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Beszédében kiemelte, hogy 2012-ben
az ENSZ határozata március 21-ét az Er-
dõk Nemzetközi Napjává nyilvánította.
Az idén is számtalan rendezvénnyel ün-
nepelték az erdõket az állami erdõgaz-
daságok országszerte.

A KEFAG Zrt. munkatársai ezen a
jeles világnapon immáron harmadik
éve nagytakarítással tisztelegnek az er-
dõk elõtt. Bács-Kiskun megye terüle-
tén szemetet gyûjtenek az erdõkben és
az utak mentén. A Vackor Vár Erdei Is-
kolában pedig erdei akadályversenyen
mérették meg magukat az ovisok és kis-
iskolások.

A felvezetõ köszöntõt követõen Sza-
bó Tibor, az OEE elnökségének tagja,
régióképviselõ osztotta meg gondolatait
az Erdõk Nemzetközi Napjáról és a 150
éves Országos Erdészeti Egyesületrõl.

Koczka Zoltán, az OEE Kecskeméti
HCs titkára, a KEFAG Zrt. vezérigazga-

tó-helyettese a következõ szavakkal
méltatta Bakkay József erdõmester
munkásságát, amikor a tisztelet koszo-
rúját helyezték el emlékmûvénél. 

„Kilenc esztendeje, pontosan 2007.
június 23-án 9 órakor csendült föl az er-
dészhimnusz a Városháza harangjáté-
kán az ország minden pontjából össze-
gyûlt erdészek tiszteletére. Sárközy Ist-
ván alpolgármester sorsfordítónak ne-
vezte az avatás napját, hiszen a díszud-
varba tervezett panteon elsõ, meghatá-
rozó eleme a Bakkay-emléktábla volt.
Sajnos, azóta sem gyarapodott az em-
léktáblák száma, de az erdésztársada-
lom úgy gondolja, hogy szakmai múlt-
jának tisztelete elõdeink munkájának
megbecsülésén keresztül fokozottan ér-
vényesül. Éppen ezért az egyesület 150
éves jubileuma alkalmából is különös
figyelmet fordítunk azon helyi erdész
kiválóságaink emlékére, akik sokat tet-
tek a Homokhátság és Kecskemét kör-
nyéke erdõsültségének növeléséért.

Bakkay József a kárpátaljai Kõrös-
mezõn született 1878-ban. Középisko-
láit Szatmáron és Máramarosszigeten
végezte. A Selmecbányai Erdészeti Aka-
démián pedig 1900-ban szerzett diplo-
mát, és a legmagasabb szintû erdészeti
tudományokkal és selmeci hagyomá-
nyokkal felvértezve állt az állami erdé-
szet szolgálatába.

Elsõként a horvát-szlavonországi
Otocsánban székelõ Susaki Erdõhiva-
tal kerületében töltött el tíz évet, túl-
nyomórészt erdõgondnokként. 1910-
tõl rövid ideig gróf Zichy-uradalmá-
ban, az Abaúj megyei Hilyón dolgo-

zott. Innen jött 1913-ban – egyhangú-
an megválasztott erdõmesterként –
Kecskemétre.

A fiatal erdõmérnök az addig
klasszikus erdõs tájakon töltött családi,
majd szolgálati évek után egy egészen
más világba csöppent, hiszen Kecske-
mét környékét és a Homokhátságot a
homok megkötésével való küzdelem
jellemezte. S hogy elõdeink milyen kö-
rülményekkel birkóztak abban az idõ-
ben, arra talán rávilágít egy múlt száza-
di osztrák feljegyzés: Sík, fátlan ho-
mokpuszta Magyarországon. Kezdõ-
dik Pestnél, tart Szegedig. Kagylókkal
van födve, fövényét sasok és túzokok
lakják. 

A kiváló képességû erdõmérnökre
úttörõ feladat hárult. Hallatlan szerve-
zõerõvel és vasakarattal az addig kez-
detleges állapotban lévõ városi erdé-
szetet modern erdõgazdasággá alakítot-
ta át. Hihetetlen energiával keresztülvit-
te, hogy mezõõrök helyett szakképzett
erdõaltiszteket alkalmazzanak, továb-
bá, hogy az egy erdõtiszt helyett öt ok-
leveles erdõmérnököt vegyenek fel. Az
Alföld fásításának fontosságát, mint a
homok megkötésének egyedüli módját
kezdetektõl felismerte, és körülbelül
2000 kat. hold homoki szõlõt csatolta-
tott az erdõterülethez, aminek fákkal
történõ betelepítése meg is történt.

Neki köszönhetõ az 53 kilométeres
Kecskemét-Kiskunmajsa közötti gazda-
sági vasút, amit erdõtisztjeivel õ terve-
zett és építtetett meg. Késõbb megszer-
vezte a 80 000 lakosú Kecskemét tûzifa-
ellátását, modern fatelep létesítésével,
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Az Erdõk Nemzetközi Napja Kecskeméten
2016. március 23-án délelõtt két
eseményen vettek részt az OEE Kecs-
keméti HCS tagjai. Kora délelõtt a
kecskeméti Városháza díszudvarán
tartottak megemlékezést, melyet
Bimbó Brigitta, a Vackor Vár Erdé-
szeti Erdei Iskola foglalkozásvezetõ-
jének szavalata nyitott meg. Majd
Makra Zsuzsanna, a KEFAG Zrt. PR-
referense köszöntötte a vendégeket. 
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korszerû aprítógépek beszerzésével.
Mindezen mérnöki munkálataival az
akkori Kecskemét városnak elvitatha-
tatlan érdemeket szerzett.

Bakkay Józsefnek három gyermeke
született. (Fia, Bakkay László szintén az
erdõmérnöki pályát választotta és élet-
útja szorosan kötõdik a Kecskemét kör-
nyéki, valamint a bugaci erdõkhöz.)
Puritán ember volt, erõs karakter, aki az
elveihez szigorúan ragaszkodott. 1931-
ben 53 évesen hunyt el.

Természetesen nem Bakkay József
volt az egyetlen, akiknek köszönhetõen
elérhettük azt, hogy az egykor fátlan
Kecskemét környéki homokpuszta te-
rületének egyötödét mára zöldellõ er-
dõk borítják, és gazdasági jelentõségük
mellett javítják a száraz alföldi klímát,
mindannyiunk számára szolgálják a
közjót. Ezt a sokszoros kedvezõ hatást
most az erdõk világnapján különösen
hangsúlyoznunk kell! Bakkay József

emléktáblájának megkoszorúzásával
egyben erdész elõdeink elõtt is lerójuk
kegyeletünket!” 

A koszorúzást követõen került sor a
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ
szervezésében a 10 éves lengyel-ma-
gyar barátság megemlékezésre a Kato-
na József Színház parkjában, ahol töb-
bek között beszédet mondott Sulyok
Ferenc, helyi csoportunk elnöke, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója. Jelképes kez-
deményezésként az OEE Kecskeméti
HCS képviseletében „örökbe fogadta” a
Wadovice-bõl kapott tölgyfát, egyben
örökös gondnokságot vállalt felette. Az
ünnepi alkalomra a KEFAG Zrt. Junipe-
rus Parkerdészet munkatársai dísznövé-
nyek elültetésével frissítették fel nem-
csak a tölgyfa környékét, hanem a Ka-
tona József szobrát körülölelõ parkot is.

Makra Zsuzsanna
OEE Kecskeméti HCs

Fotók: Szabó Kocsis Zsuzsanna
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2016. április 19-én az OEE Erdõrende-
zési Szakosztálya nagy érdeklõdéssel
kísérve tartott fórumot az erdõterve-
zés jogi környezetérõl az ERTI volt
székházában. Az erdõtörvény módosí-
tása kapcsán elsõsorban az erdõk
rendeltetése, üzemmódja és a körzeti
erdõtervezés témakörében folyt a be-
szélgetés. 

A vitaindító elõadásokat Szalai Károly,
az FM Erdészeti Igazgatási Osztályának
szakmai tanácsadója, Jagicza Attila, a
Bakonyerdõ Zrt. szakfelügyelõje és
Czirok István, a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóságának osztályvezetõje tartották.
A megjelentek rövid tájékoztatást kap-
tak az erdõtörvény módosítására irá-
nyuló folyamat utóbbi lépéseirõl, az er-
dõtervezés tervezett változtatásáról, az
erdõgazdálkodói és igazgatási szem-
pontokról. 

Felkért hozzászólóként Halász Gá-
bor, a szakosztály volt elnöke, rövid
visszatekintést követõen felhívta a fi-
gyelmet az igazgatás közelmúltjának
nehézségeire, mely tanulságul szolgál-
hat a jelen problémáihoz is.

Az elõadók és az ország minden ré-
szébõl érkezõ hozzászólók is arra keres-
ték a választ, hogy a jelenlegi szabályo-
záson hol és milyen mértékben szüksé-
ges változtatni. Számos értékes gondolat
és felvetés hangzott el a több mint négy-
órás vitafórumon, ahol sokféle nézõ-

pont képviseltette magát, de abban min-
den jelenlévõ egyetértett, hogy az egyre
aggasztóbb szervezeti változások elle-
nére az erdõrendezés több évtizedes
alapértékeibõl nem szabad engedni.

„Akkor, amikor az erdészeti igazga-
tás, jogszabályi környezet immáron so-
kadszor jelentõs átalakítás elé néz, az
Erdõrendezési Szakosztály kötelessége,
hogy felhívja minden tagtárs, döntésho-
zó, jogalkotó figyelmét, hogy Magyaror-
szágon erdõt használni, kezelni leltáro-
zás és tervezés nélkül végzetes hiba.”

Az egybegyûltek néma felállással em-
lékeztek a közelmúltban (2015–2016-
ban) sajnálatos módon nagy számban el-
hunyt kiváló erdõrendezõkre, tagtársak-
ra. Kiss Attila ny. erdõtervezõ 80 éves;

Kollwentz Péter volt erdõrendezõ 68
éves; Schmidt Ferenc ny. erdõrendezõ
71 éves; dr. Fadgyas Kálmán Bedõ-dí-
jas, az Egri Erdõtervezési Iroda ny. veze-
tõje 85 éves; Frank László, az Egri Erdõ-
felügyelõség ny. igazgatóhelyettese 87
éves; Matyasovszky András Decrett-díjas
nyugalmazott erdõrendezõ 69 éves; Mé-
száros Gyula Bedõ-díjas, a Veszprémi
Erdõtervezési Iroda ny. igazgatója 86
éves, és Gáspár Hantos Géza Bedõ-dí-
jas, Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevéllel
kitüntetett, a MÉM Erdõrendezési Szol-
gálat nyugalmazott mûszaki igazgatója
89 éves korában hunyt el. 

Czirok István
elnök, OEE Erdõrendezési Szakosztály

Fotó: Zétényi Zoltán

Szakosztályülés az erdõtervezés jogi környezetérõl


