
Az Erdõmûvelési Szakosztály április 11-én
tartotta vezetõségválasztó ülését. 

Bús Mária leköszönõ szakosztályel-
nök foglalta össze az elmúlt négy év
eseményeit, szakmai munkánk eredmé-
nyeit.

A 110 tagot számláló szakosztály min-
den évben 2-3 alkalommal tart általános
érdeklõdésre számottartó terepi progra-
mot, mely a szakmai ismeretterjesztésen
túl a baráti kapcsolatok ápolására, kialakí-
tására is alkalmas. 

Szerény költségvetésünkbõl hozzájárul-
tunk az Év fája kiadványok nyomdai költ-
ségeihez. A jó példa ”ragadós” – azóta
ugyanis több erdõgazdaság is vállalta egy-
egy fafaj kiadásának támogatását. Így sike-
rülhet lefaragni az elmaradást. 

A szavazás szünetében elõadást hall-
gattunk még a „Természetes felújítás a ge-
netika szemszögébõl” címmel, Bach Ist-
ván OMMI-munkatárstól.

A jelenlévõk választása alapján az új
szakosztályelnök Urbán Pál lett, aki az
Egererdõ Zrt. termelési osztályvezetõje. A
titkár ismét Reményfy Rita, a Mátrafüredi
Erdészet mûszaki vezetõje. 

Az új vezetõség és mindannyiunk nevé-
ben köszönjük Bús Mária szakosztályelnöki
munkáját, azt, hogy az Erdõmûvelési Szak-
osztály jól mûködõ, új utakat keresõ szak-
mai mûhely maradt, „AHOL JÓ LENNI”! 

Rostáné Reményfy Rita

Bemutatkozik az Erdõmûvelési
Szakosztály új vezetõsége

A leköszönõ Bús Mária munkáját a
legmesszebbmenõkig elismerve, célul
tûzzük ki annak méltó folytatását.   

Programjainkra várjuk a téma iránt
érdeklõdõket. Nyitni szeretnénk az ország
azon részein dolgozó Kollégák felé is,
akik eddig a szakosztály iránt kevésbé
érdeklõdtek. Szívesen látunk jelenleg

nem szakosztálytagokat, és számítunk új
tagokra is. A sikeres, nagy érdeklõdésre
számot tartó programokhoz nélkülözhetet-
len a Kollégák téma- és programajánlata.
Nem csak a szakma szûk területére korlátoz-
va a figyelmet, felvállaljuk az ültetvényszerû
erdõgazdálkodástól a „természetközeli” szá-
laló üzemmódig terjedõen szakmai progra-
mok szervezését.

A gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb
információcsere végett szeretnénk áttérni
az elektronikus levelezésre azon Kollé-
gákkal, akik rendelkeznek e-mail címmel. 

Az OEE jelenleg készülõ honlapján ter-
vezzük egy Erdõmûvelési Szakosztály link
megnyitását, ahol bárki tájékozódhat a Szak-
osztály eddigi és tervezett programjairól.

Az erdész szakma – különösen a közér-
dekû erdõgazdálkodás – érdekében szeret-
nénk hatékonyan közremûködni az OEE ci-
vil érdekérvényesítõ tevékenységében.

Rostáné Reményfy Rita
titkár

Urbán Pál
elnök
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Ki nem álmodott gyermekkorában a
„mesebeli mindentudó varázsceruzáról”?
Ez az egyszerû kis tárgy, mely az emberi
életbe szerényen beleilleszkedett, kül-
földi termékként került hazánkba.

1795-ben Conté Miklós francia mû-
szerész találta fel a ceruzagyártás módját.
Möller János 1818-as könyvében az író-
eszközt „Plajbász”-nak nevezi, és azt írta,
hogy porrátört ólom, kénkõ és szén ve-
gyületébõl állítják elõ a ceruza „belet”.

Fáber János nürnbergi nagyiparos
receptje már módosult. Grafit és agyag
keverékkel hozta létre a „ceruzabél”
anyagát. Majd a méretre vágott belet
1500 fokos kemencében hevítették. Az
így edzett ceruzabelet végül két árkolt
és enyvezett puhafa csíkokba szorítot-
ták. A fa felületét színes lakkal, felirattal
és márkajellel látták el.

A ceruza keménységi fokát jelölték,
H=kemény, B=puha betûjellel.

A betû melletti számjegy – 1, 2, 3, 4
– pedig a grafit négy keménységi foko-
zatára utal.

A „tintaceruza”, a kék-piros vagy pi-
ros-zöld ceruza a postahivatalok min-
dennapos íróeszköze, a Posta Múzeum
különleges szép darabjai, de a
ceruzagyûjtõk fõ darabjai is.

Világhírûvé váltak a „Faber”, „Staedtler”
(alapítási éve 1662), „Hardtmuth-Koh-I-
Noor” ceruzák. Majd az „Elsõ Magyar Író-

szergyár”, betûjele „E*M*T”. A ceruza kel-
lékeihez tartozott a hegyezõ, ironhe-
gyezõ, azaz az „irongyalú” és egy kúpos
fémhenger – ironvédõ –, másik neve
ironhosszabbító, nagyszülõk még ma is
használják a ceruzahegy védésére. A pa-
pírboltok új árukínálata, a töltõceruza
1915-tõl jelent meg. A napjainkban oly hí-
res Sharp Electronics Corporation számí-
tógépgyártó cég hírnevét 1915-ben a
töltõ-ceruza gyártásával indította el.

A ceruzához késõbb írógépírás javí-
tásához radír, törlõgumi, „radiergumi”,
vakarógumi tartozott.

Schuler írószergyáros hirdette ezt a
nélkülözhetetlen kis írószer terméket. A

„Magyar Ruggyantaárugyár” „MRG” je-
lével és védjegydíszével vált ismertté az
iskolapadban. De közkedveltté a ceru-
za végére szorított fémhengerbe illesz-
tett radírral gyártott ceruza vált. Az író-
gépírás idõszakában pedig keskeny,
körlap alakú radír volt a kedvelt. Ennek
középrészén lyukasztott fémlap volt a
zsinór részére: hogy el ne guruljon,
„pórázra” kötötték. A mai ifjúság az illa-
tosított, színezett, egész furcsa formájú
radírgumik között válogathat, amely a
gyûjtõk számára nem kis körültekintést
igényel.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Ceruza és „plajbász”

Íróvesszô és viasztáblát tartó lány
pompei-táblakép

FABER Lothar (1817–1896)
ceruzagyáros

Megújuló Szakosztályvezetés


