
A z EFE Erdőfe l tárás i é s V í z g a z d á l k o d á s i T a n s z é k e : 
Hidegvízvölgyi Hidrometeorológiai Mérőállomás 

(MHM) 1993. évi adatai. Sopron, 1994. 

Napjaink n e m e léggé hangoztatot t , de kétségkívül leg
fontosabb kérdése a v ízkész le t -gazdálkodás ügye . M a g y a r 
ország vízbevétel i lehetőségei nagyon korlátozottak, a ren
delkezésre álló vízforrások egyre gyengü ld mér tékű v ízho
zamokat je leznek, ugyanakkor a mezőgazdaság , a lakosság 
és az alföldi e rdőgazdá lkodás is egyre több vizet kíván. 

Szomorú ismerte téseket lá tunk n e m ri tkán a Duna-T i sza 
közi h o m o k v i d é k kiszáradásáról , alföldi térségeink soroza
tos aszálykárosodásairól , de mindez n e m kerüli el hegy- és 
dombvidéke inke t sem. A felsoroltak kellően indokolják, 
hogy az e rdőgazdá lkodásnak olyan eljárásokat, módszereke t 
kell alkalmaznia, amelyek v ízk ímélők és tekintetbe veszik a 
c sökkenő vízkészleteket . 

Nehezí t i ilyen el járások kidolgozását , hogy az erdőhidro
lógiai kuta tások rendkívül i mér tékben elmaradtak, rengeteg 
az ismeretlen a kérdésben. Igaz, hogy Szőnyi László, bölcs 
előrelátással, több évt izede Mátrafüreden mérőá l lomás t léte
sített az erdők v ízhozamra gyakorol t hatásának, horda lékle-
mosódásának meg i smerése céljából, és az azóta eltelt idő
ben Újvári Ferenc észlelései n y o m á n ebből tá jékozódhat
tunk. E z azonban édeskevés az e r d ő és víz kapcsola tának 
teljes k ö r ű fel tárásához. Ezé r t kell ö römmel üdvözö lnünk a 
most megjelent könyvet . A Rácz Józsefnek és munkatársa i 
nak kezdeményezésé re elindított észlelések h iánypót lók és 
j ó l e ső tudat mos t az e l ső e redményeke t is kézbe venni . A 
pénzhiány, az anyagi nehézségek fékezték a m u n k a indítá
sát. A nehézségeken csak a kutatók akaratereje tudott úrrá 
lenni, és ha n e m is született m é g teljes, az e lképzeléseknek 
megfe le lő rész le tességű e redmény , a biztató kezdetet mos t 
már megítélhet jük. 

A kötet bevezetőjét Kosztka Miklós t anszékveze tő írta, 
ezt követ i Rácz József i smerte tője a kutatási területről, a 
m u n k a céljairól, feladatairól. Majd a gyakorlat i észleléseket 
irányító Kucsara Mihály mutatja b e az észlelőhelyet , telepí
tési helyét . Mentes Gyula docens a digitalizált adatgyűjtés
ről és a h idrometeorológia i á l lomás felépítéséről ad tájékoz
tatást. Végül számos táblázatban az 1993 . évi mérési adato
kat tanulmányozhat juk Kucsara Mihály szerkesztéséhen. 

A könyv mindössze 100 pé ldányban jelent meg . Kár, 
mer t m e g é r d e m e l n é a nagyobb nyi lvánosságot is. ígére tes 
és minden eszközzel támogatásra é rdemes munkáró l tesz ta
núbizonyságot , ennek a vége redménye hasonló észlelőhe
lyek anyagával együt t - szilárd m e g g y ő z ő d é s e m - e lőbb-
utóbb eltüntetheti a szakterület fehér foltjait. 

D r . S z o d f r i d t I s t v á n 

Erdészettörténeti Közlemények XII. 
1994. 

G y e r m e k k o r o m b a n Sebők Zsigmond feledheteüen mesés -
könye - D ö r m ö g ő D ö m ö t ö r mackócsa ládjának kalandjai -
oltották be l ém a Tátra iránti, most ár úgy látom sírig re
ményte len szerelmet . Bartha Dénest és Oroszi Sándort most 
A d y E n d r e fájdalmas hangu la ta és s z a k m á n k gyökerei után 
való érzelmi vágyódás vitte a távoli csúcsok felé. 

Itt tó van a Tátra ölén... 

c ímmel v a d e m e c u m o t áll í tottak össze erdészek számára. A 
Tátrát mutatják be úgy, ahogyan azt Ady láthatta és szellemi 
résztvevőül szegődnek annak a szakmai tanulmányútnak, 
amit ugyanakkor egyesü le tünk tartott ma i erdészetünk iz
m o s o d ó gyökere inek megszemlé lésé re . 

Erdészet i t e rmőhelyként mutat ják b e a Liptói-havasokat , 
a Magas-Tát rá t és a Béla i -havasokat . Részletesen ismertet ik 
növény- és állatvilágát, átfogó képet adnak a rajta akkoriban 
folyt e rdőgazdálkodásról , vadászatról , halászatról és termé
szetvédelemről , majd é lménysze rű utazásra visznek a M a 
gas-Tátra körül . A Vág-vö lgyébe tett kirándulás során bete
kinthetünk a volt kincstári e rdőgazdá lkodás magas színvo
nalába. Végre o lvashatunk valami t a l ikavai kísérletekről, a 
természetközel i e rdőgazdá lkodásunk fossziliájáról, hazai 
szemmel láthatjuk akkori e rdőgazdá lkodásunk magas mű
szaki fejlettségét, amit később csehsz lovák részről csak Ka
réi Mátyás professzornak volt szíve el ismerni (AE 1966). 
Arra járva bepi l lantást kapha tunk a szepesi városok, solté
szek telepítette irtásfalvak és a n é m a barátok völgyének tör
ténelmi szerepébe és élvezhetjük még mai látnivalóit. 

Sokkal több ez a sajnos nem elég publici tást é lvező soro
zat egy ik számáná l - a XII . -nél - , r i tka szakmai csemege, a 
köl tőre való h iva tkozáshoz és az egykori tanulmányutat 
megörök í tőkhöz mél tó m u n k a . S z á m o m r a fájdalmas emlé
kezés - D ö m ö t ö r bácsi és tenyeres- ta lpas neje már nem él, 
Dorka és Zebulon már n e m követ el csínyeket. . . Ajánlom 
mindenkinek , rendelje m e g a k ö v e t k e z ő c ímen: Oroszi Sán
dor, 1367 Budapest , Pf.: 129. 

J é r ó m e R e n é 

Megjelent a szeptember i l apszámunk hátlapján M I É R T 
M Á S ? c ímen meghirdete t t 

dr. Szodfridt István 
ERDÉSZETI TERMŐHELYISMERET-TAN 

c ímű munkája a h i rdetésben megjelöl t kivitelben és m e g 
rendelési feltételekkel. Egyes fejezetek társszerzői: Bidló 
A., Gyurka P.} dr. Kovács G. és neje, dr. Ligetfalussi L, va
lamint Varjú P. Lek to rok voltak dr. Führer E. és dr. Járó 
Z. A borítót Pápai G. színes felvételének felhasználásával 
Kiss I. tervezte. 

A z FM Erdőrendezési Szolgálat kiadásában megjelent 

Halász Aladár 
A MAGYAR ERDÉSZET 70 ÉVE SZÁMOKBAN 

1920-1990 

statisztikai összeáll ítás. A szerzőnek 1960-ban, majd 1966-ban 
megjelent hasonló j e l l egű adatsorai kiegészí tésével összefoglalja 
és le is zárja erdőgazdálkodásunknak a következőktói merőben 
elkülönülni Ígérkező szakaszát. A művet lektorálta dr. Madas A. 
és Fejes L. A könyvben közö l t sz ínes felvételeket Ruttkay L. Mi-
chalovszky /., Körmendi T. é s Pó'ce T. készítették. Ara 350 Ft + 
10% ÁFA, beszerezhető" az FM Erdőrendezési Szolgálatnál (1054 
Budapest, V. , Széchenyi u. 14.) . 



EGYESÜLETI HÍREK 

ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 
Az Elnökség októberi ülésén megtár

gyalta a különböző szervezetek által ösz-
szeállított javaslatokat a tartósan állami tu
lajdonban maradó erdők tulajdonlására és 
kezelésére vonatkozóan. Elhatározta, hogy 
vitaanyagot készít az erdészeti politika 
főbb irányelveiről, melyet a Választmány 
elé terjeszt. 

Az Elnökség az alábbi határozatokat 
hozta: 

1. A Wagner Károly Alapítvány kura
tóriumában az Országos Erdészeti Egyesü
letet Barátossy Gábor képviseli. 

2. A Vadászati és Vadgazdálkodási Alaphoz benyújtandó pályázatokat 
bíráló bizottság tagjának dr. Szikra Dezső főtitkárt fogja ajánlani. 

3. A hivatalokkal, társadalmi szervezetekkel az elnökség tagjai szakte
rületük és eddigi kapcsolataik szerint tartják az összeköttetést. 

Az Elnökség tárgyalt Gararnszegi Istvánnal, az egri helyi csoport 
titkárának a közgyűlésen elhangzott javaslatáról és az alábbiak szerint 
döntött: 

1995. január 1-tól a nyugdíjasok és tanulók tagdíja: 180 Ft/év 
,.Erdészeti Lapok"-kal együtt: 780 Ft/év 
Aktív dolgozók tagdíja: 600 Ft/év 
„Erdészeti Lapok"-kal együtt: 1200 Ft/év 
(Továbbra is érvényes a közgyűlésnek az a határozata, hogy aki nem 

egyesületi tag, csak az „Erdészeti Lapok"-at kéri, azt önköltségi, 1200 
Ft/év áron fizetheti elő.) 

Göncz Árpád köztársasági elnök 1994. október 19-én találkozott a Mű
szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarájának képvi
selőivel a MTESz Kossuth téri székházában. 

E találkozón résztvett és felszólalt Schmotzer András, egyesületünk el
nöke is. Felszólalása a jelenlévők egyértelmű helyeslését és elismerését 
váltotta ki. 

• 
A z Országos Erdészeti Egyesület új veze tőségének címlistája 

SCHMOTZER ANDRÁS - elnök 
M.hely: Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 18. 
Tel.: 36/4112-325, 36/412-958, 36/413-207 
Lakás: 3300 Eger, Koszorú u. 4. Tel.: 36/324-213 

RAKONCZAY ZOLTÁN - általános alelnök 
M.hely: Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. 
Tel.: 99/311-100; közv.: 99/329-840 (fax is) Fax: 99/311-103 
Lakás: 1026 Budapest, Ervin u. 12. Tel.: 135-2994 

VALENTIN KÁROLY - techn. alelnök 
M. hely: Mezőszolg. Kft. 
2376 Hernád Tel.: 29/374-656 
Lakás: 2376 Hernád, Ságvári ltp. E/l. Tel.: 29/374-569 

STEINER JÓZSEF - magánerdő-gazdálkodási alelnök 
M.hely: Erdőfelügyelőség 
3535 Miskolc, Árpád u, 90. Tel.: 46/331-394 Fax: 46/379-648 
Lakás: 3535 Miskolc, Erdész u. 6/d. Tel.: 46/334-447 

DR. SZIKRA DEZSŐ - főtitkár 
M. hely: Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság 
1025 Budapest, Szépvölgyi u. 162. Tel.: 1-188-9599 Fax: 1-188-9545 
Lakás: 2000 Szentendre, Kovács L. u. 4. Tel.: 26/310-706 

DR. CSÓKA PÉTER - főtitkárhelyettes 
M.hely: FM Erdőrendezési Szolgálat 
1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Tel.: 1110-887; közv.: 132-3911 Fax: 1-112-6112 
Lakás: 1028 Budapest, Fuvola u. 7. Tel.: 1-176-8937 

DR. ANDA ISTVÁN - Ellenőrző Bizottság elnöke 
M.hely: ÉRDÉRT 
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. Tel.: 1111-9899 Fax: 153-4557 

_ Lakás: 2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 2. Tel.: 26/398-271 
PÁPAI GÁBOR - Szerkesztőbizottság elnöke 

M. hely: OEE 
1027 Budapest, Fő u. 68. Tel.: 201-7737 (fax is) 
Lakás: 1012 Budapest, Logodt u. 9. Tel.: 175-3834 

DR. MARJAI ZOLTANNE - ügyvezető titkár 
M.hely: OEE 
1027 Budapest, Főu. 68. Tel.: 201-6293Fax: 201-7737 
Lakás: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 15972 hrsz. Tel.: -

BÚS MÁRIA — Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megye régió 
képviselet 
M.hely: Erdőfelügyelőség 
8200 Veszprém, Szt. Margit park 2. Tel.: 88/328-111 Fax: 88/328-830 
Lakás: 8200 Veszprém, Cholnoky u. 18. Tel.: 88/402-070 

SZÓNYI JÁNOS - Baranya, Somogy és Tolna megye régió képviselet 
M.hely: Mecseki Erdészeti Rt. Karászi Erdészete 
7333 Kárász, Ady E. u. 20. Tel.: 72/390-510 Fax: 72/324-143 
Lakás: 7628 Pécs, Árpádtető u. 18. Tel.: 72/327-542 

DR. CZERNY KÁROLY - Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Budapest 
régió képviselet 
M.hely: ARCHITEKTÚRA Kisszövetkezet 
2300 Ráckeve. Peregi Dunasor 30. Tel.: 24/385-056 (fax is) 
Lakás: 2300 Ráckeve, Kossuth u. 93/b. Tel.: 24/385-745 

DR. SZEMERÉDY MIKLÓS - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és 
Szolnok megye régió képviselet 
Lakás: 4032 Debrecen, Kartács u. 5. Tel.: 52/326-952 

HARASZTI GYULA - Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
régió képviselet 
M.hely: Ipoly Erdő Rt. Romhányj Erdészete 
2654 Romhány, Szabadság tér 21. Tel.: 35/355-135 
Lakás: 2654 Romhány, Esze Tamás u. 4. Tel.: -

DR. GŐBÖLÖS ANTAL - Csongrád, Bács-Kiskun és Békés régió képvi
selet 
M.hely: Erdőfelügyelőség 
6000 Kecskemét, József A. u. 2. Tel.: 76/321-477 Fax: 76/321-951 
Lakás: 6000 Kecskemét, Eszperantó u. 15. Tel.: 76/324-746 

• 
Az Erdővédelmi Szakosztály 1994. szeptember 15-16-án, a Kisalföldi 

Erdészeti és Faipari Rt. területén tartotta szokásos évi szakmai találkozóját. 
A rendezvényen 48 fő vett részt. Első nap a Mosonmagyaróvári Erdészet 
területén a Szigetközben jártunk. Dr. Magas László vezérigazgató a deré
kerdei vadászházban köszöntötte a megjelenteket, köztük Schmotzer And
rást, az OEE elnökét. A Szigetköz bemutatása a Dunakiliti víztározó, illet
ve az egész vízlépcsőrendszer ismertetésével kezdődött. A szemléletes el
őadást Láng István, a dunakiliti üzem vezetője tartotta. Ezután a Dunakili-
ti-Kisbodak szakaszon végigutazva szemléletes képet kaptunk a Duna 
egyoldalú elterelése következtében kialakult lehangoló állapotokról. A be
járás során Fittler Ottó erdészeti igazgató bemutatta a Mosonmagyaróvári 
Erdészetet. Magyar Zoltán és dr. Tóth József a nemesnyár klónkísérletet, 
illetve a szigetközi erdővédelmi mérőhálózatot, valamint a 16x16 km-es 
EVH adatokat ismertette. 

Visszatérve Mosonmagyaróvárra egy, a másnapi terepi bemutatáshoz 
kapcsolódó előadás hangzott el: dr. Vargyas Csaba, a CONT-ECO Kft. 
ügyvezető igazgatója bemutatta az elektromos-napelemes vadkárelhárító 
kerítésrendszert. - Vacsora előtt dr. Hajdú Frigyes ny. mezőgazdasági aka
démiai tanár hangulatos séta keretében mutatta meg a város nevezetessége
it. 

E havi s zámunk szerzői 

Bárányi Katalin PÁP Visegrád 
Bessenyei István erdőmérnök Sepsiszentgyörgy 
Finta István erdőmérnök Verpelét 
Hajdú Tibor ETI Zalaegerszeg 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Kalmár János MÁFI Budapest 
Kató Pál erdőmérnök Győr 
Kádár Zsombor erdőmérnök Marosvásárhely 
Madas András erdőmérnök Budapest 
Márk Miklós erdőmérnök Bereck 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Salamon Ferenc tanár Csernáton 
Szendreiné dr. Korén Eszter ERTI Budapest 
Szendrődi László EFE Sopron 
Tompa Károly EFE Sopron 
Tóth János erdőmérnök Franciaország 



Másnap az Észak-Hansággal ismerkedtünk a Jánossomorjai Erdészet te
rületén. A térség gazdálkodását és erdővédelmi gondjait Nusszer György 
erdőművelési műszaki vezető ismertette. A nemesnyárasokban észlelt bak
tériumos megbetegedésről dr. Varga Ferenc tanszékvezető egy. docens tar
tott előadást. A CONT-ECO Kft. által felállított napelemes vadvédelmi ke
rítést ezúttal a helyszínen mutatta be dr. Vargyas Csaba. 

A másfélnapos rendezvény közös ebéddel zárult Jánossomorján, ahol 
Csontos István műszaki vezérigazgató-helyettes a házigazdák nevében kö
szönt el az Erdővédelmi Szakosztálytól. 

Dr. Tóth József 
szakosztálytitkár 

• 
A sárospataki és a miskolci helyi csoportok szeptember 13-án Ohu-

tában közös rendezvényként szakmai napot szerveztek. 
A program keretében: „A magántulajdonon alapuló erdőgazdálkodás le

hetőségei" témakörben Steiner József Bedő-díjas erdőmérnök, a miskolci 
erdőfelügyelőség igazgatóűja az OEE alelnöke tartott előadást. 

A résztvevők (85 fő jelent meg) között szép számmal voltak erdőbirto
kossági társulati vezetők, magánerdő-tulajdonosok, szövetkezeti vezetők, 
polgármesterek és jegyzők. 

Megjelentek az ÉSZAKERDŐ Rt. vezetői, a Miskolci Erdőfelügyelő-
g, a Miskolci Erdőtervezési Iroda és több erdészeti igazgatóság képvise-

ői. 
A rendkívül színvonalas előadást konzultáció követte, amely folytató

dott az újhutai üdülő éttermében fehér asztal mellett is. 
Úgy gondoljuk, hogy helyi szinten a kapcsolatfelvétel az egyesületünk 

zömében állami alkalmazott tagsága és a magánerdő-tulajdonosok között 
igen jól sikerült. 

Helyi csoportjaink szívesen várják tagjaik sorába a térség magánerdei
nek tulajdonosait és szakembereiket. 

Meggyőződésünk, hogy nagymultú szervezetünk keretei között megta
láljuk az együttműködés lehetőségeit Észak-Magyarországnak ebben a tér
ségében. 

Pálmai István, 
a sárospataki helyi csoport elnöke 

• 
A Gépesítési Szakosztály 1994. szeptember 22-én, Bábolnán tartotta 

soros ülését, ahol 
- Lukács Péter üzemvezető tájékoztatást adott a Bábolna Rt. Központi 

Gazdaság Erdészeti Üzemének felépítéséről, 
-Csontos István műszaki vezérigazgató-helyettes pedig a Kisalföldi Er

dő Rt.-nél folyó erdőgazdasági tevékenység műszaki hátteréről, illetve az 
Rt. fejlesztési elképzeléseiről. 

Az előadások és az azokat követő vita egyértelműen szükségesnek tar
totta az erdőgazdasági tevékenység gépesítési hátterének folyamatos fej
lesztését, a gépek tulajdonlását és a gépüzem kivitelezési módjait illetően 
azonban megoszlottak a vélemények. 

Az ülésen továbbá tájékoztató hangzott el: 
- az erdészeti gépeket is forgalmazó TRIEX Kereskedelmi Kft. tevé

kenységéről (a tájékoztatót Johann Ortner és Szendrői Gyula urak tartol
ták); 

- az MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottsága által 
szervezendő Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás előkészületeiről (a tanács
kozás, amelyen kellő számú jelentkező esetén külön erdészeti gépesítéssel 
foglalkozó szekció is lesz, 1995. január 17-18-án Gödöllőn kerül megren
dezésre); 

- az Országos Erdészeti Egyesület dobogókői vándorgyűléséről, vala
mint 

- a FAGOSZ által október 5-re szervezett zirci MITSUBISHI szakmai 
bemutatóról, amelyen személygépkocsik, terepjárók és tehergépkocsik mel
lett erdészeti daruk (PALFINGER és EPS ILON típusok) is bemutatásra ke
rülnek. 

A szakosztály-ülésen 27 fő volt jelen, akik közül Czágásch József, Gál 
Imre, dr. Horváth Béla, Káldy József Majoros Gábor, Majtényi László, dr. 
Marosvölgyi Béla, dr. Mátrabérczi Sándor, Menyhárt Pál, Rákosi József 
Szabó József, Szamosi Ferenc, dr. Tóth József és Vargovics József vett részt 
a napirendi pontokat követő vitában. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-titkár 

O 

Pilisi helyi csoport 
Helyi csoportunk ez évben is megrendezte az immár sok éve hagyomá

nyos besorolt műszaki nyugdíjasok találkozóját. 

A Valkói Erdészet vezetője és munkatársai nagy szeretettel fogadták 
nyugdíjasainkat. A kitűnően megszervezett program, a látnivalók bemuta
tása a figyelmes házigazda meglepetése volt. 

Nemcsak a vadászház bemutatása, a vadászat eredményeinek ismerte
tése, hanem az erdészet átfogó munkájának bemutatása is nagy tetszést ara
tott. 

Külön színfoltja volt a programnak az 1848-as honvédsírok megmuta
tása a helyi múzeum igazgatójának ismertetésével. 

A találkozó fehér asztal mellett ért véget, ahol a barátok, egykori mun
katársak elbeszélgettek, felelevenítették emlékeiket, közös élményeiket. A 
hangulat kitűnő volt. 

A remek szervezés, ellátás, a gazdag program Csonka Tibor erdészet
vezető és munkatársai gondos munkáját dicsérik. Köszönet érte. 

ö 

A nagykanizsai helyi csoport 30 fős étszámmal 1994. október rl-én 
tanulmányúton vett részt Dél-Burgenlandban. Megtekintettük Rechnitzben 
az 1000 ha-os Batthyányi Erdészetet, Deutschmaiktban egy 600 ha-os úr
béri erdőt, Pinkafelden az Osztrák Állaerdészt egy erdészkerületét, (Jnter-
kohlstáttenben egy apírék alapú falusi hőközpontot, ami 28 családi ház hő-
ellátását biztosítja. 

A résztvevőkre jó benyomást tettek a látottak és hallottak, mivel így 
egymás után tapasztalva a sajátosságokat, képet alkothattak a különböző tu
lajdon- és gazdálkodási formákról. A tartalmas programot a Burgenlandi 
Erdészeti Egyesület részéről Dipl. Ing. Fríedrich Prandl kolléga szervezte. 

• 
Az Erdőfeltárási Szakosztály 1994. október 13-14-én 21 fő részvéte

lével a Zalai Erdészeti és Faipari Rt. szervezésében az erdőgazdaság terü
letén megtartotta idei harmadik ülését. A kihelyezett ülés megnyitása után 
Horváth Ferenc vezérigazgató-helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd 
rövid tájékoztatót tartott az rt. helyzetéről és a megoldandó problémákról. 
Ezt követően André Béla osztályvezető főmérnök részletesen ismertette a 
ZEFAG Rt. erdőfeltárásának múltját és bemutatta jelenlegi helyzetét. Be
számolójából kitűnt, hogy a korábban jelentős útépítési kapacitással rendel
kező erdőgazdaságnál a pénzügyi helyzetből adódóan az erdészeti útépítés 
gyakorlatilag megszűnt. Ez maga után vonta a korábban jól működő útépí
tési szervezet leépülését is. Az rt. jelenleg nem rendelkezik azokkal a mű
szaki és szervezeti feltételekkel, amely meglévő úthálózatának fenntartásá
ra elegendő. A vállalat hosszú távú érdekeit szem előtt tartva az erdőfeltá
rást sürgősen tovább kellene folytatni. Ennek alapfeltétele, hogy ismét ki
alakuljon az erdőfeltárási beruházások támogatásának rendszere. A terepi 
bejáráson dr. Mátrabérczi Sándor erdészeti igazgató a földutak szakaszos 
javítására jól használható dorongul építési módszert mutatott be. 

A szakosztály tagjai a második napon meglátogatták a maribon erdé
szeti igazgatóságot. A szakosztályt fogadta E. Trafela igazgató. Az igazga
tóság munkájáról tartott tájékoztató után a szakosztály tagjai végigutaztak 
egy integrált feltárási feladatokat ellátó feltáróhálózaton, majd egy kötélda
rus közelítést tekintettek meg. 

A szakmailag tartalmas és jó hangulatú szakosztályülés megszervezésé
ért köszönet illeti Tihanyi Gyulát, a helyi csoport titkárát és Várhelyi József 
erdészeti igazgatót. 

Dr. Kosztka Miklós 
• 

Augusztus 30-án reggel eligazításon tudtam meg, előző nap este agy
vérzést kapott az Ultrái kerületet vezető erdészünk: BALÁZS ISTVÁN. 
Sajnos, olyan súlyos volt az állapota, hogy szeptember 3-án éjjel végleg el
távozott közülünk. Olyan kollégától búcsúztunk, akinek életpályája egye
nes volt. Az erdészeti technikum elvégzése után gyakornokként kezdett a 
Tanulmányi Állami Erdőgazdaságnál. Kinevezett erdészként Röjtökön dol
gozott, majd ott lett fácántelep-vezető, azután pedig kerületvezető vadász. 
1966-ban került Sopronba, a Hegyvidéki Erdészethez... és 1994. szeptem
ber 3-án a sors pontot tett a felsorolás végére. Pontot, visszavonhatatlant. 

Kevés beszédű, zárkózott volt, érzéseit, mélyebb gondolatait ritkán is
merhettük meg. Mégis azt mondom, egy szín tünt el az életünkből. Balázs 
Pista egyéniség volt a maga módján, hozzá tartozott a régi erdészgeneráci
óhoz, amit mi fiatalok, már csak hírből ismerünk. Mindennapi életünkbe vi
dámságot és változatosságot jelentettek időnként és ritkán elejtett, de akkor 
nagyon találó és egyem megfogalmazásai. Ezek a szállóigék tovább fognak 
élni velünk, naponta fogjuk használni azokat úgy, hogy évek múltán azt 
sem tudjuk már, ki mondta először. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1964 óta volt tagja. Kerek 30 év. 
És csak kerek 50 évet élhetett, ennyit engedett neki a sors... Nyugodjék bé
kében! 

Roth Matthaea 


