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Ezután Répászky Miklós a Díjbi-
zottság nevében szólította a kitün-
tetetteket, méltatta munkásságukat.

Bús Mária 
erdômérnök

Buús Mária egész eddigi pályafutása
során az erdészszakma és a társadalom,
tágabb értelemben az ember és a termé-
szet harmonikus kölcsönviszonyának
megteremtésén munkálkodott. Tevé-
kenységében különös jelentôséggel bír
az erdô, az erdészet népszerûsítésére irá-
nyuló törekvés, és különös tekintettel a fi-
atalok körében a természet megismerésé-
re, annak szeretetére való nevelés.

A Veszprémi Helyi Csoportban fejt ki
hatékony szervezô-közvetítô munkát, ve-
zetôje az OEE Erdômûvelési Szakosztály-
nak. Régi-új erdômûvelési eljárások szé-
lesebb körû elterjesztése érdekében szá-
mos hazai és külföldi sikeres tanulmány-
utat szervezett.

Meghatározó mértékben az ô nevéhez
fûzôdik a Bakonyi Erdôk Háza, erdészeti
és természetvédelmi gyûjtemény létrejöt-
te, mely a Bakony leglátogatottabb neve-
zetességeinek egyike.

Nagy tisztelettel ápolja a nagy erdész-
tudósok szellemi hagyományait.

Személyes példamutatással ösztönöz-
ve munkatársait is sokat tett azért, hogy a
Balaton-felvidéken és a Bakonyban mie-
lôbb megszervezôdjön és mûködjön a
magánerdô-gazdálkodás, s az új tulajdo-
nosok megkapják a kellô szakmai segítsé-
get. Az erdészeti igazgatásban eltöltött
hosszabb idô alatti munkásságára mind-
végig jellemzô a természet kínálta adottsá-
gokat kutató, tisztelô szakmai szemlélet.

Kiemelkedô tudományos munkássá-
gára jellemzô, hogy húsz önálló publiká-
ciója jelent meg az Erdészeti Lapokban, a
klímaváltozás hatásai az erdômûvelésre, a
magánerdô-gazdálkodás és a természet-
szerû erdôgazdálkodás témakörökben.

Kezdeményezôje, társszerzôje és szer-
kesztôje volt az Erdôk a Bakonyban és a
Balaton-felvidékén c. két nyelven is meg-
jelent kiadványnak. Összesen hét erdé-
szeti szakkönyv megírásában mûködött
közre társszerzôként.

Az erdei életközösség egyetemi szintû
gyakorlati oktatásának egyik gyakran hí-
vott résztvevôje, ahol a maga szerény
módján, de igen szakszerû elôadásával
nagy hatást gyakorol a hallgatókra.

Dr. Kosztka Miklós 
erdômérnök, egyetemi tanár

Dr. Kosztka Miklós 1968-ban kezdte
szakmai pályafutását és lett tagja az Erdé-
szeti Egyesületnek.

Harminc éve oktatója, tíz éve vezetôje
az Erdészeti Egyetem Erdôfeltárási és Víz-
gazdálkodási Tanszéknek. Oktatói és ve-
zetôi tevékenysége jelentôsen hozzájárult
ahhoz, hogy az erdômérnökképzés szín-
vonala és az ismeretek gyakorlati hasz-
nálhatósága folyamatosan fejlôdjön.

Vezetôje és meghatározó személyisé-
ge az Erdôfeltárási Szakosztálynak, mely
a nehézségek ellenére az OEE egyik leg-
jobban mûködô szakosztálya. Szorgalma-
zója, szervezôje és alapító tagja az Erdé-
szeti Vízgazdálkodási Szakosztálynak.
Társszervezôje a Wood Tech-nek.

Az erdôgazdálkodás fejlesztése terén
önálló, kiemelkedô gyakorlati tevékeny-
ségei: Út adatbank kimunkálása és feltöl-
tése. A Börzsöny feltáró hálózatának ter-
vezése a többcélú és -tulajdonosú, ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás keretei
között. 70 km erdészeti feltáró út vezetôi-

tervezôi irányítása. Az „Erdészeti utak ter-
vezési irányelvei”-nek a kimunkálása, az
erdészeti útfenntartó rendszer kidolgozá-
sa és az erdészeti utaknál alkalmazható tí-
pus pályaszerkezetek katalógusának el-
készítése.

Dr. Oroszi Sándor 
erdômérnök-muzeológus

Dr. Oroszi Sándor az Erdészeti Egye-
sületnek 1972 óta tagja. Kiemelkedô
egyesületi szervezô munkát végez. Az Er-
dészettörténeti Szakosztálynak 1983 óta
tagja, 1989 óta elnöke. Szerkeszti az Erdé-
szettörténeti Közleményeket, melyek
napjainkban már az 54. kötetnél tartanak.

Ilyen kiemelkedô és rendszeres szak-
matörténeti kiadványsorozat megjelenése
egyedülálló a magyar szakmai körökben.

A Magyar Mezôgazdasági Múzeumban
az erdészeti-természetvédelmi és vadá-
szati kiállítást európai színvonalon valósí-
totta meg.

Egész pályafutását a magyar erdészet-
történet mûvelésének és fejlesztésének
szentelte. Egyetemi doktorátusát, majd
kandidátusi és akadémiai doktori fokoza-
tát is ebbôl a témából szerezte. Habilitált
doktorként pedig a soproni egyetemen
ennek a tárgynak az oktatója.

Saját kutatásai nyomán számos erdé-
szettörténeti publikációja jelent meg.

Az általa végzett erdészettörténeti ku-
tatások eredménye és azok közreadása
szakmánkban közvetlenül ható, jelentôs
mûszaki és gazdasági eredményeket ho-
zó tevékenység.

Kutatásainak látókörét a trianoni or-
szághatáron túlra, a történelmi Magyar-
ország erdészetének történetére is kiter-
jesztette.

Dr. Oroszi Sándor nagymértékben
hozzájárult az egyesületi élet színvonalá-
nak emeléséhez.

Bedô Albert 
emlékérmet kapott
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Dr. Vancsura Rudolf 
erdômérnök, egyetemi tanár

Dr. Vancsura Rudolf a szakmai mun-
kásságát 1966-ban kezdte, s azóta tagja
az Erdészeti Egyesületnek.

Az erdômérnök-képzés egyik leg-
fontosabb alaptárgyának, az erdészeti
növénytannak, s ezen belül a dendroló-
giának az oktatójaként nagy tudásával,
segítôkész szigorával egész életében ar-
ra törekedett, hogy jól felkészült erdô-
mérnök-nemzedékek végezzenek az
Egyetemen.

Könyveit technikus és mérnök, diák
és tanár segédkönyvként használja mind
a mai napig. Neki (is) köszönhetjük,
hogy a magyar táj minden szeglete isme-
rôs, az erdei fák habitusa éppúgy, mint
egy-egy virág vagy levél szerkezete.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az
erdészeti növénytan, rendszertan terü-
letén végzett kutatásaival, különös te-
kintettel a tölgyek esetében.

Amit tôle megtanulhattunk, az mind
értékké vált az erdészek életében.

Szente László 
erdômérnök-tanár

Szente László 1964 óta dolgozik a
szegedi erdészeti technikumban és jog-
utódjánál mint mérnök-tanár. 1968 óta
egyesületi tag.

Eredményesen dolgozott a gyakorla-
ti tárgyak feltételeinek magas szintre
emelésén.

Erdészek generációit nevelte a szakma
szeretetére és az igényes szaktudás elsajá-
títására. 1968 óta sikeresen készít fel tanu-
lókat nemzetközi erdészversenyekre.

1980-ban tankönyvet írt a vadgazdál-
kodás oktatásához. Iskolai munkája
mellett mint megyei vadászati vezetô
sokáig dolgozott Csongrád megyében.

Országos elismertségre tett szert az
általa oktatott diákokból felnôtt szak-
emberek körében.

A szegedi Kiss ferenc Erdészeti Tech-
nikum diákjai nemcsak mint a pedagógi-
ához értô embert ismerhették meg, ha-
nem bizton számíthattak a szünetek, a
szabadidô eltöltésekor részvételére, tá-
mogatására. Szokták mondani: a pedagó-
gus addig él, míg diákjai emlékeznek rá.

Munkáját az iskola kollektívája, a
megye vadászai is elismerik.

Ivádi István 
erdésztechnikus-mûszaki vezetô

Az Egererdô Rt.-nél, annak jogelôdje
alkalmazásában dolgozik 1956 óta.

Munkatársai a szakmáját mindenek-
elôtt szeretô erdésznek ismerik.

A Bátonyterenyei Erdészetnél nevé-
hez fûzôdik a bükk csoportos felújításá-
nak meghonosítása.

Irányítása alatt történt a bányászati
tevékenység miatt nagy területeket el-
foglaló rontott akácos erdôk átalakítása
luc-, bükk- és tölgyállományokká.

Erdôgazdaságában elsôként alkal-
mazta a tûzkárok utáni felújításban a
vöröstölgy-makkvetést, kísérleti és üze-
mi méretekben. Munkáját e téren is si-
ker koronázta.

A Bátonytenyerei Erdészet területén
a tanulmányutakat és bemutatókat nagy
szeretettel és hozzáértéssel szervezi. Az
ország szinte minden területén élô er-
dészek egy-egy bemutató kapcsán is-
merik odaadó lelkes munkáját.

Nagy figyelmet fordít a fiatalabb kol-
légák oktatására, nevelésére. Sok er-
dész-technikus és erdômérnök-gyakor-
nok sajátította el tôle az erdômûvelés
mesterfogásait.

Kaán Károly- 
emlékérmesek

Az Országos Erdészeti Egyesület Elis-
merô Oklevéllel tünteti ki:
Bagaméri Gáspár em. Szolnok,
Bálint László em. Kaposvár,
Cseke István e.techn. Sarkad,
Dvorszki József em. Aszód,
Fehér István em. Sátoraljaújhely,
Fonagypál Géza em. Eger,
Fuják József em. Veszprém,

Kókai László e.techn. Isaszeg,
Molnár István em. Pécs,
Ruepp-Vargay Mária vegyészm. Buda-
pest,
Sashalmi Miklós e.techn. Szenta,
Solymosi József em.közg. Budapest,
Szélessy György e.techn. Zalaegerszeg,
Szmetana Mihály e.techn. Pilisszent-
kereszt,
Szokoli István e.techn. Iklódbördöce,
Tóth János e.techn. Fehérgyarmat,
Vadasdy Kálmán e.techn. Nyárlôrinc
tagtársunkat.

Elismerô 
Oklevél


