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Főtitkári beszámoló 

(1999. május 22. 
- június 20.) 

Május 26-án Veszprémben 
Rakk Tamás elnök-vezérigazgató 
fogadta Káldy József elnökün
ket és Ormos Balázs főtitkárt. 

Az Egyesület kezdeményezésére létrejött találko
zón őszinte hangú tárgyalás keretében értékelték a 
részvénytársaság és az OEE kapcsolatát. 

Megállapodtak, hogy a korábbi kedvezőtlen hely
zeten közösen változtatnak. Az elnök-vezérigazgató 
úr támogatásáról biztosította az egyesületet, a taglét
szám növelésére ígéretet tett. Együttműködünk ága
zatunk egyik legfontosabb feladatának megoldásán, 
nagyobb pénzügyi forrás megteremtésén. 

Május 26. Folynak egyesületünk Fő u.-i központ
jának felújítási és átalakítási munkálatai. 

Május 28-29-én lezajlott Szolnokon a Vándorgyű
lésünk (külön beszámoló készült). 

Május 30-án Felsőtárkányban elnökünk és főtitká
runk találkozott a hazánkban egyesületünk vendége
iként látogatást tett francia erdészeti delegációval. A 
kiemelt téma a két erdészeti egyesület közötti együtt
működés kialakítása volt. A dr. Marjai Zoltánné és 
Tóth János szervezésében a SNICEF-CGC Erdészeti 
Egyesületi képviselőket Hervé Nemoz-Rajot elnök ve
zette (részletes beszámoló készül). 

Június 1. Dr. Marjai Zoltánné egyesületünk ügyve
zető titkára munkaviszonya felmondás útján meg
szűnt. Köszönjük Katinak az egyesület érdekében 
több éven át kifejtett önzetlen munkáját. Az őszi kül
döttközgyűlésen köszönünk el tőle tagságunk nevé
ben. 

Június 1-én az ÉRDÉRT Rt. székházában dr. Anda 
István vezérigazgató úr fogadta főtitkárunkat. Egye
sületünk vezetésében több éven át munkálkodó ve
zérigazgató hasznos tanácsokkal látta el főtitkárunkat 
az egyesületi élet, a vándorgyűlések szervezése és 
programjai tekintetében. Megállapodtak, hogy a rész
vénytársaság és az egyesület együttműködése pártoló 
tagi minőségben tovább folytatódik. 

Június 1-én Barátossy Gábor elnök úr hivatalában 
fogadta főtitkárunkat. A főtitkár beszámolt a Szolno
kon tartott Vándorgyűlés eseményeiről. A szakmai 
programok tartalmáról, a baráti találkozó hangulatá
ról, a közgyűlés lefolyásáról. Főtitkárunk jelezte, 
hogy a tájékoztatásokat rendszeressé teszi az együtt

működés hatékonysága és az esetleges félreértések el
kerülése érdekében. 

Június 2-án Ormos Balázs főtitkár megbeszélést 
folytatott Virágh Jánossal, a Budapesti FVM H.Cs. tit
kárával az egyesületi tevékenységről, erdőgazdálko
dásunk néhány kérdéséről, így az alacsony értékű fa
anyag hasznosítási lehetőségeiről. 

Június 2-án dr. Madas András tiszteletbeli tagtár
sunk egyesületünkbe látogatott, ahol megbeszélést 
folytatott Horváth Tibor FATE elnökkel és Ormos Ba
lázs főtitkárral a Barlai Ervin megemlékezés program
járól. Az alkalmat kihasználva egyesületi életünkkel 
kapcsolatos megbeszélést folytatott tiszteletbeli tag
társunk főtitkárunkkal. Dr. Madas András megerősí
tette, hogy az egyesületek szerepe világviszonylatban 
egyre erősödik a közéletben, a joghézagok betömé
sében, erkölcsi szakmai tartásukban vár szerep rájuk. 
Erre fel kell készülni, melyhez segítségét felajánlotta. 

Június 6-án a Soproni Egyetem Hallgatói Önkor
mányzat képviselőivel főtitkárunk tartott megbeszé
lést. A fennálló együttműködési megállapodásnak 
megfelelően a hallgatók vállalták az augusztusi WO
OD TECH-en tartandó szakestély megszervezését. 

Június 8-án a „Fehérházban" Bebes István ország
gyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizott
ságának alelnöke fogadta elnökünket és főtitkárun
kat. Beszámoltunk egyesületünk felépítéséről, célja
inkról, programunkról. Alelnök úr kifejezte az OEE-
vel való szakmai együttműködési szándékát, bejelen
tette, hogy a Mezőgazdasági Bizottságon belül Erdé
szeti Albizottságot kíván létrehozni. 

Június 9-én tartotta a Parlament Mezőgazdasági 
Bizottsága ülését. Az ülésen főtitkárunk meghívott
ként volt jelen. Első napirendi pontként dr. Torgyán 
József FVM miniszter úr meghallgatása történt meg, 
majd kérdésekre válaszolt. Az erdészetet is érinthető 
információkat az alábbiakban lehet összefoglalni: az 
idei 154 milliárd Ft költségvetési keret helyett a kö
vetkező évre 413 milliárd Ft igényt nyújtottak be; a 
614 fős falugazdász hálózatot a jövőben 1500 fősre 
kívánja növelni (erdészek?); az erdőtelepítés növelése 
a nemzeti földalap létrehozása nélkül nem képzelhe
tő el; vállalkozói jellegű minisztérium létrehozását 
tervezi, melyben a külső szakértőkre is számít; a Ma
gyar Tudományos Akadémia támogatására, szakvéle
ménye számára rendkívül fontos; a mezőgazdaság 
energiatermelő, eladó, leadó legyen, az energiaerdők 
létesítése került említésre (meglévő alacsony értékű 
faanyag hasznosítása?); támogatja a hazai gépfejlesz
tést, gépgyártást; szorgalmazza a belső piacok meg-



szervezését önmagunk számára; támogatja a munka
helyteremtést, a vidék fejlesztését (útépítés?). 

Hatodik napirendi pontként megalakult a Mezőgaz
dasági Bizottság Erdészeti Albizottsága. Vezetője Bebes 
István képviselő úr lett. A napirendhez hozzászólt 
Holdampf Gyula, az Erdészeti Hivatal vezetőhelyet
tese, tájékoztatást adott az erdészeti ágazat előtt álló 
legfontosabb feladatokról. 

Június 9-én került megrendezésre az MTESz Köz
ponti Környezetvédelmi Bizottsága rendezésében a 
VIII. Országos Környezetvédelmi Nyílt Fórum, Budapes
ten az MTESz Pesti Konferenciaközpontjában. Az el
őadásokat követő pódiumvitán egyesületünket Káldy 
József elnök képviselte. 

Június 9-én tartotta a FAGOSZ Tisztújító Közgyűlé
sét, melyen Káldy József elnök képviselte az OEE-t. 
A FAGOSZ új elnöksége: elnök: Cserép János vezér
igazgató (Északerdő Rt.), faipari alelnök: Fekete Lajos 
vezérigazgató (FALCO), fakereskedelmi alelnök: dr. 
Anda István vezérigazgató (ÉRDÉRT Rt.). Gratulá
lunk és eredményes munkát kívánunk az elnökség
nek 

Június 9-én a Kecskeméti H.Cs. meghívására Ormos 
Balázs főtitkár találkozott a helyi bányász, kohász és 
erdész kollégákkal. A főleg nyugdíjas tagtársakkal a 
hagyományos szakok barátságának elmélyítéséről, a 
közös rendezvények megszervezésének lehetőségé
ről esett szó, régi emlékek felidézése közepette. A jö
vő év nyarán, Tapolcán rendezendő bányásztalálko
zóhoz egyesületünk is csatlakozni kíván. 

Június 10-én Nagykanizsán a Zalaerdő Rt. székhá
zában régióértekezletre került sor a régió helyi csoport 
titkárainak részvételével. Az összejövetelen részt vet
tek Tihanyi Gyula, Horváth Iván, Bejczy Péter, Gre-
guss László, Fábián Tamás, Roth Mathaea, Schuma-
cher István titkárok, Káldy József elnök és Ormos Ba
lázs főtitkár. A megjelenteket Horváth Ferenc gazda
sági vezérigazgató-helyettes köszöntötte, és adott né
hány szóban tájékoztatást a Zalaerdő Rt. erdőgazdál
kodási tevékenységéről. 

Az értekezleten értékelésre került a Vándorgyűlés 
programja, a baráti találkozó és közgyűlés hangulata, 
a levonható tanulságok. Többet kell tenni az egyesü
leti összetartozás érdekében, nem lehet hagyni, hogy 
az anyagiasság az erdészek családiasságát háttérbe 
szorítsa. Az egyesület szellemi műhely legyen, mely 
kisugárzásával hasson a szűkebb és tágabb környe
zetére. Vállaljon kezdeményező szerepet, hogy ne 
kényszerüljön védekezésre. Az Erdészeti Lapokkal a 
tagság meg van elégedve. Ormos Balázs régióképvi

selő bejelentette, hogy lemond e tisztségéről, és az 
őszi küldöttközgyűlésen új régióképviselő választásá
ra kerül sor. 

Június 13-án Németországból a „Sachsischer Forst-
ferein" buszos csoportját fogadtuk az OEE szervezé
sében magyarországi tanulmányúton. Az országos 
körutat tett erdészek megelégedetten, szakmai isme-
reteteiket kibővítve távoztak hazánkból. 

Június 15-16-án került megrendezésre az ERTI 
Püspökladányi Szikkísérleti Telep - Kísérleti Állomás 75 
éves fennállása alkalmából szervezett ülésszaka. Egye
sületünket Káldy József elnök képviselte. A rendez
vényen Sipos Géza, a Debreceni HCS elnöke az állo
mással való kapcsolatukról tartott eőadást. Az erdé
szeti kutatás magánerdő-gazdálkodást segítő lehető
ségeiről Répászky Miklós, az Abádszalóki Erdőbirto
kossági Társulás elnöke, egyesületünk alelnöke be
szélt. 

Június 16. Az egyesület által kezdeményezett er
dészeti kommunikációs stratégia kialakítása tovább foly
tatódik. A megvalósítás első konkrét területe a WO
OD TECH rendezvény lesz. 

Június 17-18-án tartotta kihelyezett ülését az Erdő
használati és az Erdőművelési Szakosztály a Szom
bathely Erdészeti Rt.-nál. A rendezvényen részt vett 
főtitkárunk is. A rendezvény programján többek kö
zött szerepelt az ERTI Sárvári Kísérleti Állomásának 
bemutatása, az Erdőgazdaság tölgy és bükk gazdál
kodása, valamint kulturális programok. Dr. Gergácz 
József igazgató kérséssel fordult egyesületünkhöz, 
melyben a hazai arborétumok szakosztályi gondozá
sát kérte felvállalni. 

Június 18-án a Pesterzsébeti temetőben megemlé
kezést tartottunk Barlai Ervin születésének 100. évfordu
lója alkalmával. A megemlékezésen beszédet mondott 
és koszorút helyezett el dr Madas András ny. minisz
terhelyettes, az egyesület tiszteletbeli tagja és volt el
nöke. A FATE-et Dessewffy Imre, az OEE-t Káldy Jó
zsef elnök képviselte. 

Június 18-án Sopronban az Erdészeti Múzeum ki
állítótermében egyesületünk elnöke nyitotta meg 
Pánti László erdőmérnök festményeiből nyílt kiállítást. 
A kiállítás július 11-ig tekinthető meg. 

Június 19-én a SEFAG Rt. Nagyatádi Erdészetnél 
tartotta egyeztető megbeszélését az OEE és a Horvát 
Erdészeti Egyesület vezetése. Káldy József és Zlavko 
Mark elnökök vezetésével tartott eszmecserén a két 
egyesület együttműködésének konkrét területeit ha
tározták meg, melyet együttműködési megállapodás
ban rögzítenek. 



Tájékoztató 
A Szeniorok Tanácsának 18 tagja 1999. május 18-án az 

ERTI főigazgatója, dr. Führer Ernő meghívására a Sárvári 
Kísérleti Állomás és Arborétumba látogatott. Az egynapos 
szakmai program a főigazgató üdvözlő szavai és az ERTI 
kísérleti állomásainak és arborétumainak történeti áttekinté
se után dr. Gergácz József 'kísérleti állomási igazgatónak, 
a Nemesítési Osztály vezetőjének köszöntésével folytató
dott. Részletes tájékoztatást adott a Sárvári Állomás tevé
kenységéről és tudományos osztályokra tagozódásáról. A 
Nemesítési Osztály kutatásairól bővebben is beszélt. Szólt 
a nyárnemesítés és exótahasznosítás aktuális teendőiről, 
majd bemutatta a növényházakban folyó szaporító tevé
kenységet, a különböző oltványokat és a mesterséges ke
resztezésekből származó nyár-utódnemzedékeket. 

Borovics Attila doktorandusz, a Nemesítési Osztály ku
tatója az őshonos fafajok nemesítési és génmegőrzési mun
káinak bemutatását követően beszélt a tölgyek taxonómiai 
és genetikai kutatásáról, az erdők stabilitásában és a tarta
mos erdőgazdálkodásban a biológiai sokféleség jelentősé
géről. 

Nagy László, intézeti mérnök beszámolt a Kísérleti Ál
lomáson folyó alkalmazott és gyakorlati nemesítési felada
tokról, a nemesítési kutatások keretében a rezisztenciatulaj
donságok javításáról, a szárazság- és egyéb abiotikus 
stressztűrő populációk, egyedek szelektálásáról, az EF-vel 
kapcsolatos származásvizsgálatokról és a hosszú lejáratú kí
sérleti területek - jelentősen csökkent kutatási kapacitással 
történő - fenntartásáról. 

Dr. Szántó Mária PhD, tud. főmunkatárs behatóan fog
lalkozott a nemes nyárasok növénykórtani problémáival, a 
mikológiái és fitopatológiai vizsgálatokkal a hazánkban fon
tos fafajok esetében, a mikorrhiza-kutatással, az Armillaria 
nemzetség fajainak vizsgálatával, a Heterobasidion anno-
sum elleni védekezés biológiai módszereivel a Pinus fajok 
esetében és a nem Pinus nemzetségbe tartozó fenyők meg
védésére elkezdett kutatásokkal, majd bemutatta az erdővé
delmi laboratóriumot. 

Béky Albert tud. főmunkatárs, állomásigazgató-helyettes 
a hosszú lejáratú kísérleti területekre alapozott erdőnevelési 
és fatermési kutatásokat tárgyalta. Kiemelte a kísérleti te
rületek fenntartásának és kezelésének fontosságát. Rámuta
tott arra, hogy a nagy kutatói létszámcsökkentés miatt ve
szélybe kerülhet 30-40 év folyamatos növedékkutatása. Ki
emelten foglalkozott a gyertyános-tölgyesek felvételeinek 
legújabb eredményeivel. 

Az előadottakhoz vitaszerűen majd mindenki hozzászólt. 
Külön is ki kell emelni dr. Erdős László, Hibbey Albert, 
dr. Madas László, dr. S. Nagy László, dr. Szász Tibor és 
Zagoni István felszólalását. 

Az ülést követően a Szeniorok Tanácsának tagjai bejár
ták az arborétumot. Végül a Tanács elnöke megköszönte az 
értékes szakmai programot és a megnyilvánult erdészbarát
ságot. 

Dr. Szász Tibor 
a Szeniorok Tanácsának elnöke 

• 
Közlemény 

Az OEE Erdőrendezési, Táj- és Környezetfejlesztési 
Szakosztályai 1999. április 15-én közös szakosztályülésü
ket a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Táj
gazdálkodási Intézetében tartották. Az intézet oktatási és 
kutatási tevékenységéről, az együttműködési lehetőségekről 
dr. Ángyán József, az intézet vezetője adott tájékoztatót. 

Előadásában vázolta az 1990-ben alakult intézet oktatás
ban és a vidékfejlesztés irányai meghatározásában betöltött 
szerepét. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság a vidék ge
rincét képezi. A természeti erőforrások, illetve rend
szereinek multifunkcionális hasznosulása, a fenntartható fej
lődés meghatározó eleme. Bár az erdészeti távlatosabb gon
dolkodás régebbről magában foglalta a ma irányadó fenn
tarthatóság szempontjait, ezt a felfogást tovább kell széle
síteni. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazat kezelői, irá
nyítói szorosabb összefogásban érdekeltek a tágabb össze-
függésű tájhasznosítás kidolgozásában, igényeinek érvénye
síthetőségében. A térségi adottságokra épülő táj- és vidék
fejlesztés döntés-előkészítésében az együttműködés erősíté
se mellett szükségszerű bevonni a humán és a reál tudo
mányok művelőit és tapasztalatát is. 

A mozaikossá vált tudományterületeket, kutatásaik ered
ményeit e cél érdekében kell integráltabbá szervezni, hogy 
ne csak a részterületek, hanem az összerakott ismeretek mi
nél szélesebb kérdéskört érintően kerüljenek ütköztetésre, 
amely után az eredményt a különféle szempontok alapján 
használható formába lehessen rendezni és az irányítók ren
delkezésére bocsátani. 

Az ökológiai adottság gazdaság, gazdaságossági optima
lizálása a mai „átalakuló" helyzetünkben kiemelt feladat. A 
mezőgazdasági eltartóképesség, illetve lehetőség hasonló 
igényű meghatározása a vidékfejlődés döntő eleme. A te
rület, illetve az alternatív földhasználat irányainak kialakí
tásánál új megvilágításba kerül az, hogy sikerül-e olyan al
kalmazkodó technológiákat, rendszereket kialakítani, ame
lyek anélkül járulnak az intenzifikálási feltételekhez, hogy 
a környezet érzékenységét, arra gyakorolt „stresszhatását" 
növelné. Tehát az agropotenciál jobb hasznosulása és a ki
emelt célok elérése érdekében úgy kell és lehet a terület
használatot „szabályozni" (érdekmotiváló elemekkel is), 
hogy a termőképesség kihasználása, illetve a védelem igé
nyei közötti összhang biztosított legyen. 

A környezet stabilitását szolgáló, agrár alkalmasság meg
határozása mellett az erdészeti alkalmasság hangsúlyos sze
repet kapjon. Ilyen tekintetben hasznos és szükségszerű a 
szorosabb együttműködés. A nézetek, módszerek összehan
golása hozzájárulhat ahhoz is, hogy az EU-hoz való csatla
kozás előkészítése időszakában adódó pénzügyi és támoga
tási lehetőségek minél teljesebb körűen igényelhetők és „ki
használhatók" legyenek. 

Az adottságok és lehetőségek felismeréséhez további 
támpontul szolgálhatnak a gazdaságföldrajzi és történeti tér
képelemzések és tanulságai. Ilyen tájékozódási alapot nyújt 
a fejlesztés irányainak kitűzéséhez és a lehetőség kialakítá-



sához a tájegységi rendszernél az emberi „élettér" és élet
feltétel alakulásának elemzése, beintegrálása stb. 

Eldöntendő kérdés az is, hogy vidéken, a tájegységben 
az alternatív földhasználatnál az egyre jobban elfogadottá 
váló erdősítés, illetve erdőtelepítések sokirányú hasznossá
gát milyen szempontok határozzák meg. Milyen hatások, 
érdekek érvényesülnek? A befektetett tőke minél gyorsabb 
megtérülése, magasabb hozama kapjon-e elsőbbséget? Vagy 
a környezetminőséget javító multifunkcionális - társadalmi, 
közjóléti értékű - szerepe váljon jelentősebbé. Más szóval 
érvényesüljön-e az a Kaáni koncepció, amelynél az alföldi 
fátlan térséget „fejlesszék" - ahol a föld tulajdonjogilag is 
rendelkezésre áll - , vagy a gyorsabb megtérüléssel kecseg
tető dunántúli, zalai térség kapjon prioritást. Azt hiszem, az 
arányosság feltételeit kell kimunkálni, amely nem kis fel
adat és igényli az összefogást. Következésképpen az érintett 
szakoknak történeti felelőssége az együttműködés folytatá
sa. 

A rendezvény véleménycseréjében bekapcsolódtak: Né
met F., dr. Erdós L, Halász T., Konkolyné Gyúró F, Sípos 
A., dr. Király P., Schmidt G, dr. S. Nagy L, majd a tájé
koztatást és a „műhely-munkába" való betekintési lehetősé
get Halász Gábor szako. eln. megköszönte és az ülést be
zárta. 

Dr. S. Nagy László 

• 
Emlékeztető az Erdészeti Lapok 

1999. június 8-ai 
szerkesztőbizottsági üléséről 

Helyszín: Budapest, ERTI Könyvtár. 
A bizottsági üléséről kimentette magát: Oláh Tibor, Pin

tér Ottó, Répászky Miklós, Járási Ló'rinc, Pápai Gábor. 
Egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen: dr. Bart
ha Dénes, dr. Bondor Antal, Gencsi Zoltán, dr. Somogyi 
Zoltán, Szakács László, Tóth Miklós. 

Témák: 
1. Beszámoló a régióértekezletekről, a lappal kapcsolat

ban elhangzottakról (Vác, Kaposvár, Debrecen). 
2. Az OEE évkönyvről tovább folytattuk a megbeszé

lést. Ez érintette a tartalmi részt (beszámolók a megvalósult 
tevékenységről: HCS-ok, SZO-ok, eseménynaptár: a szak
ma és az egyesület eredményei, egyes fontosabb események 
értékelése, kommentálása, terjedelmi okból a lapban nem 
megjelentetett közérdekű és időtálló anyagok megjelenteté
se, részletes tájékoztatás a támogatásokról: az egyesület 
nyújtotta támogatásokról, részletes beszámolás az SZJA 
1%-ának felhasználásáról, beszámoló az Erdészcsillag Ala
pítvány működéséről, beszámoló a székház bizottság tevé
kenységéről stb. és a szerkesztési részt (a SzB úgy véli, 
hogy ezt a feladatot jó íráskészségű és nagy tájékozottsága 
kollégának kellene elvégezni térítés fejében, felkérés alap
ján. Az SzB nem alkalmas ilyen kiadvány gondozására). 

Az Évkönyvbe az utókor számára értéket jelentő adatok, 
anyagok kerülhessenek csak bele. 

3. Fotópályázat 

Szükségesnek látja az SzB, hogy több kategóriába írjuk 
ki a pályázatot (pl.: erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, el
sődleges faipari archív felvételek - szakmatörténeti képek, 
erdész mai élete, egyéb). 

A 2-3. ponttal kapcsolatban az SzB írásban nyújtotta be 
végleges javaslatát az Elnökség számára. 

4. OEE, EL és az internet. Tóth Miklós írásos anyagát 
elemeztük, megvitattuk. Végleges álláspont nem alakult ki, 
így egyelőre nem tudunk javaslattal élni az Elnökség felé. 

Szikra Dezső 
SzB elnök 

D 

Székelyföldi tanulmányút 
Az MTESz Bács-Kiskun megyei szervezete és az OMB-

KE kecskeméti csoportja (Dánfi László ügyvezető igazgató, 
illetve elnök) rendezésében az OEE Kiskunsági Csoportjától 
többen részt vehettünk május végén egy ötnapos erdélyi ta
nulmányúton a KEFAG és az Erdészeti Szolgálat komoly 
anyagi hozzájárulásával. 

Paraj don bányász és erdész kollégákkal találkoztunk. A 
sóbányában Ambrus Zoltán műszaki igazgató adott ismer
tetést. A sóhegyek valószínűleg őstengeri üledékből jöttek 
létre a víz lehúzódása során. Három szintben folyik a bá
nyaművelés, kősókitermelés; a legmélyebb 3000 méter. A 
termelés gazdaságos, exportra (hazánkba) is szállítanak. A 
bánya nagyobb termét asztmások gyógyítására is használ
ják. 

A parajdi erdészetről Zantha Mária erdőmérnök-erdé
szetvezető nyújtott tájékoztatást. 14 000 hektáron gazdál
kodnak, amiből 1200 ha magánerdő. Még most is folyik a 
3 év előtti hatalmas viharkárok faanyagának kitermelése, 
feldolgozása. Derzsi Zoltán erdőmérnök, védterület-vezető 
főerdész Sopronban távoktatás keretében végzett; saját el
mondása szerint ez elég nehéz volt; egyébként akkoriban 
tizenhármán diplomáztak így. A parajdi erdészekkel és bá
nyászokkal a kapcsolat folytatására van lehetőség. 

A Hargita nyugati oldalán lévő Szentegyházasfaluban a 
gyermekfilm-harmónia alapítvány vezetőjével, Haáz Sán
dor zenetanárral találkoztunk, az iskolában megnéztük a fel
ső szinten lévő múzeumot. Az iskolának csoportunk könyv
csomagot adományozott. A nagy lelkesedéssel elmondott 
szerény ismertetőből megtudtuk: a kitartó munkának kö
szönhetően most már a gyermekek, a városka is magáénak 
érzi az alapítványt és a további tervek is biztatóak. A gye
rekek búcsúzóul szép népdalokat énekeltek nekünk és kis 
„törpe daloskönyv"-et kaptunk ajándékba. Az iskolával a 
kapcsolat korábbi és folyamatos. 

A Szentegyházasfalu mellett lévő Szentkeresztbánya ko
hászati üzemében jelenleg csak az öntödei rész működik 
mintegy 600 munkással. Ez viszont létkérdés a városkának, 
mert más kereseti lehetőség nincs. Az öntöttvas épületdí
szek és más cikkek újabban nagyon keresettek, és expor
tálnak is ilyeneket. Erről adott tájékoztatást a Metallurgika 
rt. igazgatóhelyettese, Fazakas István és Buzogány Mózes 
szakszervezeti vezető. A városban felkerestünk egy valódi 
kézi gyapjúfeldolgozó és csergekészítő műhelyt is. 



Az úton kulturális programokra, régi barátságok felújítá
sára, újak kötésére is volt lehetőség. 

A csíksomlyói búcsú pünkösd előtti szombaton volt. 
Amint autóbuszunk közeledett Csíkszereda felé, több bú-
csús menet (ahogyan szép szóval mondják: kereszt-alja) 
mellett haladtunk el. Figyelve a város irányába vezető többi 
utat, azokon is hasonló csoportokat láttunk közelíteni zász
lókkal. Mi is a városban hagytuk a buszt és az OMBKE 
zászlaját kibontva nekivágtunk az öt kilométeres gyaloglás
nak, majd 2-3 km után a mi búcsús menetünk is egybeolvadt 
a többivel. A szertartás megkezdéséig a mikrofon folyama
tosan közölte, hogy honnan hány zarándok jött: Magyaror
szágról igen sok helyről érkeztek, Nyugat-Európából is so
kan, sőt tengerentúlról is voltak. A több százezer ember a 
hegyoldalban rendben letelepedett. A székelység, de talán 
az egész Kárpát-medence, Moldva magyarságának legna
gyobb búcsúja az összetartozás érzését erősíti és felejt
hetetlen belső élményt is nyújt, egyre inkább ökumenikus 
jelleget ölt. 

Az erdélyi utat a nagyváradi székesegyház és a Szent 
László szobor felkeresésével, a városközpont bejárásával 
kezdtük. A püspöki palotának egy részét visszakapta a r. k. 
egyház. Utunk főszervezője közben Kapy István alpolgár
mesterrel tárgyalt a jövőbeli kapcsolatok megalapozásáról, 
kibővítéséről, biztató kilátásokkal. 

A Királyhágó után Kalotaszeg vidékén, Körösfőn gyö
nyörű kazettás mennyezetű ref. templomot néztünk meg, és 
láthattuk, hogy a házak előtt ülő asszonyok hogyan készítik 
a híres kézimunkát. 

Kolozsváron a várból szép kilátás nyílik a városra, Sza
mosra. A városban pedig a Szent Mihály templom, Mátyás 
király szülőháza és lovasszobra, a Babes-Bolyai egyetem, 
a Farkas utcai ref. templom meglátogatása következett, 
utóbbiban a volt erdélyi nagy családok címereinek állandó 
kiállításával. Utunk szervezője itt az EMT műszaki titkárá
val, Angyal Zoltánnal találkozott, akivel szintén a kölcsönös 
kapcsolatok kibővítéséről tárgyalt biztató kilátással. 

Szovátai szállásunkról a Görgényi-havasokon át (Bucsin-
tető 1287 m) Szárhegyre értünk, ahol a volt Lázár-kastélyt 
és múzeumot néztük meg, majd a Gyilkos-tó (mely a Békás 
patak vizének földcsuszamlás miatt történt felduzzasztásá
ból pár száz éve keletkezett) és a Kárpátok egyik legvad-
regényesebb tája, a több km hosszú Békás-szoros követke
zett. Ezután a madéfalvi emlékművet érintettük, ahol a si-
culicidiumra emlékeztünk a székely himnusz eléneklésével. 

Csíkszépvíz mellett víztározót láthattunk, mely Csíksze
reda vízellátását biztosítja. Itteni szállásunkról a csíksom
lyói búcsún való részvétel után Tusnád-fürdőn borvízkós
tolás, a Szent Anna kráter-tó, majd a gyalogosan is elég 
nehéz turista úton elérhető torjai büdösbarlang meglátoga
tása volt soron. Utóbbi a vulkáni utótevékenység bizo
nyítéka: 1053 m magasságban mérgező kénhidrogén ki
áramlása tapasztalható a barlangban. Ezután Gábor Aron 
városa, Kézdivásárhely következett. 

Fortyogó fürdői szállásunkról Csíkszereda érintésével át
mentünk a Hargitán (Tolvajos-tető 985 m, Kalibáskő), majd 
Szentegyházasfaluban időztünk és Székelyudvarhely érinté

sével megálltunk Farkaslakán, a Szervátíuszok készítette 
Tamási Aron síremléknél és más magyar csoportokkal ta
lálkozva együtt elénekeltük a székely himnuszt. Korondon 
a különféle népművészeti tárgyak sokaságában gyönyörköd
hettünk. Parajdon pedig búcsúzásként az ottani kollégák 
részvételével közös bányász-kohász-erdész „rendhagyó pa-
rajdi balek-tűrő szakestély"-t tartottunk. 

Szovátai szállásunkról hazafelé tartván Segesváron a vá
rat és az evangélikus vártemplomot, Gyulafehérváron az ősi 
püspöki-érseki székesegyházat és a vár környékét tekintet
tük meg. 

Ez a viszonylag rövid tanulmányút is igen jó alkalom 
volt az erdélyi emberekkel, kollégákkal való kapcsolat ki
alakítására, ápolására, a bányász-kohász-erdész barátság 
felújítására. 

Őszinte köszönet az út szervezőinek és a szponzoroknak! 
Egyébként 2000-ben Tapolcán országos bányász-ko

hász-erdész találkozót terveznek, melyen előreláthatólag 
német és osztrák testvérszervezetek is részt vesznek. 

Sipos Sánáor 
ny. erdómérnök 

• 
ERDÉSZNAP 

Diósjenő, 1999. június 5. 
Úgy tűnik, az erdészek az égiek kegyét is elnyerve június 

5-én, szombaton - a pénteki viharos időjárást követően -
zavartalanul tudták megtartani a hagyományos ERDESZ-
NAP-ot az Ipoly Erdő Rt. Diósjenői Erdészetének hatalmas 
területű, óriás fákkal árnyalt udvarán. 

A hagyomány szerint családosán vándorol a társaság 
évente más erdészet területére, hogy kötetlenül beszélget
hessen társerdészeti és központi kollégáival az erdőgazdál
kodás jelenéről és a jövő lehetőségeiről. 

A férjek, feleségek, gyermekek már ismerősként üdvöz
lik egymást és ők sincsenek közös téma nélkül. 

A tökéletes szervezés eredményeként lehetőség nyflt a 
Kerületvezető Erdészek Szakszervezetének szabadtéri köz
gyűlésére 9-12 óráig. 

Ezalatt a vállalkozó szellemű kollégák és családtagjaik 
közös kirándulást tettek a Závoz tetőre, a diósjenői tó part
jára, illetve a Nógrádi vár romjaihoz. Útközben került sor 
a vidék történelmi múltjának bemutatására. 

Diósjenővtóx a 13. század második felében jegyzett hely
ség volt, sőt 1460-ig városi kiváltságokkal rendelkezett, a 
középkorban „vámoshely" is volt. Az erdészet hivatala a 
volt báró Piret-féle kastélyban található. Az erdő uradalmj 
birtok volt, Sváb Sándorné tulajdonában, kinek kastélya je
lenleg szociális otthon. 

A Nógrádi vár Anonymus szerint már Árpád idejében 
fennállott. 

Várurak: 1199-től Boleszló váci püspük, majd az egész 
középkoron át a váci püspökség, 1458-tól Szilágy Mihály, 
1527-től Szapolyai János, 1544-től török szandzsákság, 
1594-től Révay András, 1605-től Bocskai István, 1619-től 
Bethlen Gábor, 1622-től II. Ferdinánd, 1663-1685-ig törö-



kök foglalták el, 1685-ben villámcsapás érte a ló'portornyot, 
felrobbant és azóta romokban hever. Kisebb felújításokat a 
Műemléki Felügyelőség és a község végez folyamatosan, a 
látogathatóság érdekében. Egyébként a község 1715-ig me
zőváros volt, és a török hódoltság után ismét - környékével 
együtt - a váci püspökség tulajdonába került. 

A KESZ közgyűlést követően - megvárva a kirándulók 
visszaérkezését - hivatalos program következett: az emlékfa 
(melyet Fritz János kerületvezető erdész készített!) felava
tása. Ekkor Bán Gábor kerületvezető erdész (főrendező) 
szavai után a Himnusz közös eléneklését követően Haraszti 
Gyula termelési vezérigazgató-helyettes - ki diósjenői mű
szaki vezetőként indult - tartott történelmi visszatekintést 
az erdészet eddig múltjáról és jövőjéről, közben felavatva 
az emlékfát, eltávozott „hőseinkért" 1 perces néma felállást 
javasolva. Ezt követte az emlékfa megkoszorúzása, majd 
Kiss László vezérigazgató átadta az Ipolyvidéki Erdőkért 
járó díszokleveleket, továbbá a KESZ által megítélt „Az év 
erdésze" emlékplakettet Chikán István ker. vez. erdésznek. 

(Az „Ipolyvidéki erdőkért" kitüntettejeit lásd a júniusi 
számban.) 

Ezt követően a helyi általános iskola képzőművészeti ta
gozatának vezetője számolt be a „Mit jelent neked az erdő" 
című gyermekrajz-pályázat eredményéről. 
Helyezettek: 
/ kategória (6-9 éves korig) 

1. Szondi Anna - Szokolya 
2. Soós Réka - Budapest 
3. Gyenes Eszter - Bernecebaráti 

II. kategória (9-15 éves korig) 
1. Hoffmann András - Diósjenő 
2. Barton Iván és Molnár Ambrus - Szokolya 
3. Fritz Dóra - Diósjenő 

Az ünnepséget befejezendő a jelenlevők elénekelték az 
Erdészhimnuszt. 

Ekkor nyitották meg a helytörténeti, vadászati- és rajz
kiállítást az Erdészet épületében, valamint az egyenruha be
mutatót. Az ebéd Bán Gáborkor, vez. erdész szakácsmű
vészetét dicsérte. 

A gyermekek részére folyamatosan lehetőség volt 
gyöngyfűzésre, sárkánykészítésre és -eregetésre, bábkészí
tésre, nemezlabda készítésre, papírhajtogatásra a Balassa
gyarmati Művelődési Központ munkatársainak segítségével. 

Igen nagy örömet jelentett a lovagolás lehetősége Fritz 
János ker. vez. erdész és „paripája" segítségével. Eközben 
a nagyobbak a légpuska-lövészettel próbálkoztak. 

Kiemelkedően jól szervezett rendezvény volt, melyért 
köszönet illeti az Erdészet dolgozóit: Berkenyéi András er-
dészetvezetőt, Bán Gábor ker. vez. erdész főrendezőt, Fritz 
János „mindenes" ker. vez. erdészt és a többi névtelen 
„hőst", valamint az anyagiak biztosításért az Ipoly Erdő Rt. 
vezetését, a KESZ és EFDSZ szakszervezetet. 

Egy csodálatos, emlékezetes napot töltöttünk együtt! 
Zorvan Györgyné 

ny. erdómérnök 

• 
Erdészetben dolgozó nők nemzetközi 

találkozója Brassóban 
A Szlovákiában 1997-ben, majd Ukrajnában 1998-ban 

megrendezett nemzetközi nőtalálkozókat követően 1999. 
május 24-30. között a ROMSILVA Román Állami Erdészet 
Brassói Igazgatósága invitálta találkozóra az erdészetben 
dolgozó nőket. 

A NYÍRERDŐ Részvénytársaságot egy erdőmérnök és 
egy faipari mérnök munkatársnő képviselte a találkozón, 
ahová a házigazdákon kívül hét országból (Svédország, Né
metország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, 
Magyarország) érkeztek résztvevők. 

A Brassói Erdészeti Igazgatóság irányítása alá tartozó tíz 
erdészet közül hat erdészetet látogatott meg 21 fős csopor
tunk. Vagy terepen, vagy az erdészetek oktatótermeiben 
kaptunk tájékoztatást a román állami erdészetek munkájá
ról, a folyamatban lévő különleges projekt (farkas, medve, 
hiúz élőhely védelme érdekében a Világbank finanszírozá
sában induló program) részleteiről, valamint a helyi szakmai 
specialitásokról. A lenyűgöző természeti környezet élveze
téhez társult a román kollégák erdőkezelő és környezetvédő 
munkáját elismerő csodálat is. 

A program szervezői gondosan ügyeltek arra, hogy a 
szakmai tapasztalatszerzésen túl lehetőséget biztosítsanak a 
sokszínű folklór (népviseletek, táncok, dalok), a gasztronó
miai szokások, a térség nevezetességeinek (első román is
kola és fekete templom Brassóban, a Sambata idegenfor
galmi központban a kolostor és lótenyésztő központ, a Ba-
lea-tó 2000 méteres magasság fölött, Sinaia-királyi kastély) 
és szakmai oktatási intézményének megismerésére is. 

Valamennyiünk számára különleges élményt nyújtott az 
elárvult egyéves medvebocsokkal történt testközeli találko
zás, valamint a Sercaiai Erdészet kezelésében lévő termé
szetvédelmi területen - teljes virágpompában - díszlő nár-
ciszos rét látványa és illata. 

Pályázat 
A 2000. évben tartandó vándorgyűlésre a fotó-pályázat meghirdetését az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette (be
érkezési határidő: 2000. február 29.). A pályázaton részt vehet intézmény vagy magánszemély, pályázatonként max. 
10 képpel, mely készíthető színes diára, színes levelezőlap-méretű papírképre vagy fekete-fehér úgyszintén levelező
lap-méretű papírképre. A majdani zsűri által kiállításra kiválasztott felvételekből történnek a nagyítások. A pályázat 
pályadíj nélkül történik. 



A találkozót záró búcsúestén a résztvevők mindegyike 
megfogalmazta azon óhaját, hogy családtagjaikkal együtt 
szeretnék mindazt az élményt újra átélni, amelyet a program 
nyújtott számukra. A szervező házigazdák fáradtan, de bol
dogan fogadták munkájuk elismeréseként a „közeli viszont
látásra" köszönésünket. 

(Szabóné- Váradiné) 

A Gépesítési Szakosztály ez évi programjában fakulta
tívként szerepelt a SZOLNOKI FARMSHOW '99 Mező
gazdasági Gépbemutató, Kiállítás és Vásár megtekintése, 
melyet 1999. június 3-5-én rendeztek. 

A kiállításon a Szolnoki Mezőgép Rt. mellett további 
csaknem félszáz gyártó, illetve kereskedő mutatta be me
zőgazdasági gépeit, berendezéseit, termékeit. 

A kiállított géptípusok között számos olyan is akadt -
talajművelő gépek, traktorok, aprítéktüzelő berendezések, 
mérőműszerek, gépalkatrészek stb. - , amelyek az erdőgaz
dálkodás területén is érdeklődésre tarthatnak számot. A ki
állított gépek közt szinte minden kategória előfordult, de 
jellemző volt a nagy teljesítményű, kisebb fajlagos költség
gel üzemeltethető gépek túlsúlya. 

A rendezvényen a Szakosztály tagságának kb. egyhar
mada vett részt. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-elnök 

• 
A Mecseki Erdészeti Rt. az erdészetek közötti korong

lövő versenyt a Körcsönye-pusztai pályán tartották. 
A lőpályát és a futóvad lövő pályát az Ormánsági Er

dész-vadász Lövész Egyesület hozta létre. 
Eredmények: 
Csapat: 
1. .Árpádtető (Pongrácz V., Káli K., 

Ruppert N.) 435 találat 
2. Sellye (Jung J., Balaskovics J., 

Fucskár G.) 404 találat 
3. Központ (Buzgó J., Lovas T., 

dr. Tóth A.) 393 találat 
Egyéni: 
1. Pongrácz Viktor (Árpádtető) 167 találat 
2. Káli Károly (Vajszló) 161 találat 
3. Szőllősi Tamás (Vajszló) 151 találat 

Dr. Tóth Aladár 

A VADEX Helyi Csoport életéből 
1999. március 5-én tartotta a Vadex a hagyományos ER

DÉSZ-VADÁSZ bálját. A nagy sikerű rendezvényen Var
sányiIstván nyerte a tombola fődíját, a szarvasbika-lelövést. 

199. május 12-én a Vadex Helyi Csoport és a Nyugdíjas 
Klub közös tanulmányutat szervezett a seregélyest Zichy -
Hadik kastély, a rácalmási sziget, a mezófalvi fűrészüzem, 
a belsóbárándi vadászház megtekintésére. 

A jelenlévők nagyra értékelték a Duna-ártéren végzett 
fakitermelési, erdőművelési, természetvédelmi tevékenysé
get, valamint a mezőfalvi fagyártmánytermelő üzemben ta
pasztalt rendet. 

1999. május 14-én a VADEX Rt. a székesfehérvári Zöld 
Kerekasztal Társaság és más szervezetekkel közösen ren
dezte meg Székesfehérvár-Sóstón a hagyományos MADA
RAK, FÁK NAPJA ünnepséget. A rendezvényen Heimrich 
Tamás kerületvezető erdész „Radetzky Jenő emlékplaket
tet" kapott. 

Bognár Miklós 

Az OEE Keszthelyi csoportja és az 
OEE OMMI csoportja 

Magtermelő állományok létesítése, fenntartása, kezelése, 
annak szaporítóanyag-termelési vonatkozásai, különös te
kintettel az EU csaüakozáskori elvárásokra témában tartotta 
összejövetelét. 

Dr. Bordacs Sándor (OMMI) előadása 

Ő mindvégig jól követhető volt mindenki számára. Szó 
volt benne a két fő fafajcsoportunk - tölgyek és bükk -
fontosságáról. A legújabb molekuláris genetikai kutatások, 
többek között markerek és kolorplaszt DNS vizsgálatok se
gítségével ki tudják mutatni a fafajok eredetét, vándorlását 
a legutolsó jégkorszak óta. Kiderült, hogy a magyar tölgyál-
lományok genetikai tartalma analóg a K-ausztriai tölgyál
lományokkal, és a Balkánról húzódtak fel az évezredek so
rán. Ugyanezen vizsgálatok kiderítették például azt is, hogy 
sok, eddig büszkén őshonosnak, ősinek, természetesnek hitt 
lösztölgyesünk ültetett, hiszen az egyedek különböző 
cpDNS-sel rendelkeztek. A legújabb vizsgálatok már képe
sek összeállítani az egyes egyedek „genetikai ujjlenyoma
tát" DNS microsatellite módszerrel. 

Folyamatosan belépő új tagok: 
Bocz Csaba erdésztechnikus (Baranya m. H.Cs.); Kopacz Zsolt erdőmérnök, Moskovlts Pál erdőmérnök, Tóth Árpád 
erdőmérnök (ÉRDÉRT H.Cs.); Gergo~ Gábor erdésztechnikus (Székesfehérvár H.Cs.); Ferenc ^fer^erdésztechnikus, 
Aranyosi Imre erdésztechnikus (Sárospatak H.Cs.); Halasi Gyulánékönyvelő (Bp. FVM. H.Cs.); Tóth Árpád erdőmér
nök, Ifi. Tóth Árpád erdőmérnök, Berettyón Balázs erdőmérnök (Szabolcs-Szatmár-Bereg m. H.Cs.); Blumenschein 
Ferenc erdésztechnikus, Török Ferencnéerdőmérnök, Sipos Péter erdőmérnök, Barabás Attila erdésztechnikus, Kristán 
János erdésztechnikus (Baja H.Cs.); Ruepp- Vargay Mária erdésztechnikus (Egyéni Csoport). 



Mindezek után az előadás áttért az eddigiek hétköznapi 
használatára, majd a plantázsok és kiválasztott magtermelő 
állományok kezelésére a mindennapi gyakorlatban. Az er
dészet munkatársai és vezetője a terepen mutatták be a saját 
tölgy magtermelő állományukat, a Zalaszántó 52 C erdé-
szetrészletet. Ez egy 103 éves szlavóntölgy-erdő, 9,6 ha te
rületen. Ebben az erdészetrészben gyérítést végeztek az el
múlt évben, a jelölést a magtermelési funkció elsődlegessé
gének figyelembevételével végezték el. Kissé erősebb bon
tást kellett csinálni, hiszen bizonyított, hogy a virágrügyek 
képződését a több fény indukálja. 

Ez az erősebb belenyúlás sem jelentett azonban túlságos 
faanyagkivételt, így minden szempont egyformán tudott ér
vényesülni. Mivel az EU valószínűleg elvárja majd a ma
gasabb genetikai szintű szaporítóanyagok előnyben részesí
tését, ezért szükség lesz majd igazán jó minőségű, valóban 
termő magtermelő állományokra. Ennek szellemében a Sü
megi Erdészet már minősítette a szomszédos 10 ha szlavón 
tölgy erdőrészietet, hogy az is magtermelő állomány lehes
sen, valamint van még 10 ha ugyanilyen korú, fajú és mi
nőségű állományrész ugyanitt, ami később magtermelő le
hetne, így mintegy 30 ha-os tömb állna rendelkezésére az 
Erdészetnek, ami már biztosítaná az aránylag állandó ter
mésmennyiséget. Természetesen a megfelelő vad elleni vé
dekezésről is gondoskodni kell - kerítés építésével. 

Miután helyileg ismét sikerült megváltanunk a világot, 
jóleső érzéssel mentünk vissza a Vadászházba. 

A minden szempontból sikeres találkozó-értekezlet alap
ján elmondhatjuk, hogy fontos lenne minél több ilyen 
összejövetelt tartani, ahol egy adott témában a termelő, a 
felügyeleti szervek, a kutatásban dolgozók kifejthessék saját 
nézetüket, és közös álláspontot lehessen kialakítani. Ráadá
sul baráti összejövetelnek sem volt utolsó ez az alkalom. 

Molnár György 

• 
A Mecseki Erdészeti Rt. helyi csoportja 

Szóhyi János elnök vezetésével, 
az OMMI helyi csoportja 

Bagaméry Gáspár elnök vezetésével 
Plantázsok, magtermelő állományok kezelése, 

fenntartása. 
Szaporítóanyag-termelés, -kutatás legújabb 

eredményei 
témában tartotta összejövetelét. 

Előadó: dr, Bordacs Sánáor, OMMI 

Az Almamelléki KTT plantázs 1993-ban létesült az Er
dőgazdaság kezdeményezésére. Az oltványokat az ERTI ké
szítette Sárváron. Az első évben 1150 oltványt ültettek el 
2,5 ha-on 5x2 m hálózatban. 

Ennek a telepítésnek megvan a teljes dokumentációja a 
klóntérképpel együtt. 

1996-ban a plantázsban 580 egyedet pótolni kellett, ezt 
szintén az ERTI végezte, az oltógallyakat a legjobban ter

mőnek ítélt egyedekről vették le. Az alapötlet kiváló, de a 
munkák dokumentálása hiányos. 

Jelen helyzetben és állapotban a plantázs szép, ápolt, az 
egyedek többsége meghaladja a 3 m magasságot. A plan
tázsban tehát időszerű elkezdeni a koronaalakítási munká
latokat, és be kellene telepíteni a felső területrészen meg
maradt 2,5 ha-t, persze válogatott és ismert klónokból szár
mazó oltványokkal. A telepítési hálózat jelenleg túl sűrűnek 
mutatkozik, a 10x6 m-re való átalakulás látszik célszerűnek. 

Amíg a terepen voltunk, szerencsére nem esett az eső, 
de az egész kétnapos programról elmondható, hogy amikor 
épületben tartózkodtunk, odakint zuhogott, amint kiléptünk 
az ajtón, rögtön elállt. Köszönetet kell tehát mondanunk a 
helyi szervezőknek, különösképpen Bipszám Istvánnak, 
hogy ilyen figyelmesen szervezték az időjárást. 

A Sellyei Erdészetnél Molnár Tamás erdészetvezető fo
gadta a csapatot. 

Dr. Bordacs Sándor a legújabb erdészeti genetikai kuta
tásokról, a tölgyfajok elterjedéséről, valamint a szlavón töl
gyek genetikájáról és jelentőségéről szólt. A nagy melegben 
az előadás végére kissé elpilledt a társaság, ezt terepi gya
korlattal próbáltuk ellensúlyozni. Meglátogattuk a Sellyei 
Erdészet Környepusztai tölgyplantázsát. 

Ez a plantázs 1990-ben létesült 40 helyi törzsfa (klón) 
kiválasztásával és leoltásával, 10 ha NTTO területen a fák 
8x8 m hálózatban állnak. Az Erdészet derékig érő aljnö
vényzettel „kedveskedett" a csapatnak, így nem igazán aka
ródzott senkinek sem túl mélyre merészkedni a dzsungelbe. 
Szép libasorban azért bementünk, a virágzást és a makk
kezdeményeket is megvizsgáltuk. Rövid beszélgetés után 
átmentünk a Szentgáti kísérleti területhez, ahol a plantázs-
ból származó magkeveréket és a helyi kommersz anyagot 
egymás mellé vetették, kísérleti elrendezésben. 

Dr. Bach István megemlítette, hogy pezsgőt kellene bon
tani erre az alkalomra, hiszen ez az első ilyen jellegű kí
sérlet kis hazánkban. A viccnek szánt mondat véres való
sággá vált, hiszen a helyiek komolyan vették a megjegyzést, 
és egy közeli vadászházban „belefojtottak" bennünket a 
pezsgőbe. Mivel többen sofőrök voltunk, ez nem kis áldo
zatba került, 

Másnap Papp Kálmán, az Árpádtetői Erdészet vezetője 
kísért körbe bennünket Sikondán és ecsetelte a több tűz kö
zötti erdőgazdálkodás örömeit. A lepusztult, de kiemelt 
üdülőövezetben a parlamenti képviselő, a bánya és az ön
kormányzat egyaránt jogosultnak érezte magát arra, hogy 
megmagyarázza az erdészeknek, mit is kellene itt tulajdon
képpen csinálni. „Szerencsére" néhány túltartott fa rádőlt a 
nyaralókra, így aztán egyből megszülethetett a megegyezés 
a környékbeli erdők hasznosításáról. Ennek eredményekép
pen svájci típusú szálaló erdőkép látható most, de cserből 
és tölgyből kivitelezve, valamint a tarvágás szélén nyugati 
oktató-ismertető táblát rakott ki az rt. 

Molnár György 

• 



LIGNO NÓVUM - WOOD TECH 
Asztalos-, Faipari és Erdészeti Szakkiállítás 

Sopron, 1999. augusztus 25-28. 
A hagyományoknak megfelelően ez évben is megrendezésre kerül Sopronban a faiparosok és az erdészek 
közös nagy rendezvénye a LIGNO NÓVUM és WOOD TECH szakkiállítások. A kiállítások az elmúlt évek 
folyamán rangot és tekintélyt vívtak ki maguknak a szakemberek és üzletemberek körében egyaránt. Sop
ronnak, mint iskolavárosnak egyre inkább vásárváros jelleget kölcsönöznek az évente megrendezett szakki
állítások. A kiállításokkal egy időben kerülnek megrendezésre a faipari és erdészeti tudományos konferenciák 
is, valamint hagyományaink ápolására a szakestélyek és táncos összejövetelek. 
A kiállítások főszervezője a Program Kft, a fás területé a Faipari Tudományos Egyesület, az Országos Asz
talos- és Faipari Szövetség, a Faipari Tudományos Alapítvány, az erdészeti részé pedig ez évtől az Országos 
Erdészeti Egyesület A faipari rész nemzetközivé vált, majdnem kétszáz kiállító jelezte részvételi szándékát. 
Az erdészeti kiállítás az elmúlt évtől évente az erdészet más-más ágazatát emeli ki, mint bemutatandó terü
letet. Ez évben a fahasználat a kiemelt téma. A kiállított eszközök zöme és a szakmai fórum is ezt a területet 
kívánja bemutatni. 
A kiállításokra a jelentkezőket továbbra is várjuk! 
A rendezvények teljes programja időben hozzáférhető lesz, hogy a Sopronba látogatók minél tartalmasabban 
tudják idejüket eltölteni. 
A WOOD TECH Erdészeti Szakvásár programja a következők szerint alakul: 

Augusztus 25. 
10.00 Vásár megnyitása 
15.30 Dr. Torgyán min. úr 
előadása 
17.00 Közönségkapcsolati 
rendezvények 

Augusztus 26. Augusztus 27-28. 
9.00 A természetközeli fahasználat Közönségkapcsolati rendezvények 
műszaki fejlesztése (szakmai 
fórum) 
15.00 MEGATREND Kft. 
informatikai bemutatója 

20.00 Szakestély 
Az Országos Erdészeti Egyesület legnagyobb szakmai rendezvényére szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a rendezők nevében. 

Győri tanulmányút 
Az OEE Kecskeméti csoportjának célja elsősorban a 

magvetéses akáctelepítés eredményeinek megismerése 
volt. 

Megérkezés és bemutatkozás után a Koroncói erdészke
rületben Limp Tibor erdészetvezető átfogó ismertetőt tartott 
az erdészeti feladatokról, Greguss Lászlóhelyi csoporttitkár 
pedig az erdőgazdaság helyzetét vázolta. 

Ezt követően terepi programra indultunk Stááel Károly 
Kaán Károly-díjas kerületvezető erdész kalauzolásával. 

Házigazdánk írásos programismertetője részletes techno
lógiai leírásokat, költségelemzéseket tartalmazott a több 
mint tízéves gyakorlati alkalmazásokról. 

Egy-egy bemutatóhelyen a látnivalókat SzabóLászló'er
dőművelési műszaki vezető egészítette ki történeti hűséggel. 

A magvetéses akáctelepítések mellett nyár kísérleteket is 
volt alkalmunk megtekinteni, és szép kocsányostölgy-erdő
sítést is láttunk. 

A Stádel Károly által kifejlesztett akácmag helybenveté-
ses telepítéseket az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben 
szolgáltatásjelleggel végzik a magántulajdonosok részére. 
Szép első kiviteleket és többéves telepítéseket láttunk, me
lyek ezzel a technológiával készültek. 

A kellemes kora nyári melegben rövid pincelátogatás 
szakította meg az erdősítési továbbképzésünket. 

A tapasztaltak záróértékelését már kötetlen formában egy 
szőlősgazda-erdőtelepítő vendégeként ejtettük meg hangu
latos estebéd mellett. 

A résztvevők nevében valamennyi vendéglátónknak 
megköszönöm az igen tartalmas programot és a baráti fo
gadtatást. 

Kép és szöveg: Mikulási Béla 
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• motorfűrészek 
• benzinmotoros 

aljnövényzet-tisztítók, 
tisztítófűrészek, 
sövényvágók, 

1 ágvágók, 
betonvágók, 
permetezők, 
talajfúrók, lomb- és 
hulladékszívó-fúvó 

* gépek 
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