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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket. A jelenléti ív szerint a
küldöttek 28 fõvel jelentek meg, ezért
az elnök a meghívóban rögzítettek sze-
rint, 11.00 órára a megjelent létszámtól
függetlenül ismételten összehívta a Kül-
döttközgyûlést. 

Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent egyesületi vezetõket, a küldötteket,
a vendégeket és kiemelt tisztelettel kö-
szöntötte Szalay Benedek fõosztályvezetõt
a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezettõl,
aki az elsõ napirend elõadója.

Szalay Benedek köszöntötte a meg-
jelent OEE tagságot és átadta Tömör
László elnök üdvözletét, aki egyéb el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni
az ülésen.

Ismertette az NFA elõtt álló aktuális
faladatokat, kiemelten a Birtokhasznosí-
tási Bizottságok tennivalóit. A szervezet
mintegy 1,5 millió hektár termõföld hasz-
nosítási feladatait végzi. Fontos a kiala-
kult birtokszerkezet koncentrálása az EU
támogatások lehetõvé tétele érdekében
is. Az életjáradék program sikeres. 

A birtokhasznosítási bizottságok
egyelõre nem kapnak elegendõ felada-
tot. A földek eladásánál és haszonbérbe
adásnál lesz szerepük a jövõben. Az
ügyek elhúzódásának egyik oka az
értékbecslõ szakemberek hiánya.

A megjelenteket érintõ elõadás után
Garamszegi István, Bagaméry Gáspár,

Fejes Dénes, Sere Ferenc, dr. Péti Mik-
lós, Kupás Deák Zoltán, Jung László,
Rádi József és Ormos Balázs kért szót,
akik javaslatokat adtak és kérdéseket
tettek fel az elõadónak. Szalay Benedek
osztályvezetõ úr válasza után Cserép Já-
nos foglalta össze az elhangzottakat.
Kérte, hogy az összetett és bõvebb
szakmai ismertetést igénylõ kérdéseket
írásban nyújtsák be az Egyesülethez,
melyeket továbbítunk Tömör László
NFA elnökhöz. Az Egyesületet közvetle-
nül érintõ felszólalás sürgette a helyi
birtokhasznosítási bizottságok további
megalakítását. Jelenleg a több mint
3000 településbõl, 1015 településen
alakultak meg az OEE helyi csoportjai
közremûködésével a birtokhasznosítási
bizottságok. A bizottságok megalakítá-
sa a bizottság/erdész/1000 Ft/hó NFA
támogatás miatt is fontos az Egyesület
tagsága számára.

Cserép János bejelentette, hogy a
11.00 órára újra összehívott Küldöttköz-
gyûlés 34 fõ küldöttel határozatképes.  

Jegyzõkönyvvezetõnek Ormos Ba-
lázst, jegyzõkönyv hitelesítõknek Sere
Ferencet és Jung Lászlót kérte fel az el-
nök, akiket a Küldöttközgyûlés egyhan-
gúan megszavazott. 

Cserép János elnök ismertette a na-
pirendi pontokat, kérte a további javas-
latokat. Bogdán József a Díj Bizottság
elnöke és Greguss László kért szólásra

lehetõséget. Kolozsvári Ákos kérte,
hogy a Befektetési Szabályzat elõadója
ne személye legyen, mert nem feladata,
de kérésre ismerteti az EB álláspontját.
Más javaslat nem lévén a Küldöttköz-
gyûlés megszavazta az elõterjesztett na-
pirendi pontokat és a módosításokat.

Cserép János elnök ezek után a Kül-
döttközgyûlést megnyitotta.

Elsõ napirendi pontként a 2005. évtõl
érvényes tagdíjak és az Erdészeti Lapok
költségtérítésének megállapítása követke-
zett, mely elõterjesztést a küldöttek írás-
ban elõre megkaptak. Cserép János elnök
hangsúlyozta az Egyesület felelõsségteljes
szerepét szakmánkban. Az Egyesület
pénzügyi fenntartása mindenkinek fel-
adata és kötelessége. A pénzügyi fenntar-
tás szempontjából kiemelt szerepe van az
NFA-nak, a pártoló és egyéni tagságnak.
Az Erdészeti Lapok kiadásához és az
Egyesület fenntartásához azonban nem
elegendõ a befolyó pénzösszeg. Ezért
szükséges még egyéb tevékenységekbõl
és pályázatokból a hiányt pótolni, mely
azonban bizonytalanságokkal terhelt. Ki-
fejezte elismerését, hogy az éves pénzügyi
forrásokat sikerült megszerezni anélkül,
hogy az Egyesület tartásából, a Küldött-
közgyûlés által elfogadott programjában
elfogadott elveibõl engedett volna. Éppen
az Egyesület függetlenségének megtartása
és megerõsítése érdekében szükséges a
tagdíjak rendezése és az Erdészeti Lapok
költségtérítésének áttekintése. Új elem a
javaslatban, hogy a tagdíj és az Erdészeti
Lapok költségtérítése különválik.

Majd az elõterjesztett anyaghoz a kül-
döttek javaslatai következtek. Vadas Fe-
renc küldött megállapította, hogy a tag-
ság egynegyede nem kér lapot. Új javas-
latot tett, amely szerint a nyugdíjasok, ta-
nulók tagdíja 300 Ft, az aktív dolgozóké
1800 Ft legyen, az Erdészeti Lapok költ-
ségtérítése 3800 Ft/év-re módosuljon.
Ripszám István az elõterjesztés jóváha-
gyását kérte a Küldöttközgyûléstõl. Cse-
rép János javasolta, hogy egyéni kérelem-
re kaphasson a nyugdíjas tagtárs kedvez-
ményt. Roth Mathaea felhívta a figyelmet,
hogy az aktív tagok befizetési hajlandósá-
gára kell figyelni, valamint a befizetések
„ellensúlyozására” a helyi csoportoknak
megfelelõ programokat kell szervezniük.
Nagy Frigyes az információ eljutatását tar-
totta fontosnak, kiemelve az OEE honlap-
jának aktualizálását. Horváth Iván az
elõterjesztést jónak tartotta, kérte annak
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megszavazását. Felhívta a figyelmet, hogy
2005-ben várhatóan csökkennek a pályá-
zati lehetõségek. Halassy Gyula az Erdé-
szeti Lapok további megújulási igényét
tolmácsolta, ennek érdekében felmérés
elkészítését. Zétényi Zoltán az Erdészeti
Lapokkal kapcsolatosan javasolta a piaci
árusítás tesztelését és az interneten is le-
gyen jelen. Kérte továbbá a www.forest-
press.hu internetes portál aktuális hírek-
kel való feltöltése érdekében az informá-
ciókat. Dr. Bordács Sándor az Erdészeti
Lapok és a tagság kapcsolatát elemezte.
Fontosnak tartotta a magánerõvel kap-
csolatos érdekes információk megjelente-
tését és kérdõíves felmérést tartott szük-
ségesnek. Bogdán József az Erdészeti La-
pok információs bõvülését szorgalmazta.
Dr. Péti Miklós visszatért a díjak módosí-
tására, hivatkozott Csiha Imre területi
képviselõ gondolatához, mely szerint az
Egyesületet a mai nyugdíjasainktól kap-
tuk, legyen lehetõség méltányos költség-
térítésre. A beterjesztett javaslatokat tá-
mogatja, de javasolja a küldötteknek,
hogy más módon, a helyi csoportokon
keresztül, annak javaslataival lehessen
kedvezményekhez hozzájutni. Rádi Jó-
zsef javasolta, hogy az szja 1%-os felhívás
minél több helyre legyen kiküldve, hogy
az így befolyó pénz is javítsa az Egyesület
pénzügyi helyzetét. Jereb Ottó felhívta a
figyelmet, hogy a diákságot is be kell
szervezni az Egyesületbe, ahogy annak
idején õ is tette. Akkor több mint száz di-
ák vette meg az Erdészeti Lapokat Sop-
ronban. Bagaméry Gáspár kérte, hogy az
elfogadott új tagdíjra vonatkozó határozat
tegye lehetõvé a többletbefizetéseket is.
Cserép János elnök lezárta a vitát, miután
az elnökség javaslatát a többség nem vi-
tatta, az eredeti javaslatot terjesztette elõ
szavazásra. Kiegészítésként javasolta az
elnökség hatáskörébe utalni az Erdészeti
Lapok nyugdíjasok részére történõ, más
kvótával való kompenzációját. A Küldött-
közgyûlés tételenként szavazott a díjak-
ról.

14/2004. (dec. 08.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

Az Egyesület minimális éves díjai
2005. január 1-tõl:

Egyéni tag tagdíja: nyugdíjas, ta-
nuló, GYED: 600 Ft

(jelen van 34 fõ küldött; igen: 28
szavazat, nem: 3 szavazat, tartózko-
dott: 3 szavazat)

Egyéni tag aktív dolgozó: 1800 Ft
(jelen van 34 fõ küldött; igen: 32

szavazat, nem: 0 szavazat, tartózko-
dott: 2 szavazat)

Erdészeti Lapok költségtérítése
egyéni tag részére: 3600 Ft

(jelen van 34 fõ küldött; igen: 24
szavazat, nem: 4 szavazat, tartózko-
dott: 6 szavazat)

Pártoló tag, jogi személy tagdíja
megállapodás szerint.

(jelen van 34 fõ küldött; igen: 34
szavazat)

Erdészeti Lapok piaci ára: 6000 Ft
(jelen van 34 fõ küldött; igen: 34

szavazat)
A Küldöttközgyûlés megbízza az

elnökséget, hogy az Erdészeti Lapok
nyugdíjas kedvezményes kvótáját, a
tagdíjtól függetlenül, a helyi csopor-
tokra dolgozza ki és hagyja jóvá.

(jelen van 34 fõ küldött; igen: 34
szavazat)

Második napirendi pontként Cserép
János elnök felkérte Bogdán Józsefet, a
Díj Bizottság elnökét, hogy terjessze elõ
a kitüntetésekkel kapcsolatos felhívását.
Bogdán József a Díj Bizottság monori
ülésen elhangzottakat tolmácsolta a
Küldöttközgyûlés felé. Hangsúlyozta,
hogy a Bizottság a szabályzatban leírtak
szerint végezheti munkáját, ezért annak
megfelelõ beadványok kerüljenek,
határidõre beküldésre. Bagaméry Gás-
pár a múlt szomorú tapasztalatára hi-
vatkozva kérdezte, hogy lehet-e enged-
ményt tenni. Cserép János elnök azt vá-
laszolta, hogy az eltérésre a belsõ rend
szerint kell javaslatot tenni és elfogadás
esetén alkalmazható.    

Harmadik napirendi pontként, Or-
mos Balázs fõtitkár az elõterjesztésre
felkérte Kolozsvári Ákos, az Ellenõrzõ
Bizottság elnökét, aki az Egyesület Be-
fektetési szabályzata módosításának
indokait ismertette. Hozzászólás nem
lévén az elnök szavazást rendelt el.

15/2004. (dec. 08.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az Országos
Erdészeti Egyesület 2004. december
8.-tól érvényes Befektetési Szabály-
zatát elfogadja. 

(jelen van 34 fõ küldött, igen: 34
szavazat)

Az Egyebek napirendi pontnál Gre-
guss László és Sere Ferenc kért szót.
Greguss László a Tátrában, 2004. no-
vember 19-én történt viharkárral kap-
csolatos egyesületi reagálásra hívta fel a
figyelmet. A hozzászólások azt erõsítet-
ték, hogy a helyszíni tájékozódás után
célszerû az Egyesületnek a lépéseket
eldönteni. Sere Ferenc a birtokhaszno-
sítási bizottságok szervezésére hívta fel
a figyelmet, mely közvetlen pénzügyi
forrást jelent az Egyesületnek is.   

Cserép János elnök a Küldöttközgyû-
lés szavazással járó részét bezárta és
kérte a résztvevõket, hogy fáradjanak le
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tárba, a Wagner Károly halálának
125. éves évfordulója tiszteletére rende-
zett ünnepségre.  

Az ünnepi ülés Riedl Gyula könyvtár-
vezetõ emlékbeszédével kezdõdött. Riedl
Gyula méltatta a könyvtárunk nevét
viselõ egyesületi személyiség a mai tag-
ságra is érvényes üzeneteit. 

Az ünnepség kiemelkedõ eseménye
volt a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár díszes Alapító Okiratának alá-
írása, Cserép János elnök és Ormos Ba-
lázs fõtitkár részérõl. Egyesületünk
könyvtára mûemlék jellegû, sok értékes
irattal, kiadvánnyal, könyvvel, de alapító
okirattal nem rendelkezett. Ezért az Ala-
pító Okirat Küldöttközgyûlésünk általi
létrehozása Egyesületünk történelmi
eseménye. 

Az ünnepség folytatásaként Cserép Já-
nos elnök átadta az elõre bejelentkezett
tagoknak, a megújított tagsági okiratot. Ez
a dokumentum az eredeti okirat 1941-ben
felújított változata. A kialakítás teljesen
megegyezik az eredetivel, csupán az alsó
felirat került aktualizálásra. A tagsági ok-
irat újra történõ bevezetésének célja, hogy
az Egyesület egyéni és jogi tagsága az ok-
iratot személyesen az Egyesület elnökétõl
átvéve, érezze a tagsági viszony súlyát.
Megjegyzendõ, hogy az eredeti okiraton
feltüntetésre került, hogy a tagsági vi-
szony megszüntével az okiratot vissza kell
szolgáltatni. Az ünnepi alkalomból több
mint harminc tagtársunk vette át Cserép
János elnöktõl a tagsági viszony kezdetét
is tartalmazó okiratot. Cél, hogy minden
egyesületi tagnak személyesen kerüljön
átadásra az okirat, a helyi csoport rendez-
vények alkalmából. Fontos szempont,
hogy csak azok kapnak okiratot, akik
igénylik és személyesen veszik át!

A jelenlévõknek még hosszasan
adott lehetõséget beszélgetésre az ün-
nepség alkalmával adott állófogadás.

Az ünnepi rendezvény méltó volt
Egyesületünk értékteremtõ szándékai-
hoz, nagyszerûen szolgálta a tagságunk
együttgondolkodását és a baráti össze-
tartozást. 

Kmf.
Ormos Balázs 

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János 
az ülés elnöke.

Sere Ferenc
hitelesítõ

Jung László
hitelesítõ
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A Küldöttközgyûlés 2004. december 8-i
ülése, 14/2004. (dec.8.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozata elõírta, hogy az el-
nökség hozzon határozatot az Erdésze-
ti Lapok költségtérítésének nyugdíja-
sokra vonatkozó kompenzációjára. 

Az elnökség levélváltás útján tartotta
ülését. Az elõterjesztett határozati javas-
latra írásban (e-mail) szavaztak az el-
nökség tagjai.

A szavazásban részt vett elnökségi
tagok: Cserép János elnök, dr. Péti Mik-
lós alelnök, Apatóczky István alelnök,
Pallagi László, Csiha Imre, Puskás La-
jos, Molnár György területi képviselõk 

Az elnökség az alábbi határozatot
hozta:

21/2004. (dec. 16.) sz. elnökségi
határozat:: 

Az elnökség, az írásban megküldött
elemzés és javaslat alapján, a Küldött-
közgyûlés felhatalmazására, az Egyesü-
let pénzügyi gazdálkodási biztonságá-
nak megõrzése mellett, a nyugdíjas
tagság 56%-át, az Erdészeti Lapok költ-
ségtérítésének további csökkentésével,
1800 Ft/év/fõ összeggel támogatja. 

A kedvezményt az elnökség által
jóváhagyott, helyi csoportokra lét-
számarányosan lebontott, maximá-
lis létszámkeret mértékéig lehet
igénybe venni. 

A kedvezményezettek névsorát a
helyi csoport vezetésének 2005. janu-

ár 29-ig közölni kell a kedvezménye-
zett nyugdíjasokkal, hogy a kedvez-
ménnyel csökkentett Erdészeti Lapok
költségtérítést, 2005. február 15-i ha-
táridõig befizethesse az Egyesületnek. 

A helyi csoport a 2005. évi tervek-
kel és kitüntetési javaslatokkal
együtt, 2005. február 15-ig köteles a
titkárságra megküldeni a kedvezmé-
nyezett nyugdíjasok névjegyzékét.

A költségtérítés a Küldöttköz-
gyûlés által elfogadott, a nyugdíja-
sokra vonatkozó egyesületi tagdíj
mértékét nem érinti.

(A határozatot az elnökség: igen:
6, nem: 0, tartózkodás: 1  szavazat-
tal fogadta el.)

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János

elnök

Jegyzôkönyv
készült az Országos Erdészeti Egyesület írásbeli Elnökségi ülésérõl.

2004. december 16.

Az Erdészeti Lapok múltja
Az Erdészeti Lapok az Országos Er-

dészeti Egyesület tulajdonában lévõ
havilap, melyet 1862-ben Divald Adolf
és Wagner Károly alapított, 1864-ben
lett a Magyar Erdészegylet közlönye.
1868-tól jelent meg mint „Erdészeti La-
pok” az Országos Erdészeti Egyesület
közlönyeként. 1873-ban az Egyesület
megvásárolta a tulajdonjogot. A volt tu-
lajdonosok és a szerkesztõ Bedõ Albert
egyesületi titkár a lap fõmunkatársai let-
tek. Azóta az Egyesület adja ki a lapot,
ma a felelõs kiadó az Országos Erdésze-
ti Egyesület, személyi felelõs az elnök.

Az Erdészeti Lapok szerkesztési
rendje

Az Erdészeti Lapokat a fõszerkesztõ
szerkeszti, a szerkesztésben a technikai
szerkesztõ segíti. A lappal kapcsolatos
egyesületi elvárásokat, az Egyesület
tagsága és az elnökség javaslatai alap-
ján a Küldöttközgyûlésen elfogadott
egyesületi programok szerint szerkeszti
a fõszerkesztõ. Az Egyesület Szerkesztõ-
bizottságot mûködtet, mely az Erdésze-
ti Lapok éves mûködését kíséri figye-
lemmel és javaslataival segíti a fõszer-
kesztõ munkáját. A fõszerkesztõ pályá-
zat útján kerül kiválasztásra, akivel az
elnök köt szerzõdést. A Küldöttközgyû-
lés négy éves idõtartamra választja a
Szerkesztõbizottság elnökét. A Szer-

kesztõbizottság tagjait a Szerkesztõbi-
zottság elnöke kéri fel a régiókból és az
elnök javaslatára a Küldöttközgyûlés is
jóváhagyja.

Az Erdészeti Lapok megjelenési for-
mája

Paraméterek:
Alak: A/4-es (210x297 mm)
Terjedelem: 32+4 oldal
Belív: 24 oldal 1+1 szín, 8 oldal 4+4 szín
Belív: 90 grammos matt mûnyomó
Borító: 115 grammos fényes mûnyomó
Példányszám. 4000 db
Kötészet: irkatûzött
Csomagolás: 200 darabonként papírba

Vállalkozási tevékenységek a lap ki-
adásához:

• Kézirat tipografizálása
• Tördelés
• Fotók szkennelése
• Levilágítás
• Montírozás
• Nyomás, kötészet
• Csomagolás leadott etikett címkék 

alapján nejlonban
• Postázás
• Korrektúra elkészítése
• A kész lapok szállítása
• Expedíció
• Fotók készítése
• Felkérésre cikkek írása
• Hirdetések megszerzése

Általános feltételek:
Szerzõdést, megrendelõt az Egyesület

részérõl az elnök és a fõtitkár írhat alá.

Nyomdai és elõkészítõ munkák:
A munkák egy vállalkozóval való el-

végeztetése célszerû. A vállalkozót pá-
lyázat útján, elõzetes árajánlatok kéré-
sével kell kiválasztani, az elnökség
döntése alapján. Ismételt versenyezte-
tés a kiadási körülmények jelentõs vál-
tozása esetén indokolt, melyet bármely
OEE tisztségviselõ és tagtárs, de kiemel-
ten a Szerkesztõbizottság, annak elnö-
ke, a fõszerkesztõ, a Küldöttközgyûlés,
az Ellenõrzõ Bizottság, az OEE elnöke
és fõtitkára kezdeményezhet. A nyertes
vállalkozóval(kal) évente kell a
szerzõdést aktualizálni.

Fotók készítése:
Fotókat bárki küldhet, illetve felké-

résre készíthet a lapok számára. A fõ-
szerkesztõ és a technikai szerkesztõ a
lap szerkesztésekor döntik el, hogy
mely képek kerülnek felhasználásra. A
szerkesztés gyakorlatát a tagsági, elnök-
ségi és közgyûlési igények szerint kell
végezni, melyet a Szerkesztõbizottság
ülésein értékel és ellenõriz. A SZB az
üléseirõl készült emlékeztetõt megküldi
az elnöknek és fõtitkárnak, tájékoztatás
és a szükséges intézkedések kezdemé-
nyezése végett.

Az Erdészeti Lapok mûködési rendje
A pénzügyi mûködés szabályai
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Egy lapban megjelent azonos tartal-
mú, de eltérõ méretû képbõl csak egy
díjazható. A díj képmérettõl független.
A díj kifizetésének feltétele, hogy a lap-
ban megjelent fotókon fel kell tüntetni
a készítõ nevét. A fotók kifizetése a
megrendelõ alapján történik, mely tar-
talmazza az érintett lapszámban megje-
lent nevesített fotókat kategória, darab-
szám szerint és díjukat. A megrendelõ
formanyomtatvány a szabályzat 3 - 4.
sz. mellékletek. 

Hirdetések rendje és díjai:
Az Erdészeti Lapok célcsoportjai:

magán és állami erdõgazdálkodók, ma-
gán és állami erdõtulajdonosok, hivata-
lok, oktatási intézmények, nemzeti par-
kok, parlament, kormányzat, önkor-
mányzatok, természetkedvelõk, ter-
mészetvédõk, pedagógusok és diákok.

Az Egyesület pénzügyi tervében jó-
váhagyott hirdetési bevételek teljesülé-
séért elsõsorban a fõtitkár a felelõs, de
szerepet vállalhat a fõszerkesztõ és
minden lapot olvasó tagtárs és segítõ. 

Egyéb vállalkozói munkák:
Megbízási megállapodás mellett

végezhetõk.

Az Erdészeti Lapok kiadásának
pénzügyi tervezése és ellenõrzése:

Az Erdészeti Lapok pénzügyi tervét

az Egyesület éves pénzügyi tervével
együtt a Küldöttközgyûlés hagyja jóvá.
Év közben az elnökség és célvizsgálat-
ként a Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a
terv teljesülését.

Az Erdészeti Lapokhoz kötõdõ
egyéb ismertetõk, könyvek

kiadása
Az Egyesület különbözõ ismertetõket,
könyveket ad ki, felkérés, pályázat vagy
a programjában meghatározottak szerint. 

A Küldöttközgyûlés és elnökség által
jóváhagyott kiadványok, könyvek
szerzõinek a mátrafüredi elnökségi ülé-
sen (2003. március 14.) elhangzottak
szerint díjazás adható. A szerzõi jogdíjat
az elnök határozza meg és köti meg a
szükséges szerzõdést a szerzõvel.  

Ez a mûködési szabályzat 2005. ja-
nuár 1-tõl lép hatályba, melyet az Er-
dészeti Lapokban a tagság informálása
érdekében teljes terjedelmében közzé
kell tenni.

Budapest, 2004. november 9.
Cserép János

elnök
Elfogadva: 19/2004.  (nov.9.) sz.

elnökségi határozattal

1. melléklet
Fotók készítésének díjazása

A fotók felhasználásáért díj illeti meg
a készítõt a következõk szerint. A díj

megállapításánál a HUNGART Vizuális
Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága
Egyesület szabályzata került felhaszná-
lásra, melyet az illetékes miniszter ha-
gyott jóvá.

Borító 1,4, színes kép 4000 Ft/db
Borító 2,3, színes kép 3000 Ft/db
A fekete-fehér kép díja – 50%.
Színes kép 
egyéb oldalakon 2000 Ft/db
A fekete-fehér kép díja –50%
A díjakat az elnökség aktualizálja és

hagyja jóvá.

2. melléklet
A hirdetések díjai

>Elhelyezés a lapban
Díjak (Ft, ÁFA-nélkül)

Fekete-fehér Színes
Borító 4. 110 000 175 000
Borító 3. 90 000 150 000
Borító 2. 100 000 140 000
Belív  
1/1 oldal 80 000 120 000
1/2 oldal 50 000 80 000
1/4 oldal 30 000 50 000
1/8 oldal 5000 10 000 

(apróhirdetés)

> Megbízásos (pénzért végzett) mun-
kákról készített beszámolók, írások rek-
lámnak, hirdetésnek tekintendõk, me-
lyeknek díjai a következõk:

 
AZ ERDÉSZETI LAPOK M KÖDÉSI RENDJE 

A pénzügyi m ködés szabályai 
           

 
 
 
 
 
 

PÉNZÜGYI SSZESÍT  
 

az Erdészeti Lapok részére készített fényképek jogdíjairól 
 
 
 
 

A fényképeket készít  neve:………………………………………………. 
Címe:……………………………………………………………………….. 
Telefon:…………………………………………………………………….. 
 
 
 

Megnevezés Fényképek 
(Ft/db x  db = Ft) 

Összesen 
 (Ft) 

Elhelyezés a 
lapban  

EL-ok 
lapszámai 

Színes fekete-fehér  

Borító 1,4  4000x    db= 2000x   db=  
Borító 2,3  3000x    db= 1500x   db=  
Belív  2000x    db= 1000x   db=  
Összesen (Ft):     

 
 
 
 
Kifizethet :…………………………………………………..Ft 
 
 
 
 
 
Dátum:………………………………………………………….    
    
 
 
 
 
Kifizetést jóváhagyó (OEE):…………………………………….   
 

 
AZ ERDÉSZETI LAPOK M KÖDÉSI RENDJE 

A pénzügyi m ködés szabályai 
 

HIRDETÉSI JUTALÉK ÖSSZESÍT ; KIADVÁNY, KÖNYV SZERZ I JOGDÍJA 
 
A  szerz  neve:………………………………………………………………… 
Címe:……………………………………………………….............................. 
Telefon:…………………………………………………….............................. 
A hirdet  cég neve:…………………………………………………………… 
A kiadvány, könyv címe:…………………………………………………….. 
 
 
Megnevezés Hirdetés 

(Ft/db x  db = Ft) 
Cikkek 
(Ft/old x 
old=Ft) 

Hirdetési 
jutalék (Ft) 

Elhelyezés EL 
száma 

színes fekete-fehér -  

Borító 4  175 000x    db= 110 000x    db= -  
Borító 3  150 000x    db=   90 000x    db= -  
Borító 2  140 000x    db= 100 000x   db= -  
Belív 1/1 oldal  120 000x    db=  80 000x    db= -  
         1/2 oldal    80 000x    db=  50 000x    db= -  
         1/4 oldal    50 000x    db=  30 000x    db= -  
apró 1/8 oldal    10 000x    db=    5 000x    db= -  
Összesen:    - x0.15= 

 
 
Üzleti, 
megbízásos 
munkák, 
A/4 szerz i 
oldal: 

     

Színes ábrával  - - 70 000x   old=  
Fekete-fehér 
ábrával 

 - - 50 000x   old=  

Összesen:  - -  x0.15= 
 

 
Kiadvány, 
könyv 

Címe: Díj: 

 Címe: 
 

Díj: 

Összesen: 
 

  

 
Mindösszesen: 
 

 Ft

 
Kifizethet :…………………………………………………..Ft 
 
Dátum:……………………………………. Kifizetést jóváhagyó (OEE):……………...……
   

3. melléklet 4. melléklet
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Bármely terjedelem (A/4 szerzõi ol-
dal 2000 leütés):

Fekete-fehér ábrával 50 000 Ft, szí-
nes ábrával: 70 000 Ft

>Kulturális, szakmai és álláshirdeté-
sekért díjat nem kell fizetni.

>Egyéb feltételek:
• Kész filmanyagot kell leadni

• Engedmények: folyamatos 4. hir-
detés megjelenés után -20%

• Ügynöki jutalék: 15%, megrendelõ
megléte esetén és számla ellenében ke-
rül kifizetésre.

• A megszerzett hirdetéseket a
megrendelõben foglaltaknak megfele-
lõen a fõszerkesztõnek a lapban határ-
idõben, meg kell jelentetni.

• Fel kell karolni a magánerdõ-tulaj-

donosok és vállalkozók hirdetéseit (ap-
róhirdetések).

• Cikkekért díjat nem fizet az Egye-
sület a szerzõknek.

• A hirdetésekkel kapcsolatosan az
elérhetõségek az alábbiak: 

E-mail: erdlap@mtesz.hu ; fax: 1/201
7737; tel: 06 30 9715 255 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagságá-
tól érkezett igény teljesítése érdekében, a
rendszeres és friss szakmai információ-
hoz jutás elõsegítésére az OEE együttmû-
ködési megállapodást kötött a Forest-
press ügynökséggel. Több erdészeti szer-
vezet is foglalkozik interneten való hír-
közléssel. Célszerû, ha az erõket és az
anyagiakat nem elforgácsolva munka-
megosztás alakul ki. Az OEE az Erdésze-
ti Lapok kiadásával az írott szakmai sajtó
szolgáltatója. Az interneten ugyancsak el-
indult a www.oee.hu weblap, amely
azonban a további igények tisztázása mi-
att frissítésre nem került eddig.

A Forestpressel kötött megállapodás az
OEE tagsági igényeit jobban képes kielé-
gíteni. Az OEE továbbra is az írott szakmai

sajtó, a szakma történetének legfontosabb
megõrzõje marad. Az OEE weblapja elsõ-
sorban az OEE mûködéséhez és program-
jai megvalósításához szükséges alapdoku-
mentumokat, terveket, programokat, az
Egyesület eseményeit, rendezvényeit,
szervezeti egységeinek meghívóit tartal-
mazza majd. A weblap továbbfejlesztése
folyamatban van.

A Forestpressel kötött megállapodás
keretében az OEE hozzájut a legfris-
sebb hazai és nemzetközi, az erdõhöz
kapcsolódó hírekhez. Az OEE-kör e-
mail-ben, rövid ismertetõ, felhívás for-
májában tájékoztatja szervezeti egysé-
geit és tisztségviselõit a Forestpress
weblapján megjelent legfontosabb er-
dészeti hírekrõl. Az érdeklõdõk közvet-

lenül kereshetik fel a weblapot és rész-
leteiben tájékozódhatnak a számukra
érdekes információkról, valamint az ott
lévõ egyéb hírekrõl is.

A Forestpress weblapjáról közvetle-
nül elérhetõ az OEE www.oee.hu
weblapja, az OEE színes emblémájára
való rákattintással és ugyanez a
lehetõség fordítva is mûködik, a
www.forestpress.hu weblapot a logóra
való kattintással közvetlenül el lehet ér-
ni az OEE weblapjáról.

Bízunk benne, hogy a tagsági igény-
re megvalósuló szolgáltatás, együttmû-
ködés segíti a mindennapi szakmai és
egyesületi munkát.

Ormos Balázs
fõtitkár

Együttmûködési megállapodást kötött az OEE és
a Forestpress Erdészeti Sajtó- és Fotóügynökség

...2004. október 29-én tartotta az évi
harmadik ülését. Elsõként dr. Nagy Do-
mokos Imre: Damaszkin Arzén a különc
világutazó címmel tartott rendkívül ér-
dekes elõadást, ami az ismert
afrikavadász családi származására, a
Bécsi Udvarral való viszonyára éppúgy
kitért, mint Damaszkin afrikai útjaira és
Kittenberger Kálmánnal való kapcsola-
tára is. Ugyancsak ennek a napirendi
pontnak a keretében került sor a Sánta
Gábor által szerkesztett „Elfeledett Fe-
kete István” c. könyv ismertetésére. Ezt
követõen dr. Ghimessy László mutatta
be „A fafeldolgozás évgyûrûi” c. köny-
vét, ami igazi oknyomozó történelmi
mû és alapmunka a téma iránt érdek-
lõdõk számára. A szakosztályülést dr.
Oroszi Sándor: Az erdélyi szászok
erdõgazdálkodása c. könyvének bemu-
tatója zárta.

A 2004. évi utolsó szakosztályülést
november 30-án tartották. Az elõadó,
Rakonczay Zoltán a magyar természet-

védelem történelmérõl készülõ köny-
vének legfontosabb fejezeteit vázolta.
Kiemelten foglalkozott azzal, hogy a
védett területeket állami tulajdonba kell
venni, mert fennmaradásuk csak így
biztosított. Ezt követõen Anton Kerner:

Duna menti országok növényvilága, va-
lamint Bartha Dénes–Oroszi Sándor:
Õserdõk a Kárpát-medencében címû
könyve került bemutatásra.

A szakosztályülés baráti beszélgetés-
sel zárult, amibe belefért egy koccintás
is a közelgõ ünnepekre.

S.J.

Az Erdészettörténeti Szakosztály...

Édes Sándor
(1927–2004)

Ötvenedik házassági
évfordulóján, 2004.
december 4-én
kísértük ki Vasad
temetõjébe az erdész-
szakma nagy múltú
mûvelõjét. 

Vasadon született
1927. január 27-én. Erdészpályája immár
történelem. 1950-ben fizikai dolgozó Róth
Antal erdésznél a Nyárfás kerületben, majd a
Sárvári Szakmunkásképzõ, Sopron Erdészeti
Szakiskola.

1952-ben kerületvezetõ Pusztavacson a

Medvés kerületben. 1953 májustól Csévha-
raszton a Ballabán kerület vezetõje. Azóta
1997 végéig ugyanott dolgozott, egy
évtizedig nyugdíjasként.

Eredményes erdészeti szolgálata alatt
2000 ha mesterséges és 700 ha sarjerdõsítés
kivitelezését irányította.

1997-ben megkapta Sopronban az
„Ember az erdõkért” kitüntetést. 1998 óta
nevét õrzi az általa erdõsített ÉDES ERDÕ
– mely az üzemtervi térképen is így szere-
pel.

Szakmaszeretetére, emberi nagyságára
emlékeztünk, amikor az Erdész himnusz
hangjai mellett búcsúztunk tõle.

Emléke köztünk örökké éljen!
Vadas Ferenc
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Bobok László 
1921–2003

Az ágazatban sokak
által ismert és kedvelt,
szakmánk sokféle fel-
adatkörét végigpróbá-
ló – és emberséggel be
is töltõ – aranydiplo-
más erdõmérnök bú-
csúzott 2003. januárjá-
ban, 82 éves korában

ettõl a világtól. 1921-ben Tiszakarádon szüle-
tett, gazdatiszt fiaként, értelmiségi családban.
Sopronban 1943-ban szerezte meg
erdõmérnöki oklevelét, s még az évben köz-
alapítványi erdõben vállalt munkát, segéd-
erdõ-mérnökként.. A háború utolsó évében,
1945-ben a Budapesti Állami Erdõgaz-
dasághoz került, majd 1950-ben az Országos
Tervhivatalhoz helyezték, elõadóként. Itt a
fahasználati tervezésben nagyszerû munkát
végzett. A õ javaslatára vezették be a tuskó-
nak és vékonyfának a számbavételét bruttó

fatömegként, hogy ezzel is csökkentsük az
elõírt kitermelendõ mennyiséget.

3 év múlva terv-csoportvezetõ lett az Álla-
mi Gazdaságok és Erdõk Minisztériumában.

Az egymást érõ átszervezések sodrában,
1954-ben az Országos Erdészeti Fõigaz-
gatósághoz került, ahol 1955-ben már a terv-
fõosztály vezetõje lett.

A forradalom és szabadságharc végén, a
Magyar Közlöny 1956 karácsonyi, 105-ös szá-
mában az Országos Erdészeti Fõigazgatóság
helyettes vezetõjévé nevezte ki Tömpe István
javaslatára  Kádár János, a Magyar Forradalmi
Munkás-paraszt Kormány nevében. 1957-ben
Balassa Gyula lett – miniszterhelyettesi rang-
ban – az OEF vezetõje, Tömpe István, Keresz-
tesi Béla és Mosonyi István felmentésével. Mi-
után a kemény tél hatására megnövekedett a
falopások mértéke, az OEF Bobok László kez-
deményezésére csökkentette a fakitermelés
éves keretszámait az ország élõfakészletének
kímélése érdekében.

A következõ év április 1-ig dolgozott eb-
ben a beosztásában, amikor a Faipari Kutató-

intézetbe helyezték át, tudományos osztály-
vezetõként. 1961. májusában került át az
ERDÉRT Vállalathoz, majd az Erdészeti Mû-
szaki Iroda (elõtte ERFATERV) szaktanács-
adója lett, 1985-ben történt nyugdíjazásáig.
1955-ben „kiváló dolgozó” kitüntetést kapott. 

Értelmiségi származása ellenére, sikerült
ilyen figyelemreméltó pályafutást végigjárnia,
ami azokban az idõkben is jelentõs teljesít-
mény volt.

Bobok László sikeres sportember is volt.
Kézilabdázott a MÁLLERD, az Erdõközpont
NB-I-es csapatában. Ez a csapat adta akkor a
magyar válogatott kapusát. Más csapatok öltö-
zõjével ellentétben a légkört itt nem a sörös-
üvegek pukkanása, hanem Bobok László hely-
zetelemzése jellemezte.

Ha kicsit késve is, emlékezzünk jó szívvel
aranydiplomás kollégánkra, aki zivataros, ne-
héz idõkben – erényeivel és hibáival együtt –
méltón képviselte életében szakmánkat.

Templomba menet érte a halál. Nyugod-
jék békében a cinkotai temetõben.

Tokodi Mihály

... a ZALAERDÕ Rt. 2004. október 14-
15. között három éven belül másodszor
fogadta, és rendezte meg a szakosztály
ülését. Az erdõgazdaságot és annak fel-
tárási tevékenységét Horváth Ferenc
vezérigazgató helyettes, termelési igaz-
gató mutatta be. 

Ismertette beruházási stratégiájukat,
amelyben jelentõs szerepet kap a
feltáróhálózat bõvítése. A hosszú távú
terveknek köszönhetõen a beruházá-
sok elõkészítése – beleértve a hatósági
engedélyek beszerzését és a támogatá-
sok iránti kérelem elkészítését is – az
erdõgazdaságnál nem okoz jelentõs
fennakadást és problémát. Az ülés to-
vábbi részében a résztvevõk megismer-
kedtek a meszes talaj stabilizációjának
legújabb eredményeivel, valamint meg-
vitathatták a korábban megszerzett ta-
pasztalatokat. 

A bevezetõ elõadásban dr. Kosztka
Miklós egyetemi tanár vázolta az útépí-
tési kõanyagok és kötõanyagok kivá-
lasztásának mûszaki, közgazdasági és
környezetvédelmi szempontjait. Össze-
gezésként megállapította, hogy tovább-
ra is érvényes az a klasszikus alapelv,
amely szerint törekedni kell a helyi
anyagok felhasználásara. A kõanyag-
ban szegény vidékeken ez az anyag a
talaj, amit talajstabilizáció formájában
lehet felhasználni. 

Elõadása végén bemutatta egy el-
ázott, kötött talajú földmû hatását a pá-
lyaszerkezet teherbírására. Az elned-
vesedett földmû hatásából származó
teherbíráscsökkenést kiszárítással, me-

szes kezeléssel lehetett volna orvosol-
ni. A mész útépítési felhasználásáról
Péterné Marosy Katalin kereskedelmi
igazgató (CARMEUSE MÉSZ KFT.) tar-
tott részletes ismertetést. Ismertette a
mész hatását az agyagra és a kötött ta-
lajok talajfizikai jellemzõinek változá-
sára, valamint ezek kedvezõ hatását a
földmû és pályaszerkezet teherbírásá-
ra. Részletesen kitért az építés techno-
lógiájára. Bemutatta azokat a legújabb
gépeket, amelyekkel a talaj fellazítása
és a talaj keverése hatékonyan megva-
lósítható. 

Hangsúlyozta, hogy a legújabb gyár-
tási eljárással elõállított mész aktivitása
a korábban gyártottakhoz képest jelen-
tõsen megnõtt, ami az elnedvesedett ta-
lajok elsõ lazítását nagymértékben
megkönnyíti. Elõadása végén bemuta-
tott egy önköltségszámító programot,
amellyel a különbözõ pályaszerkezet
variációk építési költsége összehason-
lítható. 

Az erdészeti útépítésben szerzett ta-
pasztalatokról dr. Herpay Imre, dr.
Szilágyi József, André Béla, dr. Rácz
József, Lutonszky Zoltán számolt be. A
meszes talajstabilizációval kapcsolatos
részletkérdésekrõl Papp Krisztina pi-
acfejlesztési felelõs és Udvardi Norbert
területi vezetõ adtak további felvilágo-
sítást. 

A résztvevõk megállapították, hogy
a korábbiakhoz képest jelentõsen
megváltozott a meszes talajstabilizáció
építésének mûszaki háttere, megvál-
toztak a felhasználható mész tulajdon-

ságai, a teljes építési folyamatot egy té-
magazda kezeli; mindez pedig a ko-
rábban nehézségeket okozó problé-
mák megoldását is jelenti. A szakmai
vitadélután a Csömödéri Erdei Vasúton
folyt tovább. A Lenti Erdészetnél Keszi
László erdészetigazgató mutatta be az
erdészetet, az új kisvasúti állomást és a
kiállítóhelyet. 

A második napon a résztvevõk
megtekintették az 1960-as évek végén
mészstabilizációs alappal megépített
rigyáci feltáróutat, amelyen a jelentõs
forgalom ellenére komoly hibák máig
nem alakultak ki. A tagság bejárta az
átadás elõtti állapotban lévõ györerdei
utat, amelyet a jágerréti úton közelítet-
tek meg. A györerdei út építésénél fel-
használt kõanyagot a jágerréti úton
szállították nagy teherbírású tehergép-
kocsikkal. A gondos építésnek
köszönhetõen a jelentõs forgalomter-
helés nem okozott jelentõs károkat a
jágerréti úton. 

A márki vadászházban Hopp Tamás
erdészetigazgató ismertette a Bánok-
szentgyörgyi Erdészet feladatait. A
szakmai program a bucsutai bükki-kúti
út megtekintésével zárult. 

Megköszönjük a ZALAERDÕ Rt.-
nek, hogy a szakosztályülés megren-
dezését támogatta. Külön köszöne-
tünket fejezzük ki Papp Nándor építé-
si elõadónak és Montskó Sándor gé-
pesítési elõadónak, hogy fáradságot
nem kímélve ismét egy szakmailag ér-
tékes, jó hangulatú szakosztályülést
szerveztek.

Résztvevõk létszáma: 31 fõ.  
Dr. Kosztka Miklós

Az Erdôfeltárási Szakosztályt...
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Az OEE Szeniorok Tanácsa 2004. szep-
tember 29-én a mátrafüredi Vadas Jenõ
Erdészeti és Vadgazdálkodási Sza-
kképzõ Iskola és Kollégiumban tartotta
kihelyezett ülését. A résztvevõk Simon
László ny. igazgató gondos közremûkö-
dése eredményeként felbecsülhetetlen
élménnyel és ismerettel gazdagodtak.
Már az a figyelmesség megható volt,
ahogyan az iskola bejáratában az egyen-
ruhás tanulópár fogadta a Szeniorokat. A
továbbiakban Kriston László mb. igazga-
tó üdvözlése után dr. Gállné Jászberényi
Márta ált. ig. h., illetve Búzás József kol-
légiumvezetõ adott tájékoztatót az iskola
szakképzési tevékenységérõl, a szakok
egymásra épülésérõl, a tanulói létszám
alakulásáról, a gyakorlati foglalkozások
formájáról és a kollégiumi elhelyezés
lehetõségeirõl, amelyek kapcsán már
kezdetben is élénk véleménycsere bon-
takozott ki. Megtudhattuk, hogy a Dobó
István Gimnázium utódaként, emelt
szintû érettségit adva, biztosítja – a
nyelvtanulás mellett – az informatikai
alapokat, illetve lehetõséget nyújt a to-
vábbtanulásra technikus, valamint a
szakképzés keretében képesített vad-
gazda vagy erdõgazda oklevél megszer-
zésére.

A jelenlévõk megtekintették a tanu-
lók lakókörnyezetét, a tantermeket, az
informatikai centrumot, a szertárakat és
a könyvtárat, amely még gyarapításra
szorul. Ennek kapcsán felmerült, hogy
a könyvtár eltöltésére szívesen fogad-
nak fölöslegessé váló könyveket aján-
dékba, kollégák hagyatékait. Simon
László ny. ig. továbbiakban bemutatta
az iskola környezetét, parkjának funk-
cionális berendezettségét, amelyek bi-
zonyos részét a tanulók gyakorlati fog-
lalkozás keretében létesítették vagy ké-
szítették. A kisegítõ, szolgáltató kültéri
pihenõk, padok, stációk közös jel-
lemzõje egyrészt a rend és tisztaság
iránti igényesség kifejezése, másrészt az
elvonulásra, elmélyülésre, csoportos
foglalkozásra való alkalmasság. A park
céltudatos térszakaszolása nyitott az
újabb hasznosítási lehetõségre; szakmai
tanösvény-jellegû fejlesztésre, bemuta-
tók, ismeretterjesztõ funkciók ellátásra.
A növényzet megválasztása, a létesít-
mények formája, stílusa biztosítja a ta-
nulás, a nevelés feltételeit. A személyes
közremûködések, együttdolgozások
megteremtették azt a szellemiséget,
amely az egész intézmény területén ki-
tûnt a gondozottságban, a figyelmes-

ségben, a szerénységben és a tisztelet-
adásban.

Megtekintve a gyakorlati képzés he-
lyeit (pl. az épülõben lévõ mûhelyeket,
állattani és trófeagyûjteményt), mindet
jellemezte a praktikus, gazdaságos és
egymást kiegészítõ ismeretszerzésre,
illetve szolgáltatásra való alkalmazható-
ság. Az állattani és a trófea gyûjtemény
még a legszükségesebb faji és tanulsá-
gos példányokkal rendelkezik. Itt is fel-
merült, hogy szívesen fogadnak fölösle-
gessé váló vagy elhelyezési gondot
okozó trófeákat, akár el is szállítják azo-
kat. A lõtér legkorszerûbb felszereltsé-
ge, rangos versenyek megrendezésére
is alkalmas. Terveik között szerepel a
vadaskert kialakítási feltételeinek a
megteremtése Simon László, illetve a
szaktanárok az intézmény tanösvénye-
in, mûhelyeiben történt vezetésében
meggyõzõdhettünk arról, hogy itt nem
csak tanítás, hanem az életre való felké-
szítés mellett a kulturálódás minden fel-
tétele biztosított.

A kultúra és erkölcsi tartás, a hagyo-
mányok iránti fogékonyság jelzéseként
fogható fel az is, hogy az Intézmény te-
rületén megépült az Erdei Ökumenikus
Istentiszteleti Hely és az igen tartalmas
jelmondatú stációi alkalmat kínálnak a
közösségi szellem fejlesztésére, az er-
kölcsiség mélyítésére. Az acélrudakból
összeállított vázszerkezet – a tetején 1
m átmérõjû Szent Korona másolattal –
három M betût rajzol ki, amely kezdõ-

betûk Mária, Magyarország és a Mátra
egyesített szimbólumrendszere jelzi,
hogy itt honol a vallás, a haza és az ott-
hon szellemisége, úgyis mint a kulturá-
lódás és az emberi nemesedés folyama-
tának segítõje.

Az iskolának kiterjedt kapcsolat-
rendszere utal arra, hogy testben és lé-
lekben egyaránt ép és egészséges szak-
emberek kibocsátására képes. Ilyen vo-
natkozásban mintaszerû intézménnyé
fejlõdött. A létesítmények méltó színhe-
lyül szolgálnak az iskolai, társadalmi,
családi rendezvényeknek. A zen-
emûvelõkkel való jó együttmûködésre
utalt, hogy alkalmunk nyílt rögtönzött
énekkari hangversenyt meghallgatni a
gyöngyöspataki római katolikus temp-
lomban, Borik Ildikó kántor és a gye-
rekkórusa, illetve Kováts Krisztina
zenetanárnõ fuvolamûvész és tanítvá-
nya közremûködésében. A templom és
a híres Jessze-oltár megtekintése után
az iskola Ökumenikus Istentiszteleti
Helyén találkoztunk a tanári karral és a
tanuló ifjúsággal.

A látogatás zárása alkalmával megál-
lapíthattuk, hogy kiváló választás volt a
nap programja, mert lehetõséget adott a
szakma ifjainak és öregjeinek a véle-
ménycseréjére. Dr. S. Nagy László, a
Szeniorok Tanácsa elnöke vázolta, az-
zal a célkitûzéssel döntöttünk egy ilyen
találkozóról, hogy jobban megismer-
hessük az iskola munkáját, fejlõdésé-
nek tapasztalatait. A Szeniorok Tanácsa

A szeniorok Mátrafüreden

Balról jobbra haladva: Simon László, dr. Balogh Ferenc, dr. Ghimessy László, dr. Jereb Ottó,
Pandula Zoltán, Csobánci Erzsébet, Tokodi Mihály, Mitnyik László, Haják Gyula, dr. Gáll-
né Jászberényi Mária, dr. Erdôs László, dr. S. Nagy László, Tollner György, Dencs Árpád,
dr. Király Pál, Zágoni István, Barkóczay László, Köveskuti György. Fotó: Zágoni István
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az új átalakulási helyzetben tudna-e va-
lamilyen módon segítséget nyújtani az
iskola nevelõinek az ifjúság gyakorlati
felkészülésében felajánlva, hogy a tag-
jai – igény alapján – szívesen részt vesz-
nek egy-egy alkalommal élmény-szem-
léletátadó konzultációkon. Majd meg-
köszönte az iskola vezetésének és Si-
mon László úrnak ezt az értékes,
élménydús napot, a „Hagyásfák üzene-
te” c. kiadvány átnyújtásával. A szenio-
rok részérõl kérdéseket tettek fel és
elismerõ véleményt alkottak: dr. Jereb
Ottó, Tokodi Mihály, Zágoni István. Az
ifjúság viszontválaszából kitûnt a reali-
tásérzék és az a gondolat, hogy a
jövõben bizonyos szakokon túlképzés
következhet be, de õk csak akkor jut-
hatnak álláshoz, illetve megfelelõ pá-
lyára, ha mind a nyelvi, számítástechni-
kai téren, mind szakmailag jól felké-
szülnek az életre, akkor az esetleges
külföldi elhelyezkedésben is remény-
kedhetnek. A találkozás kölcsönösen
hasznosnak bizonyult.

A következõ állomásunk a gyöngyö-
si Károly Róbert Fõiskola Mezõgazdasá-
gi Karának megtekintése volt. A kap-
csolódó látogatás célja a karokon folyó
többirányú és az ott induló vadgazdasá-
gi mérnökképzés alakulásának megis-
merése volt azért is, hogy érzékelhes-
sük elõzõ Intézménnyel való kapcsolat
területeit, lehetõségeit. Erre azonban
már kevés idõ jutott. A fõiskolán foga-
dott és tájékoztatót adott Vági Andor
kari titkár (kimentve dr. Szabó Lajos
fõigazgatót) és Kelemen József adjunk-
tus. A fõiskola két, a Mezõgazdasági ka-
rán; Állattenyésztõ és Növényter-
mesztõ, Vadgazdasági, Szõlész-borász,
Kertészeti, Környezetgazdálkodási, Vi-
dékfejlesztési mérnöki, illetve a Gazdál-
kodási karán; Humánerõforrás Mene-
dzser, Idegenforgalmi és Szálloda,
Pénzügyi, Gazdasági Mérnöki, Közszol-
gáltai Menedzser szakokon történik a
szakemberképzés. A Vadgazdasági és
Környezetgazdálkodási Tanszék felada-
táról, munkájáról részletesebb
ismertetõt kaptunk, vázolva az együtt-
mûködés kölcsönösen kiaknázható
elõnyeit. Megtekintettük továbbá a ker-
tészeti üvegházban folyó különbözõ
célú kísérletek növényi produktumait, a
tanszékeket szolgáló informatikai kabi-
netek felszereltségét. A rövid véle-
ménycserén kitûnt, hogy a fõiskola igen
sok szakirányba kiépült. Kutatja többek
között azokat az új, a hazai klímában,
tájegységekben termeszthetõ növénye-
ket és mûvelési módszereket, amelyek
a vidékfejlesztés és a középüzemi felté-

telek között gazdaságos lehetõséget je-
lenthetnek. A figyelemreméltó fejlõdés
mellett is felmerült a – ma még nehezen
megválaszolható – kérdés, hogy a
mennyiségi képzés dinamizáló ösztön-
zõi nem fognak-e visszahatni a képzés
minõségére, illetve remélhetõ-e és mi-
lyen távon a nemzetgazdaság eredmé-
nyességét növelõ hatása?

Összegzésül megállapítható, hogy az
eltöltött nap igen tartalmas és gazdag ta-
pasztalatszerzés lehetõségét teremtette

meg. Jó volt látni a mai elidegenedõ vilá-
gunkban, hogy a szakképzõ iskola jó
úton halad. Megtapasztaltuk a szolgálat
lényegét egy tanintézményben, megerõ-
sítve azt, hogy a szakma elismertségét
nem csak a tudás, hanem a jövõ generá-
ció erkölcsi tartalékai, szolidaritása
adhatja. A szervezõnek, közremûkö-
dõknek dr. S. Nagy L. ismételten kifejez-
te a Szeniorok köszönetét és további ha-
sonló eredményességet kívánt.

Dr. S. Nagy László

Karácsonyvárás az ásotthalmi Bedõ Al-
bert Középiskolában és Erdészeti Szak-
iskolában: csillogó tekintetek, papír- és
szalmadíszes karácsonyfák, szalagok,
meglepetés-ajándékok, visszaszámlálás
karácsonyig … Mindez szép és teljesen
szokványos. 

Egy esemény azonban kitûnt a meg-
szokott rendbõl. Eddig ismeretlen segítõ
kezek jelentek meg az iskolában. Más ke-
zek is adnak ilyenkor: osztálytársak egy-
másnak, az iskolai alapítvány a rászoruló
diákoknak stb. Ezek a kezek azonban
újak voltak, és egy alapítvány, illetve a tá-
mogatóik nyújtották felénk. A segítõ ke-

zek viszont-kezekre találtak, tizenegy ta-
nulónk kapott így egy-egy 20 kg-os élel-
miszercsomagot. Meglepõ volt látni, mi-
lyen mohó örömmel fogadták a gyere-
kek az ajándékot. Ez a nem várt ado-
mány bizony a legjobb helyekre került.

Példaértékû, ami történt, s ennek
most, karácsony után talán még na-
gyobb az aktualitása. Hiszen adni min-
dig lehet, és mindig van kéz, amely el-
fogadja. A kéz pedig, amely most adott,
a Gyermekétkeztetési Alapítvány volt.
Köszönjük!

Varga Erzsébet
ifjúságvédelmi felelõs
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Segítô kéz az erdészeti szakiskolában

Fotó: Szakács L.



Nem felejtünk! Emlékezünk!
125 éve, 1879. december 21-én hunyt el

Wágner Károly
m. kir. fõerdõtanácsos, pénzügyminiszteri osztályfõnök, 

az OEE elsõ alelnöke

1829–1879

„és míg élni fog Magyarország földén hazáját szeretõ és annak javát szolgáló erdész, tisztelje a Wag-
ner Károly nevet, mert õ volt közülünk az elsõ, aki szakunk irodalmának a toll üdvös útját az
„Erdészeti Lapokban” megnyitotta.”

/: Bedõ Albert:/




