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Már a rendezvényre szóló meghívó cí-
mét is jó volt olvasni. Mert valljuk be
ôszintén, ebben a megbolondult, el-
anyagiasodott világban, amikor kevés
kivétellel mindenki a még több pénzt
hajszolja – ki gondol a „melósokra”? Pe-
dig ha belegondolunk – s ez a mi szak-
mánkban fokozottan igaz –, a kétkezi
munkás, a szaki nélkül nem mennénk
sokra.

Nos, ezen a rendezvényen az Erdé-
szeti és Faipari Dolgozók Szakszerveze-
te elsôsorban a dolgozók helyzetét, le-
hetôségeit helyezte elôtérbe.

Barta László elnök megnyitója után

Király Pál tartott elôadást az 1900. évi
XXVIII. tc. az erdômunkásokról cím-
mel.

Frôlich András ny. igazgató az „Er-
dészeti szakmunkásképzésünk történe-
te” témában remekelt. Hosszú évtizedes
tapasztalatát felhasználva vázolta azt a
lehetetlen helyzetet, melybe mára a
szakmunkásképzés jutott.

Szász Tibor ny. fôosztályvezetô is a
múlt elfogadhatóbb szakemberellátását
idézte „A korszerû eszközöket alkalma-
zó fôhivatású fakitermelôk története
hazánkban” címû elôadásában.

Ráczné Schneider Ildikó „Szakmai

múltunk”-ról szólt, kiemelve az embert,
akirôl olykor megfeledkezünk.

Herczeg Miklós fôtitkár a szakszerve-
zetek történelmi mélységébôl indult
szerepét vezette le a mai nap tennivaló-
jáig.

A hozzászólók is kiemelték, hogy az
embert nem szabad elfelejteni, és tisz-
tességes tudást és kenyeret kell adni
minden, az erdôben dolgozó munkás-
nak.

Az a gyanúm, hogy nem ártana e té-
mában több hasonló rendezvényt
összehívni.

Pápai Gábor

Az erdô és az erdei munkás a XX.
században millenniumi konferencia

A Szent István Egyetem Vadbiológiai és
Vadgazdálkodási Tanszékének kiadásá-
ban júniusban jelenik meg a Vadbiológia
évkönyv 7. kötete, amely új vadbiológiai
és vadgazdálkodási kutatási eredménye-
ket ad közre. A 96 oldal terjedelmû kö-
tetben a következô munkák találhatók:

• Mátrai Katalin és Szemethy Lász-
ló: A gímszarvas szezonális tápláléká-
nak jellegzetességei Magyarország kü-
lönbözô élôhelyein

• Szemethy László, Mátrai Katalin,
Orosz Szilvia, Pölöskei Balázs és Szaka
Gyula: A gímszarvas táplálékválasztása
erdei és mezôgazdasági élôhelyen ta-
vasszal

• Tóth Péter és Szemethy László: A
gímszarvas elterjedési területének vál-
tozása Magyarországon

• Csányi Sándor és Tóth Péter: Po-
pulációrekonstrukció alkalmazása a ha-
zai gímszarvas-állomány létszámának
meghatározására

• Náhlik András és Sándor Gyula:
Egy szabad területi dámszarvas populá-
ció szaporodási teljesítménye

• Mátrai Katalin: Az ôz téli táplálé-
ka: élôhelytôl függô azonosságok és
különbségek

• Urr Antal és Mátrai Katalin: A
muflon élôhelyhasználata egy dombvi-
déki élôhelyen Magyarországon

• Heltai Miklós, Szemethy László és
Bíró Zsolt: Új fajok a hazai faunában: az
aranysakál, a nyestkutya és a mosó-
medve Magyarországon

• Haáz Éva Anita: A kutya és farkas
szôrének elkülönítése

• Heltai Miklós, Lanszky József,
Szemethy László: Adalékok a vörösróka
táplálkozásához

• Horváth Gyôzô és Tölgyesi Mag-
dolna: A nyílt és a robusztus populáció
becslési módszer összehasonlító elem-
zése a sárganyakú erdeiegér tanulmá-
nyozásában

Az érdeklôdôk a Vadbiológia év-
könyvet bruttó 560 Ft + postaköltség
áron postai utánvéttel rendelhetik meg
a következô címen:

Szent István Egyetem, Vadbiológiai
és Vadgazdálkodási Tanszék, 2103
Gödöllô, Páter K. u. 1., fax: 28-420-189,
e-mail: css@alces.vvt.gau.hu.

Dr. habil. Csányi Sándor
szerkesztô
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