
ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS 

Főtitkári beszámoló 
(1999. április 17.-május 21.) 

Április 22-én a társszervezetekkel 
való együttműködés jegyében Káldy 

elnök úr részt vett a természetvédelem kiemelt rendezvé
nyén, a BM Duna Palotában rendezett Föld Napján. 

Április 22-23-án Sopronban a Soproni Egyetem, a TA-
EG Rt. és az Agrotechnika Kft. szervezésében került meg
rendezésre a Valmet traktorokra épített „gépcsaládos 
technológia" elméleti és gyakorlati alapjait ismertető kon
ferencia, melyen főtitkárunk képviselte az egyesületet. A 
rendezvényen megjelent és előadást tartott Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság el
nöke. Szólt az erdőtelepítés fontosságáról, erdeink termé
szetközeli állapotának megőrzéséről, a differenciált erdő
művelés kialakításáról. Szükségesnek tartotta a hazai er
dészeti politika kidolgozását és kormányzati szintű jóvá
hagyását. Az erdei munka nagyobb hányadát elvégző vál
lalkozók elkerülhetetlen továbbképzését és vállalkozásaik 
pénzügyi támogatásának megvalósítását szorgalmazta. El
nök úrral a Mezőgazdasági Bizottság és az egyesület kö
zötti kapcsolatfelvételről is szót váltottunk. 

Április 27-én az OEE Nógrád, Heves és Borsod-Aba
új-Zemplén megye régiójában működő helyi csoport tit
károk részére régióértekezletet tartottunk az Ipolyerdő Rt. 
Váci Erdészetének irodájában. A titkárokon kívül megje
lent Káldy József elnök, dr. Szikra Dezső szerkesztőbizott
sági elnök és Pápai Gábor főszerkesztő. Az előző érte
kezleten felvetett tagsági elképzelések megvalósulása volt 
a fő téma. 
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Április 28-án a FAGOSZ kiemelt nagy rendezvényén 
Siófokon vett részt az egyesület elnöke és főtitkára. A fa-
kereskedelmi konferencián felszólalt Barátossy Gábor, 
az Erdészeti Hivatal elnöke. Kijelentette, hogy jól működő 
fafeldolgozás nélkül nincs jó erdőgazdálkodás sem. Az ak
tuális gondok közül kiemelte az erdészeti igazgatás kor

szerűsítésének szükségességét, az erdészeti támogatások 
felülvizsgálatát, módosítását, az erdőgazdálkodás vidékfej
lesztéssel való kapcsolatát, feladatait, a nagy arányú erdő
telepítés (25% erdősültség) előkészítését, a magánerdőgaz
dá lkodás még rendezet len körü lménye i t , a termé
szetvédelemmel való kapcsolatot. 

Április 29-én az FVM Jogszabály-előkészítő Főosztály 
részére megküldtük a Fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 
21.) sz. rendelet módosítására a Táj és Környezetfejlesz
tési Szakosztály által elkészített javaslatokat. 

Április 29. Folytatódik a Fő utcai irodák és közösségi 
helyiség kialakítása. Az elavult számítástechnikai háttér 
felújítása mind eszköz, mind programok vonatkozásában 
megkezdődött. 

Május 6-án az OEE elnöke és főtitkára táviratban kö
szöntötte Glatz Ferencet, az MTA újra választott elnökét, 
melyre baráti hangú köszönő levél érkezett. (Lásd a 185. 
oldalt.) 

Május 6-án került sor Kaposváron a térség helyi cso
port titkárainak régióértekezletére. Bogdán József régió
képviselő által összehívott megbeszélésen résztvettek Hor
váth József, Firbás Nándor, Máté Zoltán, Ripszám István 

helyi csoport titkárok, dr. Szikra Dezső szerkesztőbizott
sági elnök, Káldy József elnök és Ormos Balázs főtitkár. 
Az ülést megtisztelte Nádas József igazgató úr (ÁESZ) is. 
A SEFAG Rt. székházában megtartott összejövetelt üdvö
zölte Bóna József vezérigazgató úr, beszélt az együttmű
ködésről, megköszönte a régió képviselőinek, hogy ösz-
szefogásuknak köszönhetően az idei közgyűlésen a Bedő-
díjat átveheti. A jelenlévők gratuláltak a kitüntetettnek. A 
régióértekezlet szólt az OEE 4 éves programjából adódó 
feladatokról, az Erdészeti Lapokról, az Alapszabály mó
dosításáról, az egyesület működését érintő kérdésekről. 

Az értekezlet után meghallgattuk a helyi csoport szer
vezésében dr. Koloszár József tszv. egyetemi tanár előa
dását „A természetközeli erdőgazdálkodás erdőművelési 
alapjai" címmel. 

Május 7-én Győrben dr. Magos László vezérigazgató 
(KAEG Rt.) fogadta Ormos Balázs főtitkárt. A megbe
szélésen főtitkárunk tájékoztatást adott az OEE-ben folyó 
aktuális munkákról, vezérigazgató úr az OEE és az erdő
gazdaság kapcsolatáról beszélt. Kiemelt témája volt a 
megbeszélésnek az „Erdészcsillag" Alapítvány létrehozá
sa, melyben a vezérigazgató úr kuratóriumi tagságot vál
lalt. Magas úr hasznos tanácsokat adott az erdőgazdaság 
által működtetett „Csontos gyerekek alapítvány" tapasz
talatai felhasználva. 

Május 8-án tartotta a Soproni Egyetem hagyományos 
Valétálási ünnepségét, mint kiemelt rendezvényt, melyen 
főtitkárunk volt jelen. 

Május 10-én dr. Dobroszláv Lajos vezérigazgató, a 
Pártoló Tagok Tanácsa elnöke hivatalában fogadta főtit-



kárunkat. Áttekintették a legutóbbi találkozás óta eltelt 
időszak történéseit, az erdőgazdaságok és az OEE kapcso
latát, a pénzügyi helyzetet, a FAGOSZ-szal való együtt
működést. Elnök úr által korábban javasolt, a tagság által 
készített fotók kiállításon való bemutatását a Szerkesztő 
Bizottság is javasolta és a szervezést felvállalta. A ván
dorkiállításként kezelt fotókiállítás a 2000. évi Vándorgyű
lésen kerül bemutatásra. 

Május 11-én ült össze a Csillagvölgyi Információs 
Központban a régió értekezlete. Megjelentek dr. Somogy-
vári Vilmos, Emmerling Gábor, dr. Várady Géza, Virágh 
János H.Cs. titkárok, Balogh László régióképviselő, Káldy 
József elnök és Ormos Balázs főtitkár. A megbeszélésen 
szóba került az egyéni tagdíjak befizetésének állása, az 
Erdészeti Lapokkal kapcsolatos észrevételek, a H.Cs.-ok 
programja és költségvetése. Tájékoztató hangzott el az 
egyesületben folyó munkáról. A rendezvény végén meg
tekintettük a Bp-i Erdészet új épületének építési munkáit, 
amelyben az OEE az egyik szinten alakítaná ki új infor
mációs központját. 

Május 11-én a Fő utcai székházában tartotta Választ
mányi ülését egyesületünk. Napirendi pontok voltak: 1) 
az Alapszabály módosítása. Alapos tárgyalás után, elfoga
dott módosításokkal a Választmány a közhasznúsági tör
vény előírásaihoz igazított módosított Alapszabályt alkal
masnak tartotta arra, hogy a Küldöttközgyűlés elé kerüljön 
jóváhagyásra. 2) Befektetési Szabályzatot - a közhasznú 
törvény miatt az egyesületnek szükséges ilyennel rendel
keznie - néhány módosító javaslat után a Választmány 
szintén a Küldöttközgyűlés elé való terjesztésre alkalmas
nak találta. 3) Pro Silva Európa jog átadása a megalakult 
Pro Silva Hungária részére. A Választmány alapos és kor
rekt vita után döntött. 

3/1999. (V. 11.) sz. határozat: A Választmány a Pro 
Silva Európa tagsági jog átadásáról szóló döntést elna
polja. (Szavazáskor jelen volt 34 fő: igen 16, nem 14, 
tartózkodott 4 fő.) A döntés indoka, hogy nem tisztázott, 
vajon a Pro Silva Európának egy vagy két magyar tagja 
lehet-e. 

Május 14-én dr. Tardy János KÖM h. államtitkár hi
vatalában fogadta Káldy József elnökünket és Pápai Gá
bor főszerkesztőt. A találkozón az együttműködés lehető
sége volt a fő téma. Főszerkesztőnk kérdéseket adott át 
írásban államtitkár úrnak, aki az Erdészeti Lapok hasábjain 
fog válaszolni rájuk. 

Május 14-15-én Magánerdő és Vállalkozás Szakvá
sár és Talákozó, Monor. Az „OEE Eseménynaptár '99" 
legnagyobb magánerdő rendezvénye. Az OEE kiállítóként 
is megjelent. Az OEE standon VIDEÓ vetítés, könyvek, 
jelvények árusítása történt. A rendezvényre elkészült az 
OEE új tagsági felvételi adatlapja, valamint egyesületünk
ről szóló tájékoztató a belépni szándékozó egyéni és jogi 

tagok részére. A rendezvényen jelen volt elnökségünk 
több tagja - Káldy /., Répászky M., Bogdán J., Péti M. -
demonstrálva a magánerdő-gazdálkodók fontosságát egye
sületünk életében. A jelenlévők sikeresnek ítélték az OEE 
megjelenését az országos rendezvényen. Köszönet illeti 
Péti és Répászky alelnököket és segítőiket a kiváló szer
vezésért. 

Május 17-én a Szeniorok Tanácsa által dr. Torgyán 
József'min. úrnak címzett, erdőtelepítési programmal kap
csolatosan megfogalmazott levelére válasz érkezett, mely
ben miniszter úr tájékoztat, hogy az erdőtelepítés kiemelt 
program a minisztériumban, és ami a levélben írtakból 
hasznosítható, igyekeznek figyelembe venni. 

Május 17-én a Vadgazdálkodási Szakosztály, Feiszt 
Ottó vezetésével, mint szakértői csoport, véleményezte és 
felterjesztette javaslatait a vadászatról szóló törvény vég
rehajtási rendeletének módosításáról. 

Május 18-án Szolnokon, az idei Vándorgyűlésünk 
színhelyén tartottak forgatókönyv egyeztetést a szervezők 
(Szebeni L. vezig., Hajdú J. ov„ Káldy J. elnök. Ormos 
B. főtitk.). 

Május 18-án Debrecenben régióértekezlet vo l t . 
(Megjelentek Gábor Gusztáv régióképviselő, Tóth József, 
Hidas Tibor, H.Cs. titkárok, Ceglédi István, Sipos Géza 
helyi csop. elnök, Kovács Gábor vezig., a Nyíregyházi 
H.Cs. elnöke, Pápai Gábor főszerkesztő, Káldy József el
nök és Ormos Balázs főtitkár.) A konkrét javaslatokat és 
kéréseket megfogalmazó hasznos tanácskozás után a részt
vevők számára a Nyírerdő Rt. szakmai terepi programmal 
és baráti vacsorával kedveskedett, ahol az együttgondol
kodás tovább folytatódhatott. 

Május 19-én Régiórendezvényen vettünk részt a KE
FAG Rt. Kelebiai Erdészetnél, 1-2 km-re a szerb határ
tól. Puskás Lajos régióképviselő szervezésében megjelent 
Sere Ferenc, Dudás Pál, Szanyi Zsolt, Bognár Gábor 
H.Cs. titkárok, Tóth Attila erdészetvezető, Kiss Béla ve
zérigazgató-helyettes, Káldy József elnök és Ormos Balázs 



főtitkár. Az előre elkészített napirendnek megfelelően 
folyt le az ülés, mely kiemelt témái a tagsági létszám nö
velése, a régió együttműködése, az Erdészeti Lapok és az 
Alföld erdőtelepítési gondjai voltak. 

Május 19-én jeleztük, hogy az FVM és az OMVK által 
létrehozandó „Millenniumi Vadászati Bizottság"-ban az 
OEE-t a Vadgazdálkodási Szakosztály javaslatára dr. 
Spingár Ferenc titkár képviseli. 

Tájékoztató 
a régióértekezleten felvetett gondolatokról 

Taglétszám: Szerény mértékben minden régióban nőtt 
a létszám, az új tagok belépése folyamatos. A taglétszám 
növelésének kipróbált lehetősége az „erdész klub"-ok mű
ködtetése. 

Egyesületi élet: Az OEE „zöld füzetben" megjelente
tett programját jónak tartják. A jó egyesületi élet szerve
zésének és megvalósításának előfeltétele a személyes kap
csolattartás. Az OEE-nek az ország területén kell székel
nie, ahol az erdészek vannak. Üdvözlik a régiórendezvé
nyek megtartásának gyakorlatát. Szorgalmazzák a régiós 
együttműködést és gondolkodást a H.Cs.-ok összefogásá
val. Eves országos és helyi programok közzétételével, az 
éves rendezvénynaptár megismertetésével lehet a tagság 
egyesületi életének aktivitását elősegíteni. A titkárok ré
szére kiadott formanyomtatvány segítségével lehet a ren
dezvényekről beszámolót készíteni, mely egyben az Erdé
szeti Lapok részére híranyag is lehet. Barátság nélkül 
nincs egyesületi élet, állítják a tagtársak. Időben kell be
szélgetni egymással, minden problémát meg lehet oldani, 
előzetesen és időben tartott beszélgetések kapcsán. Meg
becsülésünk jeléül a támogatók legyenek az OEE vendégei 
a rendezvények alkalmával. A szociális segélyezést a tag
ság elismeréssel fogadta. A H.Cs.-ok programjaik bővíté
séhez előadói listát kémek. Üdvözlik, hogy az OEE a 
szakmai továbbképzést biztosító tanulmányutakat a tagság 
részére haszon nélkül szervezi szolgáltatásképpen. 

Erdészeti Lapok: Altalános megállapítás volt, hogy a 
lap jó, ugyanakkor javítani is szeretnék a színvonalát. Job
ban kell nyitni a közvélemény felé, a lapban külső véle
mények is jelenjenek meg. A tőmelletti munka gondjairól, 
eredményeiről több cikket szeretnénk olvasni. A lap a to
vábbképzések egyik színtere is lehetne, elősorban a tő 
mellett dolgozóknak, magánerdőben gazdálkodóknak, akik 
nem jutnak el a továbbképzéseket is helyettesítő rendez
vényekre. Javasolják az erdészeknek az „erdész teendői" 
rovat indítását, illetve jogszabály figyelő bevezetését. Sze
retnék, ha a tördelés által a lap szemléletesebb volna, a 
kiemelések segítségével is. Üdvözlik a lap aktualitásában 
bekövetkezett pozitív változásokat. Továbbra is él a javas
lat, hogy a lap vállalkozási jellegének növelésével érjük 
el a szélesebb körben való terjeszthetőségét. 

Erdészeti szakmai javaslatok: Az OEE szorgalmazza 
az ágazat részére a központi támogatások növelését. A 
magánerdővel továbbra is kiemelten kell foglalkozni. Az 
erdőtelepítés engedélyezésekor előírt igazolások egyszerű
sítését kérik az érdekeltek. Az OEE szorgalmazza az ár
vízkárok enyhítésére támogatás elérését. Jónak ítélik az 
OEE szakmai továbbképzésekre irányuló elképzeléseit. Az 
erdésztársadalom megbecsülését helyre kell állítani, az er
dész legyen ismét környezetében „erdész úr", erdész ne 
legyen az erdész ellensége! Nem lehet erőszakosan szem
be menetelni a társszakmákkal, széles körű együttműködés 
és nem a konfrontálódás a jövő útja. 

Erdők hete '99 
Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya 1999-

ben ismét megrendezi az „Erdők hete" rendezvényso
rozatot szeptember 27. - október 3. körüli időszakban. 
A megnyitó ünnepség az MTA dísztermében lesz, az 
MTA Erdészeti Bizottsággal közös rendezésben szep
tember 21-én. A rendezvény központi témájául az er
dészet és a társadalom kapcsolatát választottuk. A ren
dezvény megnyitására Glatz Ferencet, az Akadémia el
nökét szeretnénk megnyerni, aki elkötelezett híve az 
erdészeknek és a rendezvény témájának is. Kérjük az 
intézményeket, erdőgazdálkodókat, az OEE tagjait, 
hogy e kiemelt rendezvényt a regionális programok 
szervezésével, rendezésével tegyék országos méretűvé, 
ahogy az elmúlt években is tették. Kéréseikkel, kérdé
seikkel keressék meg a szakosztály tagjait. 

Felhívás 
A régióértekezleteken azzal a kéréssel fordultak tagtár

saink elnökségünkhöz, hogy helyi csoport programjaik bő
vítésére előadások megszervezésében legyünk segítségük
re. Tisztelettel kérjük a minisztériumok, felettes szervek, 
a Soproni Egyetem, az MTA Erdészeti Bizottság, az ERTI, 
a szakiskolák, az OMMI, az erdőgazdálkodók és más szer
vezetek képviselőit, hogy a köz érdeklődésére számot tartó 
előadások listáját Titkárságunkra szíveskedjenek eljuttatni. 
Helyi csoportjaink titkárai és más érdeklődők Titkárságun
kon, illetve az interneten (http: //larix.efe.hu/oee) érhetik 
el az előadók és előadások listáját. 

Helyi csoportjaink, szakosztályaink, egyesületünk tit
kársága rendszeresen szerveznek szakmai továbbképzést 
biztosító tanulmányutakat külföldi országokba. Ezekre az 
utakra hasznot nem teszünk! Kérjük helyi csoport titkára
inkat és tagtársainkat, hogy közöljék velünk azon kollégák 
nevét, akik szívesen vállalkoznak ilyen tanulmányutak 
sszervezésére, vezetésére. A név és címlista Titkárságun
kon lesz hozzáférhető. Köszönjük. 

http://efe.hu/oee


Dél-alföldi tarokkjáték 
Évek óta kicsit irigykedve olvassuk a Visegrádi Tarokk

játékokról szóló beszámolót. Végül ebben az évben úgy 
döntöttünk, hogy az Alföldön dolgozó kollégáink számára 
is megpróbálunk hasonló rendezvényt szervezni, reménye
ink szerint hagyományteremtő céllal. 

Sajnos az időpont kijelölése különböző csúszások miatt 
nem a legjobban sikerült, a ballagásokkal való ütközés és 
valószínűleg az első alkalom miatt még kevesen voltunk. 

A játék azonban kiváló hangulatban, baráti légkörben 
folyt. A résztvevők erdészek és gépészek, de még a bírói 
testület is képviseltette magát. 

A rendezvény jegyzőkönyve: 
Időpont: 1999. május 14-én 10 órától 22 óráig. 
Színhely: Bugaci Erdészet, Bugac Hotel 
Támogató: KEFAG Rt., Kecskemét 
Játékosok: Bartucz Péter (Nyírség), Bognár Gábor, Gu-

bicz László, Gulyás Tibor, dr. lsaszeghy István (Kiskunság), 
Kiss Géza (Gemenc), Oláh Tibor (Nyírség), Sódar Pál (Kis
kunság), Szoták Ferenc, Sztárcsevity Ervin (Gemenc), Vá-
rady János (Nyírség), Várkonyi Vilmos (Kiskunság), Vészeli 
István (Gemenc). 

Összesen: 11 fogás volt, a fogottak időbeni sorrendben: 
Oláh Tibor 11.30, Bartucz Péter 11.40, Bartucz Péter 

12.40, Bartucz Péter 13.15, dr. lsaszeghy Istx'án 16.08, Só
dar Pál 16.10, Sztárcsevity Ervin 16.25, Vészeli István 
17.30, Gubicz László 19.00, Sódar Pál 19.25, Gubicz László 
21.00. 

A XXI. fogók: Bartucz Péter, Gubicz László, Gubicz 
László, Várady János, Kiss Géza, Gulyás Tibor, Vészeli Ist
ván, Bognár Gábor, Várady János, dr. lsaszeghy István, 
Gulyás Tibor. 

Mint fentiekből kiderül, eseményekben nem szűkölköd
tünk. 

A vendéglátást, ebéd és vacsora biztosításával a Bugaci 
Erdészet vállalta, valamennyi résztvevő közmegelégedésére. 

Külön köszönet a Nyírségi Gemenci kollégáknak, hogy 
elfogadták meghívásunkat. 

A kitűnő hangulat, a jó barátságban együtt töltött nap 
arra biztat bennünket, hogy a játékot jövőre is megszervez
zük, remélhetőleg egy kedvezőbb időpontban, több résztve
vővel. 

Bognár Gábor 

• 
Természet-, Erdő- és Környezetpedagógiai 

Szeminárium 
Április 6-9. között immár negyedik alkalommal került 

megrendezésre a „Magyar-Német Természet-, Erdő- és 
Környezetpedagógiai Szeminárium". 

Az idei szeminárium helyszíne Sopron - stílusosan egy 
erdőszéli hotel - volt. A rendezvény támogatói és a szemi

nárium vezetői Christiane Pappe tanárnő és Roland Migen
de tartományi erdőtanácsos. A rendezvény pénzügyi szük
ségletét Migende úr, az Axel Springer Alapítvány és a 
Waldjugendhilfe Ungarn szervezetek támogatásával tudta 
biztosítani. A házigazdák, a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 
Kaán Károly Természetismereti és Továbbképző Központ 
munkatársai vettek részt a szeminárium előkészítő munká
iban. A nyelvi nehézségek leküzdésében Roth Matthaea er
dőmérnök és Szászné Molnár Zsuzsa volt segítségünkre. 

Az idei szeminárium témája - különösen aktuális - az 
Erdészeti erdei iskolák létesítésének, üzemeltetésének felté
telei. Az építéstől a felszerelésen, költségtervezésen keresz
tül egészen a nyilvánosság előtt megjelenésig egy átfogó 
sokoldalú előadássorozatot hallgathattak meg, amelyet kis
csoportos munka követett, konkrét feladatok kidolgozásá
val. 

Az előadások után a résztvevőknek egy fiktív, „Balaton" 
erdei iskola modellt kellett kidolgozniuk. Ezt a munkát cso
portokban végeztük, az alábbi feladatmegosztásban: 

- Az Építési csoport feladata az erdei iskola épületek 
helyiségeinek funkcionális tervezése, egy konkrét alapraj
zon átépítési javaslat készítése, illetve a berendezések, belső 
szerelvények (energiaellátás) optimalizálása, ajánlások elké
szítése 

- Háztartási csoport: a napi működéshez szükséges fel
tételek kidolgozása, taneszközök, oktatási segédanyagok be
szerzésének lehetőségei, konkrét adatokkal költségkalkulá
ció és fedezetszámítás, munkaerő alkalmazás, költségracio
nalizálás lehetőségei a működés során. 

- Nyilvánossági munkacsoport: Az iskola profiljának 
megteremtése, ennek sajtóban történő bemutatása, tábori 
foglalkoztatási terv elkészítése, erdei iskolai éves program
terv készítése. 

- Ötletbörze csoport: Konkrét pedagógiai és szakmai ok
tatási t e rvezés egy-egy t émakörhöz , ajánlott iroda
lomjegyzék, táborozási előkészületek, faliújság szerkesztés, 
erdei iskolás program előkészítés tanároknak (minta). 

Az utolsó nap plenáris ülésén a csoportok beszámoltak 
a végzett munkáról, így összeállt egy komplett modellisko-
la, a lehető legsokoldalúbb elemzéssel. 

A közös munka során derült ki, hogy az erdei iskolák 
egy-egy elemének mennyire sokféle megközelítési módja 
lehet, a vezető személyiségétói, a helyi adottságoktól füg
gően. 

A szemináriumból szellemi alkotóműhely lett. 

A munka mellett jutott idő baráti, szakmai beszélgeté
sekre, a híres Soproni Kékfrankos bor élvezetére, sétára a 
soproni erdőkben. 

Az elmaradhatatlan reprezentatív fogadásra a térség e té
makörben meghatározó személyiségeit, együttműködő és le
hetséges partnereinket hívtuk, ahol a rövid komolyzenei 
program után a jövőnket képviselő erdei iskolás gyerekektől 
hallhattuk „Az Erdő fohászát". 



A szeminárium alatt nemcsak élményekkel, tudással gaz
dagodtunk, hanem elkezdtünk egy munkát, melynek rész
eredményei már láthatók: kidolgozni egy mindenre kiterjedő 
szakmai-infrastrukturális-módszertani ajánlást, melyet az 
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály kiadhat, és segítségére 
lehet a hasonló rendszerű iskolák elindításához, működésé
hez. 

Sajnos a posta ördöge többször közbeszólt, így az érte
sítések és a meghívók egy része késve, vagy egyáltalán nem 
jutott el a címzettekhez. Ez is bizonyítja, hogy nagy szükség 
van egy erdészeti információs rendszer működtetésére, ame
lyet a szakosztály alapító iratában is célként fogalmazott 
meg. 

Varga Tamás 
Tanulmányi vezető 

a 
Az Erdőművelési Szakosztályt 1999. március 30-31-én 

az Ipoly Erdő Rt. igényes szakmai programon látta vendé
gül nagyvonalú, szíves házigazdaként. 

Haraszti Gyula vezérigazgató helyettes üdvözölte az 
egybegyűlteket, s röviden bemutatta a részvénytársaságot. 
Elmondta, hogy az alaptevékenységből (erdőfelőjítás, faki
termelés, vadászat) jól megléni kívánó cég ezek mellett még 
a közjóléti erdőgazdálkodást tartja a jövő reményteljes ága
zatának. Minderre gazdálkodási gyakorlata (az országban 
itt a legnagyobb arányú a természetes felújítás) és földrajzi 

helyzete (Budapest közelsége) fel is jogosítja. Bodor László 
főmérnök a Börzsöny természeti viszonyairól, erdőállomá
nyairól, az erdőgazdálkodás múltjáról és jelenérói beszélt. 

A Kemencéi Erdészet területén Karnis Gábor erdészet
vezető kalauzolt bennünket a kemencéi községhatár vadkár
tól könnyebbülő bükk felújításaiban. Délután a Királyréti 
Erdészet területén Ruff János erdészetvezető és Barton Zsolt 
erdőművelési műszaki vezető volt a házigazdánk Szokolya 
községhatár tölgy felújításában. A nagyrészt sarj eredetű ko-
csánytalan tölgyesek kerítés védelmében jól újultak. Példát 
láthattunk a szárazabb típusoknál a sürgető végvágásra, s 
valamivel kedvezőbb vízgazdálkodási viszonyok mellett az 
újulat „tartalékolás" lehetőségére. A bemutatott, erdőrészle
tenként készülő idősoros „erdőfelújító terv" valamennyiünk 
tetszését megnyerte. Az erdőrészlet állapotának rögzítésére, 
az eltérő termőhelyek differenciált kezelésére kiváló segít
séget nyújt ez a házi nyomtatvány. 

Második nap a korábban alakult Pro Silva közhasznú 
egyesület vezetőségével, tagjainak egy részével és az Ipoly 
Erdő Rt. valamint a Pilisi Parkerdő Rt. érdeklődő szakem
bereivel bővült a résztvevők tábora. Varga Béla, a Pro Silva 
Hungária elnöke tudósított a szervezet megalakulásáról, ve
zetőségéről. A legfontosabb esemény Hans Jürgén Ottó 
professzor, a Pro Silva Európa elnökének „A hagyományos 
erdőgazdálkodás átformálása Alsó-Szászország erdei feny-



veséiben" című előadása volt. Az ember természettel 
ésszerűtlenül bánó tevékenysége nyomán a termőhely le
rombolásának, majd fokozatos, évszázados rehabilitációjá
nak fázisait ismertette, melynek eredményeképp a kisava-
nyodott, csarabos területekre visszatérhettek az eredeti te
tőző társulás fő- és kísérő lombfafajai. Somogyi Zoltánnak, 
az ERTI kutatójának előadása a hagyományos és új típusú 
erdőgazdálkodás, a természetvédők és az erdészek, a gya
korlat és a kutatás közeledésének lehetőségeit és szükséges
ségét vizsgálta. Beszélt azoknak a kísérleteknek a megindí
tásáról, melyekben a vágásos és a természetközeli erdőgaz
dálkodást hasonlítják össze. 

Délután a Nagymarosi Erdészetnél Dobay Péter erdőmű
velési műszai vezető, a Váci Erdészetnél Pálmainé Rajki 
Annamária erdőművelési műszaki vezető és Juhász János 
kerületvezető erdész mutatta be a beállított Pro Silva kísér
leti területeket. Ezeket nagy érdeklődés és vita kísérte, s 
közben folyamatosan leshettük el Ottó professzortól az erdő 
megfigyelésének lényegét. 

Bás Mária 

• 
A Baranya, Somogy, Tolna megyei Helyi Csoportok 

titkárai részére - az elfogadott Programnak megfelelően -
találkozót szerveztünk. A találkozón az Elnökség részéről 
az Egyesület elnöke, főtitkára, a szerkesztőbizottság elnöke, 
valamint a területi képviselő vett részt. 

A megbeszélésre 1999. május 6-án, Kaposváron került 
sor. Ezen áttekintettük a legsürgetőbbnek tartott, aktuális 
teendőket. A tanácskozás fontosabb megállapításai, illetve 
javaslatai: 

- az elnökség munkáját továbbra is a 4 éves Program 
szerint végezze, az abban foglaltakat következetesen való
sítsa meg; 

- a magánerdő-gazdálkodásban dolgozó szakemberek fo
kozatos bevonására, megnövekvő teendőik szakmai támo
gatására van szükség; 

- kiemelt feladat legyen a társadalmi kapcsolatok erősí
tése; 

- a millennium évében az Egyesület összefogása mellett 
szervezzünk fásítási akciót (emlékparkok, ligetek, faso
rok...), illetve az erdészeti emlékhelyek sora a 2000. au
gusztus végéig létrehozott értékekkel egészüljön ki; 

- az egyesületi helyi rendezvények javasolt előadóira, 
kiemelt témaköreire vonatkozó központi ajánlás kiadására 
igény mutatkozik; 

- a helyi csoportok külföldi tanulmányútjaik szervezését 
az Egyesület keretében végezzék, ehhez szintén központi 
ajánlatok kialakítása szükséges; 

- az Erdészeti Lapoknál a változás észrevehető, sokszí
nűbb, változatosabb számok kerültek ki. További nyitás 
szükséges a társadalom nem szakmai része irányában, illet
ve a tördelés tegye még tagoltabbá, áttekinthetőbbé a meg
jelenést. 

Bogdán József 
területi képviselő 

• 
Beszámoló 

az Országos Erdészeti Egyesület 
Vértesi Helyi Csoport 

1999. április 8-án tartott 
évadnyitó rendezvényéről 

Az Egyesület helyi csoportja a Vértesi Erdő Rt. Puszta
vámi 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 OEE eddigi, illetve tervezett 
programjáról. A részletes és színvonalas tájékoztató, vala
mint a feltett kérdés megvitatása után Schweighardt Ottó, 
a helyi csoport elnöke köszöntötte az elnököt, megköszönve 
a tájékoztatót, valamint a tagság részvételét, és kívánt sok 
sikert a valóban szép és tartalmas egyesületi program meg
valósításához. 

Ezek után rövid vadgazdálkodási, illetve a tavalyi, Mis
kolcon rendezett sportnapokról szóló videofilm megtekinté
sére került sor. 

Ebéd előtt kulturális programra is lehetőség nyílott, a 
Csókakői várrom megtekintésével egyetemben, ahol Sörédi 
úr, a helyi „várvédő' csoport elnöke, valamint a Vértesi 
Helyi Csoport elnöke kalauzolta a megjelenteket, jóleső ér
zéssel felmelegítve a törökkori magyar történelem és a 
mintegy vele karonfogva járó üdvtörténet történelmi emlé
keit. 

Az igazán pompás ebéd után nagyon kellemes titkári és 
elnöki - feleségeik tiszteletére választott - borok fogyasz
tása közepette hasznos, nagyon komoly szakmai beszélge
téssel fejeztük be idei első egyesületi összejövetelünket. 

Schweighardt Ottó 
helyi csoport elnöke 

• 
Emlékeztető az Erdészeti Lapok 

1999. május 11-i 
szerkesztőbizottsági üléséről 

(Szerkesztett változat) 
Tekintettel a szerkesztőbizottság elnökének távollétére, a 

bizottsági ülést Pápai Gábor főszerkesztő vezette le. Tájé
koztatta a jelenlévőket az alábbiakról: 

Április 27-én a Váci Erdészet vendéglátásában tartotta 
meg régióértekezletét Bak Júlia elnökségi tag régiójához 
tartozó helyi csoportok titkárai. 

Az értekezlet után Káldy József elnök, Ormos Balázs fő
titkár, dr. Szikra Dezső EB elnök és Pápai Gábor a követ
kezőkben állapodtak meg: 

• a Föld Napja országos rendezvényen az Egyesület is ve
gyen részt, ennek kapcsán dr. Tardy János helyettes ál
lamtitkárral interjút ajánlatos készíteni. 



• Fokozott figyelemmel legyen a lap az ez évben fonto
sabb erdészettörténeti évfordulókra (Barlay, Koltai, Er
dészeti Tanács), cikkek írására fel kell kérni az illeték
eseket. 

• Jáger László javaslata: mely szerint az erdélyi régióról 
bemutató, bemutatkozó írásokat kellene készíteni ott élő 
szakemberekkel. Ehhez a hozzájárulást a főszerkesztő 
megkapta. 

• A betegség miatt határidő-csúszást szenvedett az Erdő 
és az ember c. négyrészes videofilmet jó lenne augusz
tus végére befejezni, hogy még az Erdők Hete rendez
vényei előtt be lehessen mutatni. 

• Tóth Miklós szerkesztőbizottsági tag által javasolt OEE 
évkönyvhöz az elnökség rövid kivonatos tartalomjegy
zéket kér. 

• Az erdésztechnikusok találkozójával kapcsolatban a 
MEGOSZ (Telegdy Pál) javaslatának figyelembevéte
lével kell megszervezni (tervezetet Répászky Miklós ter
jeszt az elnökség elé). 

PÁLYÁZAT 
• A 2000. évben tartandó vándorgyűlésre a fotó-pá

lyázat meghirdetését az elnökség jóváhagyólag tudo
másul vette (beérkezési határidő: 2000. február 29.) 
A pályázaton részt vehet intézmény vagy magánsze
mély, pályázatonként max. 10 képpel, mely készít
hető színes diára, színes levelezőlap-méretű papír
képre vagy fekete-fehér úgyszintén levelezőlap-mé
retű papírképre. A majdani zsűri által kiállításra ki
választott felvételekből történnek a nagyítások. A 
pályázat pályadíj nélkül történik. 

• A soron következő Erdészeti Lapokban a fotó-pályáza
ton kívül nyilvánosságra kell hozni a megjelenő fotók
kal kapcsolatos költségtérítést. 

További napirendi pontok 
Az Erdészettörténeti emlékhelyekről szóló kiadvány nem 

az idén, hanem 2000-re jelenik meg szándék szerint igényes 
kivitelben. 

Az Erdészeti Lapok nyomdai levonatát, amennyiben a 
minőség megfelel és színes belső oldal megjelentetésére fo
lyamatosan nincs lehetőség, levilágítva kapja meg a nyom
da. 

Az áprilisi lapszámmal kapcsolatosan negatív észrevétel 
nem hangzott el. Folyamatosan kapacitálni kell a tagságot 
az ún. rövid színes hírek, tudósítások beküldésére. Ezt aján
latos minden régióértekezleten megemlíteni. 

Összeállította: 
Pápai Gábor 

n 

Garay János 
(1913-1999) 

Garay János 1913. december 9-én született a Tolna me
gyei Simonmajor községben, ahol édesapja herceg Eszter-
házy Pál Kisvaszari erdőgondnokságán erdészként dolgo
zott. 

Édesapjától örökölt erdőszeretete az erdészpályára vezé
relte őt is. A négy polgári elvégzése után erdészgyakornoki 
munkát vállalt, majd 1934-ben Kaposváron erdész szakvizs
gát tett. 

A katonai szolgálati idő letöltése után védkerületvezető, 
pagony vezető, fővadász beosztásokban dolgozott 1947-ig a 
Dunántúlon. 

1947 tavaszán végleg elkerült Szombathely környékéről 
a borsodi erdőkbe. 1947-1953-ig az Edelényi Erdőgondnok
ságon mint irodai erdész, ezt követően az Észak-borsodi 
Erdőgazdaság Edelényi, majd Szendrői Erdészetnél erdé
szetvezető-helyettes, majd 1954-1965-ig erdészetvezetőként 
dolgozott. Szigorú, következetes vezető volt, munkatársai 
szerették. Sokat fáradozott az erdőterületek növeléséért. Az 
Erdőgazdaságnál itt végezték a legtöbb erdőtelepítést Abod, 
Boldva, Ziliz térségben, az ő irányításával. 

1965-ben áthelyezéssel került Miskolcra az Erdőgazda
ság központjába, ahol fásítási előadóként dolgozott 1973. 
december 31-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

Nyugdíjas éveit családja körében Borsodszirákon töltöt
te. Szakmai tudását az Edelényi Alkotmány Tsz-nél kama
toztatta mint az erdészeti munkák szakirányítója, egészen 
1999. február 11 -én bekövetkezett haláláig. Emlékét fájda
lommal őrizzük. 

Várfalvi József 
OEE Miskolci Helyi Csoport 

• 
In memóriám 

Bugyik Endre oki. erdőmérnök 
(1935-1999) 

Mély megrendüléssel fo- r i 
gadta az erdésztársadalom 
Szolnokon és a megyében 
egyaránt, hogy Bugyik Endre 
erdőmérnök eltávozott közü
lünk. Nehezen fogtuk fel, 
hogy mi is történt, hiszen az 
előző napon közös erdész-bá
nyász szakestélyen vettünk 
részt Szolnokon és akkor 
életvidámán diákkori törté
netekről beszél t , amelyet 
nagy tetszéssel fogadtunk. Jól érezte magát a baráti körben 
és másnap sajnos kerti tevékenysége közben érte a váratla
nul bekövetkezett halál. 



Tevékeny embernek, kollégának ismertük, ezért is állunk 
értetlenül a mai napig a tragikus esemény előtt. Szerette 
szakmáját, különösen a megyei erdőművelési munka, a fá
sítás területén kiemelkedő egyéniség volt. Szeretett kísérle
tezni kis volumenben, hogy az ökológiai törvényszerűsége
ket jobban megismerje és hasznosítsa. 

1935. július 30-án született Kisújszálláson vasutas csa
ládban. Az édesanya nehéz időikben 4 gyermek neveléséről 
egyedül gondoskodott, amikor az édesapa a háború vihará
ból betegen hazaérkezve rövidesen eltávozott a családból. 
Nagy feladatot jelentett az édesanyának, hogy a gyermekek 
jövőjét elősegítse. Altalános iskoláit és a gimnáziumot is 
Kisújszálláson végezte, ahol a nagymúltú Móricz Zsigmond 
gimnáziumban érettségizett 1953-ban. A továbbiakban Sop
ronban az Erdészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, ame
lyet 1958-ban fejezett be. 

Az Egyetem elvégzése után a hazai tájat választotta és 
a Szolnok megyei Erdőgazdaság Abádszalóki Erdészetéhez 
került. Onnan 1959-ben a Kisújszállási Erdészethez ment át 
erdőművelési szakelőadónak, mai nyelven mondva erdőmű
velési ágazatvezetőnek, mivel ezen a tájon ez súlyponti kér
dés volt. Nehéz és sok feladat várt rá, mivel az erdősítések 
hőskorában voltunk és ez a terület, amelyen dolgozott, a 
nehéz termőhelyek közé tartozott. A hatvanas évek elején 
a megye erdősültsége 2,2% volt, amely országos viszony
latban majdnem a legkisebbnek számított. Jelenleg az erdő
sültség 5,4%, amely bizonyítja az erdőgazdaság intenzív te
vékenységét és ebben az ő munkálkodása is benne van. 

1963-ban már az Erdőgazdaság központjában erdőgazda
sági szakfelügyelőként, majd erdőművelési csoportvezető
ként dolgozott. Erre az időszakra esik családalapítása is. 
Felesége is az Erdőgazdaságnál dolgozott mint pénzügyi 
csoportvezető. 

A hatvanas évek végén létrehoztak egy Erdőgazdasági 
Egyesülést szolnoki székhellyel, regionális feladattal és ek
kor ő odakerült. Az Egyesülés megszűnése után visszakerült 
az Erdőgazdasághoz, és a későbbiek folyamán ő lett az 
Erdőművelési Osztály vezetője. Tiszteltük szókimondásáért, 
határozott véleménynyilvánításáért, szakmai kérdésekben 
való állhatatosságáért. A nyolcvanas évek elején munka
helyet változtatott és a TSZKER-nél helyezkedett el fő
osztályvezetőként, ahonnan a vállalat megszűnése miatt 
valamivel korábban ment nyugdíjba. Az Országos Erdé
szeti Egyesületben aktív tagságát mindvégig megtartotta. 
Rendezvényein részt vett és ott segítő véleményt nyilvání
tott. Jó szakembert és barátot, jó közösségi embert veszí
tettünk. 

Drága barátunk, fájó szívvel búcsúzunk Tőled, nyugod
jon lelked békében, emlékedet megőrizzük mindannyian, 
akik ismertünk. 

Nagy József 
erdőmérnök 

• 

Perédy István 
aranyokleveles erdőmérnök 

1923-1998 
Mély fájdalommal, ugyanakkor a késedelem miatt bűn

tudattal értesítjük évfolyamtársait és mindazokat, akik is
merték, hogy kollégánk és barátunk 1998. október 18-án 
örökre eltávozott közülünk. 

Esztergomban született, elemi- és középiskolai tanul
mányait szülővárosában végezte. 1948-ban szerezte meg 
diplomáját. Kezdetben műszaki osztályvezetőként Eszter
gomban a városházán dolgozott 1954-ig. Itt a városi háborús 
károk újjáépítésével, valamint a gabonaföldek víztelenítésé
vel foglalkozott. 

1954-ben politikai okok miatt munkahelyét el kellett 
hagynia, ekkor az Esztergomi Állami Erdőgazdaságnál he
lyezkedett el. Feladata itt is az építészet volt, szolgálati la
kásokat, műhelyeket épített, karbantartási és egyéb építé
szeti munkákat irányított. Annyira „műszaki" emberré vált, 
hogy tréfásan szokta volt mondani: „Örülök, ha a lombfát 
a fenyőtől meg tudom különböztetni." 

Aranydiplomáját e sorok írójával egy időben vette át 
1998. szeptember 9-én. Fia már akkor említett bizonyos ag
gasztó jeleket édesapja egészségi állapotával kapcsolatban. 
Egyikünk sem gondolta, hogy a következő találkozásunk a 
temetése napján lesz, október 21-én. 

Kissé zárkózott, nehezen barátkozó természete volt. En
nek okozója lehetett talán az is, hogy feleségét, Magdi 
asszonyt váratlanul oly korán elveszítette. Két fiukat tisz
tességgel felnevelte, diplomát adott a kezükbe. 

Jó kolléga és munkatárs volt, alkalmanként fel isludött 
engedni, ilyenkor hangulatossá vált. 1983-ban vonult nyug
állományba. 

Folyamatosan belépő új tagok: 
Nagy Vince, erdésztechnikus, Veszprém FM H.Cs.; 

Molnár László erdésztechnikus, Pest m. Magánerdő 
H.Cs.; Nagy Miklós, tanuló, Miskolc H.Cs.; Máté Zoltán, 
Tóth Péter, Fábián Béla, Rózsa Sándor, Berg Péter er
désztechnikus, Kupás Deák Balázsa egyéb középfokú, 
Fügedi Józsefné, Vavra Béla erdésztechnikus, Dörnyei 
Ferenc erdésztechnikus, Szőke Zoltánné egyéb középfo
kú, Fodor Attiláné egyéb középfokú, Erdész Tamásné 
egyéb középfokú, Ludvig Pálné egyéb középfokú, dr. 
Tóth Györgyné egyéb felsőfokú, Baloghné Prajda Piros
ka egyéb felsőfokú, Arnold Lőrinc egyéb felsőfokú, Ke
resztes László erdésztechnikus, Bodó István erdésztech
nikus, Horváth Róbert erdésztechnikus, Kalauz Csaba 
erdésztechnikus, Varga Róbert erdésztechnikus, Pole-
csák Zoltán erdésztechnikus, Szanyiszló Károlyné egyéb 
felsőfokú, Szemetei Sándor erdésztechnikus, Tamási 
H.Cs. 



ERDÉSZETEK VADÁSZTÁRSASÁGOK! 
VADKÁR-MEGELŐZÉS 

Disznóskertek, csemetekertek biztonságos bekerítése 
- nagy energiájú villanypásztorokkal 

- profi kivitelben, referenciákkal 
KEDVEZŐ ÁR, GYORS MEGTÉRÜLÉS! 

A l l í V c I 
Állattenyésztők és Állatorvosok Üzletközpontja 

1144 Budapest, Remény u. 42. 
Telefon: (1) 383-8138, Telefax: (1) 383-8004. 

Kedves Olvasó! 
Kérem ne dobja ki a La
pokban talált mellékle
tet. 
Az ANIVET termékkí
nálatában számtalan, az 
erdőgazdálkodásban is 
használható eszköz is
mertetését olvashatjuk, a 
vadvédő kerítéstől a ló
szerszámokon át, a házi
állatok részére készült 
gyógyszerekig. 
A termékkínálaton túl 
megtiszteltetésnek ve
hetjük, hogy a ANIVET 
az Erdészet Lapokat vá
lasztotta reklámhordozó
nak. Éljünk vele. 

A Szerkesztő 

Kedves Pista Barátunk! Bocsáss meg, hogy ez a búcsúz
tatás félreértés miatt ily késve jelent meg. Látod, nem fel
ejtünk, emléked most is szívünkben él. Valahogy még ma 
sem tudjuk felfogni és megérteni, hogy ily váratlanul hagy
tál itt bennünket. 

Szívünk érzéseit talán Váci Mihály sorai fejezik ki leg
jobban: 

„Olyan csend van így nélküled, 

hogy szinte hallani, 

amit még utoljára 

akartál mondani. 

Szeretteim, s barátaim 

Isten veletek 

Szívetek őrizze a szép emlékeket 

Csak az hal meg igazán kit elfelejtenek." 
Cserjés Antal 

• 
NAGY JÁNOS 1946. december 26-án született Sopron

ban. Szülővárosában, a Széchenyi Gimnáziumban érettségi
zett és járt egyetemre. 1971-ben kapta meg diplomáját egye
temünk Faipari Mérnöki Karán, majd ugyanott 1979-ben 
faipari anyagmozgatási és munkaszervezési szakmérnöki 
képesítést szerzett. 1971-ben a győri CARDO Bútorgyárban 
kezdte szakmai pályafutását, majd 1974-82-ig a Kanizsa 

Bútorgyárban töltött be különböző 
munkaköröket. 1982-ben került a 
Kisalföldi Erdőgazdasághoz fafel
dolgozási előadó, csoportvezetői 
beosztásba, ahol az erdőgazdaság 
faipari tevékenységének szakmai 
irányítója, fejlesztője lett. 

Nevéhez fűződik az erdőgazda
ság kapuvári (szalagfűrészes 
rönkvágó technológiára épülő 
üzem) új fűrészüzem beruházási 
koncepciójának szakmai kidolgozása, a kívülálló társ fafel
dolgozó üzemekkel történő kooperáció megvalósítása. E 
munkájához kapcsolódó hivatalos úton történt tragikus bal
esetet túlélve majd két esztendőn keresztül küzdött az élet
ben maradásért, a felgyógyulásért. 

Türelemmel viselt hosszú szenvedés után március 30-án 
hunyt el. 

Családszerető, munkáját rendkívüli odaadással, lelkese
déssel végző, többszörösen kitüntetett, aktív közösségi éle
tet élő kollégát vesztettünk személyében. 

Április 23-án vettünk végső búcsút tőle Sopronban a 
Szent Mihály temetcíben. 

Emlékét megőrizzük! 
Greguss László Géza 

H.Cs.titkár 


