
A Kiskunsági Erdó- és Fafeldolgozó Gazdaság területé
hez tartozó Duna- és Tisza-ártéren a 90-100 éves korú ko
csányos tölgyesek karbonátos és nem karbonátos öntés-er
dőtalajon állnak. A felső koronaszintben élő idős kocsányos
tölgy-faegyedek egészségi állapota romlásnak indult. Meg
figyelhető az egyedek 15-20%-os csúcsszáradása. Az egyes 
fák kipusztulása következtében lékek keletkeztek. A terüle
teket 1989-től kísérem figyelemmel, azóta csak szórvány 
makktermés jelentkezett, az sem minden évben. Az állo
mány alatt megjelenő szórvány tölgyújulatot a tápanyag- és 
fénykonkurencia elpusztítja, mert a lékekbe bejutó fény ha
tására agresszív terjedésű fafajok - mint amerikai kőris, 
ámorfa, zöldjuhar - telepszenek meg. Amennyiben ez a ten
dencia folytatódik, úgy a tölgy fafaj a társulásból eltűnik. 

Azért is fontos ezt kiemelni, mert „TŐSERDŐ" nevét is 
a tölgyes erdőből eredeztetik. Ezt elkerülendő a Lakitelek 
41IB 1,5 ha-os erdőrészben 1992 őszén elkezdtük az aláte-
lepítést. Minthogy idős állományról van szó, így a tölgyek
ről bevetődésre nem számíthatunk, ezért szükséges nagy 
mennyiségű kocsányos tölgy makk (200 kg/ha) alátelepíté-
se. Az alátelepítés központjai az üres foltok (lékek), melyek 

10-15 m átmérőjűek. Innen kiindulva körkörösen egyre na
gyobb körökben kapával egy kapavágásba 3-4 db makkot 
raktunk. A kapavágásokat egymástól egy kis lépésre tettük, 
ahová a makk 5-8 cm mélységbe került. 

Az 1993. év tavaszán a csemeték foltokban jelentek meg, 
így ezen év őszén is folytatjuk a makk-alátelepítést. A meg
jelent csemeték átlagos darabszáma 3-7 db/m2. Méreteik, 
elhelyezkedésüktől függően, 5-28 cm. Utóhajtásaik hossza 
2-13 cm. Az 1994. évben az állomány alatt már meglévő, 
nemkívánatos fafajok magoncait - pl. amerikai kőris, ámor 
- még leveles állapotban ritkítjuk. A nyár folyamán a má
sodik korona- és a cserjeszintben lévő konkurens fafajokat 
kijelöljük és vegetációs időn kívül eltávolítjuk a csemeték 
fölül. Tehát a megjelenő csemeték érdekében ritkítjuk a fa
fajokat, hogy ott mielőbb tölgyfiatalos települjön, mely az 
idős tölgycsoportokat (egyedeket) körülvegye és talaját a 
kiszáradástól megóvja, a gyomokat kiszorítsa. A terület gyo-
mosodásra hajlamos, ezért a bontást mérsékelten kell elvé
gezni. Ezzel a tölgyfelújítás legfontosabb követelményeinek 
megfelelünk: megvédjük fiatal korban az újulatot az elnyo
más, fagy, gyom, szárazság ellen. 

MAGYARORSZÁG legnagyobb fakereskedő, fafeldolgozó cége, az 
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A XIX. Nemzetközi Fakitermelő Versenyt Svájcban rendezték 
meg. 

Előzmények 
Magyarország, mint ezen versenyek kezdeményezője (dr. Szász 

Tibor révén) és első rendezője, eddig minden versenyen részt vett. 
Az utóbbi időben azonban megszűntek a hazai fakitermelő verse
nyek, és állami támogatás sem jutott a válogatottnak. Ezért -
hosszú vajúdás után, a FAGOSZ és egy magánszemély alapításá
ban - megszületett a „Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány", 
hogy (más célok mellett) a válogatott anyagi hátterét is biztosítsa. 

A svájci versenyre történő felkészülést és kiutazást már ezen 
alapítvány támogatta a Balatonfelvidéki EFAG, az ErdŐSzöv, a 
Gemenci EVG, a Pilisi APEG, a „Roth Gyula" Erdészeti és Faipari 
Szakközépiskola, a Seven-Wood Kft, az Andreas Stihl Kft, a Ta
nulmányi AEG, a Totál Trade Concepts Kft, a „Vadas Jenő" Er
dészeti Középiskola és a Zalai EFAG által nyújtott hozzájárulá
sokból. Motorfűrészekkel, szerszámokkal, védőruházattal támogat
ta a válogatottat a HUSQVARNA, fejszékkel a GRUBE cég. 

A magyar fakitermelő válogatott tagjai voltak: Kollár István 
(ErdŐSzöv vállalkozó, Solt), Kozák András (vállalkozó, Hajdúdo-
dorog) és Roznik László (vállalkozó, Isaszeg). A technikai vezető 
Kontra László (szakoktató, Erdészeti Középiskola, Mátrafüred), a 
csapatvezető pedig Gólya János (kutató, ERTI Sopron) volt. 

A verseny 
A svájci versenyen Ausztria, Bulgária, Belgium, Csehország, 

Dánia, Finnország, Hollandia, Kanada, Lengyelország, Lettország, 
Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Mongólia, Nagy-Britannia, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, 
Svédország, Svájc és Szlovákia csapatai vettek részt. Versenyen 
kívül második csapatot is indított Olaszország és Svájc. A pálya-
versenyeket Luzemben, a döntést a Bodeni-tó közelében bonyolí
tották le. A versenyen résztvevő csapatok kiránduláson ismerked
tek meg a Neuchatel környéki szálaló erdőgazdálkodással. 

A csapatversenyt - négy év után ismét - a svédek nyerték nagy 
fölénnyel. Dobogóra került még Svájc (hazai pálya) és Dánia vá
logatottja. A magyar csapat 83%-os teljesítménnyel a 11. helyen 
végzett. Az egyéni összetett versenyt a svéd Lars Strandell nyerte. 
Döntésben a norvég Reidar Buraasknut, gallyazásban a cseh Mi-
roslav Gerza, szerelésben a holland John Van Kompén, kombinált 
darabolásban a dán Per Kjaer, lánckímélő darabolásban pedig a 
lengyel Miroslav Korabik lett az első. 

A magyarok legjobb eredménye Roznik László negyedik helye
zése a kombinált darabolásban. 

Értékelés 
Az értékelésekor megállapítható, hogy a verseny egyre inkább 

sportjellegűvé válik, amire nagyon komoly felkészülés szükséges. 
Ehhez pedig pénz kell! A sportjelleget mutatja az egyes verseny
számokban élen végzettek közötti minimális pontkülönbség és az, 
hogy pl. döntésben 95%-os teljesítmény csak a 9. helyhez (Kollár 
I.), gallyazásban 91% csak a 29. helyhez (Roznik L.), összetettben 
91% csak a 14. helyhez (Kollár I.) volt elegendő. Csapatunk nagy
jából az előző (Szovjetunió-beli) versenyhez hasonló pontszámot 
ért el. Amíg azonban ez az eredmény ott a 7. helyet jelentette 
számunkra, most csak a 11.-hez volt elég. 

Néhány „érdekesség" a versennyel kapcsolatban: 
A versenyszámok bemutatásakor a svájci rendezők (az eddigi 

gyakorlattal ellentétben) megengedettnek nyilvánították döntés 
közben a törési léc és lépcső „mérőeszközzel történő kimérését". 
Versenyzőink ezt nem gyakorolták - mivel mi más eljárással biz
tosítottuk az optimális méretek kialakítását -, ugyanakkor a csa
patvezető és az edző tanácsa ellenére, verseny közben mégis „mé
ricskélni" kezdtek. Ezzel mindnyájan kifutottak a 3 perces norma
időből és értékes pontokat veszítettek fölöslegesen. Roznik Lász
lónak pl. tökéletes tuskóméretei voltak, a döntés pontossága 10 
cm volt, ugyanakkor 52 sec időtúllépésért elveszített 52 pontot. 
Ha ezt nem teszi, övé lett volna a döntés aranyérme. 

A lánckímélő darabolás versenyszámot úgy készítették elő a 
svájciak, hogy a rönkök alatti padlókat kb. 10 cm-re kiemelték a 
környező talajszintből. A résztvevő csapatok felháborodott kérdé
seire ezt azzal indokolták, hogy a talaj kavicsos, ezért kellett meg
emelni a padlók szintjét, de ezt a verseny idejére fel fogják tölteni 
aprítékkal. Ez meg is történt, de így olyan egyenetlen és laza te
rület keletkezett a rönkök körül, hogy versenyzőink nem tudták 
mihez viszonyítani (a fűrésztest földre érkezése után) a szükséges 
lemezbillentés mértékét. Az eredmény: három padlóvágás (Roznik 
L. 2 db, Kozák A. 1 db). Hogy ez más országoknál is problémát 
jelentett, azt bizonyítja, hogy összesen 19 versenyző „padlózott". 
Dániában 1989-ben 8 főnél, a Szovjetunióban 1991-ben 5 főnél 
fordult elő ugyanez. 

A jövő 
Az új alapokon szerveződő magyar fakitermelő válogatott tehát 

hagyományaihoz mérten gyenge eredményt produkált. Mégis ör
vendetesnek tekinthetjük, hogy - elsősorban a vállalkozói rétegből 
- vannak tehetséges, fiatal versenyzőjelöltjeink. Ok idén még nem 
tudták ,Jdütni" a csapatból a tapasztalt versenyzőket (Kollár I., 
Roznik L.), de ha gyakorlatot szereznek, és minél több edzésen 
részt vesznek, új lendületet adhatnak a magyar csapatnak. Ezért is 
várjuk a válgatott keretbe a magukban tehetséget érző fiatal faki
termelőket. 

A következő versenyt 1994. augusztus második felében Romá
nia rendezi Brassóban. A további években Nagy-Britannia és Ka
nada szeretné megrendezni a fakitermelők versenyét. Jó lenne, ha 
Magyarország - mint alapító, és eddig minden verseny résztvevője 
- a jövőben is eljuthatna a Nemzetközi Fakitermelő Versenyekre. 
Ehhez pedig pénz kell, ezért ezúton is kérjük mindazokat, akik az 
ügyet támogatni tudják, hogy adományaikat juttassák el a Fakiter
melési Munkakultúra Alapítványhoz (9400 Sopron, Roth Gyula u. 
3. Tel/Fax: 99/320-010 Számla: AGROBANK Sopron 339-
98918/0211-8005). 

Gólya János 

Helyreigazítás 
Az 1993. 7-8. szám 249. oldalán a szociológiával fog

lalkozó írás első bekezdésének vége helyesen: „...és a szo
ciológia elemi ismereteinek birtokában lettek volna." 

v J 

Amit az Erdészeti Hivatalról tudni kell! 
szobasz. mellékeli. főszám 

1. Dauner Márton elnök 383 11-39; 13-33 1323-931 
2. Pintér Jánosné fó'ea. 383 11-39; 13-33 1323-931 

Magánerdőaazdálkodási Osztály 
11-39; 13-33 

3. Barátossy Gábor hiv.vez.h. 385 10-17; 19-81 1212-978 
4. Erős Sándorné fó'ea. 385 10-17; 19-81 1312-978 
5. Bartha Pál fó'tan. 388 18-21; 10-16 
6. Dr. Verbay József főtan. 388 10-16; 18-21 
7. Dr. Balázs István főtan. 390 20-09,18-22 

Erdőrendezési és Felügyeleti Osztály 
20-09,18-22 

8. Or.Rada Antal OSZLV. 381 15-24; 16-56 1328-116 
9. Losonciné Draskovics Anikó ügykez. 381 15-24; 16-56 1328-116 

10. Dr. Varga Ilona főtan. 398 17-24; 17-07 
11. Beró Csaba fó'tan. 392 10-42 
12. Ősz Előd főtan. 394 15-67 
Erdővédelmi és Erdészetpolitikai Osztály 
13. Holdampf Gyula osztvez. 389 11-43; 10-50; 1112-491 
14. Bründl Gyuláné ügykez. 389 11-43; 10-50; 1112-491 
15. Balsay Antal fó'tan. 389 11-43; 10-50; 1112-491 
16. Dr. Kárpáti János főtan. 398 17-24; 17-07; 
17. Dr. Csóré Pál főtan. 398 17-07; 17-24; 
18. Dr. Nyárs József főtan. 396 20-10; 11-24; 
19. Horváthné Sándor Erzsébet főtan. 383 17-40; 18-24; 
Erdészeti és Faipari Szabályozási Osztály 
20. Horváth Zohíán osztvez. 377 13-37; 15-«1 1313-563 
21. Dr. György Jenőné ügykez. 377 13-37; 15-81 1313-563 
22. Bagó Bertalan főtan. 377 13-37; 15-81 1313-563 
23. Osváth Györgyné főtan. 379 17-73; 
24. Dr. Pluzsik András főtan. 496 17-22; 
25. Béresné dr. Terenyi Katalin tan. 494 19-66 

Fakitermelő verseny az Alpokban 



ROVATVEZETŐ: 
WISNOVSZKY KÁROLY 
r • — ~ í Az OEE kaposvári helyi csoportja 1993. 

október 22-én ülést tartott. Az ülés célja az 
1993-as év tevékenységének értékelése, a jövő 
évi feladatterv meghatározása, tisztújítás, vala
mint kitüntetések átadása volt. 

A megjelenteket köszöntötte, és az ülést 
megnyitotta Bóna József vállalati biztos. Rö
viden méltatta a helyi csoport '93-as tevékeny
ségét, kihangsúlyozva, hogy „...ez az év szá
munkra jelentős volt, mert 33 év után ismét 

I" ' Kaposvár rendezte meg az OEE vándorgyűlé
sét. Elmondhatom, hogy az országban és külföldön egyaránt jó visszhangja 
volt a rendezvénynek. Olyan köszönőleveleket kaptunk, amelyekre vala
mennyien büszkék lehetünk. Ezúton is megköszönöm valamennyi kollé
gámnak azt az odaadó, hathatós segítőkész munkát, amit a rendezésben 
kifejtettek, és bebizonyosodott, hogy a somogyiak tudnak jó vándorgyűlést 
rendezni." 

A megnyitó után dr. Spingár Ferencnek, a kaposvári helyi csoport tit
kárának beszámolója következett. „Az OEE kaposvári csoportjának tagjai 
és a szervezet egésze nehéz munkával és gondokkal teli időszakot tud 
maga mögött, de sajnos a j ö v ő képe nem látható egyértelműen. Az egye
sület munkájában aktívan részt veszünk. A választmányban öt tagunk te
vékenykedik, és szinte minden szakosztályban van képviselőnk. A szak
osztályok rendezvényein részt vettünk, és helyet adtunk számos rendez
vénynek. Az általunk szervezett kihelyezett ülések, bemutatók általában 
sikert arattak. 

Helyi csoportunk erdészeti kiscsoportjai változó létszámmal és változó 
aktivitással dolgoznak. Úgy gondolom, hogy a mindennapok tisztességes 
szakmai munkájával, becsületes emberi magatartásával tehetjük a lehetsé
ges legtöbbet a szakmáért, egymásért. 

A jövő évre negyedévenként tervezünk helyi rendezvényt a következő 
témakörökben: 

- A megye, elsősorban a SEFAG erdeinek egészségi állapota. 
- Az erdőtervezés kérdései, az erdőrendezőség munkatársainak közre

működésével. 
- Vadgazdálkodás, vadásztatás, vadlétszám... A vadgazdálkodás és az 

erdőgazdálkodás jelene, jövője. 
- Erdőfelújítási tevékenységünk eredményei és legfontosabb feladatai. 
Eseti rendezvényként tervezzük a szakosztályi rendezvényeken való 

részvételt, kihelyezett ülések megszervezését, szakközépiskolai és egyete
mi tanulmányutak szervezésében való közreműködést, valamint az egye
sületi közgyűlésen és vándorgyűlésen való aktív részvételt. 

A kiscsoportoknak javasoljuk a helyi aktuális problémák feldolgozását. 
Ezen belül állománynevelés, jelölési, becslési bemutatók, tapasztalatcserék, 
valamint az erdészeti szaporítóanyag átvétele, tárolása, szállítása, az erdő
sítések kivitelezése." 

Pintér Ottó, a vándorgyűlés főrendezője megköszönte az egyesületi ta
gok segítségét. „Külön kiemelten köszönöm a két rendező színhely, a zse
lici és a lábodi erdészet kollektívájának, valamint a kaposvári és a szántódi 
erdészet és a központ dolgozóinak a munkáját. A vándorgyűlés résztvevői
től érkezett köszönőlevelek közül külön ki szeretném emelni a német er
dészeti egyesület vezetőségi tagjának, Joachim Buff úrnak a levelét, amely
ben kitért arra, hogy számára és az egyesülete számára meglepő volt, hogy 
itt Kelet-Európában ilyen baráti fogadtatásban volt része, és ilyen magas 
szintű szakmai információk birtokába jutott. Buff úr a német fagazdaságok 
központi lapjában terjedelmes - képekkel illusztrált - cikket jelentetett 
meg, melyben hasonló kitüntető szavakkal illette a rendezvényt." 

Bogdán József, a nagyatádi erdészet igazgatója hozzászólásban a helyi 
kiscsoportok lehetőségeiről, feladatairól és az erdészetnél megvalósított 
egyesületi munkáról beszélt. Az OEE országos érdekvédelmi tevékenysé
géről általában elismerően szólt, de kritizálta, hogy „a vezetőség egyes 
tagjai a vezetőség és az egyesület nevében szélsőséges véleményeket nyil
vánítanak, melyek nem tükrözik a tagság véleményét. N e m hiszem, hogy 
az egyesület fő dolga, hogy ilyen szélsőséges véleményeket kinyilvánítva 
magára haragítson más szervezeteket, gondolok a természetvédelemre és 
a vadászokra". 

Gémest József gazdasági igazgató az ágazat nehéz helyzetéről beszélt. 
„Szerettünk volna egy olyan működési struktúrát, amelyben megnyugta
tóan látnánk a magyar erdők, az állami erdők sorsát. Ez ma különböző 
ígéretek ellenére sem valósult meg. Most egy másik elképzelés él, de ki 
tudja holnap nem lép-e e lő egy harmadik, egy negyedik elképzelés. Vajúdás 
időszaka van ma, és egyáltalán nem megnyugtató számunkra, hogy szak
mánk sorsa hogyan fog alakulni." Egy kicsit az OEE védelmében is el
mondta, hogy jelen helyzetben az egyesület megtalálta a mozgásterét A 
vezetőség, a választmány, a szakosztályok hallatták a hangjukat. A mi
niszterelnöktől a köztársasági elnökig, a különböző miniszterekig pró
bálták keresni az igazukat - sajnos gyenge hatékonysággal. 

Fekecs Lajos osztályvezető az erdőfeltárási szakosztály kihelyezett ülé
séről tájékoztatott. A májusban gazdaságunknál tartott kétnapos rendez

vényt a résztvevők sikeresnek és eredményesnek minősítették. Ezt köve
tően került sor az egyesületi tisztségviselők megválasztására. A (részben) 
újraválasztott vezetőség: 

Elnök: Bóna József vállalati biztos; 
Titkár: Dr. Spingár Ferenc fatermesztési és vadgazdálkodási osztály

vezető; 
Szervező titkár: Bálint László fahasználati előadó; 
Gazdasági felelős: Sásdi Ottóné faterm. és vadgazd. osztályvezető. 
Az 1992-ben alapított, a SEFAG vállalati biztosa által adományozott, 

„Somogyi Erdőkért" aranygyűrűt Tomity Iván kerületvezető erdész (mar
cali erdészet), Hatler Rudolf ágazatvezető (kaposvári erdészet), valamint 
Vízvári István üzemgazdasági osztályvezető vehette át. 

Detrich Miklós 
• 

Az Erdőfeltárási Szakosztály 45 fő részvételével a Magas-Bakony 
hegységben, a Balatonfelvidéki Erdőgazdasági és Fafeldolgozó Rt. terüle
tén tarotta ez évi harmadik ülését. A kihelyezett ülés megnyitására Huszá-
rokelópusztán került sor. Az erdőgazdaság részéről új vezérigazgatója, dr. 
Viharos Zsolt köszöntötte a szakosztályülés résztvevőit, akinek, mint a 
szakosztály tagjának, a megjelentek e tisztségében eredményes munkát és 
jó egészséget kívántak. 

A szakosztály a meghívó programjától eltérően a magyar erdőgazdál
kodást jelenleg befolyásoló kedvezőtlen kilátásokat és benne az erdőfeltá
rás fejlesztésének várható teljes leállását kívánta megtárgyalni, amire azon
ban Szabados János (ÁV Rt. portfolió-igazgató) és Holdampf Gyula (FM 
Erdészeti Hivatal osztályezető) váratlan távolmaradása miatt nem kerülhe
tett sor. így az eredeti program szerint Fábián Gábornak, a BEFAG Rt. 
műszaki osztályvezetőjének színes előadása ismertette a magas-bakonyi er
dőfeltárás elindításának és fejlesztésének eredményes múltját, ennek kere
tében a 10 éve elhunyt dr. Ecsedy Sándor erdőmérnök és munkatársainak 
elismerésre méltó érdemeit, valamint állami támogatás hiányában az erdő-
feltárás visszaesésének az erdőgazdálkodásra ható káros következményeit. 

A szakosztály sajnálattal állapította meg, hogy a mezőgazdasági fejlesz
tési alap hiába nyújt támogatási lehetőséget az erdőfeltárási létesítmények 
megvalósításához, ha az csak 100 millió Ft (év közben 150 millió Ft-ra 
emelve) éves árbevétel alatt vehető igénybe. A támogatás az állami erdők 
esetében, ahol az erdőfeltárás elsősorban indokolt és szükséges, gyakorla
tilag nem áll rendelkezésre. A szakosztály februári állásfoglalása ezen ér
tékhatár alóü mentesítéssel kapcsolatban az FM hivatali vonalán 1993-ban 
nem járt eredménnyel, így annak indokoltságára ismételten fel kell hívni 
a figyelmet, idézve Leibundgut svájci erdészetprofesszor elgondolkoztató 
megállapítását: „az útépítés erdőművelés"!. 

A szakosztályülésen Anton Trzesniowski osztrák egyetemi tanár, a bécsi 
Bodenkultúr Egyetem Erdészettechnikai Intézetének vezetője sem tudott 
részt venni, elküldte azonban „Mit szolgál az erdőfeltárás Ausztriában?" 
tárgyú referátumának rövid összefoglalóját. Az anyag magyar fordítását a 
szakosztály vezetése elkészíti, tagjainak és érdeklődés esetén másoknak is 
megküldi. 

A szakosztály a terepi bejáráskor az első nap délután megtekintette a 
rézbükk-ároki feltáróút felújítását, a pálháza-nyírmeggyi feltáróút építését, 
amely 1991-92-ről áthúzódva még állami támogatással valósult meg. A 
szakmai program után a bakonybéli bencés templom és a Szentkút-kálvária 
megtekintésére került sor Koller Rezső bencés esperes úr ismertetésében. 
Második nap a szakosztály bejárta a szarvad-ároki, a bakonybél-vinyei és 
a cuha-völgyi feltáróutakat; az utóbbinál a Cuha-völgyben a patakfolyás 
és MÁV-vonal között épített feltáróút különleges műszaki megoldásai ke
rültek bemutatásra. A fenyőfői bauxitkülfejtés és annak részbeni rekultivá
ciójának megtekintése fejezte be a kétnapos programot. 

A z ülés keretében a szakosztály örömmel köszöntötte tagjai közül Szi
lágyi Józsefet az ez évi Bedő-díj elnyerése alkalmából, és dr. Herpay Imrét, 
akit az erdészeti és Faipari Egyetem díszdoktorává fogadott. A jól sikerült 
program helyi megszervezéséért és gondos előkészítéséért a Balatonfelvi
déki Erdőgazdasági és Fafeldolgozó Rt.-nek, kiemelten Fábián Gábor mű
szaki osztályvezetőnek és a baráti fogadtatásért Sipos Péter és Major Lász
ló ugodi és bakonyszentlászlói erdészeti igazgatóknak a szakosztály kö
szönetét fejezi ki. 

Bogár István 

E havi számunk szerzői 
Bartha Dénes EFE Sopron 
Gólya János ERTI Sopron 
Hardy László erdőfelügyelőség Pécs 
Horváth Gyula erdőmérnök VERGA 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Káldi József MEFAG Pécs 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Sipos István erdőmérnök KEFAG 
Szabó Gergely mérnök Budapest 
Szedlák Tamás erdőtervező Veszprém 
Szohyi János MEFAG Pécs 



Ötvenéves valetáns találkozó Sopronban 

Az 1943. év őszen valetill bánya-, kohó- cs erdőmémökök tartónak fél 
évszázados találkozójukat az ősi Alma Materben 1993. szeptember 8-án. 
A nyilvántartásban szereplő 125 főből negyvenketten jelentek meg a világ 
minden tájáról (Dél-Afrika, Svédország, Svájc, Ukrajna, Csehorszig stb.) 
a vélhetően még é lő ötvenhét főből. 

A házigazda Winkler András egyetemi rektor és dr. Ormos Károly va-

létaelnök meghívására a találkozón első ízben vettek részt a jogutód Mis
kolci Műegyetem vezetői: Kovács Ferenc akadémikus, rektor, dr. Somos-
vári Zsolt, a bányamémöki kar, valamint dr. Voigt Márton, a kohómérnöki 

kar dékánjai. 

A szokásoknak megfelelően - a főépület előtt - a hozzátartozókkal 
együtt készült fényképezés után a rektor adott fogadást. A megjelentek a 
meleg hangú köszöntés után széles körű ismertetést kaplak a Soproni Egye
lem munkájáról, a jövőbeni tudományos oktatás keretének bővítéséről. A 
kedves, bensőséges üdvözlésre a valélaclnök válaszolva köszöntötte a két 
egyetem rektorát, dékánjait, az egyetlen élő oktatójukat, a 87. évét taposó 
tudós professzorukat. Tarján Gusztáv akadémikust. „Visszatérünk újra -
énekeltük, ígértük 50 évvel ezelőtt. ígéretünket betartva ma negyvenketten 
beléptünk régi főiskolánk központi épületének kapuján - melynek hom
lokzatán az. Erdészeti és Faipari Egyetem felirat felett ott ragyog ősi jel
vényünk a bányászkalapács, hirdetve a három ősi szak - bányász, kohász 
és erdész - megbonthatatlan egységét!" 

A kedves fogadtatáson átnyújtotta a háború folyamán megsemmisült va-
létatabló másolatát, hátán a megjelentek aláírásával - hitelesítésként. Meg
hatódva emlékezett meg a Soproni Egyetem selmeci hagyományok ápolá
sában követendő példaadó munkájáról, amikor is a belépő idős embereket 
a hallgatók az ősi szép köszöntéssel fogadják: „Jó szerencsét!" Búcsúzóul 
a másik ősi köszöntés hangzott el: „Üdv az erdésznek!" 

Délután vette kezdetét a Soproni Egyetem ünnepélyes tanévnyitó ta
nácsülése, amelynek elnökségében évtizedek óta először voltak ott a test
vér, a Miskolci Egyetem vezetői is. 

A bensőséges ünnepség keretében nyújtotta át az EFE rektora, illetve a 
ME két dékánja évfolyamunk 12 erdőmémökének, 4 bányamérnökének és 
6 kohómémökének az aranydiplomát. Az aktus újabb hitet tett a három 
selmeci szak elválaszthatatlan egységéről. 

Az aranydiplomások nevében dr. Szőnyi László erdőmémök mélyen 
szántó elmélkedésében - elsősorban a jelenlévő elsőéveseknek (balekok
nak) - a múlt hagyományaihoz való ragaszkodásról, a fiatal mérnökök 
felelősségéről beszélt, míg Pohl László kohómémök a soproni diploma 
világviszonylatban való elismeréséről szólt - a távol országokba jutók ma
gas beosztását felemlítve - , elemezte a szakok megbonthatatlan egységét, 
köszöntötte a két egyetem vezetőit, kifejezve a valetánsok óhaját: ezt az 
első közös együtüétet a jövőben folytatni kell! 

A délután folyamán kulturális program keretében az érdeklődők felke
resték Soproni Horváth József Munkácsy-díjas festőművész kiállítását, va
lamint megtekintették a nyitásra készülődő Erdészeti Múzeum helyiségeit. 

A valetánsok koszorút helyeztek az egyetem aulájában lévő hősi emlék
táblára, ahol Nyirádi Lajos aranydiplomás erdőmémök emlékezett: „Egye
temünknek is - mindhárom szakról - vannak hősei, olyan diák-elődeink, 
akik hazánk hívó szavára felcserélték a tudomány eszközeit fegyverre, 
megvédelmezni hazánkat, benne Sopront, főiskolánkat. Közülük sokan az 
életüket - a legtöbbet, amit adhattak - adták a hazának! Tisztelettel hajtunk 
fejet a II. világháború hősi halottai és az 1956-os forradalom halottai előtt! 
Közülük sokat ismertünk, becsültünk, hiszen a mi korosztályunkhoz tar
toztak!" Felhívta a figyelmet, hogy ez az egyetlen olyan első vüágháborús 
emléktábla, melynek nem 1918., hanem 1921. a befejező évszáma, emlé
keztetve az 1921. évi szeptember 8-i ágfalvai hősi harcokra - melynek 
éppen ma van 72. évfordulója - , azok hősi halottaira, akiknek a kertben 
álló őrtüzek emlékművet ugyancsak megkoszorúzzuk. Az emléktáblák 
azonban hiányosak! Nem csak évfolyamtárs erdész hősi halott neve hiány
zik, de az abban az időben az egyetem kötelékébe tartozó bányász és ko
hász hősök nevei sem lelhetők fel. Feltéüenül pótolni kell! 

Ugyancsak szalagos (fekete, piros, zöld - szakok színei) koszorú került 
a kurucdombi emlékműre, ahol Széchényi Elemér bányász, Mahalsek Gyu
la erdész hallgatóra, Alma Materünk két hősére emlékeztek. A virágok 
elhelyezésével - jelképesen - tisztelegtek tudós tanáraik és szeretett évfo
lyamtársaik emlékének. 

Az ünnepi összejövetel estéjén közös vacsorán jöttek össze a két egye
tem vezetői a val etán sokkal, azok hozzátartozóival. Kovács Ferenc rektor 
méltatta a nap jelentőségét, a két egyetem kapcsolatát, a három selmeci 
szak összetartozását. Itt került kiosztásra a jubüeumi emlékérem, Kutas 
László szobrász művész (Soproni Horváth József Európa-szerte ismert ta
nítványa) alkotása, a hagyományos szakjelvényekkel és az egyetem épü
letével díszítetten. Természetesen felcsendültek a régi diákdalok is, ame
lyeknek éneklésében az évfolyam mindig élen járt. Szomorúan parentálták 
el a legutolsó találkozó óta eltávozott 15 társukat. Emlékeztek a betegség 
miatt távol maradókra, akik a távolból (Kanada, USA, Ausztrália, NSZK, 
Szlovákia stb.) küldték üdvözletüket. 

Befejezésként - a következő nap délelőttjén - az egyetem által rendel
kezésre bocsátott autóbuszon a történelmi Magyarország egy régi szép vá
rát, Lékát keresték fel. Hazatérőben a ritzingi erdő tisztásán kis sörözés 
közben cserélték ki élményeiket azzal a kívánsággal búcsúzva, ne várjuk 
meg a következő öt évet, találkozzunk hamarább, mert már rövid az 
é le t . . ! 

Dr. Ormos Károly 



• 
A z Erdészettörténeti Szakosztály idei negyedik rendezvényét Buda

pesten tartotta. 
A szakosztályülés kezdetén dr. Oroszi Sándor szakosztályelnök köszön

tötte dr. Kollwentz Ödönt, aki Bedő-díjat, továbbá dr. Majer Antalt és dr. 
Király Pált, akik az „Ember az Erdőért" kitüntetést kaptak. 

A napirend szerinti e l ső előadást dr. Majer Antal „Az erdő poézise" 
címmel tartotta. Röviden vázolta a hasonló c ímmel megjelent versantológia 
keletkezési körülményeit, majd vetített diaképekkel szemléltette a művé
szeteknek ihletet adó erdőt, természetet. A z előadás végén pedig a szak
osztálytagok magnófelvételről hallgattak m e g néhány erdővel, fával kap
csolatos verset. 

Dr. Csötönyi József méltatást, ismertetést írt „Az erdő poézise" c ímű 
antológiához, amelyben külön kiemelte Majer professzor úrnak az erdŐ-
esztétika oktatásában szerzett érdemeit. 

Nyírádi Lajos „Erdészeti érmek összegyűjtése és katalogizálása" c ímmel 
tartott ez irányú munkájáról tájékoztatást. A szakosztály tagjainak vé lemé
nyét kérte arról a kérdésről, hogy a megkezdett munkát milyen irányban 
érdemes folytami. A hozzászólók - dr. Oroszi Sándor, dr. Csőre Pál, dr. 
Kovács János, dr. Király Pál, Köveskúti György, Balogh Béla és Frönlich 
András - az erdészettel rokon szakmák (természetvédelem, vadászat stb.) 
témáinak felkarolására, az ott kiadott érmek és plakettek gyűjtésére és be
mutatására biztatták az előadót. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy az Ér
dé szettörténeti Szakosztály mintegy összefogója lehet az erdészeti kultu
rális Örökség gyűjtőinek, ápolóinak. 

A napirend szerinti harmadik előadást dr. Kollwentz Ödön „Az erdészeti 
középfokú oktatás 1966-tól 1990-ig" címmel tartotta. Előadásában kitért 
arra, hogy a középfokú erdészeti szakemberekkel kapcsolatos elvárások az 
említett időszakban többször módosultak, változtak. Ezekkel az elvárások
kal azonban a tanintézetek - általános oktatáspolitikai okok miatt is - nem 
tudtak lépést tartani. 

A hozzászólók - dr. Hajdú István, dr. Király Pál és Frönlich András -
az erdészszakma általános színvonalának emelését sürgették. Ugyanakkor 
sajnálattal állapították meg a szakmai érdeklődés nagyfokú hiányát. 

Borsó Zoltán másodéves erdómémök-hallgató megkezdett munkájáról, 
az erdőföldrajzi nevek gyűjtéséről tartott beszámolót. A szakosztály tagjai 
örömmel üdvözölték ezt a tevékenységet, s sok sikert kívántak ifjú tagtár
suknak. 

A szakosztályülést dr. Oroszi Sándor elnök a j ö v ő évre vonatkozó tervek 
ismertetésével zárta be. 

1993. október 10-én, 72 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének 
Musnai Károly erdőmérnök kollégánk, ki helyi csoportunknak 1957-től 
volt lelkes tagja. Sírjánál Fodor Imre tagtársunk búcsúztatta munkahelye 
és az egész erdésztársadalom nevében. 

Musnai Károly református lelkész és óvónő szülők gyermekeként Só -
falván (Erdély) született 1921-ben. Édesapja 1934-ben elhunyt, így lelkész 
árvájaként került a marosvásárhelyi református kollégiumba, hol 1940-ben 
érettségizett. Ezután egy évig községi írnok volt, majd 1941 őszén iratko
zott be a Műegyetem Erdőmémöki Karára, ahonnan 1944 őszén vitték el 
katonának. A katonai és munkaszolgálat után 1946 őszén tudta folytami 
egyetemi tanulmányait, melyet 1949-ben fejezett be. Ekkor a balassagyar
mati erdőgondnokságon helyezkedett el , ahol nyugdíjba vonulásáig, illetve 
élete végé ig dolgozott (átszervezéseket túlélve a jogutódoknál) először az 
erdőművelésben, majd termelési felügyelőként, végül 1957-től a tervosz
tályon, végigjárva a ranglétra minden fokát (előadó, csoportvezető, osz
tályvezető). 

Munkáját mindenkor lelkiismeretesen, az erdőgazdálkodás érdekeit fi
gyelembe véve látta el. Többször részesült Kiváló Do lgozó kitüntetésben, 
1952-ben az „Erdőgazdaságok Kiváló Dolgozója", míg 1965-ben az „Er
dészet Kiváló Dolgozója" kitüntetést kapott. Munkaköre a közgazdasági 
vonalhoz kötötte, melyben erdőgazdaságunk legképzettebb embere volt, 
elemzései az erdőgazdaság vezetésének komoly segítséget nyújtottak. 

Emberileg az erdőgazdaság valamennyi dolgozójával felhőtlen barátság
ban élt, mindenki nagyon szerette, éppen ezért igen nagy az űr, amit maga 
mögött hagyott. Az Egyesületnek haláláig tagja volt. 

Zorvan Györgyné 
helyi csop. titkár 

A kiskunsági helyi csoport életéből 
Eddigi hagyományainknak és gyakorlatunknak megfelelően a Kiskun

sági EFAG és helyi csoportunk szervezésében szeptember 10-én szervez
tük meg nyugdíjas találkozónkat. 

A rendezvény színhelye a Kerekegyházi Erdészet nyíri kerülete volt. 
A megjelent, mintegy 120 fő résztvevőt Koczka Zoltán erdészetvezető 

köszöntötte, rövid ismertetőt tartva az erdészet tevékenységéről. 
A KEFAG vezetése nevében Nagy Béla gazdasági vezérigazgató-helyet

tes tartott részletes tájékoztatót a gazdaság munkájáról, a várható átalaku

lásról, a gazdálkodás gondjairól. Szólt az alföldi erdőgazdálkodás nehéz 
anyagi helyzetéről. Tájékoztatta a nyugdíjas kollégákat, hogy a gazdaság
nak több mint 7000 ha erdőt kellett kárpótlásra kijelölni. 

Bognár Gábor hcs. titkár az egyesület és a helyi csoport munkájáról 
adott tájékoztatást. 

A megjelenteket üdvözölte Szulyovszky László kerületvezető erdész, a 
rendezvény házigazdája. Anekdotákkal fűszerezett köszöntőjét a hallgató
ság nagy tetszéssel fogadta. 

Ezek után megtekintettük a Szulyovszky László gyűjtéséből létrehozott 
1848-49-es forradalom és szabadságharc kiállítást és gyűjteményt. 

A hangulatos kultúrprogram után a szép környezetben ízletes ebéddel 
látta vendégül a KEFAG nyugdíjasaikat. A jól sikerült rendezvény baráti 
beszélgetéssel zárult. 

Köszönet illeti a Kiskunsági EFAG-ot a találkozó szervezéséért, az anya
gi támogatásért. 

Bognár Gábor 
hcs. titkár 

• 
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy dr. Gyar

mati (Kriszt) Béla nyugd. oki. erdómémök, címzetes egyetemi tanár bát
ran viselt betegség után, 1993. október 7-én, 72 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 1993. október 25-én volt a Farkasréti 
temetőben. A Farkasréti Mindenszentek templomban 1993. október 25-én 
szentmisét ajánlottunk fel emlékére. 

Dr. Gyarmati Béláné, dr. Proszt Sára 

DR. HORVÁTH GYULA NÉ Rúzsa Jolán 
(1936-1993) 

1993. október 2-án elragadta a halál dr. Horváth Gyuláné erdőmémöknő 
kollégánkat. A betegség legyőzte az életet. 

Sopronban született és szülővárosában szerzett 1959-ben erdőmémöki 
oklevelet. Egy évet a Szombathelyi Erdőrendezőségnél erdőrendezőként, 
1960-tól 1992. évi nyugdíjazásáig a Veszprémi Erdőgazdaság ajkai erdé
szete erdőművelési műszaki vezetőjeként teljesített szolgálatot. Szakmai 
munkájának mind a harminchárom évét a „tő mellett", közvetlen erdészeti 
tervező, szervező és irányító munkában töltötte el. Szerette az erdőt. Any-
nyira ragaszkodott a közelségéhez, hogy sohasem akart a gyakorlati erdé
szeti beosztástól eltérő munkakört betölteni. Munkatársaival, beosztottai
val, ismerőseivel közvetlen melegségtől áthatott volt a kapcsolata. Segítő
készség és a bajba jutottak védelmezése jellemezte életfilozófiáját. Egyé
niségének viszonzásaként őt is becsülték és szerették a munkatársai és 
ismerősei. 

Irányításával több ezer hektár erdő újult fel, melyekben az erdő néma-
ságával és beszédességével változatlanul jelen van és jelen marad évszá
zadnyi idő távlatában is. 

Rokonok, kollégák, munkatársak, ismerősök sokasága és erdész kollégái 
egyenruhás díszsorfala vette körül a ravatalt, majd kísérte utolsó útjára az 
ajkai új temetőbe, az általa oly nagyon szeretett kabhegyi erdők közelsé
gében. A temetés október 7-én a római katolikus egyház szertartása szerint 
történt. Sírját többszörösen befedték a szeretet és a búcsú virágai. 

Emlékét erdészlelkünkben szeretettel és kegyelettel megőrizzük. 
Veszprémi Erdőgazdaság Rt. 

VERGA Rt. Igazgatósága 

Búcsúzunk Asztalos Sándor kollégánktól. 
Budapesten, 1929. július 29-én született. Éde
sapja faipari szakember volt, a szakmát rajta 
keresztül ismerte és szerette meg. Kisgyermek 
korában kerültek Miskolcra, elemi és középis
kolai tanulmányait már itt végezte. Az Erdé
szeti Egyetemre 1950-ben nyert felvételt s 
1955-ben szerzett erdőmémöki diplomát. 
1955-ben a mocsolyástelepi erdészetnél kez
dett dolgozni, 1958-ban már a mocsolyási er
dészet vezetőjének nevezték ki. 1963-ban a bá-
nyabükki erdészetnél erdészetvezető lett. 
1965-ben az erdőgazdaság központjába került 
szakfelügyelőnek, majd erdőművelési előadó
nak. 1982-ben került a lillafüredi erdészethez, ahol a faszénégetéssel és a 
melléktermék-termeléssel foglalkozott mint műszaki vezető, egészen 1989-
ig, nyugdíjba vonulásáig. 1984-ben fatermesztési szakmérnöki diplomát 
szerzett. 

Munkája során számos szakmai és társadalmi kitüntetésben, elismerés
ben részesült. 1993. augusztus 31-én rövid, de súlyos betegség után távo
zott körünkből. Munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan végző, nagy 
tudással és tapasztalattal rendelkező szakembert vesztett el a szakma. 

A z OEE-nek még nyugdíjasként is aktív tagja volt. 




