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A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
miklósvári parkerdei pihenõtaván né-
pes társaság gyülekezett. Nem más cél-
ból gyûlt össze a zrt. kollektívájának je-
lentõs része, minthogy a tóban szép
számban elszaporodott törpeharcsa-ál-
lományt szórakoztató idõtöltés keretein
belül megritkítsa. A versenyen a rész-
vénytársaság széles szakmai spektru-
mából minden ágazat dolgozói képvi-
seltették magukat, és aki elõre jelezte,
vendéget is hívhatott.

A törpeharcsa (Ameiurus nebulosus)
állomány ritkítása ezen hal életmódja,
táplálkozási szokásai miatt fontos, mi-
vel az egyéb halak természetes szapo-
rodását ikraevõ tulajdonsága miatt erõ-
teljesen gátolja, ill. túlszaporodása ese-
tén ellehetetleníti az élvezetes horgá-
szatot állandó kapásaival, bármivel is
csalizzon az ember.

A versenyen felnõtt férfi, felnõtt nõi és
gyermek kategóriákban indultak a jelent-
kezõk. Örömteli volt, hogy 9 kis nagy ho-
ho-ho horgászt is köszönthettünk a részt-
vevõk között, és remélhetõleg sikerült
õket „beoltani”  a halak és a természet
szeretetével, mert mint nagy vadászírónk

Széchenyi Zsigmond mondta és vallotta:
„A vadászat  vadûzés és erdõzúgás. De
több erdõzúgás.” – így a horgászatról is
elmondható, hogy nemcsak a hal és a jó
halászlé szeretetérõl szól, hanem kelle-
mes környezetben eltöltött rekreációs te-
vékenység is egyben.

A versenyen természetesen mûködött
a mostanság egyre inkább érvényben lé-
võ és sok horgász által megfogadott
„catch and release”, fogd meg és ereszd
vissza elv, azaz törpeharcsán kívül min-
den más kifogott halfajt visszaengedtek

a tóba a megjelentek. Az elsõ helyezet-
tek: férfi kategóriában Benke János; nõi
kategóriában Wolf Petra; gyermek kate-
góriában: Kovács Loránd (5 éves) lett. A
verseny eredményhirdetése után pedig a
fõszervezõ Krizsány László informatikus
kollégánk és horgásztársunk által elké-
szített vadétekkel csillapították a vendé-
gek és a versenyzõk az idõközben fel-
lobbant étvágyukat.

A végeredmény összesen a 3 kategó-
riában 6,2 kg törpeharcsa volt.

Benke János

Törpeharcsalesen Miklósváron
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2010. évi beszámolója

A mérlegbeszámoló alapján az Ala-
pítvány 2010. december 31-én
1774 eFt eszköz és forrással ren-
delkezett, és 2010. évben kizárólag
közhasznúsági tevékenységet vég-
zett. A tárgyévi bevétel összesen
2035 eFt. Az Alapítvány 2010. évi
közhasznú tevékenységének ráfor-
dításai 2429 eFt, amelybõl 2020 eFt
az Alapítvány által nyújtott szociá-
lis támogatások összege, amelybõl
720 eFt az árvízkárosultak részére
került a károk enyhítésére kifize-
tésre. Személyi jellegû ráfordítás-
ként került elszámolásra az erdé-
szeti ösztöndíjak 2010. évben kifi-
zetett összege 374 eFt. Anyagjelle-
gû ráfordítás 35 eFt  (bank és pos-
taköltség). 

Tárgyévi veszteség 394 eFt.

Az Alapítvány vezetõ tisztségviselõi
részére sem juttatás, sem költségtérítés
kifizetése nem történt. 

1/2011.(május 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Erdészcsillag Ala-
pítvány 2010. évi mérlegbeszámoló-
ját 1774 eFt mérleg-fõösszeggel, 394

eFt mérleg szerinti veszteséggel, vala-
mint a fenti szöveges beszámolót  3
fõ igen szavazattal elfogadja.

2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Kuratórium 2010. május 5-i
ülésén döntött a 2010/2011. évi ösz-
töndíj, valamint a 2010. évi szociá-
lis segély pályázati felhívásokról,
amelyek az Erdészeti Lapokban
megjelentek.

Az Alapítványnak az összes bevétele
2035 eFt volt, amelybõl 1976  eFt a köz-
hasznúsági célú mûködésre kapott tá-
mogatás összesen.

A támogatásokból az Alapító (OEE)
összesen 1270 eFt-ot bocsátott az Alapít-
vány rendelkezésére. További bevétele
az Alapítványnak az egyéb közhasznú
célú mûködésre kapott támogatások kö-
zött kimutatott, közvetlenül az Alapít-
ványnak címzett civil SZJA 1%-os fela-
jánlás, 706 eFt. Ezen kívül 59 eFt egyéb
(kamat) bevétele volt az Alapítványnak.

A Kuratórium 2010. július 14-i ülésén
egy középiskolai tanuló részére ítélt ta-
nulmányi ösztöndíjat, melynek 2010.
évre esõ összege 68 000 Ft, 2010-ben
összesen 374 eFt ösztöndíj került kifize-
tésre.

A Kuratórium 2010. szeptember 30-i
ülésén döntött a 2010. évi szociális se-
gélyek odaítélésérõl. A döntés részlete-
zése az Alapítvány irattárában került
dokumentálásra és ott szabadon megte-
kinthetõ. 2010-ben az Alapítvány össze-
sen 2020 eFt támogatást nyújtott a pá-
lyázati felhívásnak megfelelõen, amely-
bõl 1 300 eFt 32 fõ részére került kifize-
tésre, 720 eFt pedig 20 fõ árvízkárosult
részére került kifizetésre. Az árvízkáro-
sultak részére a helyszínen kerültek a
támogatások átadásra. A döntést a Ku-
ratórium határidõn belül közzé tette az
Erdészeti Lapokban.

Az Alapítványnak 2010. december
31-én összesen 1 774 140 Ft pénzeszkö-
ze volt, amelybõl 1 519 784 Ft lekötött
betét, 254 356 Ft bankszámlán lévõ sza-
bad pénzeszköz.

2/2011.(május 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Erdészcsillag
Alapítvány 2010. évi közhasznúsági
jelentését 3 fõ igen szavazattal elfo-
gadja.

Budapest, 2011. május 9.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány

Hozzávetõleg 65 ezer hektár termõ-
föld hasznosítására kötött megbízá-
si szerzõdést a Nemzeti Földalapke-
zelõ Szervezet (NFA).  

Dr. Fazekas Sándor miniszter júniu-
si sajtótájékoztatóján közölte, hogy
összességében 200 ezer hektár olyan
földterület van, amelynek rendezni kell
a sorsát, ennek egyharmadára kötöttek
eddig megbízási szerzõdést. Az NFA a
kormány birtokpolitikájának megfele-
lõen a döntések meghozatalakor elsõ-
sorban a kis- és közepes gazdálkodók-
nak igyekezett lehetõséget biztosítani.
Az új földhasználóknál növekedett és a
régi földhasználóknál sem csökkent a
családi gazdálkodók, élethivatásszerû-
en mezõgazdasági tevékenységet foly-
tató vállalkozók száma.

Fazekas Sándor az eredmények kö-
zött kiemelte, hogy 3500 hektár olyan
terület „került elõ”, amely állami tulaj-

donú ugyan, de nem szerepelt a nyil-
vántartásban.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
március 21-én adott ki felhívást a Nem-
zeti Földalapba tartozó termõföldek
hasznosítására. A megbízási szerzõdé-
seket 2011. október 31-ig kötötték meg
a jelentkezõkkel, hogy ebben az évben
ne maradjanak hasznosítatlanul a föl-
dek. Az év második felében az NFA
meghirdeti a rövid, közép és hosszú
távra szóló haszonbérleti pályázatokat.
A nyilvános pályázaton bárki indulhat.

Sebestyén Róbert, az NFA elnöke ki-
emelte, hogy a megbízási szerzõdések
megkötésekor nem tettek különbséget
a belföldi és külföldi tulajdonú gazdasá-
gi társaságok és vállalkozók között. Le-
szögezte azt is, hogy a megbízási szer-
zõdések nem helyettesítik a haszonbér-
letet és nem biztosítanak elõjogot a
földhasználónak a késõbbi pályáztatás-
nál.

A mûveletlen területek hasznosításáról



240 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 7-8. szám (2011. július-augusztus)

Keveseknek adatik meg  ez az ember-
léptékkel mért magas kor. Mert fában
nem ritka. Igaz, véghasználati korból
nemesnyárasoknál , több mint három,
fenyveseinknél majd kettõ, akácosaink-
nál éppen kettõ jönne ki belõle. Marad-
nak a keményfás hazai állományok
melyek elérhetik e kort. 

Hát bizony Béla bácsit keményfából
faragták. Debreceni lakásán köszöntöt-
tem. Mikor ajtót nyitott nem akartam
hinni a szememnek. Semmit sem válto-
zott. Ugyanaz a mosolygós arc amit leg-
utóbb a debreceni vándorgyûlésen lát-
tam. Ugyanaz a kedves, komoly, érdek-
lõdõ  pillantás a szemében. Noha évek
óta egyedül él, büszkén újságolta, hogy
teljesen önellátó. Igaz – panaszkodott – a
lábaim már nehezebben mozognak, de
még bírom. (Eszembe jutott közeli kollé-
gája, aki megtudván, hogy hozzá készü-
lök, mesélte, hogy egy-két éve szakmai
bemutatón bizony szaporázni kellett
utána a lépteket, nehogy lemaradjanak.)

Aztán beszélgetni kezdtünk.
Felidézte a Kárpátalján töltött gya-

kornoki munkáját, a soproni egyetemi
éveket. A Rákosi-kor félelmeit. A mun-
káskáder vezetõket, akik elõtt hajbó-
kolni kellett. Az örökös bizonytalanság

érzetét, ami miatt az ERTI-hez mene-
kült. Beszélgettünk az 56-ban nyugatra
menekült 150 000 becsületes magyar
emberrõl, akik közül sokan óriások let-
tek. A kádári évek puha diktatúrájáról.
A tervutasításos rendszerrõl melynek ál-

dozatul esett sok, még élhetett volna er-
dõ. A magtermõ állományok kijelölésé-
rõl, mellyel védetté vált sok-sok hektár.
Arról, hogy már Róth professzor tanítot-
ta a fokozatos felújító vágást, amit fe-
ledtetett a teljesítménykényszer, a tar-
vágásos üzemmód.

Szó esett arról is,  hogy elaludtunk a
természetvédelem terén. Hogy most
hosszú évek következetes kemény
munkája kell ahhoz, hogy visszaszerez-
zük az erdészmunka becsületét.

Lelkesen – nem kevés nosztalgiával
– emlékezett vissza azokra a megbízá-
sokra, melyeket a (62 évesen) nyugdíj-
ba menetele után végzett. Ez az idõszak
volt szakmai karrierem csúcsa. Egyete-
mi jegyzet készítése, szakvélemények,
lektorálások, s nem utolsó sorban a 800
hektárnyi kísérleti területen szerzett ta-
pasztalatok értékelése.

Térdét simogatva közli, hogy most
egy kicsit rakoncátlankodik, mert a múlt
héten erdõben járt. „Egy nyárast néztem
meg, amit fel kellene már nyesni”.

Isten éltessen Béla bácsi a kilencve-
nediken! A századikon kimegyünk ab-
ba a felnyesendõ nyárasba, megnézni,
hogy mi lett vele. 

Pápai Gábor

Tóth Béla bácsi 90 éves

A NYÍRERDÕ Zrt. munkatársat keres 
a Baktalórántházai Erdészetéhez fagyártmány-

üzemvezetõi munkakör betöltésére.

1. A jelentkezõnek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
– erdésztechnikusi vagy faipari technikusi oklevél
– legalább egyéves erdõgazdálkodásban eltöltött munkaviszony

(referenciaszemély, vagy intézmény megnevezésével)
– a vidéki életmód kedvelése
– a német vagy az angol nyelv társalgási szintû ismerete elõnyt jelent
– számítógép felhasználói szintû kezelése

2. A munkakör betöltéséhez szükséges egyéb körülmények:
– Bér: Megegyezés szerint
– Szolgálati lakás
– Szolgálati gépkocsi
– Mobiltelefon

A fényképes jelentkezéseket Bíró Imre erdészeti igazgatóhoz (Bak-
talórántháza) kell megküldeni:
– Levélcím: 4561 Baktalórántháza, Zöldfa út 2. szám
– E-mail: imre.biro@nyirerdo.hu
– Tel.: 42/552-511, 42/552-513, 30/415-1838
– Fax: 42/552-512

A jelentkezés határideje folyamatos az állás betöltéséig.
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A budapesti Baár-Madas Református Gim-
názium csapata nyerte a Young People in
European Forests (YPEF) néven középis-
kolások számára meghirdetett, erdõkkel
kapcsolatos tanulmányi verseny magyar-
országi döntõjét, így õk képviselhetik ha-
zánkat a 2011. szeptember 28-29-én Len-
gyelországban rendezendõ nemzetközi
döntõben, ahol tizenhárom európai or-
szág diákjai mérik össze tudásukat.

Magyarországon az Országos Erdé-
szeti Egyesület és a Kitaibel Pál Verseny
által közösen meghirdetett verseny nyer-
tesei a Pilisi Parkerdõ Zrt. jóvoltából júli-
usban háromnapos felkészítõ táborban
vehetnek részt a Madas András Erdésze-
ti Erdei Iskolában, Visegrádon.

Az angol nyelvû versenyen 17 ma-
gyar csapat indult.

(OEE honlap)

A Baár-Madas nemzetközi döntõben

Fotó: Zétényi Zoltán

2011-ben került megrendezésre a
30. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia. A jubileumi esemé-
nyen természetesen részt vett a
Nyugat-magyarországi Egyetem
több kara is. Az Erdõmérnöki Kar
hallgatói 21 pályamunkával nevez-
tek az országos megmérettetésre,
amelyek három szekcióba kerültek
besorolásra. A szekciók változatos
témái megkövetelték, hogy az egyes
pályamunkákat szekción belüli ta-
gozati bontásban versenyeztessék a
szakmai zsûri elõtt.

A hallgatók által készített pálya-
munkák a szakmai zsûri elismerését is
kivívták. Az Agrártudományi szekció
Természetvédelmi állattan tagozatá-
ban II. helyezést ért el Szekeres Péter
erdõmérnök-hallgató (témavezetõi dr.
Standovár Tibor, dr. Király Géza és
dr. Lakatos Ferenc), az Agrártudomá-
nyi szekció Erdészeti és Faipari I. ta-
gozatban II. helyen végzett dolgozatá-
val Folcz Ádám erdõmérnök-hallgató
(témavezetõ dr. Frank Norbert), III.
helyet ért el Szûcs Róbert erdõmér-
nök-hallgató (témavezetõ dr. Lakatos

Ferenc) és különdíjat szerzett Víg
Andrea Márta erdõmérnök-hallgató
(témavezetõ dr. Kovács Gábor és
Gaudin Sylvain), Az Agrártudományi
szekció Környezetgazdálkodás I. tago-
zatában Gerencsér Noémi természe-
védelmi mérnök hallgató II. helyezést
ért el (témavezetõ dr. Gribovszki Zol-
tán). A Biológia szekció Állatökológia
tagozatában Bender Ferenc munká-
ját különdíjjal jutalmazták (témavezetõ
dr. Winkler Dániel). Ezúton is gratulá-
lunk minden résztvevõnek és a díja-
zottaknak! Külön köszönet illeti meg
felkészítõ tanáraikat, akik támogatása
nélkülözhetetlen kulcsa hallgatóink si-
kereinek! A magas létszámú elõadásra
alkalmas dolgozat és a megszerzett
helyezések ez alkalommal is öregbí-
tették szakmánk, Alma Materünk hír-
nevét. 

A szekcióülésekre bekerült dolgoza-
tok összefoglalóját az érdeklõdõk meg-
találhatják a szervezõ intézmények ki-
adásában megjelent konferenciaköte-
tekben, a teljes dolgozatok pedig olvas-
hatók az egyetemek intézeti könyvtár-
aiban. 

Horváth Tamás és Folcz Ádám

Jubileumi Tudományos Konferencia

Vígh Andrea Márta waldenben vette át díját

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




