ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS
Főtitkári beszámoló
(1999. március 25. - április 16.)

Március 25-én került felavatásra Sop
ronban hivatalos nevén az Egyetemi Mű
velődési Ház, de a mai egyetemi ifjúság
szóhasználatában is a KISZ ház, mások
szerint a „KISZ house". A Hallgatói Önkormányzat vezetésé
vel történt felújítás összege elérte a 9 millió Ft-ot. Egyesüle
tünk 2 5 0 ezer Ft-tal támogatta az építkezést. A felújított épü
letet dr. Környei László oktatásügyi helyettes államtitkár adta
át Matáncsi János erdőmérnök-hallgatónak, a H Ö K elnökének.
Egyesületünket az ünnepségen főtitkárunk képviselte. Az esti
házavató szakestet megtisztelte dr. Pokorni Zoltán oktatásügyi
miniszter, dr. Szájét- József Sopron országgyűlési képviselője,
dr. Gimesi Szabolcs polgármester és m é g több helyi és orszá
gos személy.
Március 30-án tartotta a M T A Erdészeti Bizottsága éves
nagyrendezvényét, a III. Országos Erdő-, Vad- és Fagazdaság
tudományi Fórumot, melyre zsúfolásig megtelt az Akadémia
díszterme. Egyesületünk elnöke a plenáris ülésen „A kutatási
eredmények gyakorlati hasznosítása" témakörben tartott előa
dást. Felkért hozzászólóként dr. Péti Miklós magánerdő alel
nökünk szólt a magánerdő-gazdálkodásban szükséges tenniva
lókról.
Az O E E kommunikációs stratégiájának megszervezéséről
folytatott tárgyalást egy magánvállalkozóval Egyesületünk el
nöke és főtitkára.
Március 30-31-én tartotta az Erdőművelési Szakosztály ki
helyezett ülését a Kemenesi Erdészetnél, az Ipoly Erdő Rt.-nél.
A rendezvény központi témája a természetközeli erdőgazdál
kodás volt, mely a frissen alakult Pro Silva Hungária közhasz
nú egyesülettel közösen került a terepen bemutatva és kiérté
kelve. A z új egyesület elnöke Varga Béla erdőmérnök, egye
sületünk egykori alelnöke Ormos Balázs főtitkárunkkal való
h o s s z ú és t a r t a l m a s m e g b e s z é l é s k a p c s á n m i n d k é t fél az
együttműködés megteremtése mellett szólt. Gratulálunk az új
egyesület létrehozásához, eredményes munkát kívánva! (A té
mára m é g visszatérünk.)

Április 8-án Káldy József elnök a Tatabányai HCs rendez
vényén vett részt. Megtekintette az öregek otthona céljára fel
ajánlott régi vadászházat Oroszlány térségeben (részletesebb
információ később).
Április 6-9. között tartotta az. Erdészeti Erdei Iskola Szak
osztály a IV. magyar-német Természet-, Erdő- és Környezet
védelmi Szemináriumát Sopronban Roland Migende, Egyesü
letünk tiszteletbeli tagjának, főtanácsosnak a segítségével a
Kaán Károly Természetismereti és T o v á b b k é p z ő Központ szer
vezésében. A rendezvényt megtisztelte Káldy József elnökünk
is. (Részletes beszámoló készül.)
Április 9-én megkezdődött a F ő utcai O E E irodák átalakí
tása, felújítása. Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy az ideiglenes
iroda a III. emelet 3 4 9 . sz. szobában van, a telefon- é s a fax
számok nem változtak. Köszönet illeti dr. Marjai Zoltánné
ügyvezető titkárt és Mester Gézánét az előkészítő munkák el
végzéséért.
Április 12-én főtitkárunk az MTESz területi egyesületi ap
parátusi értekezletén vett részt.
Április 15-én Egyesületünk elnöksége a Soproni Egyetem
Erdőmémöki Karának dékánja meghívására az Egyetem rektori

tanácstermében ülést tartott. Dr. Faragó Sándor dékán részle
tesen ismertette a kar tevékenységét, dr. Koloszár József rektor
az Egyetem jövőjéről, uz integráció állásáról adott tájékoz
tatást. Káldy József elnökünk megköszönte a meghívást és is
mertette a közelmúlt egyesületi történéseit. Az Egyetem és az.
O E E az alábbi területeken szándékozik együtt dolgozni: az
O E E internetes megjelenítése az Erdészeti Múzeumban, az
O E E markánsabb megjelenítése, októberben időszakos kiállí
tásszervezés az OEE-ről, W O O D - T E C H - e n való részvétel, er
dészeti továbbképző központ létesítése, szakosztályokban az
Egyetem oktatóinak, kutatóinak részvétele, hallgatói alcsoport
alakítása, Hallgatói Önkormányzattal való szerződés tartalmi
megvalósítása, előadások vállalása a HCs-okban, O E E fiók
könyvtár létesítése.
Elnökségünk ülésén a következő napirend volt és az alábbi
határozatok születtek:
1. P R O SILVA Európa tagsági jogának átadása a megala
kult P R O S I L V A H U N G Á R I A részére. (Később bővebb be
számolót adunk közre. Választmány hatásköre.)
6/1999. (április 15.) határozat: Az Elnökség egyhangúan
úgy döntött, hogy javasolja a Választmánynak a tagsági j o g
átadását a P R O S I L V A H U N G A R I A - n a k , egyben eredményes
együttműködést kíván (7 fő volt jelen, szavazott 7 fő).
2. 7/1999. (április 15.) határozat: Az Elnökség egyhangú
an úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló 1,12 millió Ft a be
adott igények mérlegelése és a helyi támogatási lehetőségek
arányában legyen szétosztva a HCs-ok és szakosztályok között.
Ezzel az Elnökség a 4/1999. (március 17.) számú határozatát
módosítja. (Jelen volt 7 fő, szavazott 7 fő.)
Tájékoztatásul közöljük az elnökségi tagok és a szakosztá
lyok kapcsolattartási listáját.
Káldy József elnök
Informatikai Szakosztály
Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály
Dr. Viharos Zsolt alelnök Erdővédelmi Szakosztály
Erdei Vasutak Szakosztály
Dr. Péti Miklós alelnök
Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztály
Répászky Miklós alelnök Erdőművelési Szakosztály
Táj- és Környezetfejlesztési Szakoszt.
Ormos Balázs főtitkár
Magán- és Társult Erdó'gazd. Szakoszt.
Erdőfeltárási Szakosztály
Bogdán József régióképv. Fakereskedelmi Szakosztály
Erdőrendezési Szakosztály
Balogh László régióképv. Vadgazdálkodási Szakosztály
Erdészeti Gépesítési Szakosztály
Bak Júlia régióképv.
Erdőhasználati Szakosztály
Gábor Gusztáv régióképv. Erdők a Közjóért Szakosztály
Puskás Lajos régióképv. Oktatási Szakosztály
Dr. Szikra Dezső SzB elnök Erdészettörténeti Szakosztály

4. A szakosztály célja

FELHÍVÁS
Tisztelt Kollégák!
Az erdészeti szakképző intézmények és az Agrárkutatási Intézet
képviselői február 17-én kinyilvánították szándékukat, hogy meg
alakítsák az Országos Erdészeti Egyesület

OKTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁT.
A megalakulást a Választmány március 24-én jóváhagyta.
A szakma és az erdészeti szakoktatás közötti elszakadás mára
már szakadékká mélyült. A távolodást a magyar szakképzés át
szervezése fokozta. Alig tudunk valamit egymás gondjairól, igé
nyeiről, eredményeiről. A szakmának - az iskolák finanszírozási
rendjéből következően - nincs meg a szükséges befolyása a szak
képzésre.
A szakosztály legfőbb célkitűzése, hogy a szakadék csökkenjen
és a szakképzés ne csak mint az „iskola piac" tagja állítson elő
„terméket" (amelyet a szakma mint „vevő" vagy megvesz, vagy
nem vesz meg), hanem valóban az erdőgazdálkodás számára ké
pezzen szakembereket.
Hogy mindez megvalósulhasson, feltétlenül szükséges, hogy ne
csak a szakképző intézmények vegyenek részt a Szakosztály mun
kájában, hanem a gyakorló életben dolgozó szakemberek is. A
szakadék két pontját összekötő hídnak nemcsak az egyik hídfőjét
akarjuk kiépíteni.
Kérünk ezért minden Kollégát, gyakorlati szakembert, mi
nél többen csatlakozzanak Szakosztályunkhoz!
A szakosztályba belépni egyszerű írásos nyilatkozattal lehet, a
név, lakcím, telefonszám megadásával.
A szakosztály terve az idei esztendőben egy oktatási fórum
szervezése (októberben), ahol a szakképzési intézmények beszél
nének gondjaikról, helyzetükről, az erdészeti szakoktatás helyéről
a magyarországi szakképzésben. A következő esztendőre más ren
dezvények mellett hasonló nyílt fórumot tervezünk, ahol a szakma
gyakorló oldala mutatná be igényeit a szakoktatással szemben.
A szakosztály alakuló ülésén vezetőséget választott:
Elnök: dr. Folcz Tóbiás igazgatóhelyettes (Roth Gyula Erdé
szeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium, 9400 Sopron, Szent
György u. 9.)
Elnökhelyettes: dr. Faragó Sándor dékán (Soproni Egyetem,
Erdőmérnöki Kar, Sopron, Ady E. u. 5.)
Titkár: Andrásiné dr. Ambrus Ildikó igazgató (Bedő Albert Er
dészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom, Kiss F. krt. 76.)
A jelentkezéseket a vezetőség valamelyik tagjának kérjük el
juttatni.
Az erdészeti szakoktatás jobbátételének reményében várjuk a
jelentkezéseket.
Üdv az erdésznek:

Dr. Folcz Tóbiás
szakosztályelnök

a
Alapító okirat
Az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabálya 25. § ( 1 ) be
kezdés alapján alulírottak szakmai szakosztályt alakítunk.
1. A szakmai szakosztály neve: Oktatási Szakosztály.
2. A szakosztály jogállása: Az Oktatási Szakosztály az Orszá
gos Erdészeti Egyesület szakmai szakosztálya. Alapítására és mű
ködésére vonatkozóan az Országos Erdészeti Egyesület Alapsza
bályát magára nézve kötelezőnek tekinti.
3. A szakosztály pecsétje: Kör alakú bélyegző, a külső kerületén
Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Szakosztály felirat kívülbelül szegéllyel, a belső mezőben erdészcsillag.

- Tömöríteni az Országos Erdészeti Egyesület szakoktatásban
dolgozó, a szakoktatás iránt érdeklődő és azért felelősséget érző
tagjait.
- A szakosztály teremtsen fórumot a szakképzés és a szakmai
társadalmi egyesület számára a közös véleményalkotásra és érdek
egyeztetésre. Adjon lehetőséget arra, hogy a szakma megismer
hesse szakképzési intézményeinek helyzetét, működését, célkitű
zéseit. Adjon lehetőséget arra, hogy a szakképző intézmények
megismerhessék a szakma igényét, elvárásait.
- Adjon folyamatos tájékoztatást az egyesület számára - szük
ség esetén az elnökségnek - a szakképzés helyzetéről, adjon vé
leményt a szakmát érintő szakoktatási kérdésekben.
- Mint az Országos Erdészeti Egyesület szakmai szakosztálya
legyen véleményező, tanácsadó szervezet, amely részt vállal a
szakoktatást érintő államigazgatási döntések előkészítésében.
Biztosítson konzultálási és véleményalkotási lehetőséget a szak
képző intézményeknek a szakoktatás rendszerét, szervezetét és mű
ködtetését érintő kérdésekben.
- Adjon teret a szakképző iskolák egységesebb szemléletének
és együttműködésének erősítésére.
- Biztosítson lehetőséget széles körű és rendszeres tapasz
talatcserére a szakképzési intézmények, az erdőgazdálkodók (rt.-k,
társulások, egyének), a hivatali szervezetek (FVM, ASZI, NSZI,
...), valamint egyéb intézetek (ERTI, Agrárkamara, FAGOSZ, ...
között.
- Működjön együtt az Oktatási Szakosztály az Egyesület azon
szakosztályaival, amelyek iskolarendszerű és iskolarendszeren kí
vüli oktatással foglalkoznak, illetve bármely szakosztályával, ha
az szakterületének oktatási kérdéseivel foglalkozik.
- Támogassa a szakképző intézményekben működő kutatási
munkát a szakmai oktatás fejlődése érdekében.

5. A szakosztály tagjai
A szakosztálynak tagja lehet az Országos Erdészeti Egyesület
tagja, aki ezt a szándékát írásban kinyilvánítja, és a szakosztály
működési szabályait elfogadja.
Az Oktatási Szakosztálynak alanyi jogon tagja valamennyi alsó,
közép- és felső fokú erdészeti szakképző intézmény vezetője, vagy
annak képviselője, az intézmény azonban ezzel a jogával nem kö
teles élni.

6. A szakosztály működése
A szakosztály céljainak elérését, feladatának ellátását értekez
letein, ülésein, rendezvényein, illetve a tagok folyamatos munká
jával valósítja meg.
A szakosztály rendezvényei nyíltak. A rendezvényekre a szer
vező meghívja a szakmai főhatóságokat, az érintett oktatási intéz
mény fenntartóját, az Erdészeti Hivatalt.
Az éves munka értékelésére és a következő évi munkaterv el
fogadására a szakosztály évente egy alkalommal, december-január
hónapban év végi értékelő ülést tart. A szakosztály folyamatos
működéséről a vezetőség gondoskodik. Tevékenységéről az évközi
rendezvényeken, de legalább az év végi értékelő ülésen beszámol
a szakosztálynak.

7. A szakosztály vezetősége
A szakosztály vezetősége 3 főből áll:
- elnök
- elnökhelyettes
- titkár
A vezetőséget tisztségviselőnként a szakosztály tagjai egyszerű
többséggel, titkos szavazással választják.
A vezetőség megbízatása 4 évre szól. Az Egyesület minden
tisztújító közgyűlését megelőző 6 hónapon belül kell a szakosztály
új vezetőségét megválasztani.

Budapest, 1999. február 17.

FOLYAMATOSAN BELÉPŐ ÚJ TAGOK: Klein Zsolt (Veszprém FM HCs), Szilágyi Gábor (Visegrád HCs), Oroszt Gábor,
Tóth Orsolya Csoór Ildikó, Bujnóczky Zalán, Kladiva Tamás, Jakab Lénáit, Hacskó Péter (Mátrafüred HCs), Fenyősmé dr. Hartner
Anna Pataki Tamás (Kaposvár HCs), Juhász Zsolt, Iván János, Gál József (Sárospatak HCs), Bezeczky Gergely (Balassagyarmat
HCs) Csorba István (Gödöllő HCs), Kovács Miklósné, Gál Sándor (Zalaegerszeg HCs), Ludmerszki János, Nemes Sándor, Sőrés
Imre.'Medvegy András, Száraz Sándor, Tóth István, Nagy István (Szolnok HCs), Szabó Zoltán, Zimbrán Mihály (Gyula HCs), Tóth
Ágoston (Baja HCs), Aradi Zoltán (Győr Eg.HCs).

Beszámoló
az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi Csoport 1999. április 8-án tartott évadnyitó rendezvényéről
Az egyesület helyi csoportja a Vértesi Erdő Rt. Pusztavámi Erdészeténél tartotta idei első ülését.
A megjelenteket Kubinyi Balázs, a Pusztavámi Erdészet vezetője és a helyi csoporttitkár üdvözölte.
Káldy József országos egyesületi elnök tartotta az első napirendi pontot, a megújult O E E eddigi, illetve tervezett prog
ramjáról. A részletes és színvonalas tájékoztató, valamint a feltett kérdés megvitatása után Schweighardt Ottó, a helyi csoport
elnöke köszöntötte az elnököt, megköszönve a tájékoztatót, valamint a tagság részvételét, és sok sikert kívánt a valóban szép
és tartalmas egyesületi program megvalósításához.
Ezek után rövid vadgazdálkodási, illetve a tavalyi, Miskolcon rendezett sportnapokról szóló videofilmek megtekintésére
került sor.
Ebéd előtt kulturális programra is lehetőség nyílott, a csókakői várrom megtekintésével egyetemben, ahol Sörédi úr a helyi
„ v á r v é d ő ' csoport elnöke, valamint a Vértesi Helyi Csoport elnöke kalauzolta a megjelenteket, jóleső érzéssel felmelegítve
a törökkori magyar történelem és a mintegy vele karonfogva járó üdvtörténet történelmi emlékeit.
Az igazán pompás ebéd után nagyon kellemes titkári és elnöki - feleségeik tiszteletére választott - borok fogyasztása
közepette hasznos, nagyon komoly szakmai beszélgetéssel fejeztük be idei első egyesületi összejövetelünket.

Schweighardt Ottó
H.Cs. elnök

•

Tájékoztató

A Pilisi Helyi Csoport elmúlt évi programjából

Az OEE Szeniorok Tanácsa (SzT) 1999. március 17-én az
ERTI tanácstermében tartotta az ez évi első kibővített ülését. Az
SzT elnöke az üdvözlő szavak után ismertette a napirendet, mely
nek fő témájaként az erdészeti kutatás jelenlegi helyzetének és
jövőjének megismerését, megvitatását jelölte meg. Felkérte dr.
Führer Ernő főigazgatót, hogy a tanácskozást indító előadását tart
sa meg. A főigazgató ismertette a kutatással foglalkozó, a törté
nelem során többször is megváltozott elnevezésű intézmények tör
ténetét, megemlékezett a még ma is élő, már sok éve nyugdíjba
vonult, de a szakunkban még mindig aktívan munkálkodó termő
helyfeltáró, erdőművelő, erdővédelemmel, ökológiával és erdőhasználattal foglalkozó, hazai és nemzetközi elismerést szerzett ku
tatókról. Drámai szavakkal ecsetelte, hogy 1990 óta az állami tá
mogatás évről évre csökkenő értékű, ezért a kutatás igényelte jó
szakemberek megtartása, a kiesettek pótlása anyagi okok miatt
egyre megoldhatatlanabbá válik. Egyes kutatási területeket, mint
az erdőhasználatot, a műszaki kutatást meg kellett szüntetni, az
ökonómiait pedig jelentősen csökkenteni. Az ERTI éves működési

Az „ÉV ERDÉSZE A PILISI PARKERDŐNÉL" díjat szép
bronz plakettel és jelentős pénzjutalommal első ízben Bakó Zsig
mond kerületvezető erdész vehette át. A pilisvörösvári kopárfásítás
1993-ban leégett, a 100 ha-os területen értéktelenné váló faanyag
felszámolásában és újraerdősítésében sziszifuszi munkát végzett és
végez kollégánk.
KÁRPÁTALJA ÉS KÁRPÁTOK bérceinek bevétele helyi cso
portunknak nagy vállalkozása volt ezen az áldott időjárású héten.
Ez a rendezvényünk az OEE Erdők a Közjóért Szakosztállyal kö
zös szervezésben zajlott. Meghirdetésekor attól féltünk, hogy
negyven jelentkező sem lesz. Végül is 82 fővel - tagtárssal és
hozzátartozóval, két vállalkozó szellemű buszvezetővel, és 2 Ika
rus 250-es busszal vágtunk neki a mai Ukrajna változatos minő
ségű útjainak, csodálatos szépségű tájainak. Sokak számára isme
retlen, többek számára ismerős, egyeseknek ifjúságukat jelentő tör
ténelmi földrajzi egységnek. Beregszász-Nagyszőlős-Huszt-TécsőAknaszlatina-Visk egykor virágzó városait, várait jártuk be Kovács
Sándor és Bakura-Sándor helyi tanáremberek idegenvezetésével.
Természetesen Szolyván, a szomorú „malenkíj robot' áldozatainak
emlékhelyét és Verecke híres szorosát sem kerültük el. A Tisza akkor még csendes folyócska - a Nagyág, a Tarac, a Talabor fo
lyók vizének káprázatát is magunkba szívtuk, Óriási maradandó
élményt nyújtott a Szinevéri tó, a Faúsztatási Múzeum, a rahói
térségben a Fekete- és Fehér-Tisza forrása és a hozzájuk vezető
kalandos „fakaruszos", platós utazások. Többek számára az O l ü m 
poszi ködbe burkolódzó Hoverla 2061 m magas csúcsának meg
mászása sem jelentett akadályt. Nem maradhat ki a felsorolásból
a tiszabogdányi őserdő 30-35 rű'-es fenyőfái, bükkjei, óriási szil
jei. Ezekre a helyekre, ekkora csoporttal nehéz lett volna eljutni
Iván Voluscsuk, Lazuckin György rahói bioszférás kollégák jó
szándékú vezetése nélkül.
A nemzeti tudatunkat erősítő - magyar vonatkozású - szobrok,
emlékművek megkoszorúzása között szerényen lapul a Fekete-Ti
sza forrása fölött található emlékkő, amely Tisza Lajos, egykori
egyesületi elnökünk, 1898-ban felavatott és a rongálások után erő
sen felújításra szoruló emléktáblája. A hegymászás, a kalandos út
fáradalmait pihenve a selymes füvű mezőben Oroszi Sándor mél
tatta a grófot. Beszélt nekünk a száz évvel ezelőtti vándorgyűlésről
is. A Hoverla patak folyóvá duzzadó szakaszánál Tóth Imre bá
tyánk emlékezett a negyvenes évek eleji faúsztatásokra.
Szállodai elhelyezésünk elfogadható, étkünk jó, magyarok-ru
szinok vendégszeretete emberséges volt.
Az előre jelzett és bebizonyosodott nagy megpróbáltatások és
nagy élmények útjáról mindannyian szerencsésen, egészségesen,
lélekben gazdagodva tértünk meg.
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költségének csak 39%-át biztosítja a költségvetés. Ez még az al
kalmazottak bérét sem fedezi. 61%-ot a szerződéses kutatásokból
kell előteremteni. E lehetőségek feltárása egyre nagyobb energiá
kat köt le, mert az erdészeti rt.-k kutatási igényeit a mindenkori
gazdasági helyzet és az rt.-k rövid távú anyagi érdekei határozzák
meg. Jelenleg az Intézet fenntartása kül- és belföldi pályázatok
elnyerésével és néhány jobban prosperáló erdészet rt. megrende
lésével oldható meg.
Az ERTI által jelenleg kutatott témakörök a következők:
- A természetszerű és kultúrerdők ökofiziológiája
- Az erdészeti génmegőrzés, a gyorsan növő fafajok termesz
tése
- Ökoszisztéma szemléletű erdőművelés
- Ökoszisztémák egészségi állapotának monitoring rendszerű
megfigyelése
- Ökoszisztémák egészségi állapotát befolyásoló tényezők okokozati összefüggéseinek vizsgálata
- A többcélú erdőgazdálkodás ökonómiai kérdései
- Környezetfejlesztés, területhasznosítás
Az előadottak vitájában a 22 résztvevő közül dr. Ghimessy

László, Jancsó Gábor, Zathureczky Lajos, dr. S. Nagy László, dr.
Erdős László, dr. Király Pál, Zágoni István és Beró Csaba vett
részt. A hozzászólók többek között felvetették a török mogyoró
telepítésének szükségességét, a megtermelt fa jobb hatásfokú hasz
nosítását, az új telepítések előtt annak eldöntését, hogy távlatban
mely fafajok feldolgozása és értékesítése oldható meg, miként le
hetne az erdészeti szakemberek tudását külföldön is értékesíteni?
Belföldön az erdészeknek összefogva foglalkozniuk kellene a
„Zöldek" tevékenységének helyes irányba terelésével. Be kellene
jobban kapcsolódni a tájhasznosítási kérdések megoldásába, az er-

dőtörvény módosításával helyre kellene tenni az ültetvényszerű er
dőgazdálkodást. Meg kellene oldani, hogy a felhalmozódott, érté
kes kutatási eredményekhez a magánerdő-birtokosok is hozzájut
hassanak. Az erdészet legyen egységes az alternatív földhasznosí
tás terén és kapcsolódjon be az. agrárosok ez irányú tevékenysé
gébe. A társadalmi szervezeteknek, pl. az OEE-nek kezdeményez
nie kellene, hogy a „Szövetség az Erdőkért" szervezet hozzon létre
egy az ERTI tevékenységét támogató kutatási alapot.
Dr. Führer Ernő válaszai után az SzT elnöke tájékoztatta a
megjelenteket az SzT folyamatban lévő ügyeiről:
- Korábbi javaslatunkra az OEE elnöke lépéseket tett a Soproni
Egyetem elnevezése tárgyában. Ismertetésre kerültek a javasolt el
nevezésváltozatok.
- Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület Tiszteletbeli
Tagok és Szeniorok Tanácsának elnökével tárgyalások folynak az
intenzívebb együttműködésről annak az 1988-ban az OMBKE és
az OEE akkori elnökének írásbeli megállapodása alapján, amellyel
létrehívták a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök Veteranisszimuszok
Körét.
- Az SzT és más erdészeti szervek javaslatára az OEE elnök
sége létrehívta az „Erdészcsillag Alapítvány"-t, amely hivatva lesz
megoldani az elaggott, egyedül maradt erdész szakemberek s öz
vegyeik gondjait. Az alapítvány kuratóriumában való részvételre
az SzT elnöke felkérést kapott.
- Az OEE közhasznú szervezetté válva négy táji alelnökből és
az SzT elnökéből álló „Szociális Bizottság"-ot hozott létre. Ez a
Bizottság az Szja-ból az OEE részére felajánlott összegekből éven
te több százezer forintos segélyt ítél oda az arra rászoruló erdé
szeknek.
- Az MTESz Aranydiplomás Mérnökök Köre keretében mű
ködő Szociális Bizottság, amelyben az OEE-t az SzT elnöke kép
viseli, 1999-ben is intézi az arra rászorulók méltányossági alapú
nyugdíjemelését és évenkénti egyszeri segélyezését. 1999-ben
azok az erdészeti nyugdíjas műszakiak és özvegyeik kérhetnek
méltányossági alapú nyugdíjemelést, akik több mint három éve
mentek nyugdíjba, akik három éven belül nem részesültek méltá
nyossági alapú nyugdíjemelésben, és akiknek házaspár esetében
az együttes havi nyugdíja nem haladja meg a 38 400 Ft-ot, egyedül
élés esetében a 30 700 Ft-ot.
- Az SzT négy tagja részt vett annak a hat fős munkabizott
ságnak a munkájában, amelyik az OEE Erdők a Közjóért Szak
osztálya kezdeményezésére megszövegezte az OEE elnöke részére
azt a tervezetet, amelyet javasoltunk megküldeni a FVM minisz
terének a mezőgazdaság által gazdaságosan nem művelhető terü
letek erdőtelepítése tárgyában.
- Az SzT tagjai az ülésre meghívott Beró Csabánál, az FVM
OEE helyi csoport titkáránál jelentkezhetnek a Nyírségbe közösen
tervezett szakmai útra. Az ERTI főigazgatója meghívására az SzT
tagjai f. év áprilisában vagy májusában részt vehetnek a Sárvári
Kísérleti Állomásra tervezett szakmai úton.

Dr. Szász Tibor,
az SzT elnöke

- Szeptember 2-án Kapuváron tartottunk ankétot, ahol „A fa
feldolgozás helyzete és fejlesztési irányai a Kisalföldi EG Rt. te
rületén" volt a téma. Megtekintettük a próbaüzemét tartó kapuvári
fűrészüzemi beruházást és a programot kiegészítettük a vitnyédi
Göbös majorban újonnan létesült vaddisznóskert meglátogatásával
és ismertetésével.
- Október 9-10-én a Kecskeméti társ Helyi Csoportot láttuk
vendégül Ravazdon.
- O k t ó b e r 16-17-én bonyolítottuk le csoportunk tapasz
talatcseréjét a Szombathelyi Erdőgazdaság Rt. területére A Sárvár
Farkaserdőben és az Őrségben tartalmas, kellemes programot ál
lítottak össze vendéglátóink.
- Október 5-11. között ismét megrendezésre került az „Erdők
hete"; minden erdészet tartott valamiféle rendezvényt a környeze
tében lévő iskoláknak, gyerekeknek. E sorozat keretében a győri
Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolával közösen konferenciát
szerveztünk „Egészségfejlesztés" címmel a környezeti nevelésről.
Az előadást is tartó Kocsis Mihályon kívül ezen is szép számmal
vettek részt kollégáink.
- Tovább ápoltuk más országok erdészeivel a kapcsolatokat.
Ennek keretében idén erdélyi (Parajdi erdészettől) kollégákat lát
tunk vendégül, illetve a Mosonmagyaróvári Erdészetnél dolgozó
kollégák tettek viszontlátogatást náluk. A Ravazdi Erdészet kép
viselői németországi tanulmányúton jártak, valamint egy csopor
tunk horvátországi szakmai utazást tett.
- Idén is folyamatosan foglalkoztunk a kisalföldi erdők, az er
dőgazdálkodás múltjának feltárásával. Kutatási, bemutatási tevé
kenységünk folyamatos, a történelmi, fotó- stb. anyagok felkuta
tása, rendezése kisebb-nagyobb lendülettel folyik. Az OEE veze
tősége az erdészeti emlékhelyek felmérésére akciót hirdetett, mely
nek során 22 objektumról tudtunk beszámolni, kitöltve az adatla
pot és térképet, esetlegesen fényképanyagot is mellékelve hozzá.
Ide tartozik, hogy szeptember 17-én Szanyban kopjafát állítottunk
Tóth Jenő erdőmérnök, egykori szanyi erdőgondnok emlékére.
- Idén az OEE vezetősége kezdeményezte a nehéz körülmé
nyek között élő idős nyugdíjas kollégák, erdészeti dolgozók támo
gatásának felkarolását. A körzetünkben összegyűjtött 25 nyugdíj
emelési és segélyezési kérelmet továbbítottuk a nyugdíjintézethez.
Az OEE által elbírált és adott segélyezés keretében tőlünk 18 je
lentkező régi dolgozónkból 5 fő kapott egyszeri pénzbeli segítséget
(egy-két 10 ezer Ft-ot személyenként). Ezt a segélyezést az OEE
az Szja 1%-ából felajánlott összegekből valósította meg.
- Az MTESz-szei is igyekeztünk tartani a kapcsolatot. Részt
vettünk több helyi és országos rendezvényén. Pl. november 3-án
a Tudomány Napja alkalmából rendezett 50 éves jubileumi kon
ferenciáján, ahol az OEE-ről mint egyik alapító tagról és második
legidősebb tagegyesületről dicsérőleg emlékeztek meg.
- December 16-án tartottuk hagyományos évbúcsúztató záró
rendezvényünket, melyen összegeztük s értékeltük végzett mun
kánkat, helyi pályázatokat hirdettünk meg, úti beszámolókat néz
tünk és hallgattunk meg, majd felvázoltuk a következő évi terve
inket.

Greguss László Géza
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OEE H.Cs. titkár

Az OEE Győri Erdőgazdaság Helyi Csoport 1998. évi
tevékenysége

n

- Február 4-i rendezvényünkön az egyesületben zajló tisztújí
tási folyamat részeként tartottuk meg a helyicsoport-választásokat.
Ugyanekkor ankétot is tartottunk: „Az erdőről és az erdő védel
méről, valamint a természet védelméről szóló törvények szabta kö
telezettségek a kisalföldi erdőművelők számára" címmel.
- Február 20-án tartottuk a hagyományos győri erdészbált.
- Március 11-én házigazdái és tagtársaink (Kocsis Mihály, Ma
gyar Zoltán, Széphalmi László) révén tevékeny résztvevői is vol
tunk Ravazdon az „Erdészeti Erdei Iskolák" Szakosztály rendez
vényének
- Május 22-23-án 11 fővel vettünk részt Nagykanizsán a Ván
dorgyűlésen és az OEE tisztújító közgyűlésén. A különféle szak
osztályok életében, azok rendezvényein rendszeresen részt vet
tünk.

Megdöbbentve ért bennünket a hír, hogy Genáhl Mátyás fővadász szolgálata teljesítése közben egy véletlen baleset folytán
1999. január 21-én életét vesztette.
Alig múlt 47 éves, amikor egy eltévedt golyó az életét kioltotta.
Már gyermekkorában édesapjával járta az erdőt, aki a Vaskúti Va
dásztársaság elnöke volt. Tanulmányait az általános iskola elvég
zése után így természetesen a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Tech
nikumban folytatta. Technikusi oklevelét megszervezve a Gemenci
Állami Erdő és Vadgazdaság - ma Gemenc Rt. - területén he
lyezkedett el vadászként, majd később fővadászi munkakörben.
1999. január 27-én temették el Baján. Utolsó útjára családja,
volt osztálytársai, tanárai, munkatársai és vadászvendégek kísérték.

GENÁHL MÁTYÁS (1951-1999)

Dudás Pál

TATA CREW CAB turbó diesel 4X4
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A világ harmadik legnagyobb járműgyártó
csoportja, a TATA konszern autógyártó társa
ság mintegy 60 országba exportálja járműveit.
A magyarországi vezérképviseletet ellátó
SWISSCAR Rt. révén a hazánkban még kevéssé
ismert márka egyre népszerűbb nálunk is. Je
lenleg két típusa van itthon forgalomban.
A T A TA 2. 0 D diesel p i c k - u p egy már be
vált, praktikus, 950 kg összteherbírású, robosztus
felépítése ellenére meglepően mozgékony ha
szonjármű, ami jól bírja a gyűrődést, erről tanús
kodnak a járművet nap mint nap használók is.
A duplakabinos, összkerékmeghajtású
T A T A t u r b ó d i e s e l 4X4 c r e w c a b igen

sokoldalúan használható, a munkában és a
szabadidőben egyaránt. A tágas és kényelmes
kabin 5 személyes, míg a raktérben 8 5 0 kgnyi áru szállítható. A haszonjármű a z ország
utakon és a földutakon egyaránt könnyen kor
mányozható, a z igény szerint kapcsolható fe
lező, valamint a z automatikusan működő,
részlegesen önzáró hátsó differenciálmű pe
dig a Különlegesen nehéz helyzetek leküzdésé
ben segít.
A TATA haszonjárművek esetén nem csu
pán a menet- és rakodási tulajdonságok kü
lönlegesek, hanem kategóriájuk legkedvezőbb
árú autói közé tartoznak.

«1» TATA
T A T A t u r b ó d i e s e l 4X4 c r e w c a b 3
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Emlékeztető az Erdészeti Lapok 1999. április 13-i
szerkesztőbizottsági üléséről
(szerkesztett

változat)

Tájékoztatók, bejelentések
A március 24-i Választmányi ülés elfogadta Járási Lőrinc szer
kesztőbizottsági tagságát, így ezen az ülésen már üdvözölhettük
körünkben. Létszámunk 14 fő lett.
Az EL főszerkesztői tisztségére kiírt pályázatra Ormos Balázs
és Pápai Gábor nyújtott be pályázatot. Az Elnökség tagjai el
lenezték a főtitkári és a főszerkesztői tisztség összevonását és
azt javasolták, hogy vállalkozási formában Pápai Gábor töltse
be a főszerkesztői tisztséget. Az elnök döntése: Pápai Gábor
1999. december 31-ig betölti a tisztséget és legkésőbb december
első felében eldől, hogy a későbbiekben folytatódik-e az együtt
működés. Az Elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a fő
szerkesztői munkát és az elnök folyamatosan konzultál a főszer
kesztővel.
A jelenlévők megerősítették az alakuló ülésen már elhatározottakat: meg kell őrizni a főszerkesztő szuverenitását és az SzB
nem kíván közvetlenül belefolyni az egyes lapszámok összeál
lításába.
Az egyes lapszámok értékeléséről tovább folyt a vita. Altalános
vélemény volt, hogy egy-egy lapszám értékelésének nincs sok
értelme, ilyenkor csak a nagyon kirívó dolgokkal lehet vagy
érdemes foglalkozni. Legalább fél évet várni kell, hogy párhu
zamot lehessen vonni az elmúlt évi (évek) és a mostani félév
tendenciái között, illetve meg lehessen ítélni, hogy elhatározá
saink visszatükröződnek-e a lapban.
Kitüntetési javaslatunkat a Díjbizottság nem vette figyelembe
az Alapszabályra hivatkozva, amely a HCs-ok és a SzO-ok szá
mára teszi lehetővé a javaslattételt. Megjegyzem, hogy az álta
lunk Bedő-díjra javasolt dr. Anda István elnyerte a díjat.
A márciusi lapszám jobb minőségű papíron és más technikával
készült. Ennek a minőségnek a megőrzése cca 50 000 Ft/hó
többletköltséggel járna. A főtitkár tájékoztatása szerint a jobb
minőségű papír további használatának fedezete rendelkezésre
áll.
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Az SzB egyhangúan kéri, hogy legalább a jobb minőségű papír
alkalmazása állandósuljon, ha a levilágítási technológia nem is.
Ismét kérjük az elnökséget, hogy a fotók költségtérítésével kap
csolatos javaslatot szíveskedjen megvizsgálni.
Megvitattuk a fotók problémakörét. Sok jó fotó jelenik meg a
lapban, de a papírminőség miatt nem érvényesülnek (ez a gond
most megoldódni látszik!). Kevés a beküldött anyag. A májusi
lapban felhívást teszünk közzé fotóanyagok beküldésére és ezt
rendszeresen ismételjük.
A beérkező anyagokból igyekszünk kiválasztani címlapra alkal
mas fotókat is. A szelektálásba, zsűrizésbe bekapcsolódik az
SzB is.
További javaslatok: a 2000. évi közgyűlésre írjon ki fotópályá
zatot az Elnökség és a beérkező fotókból rendezzünk kiállítást
Székesfehérváron.
Király Pál javasolta, hogy szervezetileg fogjuk össze az erdész
fotósokat, és ahogy a NIMRÓD fotóklub működik, megalakul
hatna egy ERDÉSZ fotóklub is.
Pápai Gábor beszámolt az Élet- és Tudománnyal és egyes er
dőgazdasági részvénytársaságokkal folytatott tárgyalásairól, me
lyek az augusztus 11 -ei teljes napfogyatkozáshoz köthető ren
dezvények (csillagászati és erdészeti programok) szervezésével
voltak kapcsolatosak.
A IV. Erdőpedagógiai Szemináriumra ugyan az EL nem kapott
meghívást, de egy részletes beszámolóra kaptunk ígéretet. A
rendezvényt fontos eseménynek tartjuk, szeretnénk beszámolni
róla.
Megalakult az OEE-től független PRO SILVA HUNGÁRIA
Egyesület Varga Béla szervezésében. Az alakulásról és Ottó
professzor magyarországi látogatásáról szóló híradásra igéretünk
van.
Javaslat érkezett Nagyváradról külhoni erdészportrék megjelen
tetésére. Nagyon j ó javaslatnak ítélte az SzB a kezdeményezést,
ezért felkérte a főszerkesztőt, hogy a főtitkárral vitassa meg a
részleteket és tájékoztassa az SzB-t a megbeszélés eredményé
ről.

Összeállította:
dr. Szikra Dezső, az EL SzB elnöke

