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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdészeti

Egyesület kihelyezett Elnökségi
ülésérôl.

GEMENC Rt. Bajai Erdészete /
Lenes, 2002. február 8.

Csonka Tibor a GEMENC Rt. vezérigaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket, az
Egyesület elnökségét és az erdôgazda-
ság munkatársait. A GEMENC Rt.-t a ve-
zérigazgatón kívül, Kovácsné Schulteisz
Margit és Rádi József vezérigazgató-he-
lyettesek, valamint Keller József a Ván-
dorgyûlés fôszervezôje, az Egyesület
helyi csoportját pedig Dudás Pál titkár
képviselte. A kihelyezett ülés napirend-
jén a 2002. évi Vándorgyûlés megszer-
vezése szerepelt, melynek idôpontja
2002. június 28-29. A vezérigazgató
megköszönte a bizalmat, hogy az Egye-
sület kiemelkedô rendezvényének he-
lyet adhatnak. Beszámolt, hogy felállí-
tották a szervezôbizottságot, melyet az
erdôgazdaság vezetése felügyel, fôszer-
vezô Keller József.  

Keller József beszámolt a Vándorgyû-
lés szervezésének jelenlegi állásáról.
Négy programot szerveznek, három
szakmai tanulmányutat az erdômûvelés,
fahasználat, vadgazdálkodás témakö-
rökben. Az utak mindegyike érinti a töb-
bi szakterületet és a természetvédelmet.
A negyedik program Baja város kultúr-
történetével ismerteti meg az érdeklôdô-
ket. A programokat a szokásos esti bará-
ti találkozó követi a Petôfi szigeten. 

Káldy József elnök köszöntötte a
megjelenteket.(Az elnökség részérôl dr.
Viharos Zsolt és dr. Péti Miklós alelnö-
kök, Bogdán József, Gábor Gusztáv,
Bak Julianna, Puskás Lajos régióképvi-
selôk, Kolozsvári Ákos FB elnök és Or-
mos Balázs fôtitkár voltak jelen. Az el-
nökség 8 fôvel határozatképes.) El-
mondta, hogy a négyéves ciklust szeret-
nék méltón lezárni, a stafétabotot átad-
ni és tolmácsolni a tagsági információ-
kat a Vándorgyûlés szervezéséhez. A
házigazdák által felvázolt program kel-
lemes, sokszínû, fontos az eladható
kommunikáció közös felépítése. A
szakmai programok kiemelt területeket

fognak át, jó az ütemezés. Gratulál az
összeállításhoz. A továbbiakban észre-
vételek, javaslatok hangzottak el a ren-
dezvény elsô napjával kapcsolatosan. A
fôszervezô elmondta, hogy a tervezett
létszám 650 fô, a részvételi költség az
egész programra 25 000 Ft. + ÁFA, csak
az elsô napi rendezvényekre 15 000 Ft +
ÁFA. Más megbontást nem terveznek. 

A tisztújító küldöttközgyûlés prog-
ramját egyeztették a továbbiakban a
megbeszélés résztvevôi. A zsúfolt napi-
rend miatt, a külföldi vendégek köszön-
téseiket írásban tehetik meg, melyeket
az Erdészeti Lapok közöl. A négyéves
program megvalósításáról a fôtitkár rö-
viden számol be, majd a résztvevôk
hozzászólásai következnek. Kérjük a
tagságot, hogy hozzászólásaikkal, kriti-
káikkal segítsék a következô elnökség
munkáját. A szervezôk kérik, hogy
aki hozzászólással akar élni, elôze-
tesen a régióképviselônél jelentkez-
zen! A kitüntetések továbbra is a tagság
által igényelt ünnepi keretek között ke-
rülnek átadásra. A választások lebonyo-
lítása az Országos Választási Bizottság
elnöke vezetésével történik. A részle-
tes, végleges programokkal idôben
megismertetjük a tagságot. Figyelem!
A Vándorgyûlés programja szerint
elsô napon (június 28-án) lesznek a
tanulmányutak és a másodikon (jú-
nius 29-én) a tisztújító küldöttköz-
gyûlés. Az eseménynaptárban for-
dítva jelent meg, kérjük javítani!

A közös ebéd elfogyasztása után már
csak az elnökség ülésezett és folytatta
munkáját az egyebek napirendi pont
megtárgyalásával. Ormos Balázs fôtitkár
még ebben a ciklusban fontos feladatok
megbeszélését kérte az elnökségtôl. 

Elsôként az Egyesület arculatát meg-
határozó, a 150 éves múltra utaló emb-
léma változatai kerültek az elnökség
elé. A változatokat értékelve, egy újabb
kialakítása mellett döntött az elnökség.

1/2002. (febr. 8.) sz. határozat: Az
elnökség az Egyesület módosított,
ünnepi emblémájának a kör alakú,
arany szegéllyel, vörös külsô kör-
ben, kétoldalt aranybetûkkel felírt
következô szöveget javasolja:

„UNGARISCHER FORSTVEREIN 1851
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
1866”, középen fehér mezôben sötét-
zöld erdészcsillaggal, arany sze-
géllyel. A jelvény feliratának javasla-
ta: „UFV 1851  OEE 1866”, a többi
részlet azonos az emblémával. A le-
vélpapír változatlan szerkezetû és fel-
iratú, az ünnepi változata színes
emblémával díszített, a hétköznapi
változatban az arany színt, fehér he-
lyettesíti, a fénymásolás miatt. A kör-
pecsét az emblémával azonos. Az el-
nöknek és fôtitkárnak névjegykártya
is készüljön. Az alapszabályt érintô
módosításokat az elnökség a május
14-i küldöttközgyûlés elé terjeszti jó-
váhagyásra. Az arculat további ele-
meinek meghatározása és kialakítása
az idô rövidsége miatt a következô el-
nökségre vár. (A határozatot a jelen
lévô 8 elnökségi tag megszavazta.)

Az elnökség a továbbiakban összeál-
lította a Vándorgyûlés elôzetes proto-
koll-listáját a szervezôk számára. Káldy
elnök bejelentette, hogy kézhez kapta
az FVM Erdészeti Hivatala és a Pilisi
Parkerdô Rt. között kötött megállapo-
dást az Erdészeti Információs Központ
mûködtetésérôl. Az ehhez kapcsolódó
Egyesületi megállapodás tervezete feb-
ruár 19-én kerül megvitatásra. 

Beszámoló hangzott el a WOOD
TECH szervezésének állásáról, a beha-
rangozó felhívás tartalmáról.

A fôtitkár, elnökségi határozat végre-
hajtásaként, terjesztette az elnökség elé
az Alkotmány utcai volt Székházunk-
ban létrehozandó kiállítás anyagának
változatait.

2/2002. (febr. 8.) sz. határozat:
Az elnökség az Alkotmány utcai
volt egyesületi Székházban létreho-
zandó kiállítás megvalósítására a
következô javaslatot terjeszti a Gaz-
dasági Minisztérium vezetése elé el-
fogadásra: a 331. sz. terem kapja az
„Erdészterem” elnevezést, mely az
ajtó felett faragott táblán jelenjen
meg. Az ajtó jobb oldali falfelületé-
re az Egyesület emblémája, a Szék-
ház és belsejének fényképei, vala-
mint történetének leírása kerüljön
tabló formájában kiállításra. A bal
oldalon, az erdôgazdálkodás jelene
és jövôje szerepeljen. Az anyag el-
készítésére az Állami Erdészeti Szol-
gálat segítségét célszerû kérni. (A

Fôtitkári beszámoló
2002. február
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határozatot a jelen évô 8 elnökségi
tag jóváhagyta.)

A programunkban szereplô magyar
erdészek internetes világtalálkozójával
kapcsolatosan a fôtitkár ismertette az e-
mail-en történt levélváltás tartalmát. A
Kocsis Tibornak, Vancouverbe  címzett
felkérô levelünk megjelent a Soproni
Diákok Egyesületének lapja, a KAPOCS
c. újságjuk decemberben kiadott szá-
mában. Kocsis Tibor e-mail-en adott vá-
laszlevelében az együttmûködés lehet-
séges területeire kért javaslatot.

3/2002. (febr.8.) sz. határozat: Az
Elnökség kifejezi örömét, hogy a
Soproni Diákok Egyesülete (Vanco-
uver B.C.) Egyesületünk együttmû-
ködési szándékát elfogadta. Az
együttmûködés kezdeti területinek
a következôket javasoljuk: az Erdé-
szeti Lapokat rendszeresen eljuttat-
juk, köszönettel fogadjuk a KAPOCS
c. lapjukat, kölcsönösen szorgal-
mazzuk cikkek megjelentetését.
Egyesületünk Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtára szívesen fogad
szakmai anyagokat és egyéb emlé-
keket megôrzésre és kiállításra. A

külföldön vagy Magyarországon élô
kollégák címét kérésre megpróbál-
juk felkutatni és a megadott címre
eljuttatni. Egyesületünk tagsága se-
gíti a Magyarországra hazalátogató
kollégák itthoni tartózkodását,
szakmai programigényeik kielégí-
tését. (A határozatot a jelenlévô 8
elnökségi tag jóváhagyta.)  

A továbbiakban a fôtitkár az éves és
a négyéves ciklus lezárásával és a kö-
vetkezô idôszak tervezésével kapcsola-
tos kérdések megvitatására kérte az el-
nökséget, mely a következô határozatot
hozta:

4/2002. (febr. 8.) sz. határozat:
Az elnökség az 1998-2002. évi prog-
ram megvalósulásáról, beszámoló-
ként, színes, képes kiadványt jelen-
tet meg a küldöttközgyûlésre (Ván-
dorgyûlésre), melyet minden egye-
sületi tag megkap. Kérjük a tagsá-
got, egyesületi tisztségviselôket,
hogy dokumentumok, fényképek
titkárságunkra való eljuttatásával
segítsék a kiadvány tartalmának tel-
jesebbé tételét. 

Az Egyesület 2002. évi pénzügyi

egyensúlyának javítása érdekében
az Erdészeti Lapok márciustól 24 ol-
dalon jelenik meg.*

A 2002. évi tervezéskor kimuta-
tott bevételi hiányt pályázatok be-
adásával kell fedezni. (A határoza-
tot a jelenlévô 8 elnökségi tag meg-
szavazta.)

További hozzászólások, javaslatok
az elnökség részérôl nem merültek fel,
ezért az elnök megköszönte az ülésen
résztvevôk munkáját és az elnökségi
ülést bezárta. 

kmf.
Káldy József 

elnök
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô
Hitelesítôk:

Bak Júlianna régióképviselô
Puskás Lajos régióképviselô

* A szerkesztôség ezúton kér elné-
zést, hogy a jelentôs terjedelemcsökke-
nés miatt a sajnálatosan megszaporo-
dott nekrológok némelyikét csak az áp-
rilisi számban tudja közölni.

Kathy Sándor erdésztechnikus
1940–2001

Ismét gyászol a
Nyírerdô Rt. kollek-
tívája. 2001. decem-
ber 6-án a család, a
munkatársak és ba-
rátok mély részvét-
tel kísérték utolsó
útjára a debreceni
k ö z t e m e t ô b e n
Kathy Sándor er-

désztechnikust, a Nyírerdô Rt. Guthi Erdé-
szetének erdômûvelési ágazatvezetôjét.

A társadalom Kathy Sándor halálával iga-
zi erdészet vesztett el: jól képzett, cselekvô
szakembert, közmegbecsülésnek örvendett
embert. Nehéz helyzetekben is segítôkész
barátot, megértô, mások gyarlóságait meg-
bocsátani, elfeledni, a sajátját elismerni és
mindig korrigálni tudó kollégát.

Szakmáját szolgálatnak tekintette, melyre
Istentôl életfogytig tartó elhívást kapott.
Nem tehernek, hanem kegyelmi ajándéknak
tekintette az erdôvel való foglalkozást. Nagy
betegségében is figyelemmel kísérte a Guthi
Erdészetnél folyó munkákat, a fiatalabb er-
dészek gondjait, sikereit.

Pedig embert próbáló, nehéz idôben vá-
lasztotta a sokgyermekes földmûves család
sarja az erdész pályát. Kenyérkeresô erdei fi-
zikai munka mellett levelezôként tudta elvé-
gezni a technikumot. A tanulást, önmaga to-
vábbképzését életre szóló kötelességnek te-
kintette, szelleme mindig nyitott volt az újra.
Sok szép erdészeti kutatási programnak volt
tevékeny részese, kutatásai eredmények
gyakorlati alkalmazója.

Erdômûvelôként vált ismertté a neve a

Nyírségben és jóval azon túl is. De értett a
szakma minden fontos részletéhez, szívesen fi-
gyelte a vad mozgását, az erdô és a vad kap-
csolatát. Ebben is, mint minden eléje kerülô
konfliktusban, állásfoglalását a harmóniára va-
ló törekvés jellemezte. Ezzel a tulajdonságával
elnyerte munkatársai – felettesei és beosztottai
– nagyrabecsülését. Az átlag erdészt messze
meghaladó, magas beosztásokkal bízták meg
több alkalommal, de ô lelke mélyén mindig
megmaradt igazi tô melletti erdésznek. Szá-
mos választott tisztséget töltött be életében,
ezek mindegyike újabb szolgálat felvállalását
jelentette számára. Kifogyhatatlan volt türe-
lemben és megértésben. Túl a hatvanadik élet-
évén, érdeklôdô figyelemmel hallgatta fiatal
kollégái képzeletének szárnyalását, dicsérte a
használható elképzeléseket, enyhe, de soha-
sem gúnyos mosollyal fogadta a teremtett vi-
lág szigorú törvényeit mellôzni akaró elgondo-
lásokat. Munkásságát számos kitüntetéssel is
elismerték. Kathy Sándort, életmûvét dicsérik
az általa nevelt erdôk, a guthi tölgyesek, aká-
cosok és nyárasok, továbbá azok a kollégák,
akik itt maradva megôrzik jó emlékezetükben
a kitûnô erdészt, a példamutató embert.

Üdv az erdésznek!

Dr. Szíjjártó Tóth Imre 
(1926–2001)

1926-ban született Kecskeméten.
A Pázmány Péter Tudományegyetem

Jog- és Közgazdaságtudományi Karán 1949-
ben végzett.

1961-ben „kitûnôen megfelelt” ered-
ménnyel szerezte meg a könyvvizsgálói ok-
levelet.

– Elsô munkahelye 1950-ben a Csongrád
megyei Földhivatal.

Ezt követôen (megszakítás nélkül) a Kecs-
keméti Állami Erdôgazdaság, a Szabadszállá-
si Állami Erdôgazdaság, a Bajavidéki Állami
Erdôgazdaság, a Bajai Vízgazdálkodási Társa-
ság, ahol revizorként, ill. fôkönyvelôként dol-
gozott. És végül – de nem utoljára – a
Gemenci Állami Erdô- és Vadgazdaság, ahol
1968. aug. 1-tôl nyugdíjba meneteléig 1986.
ápr. 30-ig, mint fôkönyvelô dolgozott.

1986 májusától 2001-ig a Budapesti
Erdôfelügyelôség, majd pedig a Földmûve-
lésügyi Költségvetési Iroda revizori felada-
tok ellátására rendelte ki.

Mint a MÉM, FM, FVM fôrevizorának, a
tárca intézményeinél végzett, az intézmé-
nyek feladatellátását költségvetési gazdálko-
dását értékelô megállapításai és elemzései,
nagymértékben járultak hozzá a tárca intéz-
ményeinek fejlôdéséhez, a bizonylati, pénz-
és okmányfegyelem megszilárdításához.

A revizori osztály, valamint a Gemenci
Erdô- és Vadgazdaság Rt. aktív és nyugdí-
jas munkatársai nevében búcsúzom: 
dr. Sz. Tóth Imre, nyugodjon békében!

Varga Rudolf
erdész

Ilka Lajos 
(1908–2001)

1908-ban született Kölkeden.
Erdész pályája Székelyszabarban kezdô-

dött, Frigyes fôherceg birtokán volt erdész
gyakornok.

A tatai erdész szakiskola után visszatért a
hercegi birtokra, ahol kerületvezetô erdész-
ként dolgozott.

1938–39-ben Kôrösmezôre szólította a
kötelesség, s így lett a Kárpátaljai Állami Er-
dôbirtok vezetô erdésze.


