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Kapocsy György: 
Szülôföldünk szép határa

(A Kárpát-medence természeti 
világa és az ember)

Súlyosbodó környezeti ártalmaink kö-
zepette egyre nagyobb szükségünk len-
ne arra, hogy megismerjük a bennünket
övezô természeti világot.

A Szabad Föld így írt a kötetrôl:
„Kapocsy György mûve nem képes-

könyv, nem fotóalbum, nem képes úti-
kalauz, sokkal több annál. A Kárpát-
medence természeti és történelmi kin-
csei a megélt történelem menetébe
ágyazva olyan képi-szöveges összefüg-
gésrendszert alkotnak, amelyek egya-
ránt hatnak értelmünkre és érzelmünk-
re. A könyv a szülôföldjét ismerô szerzô
büszkeségét és aggodalmát fényképbe
és szavakba öntô, reményt sugalló mû-
ve, melynek iskolai, könyvtári és ottho-
ni könyvespolcainkon egyaránt ott le-
het a helye.”

A szép album különösen alkalmas
ajándékozásra, diákok jutalmazására,
tanulmányi és egyéb pályázatok nyerte-
seinek díjazására.

Kiadónk a téma fontosságát szem
elôtt tartva úgy döntött, hogy pedagó-
gusoknak, iskoláknak, természetvédô
csoportoknak és egyesületeknek, szak-
mai intézményeknek a könyvet 20%
engedménnyel kínálja, vagyis a kötet
ára 2980,- Ft helyett 2384,- Ft.

Rendelési cím:
Helikon kiadó
1053 Budapest, Papnövelde u. 8.
Fax: 317-4694
e-mail: helikon@helikon.adatpark.hu
A könyvrôl további információk, saj-

tóvélemények:
http://ikta.date.hu/book/szulofo.htm
www.chemonet.hu/TermVil/tv2000/

tv0001/szulofold.html

Akik fából fát csináltak
A fafeldolgozás 1945 utáni története

Dr. Tóth Sándor
„A fafeldolgozás 1945 után. Fejezetek a
faipar történetébôl 1945-tôl az ezredfor-
dulóig Magyarországon” c. könyv üzem-
történeti részében a hozzáférhetô forrá-
sok alapján egyenként jelenik meg 27
fûrész- és lemezüzem, parketta- és gyu-
fagyár, 10 szövetkezet és 5 vegyes faipa-
ri vállalat, 7 többtelephelyes vállalat,
majd 11 bútorgyár és a fakereskedelmi
vállalatok története, majd ízelítôt kapha-
tunk az 1990 utáni vállalkozásokból is.

Számos olyan személy neve is megje-
lenik a könyv hasábjain, akik a vizsgált
idôszakban meghatározó szerepet ját-
szottak a fa- és bútoripar, az egyes válla-
latok, gyárak, intézmények vezetésé-
ben, történetének formálásában. Közü-
lük – szerencsére – még sokakat üdvö-
zölhetünk a szakmai összejöveteleken.

Az összesen mintegy 380 oldalas
egyedülálló szakma- és ipartörténeti
összefoglalást 150 ábra és 60 táblázat,
valamint a könnyebb keresést meg-
könnyítô névmutató egészíti ki. Az
összeállításakor feldolgozott forrásmun-
kák száma meghaladja a 400-at. A könyv
az elsô átfogó munkának számít a hazai
fafeldolgozás 1945 utáni történetébôl.

Megrendelhetô a FAGOSZ-nál, vala-
mint:

Faipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fô u. 68.
Tel./fax: (1) 201-9929;
Dr. Tóth Sándor FVM Vagyongazdál-

kodási Osztály
1056 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel.: (1) 301-4080, fax: 301-4651;
Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.
1096 Budapest, Sobieski J. u. 17.
Szlávik István
Tel.: (1) 456-0267, fax: (1) 215-9187

Vadbiológia 2001
A Szent István Egyetem Vadbiológiai és
Vadgazdálkodási Tanszékének kiadá-
sában 2002 elején jelenik meg a Vadbi-
ológia évkönyv 8. kötete, amely új vad-
biológiai és vadgazdálkodási kutatási
eredményeket ad közre. A 110 oldal
terjedelmû kötetben a következô mun-
kák találhatók:

• Szezonális területváltás a gímszar-

vasnál: területhasználati stratégiák
összehasonlítása

• A forrásfelhasználás dinamikája a
területváltó gímszarvasnál egy erdô-
mezôgazdaság komplexben

• A gímszarvas szezonális élôhely-
használatának vizsgálata térinformati-
kai módszerrel

• Dunántúli gímszarvasok bôrba-
gócsossága és bôr alatti filáriózisa

• A koponyaüregben élô fonálfér-
gek elôfordulása dunántúli gímszar-
vas-populációkban

• A gímszarvas egyes korbecslési
módszereinek értékelése

• A muflonok hatása a vegetációra
és a talajra Dél-Börzsönyben

• Adatok a vaddisznó- és a fácánál-
lomány interspecifikus kapcsolatáról

• A borz terjeszkedése Magyarorszá-
gon 1988 és 2000 között

• A nyest, a nyuszt, a menyét és a
hermelin aktuális helyzete és elterjedé-
se Magyarországon

• A hiúz és a farkas táplálék-összeté-
tele Magyarországon

• Adatok a hazai védett ragadozó
madarak nehézfém és nyomelem, vala-
mint egyes klórozott szénhidrogének-
kel való terheltségére

• Földrajzi információs rendszerek
alkalmazása az élôhelyfejlesztésben

• Módszertani tapasztalatok nappali
ragadozó madarak költésbiológiájának
vizsgálatára és a fészekaljak egészség-
ügyi állapotfelmérésére vonatkozóan

Az érdeklôdôk a Vadbiológia év-
könyvet bruttó 500 Ft áron rendelhetik
meg a következô címen:

Szent István Egyetem, Vadbiológiai
és Vadgazdálkodási Tanszék, 2103
Gödöllô, Páter K. u. 1., fax: 28-420-189,
e-mail: css@alces.vvt.gau.hu.

prof. Csányi Sándor
szerkesztô

Dr. Kassay László: 
A mûszaki fejlesztés rendszere

A 2001. év közepén jelent meg az
AGROTEAM kiadásában ez a kitûnô, új-
donságnak minôsülô könyv, amely a
modern mûszaki fejlesztés kézikönyvé-
nek tekinthetô.

Szerzôje okl. erdômérnök és okl. gé-
pészmérnök, a mûszaki tudományok
doktora. Egy bonyolult robotgép megva-
lósult kifejlesztésének példáján, a gyárt-
mányfejlesztés egyes fázisain végigve-
zetve, a mûszaki fejlesztés általános
rendszerét mutatja be 227 oldalon. Az el-
érendô cél meghatározásából indul ki,
majd a gazdaságossági számítással, a ta-
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nulmányterv és elôterv kidolgozásával, s
a kísérleti példány legyártásával és hasz-
nálhatóságának mûszaki vizsgálatával
kapcsolatos feladatokat, ezt követôen –
a vizsgálati eredmények alapján – a pro-
totípus tervezési dokumentációjának tar-
talmi követelményeit, a prototípus le-
gyártásának és mûszaki vizsgálatának te-
matikáját, végül a sorozatgyártással
összefüggô követelményeket tárgyalja.

A könyv kapható az AGROTEAM Ki-
adónál (Budapest, Rákóczi út 11.) és a
LIBRI könyvkereskedéseiben (Buda-
pest, Rákóczi út 9. és Bartók Béla út 15.)
2660 Ft áron.

H. A.

Halmágyi Levente–Szalay László
Méhlegelô képekben

Ez a reprezentatív könyv már küllemé-
ben is kiemelkedik a forgalomban lévô
szakkönyvek közül. Hiánypótló mû, a
méhlegelô eddig ki nem használt lehetô-
ségeire, adottságaira hívja fel a figyelmet.
A 370 színes fénykép hozzásegíti az olva-
sót, hogy a könyvet mint a mézelô növé-
nyek növényhatározóját használja. Ma-
gyarország flórájának mézelô növényei a
könyv segítségével könnyen felismerhe-
tôk és számos hasznos (botanikai) infor-
mációt közvetít a mû olvasójának.
Gyógynövények esetében gyógyászati
célra való alkalmasságukról is olvasha-
tunk. A könyv témája rendkívül aktuális
az árutermelô méhész szakemberek, a
kertészek, a mezôgazdászok, a hobbiból
méhészkedôk, kertészkedôk, valamint a
botanika iránt érdeklôdôk számára is.

Megrendelhetô:
AGROINFORM Kiadó
1096 Budapest, Sobieski J. u. 17.
Tel./fax: 215-9187, 215-7533
E-mail: agroinform@axelero.hu
Ára: 4200 Ft

Nyárfatermesztés
A Környezetvédelmi Minisztérium tá-
mogatásával megjelent a Nyárfater-
mesztés c. kézikönyv. Dr. Szodfridt Ist-
ván szerzô nem egész ötven oldalon
lényegretörô stílusban írta meg a hazai
nyárfatermesztéssel kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat.

“Az Európai Unió felé törekszünk.
Ez új területhasznosítási politikát kí-
ván. A hagyományosan termesztett
mezôgazdasági növényfajokon kívül
nagyobb szerep juthat az erdôknek,
fatermesztô ültetvényeknek is. Közü-
lük elsôsorban a nemes nyárasok jö-
hetnek számításba. Termesztésük

csak megfelelô kezeléssel adja a várt
eredményt. Könyvünk ezek rövid
összefoglalását kínálja azoknak, akik
a fatermesztésben még nem jártasak.
Kiadványunkat elsôsorban nekik
ajánljuk” – írja a szerzô.

Távbeszélôn kaptam a meghívást a mis-
kolci Állami Erdészeti Szolgálattól nyug-
díjasok találkozójára. A találkozót no-
vember 23-án a szolgálat tanácstermé-
ben tartották. Hogy vagy? A család? Dol-
gozol valahol? – szóltak az egymásnak
feltett kérdések.

A fesztelen zsongást pohár csengése
szakította meg. Steiner József igazgató
kért csendet, hogy üdvözlô beszédét
megtartsa. 

Majd Nagy Lajos, a szakszervezet tit-
kára adott tájékoztatást a szakszervezet
helyzetérôl, a jövô elképzeléseirôl.

A meghívást, a köszöntôket a megje-
lentek nevében dr. Járási Lôrinc ny.
igazgató köszönte meg.

A megvendégelés elôtt minden nyug-
díjas ajándékba kapta Schneider Ede Gé-
za: „Zempléni,
abaúji történetek és
vadászhistóriák” cí-
mû könyvét, me-
lyet a szerzô hely-
ben dedikált.

Nekem különö-
sen örömet szerzett
a könnyed, szelle-
mes, jó stílusban
megírt elbeszélése-
ket tartalmazó
könyvecske, mert
egy-egy szemléle-
tes leírásból lelki
szemeim elôtt meg-

jelentek a régen látott tájak, a lassan fele-
désbe merülô kedves, volt kollégák.

Ezúton is gratulálok a szerzônek
pompás írásához.

A protokoll lezajlása után finom ebéd-
del vendégelték meg a jelenlévôket. Kel-
lemes beszélgetés és nótázás után a vi-
szontlátás reményében vettek búcsút
egymástól a nyugdíjas és aktív kollégák.

Köszönjük a szép órákat!
Schalkház Lipót

Nyugdíjas-találkozó Miskolcon

Czerny Róbert
Téli fák

Karjain, mint az öregember szôre,
égre fut sok ezer zúzmaraszál,
a tavasz régen kiszökött belôle,
a lelke: nyugvás otthonába’ hál.

Lábainál, a titkos üregekben
nyári bogárhad meghal-szenderül,
fejtetôjén a hideggel szemtelen
dialógba egy kismadár merül.

Hûvös közönnyel néz az örökzöldre
ô, ki ôszintén kitárta magát,
de hálával rogyna, ha tudna, földre,
hogy az Ünnep csak fenyôtörzsbe vág,

mert, mi fontos, itt egyszerûen látszik:
pompájáért megfizet, ki így kell...
a parázs mégis szívesebben játszik
téli éjen csúnya, csupasz tölggyel.

Ráckeve, 2001. december 10.

40 éves rokkant

nyugdíjas erdésztech-

nikus állást keres.

Tel.: 75/315-685


