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Az Országos Erdészeti Egyesület 1998-2002. évi prog
ramjában szereplő klubélet beindítása, támogatóink és part
nereink, valamint tagságunk megfelelő színvonalú kiszolgá
lása és fogadása érdekében felújításra került Fő utcai köz
pontunk. Az átadásra 1999. június 30-án 14 órakor került 
sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényt megtisztelte 
Bebes István országgyűlési képviselő, a Parlament Mező
gazdasági Bizottsága alelnöke, a frissen alakult Erdészeti 
Albizottság vezetője. 

A kötetlen, baráti összejövetelen több erdőgazdasági ve
zető, a partner szervezetek néhány vezetője és az Egyesület 
vezetői is jelen voltak. 

Káldy József, Egyesületünk elnöke méltatta az esemény 
jelentőségét, megköszönte a támogatóknak az önzetlen se
gítséget. A felújított egyesületi központ a továbbképzések 
otthona lehet, egy szellemi műhely kialakulásának biztosít 
helyet, a nyugdíjas kollégák összejöveteleinek adhat ott
hont, a külső partnereinkkel való kommunikáció helyszíne, 
a támogatóink tárgyalásainak adhat kellő környezetben he
lyet, összességében a szakmánk kis szellemi központjának 
kialakításának tere lehet, ha kihasználjuk az adottságokat. 

Bebes István képviselő köszönte a meghívást, köszöntöt
te a megjelenteket. Kifejezte szándékát, hogy az erdészeti 
ágazatnak lehetősége szerint támogatást biztosít. A felada
tokról szólva kiemelte az erdősültség növelésének szüksé
gességét az EU szintjére (24-25%) és a költségvetési támo
gatások összegének és támogatási körének bővítését. Jó le
hetőséget lát az Erdészeti Albizottság megalakulásával cél
jaink hathatósabb képviseletére. Kérte az Egyesület támo
gatását és szakmai segítését. Az eredményes munka érde
kében együtt kíván dolgozni a többi érintett hatósággal és 
szervezettel is. Erre éppen jó példa a 2000. évi költségvetés 
kedvező irányú módosítására tett mai közös megbeszélés is, 
mely az átadási ünnepség előtt került megtartásra a „Fehér 
házban". 

Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy szükség van nem
zeti erdőstratégia kidolgozására, mely téma az Erdészeti Al
bizottság első ülésein kerül terítékre. A közvetlen hang, az 
együttműködés fontos számára, melyet a közös alma mater 
és a művelt csapat sportszelleme alapoz meg. 

• 
Főtitkári beszámol ó 

(1999. júniu s 21 . -  augusztu s 31. ) 

Június 29-c n Káldy József elnök és Ormos Balázs fő
titkár a Fehér Házban előzetes tájékozódó tárgyalást foly
tatott Bebes István országgyűlési képviselővel, a Mezőgaz
dasági Bizottság alelnökével, valamint a PM és ÁPV Rt. 
képviselőivel a 2000. évi erdészetet érintő költségvetési tá
mogatás növelésének lehetőségéről. 

Június 29-é n az OEE elnöke és főtitkára tárgyalásokat 
folytatott az E.K.F.M. Kft. vezetőjével és a MATÁV Rt. 
képviselőjével az együttműködés kialakítása érdekében. 

Június 30-á n dr. Szikra Dezső szerkesztőbizottsági el
nök, Pápai Gábor főszerkesztő és Egyesületünk elnöke és 



főtitkára megbeszélést tartottak az Erdészeti Lapok értéke
lése tárgyában. A résztvevők kiértékelték a beérkezett ész
revételeket és meghatározták a jövő tennivalóit. 

Június 30-án átadásra kerültek a felújított Fő utcai egye
sületi irodák és a klubhelyiség. Az ünnepségen megjelent 
Bebes István országgyűlési képviselő, a Parlament Erdészeti 
Albizottságának elnöke, aki baráti beszélgetés keretében tá
jékozódott a megjelent erdészeti vezetőiktől a szakmánkat 
leginkább foglalkoztató kérdésekről (részletes beszámoló 
készül). 

Június 30-á n elnökségünk ülést tartott, mely keretében 
megtekintette a felújított egyesületi helyiségeket. Délutántól 
a Pilisi Parkerdő Rt. vadászházában folytatódott a kötetlen, 
a Közgyűlést követő évet értékelő megbeszélés, melyen je
len volt a teljes vezetés és alkalmazotti állomány. Az őszin
te hangvételű, kritikus megszólalások, az éves tevékenység 
és a Vándorgyűlés értékelése, az elnökség munkájának to
vábbi összehangolt és egységes munkáját segíthetik a jövőt 
illetően. 

Július 1 . Egyesületünk életében személyi változásra ke
rült sor. E napon lépett munkába új ügyvezető titkárunk, 
dr. Sárvári János, aki korábban az ERTI kutatójaként, egy 
ideig pedig főigazgató-helyetteseként dolgozott. Kívánjuk, 
hogy az egyesületi életben találja meg helyét és tudásával, 
emberi tartásával szolgálja szakmánk és tagságunk ügyét. 
Mester Gézáné, Juci, kiemelkedő irodai és szervező mun
kája elismeréséül, titkárságvezetői megbízást kapott. 

Július 8-9 . Az Erdésznők II. Országos Találkozója Pá
pán, a BEFAG Rt. támgoatásával az OEE Helyi Csoportja. 
Horváth Iván titkár vezetésével került megrendezésre (külön 
beszámoló készül). 

Július 29-é n rendkívüli elnökségi ülésre került sor. A 
téma a 2000. évi költségvetési támogatások javaslatának 
előkészítése volt. Az ülésre meghívást kaptak az érintett 
szakosztályok vezetői is. Az ülésen a következő határozatok 
születtek: 

8/ 1999. júl. 29. sz. határozat: Az elnökség megbízza a 
főtitkárt a 2000. évi erdészeti költségvetési támogatások 
módosítására vonatkozó megbeszélések folytatására. 

9/ 1999. júl. 29. sz. határozat: Az Egyesület 2000. évi 
költségvetési módosító javaslatait küldje meg dr. Kósa Fe
renc h. államtitkár úrnak, akinek az elmúlt év végén levél
ben erre Ígéretet tettünk. 

10/ 1999. júl. 29. sz. határozat: Az Egyesület szervezzen 
vitát az erdészeti ágazatot érintő költségvetési támogatási 
rendszer korszerűsítése érdekében (E.L., szakosztályok. 
H.Cs.-ok, klub). 

Augusztus. Az elnökségi határozatnak megfelelően fő
titkárunk folyamatos tárgyalásokat folytatott a PM és FVM 
illetékeseivel a 2000. évi ágazati költségvetés tételeinek bő 
vítése és a támogatási összegek megemelése tárgyában. 

Augusztus. A közgyűlési határozatnak megfelelően a 
módosított Alapszabály a bíróságra beadásra került. 

Augusztus 12 . Sólymos Rezső akadémikus, az MTA Ag
rártudományok Osztálya elnökhelyettese Egyesületünkbe 
tett látogatást, ahol főtitkárunk és ügyvezető titkárunk fo
gadta. Az MTA és az OEE több területen kíván együtt fel
lépni, mint az Erdők Hete rendezvénysorozat megtartásá
ban, a Tudomány Hete megrendezésében, az erdészeti tá
mogatási rendszer korszerűsítésében, a jövő évi költségvetés 
módosítási javaslatainak összehangolásában. Mindkét fél kí
vánatosnak tartja a rendszeres egyeztető megbeszéléseket a 
jövőben is. 

Augusz tus 17-22 . Egyesületünk thaiföldi szakem
berekből álló delegációt fogadott. A vendégek részére töb
bek között a Pilisi Parkerdő Rt., a HM Budapesti Erdőgaz
dasági Rt., az Eger Erdőgazdasági Rt. szervezett programot, 
a delegációt fogadta dr. Torgyán József miniszter úr is. 
Egyesületünk részéről Marghescu Tamás és Mester Gézáné 
voltak a főszervezőik és igyekeztek rendezett körülményeket 
és emlékezetes napokat szerezni a vendégeknek. 

Augusztus 25-28 . Egyesületünk először volt főszervező
je a Sopronban immár hetedik alkalommal megrendezésre 
kerülő WOOD TECH Erdészeti Szakvásárnak és Szakmai 
Fórumnak. A Gépesítési Szakosztály hathatós közreműkö
désével a korábbiaknál kétszer nagyobb kiállítói kört sike
rült megnyerni a kiállítás számára. Pályázaton nyert pénz 
segítségével a kísérő rendezvényeket a vásár helyszínén si
került megtartani. A kezdeti hibák tanulságait levonva a jö
vőben a rendezvényt bővíteni szeretnénk (külön beszámoló 
készül). 

Augusztus 30-31 . A Mecseki Erdészeti Rt. fogadta az 
MTA Agrártudományok Osztályának majd ötven fős tagsá
gát, az osztály fennállásának ötven éves évfordulója alkal
mából. A rendezvényre meghívást kapott főtitkárunk is. A 
rendezvény igazi hírverése volt szakmánknak, különösen 
nagy elismerést váltva ki a résztvevőkből (külön beszámoló 
készül). 

BNV NAGYDÍJAS 
TERMÉK 

A négyütemű motoros 
Andreas Stih l növényzettisztító 

BNV Nagydíj as termék lett. 
Az F S 25- 4 R  különösen környezetbarát 
terméke ennek a világcégnek, amely négy
ütemű motorja révén csökkenti a káros 
anyag kibocsátását. 
Az alkalmazható vágóeszközök a  követke-
zők: supercut nyírófej, polymatic nyírófej, 
trimcut nyírófej, polycut nyírófej, autucut 
nyírófej, bozótvágókés, 2  élű fűvágólap, 4 
élű fűvágólap, 8  élű fűvágólap. 
Az FS 25- 4 R nemcsak a fenti vágóeszkö
zökkel szerelhető, hanem számos új kiegé
szítő tartozékkal is, sőt néhány mozdulatta l 
ez a  gép magassági gallyazófűrésszé , é s 0-
tól 90 fokig állíthat ó sövényvágóv á alakít -
ható át. 
A gépe t importál ó é s forgalmazó: A . Stih l 
Kft. Kiépítet t kereskedelm i hálózatta l 
mintegy 18 0 üzlette l é s ezekhe z tartoz ó 
110 jól felszerelt szervizze l é s műszaki ve-
vőszolgálattal i s rendelkezik . 



És megin t a  nyugdíjaso k 

Gyorsan repül az idő Kecskeméten a KEFAG Rt.-nél. A 
tavaly szeptemberi rendezvény után most júniusban találkozott 
újra közel száz nyugdíjasunk, akiken meg sem látszott az eltelt 
közel egy esztendő. 

Ezúttal a Kiskunhalasi és Harkakötönyi Erdészet közös ren
dezésében sétáltak a halasi Sóstó alföldi viszonylatban pazar 
fafaj-gazdagságú parkerdejében, cs tekintették meg munka 
közben a műszakiaknak is meglepő újdonságot jelentő CASE 
1288 NL tuskózógépet. 

A hangulat forróságát a találkozás örömén kívül a harminc
fokos napsütés és sóstói csárda ebéd után kínált remekül hűtött 
gyümölcslevei, borai és sörei is fokozták. 

A szakmai kirándulás előtt a vállalati, szakszervezeti és 
egyesületi élet újdonságairól adott tájékoztatást Nagy Béla gaz
dasági vezérigazgató-helyettes, Szűcs Dezső szakszervezeti el
nök és Bognár Gábor, az egyesület kecskeméti csoportjának 
titkára. 

A vendéglátó erdészetek tevékenységét Kocsis Vilmos és 
Fodor Mihály erdészetvezetők ismertették. 

Szeverényi István nyugdíjas erdészetvezető nemcsak a napi 
rendezvényért üzent köszönetet Sódar Pál vezérigazgatónak. 
Megköszönte azt is, hogy a tavalyi nagy sikerű tűzifa-akcióval 
ez évben is élni lehet. 30 ezer forint nyugdíj alatt névleges 100 
Ft-ért, felette 50%-os árkedvezménnyel vásárolható személyen
ként 3 köbméter tűzifa. 

Aki tavaly megjárta társaival Besztercebánya környékét, 
most bizonyára benevez 6000 Ft-ért arra az ötnapos kirándu
lásra, melyen Sopron és Bécs város kulturális programját szak
maiak is színezik. Rövid betekintés az osztrák magánerdő
gazdálkodásba, látogatás a Soproni Egyetem botanikus kertjé
ben, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban és a KEFAG rajkai rak
lapgyártó üzemében. 

Nyugdíjasaink jórészben a század húszas-harmincas éveiben 
születtek. Jó lenne mindenkivel legalább ilyen egészségben ta
lálkozni 2000-ben ugyanitt. 

Várkonyi Vilmos 

n 

A Baranya Megyei Helyi Csoport 1999. június 17-18-án 
szakmai tanulmányút keretében a Nyírerdő Rt.-t és a Hortobá
gyi Kht.-t kereste fel. 

A kirándulás első napját a Szatmár-Beregben folytatott 
tölgygazdálkodásra szántuk. Hajdú Lajos, a Fehérgyarmati Er
dészet igazgatója kalauzolt bennünket a súlyos hernyórágástól 
meggyötört szép tölgyesek között. Sem az időjárás szoronga-
tása, sem a hosszú utazás fáradalmai nem tudták megakadá

lyozni az élénk érdeklődésű csoportot abban, hogy az itteni 
gazdálkodás kulisszatitkait kivesézze. A házigazda gondosko
dott arról is, hogy az érdekes szakmai program mellett a vidék 
kultúrtörténeti emlékeiből is maradandó emlékeket gyűjtsünk. 

A Hortobágyi Közhasznú Társaságnál Gencsi Zoltctn fogad
ta a csoportot. A „Puszta" élményén kívül megismerkedhettünk 
e sajátos helyzetben lévő gazdálkodói egységgel, bepillantást 
nyertünk a természetvédelem és a gazdálkodás kapcsán felme
rülő problémákba, a problémák megoldására adott válaszokba. 

Köszönjük a kirándulás lebonyolításában közreműködő kol
légáknak a baráti fogadtatást és az érdekes programokat, hiszen 
mindannyian egy nagyszerű élménnyel és értékes tapasz
talatokkal gazdagabban tértünk haza! 

Ripszám István 

• 
A Fakereskedelmi Szakosztály éves munkaprogramjának 

keretében 1999. június 10-én a KEFAG Rt. Bugaci Erdésze
ténél tartotta meg idei első összejövetelét. 

Mézes Lajos ker. irodavezető átfogó tájékoztatást adott a 
KEFAG Rt. tevékenységéről. 59 000 ha erdőterületen gazdál
kodnak, többségében ültetvényszerű állományokat használnak, 
az erdőknek mindössze 2,87 az átlagos aranykorona tartalma. 

Központosított árrendszerrel dolgoznak, az erdészetek csak 
készpénz-értékesítést folytatnak. 

Meghatározó nagyságrendet képvisel a tudatos fűrészipari 
kapacitás bővítése. A három üzemben (Jánoshalma, Bugac, 
Rajka) évi 140-160 ezer m alapanyagot kívánnak feldolgozni 
szinte kizárólag raklap, göngyöleg céljára (1,6-1,8 millió db 
EUR raklap). 

A megváltozott tulajdonviszonyok között teljes vertikumot 
vállalnak fel a magánerdő-gazdálkodóknál. Cél a teljes területi 
integráció, a felvásárlások fokozása, a nagy vevőkörök kiala
kítása. Növelni szeretnék a román importot is, ami ma már 4-5 
ezer m . 

Bognár Gábor ov. (AESZ Kecskeméti Igazgatóság) előadá
sában átfogó tájékoztatást adott az igazgatóságok munkájáról. 
A műszaki és személyi feltételek lényeges kedvező javulása 
nélkül hihetetlen mértékben megnövekedtek feladataik. A fel
ügyeletük alatt lévő területen a korábbi 130 tulajdonossal (ke
zelővel) szemben 22 500 új erdőtulajdon alakult, s ennek mind
össze 1/3-a van nevesítve. 

A saját területükön az engedély nélküli fakitermelés 10-12 
000 m , nagyon sok a kistételű falopás. 

Sajnos a magánerdő-gazdálkodás számtalan szakmai hiá
nyossággal párosul (elmaradt felújítások, kezeletlen fiatalosok, 
sok hátralék, sok a gyenge sarj stb.). 

Közlemény 
az Erdészeti , Faipari , Papíripar i Nemzetköz i Ösztöndíja s Alapítván y javár a tet t 

1%-os személy i jövedelemad ó felhasználásáró l 

Az 1997-ben befizetett jövedelemadó 1%-ának közérdekű célra történő felajánlása alapján 1998. szeptemberében az 
APEH 1 999 202 Ft-ot utalt át Alapítványunknak. A kutatórium döntése alapján ebből az öszegből az alábbi pályázók 
kaptak támogatást: 

1. Balekoktatás (690 000 Ft) 
2. II-III-IV. évf. erdő- és környezetmérnök-hallgatók külföldi tanulmányútja (500 000 Ft) 
3. Nemzetközi Erdészverseny szervezése (328 000 Ft) 
4. Nemzetközi hallgatócsere az IAESTE keretében (300 000 Ft) 
5. Magos Endre egyetemi adj., angliai konferencián részvétel (200 000 Ft) 

Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal Alapítványunkat támogatták, amelyet a fenti név és az alábbi adószám: 
191 12855-1-08 feltüntetésével lehet megtenni. 

Kérjük támogassák továbbra is és mind többen a Soproni Egyetem hallgatóinak és fiatal oktatóinak szakmai fejlődését. 
a Kuratórium 



FEKETE GYULA (1911-1998) 
Elhúzódó betegség után végleg eltávozott körünkből Fe

kete Gyula oki. erdőmérnök, akire tisztelettel és szeretettel 
fog emlékezni a korszak erdésztársadalma. 

A végső búcsú pillanataiban magunk elé idézve szakmai 
pályafutását, az Országos Erdészeti Egyesületben folytatott 
alkotó, szervező tevékenységét és az egész életét meghatáro
zó, méltó keretbe foglaló szilárd, az erdészet iránt fialáláig 
elkötelezett jellemét, akkor az utódok figyelmét a következő 
tanulságokra kell felhívnunk. 

Kecskeméten született és ez rányomta bélyegét életére. Az 
Alföldön kezdte meg szakmai pályafutását, szülőföldjének 
szeretete végigkísérte egész életútján. Szakmai indulásának 
nehéz körülményei között nem keresett más szakmai terüle
ten, esetleg anyagilag jobb elhelyezkedési lehetőséget. Szív
vel-lélekkel állt be azok sorába, akik megértették Kaán Ká
roly messze tekintő elgondolását, hogy az Alföld fásítása 
nemcsak erdészeti ügy, hanem népünk anyagi felemelkedé
sének, egészségügyének, kulturális haladásának is az egyik 
legfontosabb tényezője. Még a háborús korszakban a Föld
művelésügyi Minisztériumba került, innen is ment nyugdíjba; 
itteni beosztásában apostolává vált az Alföldet behálózó, kü
lönböző célú és típusú fásításoknak, mint a vízügy csatorna
fásításai, a vasutak és utak mentén telepített közlekedési fá
sítások, a mezőgazdasági nagyüzemek tábláit szegélyező me
zővédő erdősávok vagy a kisebb-nagyobb csoportos fásítá
sok. Jelentős része volt abban, hogy az erdők államosításakor 
kialakult hegy- és dombvidéki erdőkben folyó nagyüzemi er
dőgazdálkodás nem szorította háttérbe a fásítások ügyét, és 
az megtartotta a méltó helyét a magyar erdőgazdálkodásban. 

A magyar erdészet történetében azonban a legjelentősebb 
működési területe az Országos Erdészeti Egyesületben kifej
tett tevékenysége volt. Már az ötvenes években aktívan be
kapcsolódott az Egyesület munkájába; 1963-ban az OEE fő
titkárának választották, ezt a tisztséget két cikluson át töltötte 
be, 1971-ig. Ezt követően, már nyugdíjasként, főtitkárhelyet
tesként dolgozott, amíg az ereje engedte. 

Meg kell jegyezni, a közel 1800-2200 ha új magánerdőte
lepítéshez nagyon jó a tulajdonosok hozzáállása. 

Szalkay György kérdésként, részben tájékoztatásként emlí
tette az idei évben kialakult nyárpiaci helyzetet. 

Az elmúlt ősztől kezdődően az igen kedvezőtlen időjárási 
körülmények nehezítik az egyébként is lecsökkent alapanyag
termelést és -szállítást. 

A hazai elsődleges faipari kapacitás közel 50%-át kitevő 
nyárfeldolgozás és -értékesítés területén a jelenleginél nagyobb 
összhangra lenne szükség, különösen annak tudatában, hogy 
nagy a kínálat az osztrák, cseh, orosz, lengyel fenyóclemekből, 
a nyáraknái alacsonyabb áron az olasz piacon. 

Horvát/i László a Bugaci Erdészet vezetője és Palotai Péter 
faipari ágazatvezető ismertették és bemutatták az erdészet 
munkáját. Rendkívül nagyra értékeltük, hogy a nehezebben fel
dolgozható hazai nyár alapanyagból, a fejlesztéseik eredmé
nyeként az elmúlt év során termelésüket megduplázták. 

Az 52 résztvevő köszöntötte Szabó Előd kollégát, aki a nyár 
folyamán nyugdíjba készül. A jövőben is szeretettel látjuk kö
reinkben. 

Horváth Ferenc, Imre Ferenc, Kisteleki Péter, Erdős László, 
Mőcsényi Miklós, Szabó Győző, Hegyi István és sokan mások 
kérdéseit, hozzászólásait ezúttal is megköszönjük. 

Szalkay György, 
a Szakosztály elnöke 

Nagy munkabírású, tevékeny egyesületi vezető volt. He
lyesen ismerte fel, hogy az adott rendszer korlátai között is 
tág tere van a társadalmi tevékenységnek, amit az erdészet 
érdekében ki kell használni, főleg azokon a területeken, ame
lyeken az állami szervezetek, főhatóságok nehézkessége, súr
lódásai, vagy egyszerűen érdektelensége miatt a társadalmi 
kapcsolatokban hézagok támadnak. Ilyen terület volt például 
a rokonszakmákkal, mindenekelőtt a faiparral való szoros tár
sadalmi kapcsolat kiépítése és fenntartása a Faipari Tudo
mányos Egyesülettel, ami - különböző okok miatt - akado
zott a két illetékes minisztérium között. De megemlíthetjük 
a gazdasági reform nyomán megindult demokratizálási folya
matban való aktív részvételt, sőt úttörő egyesületi példamu
tatást, ami megmutatkozott az erdészet legfontosabb szakmai 
kérdéseiben szervezett széles körű szakmai vitáitól az egye
sületi választások gondos előkészítéséig az egyesületi élet 
minden területén. Mindezekben a kérdésekben a főtitkári be
számolóktól a helyi csoportokkal tartott szoros kapcsolatokig 
fáradhatatlanul szervezte a tevékeny egyesületi életet. 

A hatvanas évek közepétől az Egyesület Elnöksége meg
kezdte a széles körű nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Eb
ben tevékeny részt vállalt: az ő érdeme - többek között - a 
szlovén erdészekkel történt példamutatóan szoros, baráti kap
csolatok létesítése. 

Több állami kitüntetése mellett az Egyesület a legmaga
sabb elismeréssel fejezte ki háláját munkásságáért: 1968-ban 
Bedő Albert Emlékéremmel, 1996-ban pedig a legmagasabb 
egyesületi kitüntetéssel, az „OEE tiszteletbeli tagja" címmel 
tüntették ki. 

Magatartását az erdészet iránt érzett, sírig tartó elkötele
zettség, szakmai szeretet, fegyelmezett kötelességteljesítés 
jellemezte. Mindenkivel szemben udvarias volt, de elveihez 
szilárdan ragaszkodott. Kiemelkedően értékes, meghatározó 
egyénisége volt a korszak erdésztársadalmának. 

Dr. Madas András 

• 
Á D Á M PÉTER 

(1943-1999) 

Kedves Péter! 
Erdész kollégáid, barátaid, ismerőseid és azok családtagjai kö

zül sokan kísértünk utolsó utadra. A gyász közepette nehezen tud
juk magunkat túltenni hirtelen halálodon. 

Az életút számára 12 gyermekes szülők egyik gyermekeként 
indult el Gödöllőn. A középiskolai tanulmányok befejezése után 
1966-ban szerzett erdőmérnöki diplomát a Soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemen. Okleveles erdőmérnökként, még ugyanebben 
az évben helyezkedett el a Budapesti Erdőrendezőségnél erdőren
dezési munkakörben. 

1968-ban megalakult a MÉM Szegedi Állami Erdőrendezősége, 
ahol csoportvezető mérnökként dolgozott erdőrendezési munka
körben egészen 1979-ig. Az 1979-es átszervezést követően meg
alakult az FM Erdőrendezési Szolgálat Szegedi Üzemtervezési Iro
dája, ahol továbbra is tervezőként, később igazgatóhelyettesként 
majd igazgatóként dolgozott 1992-ig. Munkáját továbbra is itt 
folytatta önálló tervező mérnökként 1994-ig. Ezt követően megvált 
az Állami Erdészeti Szolgálattól, de továbbra is a szakmában dol
gozott, felkarolva a magánerdő-gazdálkodás szakmai és tervezési 
kérdéseit, melyet halálának bekövetkeztéig folytatott. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek több mint 34 évet volt 
tagja. Az OEE Csongrád megyei Helyi Csoportjának több cikluson 



át volt vezetőségi tagja és 1989-től 1991-ig titkára. Tagja volt az 
OEE Erdőrendezési Szakosztályának. Erdőmérnökként növényvé
delmi szakmérnöki diplomát szerzett. Alapító tagja volt a Szegedi 
Ökológiai Társaságnak. Társadalmi munkásként aktív szakszerve
zeti tag, rövid ideig helyi titkár, majd az FM Erdórendezési Szol
gálatnál az SZB elnöke volt. Szeretett vadászni, de nem szenve
délyesen. A vadászatot mint ágazatot azonban mindvégig támo
gatta. Munkásságát kétszeri kiváló dolgozó kitüntetéssel, minisz
teri dicsérő oklevéllel ismerték el hivatali felettesei. 

Kedves Péter! Most, hogy utolsó utadra kísérünk, azzal a re
ményben búcsúzunk Tőled, hogy a túlvilági életed könnyebb lesz 
számodra. Minden egyes erdész kolléga, ismerős és barát nevében 
abban a hitben búcsúzunk Tőled, hogy az erdők rengetegében találj 
magadnak örök nyugodalmat. 

Isten veled! 
Hajdú András 

erdésztechnikus 

• 
SZULYOVSZKY LÁSZLÓ (1944-1999) emléké re 

A fenyő úgy látta 
A fenyő úgy látta, hogy a nap 
kilendül helyéből: föl-le-föl-
lódul néhányszor, inaid elszáll, 
mint egi/ parittyakő, rést ütve 
a végtelen ég falán; még hallotta, 
amint recsegve-ropogva beomlik 
a magasság; fölsuhant előtte a 
szemközti sziklafal, mint a liftakna 
oldalán az egymásba torlódó, 
kivilágított emeletek; 
egy madár riadt röpte, 
egy bokor ijedt arca, 
és valószínűtlen hosszúra nyúlt 
fűszálakkal; a föld, a föld. 
A döndülést már nem is hallotta. 
Fekszik a maga rontotta csapáson, s a 
holtak nyugalmával tűri, hog\/ ágait 
lecsapdossák, liogy valódi nagyságát 
lemérhessék a hüledező fejszések, akik 
maguk sem gondolták ekkorának. 

Kányádi Sándor 

A hozzátartozók száma mellett többszáz barát, kolléga, tisztelő 
búcsúzott Szulyovszky Lászlótól, a KEFAG Rt. erdésztechnikusá
tól a Nyíri erdőben. Emlékét úgy őrizhetjük meg leginkább, ha 
tovább ápoljuk magateremtette gyűjteményét, és ünnepi hagyomá
nyait. 

D. Nag y Juliann a erdőmérnö k emékér e 

Nagy Julianna - Julika - 1939. április 25-én született Debre
cenben. Édesapja Nagy Elemér, édesanyja J. Szabó Julianna. Az 
általános iskolát Tiszadobon végezte, ezután a Debreceni Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnáziumba iratkozott be, melyet 1957-ben végzett 
el jeles eredménnyel. 

Édesapja korán elhagyta a családot, igazi szeretetet és az erdő 
iránti vonzódást nevelőapjától. Szőke Lajos erdésztől kapott. Ezért 
nem véletlen, hogy 1957-ben az Erdőmérnöki Főiskolára jelentke
zett. Felejthetetlen egyetemi évek után, 1962. július I. óta dolgo
zott az erdészeti gyakorlatban. 

Gyakornokként a Hajdúsági Állami Erdőgazdaságnál volt fél 
évig, majd 1963. január 1-től kinevezik az Erdőgazdaság Fásítási 
Csoportjához előadónak. 1964. június 15-től önálló munkakörbe 
kerül, a Debreceni Erdészethez helyezik fásítási műszaki vezető
nek. Fiatal, pályakezdő mérnökként nagyon szép szakmai felada
tokat kap, irányítja a Nagyerdő tölgyrekonstrukciós munkáit, er-

dősávokat. majorfásításokat tervez és kivitelez, út és vasút menti 
fasorokat telepít. Munkájának eredményei még ma is hirdetik szak
maszeretetét, szorgalmát. 

1968. április 15-től az FM Erdészeti Hivatal vezetője kinevezi 
a Debreceni Állami Erdőrendezőség fásítási felügyelőjének, mely 
munkakör és munkahely többszöri elnevezésének módosítása után 
erdőfőtanácsosként innen vonult nyugdíjba 1995. július l-jén. 

Hosszú erdőfelügyeleti évei során ellenőrizte a Homoki Erdő-
társaság gazdálkodását, a nyírábrányi és fülöpi nagyarányú erdő
telepítéseket, a hajdúhadházi és hajdúböszörményi SZÖVÁLL 
munkáját, a Guthi és Hajdúhadházi Erdészet tevékenységét. 

Széles körű szakmai tevékenysége során a Debrecen környéki 
közjóléti fejlesztésekben is közreműködött. Az erdőspuszták átala
kítása, berendezése, a jóléti tavak megépítése és a munkák átvétele 
komoly kihívás volt számára, de szakmai tisztességgel becsü
letesen helyt állt a sokszor férfi számára is megpróbáltatást nyújtó 
helyzetekben. Szakmaszeretete, egyenes, a kritikát sem nélkülöző 
nyílt véleménye nagyon sok embert meggyőzött, tekintélyét elis
merték, véleményére hallgattak. ítéletét elfogadták. Munkáját há
rom alkalommal kiváló dolgozó kitüntetéssel, vezetői dicsérettel 
és jutalmakkal ismerték el. 

Magánéletében zárkózott volt. de munkatársként, kollégaként 
nagyon nyílt, őszinte embernek ismerte mindenki. Nyugdíjasként 
rendszeresen járt tovább dolgozni, és a számára kedves hadházi 
erdőkben segített az. erdőgazdálkodás felügyeleti munkájában. 
Hosszú pályafutása emlékét megőrzik a nyírábrányi, fülöpi erdő
sítések, a nánási erdősávok, a böszörményi és újvárosi úti fasorok, 
a Nagyerdő tölgyfiatalosai és a megye nagyon sok szegletében 
született erdőtömbök. 

Az elmúlt évben. 1998. augusztus 3-án, nagy részvét mellett 
helyezték örök nyugalomra a Nagyerdei Köztemetőben. 

Sipos Géza 
• 

Tanulmányúti gondolato k 
a reformátu s templo m szószékéné l 

Nomen est omen 

Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk: bizony por és hamu 
vagyunk! 

Míves dobozkában várják a búcsúnkat vérünk hamvai. Régen 
és messze sodorta őt innen életében a történelem, a szellemi áram
latok vihara. Már akkor sziklaként emelkedett ki a közösségből, 
holott csak 1908-ban látta meg a napvilágot, gyönyörű Pátriájában. 
Századnyi élete ellenére, nagyon sokan nem ismertük és ma sem 
ismerjük. Akik mégis, azok hívnak búcsúzni tőle, azok ajkán zeng 
a hang, mim a lélekharangé: Wass Albertre emlékezzünk! Az 
Erdélyi Szépmíves Céh tagjára, a huszonhat évesen Baumgarten-
díjjal elismert, anyanyelvünk hű napszámosára. Akiről a kifejezet
ten pártos irodalmár is hangsúlyozni kényszerült negyedszázada: 
az Amerikai Magyar Szépmíves Céh alapítójaként nem tudott és 
nem is akart elszakadni szűkebb hazájától, „minden jelentősebb 
írásában Erdéllyel foglalkozott, ezt tartotta írói hivatásának". 

Ötvenöt éve. hogy a szirtté magasodott sziklát elsodorta innen 
a dúló orkán. Duplára edzett atyai neve talán megszabta az útjának 
az irányát is: West. Wien, Washington, azaz előbb 1952-ig Né
metország, majd Amerika, a végtelen államok, és az örökkévaló
ság. Közben az eltelt életét egy erdész sorsán keresztül, társadalmi 
méretben értekelő, összefoglaló regénye: az Ember az országút 
szélén (1950). búcsúztatja Európától. És mert nem volt lehetetlen, 
talán ő is gondolt rá. mi történik, ha egyszerűen, szimplán írt név 
vezérli sorsát a világban: Vosztok. Visszarionovics, Vlagyivosztok 
... A XX. század végletei! Elporladt hát a dönthetetlcnnek hitt 
orom! Pihen egy rövidet még a.végső álma előtt itt. Holt-Maroson, 
az Istentiszteletek meghitt, felemelő ringatásában. Vérei immár 
meglelik, megadják neki a hoszú élet csatáján megvívott, diadallal 
kiérdemelt földi és szellemi nyughelyet. 

Holt-Maros - Budakeszi, 1999. június 19. 
Apatóczky István 

erdész 



A fakitermelés , erdőgazdálkodá s területé n má r töb b min t 5 0 év e jelenlév ő világhír ű dá n 
FRANSGÁRD gyá r termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazásá t kezdt e me g ez év -
ben a z AGROKO KFT , MOSONMAGYARÓVÁR . 
9200 Mosonmagyaróvár , Bartó k Bél a u . 7 . Tel/fax : 96/206-490 . 

Kínáljuk Önöknek a  gyár különböző vonókapacitású csörlői t 2800 kg-tól 9000 kg-ig bezárólag. 
Erőgépszükséglet 2 5 LE-tő l 10 0 LE-ig. 

Típusválazték L E szükségle t 
és kapacitá s k g 
V-2800 2 5 
V-3000 é s S  4 0 
V-4000 é s S  4 0 
V-6000 é s S  8 0 
V-6500 8 0 
V-9000 é s S  10 0 
TW-3500 (2x3500 ) 7 0 

Az S típusú gépe k speciáli s ké-
zifékkel vanna k felszerelve . 

A gépekhe z különböz ő átmé -
rőjű (8-1 2 mm ) é s hosszúság ú 
(40-70 m ) láncokat , kampókat , 
behúzókat i s forgalmazunk . 

A HZ-230 0 típus ú rönkfog ó hidrauliku s 
szögbeállítással működi k 

Szállítási határidő a  gépekre, megrendelés -
től számítv a 2- 3 hét . 
Folyamatos szerví z é s alkatrészellátás . 
A V-300 0 é s V-650 0 típus ú gé p telephe -
lyünkön megtekinthető é s azonnal megvá -
sárolható. 

Fenti gépeke n kívü l kizárólago s forgalma -
zói vagyunk a  svájci Hürlimann traktorok -
nak 30-19 0 L E tartományban . 

Bővebb felvilágosításért forduljo n irodánk -
hoz az alábbi címen és telefonon, illetve fax 
vonalon: 

AGROKO KFT 
9200 MOSONMAGYARÓVÁR, Bartó k Béla u. 7. 
Telefon/fax: 96/206-49 0 mobil : 20-944-0936 Kocsi s Éva 
Telefon/fax: 34/331-73 1 mobil : 30-927-9746 Kocsi s Imr e 

Szeptember 16-17-18-á n találkozun k a  Bábolna i Kiállításon . 



E r d ő t e r ü l e t e k 

t o t á l i s g y o m i r t o s z e r e 

Rugalmas alkalmazhatósá g 
A gyomnövények az ARSENAL-t mind gyökéren, mind levélen 
keresztül gyorsan felveszik. A kikelt gyomok permetezése esetén 
a kezelést követően 2-4 órával lehullott csapadék a szer 
hatékonyságát má r nem csökkenti . 

Hosszú hatástarta m 
Egyetlen tavaszi kezelés megfelelő védelmet nyúj t az egész 
vegetációs időszakra. 

Alacsony környezetterhelé s 
Az ARSENAL hatóanyaga, szakszerű felhasználás mellet t csak 
csekély mértékben terheli a környezetet. A szer olyan növényi 
aminosavak képződését gátolja, melyek melegvérű állatokban 
nem képződnek. A készítmény halakra, ménekre és földigilisztákra * 
nem veszélyes! 

Kimagasló költséghatékonysá g 
Az ARSENAL rugalmas alkalmazhatóságának, hossz ú hatás-
tartalmának és alacsony környezetterhelésének köszönhetőe n 
a felhasználó számos olyan költségtől mentesülhet , 
amelyek a kezelés elhagyásából adódóan egyébként felmerülnének . 
(Például az évenként ismétlődő mechanikai cserje- és gyomirtás.) 

További információk: Cyanamid Hungary Kft., Budapest, Váci út 110. - Partali Zoltán • Telefon 30/202-9480 


