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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
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jelöltnek javasolták. Ezen tényt figye-
lembe véve dr. Markovics Tibor le-
mondott a Választási Bizottsági tagsá-
gáról - mert a Választási Szabályzat 6.§.
5. bekezdése alapján ilyen minôség-
ben nem lett volna jelölhetô a követ-
kezô ciklusra.

Ennek volt „köszönhetô”, hogy eb-
ben a régióban a Választási Bizottság
képviselete nem volt teljes.

37 Helyi Csoportnál, 19 Szakosztály-
nál, valamint a Szeniorok Tanácsa, Pár-
toló Tagok Tanácsa, Magánerdô-gaz-
dálkodók Pártoló Tagi Tanácsa, Oktatá-
si Intézmények Pártoló Tagok Tanácsá-
nál történt meg a választás.

A Szakosztályok tisztújítását Buda-
pesten március 12-13-án, illetve 19-20-
án tartottuk, kivéve a Gépesítési Szak-
osztályt. Az elôre meghatározott idô-
pontot jellemzôen sikerült betartani, két
szakosztály technikai okok miatt késôb-
bi idôpontban tartotta rendezvényét
(Erdôhasználati, Vadgazdálkodási).

Szakosztályok esetében elnököt és
titkárt választottak.

A Helyi Csoportok esetében elnököt,
titkárt és helyi hagyományoknak megfe-
lelôen egyéb tisztségviselôket is válasz-
tottak, valamint megválasztották a kül-
dötteket. Az Országos tisztségviselôk ja-
vaslatánál a régióképviselô személyére
vonatkozó ajánlás is megtörtént.

A Helyi Csoportok esetében 11-ben
kicserélôdött a vezetôség, míg további
öt esetben új elnököt és hét esetben új
titkárt választottak.

A 70 fô küldött megválasztása a He-
lyi Csoportok részérôl szabályosan
megtörtént. A Szakosztályok és Taná-
csok esetében 3 esetben megújult a tel-
jes vezetés, míg további 3 esetben új el-
nököt és 4 szakosztálynál új titkárt vá-
lasztott a tagság.

A Választási Bizottság a beérkezô ja-
vaslatok alapján elkészítette az összesí-
tést és valamennyi tagtársunkat nyilat-
kozattételre kérte fel, hogy elfogadják-e
a tagság általi jelölést az OEE elnöksé-
gébe, ill. az Ellenôrzô Bizottságba.
Amennyiben egy személy esetén több
tisztségre is jelölés történt, kértük, hogy
válassza ki, hogy mely tisztséget fogad-
ja el jelöltként.

Az alábbiakban ismertetjük azon tag-
társaink névsorát tisztségenként, akik
neve jelöltként megjelent. Ezúton jelez-
zük azt is, akik a felkérést elfogadták.

ELNÖKSÉG
Egyesület elnöke:
Cserép János elfogadta
Csóka Péter –

Kovács Gábor –
Papp Tivadar –
Dr. Pethô József –

Általános alelnök:
Csóka Péter –
Duska József elfogadta
Gencsi Zoltán –
Hajdú Tibor –
Halász Gábor –
Dr.Kárpáti László elfogadta
Dr.Mészáros Károly elfogadta
Dr. Papp Tivadar –
Dr.Pethô József –
Stift László elfogadta
Dr.Viharos Zsolt elfogadta
Wisnovszky Károly –

Technikus alelnök:
Apatóczky István elfogadta
Doros István elfogadta
Iványos László –
Répászky Miklós –
Szekeres Péter –
Támba Miklós –
Zsuppán Ernô –

Magánerdô-gazd. alelnök
Mocz András elfogadta
Dr.Ódor József –
Dr.Péti Miklós elfogadta
Támba Miklós –
Telegdy Pál elfogadta

Erdészeti Lapok Szerkesztôbi-
zottság elnöke:

Dr.Balázs István elfogadta
Dr.Bartha Dénes –
Csóka György –
Dr.Erdôs László elfogadta
Gencsi Zoltán –
Káldy József –
Nyári László –
Dr.Oroszi Sándor –
Dr.Somogyi Zoltán elfogadta
Dr.Szikra Dezsô elfogadta
Zétényi Zoltán elfogadta

Ellenôrzô Bizottság elnöke:
Kolozsvári Ákos elfogadta
Dr.Mészáros Károly –

Ellenôrzô Bizottság tagjai:
Bálint Sándor –
Bozsó László elfogadta
Czeglédi István elfogadta
Dalvári Vince –
Eôry Lászlóné –
Ferenczi Tamás elfogadta
Horváth Ferenc –
Dr.Lett Béla –
Dr.Mészáros Károly –
Merkel Gábor elfogadta

Dr.Ódor József elfogadta
Rencsiné Ágh Mária –
Tasi Lászlóné –

RÉGIÓKÉPVISELÔK
Közép-Magyarország
Balogh László –
Berényi Gyula elfogadta
Molnár György elfogadta
Dr.Sárvári János elfogadta

Észak-Magyarország
Pallagi László elfogadta

Dél-Magyarország
Puskás Lajos elfogadta

Nyugat-Dunántúl
Dr.Markovics Tibor elfogadta
Tihanyi Gyula –
Vaspöri Ferenc –

Dél-Dunántúl
Firbás Nándor elfogadta

Kelet-Magyarország
Czeglédi István –
Csiha Imre elfogadta

Természetesen voltak olyan tagtársa-
ink, akik szóban közölték, hogy a felkérés-
nek nem tudnak, vagy nem kívánnak ele-
get tenni. A Választási Bizottság ezen tagja-
inkat is az írásos nyilatkozattételre felkérte.

Személyes beszélgetésekre is sor ke-
rült nem egy esetben. Többen kifejtet-
ték, hogy túlzottan leterheltek munká-
jukból adódóan, nemzetközi elfoglalt-
ságuk, egészségi állapotuk, alkalmassá-
guk a feladat ellátására és még számta-
lan szempont befolyásolhatta felelôs-
ségteljes döntésük meghozatalánál.

Tisztelni kell az adott személyek
önálló döntésszabadságát.

Néhány esetben elôfordult, hogy a
Választási Bizottság visszajelzési határ-
idejét a jelölteknek nem volt módjuk-
ban betartani.

Akik a jelöltséget elfogadták, azon tag-
társaknak megköszönöm az elfogadó nyi-
latkozatukat és nemes versengést kívá-
nunk nekik a Bajai Küldöttközgyûlésen.

Az Országos Választásokat követô-
en, valamennyi tisztségviselô névsorát
az Erdészeti Lapok közölni fogja.

Megköszönöm a Választási Bizottság
tagjainak eddig végzett munkáját, és
kérem, hogy az Országos Vezetôségvá-
lasztó Küldöttközgyûlésen is hatéko-
nyan dolgozzunk együtt.

Budapest, 2002. május 22.
Az Országos Választási Bizottság ne-

vében Schmotzer András elnök
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Tisztelt Tagtársaim!

Egyesületünkön belül a szakmai mûhelymunka a szakosz-
tályok tevékenysége révén valósul meg. Erdôgazdálkodá-
sunk egyik legfontosabb területe az erdôhasználat. Éppen
ezért kívánatos lenne, ha az Erdôhasználati Szakosztály-
ban az ország minden részérôl tevékenykedne a téma iránt
érdeklôdô szakember. Ez esetben e csatornán keresztül is
megismerhetnénk egymás gondjait, eredményeit és köl-
csönösen hasznosíthatnánk e tapasztalatokat.

Szakosztályunk évente 3-4 találkozót tart, melybôl 1 ha-
gyományosan közös az Erdômûvelési Szakosztállyal, 1-2
tapasztalatcsere – tanulmányút (esetenként külföldi), egy
pedig elôadásokkal egybekötött értékelô, programalkotó
„terepmentes” rendezvény.

2002-ben júniusra tervezzük a Nyugat-magyarországi
Egyetem Fahasználati Tanszékének bemutatkozását, illetve
ehhez kapcsolódóan egy rövid burgenlandi tanulmányutat.

Szeptemberben tartjuk az Erdômûvelési Szakosztállyal
közös rendezvényünket a Pilisben.

Novemberben pedig a Fakereskedelmi Szakosztállyal
szeretnénk közös megbeszélést tartani a 2003. évi fapiac
várható alakulásáról.

Középtávon segítséget kívánunk nyújtani a fakitermelô
versenyek újraindításához.

Kérjük mindazon tagtársainkat, akik a Fahasználati
Szakosztály munkájában részt kívánnak venni, jelezzék e
szándékukat a Szakosztály vezetôségének.

Tagságunk nevében ezúton is megköszöntjük dr. Pethô
József leköszönt szakosztályelnökünk és Zambó Péter volt
szakosztálytitkárunk eddigi áldozatos munkáját.

Nemes Zoltán Garamszegi István
szakosztálytitkár szakosztályelnök

Zalaerdô Rt. Egererdô Rt. Egri Erdészet
8800 Nagykanizsa, 3304 Eger, 

Múzeum tér 6. Tárkányi u.


