
Az Arany- és Gyémántokleveles Mérnökök Köre, az MTESZ keretében, 1959 óta 
fogja össze idős kartársainkat, foglalkozik szervezetten sajátos kérdéseikkel, támo
gatja őket a szövetség lehetőségein belül, nyújt számukra állandó kapcsolattartási 
alkalmat. A kör legjobban rászoruló tagjait a szövetség karácsonykor ajándékban 
részesíti és évente megrendezi a 90. évet betöltöttek köszöntését. Ez történt leg
utóbb június 11-én. Az MTESZ Kossuth téri székházában dr. Tóth János, a szövet
ség főtitkára köszöntötte meleg szavakkal a kör 90 éven felüli tagjait, oklevél és 
jutalmak kíséretében. Meglepetésként 90 égő gyertyával ellátott, hatalmas torta 
került elő. Egyesületünk tagjai közül ez alkalommal Boross György tiszteletbeli tag
társunkat érte köszöntés. 

A gépesítési szakosztály kihelyezett ülését a Helvéciái Állami Gazdaságnál tar
totta. Czágásch József szakosztályvezető megnyitóját követően dr. Marosvölgyi Béla 
„Erdészeti és kertészeti hulladékhasznosítás" témakörű előadásában külön kitért 
az aprítékhasznosítás múltjára, a hazai ési külföldi jelenlegi tapasztalatokra, a jövő 
lehetőségeire. Részletesen foglalkozott a gépgyártás kérdéseivel. Az előadást bemutató 
követte, amelyen felsorakozott a hazai aprítógépgyártás valamennyi egyede, a Hel
véciái ÁG aprítógépével együtt. A nagy érdeklődéssel kísért bemutató értékelésén 
véleményótj fejezte ki: Keszler György, dr. Tibay György, Halász Ernő, Horváth 
Imre, Szanati László. 

Az ülés Czágásch József válaszaival és zárszavával ért véget, köszönetét, fejezve 
ki az ÁG vezetőségének, külön is Alraási János íő-ágazatvezetőnek a rendezvény le
bonyolításában végzett, kiemelkedő munkájáért. 

A szakosztály az Erdészeti Gépgyártó Vállalat, a Zalai EFAG, a DINTER AFKV, 
az AGROTEK, a szombathelyi Agroker Vállalat közös rendezésében, a Zalai EFAG 
nagykanizsai erdészete területén, gépbemutatón vett részt. A Szentendrei Erdészeti 
Gépgyár Murakeresztúr határában üzem közben mutatta be valamennyi termékét. 
A hazad gépgyártás helyzetét Andor József vezérigazgató-helyettes és Strumfel Jó
zsef igazgató ismertette. A látottak, hallottak nagyon pozitív értékelése elismerés
sel adózott a gépgyár kollektívája iránt és köszönetét fejezte ki a közvetlen rende
zést magára vállaló Zalai EFAG-nak. 

* 

A Mikológiái Társaság alakulásának 25 éves évfordulója alkalmával, külföldiek 
részvételével tudományos ülést szervezett Budapesten, az MTESZ Anker közi szék
házában. Dr. Vetter Jánosnak, a társaság elnökének ünnepi megnyitóját követően, 
egyesületünk köszöntését Gáspár-Hantos Géza főtitkár tolmácsolta, majd adta át 
ünnepélyes keretek között Büki Józsefnének a CAROLUS CLUSIUS-emtékérmet. Az 
ünnepi ülésen elhangzott 12 előadás méltán bizonyította a társaság folyamatos, kö
vetkezetes, dinamikus munkásságát, a magyar mikológia fejlesztésében elért ered
ményeket. Az ünnepi programot a Börzsöny és a Bakony térségében gombászta ra 
követte. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 
A budapesti csoport és a gazdaságta- erdőjáradék elvi és gyakorlati kérdései 

ni szakosztály közösen szervezett vita- Jugoszláviában" címmel előadást tartott, 
fórumán dr. Kraljíc Branko erdőmérnök, Dr. Ott Jánosnak a gazdaságtani szak-
a zágrábi közgazdaságtudományi egye- osztály vezetőjének megnyitóját köve
tem tanára „Erdővagyon (élőfakészlet), tőén a professzor előadását magyar 



nyelven Abonyi István tolmácsolta. Az 
igen érdekes és táblázatokkal kísért elő
adáshoz fűzött kérdésekre adott vála
szok után Ott János a hazai viszonyo
kat is érintő záró szavai mellett köszö
netét fejezte ki a professzornak a meg
hívás elfogadásáért és előadása megtar
tásáért, aki Sopronban helyi csoportunk 
és a Magyar Közgazdasági Társaság 
Győr-Sopron Megyei Szervezete által kö
zösen meghirdetett vitafórumán előadását 
megismételte. A vitában részt vett: dr. 
Márkus László, dr. Illyés Benjámin, dr. 
Somkúti Elemér, dr. Magyar János aka
démikus. 

* 

A budapesti erdőfelügyelőségi csoport 
tanulmányutat és tapasztalatcserét szer
vezett a Mecseki EFAG területére. Rész
vevők az árpádtetői és a karászi erdé
szet területén folyamatban levő erdőfel
újítások, mesterséges erdősítésekkel ki
egészített természetes erdőfelújítások, 
több évtizedre elnyújtott felújítóvágás
sal kialakításra kerülő „örökerdő", köz
jóléti létesítmények és parkerdők bejá
rása során betekintést kaptak az erdő
gazdaság elismerésre méltó szakmai te
vékenységébe és ebben az erdőfelügye
leti munka jelentős szerepébe. A be
mutatót Obert Gyula erdőfelügyelőségi 
igazgatóhelyettes vezette. 

A csoport a bajnai erdészet területére 
kihelyezett taggyűlésén Zádor Oszkár er
dészetvezető kalauzolásával bemutatásra 
kerültek azok az erdőrészletek, amelye
ken az erdők felújítása a jelentős vad
károsítás miatt nagy gondot okoz, va
lamint azok a módszerek, amelyeket az 
erdészet szakemberei dolgoztak ki és al
kalmaztak a vadkárelhárítás érdekében. 
A hagyományos kerítésen kívül a „vil
lanypásztorhoz" hasonló megoldást és a 
különféle egyedi védekezési módokat. 
Tapasztalatot cseréltek a mennyiségi és 
minőségi vadkárok megállapítása és fel
vétele témájában, ez néha nehezen vá
lasztható el egymástól. 

A rendezvény keretében Király Pál al
elnök, „A 120 éves OEE története" cím
mel nagy érdeklődéssel kísért előadása 
után Áprily Róbert ismertette a bajnai 
erdészet múltját, történelmét. 

* 

A bajai csoport összejövetelén Tóth 
Imre előadás keretében ismertette a dél
alföldi erdőtelepítés történetét és adta 
át a VEDRES ISTVÁN-emlékérmet Du
dái János. Szettéli Ferenc és Végei Ist
ván erdészeknek, a homoki erdőtelepítés
ben élenjáró munkásságuk elismerése
ként. 

A balassagyarmati csoport az MTESZ 
megyei szervezete nemzetközi kapcsola
tának keretében, fogadta a bulgáriai 
Pernik erdészeti egyesületi küldöttségét. 
A vendégek megismerkedtek a balassa
gyarmati műszaki erdészet munkájával, 
bútorüzemével és a dejtári csemetekert
tel. A kemencéi erdészet területén bon-
tóvágást, fogatos közelítést, majd bük
kös természetes felújítást tekintettek 
meg. Nagy érdeklődéssel tanulmányoz
ták a verőcemarosi fűrészüzemet. Az er
dészeti feltáróút építésének megtekinté
se után a nagymarosi erdészet munká
jával ismerkedtek. 

A Mátrai EFAG gépjavító üzemének 
megtekintése, az ott végzett munka 
nagy hatással volt a vendégekre. Zvara 
István üzemvezető segítségével megis
merkedtek a gépszemlék és -javítások 
rendjével, az üzem gépgyártó tevékeny
ségével, a diagnosztikai berendezések
kel, a fémporszórásos alkatrészfelújítás
sal, raktárral. 

Helyi csoportunk képviselete nem sok
kal később viszonozta a látogatást Per-
nikbe. A radomiri erdőgazdaság terüle
tén erdőművelési, fakitermelési, szerve
zeti kérdésekkel ismerkedtek. Blagojev-
grádban a bútorgyár termékbemutatóját 
tekintették meg. Felejthetetlen élményt 
nyújtott számukra a világhírű rilai ko
lostor megtekintése. Az erdőgazdaság 
igazgatója a búcsúzás alkalmával kifeje
zésre juttatta: szeretné, ha az együttmű
ködés a gazdálkodás szintjén érvénye
sülhetne, amelyet csoportos szakmai és 
üdülési programok lehetőségeivel vesz
nek tervbe elősegíteni. 

A balatonfelvidéki csoport (Keszthely) 
a bakonyszentlászlói erdészet területére 
szakmai bemutatót szervezett. Az erdé
szet egy fakitermelő brigádját Gólya Já
nos és Ormos Balázs, az ERTI soproni 
tudományos munkatársai sematikus fe-
nyőgyérítési munkák elvégzésére tanítot
ta be. A bemutató során bukókeretes 
szánkóval, kombinált szánkóval, vala
mint a Mecseki EFAG-nál Káldy József 
által kis kerti traktorra kifejlesztett hid
raulikus markolóval és DFU csuklós 
traktorral végezték a közelítés munkáit. 
Bemutatták a gallyazás, kézi előközelí-
tés, közelítés és rakodói tömeges dara
bolás gyakorlati végrehajtását, és ennek 
ergonómiai, termelékenységi előnyeit. Az 
erdőgazdaság BOBCAT döntő-rakásoló 
gépével két sor levételét elvégezte. A 
résztvevők megállapították: ebben a há
lózatban, ilyen homokos talajon , a gép 
nem megfelelő teljes fás aprításos mun
karendszer létrehozására. A terepi be
mutató után videovetítéssel ismertették a 



fenti módszert, nem sematikus, termé
szetszerű fenyőállományok esetében je
löléstől a rakodói felkészítésig. Ezeknél 
az elvégzett méréseket és gazdaságossági 
számításokat ismertették a hallgatókkal, 
ezzel is dokumentálva a módszerek elő
nyeit, azok elterjesztésének javaslásával 
együtt. A bemutatón részt vettek az 
MN veszprémi erdőgazdaság képviselői 
is. 

* 

A pilisi csoport (Visegrád) a Zalai 
EFAG területére szervezett tanulmány
útján megtekintették a csáki parkot és 
arborétumot, maid a szomszédságban le
vő zalaegerszegi városi parkerdőt. Szak
mai szempontból főleg a parkerdő volt 
nagyon érdekes, jó benyomást tett he
lyének kiváló megválasztása, rendezett
sége, a parkerdei berendezések jó álla
pota, a művelés gondossága, amely biz
tosítja a mindössze 15 éves fenyves, nyí-
res szép fejlődését. A látogatóknak nagy 
élményt nyújtott a zalaegerszegi skan
zen és az olajbányászati múzeum is. 

A csoport által rendezett nyugdíjas
találkozót a ráckevei erdészet színes, ér
dekes és gazdag programja tette emlé
kezetessé. A résztvevők Szigetbecsén 
megtekintették André Kertész fotókiál
lítását, majd a makádi parkerdőbe láto
gattak. Itt csodálatosan szép erdei kör
nyezetben ismerkedtek a ráckevei erdé
szet munkájával. 

Az OMBKE dorogi csoportja tapasz
talatcsere-látogatáson vett részt a Pili
si Parkerdőgazdaságnál csoportunk ven
dégeként. A gazdag program során meg
ismerkedtek a bős—nagymarosi vízi erő
mű építkezésével, amelyben az erdőgaz
daság is érdekelt. Az OVIBER részéről 
Sinkó László műszaki elelnőr ismertet
te az építkezés menetét és mutatta be 
a munkafolyamatokat. Ezután ismerked
tek a parkerdővel, majd vacsora követ
kezett. A vendégek vacsora után szarvas-
bőgést hallgattak. A tapasztalatcserén 
Tóth István, a Dorogi Szénbányák ve
zérigazgatója is részt vett. 

Űj kezdeményezése a csoportnak a 
„családos program", amelyet az idén a 
budapesti erdészet területén szerveztek. 
Gyermekeket vontak be a környezet és 
az erdő megismerésébe. Céljuk a szü
lőkkel együtt beoltani a gyermekekbe a 
természet és a környezet védelmét, sze
retetét. A rendezvénynek nagy sikere 
volt. A programban szerepelt a szemlő-
hegyi barlang megtekintése, ahol egy
úttal természetvédelmi filmet is láthat
tak. Gyalogsétával mentek az Arpád-pi-
henőhöz, sportvetélkedőn vettek részt az 
Anna-réten. Úttörővasút, parkerdei já
ték, libegőzés. végezetül a budai, volt ki-

rályi palota megtekintése, utazás a sik
lón egészítette ki a nap eseményeit. 

A kitűnő programért köszönet illeti a 
budapesti erdészet dolgozóit, Bárányi Ka
talin és Körmendi Géza tagtársakat. Mind 
a gyermekek, mind a szülők remek han
gulatban töltötték el ezt a napot. A 
mintegy 60 fő résztvevőből 30 volt a 
gyermek. 

A vértesi csoport (Tatabánya) a KSH 
SZÜV tatabányai számítóközpontja és a 
Vértesi EFAG közösen szervezett szak
mai bemutatót. Napirend: MEKOMIR 
fantázianevű komplex rendszer, ezen be
lül a főkönyvi könyvelési modul ismer
tetése és bemutatása (ügyvitel-gépesítés). 
A bemutatón részt vett a Tanulmányi Er
dőgazdaság, a Pilisi Parkerdőgazdaság, 
a Nagykunsági EFAG, a Balaton-felvidé
ki EFAG számos képviselője is. Pilmann 
Józsefnek., a SZÜV tatabányai számító
központja szervezési osztályvezetőjének 
ismertetéséből a résztvevők részletes tá
jékoztatást kaptak a SZÜV tevékenysé
gi köréről és fejlesztési elképzeléseiről. 
A MEKOMIR fejlesztés alatt levő rend
szer meglevő moduljai számos mezőgaz
dasági üzemben működnek. Egyes mo
duljainak erdőgazdasági felhasználására 
is lehetőség volna, esetleg hasonló rend
szer fejlesztésével és a szakmai szem
pontok figyelembevételével. Dr. Vági Ró
bert gazdasági igazgatóhelyettes ismer
tetőjében az erdőgazdasági alkalmazás 
lehetőségéről, a főkönyvi könyvelésii mo
dul részletes bemutatása során győzdő-
hettek meg. 

A szakmai továbbképzés keretében 
Budapesten előadást tartott: 

Tóth László „A gombahatározás út
vesztői, avagy nem minden gomba ka
lapos" címmel. 

* 

Halálozás 

Vaik Viktor magas- és mélyépítési 
technikus, az OEE pilisi csoportjának 
tagja, 42 éves korában, rövid, súlyos be
tegség következtében elhunyt. 

Kertész István aranydiplomás erdő
mérnök, türelemmel viselt, hosszú szen
vedés után. életének 90. évében, Buda
pesten, csendesen elhunyt. A Farkasré
ti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

mmmmm 



TISZTELT LEENDŐ KOLLÉGÁK! 
Mi, az erdők sorsa, s így a saját erdömérnökiővőnk felett is aggódó gene

ráció tagjai diákéveink utolsó éveit taposva arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy az egyetemen élő hagyományokat új tartalommal gazdagítjuk, s ebbe 
a gyakorlatban dolgozó szakembereket is bevonjuk. Néhány nyári üzemi gya
korlat és a végzett erdész szakemberekkel folytatott spontán beszélgetés meg
győzött bennünket arról, hogy a jegyzetekben, könyvekben, folyóiratokban 
olvasható, s az előadásokon hallható ismeret csupán töredéke annak, ami a 
hosszú évek tapasztalatai során a legkülönbözőbb helyeken és beosztásban 
dolgozó szakemberek fejében összegyűlt. 

Manapság rengeteg statisztikai felmérés foglalkozik az erdőkkel. Legutóbb 
a KNEB is megvizsgálta a magyar erdőgazdálkodás helyzetét. Ezek sokszor 
személytelen adatokra épültek. Mi most arra szeretnénk vállalkozni, hogy ösz-
szegyűjtsünk egy morzsányit abból az emberi tudásból, amit sehol sem pub
likálnak, s így enélkül veszendőbe menne. Ezzel a kezdeményezéssel egy új 
fórumot szeretnénk teremteni mindazok számára, akik fontosnak érzik, hogy 
véleményüket, tudásukat, a szakma apró, még leírható fortélyait az utódok
ra hagyományozzák. Érdekelne a véleményük a múltról, a jelenről, s a vár
ható, vagy elképzelt jövőről. Szeretnénk tudni, mi az. ami „rossz" s mi az, 
ami „jó" a jelenlegi feltételek között, s hogyan lehetne a „rosszat" „jóvá" 
tenni. 

Különösen kíváncsiak lennénk a természetszerű erdőgazdálkodás (termé
szetes felújítás, szálalóvágás, szálalás stb.) problémáiról kialakult vélemé
nyükre, összegyűlt tapasztalataikra. Ezzel kapcsolatban minden erdőrendezé-
si, erdőművelési, erdővédelmi, erdőhasználati kérdéskörben várunk vélemé
nyeket. Várunk ezenkívül mindent, ami az erdő biológiájával, életközösségé
vel kapcsolatos. 

Tehát kérjük mindazokat, akiknek nem publikált írásos anyaguk van. vagy 
az itt olvasottak kapcsán úgy érzik, hogy lenne mit leírniuk, vessék papírra 
gondolataikat, véleményüket, tapasztalataikat, akár kézzel írva pár soros 
levélben is, és küldjék el a klub címére. Bízunk benne, hogy a sokat hangoz
tatott s büszkén emlegetett erdészhagyományok élnek még és számíthatunk 
a segítségükre. 

Tisztelettel: 
Kaán Károly ökoklub, 

9400 Sopron, Ady E. út 5. 

Helyreigazítás: A lap 1987. 8. számának címlapján közölt lényképet nem dr. Jereb Ottó, 
hanem Nagy Csaba erdőmérnök-tanár készítette. 
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szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
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