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munka kiteljesedhet, illetve az alkotók
népszerûsítése történik. Kiemelten emlí-
tette ezen szerepében a Gemenci Rt., il-
letve a pamuki Muray Mûhely mint alko-
tótelepek jelentôségét, valamint a va-
dászújságok népszerûsítô szerepét. Har-
mat Attila csontmetszô mûvész az ipar-
mûvészek helyzetét értékelte. Elmondta,
sokkal nehezebb helyzetben vannak, hi-
szen az általuk készített mûalkotások be-
mutatása, kiállítási lehetôsége korláto-
zottabb, mint a festôké. Ezért egyelôre a
hazai megjelenésük nehezebb, amelyre
az elkövetkezô idôszakban megoldást
kell találni.

A hozzászólók pozitívan értékelték a
vadászati és természeti képzômûvészet
év keretében megrendezett kiállításo-
kat, az album megjelenését, a két szak-
lap segítségét abban, hogy az eddig ke-
vésbé ismerteket is bemutatták, az alko-
tótáborok adta lehetôségeket, valamint
a semmivel nem helyettesíthetô baráti
kapcsolatok kialakulását.

A konferencia Zárónyilatkozatot fo-
gadott el, amelynek fôbb elemei: A ter-
mészeti, vadászati képzômûvészetek
értékmentô szerepe és feladata kiemel-
kedô a vadászati kultúra, a természeti
értékek megismerése és hagyományok
ápolásában. A mecenatúra során, a pá-
lyázati rendszerekben kapjanak na-
gyobb támogatást az országos kiállítá-
sok szervezôi, képzômûvészeti kataló-
gusok, albumok, valamint a vadászati
szaklapokban évente rendszeresen egy
alkalommal megjelenô képzômûvészeti
mellékletek. A jelenlévôk szükségesnek
tartják azt, hogy a Vadászati képzômû-
vészeti konferencia rendszeresen kerül-
jön megrendezésre. Szükséges továbbá,
hogy a képzômûvészeknek a vadászati
kultúra és hagyományok ápolása érde-
kében tett értékmentô tevékenységét az
érdekképviseletek, illetve az állami
szervek az általuk alapított díjak odaíté-
lésekor ismerjék el.

Dr. Ignácz Magdolna

Ebben az évben a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület a pacsirták
védelmére kívánja felhívni a figyelmet.
Magyarországon négy fajuk rendszere-
sen költ, további két fajuk, a havasi
fülespacsirta és a kalandrapacsirta el-
vétve megfigyelhetô ritka fajok.

A leggyakoribb, legismertebb faj a
mezei pacsirta. Március elején érkezik
meg a Földközi-tenger mellékérôl. Ettôl
kezdve gyönyörködhetünk énekében a
réteken, mezôkön. A búbos pacsirta von-
zódik az emberi környezethez. Gyakran
figyelhetjük meg utak, vasutak mentén.
Egyre nagyobb számban telepszik meg a
városi lakótelepeken, illetve bevásárló-
központok autóparkolóiban. Rendszere-
sen költ a lapos tetejû épületek tetején.
Állandó madarunk, amely havas teleken
behúzódik a településekre.

A legkisebb méretû pacsirtánk a szi-
ki pacsirta, amely egyben a legritkább
is. Ezért nyilvánították fokozottan vé-

dettnek. Hazai ál-
lományát 8–10
párra becsülik a
szakemberek. A
hortobágyi pusz-
tákon, valamint az
Alföld mezôgaz-
dasági területein
költ.

Kevésbé is-
mert faj, az erdei
pacsirta is, amely
vonzódik az erdôs
területekhez. Az
erdôfelújítások,
erdei vágásterüle-
tek, fás legelôk költômadara. A zárt er-
dôket kerüli. A mezei pacsirtához ha-
sonló mesterdalnok. Messzire csengô
kellemes fuvolaszerû énekében vissza-
térô motívumként ismétli dallamos „lu-
lu-lu” trilláit. Általában egy fa hegyérôl
kiindulva, a magasban énekel.

A pacsirták valamennyi faja védett.
Az erdei pacsirta kivételével réteken,
mezôkön, mezôgazdasági területeken
költenek. Az egyik legnagyobb veszélyt
az élôhelyeik átalakítása jelenti. A pa-
csirtákat, de különösen a mezei pacsir-
tát Dél-Európában rendszeresen befog-
ják, illetve vadásszák étkezési célokra.
Ez a tevékenység az európai, így a hazai
állományokat is jelentôsen veszélyezte-
ti. Az elmúlt évek során a szomszédos
országokban is megjelentek a madár-
pusztítók. Hazánkat elsôsorban tranzit
országként használják. Idônként a mé-
diában bukkan fel egy-egy megdöbbe-
nést keltô hír több száz, esetleg több
ezer elpusztult madárról beszámolva.

Andrési Pál

2003 A pacsirták 
védelmének éve

Közlemény
Az OEE Szeniorok Tanácsa ez évi soros
ülését 2002. november 27-én Budapesten
a Fô u. 68. sz. alatti helyiségében tartotta.
Az ülésen jelen volt a tagság 80%-a.

– A tervezett napirend keretében elô-
adást tartott Holdampf Gyula, az FVM
Erdészeti Hivatal elnökhelyettese, „Az
erdészeti politika idôszerû kérdései az
EU-csatlakozással kapcsolatban” címen,
amelynek szemléletes megvilágítása
igen hasznos, új ismereteket nyújtott a
jelenlévôk számára.

Az EU fejlôdési folyamatának és célki-
tûzéseinek ismertetése során elhangzott
gondolatok rámutattak azokra az új
szempontokra, amelyek meghatározzák
a várható „korszakot”. A vázolt új feltéte-
lek a szakma fejlôdési irányát egyrészt
behatárolják, másrészt, ha az azokban
„foglalt” lehetôségeket korán/idôben fel-
ismerjük, azok célszerûbben hasznosít-
hatók:

• Általánosan megállapítható, hogy
az EU tagállamaiban a termelés intenzi-
fikálásával ma már a túltermelési sza-
kaszba léptünk. Ennek az iránynak a
módosítására az intenzivitás visszafogása
került megfogalmazásra. Ilyen irányban
hat az új támogatási stratégia, amelynek
célja átvezetni a gazdaságokat a vidék-
fejlesztés lehetôségeinek hasznosítása fe-
lé. E vonatkozásban áthelyezik a prefe-
rálás/támogatás súlypontját a termékrôl
a természetes személyre, illetve a tájegy-
ségi fejlôdés tényezôire, amelyben az er-
dôsítés/fásítás fedezeti feltételei is tágul-
nak.

• Az erdészetet illetôen megállapítha-
tó, hogy a 15 államnak eddig csak közös
erdészeti stratégiája volt, ill. van, amely-
nek általános szakmai, jogi stb. irányel-
vei léteznek. Az új statisztikai rendszer és
a támogatási alapok meghatározóan az
agráriumhoz kötötten alakultak ki: az
úgynevezett elsô pilléres a termeléshez,
a piachoz – vagyis a mennyiséghez –, il-
letve a második vidékfejlesztési – öko-
szociális – pillérhez köthetô támogatá-
sokra. Ezekre a csatlakozó országok a
„felkészültségük arányában” pályázhat-
nak. A hazai döntéshozatali és az ügyin-
tézési rendszert ennek figyelembevételé-
vel kell átalakítani. A források jelentô-
sebb bôvítéséhez új utakat nyithat a má-
sodik pilléres források feltételeinek mi-
nél korábbi megismerése, tudatosítása
mint a lehetôségek jobb hasznosítása.

• Erdészeti szempontból pályázható
alapokra elsôsorban a magán- és közös-
ségi tulajdonú jogalanyok számíthatnak.
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A cca. 18 jellegû szakmai prioritás felté-
teleihez alkalmazkodva ajánlatos azokat
figyelemmel kísérni. Az ilyen körbe tar-
tozó céltartományokra irányuló pályáza-
tok feltételeit kell megismerni és elôké-
szíteni. 

A téma kapcsán kérdésekkel és véle-
ményekkel a következôk emelték a
szakmai információcsere értékét: dr.
Szász T., dr. Erdôs L., Pechtol I., Halász
A., Varga B.

A következô napirendként az elôzô
ülésünkön kezdeményezett, „hagyomá-
nyozható tanulságok” témakörben dr.
Madas László elsô alkalommal mintaér-
tékûen formázott módon osztotta meg
velünk „Hagyományozható gondolata-
it”. Az élményszerû és igen érdekfeszí-
tôen közölt életút-válogatás bensôsé-
gessé formálja a közösség szellemi at-
moszféráját. Nehéz kiragadni azokat a
tapasztalattal igazolt megállapításokat,
„közmondássá” nemesült gondolatokat,
amelyek mindannyiunkat gazdagabbá
tettek. Ezekbôl következzen néhány
gondolat:

– Az életben nagy ajándék a meleg
családi otthon. – A sport átsegít sok ne-
hézségen és erôsíti a küzdeni tudás ké-
pességét, amihez a katonaság is hozzájá-
rult. – A régi barátságokat ápolni köte-
lesség. – Fogsági tapasztalataiból ki-
emelhetô, hogy aki feladta, az meghalt.
– Beigazolódott a korszak azon irányza-
ta, amely úgy tömöríthetô, hogy „Fiatal
szakemberek, ki a termelésbe!” – Hallot-
tuk Áprily Lajos költôvel történt beszél-
getése hogyan járult az „ígéretes fákra”
alapított, újszerû erdômûvelési módszer,
jelzôs fogalom lényegének a „kifejezésé-
hez”, „megszületéséhez”. – Az erdészeti
kérdéseket tô mellett lehet és kell meg-
oldani. – Ez a generáció gyakorlattá for-
málta és átélte azt az erdészeti, technoló-
giai nagy átalakulást (fakitermelési forra-
dalmat), amely a gyalufogas fûrésztôl ve-
zetett a különbözô fûrészgép és szállító-,
illetve rakodóeszköz stb. alkalmazásáig.
Az erdô több oldalú használatához új
utakat választott; a „parkerdô” fogalmá-
tól, annak szolgáltatásai megszervezésé-
ig, új fatermékek „kitalálásától” a fahasz-
nosítás módjainak megválasztásáig stb.
Nagy kár, hogy a magyar középhegység
honos fafajú erdôsége nem tudja eltarta-
ni magát!?

A tagság igen sikeresnek minôsítette
dr. Madas László kollegánk által az így
megformált „Szellemi hagyatékolást”. Az
újszerû tájékoztatóért tagságunk elisme-
rô köszönetét fejezte ki, megerôsítve,
hogy a kezdeményezés folytatása kívá-
natos, egyelôre önkéntes jelentkezéssel.

Az egyéb bejelentésekre kevés idôt
hagytak az igen hasznos napirendek,
amelyek gyorsan mulasztották ülésünk
idejét. A tagság azonban így is állást
foglalt az elnök elôterjesztésében
Lutonszky Zoltántól érkezett javaslat-
ról. A javaslat célja kezdeményezni
azon nagy tekintélyû professzoraink
mellszobrának a Soproni Egyetem bota-
nikus kertjében történô felállítását, akik
a már „megörökítettekhez” hasonló
példaértéket képviselnek. A javaslatot
megvitató véleménycsere eredménye a
következô állásfoglalásban összegezhe-
tô: amely arra irányult a Szeniorok Ta-
nácsa tárgyalja meg és nyilvánítson vé-
leményt.

• A Szeniorok Tanácsa az elôterjesz-
téssel egyetért. Kezdeményezi Stasney Al-
bert, Lámfalussy Sándor és Vági István
mellszobrának, a megnevezés sorrendjé-
ben történô felállítását a Soproni Egye-
tem botanikus kertjében. A szobor készí-
tésének és járulékos feladatainak szerve-
zését javasolja az Egyesület következô

évi munkaprogramjába beiktatni. A ja-
vaslat a következôkkel kiegészítve ke-
rüljön az OEE Elnöksége elé.

• A Szeniorok Tanácsa – Lutonszky Z.
közremûködésében – vállalja a szobrok
mûvészi megmintázásának és feltételei-
nek szervezését.

• Az (O.E.) Egyesület vezetése vállal-
ja fel a terv megvalósítási feltételeinek a
megszervezését. Nevezetesen az Egye-
tem vezetôségével a botanikus kerti fel-
állítás hozzájárulásának, engedélyezteté-
sének az intézését, valamint a megmin-
tázott szobor kiöntési, alapzat-elkészítési
és felállítási munkálatai költségeinek a
biztosítását.

Közös feladat a nevezettek minél jobb
arckép fotójának „keresése”, fogadása,
amelyre ezúton is felhívással élünk a
tagság felé.

Az ülést az elnök a következô évi
program vázlatos ismertetése után be-
zárta.

Dr. S. Nagy László
elnök

Tisztelt Jóska Bátyám!
Az Észak-Magyarországi Erdôgazdasági

Részvénytársaság nevében búcsúzom Varga
József erdômérnöktôl, nyugalmazott vezér-
igazgató-helyettestôl.

Halálod híre utáni pillanatban idôutazás-
ként megéltem mindazt, ami összekapcsolt,
ami közös volt bennünk.

Sopronban kezdôdött, a sport volt, ami
összekapcsolt. Mindketten az Alföldrôl in-
dultunk, és itt maradtunk Észak-Magyaror-
szágon.

Negyvenkét évi ismeretség köt össze,
melynek eseménye jelen búcsúztatóban el
nem mondható, csak néhány személyes jel-
legû kapcsolat.

Azon szerencsésnek mondhatom ma-
gam, aki beosztott munkatársad és több
esetben megkezdett munkád folytatója le-
hettem.

A Mûszaki Erdészet szervezésében, majd
összevonás után a LÁEV üzemvezetôjeként
gazdaságunk összetett feladatainak irányítá-
sát láttad el. Tevékenységi körödbe tartozott
a javító és karbantartó mûhely, gépüzem,
magas- és mélyépítés, valamint a vasút-
üzem. Az üzemre háruló összetett feladato-
kat az állam és a gazdaság elvárásainak meg-
felelôen megoldottad, az üzem fejlôdött,
gyarapodott.

Elméleti és szakmai felkészültséged itt
teljesedett ki, mely jól hasznosult a Lillafüre-
di Erdészetnél a fakitermelési munkamód-
szerek folyamat gépesítésénél.

Mindig határozott, következetes és célra-
törô voltál. Az igaz ügyért, „kiskun” követ-
kezetességgel küzdöttél.

Magad és munkatársaid részére a mércét
mindig magasra emelted.

Az Erdôgazdaság központjába történt át-

helyezéseddel következetes irányításod
mellett az erdôgazdaság eredménye folya-
matosan javult.

Kilencszer kaptál a Vállalat Kiváló Dolgo-
zója, két alkalommal az Erdészet Kiváló Dol-
gozója miniszteri kitüntetést és 1986-ban a
Munka Érdemrend Bronz fokozatát.

Jó szervezôképességed és személyes pél-
damutatásod eredményeként gyarapodott
Miskolc város (parkosítások, gyermekváros,
gyerekkórház). Segítetted a sportot, a DVTK
labdarúgó szakosztályát és a Magyar Honvé-
delmi Sportszövetséget.

Hirtelen halálod mindenkit megdöb-
bentett, de megmaradnak az általad meg-
épített feltáróutak, épületek, erdôgazdasá-
gi létesítmények a bükki és zempléni er-
dôkben.

Érzéseinket Dsida Jenô Vonaton éjjel cí-
mû versének részletével tudom kifejezni.

„Hallgatag éj van, s utazom,
köröttem asszony, férfi, leány-
Élet-vonatom ritmusa gördül,
kemény kereken zokogón zördül,
és lázas szemû, idegen arcom
halovány,
halvány,
halvány.
Hallgatag éj van, s utazom,
s szürke hegyekbôl koszorú
nyúlik a felhôs, árnyas egekbe
komoran, busan ránk-fenyegetve,
s odakünt minden elmaradó fa
szomorú,
szomorú,
szomorú.”

Nyugodj békében!
Korek Károly

Búcsú Varga Józseftôl


