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Erdész-Faiparos találkozó (XI. 9–10.)
A hagyományos találkozó az
EGERERDÔ Rt. területén került meg-
rendezésre. A mátrafüredi szakmai
konferencia a hazai parkettagyártás
kérdéseivel foglalkozott. Egy kivételé-
vel az összes hazai parkettagyártó meg-
jelent. Jung László vezérigazgató, dr.
Molnár Sándor egyetemi tanár, László
Ferenc üzemigazgató és Honfi Ferenc
ügyvezetô igazgató tartottak elôadáso-
kat az érintett témáról. A másnapi prog-
ram a Mátra Parkettagyár megtekintése
volt. A szakmai tanácskozás jó keretet
teremtett az érintett gazdálkodóknak a
további együttmûködéshez. A rendez-
vényen Egyesületünket az elnök és a
fôtitkár képviselte.

*
Nyilvános egyetemi tanácsülés. (XI.

13.) A Nyugat-Magyarországi Egyetem
ünnepi mûsorral egybekötött nyilvános
tanácsülést tartott. A rendezvény egyik
célja volt, hogy a karok és hallgatói mu-
tatkozzanak be egymásnak és a közvé-
leménynek is. Az egész napos rendez-
vényen megjelent dr. Pokorni Zoltán
oktatási miniszter is. A miniszter beszé-
dében elmondta, hogy viták vannak az
integráció körül, de jólesô, megnyugta-
tó érzést ad neki, hogy az Egyetem a
megalakulást megünnepli. A NYME dif-
ferenciált intézmény, ez nehézséget je-

lenthet, de ugyanakkor több lehetôsé-
get is teremt. A lehetôségek jobbak,
mint amit a nehézségek jelentenek. Ro-
konszenves a „zöld egyetem” gondol-
kodási célkitûzés egy közép egyetem
számára. Általánosságban elmondta,
hogy minden második fiatalnak diplo-
mát akarnak a kezébe adni. Az integrá-
cióban nincs autonóm kar, egységes
egyetemek vannak pénzügyileg. Anya-
gilag is támogatják az integrációs törek-
véseket, ami ellenkezô irányba hat, azt
államigazgatási úton letörik. A rendez-
vény a karok dékánjai, vezetôi bemu-
tatkozó elôadásaival folytatódott, majd
a hallgatók kultúrmûsora következett.
A rendezvény a Fertôdi kastélyban ren-
dezett koncerttel fejezôdött be. Az
egész napos programon Egyesületün-
ket a fôtitkár képviselte.

*
Megalakult a Magánerdô-gazdálko-

dók Pártoló Tagi Tanácsa (XI. 16.) A
közelmúlt hagyományaival rendelkezô
állami erdôgazdálkodás mellett egyre
nagyobb teret nyer és a jövôben egyre
meghatározóbb szerepet kap a magán-
erdô-gazdálkodás. Az eddigi országos
próbálkozások részsikereket hoztak.
Egyesületünk az eddigi tapasztalataira
és támogatóira építve, az FVM felkéré-
sére kiemelten foglalkozik a magáner-
dô-gazdálkodással. Az alakuló ülésen
megjelent 40 magánerdô-gazdálkodó
Farkas László erdômérnököt választotta

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló
2000. november–december

elnöknek, Szalczer Antalt és Könnyû
Istvánt alelnököknek, Mócz András er-
dômérnököt titkárnak és dr. Markó
Lászlónét titkárhelyettesnek. A megje-
lent magánerdô-gazdálkodók közvetle-
nül 36 000 ha erdôt képviselnek.

*
Szt. István király szobrának avatása

a ZALAERDÔ Rt.-nél, Budafán (XI. 23.)
A Budafai Arborétumban Nógrádi László
közlekedési és vízügyi miniszter, a kör-
zet országgyûlési képviselôje avatta fel a
fából készült szobrot, a ZALAERDÔ
megalakulásának 30. évfordulóján, a ke-
resztény magyar államalapítás millenniu-
mának tiszteletére. Az ünnepségen
Egyesületünket Ormos Balázs fôtitkár
képviselte (részletes beszámoló készül).

(Fotók: Ormos Balázs)
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Magánerdô-gazdatanfolyam (XI.
24–25.) Az OEE Szombathelyi Helyi
Csoportja, Bejczy Péter titkár szervezé-
sében, az AMC támogatásával, már má-
sodik alkalommal került megrendezés-
re a Magánerdô-gazdatanfolyam. A
nyugati régióban szervezett tanfolya-
mon közremûködtek még a Soproni és
a Zalai Csoport tagjai is. A hét helyen
rendezett, kétnapos tanfolyamon az
elôadások mellett a napi munkát
könnyítô írásos segédletek is kiadásra
kerültek. A rendezvénysorozatot Sop-
ronban Ormos Balázs fôtitkár nyitotta
meg.

*
Barátossy Gábor, az EH elnöke fo-

gadta Káldy József elnökünket és dr.
Folc Tóbiás szakosztályelnököt. (XII. 4.)
A megbeszélésen értékelték az együtt-
mûködést, az Oktatási Szakosztály ké-
réseit és érintették az OEE Információs
Központja kialakításának tennivalóit.

*
Dr. Illés Zoltán, a Környezetvédelmi

Bizottság elnöke Sopronban (XII. 4.) A
helyi Castanea környezetvédô szerve-
zet meghívásának tett eleget az elnök.
Elôadásában bemutatta a környezetvé-
delem hazai és nemzetközi feladatait
és nehézségeit. Egyesületünk fôtitkára
az alkalmat kihasználva kérte az el-
nököt, hogy az erdôkre és a Környe-
zetvédelmi Minisztériumon belül a ter-
mészetvédelem pénzügyi támogatásá-
ra több pénzeszközt biztosítsanak a
következô évek költségvetéseibôl. Az
elnök javasolta személyes megbeszélé-
sen a téma további részletes megvitatá-
sát.

*
Erdôkárok elhárításának támogatá-

sa (XII. 6.) A Parlament Mezôgazdasági
Bizottsága tárgyalta Egyesületünk és az
Erdészeti Albizottság vezetôjének mó-
dosító indítványát a költségvetéssel
kapcsolatban. Az erdôkárok elhárításá-
nak támogatására 2001-re 324,1, 2002-
re 360 millió Ft támogatást ír elô a költ-
ségvetés. Az elmúlt idôszak megnöve-
kedett erdôkárainak felszámolására,
pénzügyi támogatására 1-1 milliárd Ft
beállítását javasoltuk. A Kormány eluta-
sítása után, a képviselôk többsége nem
szavazta meg a javaslatot. Ezzel a követ-
kezô két évben nem fog nôni az erdô-
károk elhárításának támogatására ren-
delkezésre álló keret. A jelenlegi keret
kihasználása végett a támogatási rende-
let módosítása válik szükségessé.

*
Farkas László, a Magán Erdôgaz-

dálkodók PTT elnöke látogatása az

OEE-ben (XII. 6.) Az elmúlt hónapban
alakult Tanács elnöke a további tenni-
valókat beszélte meg Káldy József elnö-
künkkel és Ormos Balázs fôtitkárral. A
felek megállapodtak abban, hogy 2001
február elsô felében tartják következô
tagsági ülésüket. Erre a rendezvényre
összegyûjtésre kerülnek a legfontosabb
tennivalók, melyek közül kerül kivá-
lasztásra az a néhány legfontosabb, me-
lyet következetesen meg kell oldani a
közeljövôben. A magánerdô-gazdálko-
dókat naponta érintô gondok mellett
szóba került a létszám további bôvítése,
a WOOD-TECH-en való megjelenés, az
erdôtelepítési programmal kapcsolatos
országos felmérés, az állami és a ma-
gánerdô-gazdálkodók érdekeltségi ala-
pon való együttmûködésének lehetsé-
ges területei, az oktatás és továbbkép-
zés fontossága.

*
Dr. Skultéty Sándor KÖM közigazga-

tási államtitkár fogadta fôtitkárunkat
(XII. 6.) A megbeszélés témája az elmúlt
hónapban Gödöllôn tartott szakmai ta-
nácskozáson elhatározott feladatok
végrehajtása volt. Egyesületünk kezde-
ményezô szerepet  vállalt, hogy a ter-
mészetvédelem és az erdôgazdálkodás
területén dolgozók jobban megismerve
egymás tevékenységét, hivatalos állás-
pontjait, a napi munkában jobban
együttmûködjenek a közös érdekeltség
mentén. A természet védelmérôl szóló
törvény végrehajtási rendeleteinek elfo-
gadtatása területén folynak a tárgyalá-
sok. Több nemzeti park igazgatója, er-
dôgazdasági vezérigazgatók és erdé-
szeti hatósági kollégák ültek már egy
asztalhoz, hogy helyi szinten egyeztes-
sék a közeljövô tennivalóit, a közös fel-
lépés lehetôségeit. Egyesületünk egy-
éves program keretében kívánja a ter-
mészetvédelem és az erdôgazdálkodás
területén lévô gondok feloldását segíte-
ni. A gödöllôi tanácskozás után megtar-
tottuk az erdôgazdasági erdészetveze-
tôk hasonló témában rendezett összejö-
vetelét, jövô évben a Bedô- és Kaán-dí-
jas kollégáink véleményét kérdezzük
meg a témában, majd az értékelést a
soproni WOOD-TECH alkalmával ren-
dezendô nemzetközi konferencián
tesszük meg.

*
Orbán Viktor miniszterelnök a Parla-

ment november 12-i ülésén kérdésre
válaszolva bejelentette, hogy a privati-
zációnak vége, az egy korszakhoz kap-
csolódott. A tartós állami tulajdonban
lévô mezôgazdasági részvénytársasá-
gok eladása nem privatizációs tevé-

kenység. Az eladással nem a külföldi
befektetôk és hazai pénzemberek kezé-
be kerülnek a hazai mezôgazdaság
szellemi és gyakorlati erejét adó társasá-
gok, hanem szakmai befektetôk, a me-
zôgazdaságban dolgozók és a társasá-
goknál dolgozók juthatnak hozzá a va-
gyonhoz. A miniszterelnök elmondta
azt is, hogy a Kormány megszünteti az
ÁPV Rt.-t és a tartósan állami tulajdonba
sorolt cégek vagyonát a Kincstárhoz,
más szervezetekhez sorolják, illetve ér-
tékesítésre szánják. A koncepció kiala-
kítása folyamatban van és rövidesen
nyilvánosságra kerül.

*
Az Állami Számvevôszék vizsgálatot

végzett a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium pénzügyi-gazdasá-
gi tevékenységérôl, a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság vagyonkezelô és hasznosító
tevékenységérôl és az állami erdôva-
gyon mûködésérôl, vele történô gazdál-
kodásról. A jelentés augusztusban jelent
meg „Jelentés az erdôgazdálkodás ellen-
ôrzésérôl” címmel, mely vizsgálat anya-
ga olvasható az Országgyûlés számító-
gépes hálózatán és az interneten
(http://www.asz.gov.hu/ASZ/jeltar).

Régióértekezlet erdészet-
vezetôk, erdészeti igazga-

tók részvételével
Egyesületünk 1998–2002. évi program-
jának megfelelôen évente két alkalom-
mal találkozik a tagság különbözô cso-
portjaival. Az elmúlt idôszakban a hat
régióban volt találkozó az erdôgazda-
sági vezérigazgatókkal, titkárokkal, a
kerületvezetô és magánerdôben dolgo-
zó erdészekkel. E program keretében
hirdettünk találkozót az erdôgazdasá-
gok erdészetvezetôinek, erdészeti igaz-
gatóinak (XII. 7.). A harminc fô meghí-
vott vezetôbôl tizenhatan jelentek meg,
tizenkét erdôgazdaságtól. Elôször
Káldy József elnökünk tájékoztatta a je-
lenlévôket az Egyesület tevékenységé-
rôl. A résztvevôk láthatóan kevésbé
voltak tájékozottak a végzett munkáról,
többen most voltak elôször az Egyesü-
let budapesti központjában. Elnökünk
kérte a jelenlévôk javaslatait és kritiká-
ját a végzett munkáról és a programban
megfogalmazottakról. Élénk eszmecse-
re bontakozott ki az erdészeteket köz-
vetlenül érintô, de nem feltétlenül a na-
pi termeléshez kapcsolódó problémák-
ról. Üdvözölték a lehetôséget, hogy vé-
leményüket külsô fórumon fejthetik ki.
Örültek a lehetôségnek, hogy az ország
különbözô területeirôl érkezett erdé-
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szetvezetôk találkozási lehetôséghez
jutottak, hiszen többen nem is ismerték
egymást. Többen felvetették az orszá-
gos erdôtelepítési programmal kapcso-
latos tennivalókat. Segítséget ajánlottak
a magánerdô-gazdálkodók erdôtelepí-
tésének szakszerû végrehajtása végett.
Szükségesnek tartják a földrészletek
határainak rendezését, hogy a föld-
használat összehangolt legyen (tavak
létesítése, erdôtelepítés, erdôsávok ki-
alakítása stb.). Kiemelten hangsúlyoz-
ták a lopások elleni védekezés problé-
máját, a mezôôri (erdôôri?) tevékeny-
ség kiterjesztését, a szemét erdôben va-
ló elhelyezése elleni áldatlan küzdel-
met. A közfeladatok ellátáshoz köz-
pénzekre van szükség és megfelelô,
hatékony kommunikációra. Erre jó pél-
da az erdészeti erdei iskola program, az
„Ember és az erdô” videosorozat. Az
erdôgazdaságok a területükön lévô
közjóléti objektumok rendbetételével,
bôvítésével, az erdészeti arborétumok
megfelelô szintû kezelésével tudnak
sokat tenni. Természetesen ehhez köz-
ponti források elengedhetetlenek. A
szemét eltakarításának programja fon-
tos kapcsolódási pont más ágazatok-
kal, a kommunikáció egy lehetséges te-
rülete, EU-csatlakozásunk egyik ki-
emelt feltételeként emlegetik. Jó példa-
ként szolgál, hogy egyik erdôgazdasá-
gunk a helyi önkormányzattal össze-
fogva, konténerek kihelyezésével sike-
resen szorította vissza az illegális sze-
mét lerakását. Javaslatként hangzott el,
hogy erdôtörvényünk több helyen
megérett a módosításra, Egyesületünk
a feladatot vegye fel programjába. Az
Erdészeti Lapokkal kapcsolatosan álta-
lános véleményként fogalmazódott
meg, hogy javult a színvonala. Javasol-
ják, hogy a technikusoknak szóló cik-
keket szorgalmazza a szerkesztôség,
ilyenek például a kerületek nagysága és
a feladat összehangolása, az alföldi, a
domb- és hegyvidéki erdôgazdálkodási
tényezôk tisztázása, a talaj-elôkészítési
módok alkalmazása és szükségessége,
hagyományos kerületvezetés, szakosí-
tott kerület, vállalkozó erdész problé-
maköre, erdészekrôl interjú, akik letet-
ték a névjegyüket valamely szakterüle-
ten (fahasználat, erdômûvelés stb.) és
másoknak tanulsággal, tapasztalatokkal
szolgálhatnak. A hasonló jellegû cikkek
megjelenéséhez szükség van a gyakor-
latban lévô kollégák írásaira vagy a fô-
szerkesztô felé való jelzésre, aki az in-
terjút elkészíti, a cikket megírja.

Az összejövetel további részében dr.
habil. Koloszár József egyetemi tanár

tartott vitaindító elôadást a természetvé-
delem és az erdôgazdálkodás idôszerû
kérdéseirôl. Többek között kifejtette,
hogy az erdôgazdálkodásunk elfogad-
tatásáról van szó, melyhez hatéko-
nyabb kommunikációra van szükség.
Erdészeti tevékenységünket közérthetô
módon kell a nem szakmai közvéle-
mény elé tárni. A természetközeli erdô-
gazdálkodás kívánatos erdôgazdálko-
dási irány, de a szakembereknek tisztá-
ban kell lenniük a természeti adottsága-
inkból adódó korlátokkal is. Ismertté
kell tenni, hogy erdôgazdálkodni kell,
mert a lakosság évente egy köbméter
fát igényel, használ fel fejenként. Ez a
tény már egyre jobban tudatosul a köz-
véleményben, de a fához való hozzáju-
tás, az erdôgazdálkodás hogyanja még
nem tisztázódott kérdés. A résztvevôk
között az erdôgazdálkodás mikéntjérôl
kevésbé, inkább a társadalommal való
erdészeti kommunikáció témakörérôl
szólt a vita.

A résztvevôk hasznosnak találták az
összejövetelt, mely rendszeressé tehe-
tô.

Elnökségi határozatok
(2000. december 7.)

Az elnökségi ülésen jelen volt tíz fô, egy
fô kimentését kérte, az elnökség hatá-
rozatképes volt.

15/2000. (december 7.) sz. határozat
A Magán Erdôgazdálkodók Pártoló

Tagi Tanácsának megalakulását az el-
nökség jóváhagyja. Egyhangú (szava-
zott 10 fô).

16/2000. (december 7.) sz. határozat
A Tanúsítási Rendszerek Szakosztá-

lyának megalakulását az elnökség jóvá-
hagyja. Egyhangú (szavazott 10 fô).

17/2000. (december 7.) sz. határozat
Az elnökség megbízza Répászky

Miklós alelnököt és Ormos Balázs fôtit-
kárt, hogy a magánerdô-gazdálkodás
területén dolgozó erdészek és könyve-
lôk részére szóló oktatást, tájékoztatást
az FVM Erdészeti Hivatal támogatásával
szervezze meg. Egyhangú (szavazott 10
fô).

18/2000. (december 7.) sz. határozat
Az Országos Erdészverseny további

bonyolításával az Oktatási Szakosztályt,
dr. Viharos Zsolt alelnököt és Puskás
Lajos elnökségi tagot bízza meg az el-
nökség. A verseny idôpontja, a 2002.
évi Vándorgyûlés elôtti idôszak. Egy-
hangú (szavazott 10 fô).

19/2000. (december 7.) sz. határozat
Az Erdészeti Lapok további megújí-

tásaként a 2001. évi lapszámok 8 színes

lappall – összesen 16 oldal – bôvülnek.
Egyhangú (szavazott 10 fô).

Káldy József elnök az ülés elôtt kö-
szöntötte Riedl Gyulát, könyvtárunk
vezetôjét. Megköszönte azt a fáradtsá-
got nem kímélô, emberfeletti munkát,
melyet a könyvtár költöztetésével és új-
ra berendezésével elvégzett. A kilen-
cedszer költöztetett könyvtár elrende-
zése, kialakítása sugallja fô gondozójá-
nak szeretetét és gondoskodását, me-
lyet elnökünk külön is elismert. Elis-
merte a közvetve résztvevô kollégák
munkáját is.

Az elnökség meghallgatta Ormos Ba-
lázs fôtitkár tájékoztatóját az Egyesület
pénzügyi gazdálkodásáról.

Barátossy Gábor FVM EH-
elnök kérésére, a 2001–2.
évi erdészeti támogatások
ügyében, a szakosztályok
véleménye alapján meg-
küldött OEE javaslatok

2000. november 7-i levelében történt
felkérését köszönettel vettük, melyben
a 2001–2002. évi költségvetés tervezé-
sével kapcsolatban, az erdôfenntartási
járulék befizetési és nettó módon törté-
nô elszámolásának rendjéhez, valamint
az állami támogatások rendszeréhez
kér javaslatokat. Egyesületünk a meg-
kérdezett szakosztályok véleményét fi-
gyelembe véve, javaslatait az alábbiak-
ban adja meg.

1. Az erdôk fenntartása, felújítása,
bôvítése társadalmi érdek, melybôl bi-
zonyára ki akarja venni a részét a társa-
dalom is a politikán keresztül, mivel be-
le is kíván szólni ezekbe a folyamatok-
ba. Az erdészeti közcélú feladatok álla-
mi bevételi forrását, közös erôfeszíté-
sek árán folyamatosan növelni kell, a
nem állami bevételi forrást (Erdôfenn-
tartási Alap) pedig folyamatosan célsze-
rû csökkenteni. Az állami források sta-
bilitása esetén a megszüntetését is fel
lehetne vetni.

2. A likviditási zavarok elkerülése
miatt a nettó elszámolású járulékrend-
szer kialakításánál az idôbeni ütemezés
kiemelt kérdés.

a) Az elszámolási szakasz a naptári
negyedév lenne, az elején érkezne a tá-
mogatás, a végén kellene befizetni a já-
rulékot. Ebben az esetben a rendszerbe
garanciák is beépíthetôk, ha nem ké-
szült el az erdôsítés, fakitermelés stb., a
ki- vagy befizetés módosítható. A ne-
gyedik negyedévben végelszámolás ké-
szíthetô. A késleltetett befizetés indoka-



ként az elhúzódó kereskedelmi fizetési
gyakorlat hozható fel. Az erdôgazdál-
kodás tartamosságát akkor nem veszé-
lyezteti az új pénzügyi elszámolási
rendszer, ha a támogatás két-három hó-
nappal megelôzi az elvonást.

b) A likviditási gondok megelôzése
végzett a támogatásokat legalább 15
nappal korábban kapja meg a gazdál-
kodó. Az erdôfenntartási járulék idôará-
nyos részét kell (25%) befizetni a költ-
ségvetés alapján 3 alkalommal (április
15., július 15., október 15.), a negyedik
részletet pedig január 31-ig a végelszá-
molás alapján.

3. A támogatás utalásánál figyelem-
mel kell lenni az erdészeti munkák
idôbeni ütemére. Ezért a támogatáso-
kat nem idôarányosan kell utalni, ha-
nem a költségvetés alapján márciusig
lehívható a támogatás 40%-a, júniusig
újabb 40%-a, szeptemberig pedig a
fennmaradó 20%. A végelszámolás
alapján a költségvetéstôl való eltérést
kell rendezni.

4. Arra az esetre, ha valamilyen ok-
nál fogva a támogatás késôbb érkezik, a
befizetésre legyen hasonló idejû halasz-
tó hatály.

5. Biztosítékot kell beépíteni, hogy
az ágazatból befizetésre kerülô pénz
kerüljön is vissza, ellenkezô esetben tô-
kekivonás történik.

6. Meggondolandó az állami és ma-
gánerdô-gazdálkodás rendszerének kü-
lön szabályozása. Az állami vonalon
adott az ellenôrzés és ráhatás a befize-
téseket illetôen. Ugyanakkor ez a ma-
gánerdô-gazdálkodókra nem mondha-
tó el. Fennáll a veszélye, hogy az elô-
legben felvett összeg után a kifizetések
nem hajthatók be.

7. Az erdôtelepítésre, az erdôszer-
kezet-átalakításra és a fásításra igé-
nyelhetô támogatásokra vonatkozó
pályázati felhívás 2.2 pont d) alpontját
a következôk szerint javasoljuk módo-
sítani:
„d) a szociális, üdülési, oktatási, is-

meretterjesztési és közönségkapcsolati
célt szolgáló mûszaki létesítmények és
berendezések létesítéséhez.”

Az erdészeti közcélú feladatok támo-
gatására vonatkozó pályázat 3. pontjá-
nak g) alpontját a következôk szerint ja-
vasoljuk módosítani:
„g) az erdészeti közönségkapcsola-

tok kiépítését szolgáló Erdészeti Erdei
Iskolák és információs központok mû-
ködtetéséhez, az erdô és az erdôgazdál-
kodás bemutatását szolgáló kiadvá-
nyokra, ismeretterjesztô mûsorokra,
elôadásokra, tájékoztatókra.”

A 2000. évi Erdészettörté-
neti pályázat eredményei

Az Erdészeti Lapok 2000. áprilisi számá-
ban (110. oldal) az ezredforduló és az
1000 éves magyar államiság tiszteletére
jeligés Erdészettörténeti Pályázatot hir-
dettünk meg „Erdészek a történelem vi-
harában” címmel, azzal a céllal, hogy
néhány példán keresztül megpróbáljuk
bemutatni azt a hôsies munkát, mellyel
az erdészek járultak hozzá hányatott
sorsú országunk építéséhez.

Jobban örültünk volna, ha felhívá-
sunk elsôsorban a nyugdíjas kollégák
körében nagyobb érdeklôdést vált ki,
és az erdészet múltbeli emlékeinek
összegyûjtésébe minél többen bekap-
csolódnak. Igaz, hogy a meghirdetett
pályadíjak mindegyikét nem tudtuk ki-
adni, viszont a pályázatra így is beérke-
zett néhány értékes és figyelemre méltó
munka.

A bíráló bizottság döntése alapján:
I. díjban részesült: Fuják József

(Veszprém): Akik oktattak és nevel-
tek... (Sopron, 1943–1949) címû dolgo-
zata. A szerzô a címben megjelöltnél
szélesebb körû célt tûzött maga elé,
tudniillik az erdészeti felsôoktatás el-
vesztése után a gyökértelenné, honta-
lanná vált fôiskolát Sopronban életre
keltették és nemzetközi mércével mér-
ve is magas színvonalra emelték. Egy
régi mondás szerint nevelni oktatással,
szoktatással és személyes példamuta-
tással lehet.

Régi professzoraink oktatásának
színvonalát szakmai publikációk sora
és tudományterületükön kivívott elis-
meréseik bizonyítják. A tanulmányi kö-
vetelmények magas színvonalú szá-
monkérésével olyan tanítványokat ne-
veltek, akik más szakterületre vagy kül-
földre kerülve is kiválóan megállták he-
lyüket. Mindennél fontosabb azonban
az a személyes példamutatás, amellyel
emberségre, helytállásra buzdították a
rájuk bízott ifjúságot. A szerzôre is pro-
fesszorainak emberi tulajdonságai tet-
ték a legmélyebb benyomást. Az életraj-
zok száraz tényszerû adatait sok kedves
anekdotával, jellemzô történettel teszi
élôvé, életszerû emléket állítva ennek a
jelentôs professzornemzedéknek.

A II. díjat dr. Járási Lôrinc (Miskolc):
Lillafüred, nyaralótelep és Palota Szálló
címû dolgozata nyerte el. 2000-ben volt
hetven éve annak, hogy 1930. június 8-
án megnyílt a lillafüredi Palota Szálló.
Ez az építkezés a 20. század elsô har-
madának legnagyobb erdészeti jellegû
fejlesztése volt, melynek során egy pél-

damutatóan kivitelezett, gyönyörû nya-
ralóhely jött létre. A szálló építését ren-
getegen ünnepelték vagy bírálták párt-
állástól függôen, a szocializmus évtize-
dei alatt azonban illô volt kárhoztatni az
uralkodó osztály ezen luxus beruházá-
sát. Az összegyûjtött számtalan korabeli
dokumentum megvilágítja a valós té-
nyeket, melyek szerint a Palota Szálló
építése és a környezô nyaralótelep ki-
alakítása élô példát mutathat a mai ré-
gió fejlesztési törekvéseknek is. Az
összeállított kitûnô anyag megérdemel-
né, hogy egy Lillafüredrôl szóló idegen-
forgalmi, helytörténeti könyvben meg-
jelenjen.

III. díjat nyert: Apatóczky István (Bu-
dapest): A kísérleti telep ostromgyûrûje
címû dolgozata, melyben a szerzô em-
léket állít a Budakeszi Erdészeti Kísérle-
ti Telepen 1956. november elején tör-
ténteknek.

Ugyancsak III. díjat kapott Bognár
Miklós (Soponya): A Sárszentágotai er-
dôk története címû munkája. A dolgo-
zat megörökíti erdész elôdeink hôsies
tájformáló munkáját, melynek során
1940-tôl kezdôdôen, Sárszentágota ha-
tárában a semmibôl közel 600 hektár
környezetet gazdagító értékes erdôállo-
mányt hoztak létre. Ilyen jellegû törté-
neti áttekintést az ország szinte vala-
mennyi erdejére vonatkozóan tanulsá-
gos lenne összeállítani.

A 2000. évi pályázat résztvevôinek
szívbôl gratulálunk és valamenny-
iüknek további sikeres erdészettörténe-
ti munkásságot kívánunk.

A bíráló bizottság nevében az Erdé-
szettörténeti Szakosztály titkára:

Béni Kornél

A kecskeméti helyi 
csoport életébôl

Magyar Tudomány Napja, Tudomá-
nyos Fórum

Az MTESz Bács-Kiskun Megyei Szer-
vezete ez évben immár negyedik alka-
lommal szervezte meg (2000. nov. 3.) a
Magyar Tudomány Napja alkalmából
megyei rendezvényét, amely ez évben
a megtisztelô „Millenniumi” jelzôvel
egészült ki.

A megyei MTESz-szek ez a rendez-
vénye mindig kiemelt jelentôségû,
ugyanis éppen a Bács megyei szervezet
volt az, amely a tudomány napi ünnep-
ségek gondolatát felvetette, ennek
alapján kerül sor évente a Magyar Tu-
dományos Akadémia megalapítása
napjának évfordulóján (1825. nov. 3.)
1977 óta a Magyar Tudomány Napjának

Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 1. szám (2001. január) 27


