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ROVATSZERKESZTŐ: 

BARÁTOSSY GÁBOR 
Az erdészettörténeti szakosz

tály idén ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját. Az ebből az al
kalomból Sopronba összehívott 
jubileumi szakosztályülést az Er
dészeti és Faipari Egyetem köz
ponti könyvtárában tartották. 

Dr. Csőre Pál, a szakosztály 
egykori elnöke méltatta az elmúlt 
30 év munkáját. Külön hangsú
lyozta a szakosztály szerepét a ha

zai erdészettörténeti kutatásokban, amely kutatások lényegé
ben a szakosztály tagjainak munkájából tevődnek össze. Né
hány szóban kitért a szakosztály nemzetközi kapcsolataira és 
a külföldi erdészettörténeti kutatásokra. 

Stift László dr. Ágfalvi Imre életéről és munkásságáról 
tartott előadást. Dr. Agfalvi Imre a szakosztály első elnöke
kéntjelentős szerepet játszott mind az egyesület keretei között 
elkezdett erdészettörténeti kutatásokban, mind az erdészettör
téneü vizsgálódások céljának és felhasználhatóságának meg
határozásában. Méltatta Agfalvi széles körű ismereteit, em
beri tulajdonságait és szakmai elkötelezettségét 

Dr. Kollwentz Ödön a szakosztály egyik alapító tagjáról, 
Reuter Camillóról emlékezett meg. Ismertette erdészeti és 
természetvédelmi munkásságát, továbbá kitért nyelvtudomá
nyi érdeklődésére is. Ez utóbbi munkája révén a szűkebb 
erdészeti szakmán kívül szélesebb körű elismertségnek is 
örvendett. 

Az ünnepi ülés a Szent Mihály-temetőben ért véget. Dr. 
Ágfalvi Imre hozzátartozói jelenlétében helyezték el a szak
osztály egykori elnökének síremlékén az OEE koszorúját. 

Dr. Oroszi Sándor 

A zalaegerszegi helyi csoport idei első rendezvényét 
1993. március 5-én tartotta a zalaegerszegi Szakszervezetek 
Székházában. Felkért előadóink Schmotzer András, egyesü
letünk elnöke és Steiner József erdőfelügyelőségi igazgató 
voltak. Előadásaik témája: egyesületünk szerepe az erdőtör
vény megalkotásában, illetve új erdőbirtokossági szervezetek 
megalakulása. A témák időszerűségét és érdekességét jellem
zi, hogy a márciusi hóvihar okozta nehéz közlekedési feltéte
lek ellenére szépszámú hallgatóság gyűlt össze. Külön örö
münkre szolgált, hogy a nagykanizsai helyi csoportban lévő 
kollégáink és Müller Imre, Zalaegerszeg város alpolgármes
tere is megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Ezt az 
alkalmat szerettük volna felhasználni arra, hogy a régiónkban 
tevékenykedő országgyűlési képviselők figyelmét szakmánk
ra, az erdőtörvény megalkotásának fontosságára ráirányítsuk. 
Meghívásunkat dr. Szigethy István és Mészáros Béla képvi
selő urak fogadták el. 

Schmotzer András előadásában áttekintette azt a több éve 
tartó fáradságos és küzdelmes utat, melyet egyesületünk az 
erdőtörvény megalkotásáért, az erdőgazdálkodást parciális 
érdekek mögé utasító szándékok ellen és a szakma társadalmi 
elismertetéséért folytat. Hangsúlyozta, hogy úrrá kell lennünk 
a belső megosztottságon és ragaszkodnunk kell ahhoz a 
vezérelvhez, melyet a szakma képviseletében az érdekeltek 

„Az erdőgazdálkodás helyzete és gondjai" címűállásfoglalás
ban rögzítettek. Steiner József az új erdőkezelői szervezetek 
megalakulásának és működésének nehézségeit ecsetelte. Bor
sodi példákat felvonultatva, magas szintű jogi ismeretek át
adásával nyújtott segítséget mindazoknak, kik a ma még 
szokatlan úttá lépnek. Mészáros Béla a parlamenti és bizott
sági munka erdőgazdálkodást érintő folyamatait taglalta, dr. 
Szigethy István pedig a törvényalkotás érdekes műhelytitkai
ba engedett bepillantást. 

Az előadásokat a kérdések tömege követte, melyek egya
ránt szóltak a felkért előadóknak és a képviselőknek. A főbb 
témák: erdőfenntartási alap működése és működtetése, priva
tizáció, erdőművelés helyzete az anyagi ellehetetlenülés kö
zepette, a felszámolásra jutó szövetkezetek erdővagyona, ma
gánerdők és birtokosságok, az elharapózott falopások problé
maköre. A több mint négyórás nyílt, őszinte hangvételű és jó 
hangulatú szakmai rendezvényről a helyi sajtó és televízió is 
beszámolt. 

A hozzászólások után rövid taggyűlésre került sor, ame
lyen új tisztségviselők megválasztása szerepelt a napirenden. 

Gazdasági felelősnek Nauratyill Józsefnét választottuk, 
választmányi tagnak Hajdú Tibort javasoltuk. 

• 
Az OEE keszthelyi helyi csoportja 1993. február 25-én 

munkaterven kívüli rendezvényt tartott. Az összejövetelen 
erdészetvezetők és műszaki vezetők, valamint a központ 
szakmai és műszaki vonalon dolgozó munkatársai vettek 
részt, továbbá vendégül láttuk a Veszprémi Erdőrendezőség 
és Erdőfelügyelőség képviselőit Az összlétszám 48 fő volt 

A rendezvény első részében Horváth Dezső vezérigazgató
helyettes adott tájékoztatást az előző nap Budapesten megtar
tott Országos Erdészgyűlésről. Tájékoztatója, valamint más, 
a gyűlésen résztvevő személyekkel történt beszélgetések 
alapján az erdészgyűlést nem üdvözölte egyértelműen a tag
ság. A rendezvény második részében az Erdőrendezési Szol
gálat dolgozói tartottak előadást. 

Elsőként Halász Gábor főigazgató vázolta az ERSZ aktu
ális feladatait, beszélt pénzügyi nehézségeikről. 

Utána Tihanyi Ervin, az ERSZ Térképészeti Osztályának 
munkatársa a rendezvény fő témájaként az Erdészeti Térin
formatikai Rendszert (ETIR) mutatta be a résztvevőknek. 

Végezetül Jancsó György, a térképészeti osztály vezetője 
a rendszer bevezetésekor felmerülő költségekről adott tájé
koztatást. 

Horváth Iván 

Az OEE FM 35. csoportja 1993. március 5-én a Csillag
völgyi úti Információs Központban ülésezett. 

1. napirendi pontként dr. Pálvölgyi Tamás, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat kutatója tartott előadást „Az éghaj
latváltozás hatása az erdei ökoszisztémára a Kárpát-meden
cében" címmel. 

Figyelmet érdemlő fejtegetéséből sok hasznos ismeret fel
újítása mellett az is kitűnt hogy a szakterület kutatói is csak 
alternatívákban tudják prognosztizálni a következő évtizedek 
éghajlatváltozását, az ózonlyuk, a savas esők, az üvegházha
tás várható következményeit (Reméljük, az optimista válto
zat fog realizálódni.) 

A hozzászólók közül Bartha Pál azt hangsúlyozta, hogy az 
erdészek felelőssége - előzőekre tekintettel - napjainkban 
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megnő a tekintetben, hogy az erdősítéseknél minél szélesebb 
genetikai alap biztosítására, természetes felújításra törekedje
nek. Kifejtette továbbá, hogy segítené az erdészek munkáját, 
ha a meteorológusoktól az éghajlatváltozások várható alaku
lásáról térképes kimutatásokat kapnánk. 

Dr. Szász Tibor azt hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgál
nunk erdőművelési szokásainkat. Az évszakok bizonyos elto
lódását a maggyűjtéstől kezdve az erdősítések időszakán át 
indokolt követni. Technológiákkal is fel kell készülni az 
esedeges éghajlatváltozásokra. Indokoltnak ítélné az érintett 
szakmák gyakorlói részére bevezetni a meteorológiai ismere
tek postgraduális képzését. Visnyovszky Károly az éghajlat
változások periodicitását firtatta, de az előadó ennek szigni
fikáns meglétét nem látja bizonyítottnak. 

Dr. Varga Béla (alelnökünk) azt hangsúlyozta a témával 
kapcsolatban, hogy a szárazságtűrő fafajokkal végzett kutatá
sokat folytatni kell, a honosítási kísérletek jelentősége nő... de 
épp a számos bizonytalansági tényező miatt semmiképp nem 
javasolható ezek tömeges telepítése. Bízni kell az őshonos 
fafajok alkalmazkodóképességében. Feladatunk, hogy ráéb
resszük a kormányt, a társadalmat, hogy a riói környezetvé
delmi konferencián elfogadott egyezmények az éghajlatvál
tozás, a flóra, a fauna az egész emberiség számára meghatá
rozójelentőséggel bírnak. Betartása elengedheteden köteles
ségünk. 

2. napirendi pontként az Európai Erdészek Szövetsége által 
az elmúlt évi, Rómában rendezett találkozóról adott számot 
Varga Béla. 

Világossá vált a római találkozó résztvevői számára, hogy 
az erdőkkel szemben a társadalmi igény vüágméretekben 
megváltozott. Az erdő termelési funkciójának szolgáltatásait 
csak oly mértékben szabad igénybe venni, hogy ökológiailag 
stabü, természetszerű erdők tartósan fennmaradjanak. Szála-
lásra kell törekedni. 

Ezek szerint elsősorban az integrált erdők jelenéről, jövő
jéről szóltak az előadások, konzultációk. 

A mediterrán térség erdőinek problémái (termelés, legelte
tés, tűz, mezőgazdaság) szerepeltek a találkozó második ki
emelt témájaként. 

A versenyképes mezőgazdasági művelésre alkalmatlan te
rületek erdősítési igénye volt a 3. fő vitatéma. A prognózisok 
Európa 40-től 80%-os erdősítéséről szóltak. 

Az erdészed oktatás, a résztudományok integrálása, a 
Strasbourgba tervezett Európai Erdész Akadémia beindításá
nak kérdéseiről hangzottak még el referendumok. 

A magyar küldöttség - az olaszok segítségével - figyelem
felkeltő létszámmal, eredményesen kivette a részét az Európai 
Erdész Találkozó programjaiból. Hazánkban mutatkozó gon
dok orvoslásánál - anyagiakat nem tekintve - számíthatunk 
az európai erdészkollégákra. 

Az egyesület csoportülésén résztvevő nyugdíjas kollégák 
joggal kifogásolták az aktív egyesületi tagok alacsony nieg-
jelenési számát. Megjegyezték, hogy talán a távolmaradók 
számára is hasznos lett volna, továbbképzést jelentett volna 
ezen a délutánon a programba való bekapcsolódás. 

Virágh János 

• 
A Baranya megyei helyi csoport március 26-án egyesü

letünk elnökét látta vendégül. A megkülönböztetett érdeklő
déssel várt előadáson a nagy számban megjelent tagságot 
Schmotzer András előbb az egyesület hétköznapjairól tájé

koztatta. Elmondta, hogy az egyesület vezetősége milyen 
területeken tudott az elmúlt időben tagsága és a szakma 
érdekében hathatósan fellépni. 

Az előadás során ágazad tendenciákkal is foglalkozott az 
előadó. A hozzászólásokra a szakma iránti elkötelezettség és 
a változásokkal kapcsolatos féltő aggódás volt a jellemző. 

A hozzászólók közül utolsónak jelentkező Tóth Aladár az 
alábbi felhívással fordult tagtársaihoz: 

Kedves Erdész Barátaim! A honfoglalás és az állam
alapítás 1100. éves évfordulójának méltó megünnepléséhez 
hozzátartozik az emlékfák ültetése. Minden erdészt arra kérek, 
hogy kerületében - bárhol is legyen az - a 7 honfoglaló törzs 
emlékére ültessen 7 fából álló kis csoportot. Ne főnökei 
utasítására, hanem mindenki a szívére hallgatva, a saját elkép
zelése szerint, az általa kiválasztott helyre ültesse a kedvenc 
fáit. 

Akinek nincs területe, a kiszemelt terület gazdájától kérjen 
engedélyt az emlékfák ültetésére. 

A fák legtöbbször túlélik ültetőjüket. Az utódok pihenhet
nek majd árnyékukban, és remélhetően gondozni is fogják 
őket. 

Előre is köszönjük a mecseki erdészek nevében 
Tóth Aladár 

• 
Az elnökség március 25-ei ülésén részt vettek az egri és 

szegedi helyi csoportok vezetői. Beszámoltak tevékenysé
gükről, helyzetükről, gondjaikról. A kölcsönös információ
cserén túl számos észrevétellel, javaslattal támogatták az el
nökség munkáját. 

A helyi csoportok és szakosztályok által igényelt működési 
költségeket - a lehetőségekhez mért, arányosan csökkentett 
mértékkel - az elnökség elfogadta. 

Az OEE alapszabályának újbóli átgondolását határozta el 
az elnökség és egyben megbízta a főtitkárt az esedeges mó
dosítási javaslat előkészítésével. 

Az „Erdészeti Síverseny" rendezvényének gazdasági ered
ményéből az OEE felajánl az erdészed szakközépiskolák 
sportolási lehetőségének bővítése érdekében százezer-száz
ezer forintot, melyhez az érdekeltek pályázat útján juthatnak 
hozzá. 

Bakkay László életútja 

Hirtelen jött rövid betegség
ben Budapesten, 1993. március 
7-én elhunyt Bakkay László 
erdőmérnök. Az Abaúj-Torna 
megyei Hilyó községben szü
letett, ahol édesapja szintén er
dőmérnökként szolgált A csa
lád a trianoni országcsonkítás 
után Kecskemétre került, az 
apa alapította a város erdőgaz
daságát Fia a kecskeméti kö
zépiskolai évek után 1934-ben 
Sopronban szerzett erdőmér
nöki oklevelet. Több alkalmi 
munka és rövid katonai kikép
zés után 1 936-ban kapott ideig
lenes állami alkalmaztatást al-



földfásítóként a kecskeméti erdőfelügyelőségen. Egy évet 
csere-erdőmérnökként a német birodalmi erdészetnél dolgo
zott erdőrendezésben. 

A magyar erdészet nagy kalandjában 1939-ben nevezték 
ki m. kir. segéderdőmérnökké a bustyaházai erdőigazgatóság 
-lolhai erdőgondnokságához beosztott erdőmérnöknek. A déli 
országrészek visszacsatolásakor megbízták Szabadka város 
erdőgazdaságának állami kezelésbe vételével, majd két évnyi 
harctéri szolgálat és hadifogság után 1945-ben újra a kecske
méti erdőfelügyelőséghez kapott beosztást. A Bugaci Erdő
gondnokságot vezette 1946-tól 1951-ig, majd a megyei erdő
gazdasági egyesülésnél teljesített rövid szolgálat után 1952-
ben Budapestté, a Földművelésügyi Minisztériumba helyez
ték, ahol jelentős tagja lett az erdőművelés máig is emlegetett 
„aranycsapatának". Itt tökéletesítette és érvényesítette meg
szakításokkal 20 évnyi alföld-erdészkedési tapasztalatait, tu
dását. 

Maradandó emlékeit találhatjuk ennek az akkoriban örven
detesen felpezsdült erdészeü irodalmunkban. Cikkei, külön
böző szakkönyvekben található társszerzősége, szerkesztői 
munkája tanúskodik erről. Mindenek között legbüszkébb le
hetett a hazainyár-magcsemetenevelés eleddig ismeretlen, 
Bugacon kialakított módszerére. Szabadkán és Ráckevén 
kezdett ötletszerű próbálkozások után 1946-1947-ben állítot
ta be üzemi kísérleteit, melyek eredményeként 1953-ban már 
országosan 15 millió csemetét számolhattunk és később lehe
tővé lett a teljes szükséglet kielégítése. Ezt és addigi erdőmű
velési jellegű munkásságát ismerte el az 1978-ban adományo
zott egyesületi „Bedő Albert-emlékérem". 

Az 1964. évben vadászati vonalra került. Először az FM 
Vadászaü Főosztályán dolgozott, majd 1967-ben az Országos 
Trófeabíráló Bizottság elnökévé nevezték ki. Itt és a Magyar 
Vadászok Országos Szövetségében végzett jelentős tevé
kenységet. Irt, kiállításokat szervezett és vitte híres trófeáin
kat külföldi bemutatókra. Tagja volt a Nemzetközi Trófea 
Bizottságnak. Szaktudásával hozzájárult a magyar vadászat 
nemzetközi hímevének öregbítéséhez, számos világrekord 
születésénél „bábáskodott". Hetvenéves korában nyugalom
ba vonult. 

Egyesületünknek - kisebb megszakításokkal - főiskolai 
hallgató korától tagja volt. A háború utáni újrakezdéskor a 
szervezőbizottság vezetői tisztét látta el, 196XM967 között a 
szerkesztőbizottságnak volt aktív tagja, 1967-1971-ben el
nökségi tag, végül 1971-1975 között választmányi bizottsági 
tagságot vállalt. 

Földi maradványait a család és az erdészek népes serege 
kísérte utolsó útjára a kecskeméti Új-temetőben. 

Jérőme René 

• 
JACZHYMCZYK ISTVÁN 

1931-1993 

Hosszan tartó, súlyos betegség után Nagykanizsán elhunyt 
Jaczhymczyk István erdőmérnök, nyugalmazott fahasznála
ti előadó. 

1931-ben Sárváron született. Középfokú iskoláinak befe
jezése után a soproni Erdőmérnöki Főiskolára jelentkezett, 
ahol 1953-ban szerzett oklevelet. 

A gyakornoki idő letelte után az Észak-Zalai Állami Erdő
gazdaságnál erdészetvezető-helyettesi munkakörben dolgo
zott 1958. februárjáig, ezután pályája irányt váltott. A Nyu-

gat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz került Szombathelyre, 
ahol műszaki előadóként dolgozott 1960. október végéig. 
Ezután szíve újra az erdészpálya felé vonzotta, s így került 
Nagykanizsára 1960. novemberében a Dél-zalai Állami Er
dőgazdasághoz, ahol fahasználati előadói munkakört töltött 
be a vállalat központjában. Az 1970-es átszervezések után 
ugyanezt a munkakört töltötte be a Zalai Erdő- és Fafeldolgo
zó Gazdaságnál, ahonnan betegsége miatt 57 éves korában, 
1988-ban nyugdíjba vonult. 

A kollégák mint jó szakmai felkészültségű, lelkiismeretes, 
szerény, pontos munkát végző munkatársra emlékeznek, aki 
emberi kapcsolataiban is közvetlen és derűs személy volt. 
Szakmai tevékenységét több alkalommal is elismeréssel illet
ték. 1969-ben a „Kiváló újító" kitüntetést is megkapta. 

Emlékét a zalai erdésztársadalom kegyelettel megőrzi. 

n 
EMLÉKEZÉS 

Március 1 -jén megdöbbentő hír szakította félbe a kerület
vezető erdészek szokásos havi megbeszélését. Zugonics Jó
zsef kerületvezető erdész 32 éves korában tragikus körülmé
nyek között elhunyt, derékba tört egy lendületes életpálya. 

1979-ben a soproni Erdészeti Szakközépiskola elvégzése 
után került a bánokszentgyörgyi erdészethez műszaki gyakor
noki beosztásba. 1980 tavaszától már beosztott erdészként 
végezte munkáját és készült az erdőgazdálkodási technikusi 
oklevél megszerzésére. Sikeres minősítő vizsgája után elmé
leti felkészültségéhez a gyakorlati tapasztalatokat igyekezett 
megszerezni. 1983-ban került a Baki Erdészethez kerületve
zető erdész beosztásba. 

Jó képességeivel, felkészültségével szakmai feladatait az 
elvárásoknak megfelelően teljesítette a „Jóvölgyi" és „Zala
tárnoki" kerületekben. Önzetlen embernek ismertük, akihez 
sokan fordultak problémájukkal, hisz segítőre találtak szemé
lyében. Élvezhette munkatársai bizalmát, szakszervezeti fő
bizalmi funkcióban tevékenykedett az érdekképviseleti mun
kában. 

A lapban megjelent cikkek szerzői 

Bartha Dénes EFE Sopron 
Bordács Sándor MMI Budapest 
Dobrosi Dénes WWF Budapest 
Halász Gábor FMERSZ Budapest 
Kató Pál nyugd. em. Győr 
Kosztka Miklós EFE Sopron 
László Sándor erdőmérnök Baktalórántháza 
Lesznyák József erdőmérnök Debrecen 
Mikulási Béla felügyelő Kecskemét 
Ormos Balázs TÁEG Sopron 
Ortutay L. Gyula tudósító Róma 
Péterfalvi József EFE Sopron 
Retkes László ny. erdész Kecskemét 
Somogyi Zoltán ERTI Budapest 
Szabó Gábor felügyelő Kecskemét 
Szemerédy Miklós ny. ig. h. Debrecen 
Szendrődy László EFE Sopron 
Szentendrey Géza PÁP Visegrád 
Szügyi Zoltán költő Budapest 
Temesi Géza KTM Budapest 
Tóth Aladár erdőmérnök Pécs 
Varga Szabolcsné EFE Sopron 



Erdész volt, aki a télen kitermelt fák helyére tavasszal 
mindig fiatal csemetéket ültetett. A vágásterület most gazda 
nélkül maradt, másnak kell a felújításról gondoskodni. 1993. 
március 5-én, késői téli hóban kísértük utolsó útjára Vasvá
ron. Hozzátartozók, barátok, tisztelók és munkatársai vettünk 
tőle végső búcsút. 

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! 
Horváth Imre 

PLANDER JÓZSEF emlékezetére 

Fájdalmas veszteség érte a zalai erdésztársadalmat, 72 éves 
korában váratlanul elhunyt Plander József erdőmérnök, a 
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugalmazott műsza
ki-gazdasági tanácsadója. 

Nagykanizsán született 1920-ban. Édesapját, aki tanító 
volt, korán, 12 éves korában elvesztette, s édesanyja, a város 
polgári iskolájának tanára egyedül nevelte. Iskoláit szülővá
rosában végezte, s a piarista gimnáziumban 1938-ban érettsé
gizett. 

A Soproni Magyar Kir. József Nádor Műszaki Egyetem 
erdőmérnöki karán 1944. október 21 -én szerzett erdőmémöki 
oklevelet. 

Pályáját a Batthyány Hercegi Hitbizománynál, Nagykani
zsán kezdi meg, ahonnan az 500/1946. ME rendelet 4. §-a 
alapján 1946. augusztusában állásából elbocsátják. Volt mun
kahelyére 1947. novemberében kerül vissza, majd 1948. má
jus 1 -jétől a MÁLLERD a pölöskei erdőgondnokság vezető
jévé nevezi ki. 1949. augusztus l-jétől állami érdekből azon
nali hatállyal a tomyiszentmiklósi erdőgazdaság vezetőjévé 
nevezik ki. 1949-50 között a határsáv-építkezésekkel kapcso
latosan megrágalmazzák, s az AVH elviszi. A hortobágyi 
kitelepítéstől egy központi telefonfigyelmeztetésre sikerült 
családját Nagykanizsára menekíteni. 

A korszak ismert, igaztalan megbélyegzéseit ő sem tudta 
elkerülni, s egy időre el kellett hagynia szeretett erdészpályá
ját. 1950. szeptemberében Sárvárra kerül, ahol a Mezőgazda
sági Szakiskola előadója. 

Egy év múlva sikerült visszakerülnie a pályára, a sárvári 
erdőgazdaságnál erdőművelési előadói, majd fahasználati 
előadói munkaköröket töltött be. Egy ideig erdőfelügyelőként 
is dolgozott. 

Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett, s a Munkás
tanácsban betöltött tisztsége miatt 1957 áprilisában letartóz
tatják, majd állásából elbocsátják. Később jó ajánlatot kap a 
MÁV-tól, de ő ezúttal sem tud megválni az erdészettől. Az 
1957-es esztendő a sok hányattatás után stabilitást hoz a 
szakmai munkájában. Nagykanizsára kerül a Dél-Zalai Álla
mi Erdőgazdaság központjába, ahol fahasználati csoportveze
tőként dolgozik az 1970-es átszervezésig. Ezután 1980-ban 
bekövetkezett nyugdíjazásáig műszaki-gazdasági tanács
adóként dolgozott. 

A fahasználati munkában igen gazdag tapasztalatokra tett 
szert, elismert szakember volt. 

Minden munkahelyén önzetíenül segítette a község, a vá
ros, a közösség építését. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett ilyen minőségben a 
nagykanizsai parkerdő kialakításában. 

Szerette a munkásait, a munkatársakat, csendben segítette 
az elesetteket, az öregeket. 

Igazságot kereső, dinamikus, lelkes egyéniségét kegyelet
tel őrzik meg munkatársai. 

• 
Sági János erdész kollégánk 1993. április 9-én elhunyt. A 

veszprémi erdőgazdaság kincsesbányai kerületében dolgozott 
40 éven át. Emlékét megőrizzük, kitartó munkájának eredmé
nyét pedig őrzi az erdő, ahol élt és tevékenykedett. 

OEE helyi csoport, Veszprém (VERGA RT.) 
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FELHÍVÁS 

ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA 
erdész szakemberek támogatására 

Az ágazatot is érintő gazdasági és társadalmi változások tagjaink, az erdőtechnikusok és erdőmérnökök 
egzisztenciális létét is bizonytalanná tette. 
Szükségesnek tartjuk, hogy az állástalanná vált; vagy ennek veszélyével fenyegetett, illetve az elhelyezkedni 
nem tudó pályakezdő kollégáknak kritikus helyzetükben segítséget nyújtsunk. 
Ezért KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYT kívánunk létrehozni, amelyben nyilvántartást vezetnénk: 

1. Az érintettekről, saját kérésükre. 
1.1. A saját és kapcsolódó szakterületek állásajánlatairól. 
1.2. A szakmához kötődő átképzési lehetőségekről, s szorgalmazzuk újak megteremtését 

2. Segíteni kívánunk jogi és egyéb információk nyújtásával a munkavállalóknak. 
3. A vállalkozások beindításával kapcsolatos kérdésekben szintén szaktanácsot adnánk. 
4. Tervezzük a legrászorultabbak anyagi támogatását 

Aki a fenti célokat elfogadja, anyagilag vagy erkölcsileg támogatja, kérjük jelezze ez irányú készségét, hogy 
a szándékból tett legyen. 
Cím: Erdészeti Lapok Szerkesztősége 

1027 Budapest Fő u. 68. 
A szervezők 
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