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tatói tevékenységnek. Ez a felismerés éb-
reszthetett reményt arra bizonyos lobby-
csoportokban, hogy a K+F jobb kapcso-
latot találhat a kereskedelmi hasznosulás-
sal, állami tõkével, de az õ közremûködé-
sükkel, felügyeletükkel és legfõképpen
irányításukkal. A Világbank szerint a szo-
rosabb kapcsolat létrejöttében a kormá-
nyoknak is szerepet kell vállalni. Rend-
ben, de amennyiben közpénzbõl finan-
szírozzák ezt a fajta szerepvállalást, akkor
csak szoros szakmai, társadalmi kontroll
mellett képzelhetõ el a jövõben. Nem me-
rülhet ki az állam szerepe abban, hogy
hangzatos, de eleve triviális, gyakran pár-
huzamos (ál)kutatásokra hatalmas össze-
geket utaljon ki. A kutatás eredményében
és eredménytelenségében is, az állam-
nak, a közösségnek is, de a (csak)
nevében kockázati magántõkének is ré-
szesülnie kell olyan arányban, amilyen
arányban azt finanszírozta. A kutatás fo-
lyamatát és a juttatott pénzeszközök fel-

használását az államnak joga és kutyakö-
telessége folyamatosan ellenõrizni arra
választott szakmai kuratóriumon keresz-
tül. Az állam, a közösség lehetõsége azt
eldönteni, hogy az eredménybõl a részét
értékesíti-e a magánszféra felé, vagy fo-
lyamatos bevételi forrásként megtartja.

Ha a gazdaságpolitikusok úgy dön-
töttek, hogy az erdõnek a versenyszférá-
ban a helye, és láthatóan rá is kényszerí-
tik erre a szerepkörre, akkor teljesen
más pozíciót elfoglalva, más felfogással
kell odaülnünk a tárgyalóasztalhoz.  

Amennyiben a politikának nem len-
ne beleszólása, valószínûleg (remél-
hetõleg) lenne egy kellemes mellékha-
tása is a megoldásnak, hogy  vége le-
hetne a közvéleményt és sok esetben a
szakmát is joggal irritáló politikusi va-
dászatoknak is. Azoknak is, amelyekrõl
a közvélemény nem is értesül. Nem
kényszerülnénk ezek elnézésére. Gon-
dolom ezzel a megoldással a Parlament

képviselõinek Vadászklubja is egyetért
és „lelkesen” támogatni fogja. Ez nekik
is „érdekük” lenne, igaz így ritkábban
kerülnének az újságok negatív hírolda-
laira. Viszont jobban ügyelhetnének a
szakmai és etikai normák betartására.

Nemcsak a természetnek, az erdõnek
a létfeltétele a megújulás, hanem az abból
élõ társadalmi rétegeknek, vezetõknek is.
Ehhez azonban a közélet szereplõinek jó-
zan belátása és akarata is szükségeltetik, a
pillanatnyi egyéni érdekek kissé háttérbe
szorításával. De be kell látni a szakmának
azt is, hogy példát kell vennünk, el kell
kezdenünk a szálaló, de akár a csoportos
felújító vágást is. A megújuláshoz az
erdõben is hozzátartozik az ön- és feltisz-
tulás képessége õsidõk óta. Mi sem kerül-
hetjük ki. Az erdõgazdaságok vezetése és
ezáltal – ami a legfontosabb – a szakmánk
ne legyen kiszolgáltatva a mindenkori
aktuálpolitikának. 

Istvánffy László

A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépisko-
la  2005-ben ünnepelte az erdészeti ok-
tatás Szegeden  való megjelenésének
50. évfordulóját és az errõl beszámoló
írásban (Erdészeti Lapok. 2005. szept.)
szóltak az elsõ itt végzõ – még Debre-
cenbõl átjött – osztályról.

E történeti hõskor osztályai közül
már jelentkeztek az elõttünk lévõk, az
itt kezdõk közül az elsõk (EL. 2004.
dec.), a negyedikek (EL. 2005. ápr.), az
ötödikek, (elõször, EL. 2003. szept.), és
most mi is bemutatkoznánk, a második

Szegeden kezdõ osztály, az l956-ban in-
dulók és l960-ban erdésztechnikusi ok-
levelet  szerzõk. (Most volt a rendhagyó
találkozásunk.)

32-ten végeztünk, egy magyar kártya
csomagnyian, milyen élet-lapokkal?

Az iskola akkori tanárai közvetítette
szellemiségét és a diákéletet már szinte
tökéletesen megidézték elõttünk a jel-
zett színes írásokban.  Mi is hálával gon-
dolunk nagyszerû tanárainkra, – akiket
meghatottan láttunk újra a filmen, az is-
kola jelenlegi igazgatója – a mi kedve-

sen szigorú tanárnõnk fia – Halápi Nán-
dor jóvoltából. A régi iskolánk gondo-
zott, korszerûen átalakult termeiben jár-
va emlékeztünk.

Szeretnénk itt név szerint megemlé-
kezni eddig elhunyt nyolc osztálytár-
sunkról, mivel többüknek talán ez lesz
az egyetlen szakmai búcsúszó: elõször
Elek Imre, majd Joó Pál, Farkas József,
Barotányi György és Papp István er-
désztechnikus, Tamássy György õr-
nagyként, Újvári Miklós agrármérnök-
ként és Waldmann Gábor földrajz-bio-
lógia szakos tanárként távozott el közü-
lünk.

Betegsége miatt nem lehetett a talál-
kozón két társunk, köztük sajnos az
ebbõl az iskolából kinövõ, talán leg-
eredményesebb sportoló, Ölveti László.
Õ a szabadfogású birkózás lepkesúlyá-
ban  három országos bajnoki címig
(l965, l966 és l969/52 kg-ban), váloga-
tottságig, a karlsruhei l966-os EB-n IV.
helyezésig és az l965-ös manchesteri vi-
lágbajnokságon bronzéremig jutott el.

Keresgéljük, mi is lehetett az osztá-
lyunk megkülönböztetõ sajátossága?

Elõször, talán éppen az ötvenhatos-
ságunk. Az, hogy az iskola legfiatalabb-
jaiként, a beilleszkedés kezdetén ért el
bennünket és zúgott el felettünk az
l956-os forradalom. Mindnyájunkat be-
folyásolt, kit csak megérintett, kit pedig
robbanásszerûen felnõtté avatott a tör-
ténelem sodra. 

A szegedi hangulatról, az országban
elõször itt megalakult MEFESZ-rõl
(Magyar Egyetemisták és Fõiskolások

A  szegedi másodikok,
a legkisebb 56-osok
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Szövetsége), a szegedi egyetemisták
szerepérõl írt Szolcsányi János akadé-
mikus: Szegedi szikra gyújtotta fel az
’56-os forradalmi lángot címmel (Magyar
Nemzet, 2005. nov. 3.) és ugyanerrõl
Stefka István (MN. 2006. ápr.22.): Egy a
százezerbõl címen.

Az osztályunk másik sajátosságának
látjuk, hogy széles sávban szóródva ju-
tottunk el más szakmák felé.

Ehhez a négy végzett lányunk sorsa
adalék lehet: Margit és Zsóka, akik a
gyakorlatban is küzdõ, helytálló
„erdésznõk” egyik elsõ lépviselõi –
közgazdasági képesítéssel kiegészülve

végezték eredményes munkájukat, ki-
egyensúlyozott életvitellel. Viola ré-
gész tudós lett. Olga valószínûleg Ku-
bában él.

Az osztályból az eddig említetteken
kívül egy állatorvos (egyetemi oktató is),
egy vegyész (szintén egyetemi ember
gyógyászati laborban), egy jogász (még
vámtiszt és ott tanár is), még két agrár-
mérnök (az egyik kárszakértõ is) és egy-
egy pénzügyi-számviteli és vendéglátó-
ipari fõiskolás lett.

Maradtunk azért az erdészetnél és
közelében is – ha eléggé szétszórtan is:
hárman erdõmérnökként (egyikük még

közgazdászként is) és a többiek külön-
féle kiegészítõ tanulmányok (munkavé-
delem, faipar stb.) után erdésztechni-
kusként igyekeztünk becsülettel szol-
gálni a magyar erdõket, változatos
szektoraiban, vagy az erdészeti igazga-
tásban, jelentõsebb beosztásokban és
közkatonaként is egyformán.

Volt fõvadász, most sikeres vállalkozó
társunk elegáns vendéglátásával zárult a
találkozónk Szõregen, – „cimbora azt kí-
vánom élj soká!” Ehhez, – mindazokkal
együtt, akik megtekintik itt megmutatott
mai magunkat – jó szerencsét!

Csuka Imre

Reprezentatív környezetben, a tatai
olimpiai edzõtáborban került megszer-
vezésre a XI. Erdészeti Sportnapok, az
Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszer-
vezete és a Vértesi Erdõ Zrt. szervezésé-
ben. A sporttalálkozón több mint 400
erdészeti dolgozó vett részt. A rendez-
vényen Egyesületünket Schmotzer
András alelnök és Ormos Balázs fõtitkár
képviselte. Most a sportolás helyett a
kapcsolatok építésén volt a hangsúly.
Mint megtudhattuk, Schmotzer András
alelnöknek is szerepe volt a sportese-
mény elindításában. Az erdészet terüle-
tén sok rendezvény kerül megszerve-
zésre évente. Ezek többségén az alkal-
mazottak vagy diplomások vettek részt.
A szakszervezettel összefogva egy
olyan rendezvény elindításán kezdtek
dolgozni, melyen többségében a fizikai
dolgozók vesznek rész. Ez lett az erdé-
szeti sportnap, melyet több mint tíz éve
gondoz a szakszervezet, összefogva a
rendezésben valamelyik erdõgazdaság-

gal. He bele gondolunk, hogy a Ván-
dorgyûléseinken hétszáz fõ szokott
részt venni, igen komoly rendezvény-
nek tekinthetõ a sportnap. Ez a rendez-
vény megtartotta egyszerûségét, baráti
jellegét és olcsóságát. A sportnap talál-
kozót jelent az ágazati felsõvezetõknek
is. Többször felvetõdött a beszélgetések
folyamán, hogy célszerû volna teljessé
tenni az erdõgazdaságok részvételét a
sportnapon. Megérdemlik alkalmazot-
taik, vállalkozóik is, hogy évente részt
vehessenek egy országos rendezvé-
nyen. Ugyancsak örömmel töltené el a
jelenlévõket, ha minden erdõgazdaság
vezetõje(i) megjelennének a rendezvé-
nyen. Az ÁPV Zrt. részérõl Koleszár Ist-
ván ügyvezetõ igazgató, a Vértesi Erdõ
Zrt. vezetése részérõl Holdampf Gyula,
az igazgatóság elnöke és dr. Széles Atti-
la vezérigazgató köszöntötte a megje-
lenteket, köztük a fõszervezõt, Müller
Gáborné fõkönyvelõt. 

A sportnapon megjelent az OEE új

szakosztályának az Erdei Sportok Szak-
osztályának vezetõje Gerely Ferenc, aki
szándékát jelentette be egy általuk kifej-
lesztett sport bevezetésére. Ez tájfutással
összekapcsolt sport, melyet a rendezvé-
nyek helyszínén tartanának. Azért is
lenne népszerû, mert a lefutott sport-
ágak után a versenyzõk program nélkül
maradnak és szükséges egy olyan sport-
ág, mely alkalmat ad a szurkolásra és az
együttlétre. Reméljük, a jövõ évi sport-
napon már az új sportág versenyzõit is
köszönthetjük a versenyeken. 

Gratulálunk a szervezõknek és min-
den résztvevõnek, kiemelten a nyerte-
seknek. A csapatversenyt az ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. nyerte, második a Mecseki
Erdészeti Zrt., harmadik a Vértesi Erdõ
Zrt. csapata lett. 

A sportnapokat színesítette, hogy
éppen Tatán edzett a labdarúgó váloga-
tott. Sportolóink szívesen készítettek
közös fényképeket a hírességekkel. 

Kép és szöveg: Ormos Balázs

XI. Erdészeti Sportnapok Tatán


