
VERGA Rt. dinamizmusának köszön-
hetôen a résztvevôk egy új építési
technológiát ismerhettek meg. Az ér-
dekes és tanulságos szakosztályülésért
köszönetünket fejezzük ki a 21 fô
résztvevô nevében is.

Dr. Kosztka Miklós
a szakosztály elnöke


