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Az ülésen a csoport tagságának több,
mint fele jelen volt, ami nagyon jó
arány, tekintve az erdõsítési idõszak be-
köszöntét, valamint a csoport tagjainak
területi szétszórtságát.

Az összejövetel elején ünnepélyes
keretek között Keresztes György, a cso-
port elnöke átadta az oklevelet dr. Kol-
tay András részére, akit a csoport az
utolsó, uzsai ülésén tiszteletbeli cso-
porttaggá fogadott.

A tagság javaslatára a csoport tiszte-
letbeli taggá fogadta – a jelenlévõk egy-
hangú szavazatával – dr. Csóka Györ-
gyöt érdemei és a csoportnak nyújtott
sokszori segítsége elismeréséül. Csóka
György – miként Koltay András – már
sok alkalommal részesítette a tagságot
érdekes, élvezetes és komoly szakmai
épülést eredményezõ elõadásban az er-
dõvédelem területén.

Az ülés további részében három elõ-
adás hangzott el. Elõször Csóka György
számolt be – a rá jellemzõ érdeklõdést
keltõ és a humort sem nélkülözõ stílus-
ban – a Távol-keleten tett szakmai tanul-
mányútjáról, gyûjtõexpediciójáról. Ezt
követõen Koltay András ismertette a tag-
ságot az akác és a nyárak újabb kóroko-
zóira vonatkozó, idõszerû ismeretekrõl,
amelynek révén a hallgatóság részletes
betekintést kapott a szakma egyik leg-
fontosabb problémakörébe összefüggés-
ben az éghajlatváltozással és a kóroko-
zók terjedésének megállíthatatlanságval.

A következõ elõadásban Molnár Jó-
zsef, a Táborfalvai Erdészeti Igazgató-
ság mûszaki vezetõje mutatta be – szép

fényképfelvételekkel színesítve az elõ-
adást – az Erdészet természeti értékeit.

Gyors ebéd után a tagság Kovács Mik-
lós erdészeti igazgató vezetésével és is-
mertetése mellett megtekintette a Tábor-
falvai Erdészet – még alig zöldülõ – állo-
mányait. Az itt folyó szakszerû és ered-
ményes munka 1992-ben indult egy telje-
sen új erdészet megszervezésével Józsa
László, már nyugdíjas, elsõ erdészetveze-
tõ irányításával, és jelenleg is eredmé-
nyesen folyik a szakértõ és lelkes, szor-
galmas szakembergárda részvételével.

Az ülés egy helyi specialitásokat
megismertetõ réteskóstolás után rövid,
fõleg szakmai témákat felvonultató be-
szélgetéssel zárult az Erdészet udvarán.

Keresztes György
elnök

Helyi csoport ülésezett Dabason

„T. Fõszerkesztõ Úr!
Helyreigazítási kéréssel fordulok Önhöz.
Mint az Országos Erdészeti Egyesület

elnökéhez, az Erdészeti Lapok felelõs ki-
adójához 2009. április 17-én kelt leve-
lemben megírtam, az Erdészeti Lapok
2009. márciusi számában megjelent
cikk (címe: „A Zöld Könyvek megújítá-
sa”) félrevezetõ módon tálalja elõadá-
somat és álláspontomat a Zöld Könyvek
ún. megújításáról. Elõadásom ti. ép-
penséggel azt a gondolatot exponálta,
hogy a Zöld Könyvek megújítása az
„Erdõmûvelés” két kötetével lényegében
megtörtént, és hogy a Zöld Könyvek és
az „Erdõmûvelés” együtt jelentik a kor-
szerû erdõgazdálkodási szemléletet, az

erdõ- és termõhelytipológiai alapokra
helyezett táji erdõmûvelés bevezetését.

Nem fogadható el számomra, hogy
az Ön fõszerkesztése alatt mûködõ lap
elõadásomat a valóságos tartalmától
eltérõen közli le, olyan félrevezetõ be-
nyomást keltve a hallgatókban, hogy
jómagam a Zöld Könyvek új, megújítá-
sának és az „Erdõmûvelés” teljes elfelej-
tésének apologétája lennék.

Kérem tehát rövid helyreigazító cikk
megjelentetését arra vonatkozóan,
hogy az említett cikk álláspontomat
nem teljes körûen, az „Erdõmûvelés”
kötetekre vonatkozó véleményem mellõ-
zésével jelentette meg.

Tisztelettel: Dr. Danszky István
a mezõgazdasági (erdészeti) 

tudomány kandidátusa
Budapest, 2009. május 11.

Dr. Danszky István írását, mely a
„Zöld könyvek” születésének történeté-
vel és szakmai jelentõségével foglalko-
zik, a szeptemberi számban közöljük.

* * *
A pontosság kedvéért közöljük,

hogy a májusi számban megjelent Em-
lékezés Nemky Ernõre c. írást leánya,
született Nemky Klára adta közre.

* * *
Sajnálatosan az ásotthalmi szakmai

versenyrõl szóló tudósítás végén lema-
radt a szerzõ, Andrési Pál neve.

Helyreigazító

Tisztelettel kérem a kedves kollégákat,
hogy akiknek van az elmúlt, közel két évti-
zedben megjelent Erdészeti Lapokból fe-
leslegessé vált példánya, kérem, jelezze a
7570 Barcs, Rákóczi út 11. postacímre,
Köszönettel: Katona István erdõmérnök.


