
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 4. szám (2004. április) 137

A folyó év március 10-i Küldöttköz-
gyûlés napirendje szerint döntés
született az elnökség 2003. nov. 4-én
hozott határozatáról. A Kitüntetési
Szabályzat módosítására az elnökség a
felsõfokú végzettséggel nem ren-
delkezõ (napi szóhasználatban és a
továbbiakban: technikus) tagok Bedõ-,
illetve Kaán-díjas elismerési esélyének
növelése érdekében terjesztett elõ – az
E.L-ban is közölt – javaslatot.  Tudniil-
lik, pl. a tavalyi évet megelõzõen 7 éve
kapott díjelismerést technikus tagtár-
sunk. Azt is tudni kell, hogy a
kötelezettségek és jogok tekintetében
homogén egyesületben a technikusok
több, mint felerészben (2003.) alkot-
nak sajátos csoportot (a megjelent
küldöttek között 4 fõ szavazatra jogo-
sult technikust számolhattunk). Per-
sze, az egész tudnivaló akkor ér
valamit, ha belátjuk, amit több küldött
is nyomatékkal hangsúlyozott, hogy

nagyszámú technikusunk között is
található az adott szinten rendre elis-
merésre méltót produkáló. 

A napirend megvitatása számos
nézõpontot ismertetett meg, az alap-
szabályi keretet súroló, átlépõ, és/
vagy a  díjelismerést illetõen kire-
kesztõ álláspontoktól a helyi csopor-
tok/régiók hatékonyabb elõkészí-
tõ/javaslattevõ  szerepét hangsúly-
ozó, vagy az elnökségi javaslatot vál-
tozatlanul/próbaévre elfogadni java-
soló álláspontokig. A vita második
köre után az álláspontokat szondáz-
tató dr. Péti Miklós alelnök az elnök-
ségi javaslatot 3/5, a változatlan
Kitüntetési Szabályzatot 2/5 közeli
támogatással vetette fel szavazólapra.

A titkos szavazás eredményeképpen
a 3/5 közeli arányban támogatott vál-
tozatlan Kitüntetési Szabályzat érvényét
fogadta el a Küldöttközgyûlés.

Apatóczky István 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Központi Könyvtára január 15-én
emlékkiállítás megrendezésével tisztel-
gett dr. Hiller István könyvtári fõigaz-
gató munkássága elõtt. A kiállítás a
fõigazgató születésének 70. és halálá-
nak 10. évfordulója alkalmából került
megrendezésre. Dr. Hiller István fõigaz-
gató munkássága idején került
felépítésre az Egyetem új könyvtára.
Ekkor került kialakításra a könyvtár új
rendszere, a szakgárda kiépítése,
bõvítése, ekkor szerzett nagyobb ran-
got magának a könyvtár kutatómunkája

és vált lehetõvé a könyvtári állomány
gyarapítása. Mastalír Ernõné dr. a
könyvtár jelenlegi fõigazgató asszonya
által szervezett ünnepségen a szép
számmal összegyûlt emlékezõ közön-
ség elõtt prof. dr. Faragó Sándor rektor
mondott emlékbeszédet. A rendezvényt
megtisztelte Walter Dezsõ Sopron
Megyei Jogú Város polgármestere is,
jelezve azt, hogy a város kiemelt
szerepet szán az Egyetemnek és benne
könyvtárának a városfejlesztésben.

Kép és szöveg: Ormos Balázs
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A kincstári erdõgazdaságok vadászatá-
nak hasznosítása (111 – 122. p.)

„Amiként holtnak találjuk az erdõt vad
nélkül, azonképpen elhibázottnak tartjuk
az olyan állapotot, a hol a vad meggátolja
a gazdaságot abban, hogy az erdõnek
fontosabb nemzetháztartási hivatását ér-
vényesítse. Utóvégre is manapság, és
fõleg a kincstári erdõgazdaság nem lehet
elsõ sorban a vadért és a vadászatnak, de
szolgálhat, sõt szolgálnia kell arra is, hogy
benne vad is legyen és vadásszanak.

Mert végeredményben mégis csak ugy
áll a dolog, hogy a vadászat elsõ sorban
szórakozás és csak másodsorban lehet jö-
vedelmezési ág is, míg az erdõ és az ab-
ban üzött gazdaság éppen a legmûveltebb
nemzeteknél és éppen azok kincstári bir-
tokain elsõrendû gazdasági tényezõ.”

Illés Nándor: Erdészek háza (159 –
161.p.)

„Ha meggondolja az ember, mennyi
pénzt gyûjtöttünk össze mi szegény er-
dészek! Mennyi szép és hasznos alapít-
ványt hoztunk létre, még pedig jórészt
humánusat! Bátran telhet el szívünk
büszkeséggel és bizalommal.

… oly feleletet adni, a mely megnyug-
tasson, bátorítson s akkor – azt hiszem
– akadnak férfiak, a kik élére állanak a
dolognak s megvalósítják az eszmét, a
magyar erdészek fillérei pedig elkezde-
nek gurulni a gyüjtõ medencze felé.

A háborúhoz nemcsak pénz kell –
rosszul mondta Montecuccoli – de jó és
tapasztalt hadvezér is.”

Az Erdõ 1954. évfolyama
1-2. szám, március

Tömpe István: Az erdõgazdaság fela-
datai… (1- 5.p.)

„Az erdõgazdaság az ország faanyag-
szükségletét még csak részben tudja ki-
elégíteni. Ezzel a helyzettel meg nem bé-
külhetünk. Ismerve Európa és a világ fa-
készletét és a növekvõ igényeket, helyes
és szükséges, ha a magyar erdõgazdaság
azt a célt tûzi ki maga elé, hogy belátha-
tó idõn belül annyi fa termelését biztosít-
ja, amivel jelentõs mértékben kielégíti a
lakosság és a népgazdaság igényeit. Er-
re, hazánk adottságai mellett, mód van.”

A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és  lejegyezte:

Riedl Gyula és dr. Sárvári János


