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JEGYZÔKÖNYV
az OEE 2002. május 14-én, 10.00

órától tartott Küldöttközgyûlésérôl, 
melynek helyszíne az Egyesület

volt Székházának küldöttközgyûlé-
si terme, a mai Gazdasági Miniszté-

rium, 331. sz. terme.
Budapest, Alkotmány u. 6. sz.

Káldy József elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket. Ünnepi alkalom-
ként jelölte meg az alkalmat, hiszen a
150 éves erdészeti múltat ünneplô ese-
mény után, ismét volt Székházunkban
tarthatunk rendezvényt, hozhatunk
döntéseket. A helyiség egyesületi szel-
lemének sugárzása segíti munkánkat.
Külön köszöntötte a közgyûlésen meg-
jelent Riedl Gyula könyvtárvezetôt,
tiszteletbeli tagot és Farkas Lászlót, az
Egyesület Magán Erdôgazdálkodási
Pártoló Tagi Tanács elnökét. Megálla-
pította a jelenléti ív alapján, hogy a
közgyûlés határozatképes, megjelent
46 fô küldött.( A közgyûlésen az aláb-
bi tagtársak jelentek meg: Elnökség:
Káldy József, Répászky Miklós, Állandó
meghívott: Kolozsvári Ákos, Farkas
László, Ormos Balázs, Pápai Gábor,
Mester Gézáné, Küldöttek: Dudás Pál,
Gerner Gábor, Hofmann Mátyás,
Ripszám István, Sere Ferenc, Halápi
Nándor, Jung László, Pallagi László,
Ipsits Lajos, Greguss László, Bolla Sán-
dor, Máté Zoltán, Bognár Gábor, Sza-
bó Tibor, Zachar Miklós, Szuromi
László, Cserép János, Bak Julianna,
Hornyánszky Antal, Tihanyi Gyula,
Gyergyák Lajos, Major László,
Szaniszló Gábor, Marosi György, Ró-
nai Ferenc, Roth Matthaea, Oláh Ti-
bor, Kisteleki Péter, Vadas Ferenc,
Vigh István, dr. Pethô József, Bejczy
Péter, Illés Péter, Antli István, Kupás
Deák Zoltán, Schumacher István,
Szamosfalvi Károly, Kertész József,
Baloghné Váradi Éva, Vissi Géza,
Herpay Zsuzsanna, Czirok István,
Virágh János, Palatitz Ferenc, dr. Ba-
lázs István, dr. Bordács Sándor; Egye-
sületi munkatárs: dr. Sárvári János)

Jegyzôkönyvvezetônek Mester Gé-
zánét, jegyzôkönyv hitelesítôknek Ker-
tész Józsefet (egy fô tartózkodás) és Vi-
rág Jánost kérte fel az elnök, akiket a
küldöttközgyûlés egyhangúan megsza-
vazott. A szavazatszedô bizottság elnö-
kének Tihanyi Gyulát, tagjainak Bejczy
Pétert (egy tartózkodás) és Sere Feren-

cet jelölte, akiket a küldöttközgyûlés
egyhangúan megszavazott.

Káldy József elnök ismertette a napi-
rendi pontokat. Bejelentette, hogy az
egyebek napirendi pont keretében ke-
rülnek felavatásra volt Székházunk kül-
döttközgyûlési terme ajtajának két olda-
lán elhelyezett emléktáblák. Megkö-
szönte a kisalföldi kollégák faragását. A
meghirdetett napirendi pontokban mó-
dosítást senki sem kezdeményezett.
Káldy elnök ezek után a küldöttköz-
gyûlést megnyitotta.

Bevezetôként megemlékezett a volt
Székházunkban legutóbb tartott köz-
gyûlésrôl, mely ismertetôt Riedl Gyula
és dr. Sárvári János állították össze. E
szerint a legutolsó közgyûlés 1948. de-
cember 19-én került megtartásra. En-
nek keretében Sébor János elnök rövid
visszapillantást tett az Egyesület meg-
újhodásáról, melynek eredménye,
hogy az erdészek (nem mérnökök)
nagy számban léptek be az Egyesület-
be. Jablánczi Sándor titkár számszerû
adatokkal világította meg az Egyesület
fejlôdését, megállapította, hogy az Er-
dészeti Lapok kellô súllyal teszi lehe-
tôvé a szakmûveltség emelését. Meg-
említette, hogy az Egyesület felelôs-
ségteljes munkáját fenyegeti, hogy a
Székházát az Országos Tervhivatal sa-
ját céljaira kívánja lefoglalni. Az ôsi ott-
hon elvesztése nemcsak erkölcsi káro-
sodást jelent, hanem anyagi szempont-
ból is súlyos csapás. Ezen a közgyûlé-
sen választották elnöknek dr. Haracsi
Lajos egyetemi tanárt.

Káldy József elnök megköszönte a
küldöttek négyéves munkáját. Elmond-
ta, hogy az elmúlt ciklusban az egyesü-
let vagyona gyarapodott, emelt fejjel
adják át a munkát a következô elnök-
ségnek, majd szólt az elmúlt idôszakról.
Az elnökség szolgált egyesületi ügye-
ket, a magyar erdôgazdálkodást, az er-
dészeti politikát, egymás tiszteletben
tartásával. Köszönte az önzetlen mun-
kát. Ormos Balázs fôtitkár munkájáról
elmondta, hogy új szerep az alkalma-
zott fôtitkár, jó volt a felismerés, új lehe-
tôségek nyíltak, jó vezetéssel, szorga-
lommal, kitartással végezte munkáját.
Az Erdészeti Lapok, Pápai Gábor fô-
szerkesztô, dr. Szikra Dezsô SZB elnök
vezetésével, a régióértekezleteken
adott információk beépítésre kerültek a
lapokba, életben tartották, megújították

az Erdészeti Lapok szellemét. A titkár-
ság, Mester Gézáné (Juci), Kovács Gyu-
láné (Erzsike) szorgalmuk, szolgáltatá-
suk segítette az egyesületi élet össz-
hangját. A negyvenmilliós forgalom
százhúszmillióra növelésének kezelése
is az ô feladatuk volt. Megköszönte
munkájukat.

Elsô napirendi pontként a 2002. évi
egyesületi kitüntetések elôterjesztése,
megvitatása és jóváhagyása követke-
zett. A javaslatokat Répászky Miklós al-
elnök, a Díjbizottság tagja terjesztette
elô, majd a küldöttek szóltak a kitünte-
tésre javasoltak mellett, melyet a titkos
szavazás követett. A szavazatok szám-
lálása idejére Káldy József elnök fel-
kérte Ormos Balázs fôtitkárt a második
napirendi pont elôterjesztésére, mely
az Egyesület 2001. évi közhasznúsági
jelentésérôl és pénzügyi befektetésérôl
készült beszámolóról, valamint a 2002.
évi pénzügyi tervérôl és befektetési
tervérôl szólt. A fôtitkár nehéz, de
eredményes évrôl számolt be. A beszá-
molót és tervet írásban elôre megkap-
ták a küldöttek. Az összefoglalóban el-
hangzott, hogy a gazdálkodás rende-
zett és kiegyensúlyozott volt, melyet a
tartalékpénzek idôleges igénybevétele
segített, hiszen a megnyert pályázatok
pénzének nagy része (8361 eFt) álta-
lunk ismeretlen okok miatt nem került
kifizetésre a tárgyévben. Mint elhang-
zott, a bevételek (terv: 52 450 eFt,
tény: 58 059 eFt) és a kiadások (terv:
49 470 eFt, tény: 57 296 eFt) is tervezett
felett valósultak meg, az Egyesület va-
gyona 763 eFt-tal nôtt. A tervtôl való
eltérést alapvetôen az elôre nehezen
tervezhetô külföldi tanulmányutak be-
vétele és kiadása jelentette, melynek
eredményeként a korábbi 500 eFt-tal
szemben, 2658 eFt eredményt sikerült
elérni. Az egyesület mûködési költsé-
gei a tagsági igények kielégítéséhez
igazodtak, a többletköltségek fedeze-
tét pályázatokból sikerült biztosítani,
mely utóbbiak összege 15 807 eFt volt.
A 2001. évi pénzügyi befektetések be-
számolójában ismertetésre került,
hogy a fent említett pályázati pénzek
ki nem fizetése miatt szükséges volt a
befektetés egy részét igénybe venni,
mely ez év áprilisában visszapótlásra
került (10 879 421 Ft). Majd beszámolt
az Egyesület 1998-2002. évi programjá-
nak 2001. évi végrehajtásáról. A 2002.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS
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évi tervekrôl szólva kiemelte, hogy
elôtérbe kerülnek az Egyesületi élet
feltételeit meghatározó feladatok. Ilye-
nek a volt Székházunk birtokba vétele,
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tár fejlesztése, az Erdészeti Lapok to-
vábbi megújítása. Továbbra is kiemel-
ten kell foglalkozni a tagsági igények
kielégítésével, az ágazati érdekképvi-
selettel a parlamenti és kormányzati te-
rületen. A tervezés és végrehajtás nem
csak az egyesület központja által, ha-
nem egyre inkább a régiók nagyobb
szerepvállalása eredményeként bôvül-
jenek, hasonlóan a szakosztályok és
pártoló tagi tanácsok vonatkozásában
is. A pénzügyi terv mértéktartó, a reali-
tásokra épít, figyelembe veszi az új el-
nökség munkába állását, átnyúló terheket
nem tartalmaz. A bevételi terv 54 489 eFt.
a kiadási tervvel egyezô, tehát marad-
ványt nem terveztünk. A pénzügyi terv
teljesítésének kiemelt feltétele a tagdí-
jak maradéktalan beszedése és a sike-
res pályázati bevételek. A 2002. évi be-
fektetési terv a 2001. évi összeg 9,2%-
os inflációval növelt értéke; 12 919 754
Ft. Az új elnökség belépésekor az idô-
arányos résznek a számlán kell lenni
(6500 eFt). Végezetül megköszönte a
tagság és a vezetés segítségét a mun-
kában.

Káldy József elnök felkérte Kolozs-
vári Ákost, az FB elnökét értékelésének
megtartására. Kolozsvári Ákos elmond-
ta, hogy a célok megvalósításához sike-
rült megfelelô forrásokat találni. A mér-
legvalódiság elvét érvényesítve, módo-
síttatták a mérleget a pályázatokon
nyert, de a tárgyévben ki nem fizetett
összeggel. A 2002. évi terv eddig talán a
legmegalapozottabb fejlôdés eredmé-
nye, nincs túltervezés, de a pályázatok-
nál lehet bizonytalanság. Kérte, hogy a
2002. évi terv legyen megbontva két fél-
évre és készüljön likviditási terv is, az
elnökségi átadás-átvételt szolgálva. Az
egyesület tartalékpénzeinek értékálló-
sága biztosított. A beszámolókat és a
terveket a küldöttközgyûlésnek elfoga-
dásra javasolta. 

Káldy József elnök megköszönte az
FB munkáját, majd a 2001. évhez kérte
a hozzászólásokat. Zachar Miklós kül-
dött tett észrevételt, melyben az FVM-
hez benyújtott javaslatával kapcsolat-
ban kérte módosítani a 2. oldal harma-
dik bekezdését. Kupás Deák Zoltán
küldött az FVM EH irányába kérte az
eredményesebb pályázati lobbyzást az
Erdészeti Lapok érdekében.

A Küldöttközgyûlés a hozzászólások
után a következô határozatot hozta:

7/2002. (máj.14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2001. évi

pénzügyi terv teljesítését 16 880 eFt
mérlegfôösszeggel, 58 059 eFt árbe-
vétellel, 57 296 eFt összes ráfordí-
tással, 763 eFt adózás elôtti ered-
ménnyel fogadja el. (Jelen volt 46
fô küldött, a határozatot egyhangú-
an elfogadták.)

8/2002. (máj.14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2001. évi

befektetésekrôl szóló beszámolót
meghallgatta és elfogadta. (Jelen
volt 46 fô küldött, a határozatot egy-
hangúan elfogadták.)

9/2002. (máj. 14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés az 1998-

2002. évi egyesületi program 2001.
évi megvalósulásáról készült beszá-
molót, az észrevételek módosításá-
val elfogadja. (Jelen volt 46 küldött,
a határozatot egyhangúan elfogad-
ták.)

A szavazás után Káldy József elnök a
2002.évi tervek elôterjesztéséhez kérte
a küldöttek véleményét. Kertész József
küldött az Erdôk a közjóért Szakosztály
által elvégzett parkerdei felmérés ered-
ményét kérte felhasználni a 2002. évi
munkában, a PR tevékenységben. Dr.
Bordács Sándor küldött az Erdészeti La-
pok megújításában szorgalmazta a kor-
hû dokumentumok, történések megje-
lenítési feladatát is.

A Küldöttközgyûlés a következô ha-
tározatot hozta:

10/2002. (máj. 14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2002. évi

szöveges tervet a kiegészítésekkel, a
pénzügyi tervet 54 489 eFt bevételi
és kiadási összeggel, 0 Ft marad-
vánnyal fogadja el. (Jelen volt 46 fô
küldött, a határozatot egyhangúan
elfogadták.) 

11/2002. (máj. 14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2002. évi be-

fektetési tervet 12 919 754 Ft árfo-
lyamértékkel, fogadja el azzal, hogy
félévkor, az új elnökségnek legkeve-
sebb 6500 eFt összeggel kell átadni.
(Jelen volt 46 fô küldött, a határoza-
tot egyhangúan elfogadták.)

A következôkben Tihanyi Gyula sza-
vazatszedô bizottság elnöke ismertette
az egyesületi kitüntetésekre leadott sza-
vazatok eredményét. Elmondta, hogy
már az elsô forduló sikeres volt, mert a
szükséges szavazatokat megkapták a
jelöltek.

Bedô Albert Emlékérem:
Rádi József 39 szavazat
Pápai Gábor 36 szavazat
Dr. Pethô József 34 szavazat

Kaán Károly Emlékérem:
Dr. Mátrabérczi Sándor 34 szavazat
Papp László 34 szavazat
Dr. Rácz József 34 szavazat
Elismerô Oklevél: Bejczy Péter, Bu-

rai Csaba, Detrich Miklós, Dr.
Ghimessy László, Emmerlingné
Köhler Marietta, Fáczányi Ödön, Fir-
bás Nándor, Kurucz Béla, Lutonszky
Zoltán, Medvecz Gábor, Mezô Imre,
Mogyorósi József, Palaczki Józsefné,
Roth Matthaea, Somlai Dénes,
Újváriné dr. Jármai Éva, Zachar Mik-
lós (mind 46 szavazattal).

Káldy József elnök gratulált a kitün-
tetetteknek, megköszönte munkájukat. 

Következô napirendként az Egyesü-
let emblémájának és levelezési arcula-
tának elfogadása került fôtitkári elôter-
jesztésre. A helyszínen bemutatott emb-
léma és levelezési arculat többfordulós
elnökségi és tagsági véleménykérés, ja-
vaslatok alapján került kialakításra, fi-
gyelembe véve a 150 éves egyesületi
múlt megjelenítését. Rövid vélemény-
csere után határozathozatalra került
sor. Káldy József elnök külön szavaztat-
ta meg az embléma és a levelezési arcu-
lat kialakítását.

12/2002. (máj.14.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés az Egyesület

emblémáját és levelezési arculatát a
következôk szerint fogadja el: az
ünnepi embléma kör alakú, körben
vörös sávval, melyet mindkét olda-
lán arany csík szegélyez, a vörös
sávban, arany betûkkel felírt követ-
kezô szöveggel: „ORSZÁGOS ERDÉ-
SZETI EGYESÜLET”, „1866”, közé-
pen fehér mezôben sötétzöld er-
dészcsillaggal, arany szegéllyel, az
alsó két levél között „1851” szám-
mal, mely utal a 150 éves erdészeti
múltra. A jelvény azonos az emblé-
mával. A körpecsét az emblémával
azonos, de egyszínû, az erdészcsil-
lag kitöltött, de a körben feliratot
tartalmazó sáv nem. A levélpapír
tartalma változatlan, ünnepi válto-
zata színes emblémával díszített, a
hétköznapi változatban a pecséttel
azonos, egyszínû zöld. Az Alapsza-
bályt érintô módosítások ügyében a
fôtitkár járjon el. (Jelen volt 41 fô
küldött.)

Emblémára leadott szavazatok:
egyhangúan elfogadták a küldöttek. 

Levelezési arculatra leadott sza-
vazatok: igen 38, nem 3, tartózko-
dott 0.

A következô napirendi pontként
dr. Bordács Sándor küldött számolt
be a Vándorgyûlések jövôbeni szer-
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vezésérôl készült felmérés eredmé-
nyeirôl, majd Kolozsvári Ákos ismer-
tette a pénzügyi vonzatait, visszate-
kintve az elmúlt ciklusra. A vélemé-
nyek elhangzása után Káldy József el-
nök határozati javaslatot terjesztett
elô.

13/2002. (máj. 14.) sz. határozat:
A Vándorgyûlések jövôbeni

rendezési irányelvei rögzítése ér-
dekében készült felmérés a kiegé-
szítésekkel együtt az elnökségi át-
adás-átvétel jegyzôkönyvében ke-
rüljön továbbadásra a következô
elnökségnek. (Jelen volt 41 fô kül-
dött, egyhangú szavazással elfo-
gadták.)

Káldy elnök megköszönte a küldöt-
tek munkáját és bezárta Küldöttköz-
gyûlés tárgyalási szakaszát, majd az
emléktáblák felavatására került sor. A
közgyûlési terem ajtajának bal oldalán
került elhelyezésre egy 2,6 méter ma-
gas és 1 méter széles tábla, melyen fel-
kasírozásra kerültek az Egyesület
Székházának történetét bemutató
fényképek és dokumentumok másola-
tai. A másik hasonló méretû tábla az
ajtó másik oldalán került elhelyezésre,
melyen a 150 éves erdészeti múlt ün-
nepségérôl készült képek és doku-
mentumok kaptak helyet. A táblákat
elnökségi jóváhagyással, Ormos Ba-
lázs fôtitkár irányítása mellett, a SKICC
Kft. készítette el. Fatáblára került meg-
faragásra az „erdészterem” felirat,
mely a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
ajándéka volt. 

Az ünnepség keretében Glattfel-der
Béla a Gazdasági Minisztérium politi-
kai államtitkára beszédében méltatta
az Egyesület munkáját, törekvéseit,
megérti saját családi példáján keresz-
tül is, hogy az Egyesület összetartozá-
sának jelképét, a Székházat szeretnék
az erdészek birtokba venni. További
sikereket kívánva mondta el, hogy a
jövôben a 331.sz. terem, a volt köz-
gyûlési terem, az „ERDÉSZTEREM”
megnevezést kapja. Káldy József el-
nök méltatta, hogy az közgyûlés ismét
régi helyén folytathatta munkáját,
megköszönte az államtitkár úr és
munkatársainak önzetlen segítségét.

Kmf.
Káldy József

az ülés elnöke.
Mester Gézáné

jegyzôkönyvvezetô
Virág János hitelesítô

Kertész József hitelesítô

* * *

Beszámoló az OEE 
Pilisi Csoport 

2001. évi eseményeirôl

Március 10-én Erdészek, Vadászok, Mû-
vezetôk Napja a Budapesti Erdészet te-
rületén zajlott. Vagy 40 erdész-vadász
kerületvezetô önkéntesen jött el, volt
kíváncsi Kaszás András dél-pesti kerü-
letvezetô tevékenységére, aki az elmúlt
2000-es esztendôben kapta meg Az év
erdésze a Pilisi Parkerdônél kitüntetô
címet. A résztvevô kollégák, a Budapes-
ti Erdészet új központjában gyûltek
össze. Zambó Péter hcs. elnök, vezér-
igazgató köszöntötte a megjelenteket.
Rövid tájékoztatást adott a cég gazdasá-
gi eredményérôl, majd Bakon Gábor,
az erdészet vezetôje számolt be rendkí-
vül szerteágazó, sokszínû feladataikról.
Kiemelte, hogy a fôvárossal való együtt-
élés reflektorfénybe állítja tevékenysé-
gük csaknem minden mozzanatát. Er-
dôkezelésüket így sokszor, sokan az
egész ország erdôgazdálkodásának ve-
tületeként, rajtuk keresztül ítélik meg. –
A nyitó tájékoztatás után dr. Boda Zol-
tán erdômûvelési mûszaki vezetô
gondjaira bízta a terepjárós csapatot.
Budakeszin „kertek alatt”, majd az
„M0”-ás körszeleten keresztül Bp. dél-
pesti erdészkerületébe autóztunk, ahol
régi és új erdôtelepítéseket, régi telepí-
tett erdôk immár erdôfelújítását tekin-
tettük meg. Kaszás András kerületveze-
tô munkaterületét. Szívós, következetes
munkával küzd az újra erdôsített terüle-
tek védelméért, megmaradásáért. So-
roksár, Gyál peremterületein a kulturá-
latlan lakosok nemcsak a szemetet rak-
ják bizony az erdô közepébe, hanem –
számunkra felfoghatatlanul – tördelik
az 1-2 éves ültetett suhángokat. Hegyvi-
déki kollégánk, aki eddig a csülkös vad
károsítását ismerte igazán, megjegyez-
te: hiába, a Duna-Tisza közi homok, a
könnyû talajmûvelés, bizony itt a fela-
dat missziós. Jogosnak érezte az év er-
désze díj odaítélését. – A felújításra szo-
katlan, a pilisi hegyvidéki gyakorlattól
eltérô módokat láthattunk. Tarvágás
után teljes talaj-elôkészítés, tuskóirtás,
fúrás forgácsolással vagy kiemeléssel és
prizmába túrással, mintha csak a Nagy-
kunságban jártunk volna. A homokos
buckák ugyanúgy próbára tették a te-
repjárókat, mint a hegyvidéki meredek,
sáros, köves utak.

A terepi bemutató után az erdészet új
központjában az információs nagyte-
remben már várt a Kaszás család asszo-
nyainak fôztje.

Április 25-én immár tizenhatodszor

rendezte meg a PP Rt. és a helyi csoport
nagy szakmai napunkat, a Parkerdôs Je-
lölôversenyt. A versenyzôk a házigazda-
rendezô Budakeszi Erdészet kivételével
a PP Rt. 9 másik erdészetének 3-3 fôs
csapata, valamint az Ipoly Erdô Rt., a
Szombathelyi Erdészeti Rt. tapasztalat-
szerzô küldöttei és az ÁESZ Budapesti
Igazgatóságának erdôfelügyelôi voltak.
Versenyen kívül még sok mûszaki ve-
zetô és önmagát megmérô kolléga vett
részt. Gyérítések mintaterületeinek jelö-
lésén kívül erdészeti adminisztrációs,
jogi és szakmai tesztkérdésekre kellett
választ adni. Az Anna-rét szélére kikö-
zelített különbözô fafajú hosszúfák ér-
tékbecslése, hossztolása volt a szakmai
tudást összehasonlító záró feladat. A
Teremtô csodálatos idôvel, tavaszi ra-
gyogással áldotta meg az együttlévôket.

Az értékelést a válaszokat számítógé-
pes adatfeldolgozás jól bevált módszere
gyorsította. A jelölést követôen vállal-
kozók serény csapata a földre fektette a
Csépányi Péter által vezetett zsûri jelöl-
te fákat. A versenyterületre visszatérve
véleményváltás következett.

Abszolút elsô Gutbród Rezsô ÁESZ er-
dôfelügyelô helyi csoportunk tagja lett.

A Parkerdô erdészei, erdészetei kö-
zött elsô helyezést Mosonyi József ker.
vez., Bajnai Erdészet, második helye-
zést Werhi Krisztián ker. vez., Bajnai
Erdészet, harmadik helyezést Szántai
Péter ker. vez., Ráckevei Erdészet ver-
senyzôje ért el.

Csapatversenyben az elsô a Bajnai
Erdészet örökös serlegvédô, második a
Pilismaróti Erdészet, harmadik a
Ráckevei Erdészet három-három fôs
versenyzôi kaptak pénzjutalmat.

Eredményhirdetés után adta át
Zambó Péter hcs. elnök, vezérigazgató
immár harmadszor az „Év erdésze a Pi-
lisi Parkerdônél 2001” oklevéllel, szilfa
posztamensre erôsített bronz plakettel
és jelentôs pénzjutalommal járó díjat
Kókai Lászlónak, a Valkói Erdészet ke-
rületvezetô erdészének.

Május 9-én a helyi csoport kezdemé-
nyezésére Erdôgazdálkodás és a termé-
szetvédelem kapcsolata a Ráckevei Er-
dészetnél az Ócsai Tájvédelmi Körzet-
ben címû belsô szakmai találkozót szer-
vezett a PP Rt. Ráckevei Erdészete,
Iványos László erdészetvezetô és Nagy
István mûszaki vezetô kollégák.

A környék épített, történelmünk 800
esztendejét idézô büszkeségét az épen
maradt, szépen restaurált román stílusú
ócsai református templomot, majd a
mellette levô, a gólyafészkes 200 esz-
tendôs tájházat tekintettük meg elô-
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ször. Így keresztény és népi kultúránk
hagyományaival feltöltve az Ócsai Táj-
védelmi Körzet égerlápos területéhez
hajtottunk.

Az égerlápos rezervátum csodavilágá-
ban, egykor papi birtoklás idejében lápi
lecsapolás vagy éppen a víz biztosítására
szolgáló egymás felett épített, egymást
keresztezô vízszállító csatornák ôrzik a
gondolkodó, természetvédô elôdök XIX.
századi emlékét. Majd a turjános mezô
kosborai között régi idôk kézi kaszálási
ócsai szokásairól hallottunk kiselôadást
Nagy Lászlótól, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park ócsai munkatársától. Néhány km
autózás után Németh Mihály kerületve-
zetô különleges hazai és nemesnyáras,
magaskôrises túltartástól kínlódó terüle-
tére értünk. Itt a kiharcolt végvágásos
részterületeken a 80–100 cm tôátmérôjû
kôrisek tuskóin tanulmányozhattuk a fa-
rontó gombák bödönkészítô munkáját.
5–10 cm-es szijács tartotta a belül üreges-
re korhadt fákat. A TK puffer területére
esô erdôrészletben 20 évet kellett várni
az egykor mesterségesen ültetett fák vá-
gásengedélyére. Ezzel a túlzó természet-
védelemmel mi, gazdálkodó erdészek
nem értettünk egyet. Ócsáról a Csepel-
sziget déli csücskébe látogattunk, ahol
erdôt, fát kedvelô emberek csodaerdejé-
ben barangoltunk. A Duna hordalékot
remekül hasznosító elôdeink, Makád dé-
li határában a Kis-Dunaág mellett ültették
közel 100 évvel ezelôtt azt a feketediós,
kocsányos tölgyes állományt, ahol egyik-
másik törzs mellmagassági átmérôje
meghaladja az 1 métert. Tövébe állva, ka-
lapot emelve beleszédül a látogató, ha a
20 m körüli hengeres ágtiszta, dór osz-
lopra emlékeztetô törzs mentén a korona
tetejét keresi. Teremtô és az alkotó em-
ber csodája az az erdô.

Makádról hazafelé tartva szép, köve-
tendô példáját láttuk a kárpótlási szántó-
föld hasznosításának. A rendkívül jelen-
tôs, gyors fatömeg-gyarapodásra kíván-
csiak ne menjenek a Pó-síkságra Itáliá-
ba, hanem keressék meg Iványos László
kollégánkat Ráckevén. Ô megmutatja az
általunk csodált új nyárfaerdôket.

Az OEE Nyírségben rendezett 2001.
évi vándorgyûlésén, ahol a víz és erdô
kapcsolata volt napirenden, 15 tagtár-
sunk vett részt július 6-án és 7-én. Kü-
lön öröm számunkra, hogy Egyesüle-
tünk legmagasabb kitüntetését a Tiszte-
letbeli Tagságot jelentô oklevelet tagtár-
sunk, a 81 esztendôs dr. Madas László
kapta. Az európai hírû és rangú Parker-
dôgazdaság alapító igazgatója, évtizede-
ken keresztül eleven motorja. Ma is fel-
töltô energiát sugároz lankadó fiatal kol-

légáinak. – Elismerô oklevéllel tüntették
ki Kiss Balázs tagtársunkat génmegôr-
zésben, szaporításban jelentôs gyakor-
lati szakmai munkájáért. Szeretettel kí-
vánunk mindkettôjüknek további ben-
nünket, erdeinket építô hasznos tevé-
kenységet. Munkájukra Isten áldását!

Csoportunk javaslatára, Sopronban
szeptemberben az Egyetem tanévnyitó
ünnepségén Szaszik Mária, Dobay Pál
után 2001-ben Németh István bajnai kol-
légánk vehette át az „Ember az Erdôért”
kitüntetést a hasonló nevû alapítvány
kurátorától. Megtiszteltetés számunkra is
Németh István nyugdíjba vonuló tagtár-
sunk négy évtizedes újító, hasznos tevé-
kenységének elismerése. Lankadatlan
kedvet, erôt kívánunk neki ezúttal is.

Mûszaki Nyugdíjas Találkozó össze-
jövetelünkkel zártuk a 2001. esztendôt
október napsugaras napján, 25-én.

A gondosan kezelt, szépen felújított
budai Hárs-hegy oldalában zakatolt a
közel 60 ôsz halántékú, egykori mun-
katársnôvel, munkatárssal, a régi úttö-
rô-, ma Gyermekvasút.

Csillebérci kiszálló állomásunknál
Bakon Gábor erdészetvezetô várt és üd-
vözölte a lélekben megifjuló kollégákat.

A 700 éves pálos romok mellett a PP
Rt. Budapesti Erdészetének új épületét
mutatta be Túri Zoltán tájékoztatással
megbízott kollégánk. A 2000-ben átadott,
épületen belüli Erdészeti Információs
Központban kapott tájékoztatás után iga-
zi csemege volt az OEE ôsi, sokat vándo-
rolt könyvtárában tett séta. Riedl Gyula
bátyánk áradó, lelkes ismertetése Egye-
sületünk múltjáról, itt ôrzött kincseirôl,
értékeirôl. Sokáig maradandó élménye
lesz kedves nyugdíjasainknak.

Álljon itt az ôket köszöntô hexamé-
terben írt 8 sor:

Gyermekkor békéje száll a szívemre
Úgy érzem újra, hogy ifjú vagyok,
ha sétáim közben az erdôt bejárva
tüdômbe szívhatok száz illatot.
Az erdônek csendje úgy megigézett,
hogy élni nélküle már nem tudok.
Sorsomnak útja vezethet bármerre,
az ERDÔHÖZ mindig hû maradok.
Már nem csoportrendezvény volt, de

jó szívvel jelentem, hogy egykori mun-
katársunkat, Szôdi Istvánt gödöllôi,
máriabesnyôi otthonában köszöntöttük
valamennyi tagtársunk nevében de-
cember 20-án 103. születésnapja alkal-
mából gödöllôi társcsoportunk elnöké-
vel, Ipsits Lajossal.

Pista bácsit egészségesen, frissen ta-
láltuk. Üzeni valamennyiünknek, hogy
az emberi kor végsô napjáig éljünk jó
egészségben. Búcsúzáskor maga kapta

fel kiskabátját. Nem engedte felsegíteni.
Bot nélkül, ruganyos léptekkel kísért ki
és integetett az autóban ülôk után.

Beszámolónkhoz hozzátartozik,
hogy a nyár folyamán az OEE vendége-
it, norvég erdészeket kísértünk a Duna-
zug hegységben.

A hazai társcsoportok közül az OEE
Békési és Csongrádi Csoportjaiból két
40 fôs együttes töltött nálunk 3-3 napot.

Kertész József
HCS titkár

* * *

Egyesületi választások 
2002.

Egyesületünk Alapszabálya, valamint a
Választási Szabályzatunk szerint 2002.
évben – miután a négyéves ciklus lejárt
– választások részesei lehettünk.

Ez a tény egyaránt nem kis feladatot je-
lentett tagtársainknak és a jelenlegi tiszt-
ségviselôknek, valamint a megválasztott
Választási Bizottságnak. Az elnökség, va-
lamint a régiók javaslatait elfogadta a Kül-
döttközgyûlés. Megalakult a héttagú Vá-
lasztási Bizottság, amelynek elnökéül
Schmotzer Andrást választották.

Dr.Markovics Tibor a Nyugat-Ma-
gyarországi régiót,

Horváth József a Dél-Dunántúli régiót,
Kertész József a Közép-Magyarorszá-

gi régiót,
Haraszti Gyula az Észak-Magyaror-

szági régiót,
Szabó Péter a Kelet-Magyarországi

régiót,
Kara Miklós a Dél-Magyarországi ré-

giót képviselték a testületben
A Bizottság megkezdve munkáját

2002. január 30-i idôponttal értesítette a
Helyi Csoportok és Szakosztályok veze-
tôit a választások lebonyolításával kap-
csolatos tudnivalókról és az esedékes
határidôkrôl.

A Helyi Csoportok, valamint a Szak-
osztályok esetében a tisztségviselôk
megválasztása titkosan történt. Ugyan-
csak titkos szavazással tettek javaslatot
Egyesületünk vezetô tisztségviselôinek
személyeire is.

Az üléseken javaslatokkat tettek az
ez évi kitüntetettek tagjaira.

A Választási Bizottság megosztotta
maga között a feladatot, lehetôleg a ré-
gió által képviseletet gyakorló Választá-
si Bizottsági tag legyen jelen a Helyi
Csoport rendezvényén.

A Bizottság munkáját kissé hátrál-
tatta, hogy a Nyugat-Dunántúli régió-
ból a Választási Bizottságba delegált
tagtársunkat késôbbi idôpontban, a
következô négy évre is régióképviselô


