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Az 1992. évi vándorgyûlésen Tolcsván
és a háromhutai fenyvesekben tiszte-
legtünk báró Waldbott Kelemen, egye-
sületünk egykori elnöke és az urada-
lomnál dolgozó erdészek emlékének.
Az írásos anyagban megemlékeztünk
Bisztika Géza erdômérnökrôl is, akinek
szakmai tevékenységét az alábbi szol-
gálati bizonyítványban minôsítette és
értékelte az uradalom tulajdonosa:

SZOLGÁLATI BIZONYÍTVÁNY
Alulírott Báró Waldbott Kelemen

igazolom, hogy BISZTIKA GÉZA okleve-
les erdômérnök úr tolcsvai Uradal-
mamban, mint az Erdôhorváti Erdô-
gondnokság vezetôje 1929. december
hó 15-tôl 1939. október hó 25-ig volt al-
kalmazva. Ezen 10 éves szolgálati ide-
je alatt az intenzíven kezelt 6,500 kat.
hold nagyságú erdôhorváti, komlóskai
és háromhutai erdôbirtokomat önálló-
an, teljes megelégedésemre vezette és
adminisztrálta. A birtokon lévô tölgy-,
bükk- és fenyôállományokat nagy
gonddal ápolta, és ezeket helyes és
szakszerû tisztítás útján minôségileg
javította, és a birtokon kitûnôen sike-
rült, nagyszabású mûfatermeléseket
bonyolított le. Hogy munkájának terje-
delmérôl szemléltetô képet nyújtsak, fel-
említem, hogy több millió fenyôcsemetét
ültetett el teljes sikerrel, és az általa lé-
tesített fenyô- és tölgykultúrák még a
késôbbi nemzedékeknek is hirdetni fog-
ják az erdôsítés terén szerzett érdemeit.
Azonkívül több hegyiutat épített az er-
dô föltárására, és igen precíz mérnöki
munkákat is végzett. Az erdészeti sze-
mélyzet közt példás fegyelmet tartott, a
lakosság elôtt pedig úgy a saját, mint
az Uradalom tekintélyét tudta minden-
kor fenntartani. Különösen ki kell
emelnem Bisztika mérnök úrnak nagy
szolgálatkészségét, rendkívüli szorgal-
mát és 100%-os megbízhatóságát. Az
irodai munkákat is pontosan és legna-
gyobb rendben intézte el, és elszámolá-
sai mindenkor helytállóak voltak. A
birtokon lévô dús fôvadállományt szak-
szerûen ápolta, úgyhogy ôalatta a bir-
tok vadászata is mindenkor a helyzet
magaslatán állott. Épp úgy a legna-
gyobb körültekintéssel kezelte az ura-
dalmi vadaskertet is.

Mindezek után összefoglalhatom
Bisztika Géza erdômérnök úr itteni tíz
éves mûködését abban, hogy ôbenne
nemcsak egy szakképzett, értelmes, pél-

dás erdôtisztet, de egyúttal egy hûséges,
becsületes és odaadó munkatársat talál-
tam, akinek elmenetelét igen sajnálom.
Másrészt megértem, hogy a most kínálko-
zó alkalmat felhasználja, hogy állami
szolgálatba lépjen, ahol képességeinek ér-
vényesítésére nagyobb tér és jövô nyílik.

Midôn a mai napon magánbirtoki
szolgálatomból az állam szolgálatába

lép át, legjobb kívánataim kísérik to-
vábbi útján.

Ui. Bisztika Géza „PRO MEMORIA”
c. feljegyzéseibôl tudjuk, hogy a bizo-
nyítványhoz csatolt külön borítékban
10 db 100 pengôs is volt.

Gyûjteményébôl közreadja
Járási Lôrinc

Egy 60 éves minôsítés

Minden vásárnak megvan a maga sajá-
tos hangulata, s valószínû ettôl a külön-
bözô hangulattól lesz emlékezetes
egyik-másik.

A BD-EXPO Kft. szervezete az idei
brnói vásárra a szakújságírók és a szak-
mák érdeklôdôi részére az utat.

Lutring Tünde és munkatársai jó
munkát végeztek, s még a természetfe-
lelôssel is eredményesen egyeztettek.

A vásár három témakört mutatott be.
A növénytermesztés átfogó technikáját,
gépeit, eszközeit, az állattenyésztéshez
szükséges gépek, mûszaki eszközök és
az erdôgazdálkodásban alkalmazott
technikák sokféleségét.

A brnói vásárba akkor is érdemes el-
menni, ha túlzott vásárlási szándéka
nincs is a látogatónak. Mert mire végig-
jut – a mostani vásáron – 433 cég 33 000
négyzetméteren, melyen 14 országból
jött kiállítók portékáit láthatja, kelleme-
sen elfáradva kortyolhatja az oly híres
és valóban igen finom cseh sört.

Csak arra tudom biztatni az olvasót,

hogy a jövôben ne
hagyja ki a brnói
v á s á r l á t o g a t á s t ,

mert egészen sajátságos élménnyel jö-
het haza. Különösen, ha szakít idôt arra,
hogy bejárja a belváros középkort idézô
templomait, házait, tereit. Azután este
megint jöhet a sör egy hangulatos kis-
kocsmában.
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