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NEKROLÓG

Kõrös László
(1932–2016) 

Tisztelt Tagtársak,
Kedves Olvasó! Egy
fõhajtás és egy ima
erejéig emlékezzünk
meg korábbi tagtár-
sunkról, azon erdõ-
mérnök nemzedék
tagjáról, akik a hábo-
rú után szerezték ok-
levelüket és felépítet-

ték az országot, ki a szakmában, ki pedig
más mérnöki pályán.  

Kõrös László Budapesten született, éde-
sanyját gyermekkorában vesztette el. Másfé-
léves korától tizenegy éves koráig nagyszülei
nevelték a Gyõr-Sopron megyei Beledben. 

Ezután apai nagynénje vette magához és
a Ciszterciek Budai Szentimre Gimnáziumá-
ba járt, majd az Erdészeti és Faipari Egyetem
Erdõmérnöki Karán folytatta tanulmányait
és oklevelet szerzett. Szakmai gyakorlatát az
Északkiskunsági Állami Erdõgazdaságnál
töltötte, majd 1957 szeptemberétõl a Hon-
véd Térképészeti Intézethez került geodétá-
nak, és hivatásos tiszt lett. 

A honvédségnél rendszerszervezõi okle-
velet szerzett. 1973-ban egészségi okok miatt
a honvédségtõl õrnagyi rangban leszerelt és
Szegedre költözött. Az Erdõrendezõség Ter-
mészetvédelménél dolgozott. Késõbb áthe-
lyezéssel az OLAJTERV-hez került, osztályve-
zetõi beosztásba. Betegsége 1982-ben kiújult,
leszázalékolták. Családjával Balástyára egy
százéves tanyára költözött, melyet családi
összefogással felújított. Szeretett faanyaggal
dolgozni. Fafaragással és bútorrestaurálással
töltötte szabadidejének egy részét.  Foglalko-
zott a vízi- és szélmalmok mûszaki kérdései-
vel és történetével. Egy százéves tervdoku-
mentáció alapján megbízásra, mûködõ szél-
malmot építetett. Életét a tanyán családjával,
nyugodt körülmények között eltöltött, egész-
séges életmód hosszabbította meg. 

Laci bácsival a tanyájának felújításakor ta-
lálkoztam elõször. Nyílt, barátságos termé-
szete, esetenként kíméletlenül õszinte szóki-
mondása ugyan okulandó volt, de nem sértõ
és a közös alma mater miatt könnyen össze-
barátkoztunk. Az egyesület helyi csoportjá-
nak is tagja lett. Míg ereje bírta, részt vett a kö-
zös programjainkon is, sajnálta, hogy nem le-
hetett tõ mellett dolgozó erdõmérnök. 

A lakóhelyén és a környéken is megis-
merték és megszerették. Kedvelte a könyv-
tárakat, érdeklõdött a technikai újdonságok
iránt. Fontosnak tartotta, hogy az egyesület
lapját mindig leadja a könyvtárba, hogy más
érdeklõdõ is láthassa.

Egyszerû temetést szeretett volna magá-
nak. Az általa épített szélmalom falában lévõ
Mária-kép mögötti kazettában gondolta
hamvait elhelyezni. Mivel már nem õ gon-
dozta a malmot és a tulajdonos is változott,
így családja a Pesti Jézus Szíve Templom al-
templomában helyezte el hamvait. Megem-
lékezõ gyászmisén a Balástyai templomban
április 24-én búcsúztunk Tõle. Nyugodj Bé-
kében! Gyászolnak feleséged, fiad, menyed,
unokád, barátaid és ismerõseid.                    

Sere Ferenc 

id. Simsay István
(1944–2016)

Mély fájdalommal
vettük tudomásul a
hírt, hogy barátunk,
egyetemi társunk, er-
dészkollégánk id.
Simsay István 72 éves
korában eltávozott
közülünk. 

Tudtunk betegsé-
gérõl, de halála mégis

váratlanul ért bennünket, hiszen néhány hó-
napja készült el új otthona Zebegényben,
azt rendezgette be és éppen õ szervezte az
évenkénti családi-baráti találkozónkat is.

Simsay István (Pisti, Pista, Simi, kinek mi
volt) Szegeden született 1944. szeptember
8-án. Középiskoláit szülõvárosában, a Kiss
Ferenc Erdészeti Technikumban végezte.
Ezt követõen lett a soproni Erdészeti és Fai-
pari Egyetem hallgatója, ahol 1969-ben sze-
reztünk erdõmérnöki diplomát. Nyugdíjba
vonulásáig az erdõgazdálkodás ügyét szol-
gálta.

Elsõ munkahelye a Gemenci Állami Er-
dõ- és Vadgazdaság, ahol a Hajósi, majd a
Bajai Erdészet mûszaki vezetõje lett. 1975.
március 1-jén került a Mecseki Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdasághoz, ahol a Pécsváradi
Erdészet vezetésével bízták meg. Alföldi
születésûként hamar megismerte és megsze-
rette a hegyvidéket. Pécsváradon telepedett
le, ott vásárolt lakást, majd késõbb szõlõbir-
tokot is.

Húsz évig irányította az erdészetet olyan
vezetõként, aki a feszített – idõnként túlfe-
szített – munka közepette is az emberséget
tartotta mindennél elõbbre valónak. Kiváló
kollektívát teremtett munkahelyén. Hozzá
bátran fordulhatott bármelyik munkatársa
akár személyes problémával is. Mindig volt
rá megoldás!

1996-ban az erdõgazdaság központjába
helyezték, minõségügyi igazgató, majd

nyugdíjba vonulásáig a tanúsított rendsze-
rek igazgatója lett. Ezekben az években irá-
nyításával több minõségbiztosítási rendszert
vezettek be az erdõgazdaságnál. Szakmai te-
vékenységét Kiváló dolgozó és Kiváló mun-
káért kitüntetéssel, majd 70. születésnapja
alkalmából Életfa emlékplakett adományo-
zásával ismerték el. Közéleti tevékenység-
ben is aktív volt, odaadódóan segítette az
OEE helyi munkáját.

Remek ember volt, fiatal korában ered-
ményesen sportolt, röplabdázott. Igazi társa-
sági személyiség, a szakestélyek egyik fény-
pontja, híresen jó nótafa lévén nem sokan
tudtak olyan nótát elkezdeni, amihez ne
csatlakozott volna szinte azonnal. 

De nemcsak a nótázásban volt erõs, ha-
nem az anekdotázásban is. Nagyon sok
derûs percet szerzett társaságának. És min-
dez nem csak az egyetemi évekre volt jel-
lemzõ, évtizedekig örülhettünk és élvez-
hettük társaságát, sõt társaságukat, mert fe-
lesége, Éva is hasonlóan jó kedélyû kedves
asszony volt. Két gyermekük született, Ist-
ván és Laura. István erdõmérnök, Laura or-
vos lett.

Szerette volna, ha az erdészörökségét és
szeretett szõlõbirtokát az ifjú István viszi to-
vább. Sajnos nem így lett. A sors kegyetlen
volt és a fiatal erdõmérnök 32 évesen el-
ment. Ezt a fájdalmat a szülõk nem tudták
feldolgozni, és nemsokára Éva is itt hagyott
bennünket. 

Pisti is betegeskedni kezdett, felszámolta
pécsváradi bázisát és lányáékhoz költözött,
ahol két, majd három unokájának örvendhe-
tett. Amikor jobban lett, házépítésbe fogott
rövid sétányira lánya és erdõmérnök veje la-
kásától, és szervezte az idei baráti-családi ta-
lálkozót is. Erre sajnos már nem kerülhetett
sor, mert Pisti is elment. 2016. április 1-jén
Pécsváradon nagyon sokan kísértük utolsó
útjára. Emlékét szívünkbe zárva – míg élünk
– megõrizzük. Pisti nyugodj békében, Isten
Veled!   

Dr. Szikra Dezsõ



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Kiemelt státuszt kaphat 
a Soproni Egyetem

Erdészeti és a faipari területen Európa ve-
zetõ kutatóközpontjává válhat az NyME

Kiemelt státuszú intézmény azokból az
egyetemekbõl válhat, amelyek nemzet-
stratégiai céloknak megfelelõen kulcsfon-
tosságú területeken végeznek európai
szinten is meghatározó oktatói és kutatói
munkát – ehhez azonban meghatározott
tudományos és mûködtetési feltételeknek
is teljesülnie kell. A célok elérése érdeké-
ben január 1-tõl megújuló mûködési
struktúrában és valószínûleg Soproni
Egyetem névvel folytatja a munkát az
anyaintézmény. Az államtitkár hozzátette:
a soproni egyetem értékeit mindenkép-
pen meg kell õrizni – az országosan egye-
dülálló, Európában is elismert erdõmér-
nöki és faipari tudományos központ ki-
emelkedõ jelentõséggel bír, így e tudo-
mányterületek jövõbeli erõsítését a fenn-
tartó támogatja. 

Forrás: kisalfold.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/

sopron_kiemelt_statusz_egyetem



Elkészült a Nemzeti 
Erdõstratégia tervezete

Aktuális ágazati feladatok, kihívások
és megoldási lehetõségek

Elkészült a 2016-2030 közötti idõszakra
vonatkozó Nemzeti Erdõstratégia terve-
zete a Földmûvelésügyi Minisztériumban
(FM), az állami és magánerdõkre vonat-

kozó tervezetet július elején tette közzé a
szaktárca a kormany.hu honlapon. A mi-
nisztérium az MTI kérdésére közölte: FM
az erdészeti politikáért felelõs kormány-
zati szervezetként a korábbi stratégiai do-
kumentumok alapján készítette el a terve-
zetet. A célkitûzés olyan stratégia megal-
kotása volt, amely az erdõ sokrétû funk-
ciói közötti megfelelõ egyensúly megte-
remtését szolgálja. A tervezet megfogal-
mazza az aktuális feladatokat, kihívásokat
és azokra megoldási lehetõségeket vázol
fel. A gazdálkodás és az erdei ökosziszté-
mák dinamikus folyamatainak összehan-
golása, valamint az ökoszisztéma-szolgál-
tatások megvalósítása is a kiemelt felada-
tok közé tartozik.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/el-

keszult_nemzeti_erdostrategia_tervezet



Közös erdészeti együttmûködést
írtak alá a Visegrádi négyek

Határokon, régiókon átnyúló szakmai
kezdeményezés

Visegrádi négyek: hazánk, Lengyelor-
szág, a Cseh Köztársaság és az aláírási
ceremónia házigazdája, Szlovákia erdé-
szeti együttmûködési memorandumot
írtak alá. Magyar részrõl Ugron Ákos Gá-
bor az Földmûvelésügyi Minisztérium
helyettes államtitkára, szlovák részrõl
pedig Gabriella Matecná agrárminiszter
asszony látta el kézjegyével a megálla-
podást. A dokumentum célja a felek

közötti információáramlás biztosítása er-
dészeti témákban, a Visegrádi négyek
erdészeti politikájának alakítása, tapasz-
talatcsere az alkalmazottak szakmai fej-
lõdése szolgálatában, a régiókon átnyú-
ló erdészeti kihívások megoldásainak
koordinálása, valamint együttmûködés
határokon átnyúló programokban, EU-
keretek felhasználásával.

Forrás: FM Sajtóiroda, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/v4_erdeszet_egyuttmukodes



Indul a Hazai Erdész címû 
mûsorsorozat!

Új tematikus adással bõvül a Hazai
Vadász palettája

2016. július 31-én, vasárnap 11 órakor, a
121. adásban jelentkezik elõször 100%-
ig erdészeti témájú mûsorunk HAZAI
ERDÉSZ címen. Az ECHO-TV csatornán
2012 szeptemberében indult mûsorunk
történetében ez az arculatbõvítés fontos
mérföldkõnek számít. A magyar erdõk,
mezõk és az ott dolgozó, vagy szabad-
idejüket eltöltõ emberekrõl forgatott, és
a hazai tájakat rendszeresen bemutató
filmjeink témái az indulástól eltelt közel
négy év alatt alaposan megsokszorozód-
tak. A jövõben a HAZAI VADÁSZ címû
mûsorban – arányaiban – túlnyomórészt
vadász, míg a HAZAI ERDÉSZ címû mû-
sorban jelentõsebb mértékben erdész,
természetjáró témákkal fogunk foglal-
kozni.

Forrás: Hazai Vadász/Hazai Erdész
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/hazai_er-

desz_musor



A takarítás a legtöbbünknek nyűg, a STIHL számára szenvedély. Hideg vizes magasnyomású mosóink
a ház körüli munkákhoz és a gépjárművek, kerti bútorok, lépcsők, térkövek, teraszok takarításához is 
ideális partnerek. Ha makacs szennyeződések eltávolításáról vagy nagy felületek tisztításáról van szó, 
még mindig a víz az úr.

Már a STIHL belépő modellje, az RE 88 is 100 bar nyomáson teljesít, miközben az otthoni felhaszná-
lásra tervezett kompakt kategória csúcsa, a STIHL RE 119 súlya sem éri el a 20 kilogrammot. A gazdag 
alapfelszereltségű, könnyű, kézre álló, kis helyigényű gépek nélkülözhetetlenek a mindennapok során, 
egy-egy plusz tartozékkal pedig igazi specialista válik belőlük.

Az akció időtartama:
2016. július 1. – augusztus 31.

STIHL RE 88 
magasnyomású

mosó 
[55 900 Ft helyett]

41 900 Ft

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
Általános információk: stihl.hu


