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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

kapcsolódó utazási költségek, telefon,
számítógép, szoftver (ez utóbbi három
tétel esetében még történhet változás).

Kérjük, hogy minél többen ve-
gyék igénybe a magánerdõs közfog-
lalkoztatásban rejlõ lehetõségeket
és nyújtsanak be pályázatot, amely-
hez a MEGOSZ továbbra is minden
segítséget megad!

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

Ez év májusában nálunk járt OEE Nagykanizsai Helyi Cso-
portja. Ennek viszonzásaként a Zalaerdõ Zrt. meghívásának
eleget téve, október 17-én reggel, 30 fõs csoportunk indult a
Zalaegerszegi Erdészet területére. 

9 órakor érkeztünk a Nagykapornak melletti Remete ká-
polnához, ahol Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. és Bugán József,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója köszöntötte
csapatunkat. A reggeli frissítõ elfogyasztása után rövid sétával
érkeztünk az elsõ terepi program helyszínére, a Nagykapor-
nak 18M, 18N, 19J erdõrészekhez. Itt elõször Nagy László er-
dészeti igazgató adott tájékoztatót a Zalaegerszegi Erdészet-
rõl. Elmondta, hogy közel 11 ezer hektáron gazdálkodnak,
amely 16 erdészkerületre tagozódik. Éves fakitermelésük kb.
nettó 60 ezer m3. Az erdõfelújítást a tölgy és bükk fajoknál
100%-ban természetes úton oldják meg, ez évi 65 ha. A tölgy

természetes úton történõ felújításának igen szemléletes pél-
dája tárult szemünk elé az említett erdõrészekben. Kefe sûrû
az újulat az  erdõrész egészében. Az elsõ 20% erélyû bontást
a 2006-os igen jó makktermésre alapozva, 2007-ben végezték
el, majd a következõ két évben fahossznyi sávok letermelé-
sével 2010-re végvágták a fennmaradó állományt, az elõírt
hagyásfák meghagyásával. Mindezeket Világhy András fa-
használati mûszaki vezetõ és Világhy Andrásné Bea erdõmû-
velési mûszaki vezetõ mondta el. A 17,2 hektáros  területen
eddig az ápolás költsége nem haladta meg 10 000 Ft/ha-t, ami
önmagáért beszél. Érdekes vita alakult ki a hagyásfák elhe-
lyezkedését (szórt, csoportos) illetõen.

Ezután visszasétáltunk a kápolnához, ahol vendéglátóink
finom meleg „11 óraival” vártak bennünk. Közben megtud-
tuk Szarka Miklós kerületvezetõ erdésztõl, hogy a kápolna és

a környéke is az erdészet gondozásában van, a harangláb
Makovecz Imre terve alapján készült, és a kis harangot is õ
adományozta. Kedvelt kirándulóhely, itt tartják minden év-
ben a Nagyboldogasszony napi búcsút.

A pihenõ után ismét gyalogosan indultunk a következõ lát-
nivaló felé, egy szintén természetes úton felújított, már befeje-
zett  KTT fõfafajú erdõrészhez. Ott azt is megtudtuk, hogy a
Nagykapornaki kerületben a legmagasabb a KTT aránya (42%),
és ott van a tölgy természetes felújításának legrégebbi hagyo-
mánya, amit az addig látottak nagyon jól alátámasztottak. 

Gondozott erdõállományokon keresztülhaladva  értük el  a
Zalaerdõ három, összesen 560 hektáros átalakító üzemmódú
tömbjének az egyikét, a Remetekerti Erdõrezervátumot. A 164
hektáros területbõl 36 ha magterület, ahova szinte belépni
sem szabad. 128 ha a védõzóna, ahol meghatározott keretek
között lehet fakitermelést végezni. Láthattunk lékeket tölgye-
sebb területen, ill. bükkösebb részen is. Kísérleteznek egyes
lékek bekerítésével is, így késõbb összehasonlítható a bekerí-
tett, és szabadon hagyott területek állományainak fejlõdése.
Az eddigi tapasztalok azt mutatják, hogy hatékonyságban
18%-os megtakarítás érhetõ el  az átalakító  üzemmóddal
(nincs, vagy nagyon minimális a mûvelési költség), ahhoz
képest, mintha hagyományos növedékfokozó gyérítéseket
hajtottak volna végre. De ez  csak akkor igaz, ha minimális a
vadlétszám, azonban attól még ott is nagyon messze vannak.

A következõ program a Csácsbozsoki Arborétum megte-
kintése volt, amelyet rövid buszozás után értünk el. Itt Hor-
váth László kerületvezetõ erdész kalauzolt bennünk. Láthat-
tuk az arborétum nevezetességét, a 14 fafajjal rendelkezõ
Abies gyûjteményt  is.

Az arborétum-látogatás után, kellõen éhes és szomjas csa-
patunkat házigazdáink a Sohollári vadászházban látták ven-
dégül, ahol megtapasztalhattuk ismét zalai kollégáink ven-
dégszeretetét. A finom ételek, italok, és nem utolsósorban a
frissen sütött szelídgesztenye elfogyasztása után baráti be-
szélgetéssel zárult ez a jól sikerült találkozó.

Köszönetet mondunk a Zalaerdõ Zrt.  vezetõinek a meghí-
vásért, a rendezvény példaszerû megszervezéséért Kovács
Ferenc termelési vezérigazgató-helyettesnek, Nagy László er-
dészeti igazgatónak és munkatársainak.

Látogatásunk végén azzal köszöntünk el kollégáinktól,
hogy reméljük, hagyományteremtõ módon a két szomszéd
megye erdészei a jövõben is megosztják egymással tapaszta-
lataikat.

Rácz Zsolt
OEE Szombathelyi HCs.

MINDEN KEDVES TAGTÁRSUNKNAK, 

ERDÕTULAJDONOSNAK, ERDÕGAZDÁLKODÓNAK,

VALAMENNYI PARTNERÜNKNEK

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT 

KÍVÁNUNK!

A MEGOSZ 
Vezetõsége

Tapasztalatcsere a Zalaerdõ Zrt.-nél
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula SZB elnök, Cserép János, Gencsi
Zoltán, Nagy Imre, Ripszám István ré-
gióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Csépányi Péter,
Szabó Tibor régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár, dr.
Sárvári János.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az elnökség
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Kiss Lászlót és Ha-
raszti Gyulát kérte fel. Fentieket és az
ismertetett napirendet az Elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette az OEE részvéte-
lét az Erdõtörvény módosításának folya-
matában. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
umból érkezett felkérés alapján az OEE
mûködtette azt a szakmai munkacso-
portot, amely közös javaslatot dolgozott
ki és adott át a törvénymódosításhoz. A
munka egyik alapját az OEE által koráb-
ban kidolgozott módosítási javaslatcso-
mag képezte. Komoly eredmény, hogy
az OEE, a MEGOSZ és a FAGOSZ, azaz
a három legnagyobb ágazati civil szer-
vezet közösen aláírt javaslatot tudott ké-
szíteni. Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ré-
szérõl jelezte a földtörvény módosítással
kapcsolatos állásfoglalás kidolgozásá-
nak szükségességét is, amely kérdésben
a MEGOSZ az OEE-t megkeresi.

Második napirendi pontként a 2013-as
tagdíjak kérdésérõl tárgyalt az elnökség.
A 2012-es díjakról döntõ 6/2011. (decem-
ber 8.) küldöttközgyûlési határozat értel-
mében, a tagdíj minden évben a KSH ál-
tal elõzõ év októberében közzétett fo-
gyasztói árindex változásának mértékével
növekszik. 2013-as évre vonatkozóan ez
6,6%-os emelkedést jelentene. Az elnök-
ség egyhangúan támogatta Zambó Péter
elnök javaslatát, amely a 2012-es jelentõs

emelés után kivételesen nem növelné a
tagdíjakat 2013-ban. Mivel azonban el
kell kerülni a középtávon várhatóan
szükséges következõ nagyobb emelést,
ezért 2014-tõl mindenképpen szükség
lesz az évenkénti kisebb változtatások
megtételére. Az egy háztartásban élõk
tagságával kapcsolatban Lomniczi Ger-
gely fõtitkár elmondta, hogy a helyi cso-
portok körében végzett felmérés alapján
a kérdés a jelenlegi tagságban mintegy
100-150 fõt érint, és további 50-100 fõ le-
het azok száma, akik emiatt nem újították
meg tagságukat. Az elnökség egyhangú-
an amellett foglalt állást, hogy a tagdíjak
leegyszerûsített, átlátható rendszeréhez
nem szabad kedvezmények adásával
hozzányúlni. Azok a tagok, ahol egy ház-
tartásban több Erdészeti Lapot kapnak,
jelezhetik a Titkárságnak, hogy az egyik
lapszámról lemondanak.

20./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség a Küldöttgyûlés
számára a 2013. évi tagdíjak vonatozá-
sában a 2012. évi összegek változat-
lanul hagyását javasolja. 2014-tõl java-
solt azon rendszer bevezetése, melynek
értelmében a tagdíjak a fogyasztói árin-
dex változásának megfelelõen, havi
szinten 10 Ft-ra kerekítve változnak.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Kiss
László alelnök az OEE tagságának helyze-
tét ismertette a Mûszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szövetségén belül.
Az OEE a MTESZ 1948-as alapítása óta
tagja a szervezetnek, ami egyrészt lehetõ-
séget adott az egyesületi élet továbbvite-
lére, másrészt azonban nyíltan az egyesü-
let ellenõrzését jelentette. A MTESZ elhú-
zódó válsága, csõdhelyzete miatt szüksé-
ges a tagság felülvizsgálata. A tagság meg-
szûntetésével ugyan elveszik a MTESZ
vagyonból való 3,1%-os részesedés, de ez
úgyis csak elméleti lehetõség akkor, ami-
kor a MTESZ vagyonát felélte, vagy az ab-
ból megmaradt vidéki vagyonon banki
hitelezõk zálogjoga, ill. a megindított vég-
rehajtások miatt végrehajtói széljegy sze-
repel. A MTESZ folyószámláit rendszere-
sen zárolják. MTESZ fõigazgató év elején
lemondott, az új fõigazgató az Alapsza-
bály módosításával a MTESZ megújítását
próbálja elindítani. Ezzel párhuzamos

azonban a tagszervezetek folyamatos ki-
lépése. Mivel a MTESZ alapfeladatait – a
tagszervezetek számára irodahelyiség
biztosítása, a tagszervezetek mûködésé-
nek támogatása – évek óta nem tudja el-
látni, továbbá a MTESZ vagyonból való
részesedés elméleti lehetõsége semmi-
lyen reálisan várható hasznot nem hoz az
OEE számára, a MTESZ mûködésével
kapcsolatos korszak lezárásaként a tag-
ság megszûntetését javasolta. Nagy Imre
emlékeztetett, hogy a MTESZ megyei
szervezetei között több jól mûködõ is
van, ennek ellenére a kezelhetetlen hely-
zettõl érdemes megszabadulni. Cserép Já-
nos szerint megszûnt az a társadalmi, po-
litikai berendezkedés, ami a MTESZ-t lét-
rehozta és mûködtette.

21./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség a Küldöttgyûlés
számára javasolja az Országos Erdésze-
ti Egyesület tagságának megszûntetését
a Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségében. A szüksé-
ges lépések megtételéhez az EB elle-
nõrzését kéri.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár az elmúlt idõszak
mûködésérõl számolt be. A kedvezmény-
rendszer keretében elindult a szállásked-
vezményekre vonatkozó szerzõdések
megkötése. Szintén elindult az Alexandra
és Mountex törzsvásárlói programokhoz
való csatlakozás. Több helyi csoportban
még nem osztották ki a titkárok a kártyá-
kat, ebben és a kedvezményrendszer
megismertetésében, használatában kéri a
régióképviselõk segítségét. A következõ
idõszakban az Erdészeti Lapok minden
száma tartalmaz majd ezzel kapcsolatos
hirdetést. A kiadások idõarányosan ala-
kulnak, a bevételek közül a tervezett pá-
lyázati összegek hiányoznak, de ezek
várhatóan év végéig megérkeznek. Az 50
millió forint fölötti bevétel miatt a jövõ év-
tõl várhatóan nem lesz lehetõségünk a ci-
vil szervezetek mûködési támogatására
pályázni. A helyi csoportok számára biz-
tosított mûködési keretnek egyelõre csak
mintegy 20%-át használták fel a csopor-
tok, több helyen felmerült a következõ
évre történõ átvitel lehetõsége. Ez azon-
ban könyvelésileg nem oldható meg az
eredmény módosítása nélkül. A megújult
honlap látogatottsága októberben elérte a
húszezer egyéni látogatói számot, ami na-
gyon jó eredmény. Haraszti Gyula java-
solta az erdõgazdálkodásban dolgozó

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2012. november 16-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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vállalkozó réteg megkeresését és a jogi
tagság lehetõségének felajánlását.

22./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség dönt a helyi csopor-
tok mûködési keretének következõ év-
re való átvitelérõl, annak eredményt
módosító hatásainak ismeretében.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette az
Inno-Lignum vásárt szervezõ X-Meditor
Kft. megkeresését, amely a Hungexpo-
val kötött szerzõdésének lejárta után a
FAGOSZ, NYME és OEE bevonásával ter-
vez új erdészeti-faipari vásárt szervezni. A
szervezéshez az OEE támogatását kéri,
cserébe megjelenési lehetõséget biztosít.

23./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE abban az esetben vállal-
jon szerepet az Inno-Lignum vásár szer-
vezésében, ha annak megfelelõ anyagi
ellentételezése van. A kérdésrõl az X-
Meditor Kft-vel a fõtitkár egyeztet.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 5 igen, 1 tartózkodás,
3 nem.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben az Elnökség azt az álláspontot kép-
viselte Erdõs László Dimény Imre 90.
születésnapját ünneplõ javaslatával
kapcsolatban, hogy az egyesület orszá-
gos szinten továbbra sem csatlakozik
születésnapi megemlékezésekhez, az
elismerést az egyesületi kitüntetések je-
lentik. Zambó Péter ismertette az újon-
nan alakult Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával
folytatott egyeztetést, ahol az OEE part-
nerséget ajánlott az újonnan felálló
szervezetnek. Az OEE célja a minél szé-
lesebb körû ágazati képviselet megte-
remtése. A tagság figyelmét fel kell hív-
ni a kamarai regisztráció határidejére.

24./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség egyetért azzal, hogy
az Elnök az agrárkamarával kapcsolatos
tárgyalások összehangolására egyesüle-
ti megbízottat keres, aki az OEE szem-
pontok érvényesítésével tárgyal a MEG-
OSZ és MERSZ képviselõivel. Az OEE
célja a kamarán belül az erdészeti ága-
zat minél magasabb szintû képviseleté-
nek biztosítása.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A fõtitkár közölte, hogy 2013. július
12-13. között Tatán és Tatabányán lesz
a következõ évi vándorgyûlés, amivel
együtt 2013. július 11-12-én szervezik
az Év erdésze versenyt.

A fõtitkár ismertette az Erdészeti Er-
dei Iskola Szakosztály megkeresését az
erdészeti erdei iskola minõsítési rend-
szer újraindításával kapcsolatban. A jól
induló minõsítési rendszert az Erdei Is-
kola Érdekegyeztetõ Tanács által vég-
zett ún. „harkályos” minõsítés felfüg-
gesztésekor az OEE önként felfüggesz-
tette. Mivel azonban az akkor tervbe
vett egységes minõsítési rendszer ki-
alakítása bizonytalan idõre kitolódott,
az OEE a minõsítés elvégzésére érvé-
nyes szerzõdéssel rendelkezik, és több
iskola is jelezte csatlakozási szándékát,
indokolt tehát a minõsítés sorsáról
döntést hozni.

25./2012. (11.16.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség az erdészeti erdei
iskola minõsítések újbóli és mostantól
az igényeknek megfelelõen folyamatos
kiadása mellett dönt. Felkéri a Minõsítõ

Bizottságot a munka folytatására, az Er-
dészeti Erdei Iskola Szakosztályt a to-
vábbi közremûködésre.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Végezetül Zambó Péter elnök tájé-
koztatta az elnökséget az Alkotmány ut-
cai Székház visszaszerzése ügyében
kezdeményezett jogászi vizsgálatról és
az erdészek számára nyitandó öregott-
honnal kapcsolatos belügyminisztériu-
mi tárgyalásokról.

Ezt követõen Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját, és
az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Kiss László

alelnök 
Haraszti Gyula

SZB elnök  

11%%11%%
Erdészcsillag Alapítvány Közleménye

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adószám: 18104927-1-41) 2012-ben össze-
sen: 1 850 000 Ft-ot használt fel szociális segélyek kifizetésére, melynek
pénzügyi forrásai: az Erdészcsillag Alapítvány SZJA 1%-ból kapott
327 427 Ft, valamint az alapítvány saját tartaléka 1 522 573 Ft.
44 fõ kérelme érkezett be, 40 fõ 20 000-70 000,- Ft között részesült támo-
gatásban.
Köszönjük támogatóink felajánlását.

Gémesi József
kuratórium elnök

„…a döbbent csendben most már nem lehetett tudni, hogy
honnan jön a harangszó, mert ott volt mindenütt, mint a
szél orgonája az erdõk felett, ott volt a kunyhóban, és a
havas berekben, hómezõkön, kívül és belül, nem kérde-
zett semmit, nem mondott semmit, csak volt – talán
kezdettõl fogva, mint a jóság simogató örök vágya…
és nem lehetett megmozdulni ebben a csendben,
ami elment, és visszajött, mint a szeretet emléke,
mint a simogatás, ami régen elmúlt, s nem múlik el
soha, mint egy táj, amelyben csak távoli mezõk
vannak és méhdongás, mint egy Ünnep, amely-
nek nincs kezdete és nincs vége, mint a csillagos
éjszaka, amelyben ott van már a hajnal, mint a
fészek, amelybõl holnap biztosan kirepülnek a
fiókák, mint az ölelés, emberek és világok ölel-
kezése, amibe nincs más, csak Szeretet…”

(Fekete István)

Az Országos Erdészeti Egyesület minden
kedves tagtársnak, partnerének, támoga-
tójának és az Erdészeti Lapok minden 
Olvasójának Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendõt kíván!
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NEKROLÓG

Kluber József
(1936–2012)

Idõsebb Kluber Jó-
zsef a Vértesi Erdõ-
gazdaság Csákvári
Erdészetének nyugal-
mazott kerületvezetõ
erdésze, haláláig a
csákvári erdészkol-
lektíva aktív tagja
volt. Személyével a
második világháború

elõtt született erdészgeneráció egyik legidõ-
sebb, közmegbecsülésnek örvendõ alakja
távozott közülünk. Erdészeink nagy része
nála töltötte gyakornoki, vágásvezetõi, be-
osztott erdészi idejét, és a kerületvezetõi
munkakör gyakorlati feladatait, ismereteit az
Õ vezetésével sajátította el. 

Kluber József legidõsebb fiúként 1936.
július 2-án született nyolcgyermekes, hívõ
katolikus sváb családban, az erdõkkel ko-
szorúzott Várgesztesen. Nem csoda hát,
hogy a vértesi erdõk örökre rabul ejtették a
szívét. A nagycsaládban hamar megtanulta,
hogy az élethez hozzátartozik a lemondás,
és a közösségért végzett munka. Szintén csa-
ládi örökség volt a kiváló német nyelvtudás,
melyet a külföldiek vadásztatásakor is ka-
matoztathatott. A természetre fogékony fiú
belenõtt az erdei munkába, és magától érte-
tõdött, hogy az elemi iskola befejezése után
– mivel a család a szûkös anyagiak miatt ta-
níttatni nem tudta – 16 évesen, 1952. novem-
ber 1-jével elhelyezkedett a vértesi erdõgaz-
daságnál fizikai munkakörbe. Igazi lokálpat-
rióta volt, hiszen ez lett élete elsõ és utolsó
munkahelye. Feleséget is helybõl választott,
50. házassági évfordulójukat négy évvel eze-
lõtt ünnepelhették. Józsi bácsi a munka mel-
lett továbbképzésen vett részt, és erdész sza-
kvizsgát tett. Kitartó szorgalmára, pontos,
lelkiismeretes munkavégzésére felettesei is
felfigyeltek és kerületvezetõ erdész munka-
körrel bízták meg. Az Országos Erdészeti
Egyesületnek évtizedeken át tagja volt. Idõ-
közben megszületett lányuk és fiuk. Ifjabb
Kluber József szintén az erdész hivatást vá-
lasztotta és méltó folytatója lett az édesapai
örökségnek. 

Kluber József hatalmas, mintegy 3 500
hektáros erdészkerülete Vértesboglár, Szár,
Szárliget, Gánt (Vérteskozma) községhatá-
rokra terjedt ki. E változatos vértesi tájban a
legkülönfélébb erdõtípusok találhatók meg.
Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseresek,
fenyvesek, akácos kultúrerdõk, véderdõk,
melyek mindegyike más-más kezelést, sok-
oldalú, gyakorlott és tapasztalt erdészsza-
kembert igényelt. A kerületben folyó évi sok
ezer köbméteres koncentrált fakitermelések
levezénylése és a hozzá kapcsolódó erdõfel-
újítások kivitelezése, az erdõsítések ápolása
felelõsségteljes munkát követelt meg. Józsi
bátyánk hivatalosan 1992 decemberében
vonult rokkantnyugdíjba súlyos betegség
miatt. De soha nem adta fel és felgyógyulva
még húsz éven át végezte fáradhatatlanul az
erdész napi teendõit: becsült, jelölt, vétele-
zett, csemetét nevelt, irányította az erdõmû-
velõket, vagy éppen vadászterületet kezelt,
vadásztatott.

Az erdészeti feladatok mellett Józsi bácsi
nagy szerelme a vadászat volt. Vallotta, hogy
vad nélkül nem erdõ az erdõ, és az erdõ és
vad kényes egyensúlyának megteremtése,
fenntartása az erdész egyik legszebb, egyben
legnehezebb feladata. Igaz vadászember és
eredményes vadász volt, de vendégek kísérõ-
jeként ugyanolyan szenvedéllyel és lelkese-
déssel vadászott, mint egyedül. A területnek,
a vad életmódjának, váltóinak és szokásainak
tökéletes ismerete, a vadászat iránti kiváló ér-
zéke, valamint a bõgõ szarvasbika hangjának
mesteri utánzása révén a legjobb és legered-
ményesebb vadászkísérõk közé tartozott. Szak-
értelme és hozzáértése számtalan vendéget
juttatott életreszóló élményhez és kiváló trófe-
ához. Visszajáró törzsvendégek sora bizonyí-
totta rátermettségét, magas szintû emberi és
szakmai kvalitását. 

Derûs ember volt. Szerette az Istent és az
egyházat, a családját, és az embereket, örült
az életnek, 

2012. július 22-én 76 éves korában hunyt
el súlyos betegségben, július 27-én temettük
szülõfalujában, Várgesztesen.

Emlékedet szeretettel õrizzük. Nyugodj
békében! Isten veled!

Tamás Antal

Recht János
(1932–2012)

Türelemmel viselt,
hosszantartó, súlyos
betegségben, Pécsett
hunyt el. Bár tudtunk
a betegségérõl, mégis
váratlan volt a szo-
morú hír, hogy Te-
remtõnk elszólította.

Élete során nagy
változások történtek.

A boldog, vidéken töltött gyermekévek
után, kora ifjúságára esett az a nagy világ-
égés, amit a történészek második világhábo-
rúnak neveznek. Középiskolai és egyetemi
tanulmányai alatt volt a hatalomátvétellel já-
ró nagy átalakulás, majd a nagy fakitermelé-
sek kora, amikor az erdõgazdálkodás „sike-
rágazat” lett, és a nyugdíjas évei sem marad-
tak változások nélkül.

Egész életében a biztos háttért a család je-
lentette: szeretõ szülõk, testvér, hûséges fele-
ség, gyermekek, unokák és a rokonság mindig
mellette voltak, és segítették a nehéz idõkben. 

1932. január 31-én született a Baranya me-
gyei Majson. A család a kis birtokukon gazdál-
kodott. Édesapja a falu fodrásza is volt. A szép
vidéki élet nagy hatással volt rá. Mint érdeklõ-
dõ, szorgalmas gyermek, már korán megis-
merte a napi munkát és ügyesen tudott szülei-
nek segíteni. Általános iskoláit szülõfalujában
végezte magyar és német nyelven. Már gyer-
mekként tudta, hogy erdész akar lenni. Mohá-
cson, a gimnáziumban érettségizett.

Erdõmérnöki diplomáját 1955-ben védte
meg Sopronban, fahasználati szakon.            

A szolgálatban töltött idejét nagyon köny-
nyû összefoglalni: egy munkahelye volt, a
Mecseki Állami Erdõgazdaság és jogutódai,
és mindig fahasználati munkakört töltött be.

Az Alsókövesdi Erdészetnél állt szolgálat-
ba, mint gyakornok, 1956. január 1-jén. Al-

sókövesd az egykori Mailáth birtok erdõ-
gondnoksága volt Bakócza mellett, a Zselic-
ben. Megnõsült, és Zsuzsi leányuk itt szüle-
tett 1957-ben. Innen Árpád-tetõre helyezték
át fahasználati mûszaki vezetõnek. 1959-ben
született János fiúk. 

A következõ állomás Pécsvárad, ahol er-
dészetvezetõnek nevezték ki. Lakásuk a tör-
ténelmi múltú várban volt. A család még
most is szívesen emlékezik vissza az itt töl-
tött szép évekre. 1964-ben a központba,
Pécsre került erdõgazdasági felügyelõnek,
majd 1967-tõl 1990-ig, nyugdíjba vonulásá-
ig, fahasználati osztályvezetõ fõmérnök volt.

Nagy tudású, széles látókörû, az erdõgaz-
daságot részleteiben ismerõ vezetõ volt, aki
évtizedeken át vezette a mecseki fakiterme-
lések tervezését, végrehajtását és nyilvántar-
tását. A szolgálati ideje alatt tértek át a kézi
termelésrõl a gépire, és érte el a fakitermelés
a csúcsot, emelkedett 350 000 bruttó m3 fö-
lé, majd csökkeni kezdett.

A tervek elõkészítését és egyeztetését
személyesen végezte, nagy türelemmel. Ne-
vetve mesélte, hogy fõnökei hányszor dol-
goztatták át vele a terveket a különbözõ
elvárások szerint. A fahasználat nyilvántartá-
sa mintaszerû volt, és visszamenõleg is
összeállította 1955-ig. Jó mûszaki érzékkel
sok új gép kipróbálását szervezte meg, majd
bemutatókon számolt be az eredményekrõl.
Kiváló tájékozódó és megfigyelõ képessége
remek emlékezõtehetséggel, erõs fizikum-
mal és szép írással párosult. Igazi precíz em-
ber volt, az õ szavai szerint minden „fakszni”
nélkül. Ahol egyszer járt, arra mindig vissza-
emlékezett. Az erdõbejárásokat komolyan
vette, élmény volt ezeken részt venni, és
hallgatni a sok tapasztalaton csiszolódott vé-
leményét.

Szeretett vadászni, bár kevés lehetõséget
kapott rá. Munkatársai tisztelték, az erdõ-
gazdaságnál mindenki Jánosnak hívta. Ha
tárgyalásokon találkoztam az egykori bá-
nyász, geológus vagy geodéta évfolyamtár-
saival, mert akkor még együtt tanultak Sop-
ronban, mindig érdeklõdtek a Recht Jancsi
után. Jó volt hallgatni, hogy milyen szeretet-
tel gondolnak vissza az együtt töltött egye-
temi évekre. Munkáját a hivatalos vezetés
elismerte, de komolyabb kitüntetésre nem
terjesztették fel. Háromszor kapott Erdészet
Kiváló Dolgozó elismerést: 1964, 1973 és
1975-ben.

Mint egykori fõnökömnek, sokat köszön-
hetek neki. Szókimondó volt, a mellébeszé-
lés szóba sem jöhetett nála. A munkát meg-
követelte, de nem a lehetetlent. Ha elakad-
tunk a nehézségekben, akkor segített. Sok-
szor kértem a régi dolgok felelevenítését,
különösen az után, hogy az erdészettörténet
érdekelni kezdett. A visszaemlékezésekben
Évike felesége is sokat segített.

Nyugdíjasként sok örömét lelte kertjének
gondozásában. Szívesen beszélt róla. Sajnos
egészsége romlani kezdett, és a család nagy
szomorúságára az 56. házassági évforduló-
juk napján hunyt el, 2012. október 19-én,
Pécsett. A Szent Mihály kápolnában tartott
gyászmise után helyezték örök nyugalomra.

Emlékét megõrizzük. Nyugodjál béké-
ben!                                                              

Dr. Tóth Aladár


