
kólák évek óta szorgalmaznak. (A je
lenlévő 8 elnökségi tag a határozatot 
egyhangúan megszavazta.) 

5. . Anonim „Kaán Károly terv'' megvi
tatása, elnökségi vélemény kialakítása. 

Az elnökség különböző információk 
birtokában volt az anyag eredetét 
illetően. Az írás az erdőgazdálkodás 
jövőjével foglalkozik. 

12/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az erdőgazdálkodás jövőjével kap
csolatosan különböző vélemények és 
anyagok forognak. Az elnökség szük
ségesnek tartja az Egyesület vélemé
nyének megfogalmazását is. Az el
nökség felkéri Ouska József, Dr. Péti 
Miklós alelnököket, Bejczy Péter, 
Puskás Lajos régióképviseloket hogy 
három-négy oldalas anyagban foglal
ják össze az erdőgazdálkodás 
jövőképét a legközelebbi elnökségi 
ülésre. Az anyag, mint az Egyesület 
saját elképzelései kerülnek a küldött
közgyűlés elé megvitatásra, a küldöt
tek véleményét kikérve, az egységes 
álláspont kialakítása érdekében. (A 
jelenlévő 8 elnökségi tag a határo
zatot egyhangúan megszavazta.) 

6. Nemzeti Fejlesztési Terv II. alapját 
ké/K'ZŐ „Párbeszéd a vidékért " erdészeti 

program... 
...megvitatása, elnökségi javaslat k i 

alakítása a közös szakmai érdekképvi
selet érdekében. 

Ormos Balázs főtitkár beszámolt az. 
elnökségnek a Párbeszéd a vidékért 
program állásáról, mely Glatz Ferenc 
akadémikus kezdeményezésére indult 
el. Célunk, hogy az. erdészet minél na
gyobb súllyal szerepeljen a dokumen
tumban, mely a Nemzeti fejlesztési 
Terv II. alapjául is szolgál. 

13/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e lnökség támogatja , hogy a 
Párbeszéd a vidékért program er
dészeti javaslatai az egységes szak
mai érdekérvényes í tés t segí tendő, 
mint közösen képvise lendő javas
latok, kerüljön közlésre a szaksaj
tóban. (A jelenlévő 8 e lnökségi tag 
a határozatot e g y h a n g ú a n megsza
vazta.) 

7. Egyebek: 
- Dr. Káldy József mellszobor Egye

temünk botanikus kertjében történő fel
állításának pénzügyi támogatása. 

14/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség támogatja a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdőmérnö
ki Kara, ЕМ К1 Géptani Tanszékének 
kezdeményezését, hogy neves pro
fesszorának, dr. Káldy Józsefnek 
mellszobrot állítsunk az Egyetem 
botanikus kertjében, születésének 
85. évfordulóján, a 2005/2006. tan
évnyitóhoz kötötten, dr. Káldy J ó 
zsef professzor az OEE Gépesítési 
Szakosztályának elnöke volt az 1967 
és 1983 közötti időszakban. Az el
nökség az Egyesület nevében a szo
bor felállításához 100 000 Ft összeg
gel járul hozzá. (A jelenlévő 8 elnök
ségi tag a határozatot egyhangúan 
megszavazta.) 

- A. Stihl Kft. és az O E E közötti 
együttműködés megújítása. 

Az O E E Gépesítési Szakosztálya 
rendszeres kapcsolattartója a Stihl Kft.-
nek. Egyesületünk nagyra értékeli a ne
ves céggel történő együttműködést, az 
Erdészeti Lapokban történő hirdetések 
megjelentetését és a meglévő együtt
működési megállapodás megújítását 
szorgalmazza. 

15/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e l n ö k s é g e l ismerését fejezi ki 
a Stihl Kft. szakmai tevékenységé
ért és támogatja, megtiszteltetés
ként értékeli , a Stihl Kft. jogi tagsá
gát az Országos Erdészeti Egyesü
letben. Felkéri a főtitkárt a megújí
tott Együttműködési megál lapodás 
előkészítésére. (A jelenlévő 8 el
nökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

- Csiba Imre régiéiképviselő felszó
lamlással élt az Erdészeti Lapok 2005. 
májusi számában megjelent „Az erdé
szeti kutatásról és oktatásról" c. c ikkel 
kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a véle
ménye szerint a kutatást és oktatást ne
gatívan jellemző c ikkel egy időben 
nem jelent meg a válaszcikk. A jövőre 
vonatkozóan erre kérte a jelen lévő 
főszerkesztőt. 

Cserép János elnök a napirendi pon
tok megtárgyalása után bezárta az ülést, 

kmf. 
Ormos Balázs 

jegyzőkönyvvezető 
Cserép J á n o s 

elnök 
Hitelesítők: Molnár György 

Firbás Nándor 

Óbert Gyula 
1929-2005 

2005. február 14-én el
hunyt Óbert Gyula 
aranyokleveles erdő
mérnök, aki közel 30 
évig a Pécsi Erdőlclü-
gyelőség vezetője volt. 

1929-ben született 
gazdálkodó családban a 

Baranya megyei Heleslán. Érettségi bizo
nyítványát a pécsi Kereskedelmi Középisko
lában szerezte meg. Természet iránti szerete
te vonzotta az erdészeti pályára. 1949-ben 
iratozott Ix- az Erdőmérnöki Karra és 1953 
decemberében kapta meg erdőmérnöki ok
levelét. 

Egész szakmai tevékenysége Baranyához 
kötötte. 1954 januárban a Mecseki Állami 
Erdőgazdasághoz került. 1954-58 között a 
Vajszlói, majd a Iletvehelyi Erdészetnél mű
szaki vezető. 1958-62 között csemeteterme
lés! és erdőművelési előadó az erdőgaz
daság központjában. 1962-68 között műsza
ki vezető, majd erdészetvezető volt a Bólyi 
Erdészetnél. 

1969-ben megalakították az. erdőren
dezőségeket és ezen belül az. erdőfelü
gyelőségeket. 1969-ben a Pécsi Erdőfelü
gyelőség vezetőjévé nevezték ki. 1987 
októberétől 1989-cs nyugdíjba vonulásáig 
a Pécsi Erdőrendezőség megbízott igazga
tója volt. 

Egész, életét végigkísérte az. erdők szere
tete. Szívügye volt az erdők felújítása, 
minőségének javítása, szakszerű művelése. 
Egyenesség, igényesség, szakmai követke
zetesség jellemezte egész tevékenységét. 
Szigorúsága mellett segítette az erdészek, 
különösen a magukra hagyott termelőszö
vetkezeti erdészek munkáját. 

Magánéletél)en családszerető, munkatár
saihoz közvetlen, évfolyamtársaihoz ragasz
kodó emlxT volt. Felejthetetlen élmény volt 
számára is a Sopronban eltöltött néhány év 
és az. erdőmérnökök generációit összekötő 
selmeci-soproni szellemiség. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1958 
óta tagja volt. 

Munkája elismeréseként Kiváló Dolgo
zó, Kiváló Munkáért, a Munka Érdemrend 
bronz fokozata, Fásításért miniszteri okle
vél, Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetés
ben részesült. 

Február 23-án a pécsi központi 
temetőben római katolikus szertartás szerint 
helyezték örök nyugalomra. Elismertségét, 
meglx'csülését bizonyítja, hogy a rossz idő 
ellenére utolsó útjára nagy számban kísérték 
el barátai, volt munkatársai, ismerői és 
tisztelői, a baranyai erdészek. 

A sírnál az erdészek nevében Barátossy 
Gábor, az. FVM főosztályvezetője, az. évfo
lyamtársak nevében Keszthelyi István bú
csúztatta. 

Isten veled Gyula Barátunk! Nyugodj l>é-
kélxm! 

Keszthelyi István 
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