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– Az Erdészeti Lapok kiadási költségeinek csökkentése,
bevételeinek növelése.

– Pályázati források maximális feltárása és pályázatok
beadása. Pénzügyi együttmûködési megállapodások,
támogatások kötése.

2. Feladatok rangsorolása:
Pénzügyi támogatást igénylõ feladatok, fontossági sor-
rendben: 
– OEE mûködtetése, 
– Tervekben szereplõ programok megvalósítása
– Erdészeti Lapok kiadása,
– Kiadványok megjelentetése.

A terv mellékletei: Pénzügyi terv, Befektetések terve

Budapest, 2006. március 31.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Cserép János sk.

elnök

Összeállította: Ormos Balázs fõtitkár
Elfogadta: Elnökség a 8/2006. (márc. 31.) sz. elnökségi ha-

tározatával. 
Jóváhagyta: Küldöttközgyûlés a 3/2006. (ápr. 20.) sz. kül-

döttközgyûlési határozatával.

Mucsi Ferenc
1937–2006

Nemrég még arról beszéltünk, hogy szerve-
zünk egy osztálytalálkozót, egy jó hangulatú,
baráti együttlétet. Feri örömmel vette a
szervezõk igyekezetét, és ígérte, részt vesz a
rendezvényen. Régen találkoztunk vele, egész-
sége romlása miatt 1995. évi találkozónkon volt
köztünk legutóbb, vártuk az együttlétet.

Jött a lesújtó hír, Mucsi Ferenc 2006. már-
cius 21-én hobbikertjébe menve, csendben,
percek alatt elment az életbõl. Fáj a távozá-
sa, korrekt, igaz jó barát, kolléga volt.

A Nagyatád székhelyû Délsomogyi Álla-
mi Erdõgazdaságnál 1958. évben kezdte
erdészi munkáját. Kezdetben a Lábodi Er-
dészetnél beosztott erdész, a Simongáti Fû-
részüzemben mûszakvezetõ, majd
kerületvezetõ erdész. Kerületében a túltar-
tott erdõk, a soron lévõ állományok leter-
melése, az erdõk felújítása jelentõs felada-
tot jelentett. A munkahelyi kihívásnak
nagy lendülettel, erõs szakmai elkötele-
zettséggel igyekezett megfelelni. Vezetõi
felismerték benne a munkahelyi vezetõi
erényeket, és 1968-ban az erdészet fahasz-
nálati mûszaki vezetõje lett.

A somogyi erdõgazdaságok kaposvári
székhellyel való összevonását követõen a
Nagyatádi Erdészet, a hozzácsatolt Segesdi,
Lábodi és Berzencei Erdészetekkel 14 500 hek-
táros erdészet lett. A messze átlagon felüli faki-
termelési és értékesítési feladatok ellátására
szervezett fahasznosítási ágazat vezetésével
bízták meg Mucsi Ferencet 1983. évben. A rábí-
zott ágazatot nagy határozottsággal, a szaksze-
rûségre, a szervezettségre nagy súlyt helyezve
eredményesen vezette. A közvetlen munkatár-
saival, akik jó felkészültségûek, nagy munkabí-
rásúak voltak, élõ kapcsolatot tartottak a nagy
kiterjedésû erdészet 90–100 ezer m3 termelési,
értékesítési munkáival. Nagy erõpróba volt az
1984–85. évi hótörés 120–130 000 m3/évi faki-
termelése, amelyet követett három éven ke-
resztül az évi elõírást megfejelõ jelentõs
száradék letermelése. A sajátos választékskála
szerint közel 50 000 m3 erdei faválasztékot kel-
lett kérgezni évente. A fakitermelés kellõ üte-
mû irányítása mellett nagy súlyt helyezett a friss
piaci informáltságra, a fatermékek folyamatos
értékesítésére. Eredményes, jó munkáját több
ízben vállalati elismeréssel jutalmazták, és
három alkalommal Kiváló Munkáért minisz-
teri kitüntetésben részesítették.

Megromlott egészsége miatt 1989. de-
cember 30. napjával rokkantsági nyugdíjba
helyezték, ezzel egy szépívû karrier a csú-
cson végetért. Nyugdíjasként tartotta a szak-
mai barátságot volt munkahelyével, a volt
kollégái mindig barátsággal fogadták.

Most csendes a lakás, amelyben lakott,
csendesek az unokák, érzik, hogy valami
visszavonhatatlan eset történt, csendesek a
kerti kisgépek, nem csattog a metszõolló.

Drága osztálytársunktól, kollégánktól
szûk családi körben búcsúzott felesége,
két lánya, või, öt unokája és a lelkünkben
búcsúztunk tõle barátok, kollégák, volt ta-
nárai.

Muth Endre

Galgóczi Ernõ
aranyokleveles erdõmérnök

(1928-2006)

1928. augusztus 31-én
születetett Nagylónyán.
Édesapja erdész volt, a
természet szeretetét a
szülõi házból hozta, 12
évesen már vadászott. 

Erdõmérnöki okle-
velét 1955-ben szerezte

meg Sopronban.
Még ez évben a Honvéd Térképészeti Hi-

vatalhoz került, mint polgári alkalmazott.
1958-tól a Soproni Földhivatal Földnyilván-
tartó részlegénél, mint mûszaki elõadó dol-
gozott. 1962-tõl az Erdészeti Technikum mû-
szaki tanáraként tevékenykedett. 1968-tól a
Veszprémi, majd néhány évvel késõbb a
Szombathelyi Erdõrendezõségen üzemter-
vezõként dolgozott. Innen vonult nyugdíjba
1988-ban. 

Kiváló Munka Érdemérmet 1974-ben és
1988-ban kapott, az Erdõrendezõség Kiváló
Dolgozója címet és érmet 1983-ban vehette át. 

1968-ban a Veszprémi Bérkilövõ Vadász-
társaság alapító tagja, majd egyesülés után a
Pápai Bakony Bérkilövõ Vadásztársaság el-
nöki tisztét is betöltötte. 2002-tõl tiszteletbe-
li tagnak választották.

Kedves Ernõ Bácsi !
Munkád kiteljesedését az erdõrendezés-

ben eltöltött évek jelentették.
Harmincezer hektár állami és szövetke-

zeti erdõterület üzemtervezését végezted el.
Ezen felül sok száz hektár új erdõ termõ-
hely-feltárását és telepítési tervét is elkészí-

tetted. A területet mindig alaposan ismerted,
és sose mulasztottad el a tõ melletti erdészek
véleményének kikérését.

Jól hasznosítottad földmérésben szerzett
gyakorlatodat is. A felmerülõ geodéziai, in-
gatlan-nyilvántartási munkákat szívesen át-
vállaltad tõlünk, e terület szakavatatott
ismerõje voltál.

Megmaradtál pedagógusnak is. Számos
diplomatervezõ üzemi konzulense voltál, és
szívesen emlékeznek Rád az irányításod
alatt szakmai gyakorlatot töltött egykori hall-
gatók is. 

Nyugdíjba vonulásod után is fáradhatat-
lanul tevékenykedtél. Dolgoztál az Erdésze-
ti Múzeumban, segítetted öregdiákjaid gyer-
mekeit soproni tanulmányaikban. Behatóan
foglalkoztál a gyógynövényekkel.

Legutóbb pedig megszervezted 50 éves
találkozótokat. Odaadóan kutattad fel
aranydiplomára jogosult társaid lakcímét,
majd az aranydiplomás erdõmérnökök
képviselõje lettél.

2006. május 4-én megdöbbenéssel érte-
sültünk váratlan halálodról.

Május 12-én vettünk tõled végsõ búcsút a
soproni Szent Mihály temetõben.

Munkádban helytálltál.
Négy gyermekedet becsülettel felnevelted. 
Jó kolléga voltál.
Nyugodt szívvel tekinthetsz le az általad

annyira szeretett soproni, bakonyi és soko-
rói erdõkre.

Ernõ Bácsi nyugodjál békében!
Martos Géza

* * *
Rövid idõn belül Alma Materünk

Erdõhasználati Tanszékének két korábbi ok-
tatója is elhagyta a földi erdõket, hogy égi
lombok alatt nyerjenek örök nyugodalmat.

Kékesi József
egyetemi adjunktus

1926-2006

1926. június 17-én, Parádon született, hét-
gyermekes szegény család elsõ gyermeke-
ként. Rendkívül nehéz gyermekkora miatt
megszakításokkal, majd munka mellett
(Mátrai Erdõgazdaság) végezte általános-
és középiskolai tanulmányait. Erdõmérnöki
oklevelét 1957-ben szerezte meg Sopron-
ban.

1957-tõl a Cserháti Erdõgazdaság Inászói
Erdészetének erdõmûvelési mûszaki vezetõ-
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je, majd 1959-tõl a Budapesti Erdõgazdaság
István-majori Erdészeténél szintén erdõ-
mûvelési mûszaki vezetõ volt. 1961-1970
között a soproni Erdészeti Technikum peda-
gógusaként dolgozott. 1970-ben mérnökta-
nári oklevelet szerzett, és ebben az évben
kinevezték az Erdészeti és Faipari Egyetem
Erdõhasználati Tanszékére, ahol adjunktus-
ként dolgozott 1985-ig, nyugállományba vo-
nulásáig. Egyetemi oktatói tevékenysége
mellett 1976-ban erdõvédelmi szakmérnöki
diplomát szerzett.

Tudományos munkáit elsõsorban a
mellékhaszonvételek területén végezte,
de számos Erdõhasználattan jegyzet elké-
szítésében is részt vett. Oktatta a Fakeres-
kedelem c. tantárgyat, szervezte a külsõ
gyakorlatokat, tanulmányutakat és szinte
napi kapcsolatot tartott a Tanulmányi Álla-
mi Erdõgazdasággal. Emberi és erkölcsi
magatartása mind az oktatásban és neve-
lésben, mind a nagyszerû munkahelyi lég-
kör kialakításában rendkívüli szerepet ját-
szott.

Nyugdíjasként szinte minden szabad-
idejét gyönyörû lõveri gesztenyéskertjé-
ben töltötte, ahol mindig szívesen látta
vendégül barátait. Itt nevelt sok ezer sze-
lídgesztenye oltványával segítette az érté-
kes fafaj újbóli elterjedését Sopronban és
környékén.

Dr. Tóth Ferenc
egyetemi adjunktus

1937–2006

1937. június 6-án született Lövõn. A soproni
Széchenyi István Gimnáziumban végezte
középiskolai tanulmányait. Erdõmérnöki
oklevelét 1960-ban szerezte meg az
Erdõmérnöki Fõiskolán. A Veszprémi
Erdõrendezõségnél gyakornokként kezdte
meg szakmai munkáját. 1961-tõl a Keszthe-
lyi Állami Erdõgazdasági Uzsai Erdészeténél
volt fahasználati mûszaki vezetõ.

1962-ben került az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõhasználati Tanszékére, ahol
tanársegédként, majd adjunktusként dolgo-
zott 1975-ig. Kidolgozta a vágásszervezési
terv készítésének módszerét. 1968-ban részt
vett az elsõ országos mérnöktovábbképzõ
tanfolyam megszervezésében, a tananyag
összeállításában.

1975-ben kapott felkérést az Országos
Természetvédelmi Hivatal Soproni Felü-
gyelõségének megszervezésére és vezetésé-
re. Mûködése ideje alatt több ezer ha terület
került természetvédelmi oltalom alá, többek
között az egyetem botanikus kertje is. 1980-
ban munkáját a Munka Érdemrend bronz fo-
kozata kitüntetéssel ismerték el.

1981-tõl a felügyelõség átszervezése mi-
att a soproni Erdészeti Szakközépiskolában
vállalt állást, ahol munkaszervezéstant okta-
tott. 1985-ben mérnöktanári diplomát szer-
zett Gödöllõn.

1986-ban került vissza az egyetem
Erdõhasználati és Feltárási Tanszékére tudo-
mányos munkatársként. Ekkor dolgozta ki a
fahasználatok tervezését és szervezését
segítõ számítógépes programját, melynek fõ
részeit ma is hasznosítják a tanszéken. A té-
mából 1994-ben sikeresen megvédte mûsza-

ki doktori dolgozatát. Ugyanebben az évben
egyetemi adjunktussá nevezték ki. 1997-ben
vonult nyugdíjba.

Az Erdõhasználati Tanszék 
jelenlegi oktatói

Tajti László
1926-2006

2006. június 2-án bú-
csúztattuk régi kollé-
gánkat a kisteleki
temetõben.

Volt kollégái, akik
még emlékeztek rá és
összejártak vele, vala-
mint az akkori fiatalok,

akik sokat tanultak Tõle és ma már kellõ
szakmai és élettapasztalattal rendelkeznek,
kísérték nyughelyére.

1950-tõl gyakorlatilag egy munkahelyen
szolgált. Mûszaki vezetõként ment nyugdíj-
ba 1986-ban.

1953-tól volt tagja az OEE-nek.
Emberséges, erdõt szeretõ jó kollégát

vesztettünk el.
Sere Ferenc

Helyi csoport titkára

Körmendi Gyula halálára

1927. szeptember 17-én született Budapesten.
Kereskedelmi érettségit szerzett 1948-ban,
majd erdésztechnikusi oklevelet 1961-ben.
1955-tõl 1990 márciusáig – nyugállományba
vonulásáig – Budapesten a Hármashatárhegyi
erdészkerületben kerületvezetõ erdész. Több
kitüntetés birtokosa. (Közbiztonsági érem
aranyfokozat, 1960. Kiváló dolgozó, 1972. Ki-
váló fásító, miniszteri oklevél 1973. Kiváló
munkáért miniszteri kitüntetés, 1985.) 2006.
május 7-én hunyt el.

Alig ismertem õt.
Én az erdészeti szolgálatot 1968 nyarán

Bajnán kezdtem. Négy hónap fahasználati
gyakornokság után Visegrádon folytattam,
mint építésvezetõ-gyakornok.

Az 1970. évi tél rengeteg csapadékot ho-
zott. Méteres hó állt a Pilisben, az útépítése-
ken semmit sem tudtunk dolgozni. Nagy
gondot okozott, hogy munkavállalóinknak
milyen megélhetést tudunk biztosítani. Ek-
kor vetõdött fel bennem az ötlet: Keressük
meg a Fõvárosi Közterület-fenntartó Vállala-
tot. Budapest szintén fuldoklik a hótól. A rá-
dióban szüntelenül kérték az alkalmi hó-
munkások jelentkezését. Intézzük el, ha le-
het, hogy a kubikosaink, gépkezelõink,
mint pesti hómunkások keressék meg min-
dennapi kenyerüket.

Az ötletet a Parkerdõgazdaság igazgatója,
dr. Madas László jónak tartotta. Bejelentke-
zett az FKFV igazgatójához, Hajdu György-
höz, és elmentük javaslatunkat elõadni.
Hajdu igazgató úr megkülönböztetett ked-
vességgel fogadta Madas igazgató urat, né-
hány perc alatt egymás tenyerébe csaptak.
Ennek következményeként napokon belül
több tíz pilisszentlászlói munkatársunk köl-
tözött be az FKFV munkásszállására, és
megkezdték pesti munkájukat.

Nem szeretném, ha ezek az emberek
megfelelõ parkerdõs vezetés nélkül marad-

nának. A Budapesti Erdészettõl melléjük ve-
zénylek egy erdészt, vedd fel vele a kapcso-
latot. – mondta Madas László.

A kivezényelt erdészt Körmendi Gyulá-
nak hívták. Mosolygós arccal mutatkoztunk
be egymásnak. A kapcsolatunk másodper-
cek alatt tiszta lett: Adott egy feladat, azt jól
kell megoldani, más tényezõt pedig nem is
jegyzünk. Az FKFV-s szerepét olyan termé-
szetességgel vette tudomásul, mintha egy er-
dész született szerepe lenne hómunkások és
kukások menedzselése. Példásan helytállt,
amíg erre szükség volt. A munka végén
megint egymás szemébe néztünk, moso-
lyogtunk, megköszöntünk egymásnak min-
dent, megszorítottuk egymás kezét és elbú-
csúztunk egymástól.

Sok év telt el. Az OEE Pilisi Csoportja tit-
kára lettem. Farsangkor családi esteket ren-
deztem. Ezeken az estéken – ha meg tudtam
oldani – mûsorral is szolgáltunk.

Eszembe jutott Körmendi Gyula. Neki
sok színész barátja volt. Felkerestem. Úgy
fogadott, mintha elõzõ nap délután talál-
koztunk volna utoljára. Persze, hogy segí-
tek! Mit szólsz Bessenyei Ferenchez? A
részletek tisztázása végett utána õ jött hoz-
zánk.

Bessenyei Ferenc mûsort adott az OEE
Pilisi Csoportja farsangi bálján. Ingyen. –
Csak nem képzeli, hogy kérek valamit! En-
gem erre Gyuszi kért meg!

Megint sok év telt el. Elhunyt Marjai Zol-
tán. A temetésén találkoztam Gyulával. Ép-
pen úgy mosolyogtunk egymásra, mint min-
dig, valahányszor találkoztunk. Tudod, mit
emlegetek leggyakrabban veled kapcsolato-
san Bánó Laci? Azt, hogy ti a kávéhoz szalvé-
tát is adtok.

Többször elgondolkodtam ezen. Milyen
különös az élet, hogy kettõnk kapcsolatá-
ban Gyula ezt a szalvétát így jegyezte.

Néhány hónapja Kati húgom – gyógytor-
nász – hívott fel telefonon:

– Laci! Ismersz egy Körmendi Gyula nevû
erdészt?

– Hogyne! Mi van vele?
– Itt fekszik a kórházunkban. Én is keze-

lem. Nevem hallván megkérdezte, hogy is-
merlek-e téged? Mondtam, hogy a bátyám
vagy.

– Mi történt vele?
– Nagy a baj. Hosszú.
– Mondd meg neki, hogy meglátogatom.
Rövidesen meg is látogattam. Nem ismer-

tem meg. Õ viszont megismert engem.
Könny szökött a szemébe. Párja, Márta elfo-
gódott hangon szólított meg: Köszönöm,
hogy nemcsak ígérte, hanem el is jött.

Gyula – amennyire ereje engedte – jósá-
gosan korholó hangon kiáltott fel: Miket be-
szélsz! Erdész ígérte!

Gyula rövidesen meghalt. A temetésére
nem tudtam elmenni, mert a partecéduláját
3 nappal a temetés után vehettem át.

Kényszert éreztem arra, hogy mindezt
megírjam. Megírjam azt, hogy létezett egy
kor, amikor az erdész ígérete faktum volt,
amikor az erdész ígéretének teljesítéséhez
nem férhetett kétség…

Gyuszikám!
Pihenj békében!

Bánó László


