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így egy szélesebb összefogás eredmé-
nyeként jöhet létre a rendezvénysorozat.
Idõpontja a korábbi szeptemberi rendez-
vény idõpontjával egyezik. 2008 évben
kiemelt esemény a NYME Erdõmérnöki
Kara 200 éves erdészeti felsõoktatásról
megemlékezõ rendezvényei lesznek. A
tárgyalások még folynak, a további tájé-
koztatást idõben megtesszük.

Hatodik napirendi pontban az elmúlt
idõszak rendezvényeirõl adtak tájékozta-
tást: Schmotzer András az Erdõmûvelési
és Természetvédelmi Szakosztály szerve-
zésében bosznia-hercegovinai szakmai
tanulmányúton vett részt. A szakosztály
tagjai szerb, horvát, bosnyák erdészeti
vezetõkkel találkoztak, akikkel a kapcso-
latfelvételrõl állapodtak meg, melyek
elõkészítésére Gerely Ferenc tagtársun-
kat kéri fel az Elnökség. 

Ormos Balázs a Straubingban meg-
rendezett Biomassza Kiállításról számolt
be, ahol  Magyarországot Egyesületünk
Megújuló Energia Szakosztálya képvi-
selte. Köszönetet kell mondani a Ferling
PR. cégnek a rendezvény sikeres lebo-
nyolítása és az EGERERDÕ Zrt. támoga-
tásáért. A sikeres kezdet további együtt-
mûködési lehetõségeket nyithat meg az
FVM és az OEE között. 

Doros István az ERTI szervezésében
szovátai tanulmányúton vett részt
Schmotzer Andrással. A rendezvény
egyben a Kárpát-medencei Erdészek II.
találkozójaként került megrendezésre.
A harmadik találkozó megszervezését a
vajdasági erdészek vállalták.

Dr. Pethõ József thüringiai látogatása
során meghívta a helyi erdészkollégákat
Magyarországra, így a 2008. évi tanul-
mányút megszervezése folyamatban van.  

Ormos Balázs a hetedik napirendi
pontban beszámolt az Egyesület III.
n.éves pénzügyi teljesítésérõl, mely to-
vábbra is tervszerû és kiszámítható. Ko-
lozsvári Ákos, az EB elnöke az Egyesü-
let pénzügyi mûködését stabilnak és ki-
egyensúlyozottnak tartja. Schmotzer
András alelnök a helyi csoportok tagdíj-
fizetési elmaradásairól szólt és kérte,
hogy az Elnök tegyen lépéseket az el-
maradások teljesítése érdekében. 

22/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Elnökség az Egyesület III. n. évi
rövid pénzügyi beszámolóját elfo-
gadta.

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozatot egyhangúan elfogadta.)

Pethõ József bejelentette, hogy az
Egyesület szervezi meg a soron
következõ Zöld-Erdész Fórumot 2007.
december 11-én az Erdészeti Informáci-
ós Központban. Ekkor kerül bemutatás-
ra a Kaán Károly vándorkiállítás anya-
ga. A rendezvény egyben az OEE évzá-
ró eseménye is, melyre a Küldöttköz-
gyûlés tagjai is meghívást kapnak.

Kilencedik napirendi pont: dr. Pethõ
József bejelentette, hogy az Erdõk a
Közjóért Szakosztály 40 éves jubileumi
szakosztályülése 2007. december 12-én
az FVM színháztermében kerül megren-
dezésre.

Tizedik napirendi pont: Pápai Gábor
tájékoztatta az elnökséget, hogy a Gyö-
kerek és lombok VI. kötete csak 2008.
elején fog megjelenni. Megnyugtatónak
tartja, hogy a hirdetések fedezik a költ-

ségeket. Ormos Balázs beszámolt arról,
hogy az Erdészettörténeti Közlemények
(Halász Aladár) még ebben az évben
elkészül. Elkészült továbbá a Székház
rövid történetét bemutató szórólap.  Az
Erdõk a közjóért kiadvány december
12-re elkészül. Készülõben van a
Könyvtár és az OEE szórólapja. 

Doros István a tizenegyedik napiren-
di pontban beszámolt az Erdõtörvény
módosításának folyamatáról, annak
egyesületi vonatkozásairól. Jövõ év kö-
zepe elõtt valószínû, hogy a módosítás
nem kerül az Országgyûlés elé. Egyesü-
letünk az erdõõrzés, az oktatás, tovább-
képzés, a természetjárókkal való kap-
csolat és a melléktermékek szabályozá-
sa terén vállalt szerepet, de természete-
sen a további feladatokban (erdõfenn-
tartás, stb.) is szerepet játszik. Az OEE,
MEGOSZ, FAGOSZ munkamegosztás
és együttmûködés eredményesen foly-
tatódik ez ügyben.

Az egyebekben az Elnökség a Feke-
te-Tisza forrás felújításáról, a Kálnokon
megvalósuló Bedõ Albert emlékház tá-
mogatásáról, az Ungvárra történõ tanul-
mányútról és a Mindentudás egyeteme
erdészeti részvételérõl egyeztetett. Pá-
pai Gábor a sikeres újságírói találkozó-
ról számolt be, melyet a SEFAG Zrt.-nél
és támogatásával szerveztek  meg e hó-
napban.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk:

Schmotzer András alalenök
Puskás Lajos régióképviselõ

Az OEE Szeniorok Tanácsa és az FVM
Helyi Csoportja kihelyezett rendezvényét
2007. szeptember 27. és 28-án az Ipoly
Erdõ ZRt. királyréti, ill. a nagymarosi er-
dészetei területén tartotta. A rendezvé-
nyen részt vettek a szeniorok, az FVM
nyugdíjasai és az ifjabb, aktuális ismere-
tekkel bíró tisztviselõi. A kismarosi kis-
vasút állomásánál gyülekezõ 22 fõs cso-
portot fogadta és köszöntötte a Zrt. nevé-
ben Kondor Endre nyug. vez. igazgató.
Ruff János erdészetvezetõ és Barton Zsolt
erdészet-vezetõ-helyettes szervezõ pedig

vázolta a következõ teendõket. A
„gördülõ tanösvény” kocsijában, a szál-
láshelyre utazva dr. S. Nagy László a Sze-
niorok Tanácsának elnöke ismertette az
FVM helyi csoporttal közösen kihelyezett
ülések eddigi jelentõségét, hasznosságát.
Az elõzetesen tervezett program célkitû-
zése volt, hogy a résztvevõk szembesül-
hessenek azokkal a kezdeményezõ kísér-
letekkel (eredményekkel), amelyek a ter-
mészetvédelem és az erdõkezelés gya-
korlata szempontjából életszerûek és
közérdeklõdésre alkalmasak lehetnek. 

A királyrétre menet – az erdei-vasút
felújított kocsijában – tájékoztatást kap-
tunk a vasút eszközeinek idõszerû
hasznosításáról. A kiépült adottság is-
meretterjesztésben történõ bekapcsolá-
sával és a megállóhelyeken kialakított
látnivalókkal lehetõséget nyitottak
mind az erdészeti tevékenység, mind a
természeti értékek bemutatására. Már
kezdetben újszerûen hatott a kezdemé-
nyezés és az elõadásban ismertetett
módszer, illetve távlatai. A továbbiak-
ban azok a helyszínek, amelyeket lát-

A Szeniorok Tanácsa és az FVM 
Helyi Csoportja kihelyezett ülése



414 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 12. szám (2007. december)

tunk, valóban példaértékûen kiválasz-
tott helyeknek minõsültek. 

A Nagymarosi Erdészet kezelésében
Kittenberger Kálmán Rózsakunyhójánál
a nagy vadász életútjának egy szeletét be-
mutató és szerénységét jellemzõ tanyáját
láthattuk, utalva gondozottságával a tradí-
ció tiszteletére. A következõ állomáshe-
lyen Borka Róbert mûszaki vezetõ tájé-
koztatott az erdészet lényegesebb muta-
tóiról. Vezetésével tekintettük meg a Kis-
maros 7/B, ill. 8/b 90%-ban kt.T.-es
erdõrészeket. Az itt vázolt elképzelések
vitaalapot képeztek a korábbi gyakorlat
szerinti, tapasztalatok alapján felmerülõ
beavatkozás szükségszerû módjában.
Ugyanis az erdõrészekben látott igen sû-
rû, szép 1-3 éves újulat, amely a közel-
múlt jó makktermései után települt meg a
csoportos felújító vágás elkezdhetõ-
ségére utalt. Ez a megítélés az erdõrészek
120–125 éves anyaállományának az álla-
potával is megindokolható. Az erdõrész
további kezelésére viszont a helyiek a
természetvédõk által preferált Pro Silva
jellegû módszer bevezetését találták al-
kalmasabbnak úgy, hogy egy másfél fa-
hossznyi átmérõjû lékekben mozaiksze-
rûen nyitnának. A gyakoribb beavatko-
zással nyújtanák az erdõrész megújítást,
illetve a hasznos egyedek korát, produk-
cióképességét. A kezdeményezés indok-
lását megismerve csak elismeréssel vo-
nulhatott vissza a kételkedõk csoportja a
kísérlet eredményességében remény-
kedve. 

A következõkben a jelenlévõk meg-
tekinthették Nagymaroson Kittenberger
K. lakóházát, az erdészet stílszerû épü-
lete közelében a szobrát, és az igen szé-
pen rendezett Duna-parti környezetet.
A vendéglátók Nagybörzsönyben az
elsõ napi program befejezõ részével
formálták rendkívülivé az ismeretein-
ket. A helység Árpád-kori, ill. további 4
templomáról, kulturális emlékeirõl és
bányászattal összefüggõ múzeumáról
szerezett benyomások igen értékesnek
minõsültek. A program Batizi Zoltán

„õshonos lakó”, ill. néprajzos tanár ki-
váló szövegével felejthetetlen élményt
jelentett, amely ilyen úton is ajánlható
és rögzítése kívánatos.

A következõ napon Haraszti Gyula
vez. ig. helyettes tájékoztatóját követõen
Ruff János királyréti erdészetvezetõ az Er-
dészet jellemzõinek vázolása után a gyer-
tyános tölgyesek, illetve bükkösök szála-
ló vágásra történõ átalakításáról, a termé-
szetes bolygatások, beavatkozások hatá-
sait, vizsgálatok eredményeit, konzek-
venciáit ismertette. A helyszíni Szokolya
5/E, F, G, bükkös erdõrészben vázolt új
szemléletû erdõgondozás/kezelés figye-
lemre méltó ismeretekkel gazdagította a
jelenlévõket. A cca. 80 éves bükkös erdõ-
részben a gyakorlati beavatkozás – boly-
gatás – hatásaiként láthattuk azokat az
egy másfél fahossznyi lékeket, ahol eltérõ
magasságú, sûrû bükkújulat jelent meg. 

A vizsgálat többek között irányult a
talaj nedvességtartalmának alakulására
az ujúlat központjától az állomány fele
haladva és a záródott részhez viszonyít-
va.. Az elsõ következtetés nem igazolta
azt a feltételezést, hogy lékek nyitása lé-
nyegesen megváltoztatja a felsõ talajré-
teg nedvességviszonyait. A mérések azt
mutatták, hogy a lékekben a talaj nedve-
sebb volt, mint a zárt lombsátor alatt. Az
ismertetett további mérések – hõmérsék-
let-alakulás,értékfák kiválasztása stb. –
arra utalnak, hogy a tervezett szálaló jel-
legû állománykezelésre az 5 évenként
visszatérõ léknyitásokkal és igen hosszú
távon lehet kockázatmentesen átállni,
természetesen a költség/haszon vizsgá-

lati eredmények figyelembevételével. A
helyszíni véleménycsere – a kétkedések
ellenére – hasznosnak minõsült. Az
idõsebb generáció a gazdaságossági vo-
natkozásban feltett kérdéseiben marad-
tak vitatható részletek, azonban összes-
ségében olyan kezdeményezés folyama-
tába tekintettünk be, amely figyelemre
és tiszteletre méltó. Amennyiben a
felmerülõ kockázati tényezõkre is adó-
dik a vizsgálat során válasz, nem csak a
természetvédelem, de az erdészeti szak
szempontjából is elismerést érdemel.

A kétnapos rendezvényen körülte-
kintõ, múltunk relikviáit is tisztelõ kol-
lektíva szándékait érzékelhettük. Az a
meggyõzõ kezdeményezés, amelyet az
erdészet munkatársai – a kutatókkal –
elkezdtek az erdõgazdálkodás és ter-
mészetvédelem összehangolásának ér-
dekében, mintaértékû. A Tóviki ven-
dégházban elfogyasztott közös ebéd
után Holdampf Gyula, az FVM elnöke
foglalta össze a tapasztalatokat az
elõzõekre is utalva, illetve megköszön-
te az FVM helyi Csoportja és a Szenio-
rok Tanácsa résztvevõi nevében a
kitûnõ szervezést, fáradozást az Ipoly
Erdõ Zrt. valamennyi munkatársának,
külön is Haraszti Gyula vez. ig. helyet-
tesnek, Kondor Endre ny. vez. ig.-nak,
Ruff János, Batizi Zsolt Királyréti, ill.
Borka  Róbert nagymarosi kollégáknak.
A tapasztalt, önzetlen és példaértékû
munkához további jó egészséget és
eredményességet kívánt.

Dr. S. Nagy László
az SzT elnöke

’56-os emlék Ravazdon
„Kovács Ferenc Márton talpát készítette,
A gránit lapokba sok betût bevésve,
A kopjafa anyagát erdészetünk adta,
Simon László e fát szépen kifaragta.

Hat virág motívum köszön fentrõl felénk,
Virágmintás gömbfej a gömbnyak tetején,
Falunknak címere elöl kifaragva,
Üzenetét küldi most az utókornak!

Ne csak ünnepeljünk, az év minden napján,
Legyen talpazaton legalább egy virág.
Égjen rajta mécses, ne múljon el lángja,
Se a mi szívünkben hõsök iránt hála!”

Tóth Imre Pál
Arany okleveles erdésztechnikus

Fotó: Pápai Gábor


