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A NyME Erdõmérnöki Kara Erdõvagyon
Gazdálkodási Intézete folytatta hagyo-
mányait, mely szerint a végzõs erdõ-
mérnök-hallgatókat a meghívott erdé-
szeti civil szervezetek képviselõi tájé-
koztatták tevékenységükrõl.  

2010. április13-án három szervezet,
úgymint az Országos Erdészeti Egyesü-
let (OEE), a Fagazdasági Országos
Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége (MEGOSZ) vezetõ
tisztségviselõi tartottak tájékoztatást.
Prof. dr. Lett Béla intézetigazgató egye-
temi tanár köszöntötte a megjelenteket.

Elsõként Ormos Balázs az OEE fõtitká-
ra szólt a hallgatókhoz, aki az Egyesület
2010. évi, a Küldöttközgyûlés által elfoga-
dott programról tartott tájékoztatót. A prog-

ram hozzáférhetõ a www.oee.hu  honla-
pon.  A fõtitkár beszélt az OEE értékeirõl,
az Erdészeti Lapokról, annak digitális hoz-
záférhetõségérõl, a honlapokról valamint
a Wágner Károly Szakkönyvtárról. Ki-
emelte, hogy az Erdõmérnöki Kar és az
OEE története számos ponton találkozik. 

Horváth Ferenc, a FAGOSZ elnöke is a
tagságuk faipari és erdészeti vállalkozásai-
nak közös érdekeirõl beszélt. Kiemelte az
érdekérvényesítés területeit és kezdemé-
nyezéseiket,  utalva az ötéves osztatlan er-
dõmérnökképzés visszaállítására. Hason-
lóan értékelte, az új erdõtörvény összeállí-
tásában betöltött  szerepet. Fontosnak tart-
ják a kis fûtõmûveket, melyekben energe-
tikai célra hasznosulhat a faanyag.

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyve-
zetõ elnöke a magánerdõ-gazdálkodás

kiépülésérõl és annak támogatásáról
beszélt. Már közel ötszázezer embert
érint a magánerdõ. Az EU támogatási
források részletes ismertetésével igye-
kezett szemléltetni azt, hogy a magán
erdõgazdálkodással és hozamaival a jö-
võben is komolyan kell számolni. A klí-
maváltozásra fel kell készülni a magán-
erdõ-gazdálkodónak is, például a CO2

kvótából befolyó pénzügyi források
egy részének erdõtelepítésre történõ
felhasználásával.

A hallgatói kérdések zömmel a ma-
gánerdõ-gazdálkodást érintették. E té-
mában, a tesztüzem hálózatból szerzett
adatok értékelésének eredményeirõl
tartott tájékoztatót dr. Schiberna Endre,
az intézet docense. 

Ormos Balázs

Bemutatkozatak civil szervezeteink

Harkai Lajos
(1930–2010)

1930-ban született
Nagykõrösön, közép-
iskolai tanulmányait
is ebben a városban
végezte, majd 1954-
ben szerzett erdõ-
mérnöki oklevelet a
soproni Erdõmérnöki
Fõiskolán. Az egye-
tem befejezését kö-

vetõen 1954-tõl a káldi, majd sárvári erdé-
szeteknél indult a pályán.

1957-tõl 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig,
dolgozott az ERTI-ben. Kopecky Ferenccel
együtt alapították a kísérleti állomást és
kezdték meg a kutató, fejlesztõ, kísérletezõ
munkát. Kezdetben nyárnemesítéssel foglal-
kozott, majd részt vett az elsõ nyár kísérleti
ültetvények, gyûjtemények ún.  Populétu-
mok telepítésében és elsõ értékelésében. Ér-
deklõdése késõbb a tölgyek felé fordult, és
vált a hazai tölgynemesítési kutatás egyik
elindítójává. Elkészítette azoknak a – mag-
termelõ állományok kijelölése, felvétele
alapján kiválasztott – törzsfáknak az oltvá-
nyait, amelyekbõl aztán az ország elsõ gö-
döllõi kísérleti magtermelõ ültetvénye léte-
sült. A ma már termõre fordult elsõ üzemi
„ormánsági” kocsányos tölgy magtermesztõ
ültetvény tervének elkészítõje, majd pedig
kivitelezésének irányítója is õ volt. Kutatási
tevékenységében újabb fafajváltás követke-
zett. Az egzóta fenyõk állományszerkezeti
és fatermési vizsgálataihoz kapcsolódva el-
készítette a fatermesztési szempontból jelen-
tõs duglász és simafenyõ fatermési tábláit,
egyúttal meghatározva termõhelyi igényei-
ket. Sokáig irányította az egzóták honosítá-
sával kapcsolatos kutatásokat. A lucfenyõ-
nemesítési téma keretében törzsfákat válasz-
tott ki és ezekbõl magtermesztõ ültetvénye-
ket létesített (Cikota, Zalaerdõd, Recsk), va-

lamint részt vett a fenyõ kísérleti kertek, a Pi-
nétumok kialakításában. Az erdõfelújítási és
telepítési iránytechnológiák vizsgálata kere-
tében kidolgozta a fenyvesek felújítási és te-
lepítési iránytechnológiáit és közremûkö-
dött azok bevezetésében. Segítette az ERTI
lazítószárnyas mélymûvelõ gyakorlati beve-
zetését. Részt vett a papírnyár kitermelések
nyomán keletkezett vágásterületek új tech-
nológiával történõ újraerdõsítésének kidol-
gozásában. 

Szerteágazó érdeklõdését és szorgalmát
sok gyakorlati eredmény és kísérlet igazolja
vissza. Kutatómunkájának  eredményeirõl
mintegy 20 publikációban és jelentésekben
számolt be, társszerzõje volt „A magyar nyár-
fatermesztés”,  „A tölgyek”  és az „Erdészeti
növénynemesítés” címû szakkönyveknek. 

Munkájának elismeréseként az „Erdészet
Kiváló Dolgozója” és a „Munkaérdemrend
bronz fokozata” kitüntetésben részesült.

Március 13-án helyezték végsõ nyughe-
lyére a celldömölki temetõben.

Nyugodjék békében.

Sáfrány Géza
(1928–2010)

Nagy részvéttel kísér-
tük utolsó útjára Sáf-
rány Géza erdész-
technikust 2010. már-
cius 5-én a nagyvis-
nyói temetõben.

Hosszú és küzdel-
mes élete volt. Az er-
dészpálya minden
lépcsõfokát megjárta.

Kezdte 1940-ben Nagyvisnyón a Pallavicini
õrgróf erdõbirtokán mint erdészgyakornok,
Nagy Imre körerdész szigorú fõnöksége
alatt. Közben elvégezte a polgári négy osz-
tályát, hogy erdész lehessen. Volt rakodó-
kezelõ, erdész, hosszabb ideig dolgozott az
erdõhivatalban adminisztratív munkakör-

ben. Az erdészeti technikum elvégzése után
több éven át az Erdõgazdaság erdészeti
szakképzettséggel rendelkezõ számviteli fel-
ügyelõjeként dolgozott. 1980-tól nyugdíjba
vonulásáig a Szilvásváradi Erdészet halász-
mestereként a pisztrángtenyésztést vezette,
ez idõ alatt a Szalajka-völgy gazdája és a va-
dászház gondnoka is  volt. Munkáját a tett-
rekészség, határozottság és a fegyelmezett-
ség jellemezte. 

Erdészeti életpályáját kiegészítette a va-
dászat. Még nem volt 16 éves, amikor Palla-
vicini õrgróffal meglövette az általa megfi-
gyelt kapitális szarvasbikát. A vadászatot
nyugdíjas éveiben is folytatta. Tagja volt a
Bükki Erdészek Vadásztársaságának és hiva-
tásos vadásza a Nádler Herbert Vadásztársa-
ságnak. Csak halála elõtt egy évvel, betegsé-
ge miatt akasztotta szegre a puskáját.

Erdészeti munkáját több erdõgazdasági
és miniszteri kitüntetéssel ismerték el, vadá-
szati tevékenységét 2006-ban a Hubertus ke-
reszt arany fokozatával jutalmazták.

A vad jó megítélése mellett kitûnõ lövõ is
volt. Közvetlen egyénisége és vadászati
szaktudása révén számos helyre hívták meg
vadászatra. 

A szilvásváradi évek alatt a szolgálat mel-
lett a vadászat volt az, ami összekötött ben-
nünket és barátságunkat megalapozta. A na-
pi teendõk után gyakran jártuk a Bükköt, õ
általában cserkészett, én pedig magaslesen
vártam a vadat. Nyugdíjas éveinkben gyak-
ran elevenítettük fel közös vadászataink
szép emlékeit. Találkozásaink során a máso-
dik mondat már a vadászattal folytatódott.

Kedves Géza Barátom!
Megköszönöm Neked a 8 éves hûséges

szolgálatot és köszönöm a 30 éves, sírig tar-
tott barátságot.

Búcsúzom Tõled a Szilvásváradi Erdészet
egykori nagy családjának még élõ munka-
társai és fizikai dolgozói nevében is.

Isten Veled! Nyugodjál békében!
Leic József




