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Szerény kivitelû, de annál tartalmasabb
kiadványt jelentetett meg Az OE Kecs-
keméti Helyi Csoport támogatásával a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Lé-
nyegében az elmúlt 50 év térségi

erdõgazdálkodásának történetét dol-
gozta fel Mihályka Tibor. A szerzõ írja
ajánlójában: „Mindazon erdészek és
erdõgazdasági dolgozók emlékére aján-
lom szeretettel és tisztelettel ezen emlé-
kezést, akik az államosítást követõ elsõ
évtizedekben áldozatos munkájukkal
részesei, közremûködõi voltak a magyar
erdõgazdálkodás és erdõgazdaságunk
dinamikus fejlõdésének. Megvalósítot-
ták a Duna-Tisza közi homokhátság –
Alföld – fásítási programját. Pedig em-
berfeletti munkát kellett végezniük,
évrõl évre megküzdeni az Alföld szeszé-
lyes, szélsõséges idõjárásával, a tavaszi
viharos erejû – homokporfelhõket gör-
getõ – széllel és az aszályos nyarakkal.
De küzdelmük sikeres volt, mert az Al-
föld 1945. évi 7%-os erdõsültségét két
évtized alatt közel a duplájára növelték.
Ezen nagyszerû emberek megérdemlik,
hogy munkásságuk emléke fennmarad-
jon, és mementóként álljon az ifjabb er-
dészgeneráció elõtt.”

Valóban, az alkotóközösség (szer-
kesztõk, lektor, fotósok, közremûkö-
dõk) a jövõ számára forrás értékû kötet-
tel gazdagították az erdészeti szakiro-
dalmat.

Emlékek a Duna-Tisza közi
erdôgazdálkodásról

Háromrészes DVD-n jelent meg az erdé-
szeti oktatás története a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem soproni Erdõmérnöki
Karának gondozásában. „Az erdészeti
felsõoktatás történetének legfontosabb

állomásait felidézõ sorozat az oktatás
egykori és jelenlegi helyszíneinek bemu-
tatásán túl a hajdani és mai diákok, okta-
tók, a magyar erdõgazdálkodás jelentõs
személyiségeinek visszaemlékezésével
eleveníti meg az erdészeti felsõoktatás
mérföldköveit. Az alma materben az ok-
tatás mindenkor összekapcsolódott a
természet törvényeinek megismerésére
irányuló igényes kutatómunkával és a
szakmaszeretettel. A diákélet Európában
is egyedülálló, különleges szokásait, az
oktatók, hallgatók között kialakult ben-
sõséges kapcsolat révén különleges han-
gulatú intézményben élõ hallgatók éle-
tébe kap bepillantást a nézõ, akit talán
megérint a közel két évszázados képzés
szelleme. Ennek reményében ajánljuk e
filmet minden érdeklõdõnek.”

dr. Mészáros Károly, 
dékán, alias Charlie

dr. Varga Szabolcs, 
dékánhelyettes, alias Nagykarom és

dr. Péterfalvy József, 
dékánhelyettes, alias Bibe

Az erdészeti oktatás története 

A somogyi
erdôkért
A 2005. év gyönyörû októbert hozott –
nem csak az idõjárást illetõen. A SEFAG
RT. szempontjából egyebekben is emlé-
kezetes volt 2005. októbere. Az ese-
ménysorozat október 23. megünneplé-
sével kezdõdött, amelyen dr. Radnai
Szilárd jogtanácsos ünnepi beszédében
emlékezett meg ’56. hõseirõl. 

1992 óta hagyomány, hogy az októ-
beri ünnepen kitüntetésekkel „honorál-
ják” munkatársaik kiemelkedõ teljesít-
ményeit. A Somogyi Erdõkért aranygyû-
rûs kitüntetést idén Regõs István nyugal-
mazott üzemgazdasági osztályveze-
tõnek, Témun Jánosnénak, a Barcsi Er-
dészet fõkönyvelõjének és Gordán Gá-
bornak, a Kaposvári Erdészet igazgatójá-
nak adta át Barkóczi István vezérigazga-
tó. 1997 óta bõvült a kitüntethetõk köre:
Elismerõ Oklevél kitüntetésben és pénz-
jutalomban részesül az egységek és a
központ egy-egy dolgozója.

Idén Zétényi Zoltán erdõmérnök-
újságírónak, a ForestPress internetes
honlap szerkesztõjének fotóiból ren-
deztek kiállítást – a kissé talányos címû,
Bõség és szükség címû válogatásból. A
kiállítás anyaga két – egymástól jelen-
tõsen eltérõ – témakört kapcsol össze.
A bõség a természeti szépségek sokasá-
gát, a szükség, a világ különbözõ része-
in fellelhetõ szegénységet mutatja be. A
tárlatot Faragó László újságíró ajánlotta
a résztvevõk figyelmébe – rendkívül
hangulatosan, érzékletesen. A kiállítás
egy hónapon keresztül fogadta a láto-
gatókat, természetesen a város lakossá-
gát is.

Kép és szöveg: Detrich Miklós



A harmadik oldal

A z Erdészeti Lapok olvasói közül bizonyára kevesen
tudják, hogy egy-egy írás hány „szülõcsatornán”
megy keresztül a megjelenésig. De nemcsak szak-

lapunkra igaz mindez, hanem azokra a kiadványokra is,
melyeket szakirodalomnak nevezünk. Ezen munkák egyik
legfontosabb állomása a korrektúrázás, amikor az írást a
magyar nyelv aktuális helyesírási szabályai szerint veszi
górcsõ alá a korrektor. Ehhez a munkához nemcsak kivá-
ló, alapos helyesírási ismeretek kellenek, hanem néhány
kötet „szakirodalom” is, ami segít eligazodni, mint az ide-
gen szavak szótára, szólások és közmondások, szövegalko-
tás, stílus, nyelvváltozatok, szinonimaszótár, értelmezõ
szótár stb. Ezek a segédeszközök járulnak hozzá ahhoz,
hogy a sajtóterméket vagy a kiadványainkat olvasó Grétsy
László professzor is elégedetten csettintsen. Honnan tud-
hatná a szerzõ, hogy miért írják egybe a szinonimaszótárt
és miért kettõbe az értelmezõ szótárt. Például biztos lehet-
e abban, hogy helyesen jár-e el akkor, amikor az árboc-
akácot rövid o-val írja, mert valóban rövid o-val kell írni.

Kétségtelen, hogy mindentudó erdészszerzõinknek so-
kat segít a számítógép helyesírási ellenõrzõje, de bizony
szép számmal akadnak, akik még a hagyományos íróesz-
közökkel rögzítik gondolataikat. Ám a számítógép instruk-
cióira se vegyük be azt a bizonyos mérget. Akkor járunk el
helyesen, ha nem hisszük magunkat tévedhetetlennek, és a
nagy nyilvánosságnak szánt írásokat profi korrektorral fé-
sültetjük meg.

Ezúton kérem az Erdészeti Lapokba írni szándékozó-
kat, hogy fordítsanak különös figyelmet az írásuk terjedel-
mére. Nem juthat ugyanis annál hálátlanabb feladat a
szerkesztõnek, mint amikor mások gondolatait terjedelmi
okok miatt kell megnyirbálnia. Gyakori az egyes fejezetek
témán belüli ismétlõdése is a megjelent írásokhoz viszo-
nyítva, ami a szerkesztõ ollójának használatához vezet,
rosszabb esetben a közlést nehezíti.

Az utóbbi idõben egyre gyakrabban kapok különféle
szakmai kiadványokat, könyvet, füzetecskét, CD-t, DVD-t
borítóval stb. Némelyikben olykor nemcsak alapvetõ he-
lyesírási hibákat találunk, hanem bosszantó stiláris és for-
mai tévedéseket is. Javaslom tehát mindazoknak a tollfor-
gató kollégáknak, akik írásaikkal a Parnasszus hegyére
igyekeznek, hogy ne sajnálják az idõt és fáradságot a hoz-
záértõvel való együttmûködésre, nehogy „odafent” meg-
mosolyogják õket.

Pápai Gábor
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