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Magyar helységnév-azonosító szótár 
A Lelkes György szerkesztésében megjelent kötetben megtalálhatjuk a történeti Magyarország (Horvát-Szlavónország 

nélküli) területének összes helységét, Horvát-Szlavónország városait, vármegyei és járási székhelyeit, továbbá magyarok által 
is lakott településeit (az 1913. évi magyar helységnévtár alapján), ezenkívül a történeti Magyarország területén 1913 óta alakult 
ama helységeket, amelyeknek magyar nevük (is) van, továbbá Moldva csángó-magyar vonatkozású településeit. Mindezeket 
megkereshetjük a térképen a függelékben levő 41 térképlap segítségével. A szótár közli a települések esetleges további -
nagyobbrészt az utóbbi százötven évből való - magyar névváltozatait, a római kori és középkori latin, majd német nevük 
változatait (a fentieket a teljesség igénye nélkül), továbbá a helységek mai (idegen) nevét és hovatartozását. Megtudhatjuk a 
lakosság számát és nemzetiségi megoszlását is az 1910. évi népszámlálás alapján. A,szótár törzsanyaga (mintegy 14 lOOönálló 
és 6200 utaló szócikk) a magyar ábécé betűrendjében sorolja fel a helységneveket. A függelékben található 12 800 szócikk az 
idegen nyelvű helységnevek azonosítását segíti. 

A könyv (628 oldal, műbőr kötésben) bolti ára 980 forint. Kérjük, hogy a megrendelést postán küljék el vagy személyesen 
vigyék el a Balassi Kiadó könyvesboltjába. (Címe: 1023 Budapest, Margit u. 1.) A Kiadó a megrendelést - postai szállítás 
esetén - utánvéttel, a postaköltség felszámításával teljesíti. 

Gyenes István 

FENYŐÁG 
Dérpirulák 

csillogó lepénykék 
Csüngve csilingel 

a hajlott fenyőág 
Toboz gyomrában 

alvó embriók 
mit pörölve ápol 

a zord világ 
Fenyőág fenyőág 

te hajlott tűvirág 
gerinced hajlik 

de meddig még 
Ha esik a hó 

ráül testedre 
toll könnyű súlyát 

bírd ki még 
Hisz érkezik virradat 

tűzszínű hajnal 
tavasznak tükre 

majd elébed jő 
Törött hátadnak 

torz idők múltját 
elfeledteti 

a szép idő 

Az Állatvilág enciklopédiája újabb kötete: 

John Stidworthy: 
Alsóbbrendű állatok 

A földi környezet minőségének alakulása, fejlődésének iránya 
égető kérdése a 20. század végén élő emberiségnek, hisz olyan 
kihívásokkal találja magát szembe, mint a környezet visszafordítha
tatlan méreteket öltő pusztulása. 

Magyarországra is megérkezett - AZ ÁLLATVILÁG ENCIK
LOPÉDIÁJA sorozatban - John Stidworthy: Alsóbbrendű állatok c. 
kötete, amely a természetvédelem fontosságát tudatosítja, arra ösz
tönözve, hogy megismerjük és szeressük ezeket az állatokat. Előz
ményeihez hasonlóan nagy sikerre számíthat - felnőtteknek és gye
rekeknek egyaránt kedvére - e legjobb értelemben vett, magas fokú 
- a korszerű tudományos elméleteken alapuló - ismeretterjesztő 
munka. Állattani, állatleíró kézikönyv, mely az élővilág fejlődése 
törvényszerűsége tényeit óhatatlanul bevési az olvasó-lapozgató tu
datába. A könyv legnagyobb részét mégsem tudományos eszmefut
tatások foglalják el, hanem az eredmények hallatlanul érdekes, egy
szerre ember- és állatközeli bemutatásai. A mű, amelyből minden 
fontos megtudható az alsóbbrendű állatokról, egyúttal érdekes, von
zó olvasmány is. Az igényes kiállítású kötet egységes szerkezeti 
elveket követ. Nem törekszik teljességre, hanem a „legérdeke
sebb''alsóbbrendű állatokat mutatja be. Minden fejezet azonos fel
építésű és egyetlen fajjal vagy egymással közeli rokonságban élő 
fajok csoportjával foglalkozik. A szöveg egy rövid hangulatkeltő 
történetkével indul, majd táblázatban ad könnyen áttekinthető tájé
koztatást a faj(ok) elterjedési területérőL élőhelyéről, táplálékáról, 
felsorolja a szövegben előforduló faj(ok) sorát, tudományos, latin 
nevükkel együtt 

(Ref.: Dr. Domonkos János) 

Szlovákiai szakirodalmi ismertetés 
magyar szakkönyvről 

A Kassán dolgozó, a magyar szakirodalom hasábjairól is ismert 
nevű Stefan Kohán kutatómérnök részletes ismertetést közöl 
Szontagh Pál - Tóth József: Erdővédelmi útmutató című köny
véről a szlovákiai LESNICKY CASOPIS folyóirat 1992. 1. 
számában. Részletesen leírja az egyes fejezetek tartalmát. írását 
zárva a magyar szakkönyvet oktatási és kutatási intézmények, 
valamint gyakorlati erdőgazdák kezébe ajánlja. 

Szemerey Tamásné 



ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

Jegyzőkönyv az 1993. január 13-i rendkívüli elnökségi ülésről 
Jelen vannak: Schmotzer András elnök. Kertész József alelnök. Varga Béla alelnök, Barátoss y Gábor 

főtitkár, Wisnovs/.ky Károly főtitkárhelyettes, Pápai Gábor SzB elnöke, dr. Marjai Zoltánné ügyv. titkár. 
Napirendi pont: ÁV Rt. részére készítendő „Tájékoztató". 

Határozat 
A napirendben szereplő tájékoztatót azonnal el kell készítem. 
Alapelvek: 
- Az államerdészet hosszú távon nem alku tárgya. 
- Milyen alapkérdésekkel kell szembenézni? 
- államerdészet (szervezet); 
- kárpótlás; 
- vadászat; 
- Ráfordításos és nyereséges tevékenységek elválasztása. 

k.m.f. 
Barátossy Gábor Schmotzer András 

főtitkár elnök 

A Z ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
1993. ÉVI MUNKATERVE 

Elnökség: 
Január 13. szerda 9,00 óra Rendkívüli elnökségi ülés Fő u. 68. (AVRT 

igazgató tanácsához tájékoztató anyag készítése) 
Január 28. csütörtök 8,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Febrár 25. csütörtök 13,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Március 25. csütörtök 13,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Április 21-22. Kihelyezett elnökségi ülés és Titkári értekezlet (Kaszó-

puszta) 
Jogi tagvállalatok igazgatóival találkozás (Bpest, Csillagvölgy, ké
sőbb meghatározandó időpontban) 

Május 20. csütörtök /3,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Június 22-23. Kihelyezett elnökségi ülés Dinnyésen (Fejér m.) 
Június 29. Kedd 10,00 óra Elnökségi ülés FŐ u. 68. 
Július 29. csütörtök 13,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Augusztus 6-7. Vándorgyűlés Kaposvár 
Szeptember 29. csütörtök 10,00 óra Bpest, Csillagvölgyi út 5. Elnökségi 

ülés FŐ u. 68. 
Október 28. csütörtök 13 óra Elnökségi ülés és választmányi ülés Fő u. 

68. 
November 25. csütörtök 10,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
December 16. csütörtök 13,00 óra Elnökségi ülés Fő u. 68. 
Nagyrendezvény: 1993. május 6-9. Sopron WOOD TECH Erdészeti és 

Faipari Szakvásár 
Barátossy Gábor 

főtitkár 

HELYI CSOPORTOK 
Baja 

Január: vezetőségi ülés 
Téma: - az 1992-es év értékelése 
-az 1993. évi teendők megbeszélése 
- a tagdíjfizetés és a címlista helyi számítógépes nyilvántartása 
Március: helyi csoport ülés 
Téma: - a szakmai propaganda fontossága, az erdészeti szintű termé

szetvédelmi és erdőgazdálkodási oktatás kialakítása 
- nyugdíjas tagok helyzete, a rendszeres kapcsolattartás megszervezése, 

a szeniorok tanácsának működése. 
Július: szakmai tanulmányút Egerbe 
Program: egyeztetése tavasszal 
Október: helyi csoport ülés 

Téma: - az ágazat helyzete az átalakulás után, erdőgazdálkodás a nem 
állami szektorban 

- a helyi csoport vezetőségének újraválasztása 
December: vezetőségi ülés 

Téma: - az 1993. év értékelése 
-az 1994. évi munkaterv összeállítása 

Helyreigazítás! A januári szám 29. oldalán az utolsó előtti mondat 
közepe helyesen: 
... nyitottan fogadja az indítványokat és az új törvénnyel módosított 
jogi keretek... 

Balassagyarmat: 

a/ Központi előadás: 
1993. március 18. május 20. október 21.: (előadó és téma később meg

nevezve) 
b/ Egyéb egyesületi munka: 
„Erdők Napja" 

Debrecen 
Negyedévenként egy-egy rendezvény az alábbi témákból: 
- megyei erdőgazdálkodási konferencia, 
- természetszerű erdők reagálása a klímaváltozásra, 
- vadgazdálkodás a síkvidéki erdőkben, vadkárosítás. 
- .Alföld-program" megyei vonatkozásai, feladatai. 

Negyedévenként egy-egy vezetőségi ülés. 
Belföldi tanulmányút: Aggteleki Nemzeti Park és az erdőgazdálkodás 

lehetőségei. (A Hortobágyi Nemzeti Parkkal közös szervezésben.) 
Helyi tapasztalatcsere: tölgyesek erdőnevelési gondjai a tölgypusztulási 

károk ismeretében. 
Helyi tapasztalatcsere: A Püspökladányi ERTI Kísérleti Állomás kuta

tásainak bemutatása, távérzékelés eredményeinek felhasználása, szá
mítógépes erdőtérképezés. Nyugdíjasok Klubja. Az általuk megterve
zett munkaprogram alapján tevékenykednek. Negyedévenként egy-
egy helyszíni tapasztalatcserét terveznek. Munkabizottságokban egy-
egy feladat kidolgozása és megvitatása. 

Eger 

Január-összekötők megbeszélése. Az 1992-es év értékelése, felkészülés 
1993-ra. 

Február- szakmánk helyzete, a hazai erdőgazdálkodás kilátásai, irányai. 
Tanácskozás. A vitaindító előadásokra Dauner Márton (FM) és Sza
bados János (ÁV Rt.) meghívását tervezzük. 

Április - a burgenlandi erdőgazdálkodás keresztmetszete. Kiscsoportos 
tanulmányút. 

Május — erdélyi tanulmányút. Témája: átalakulás az erdészet területén 
Romániában. 

Június - egyesületi nyugdíjasaink találkozója a Verpeléti Erdészet terü
letén. 

Augusztus - Tanulmányút a Délalföldi MEFAG területén. A szegedi 
Falemezüzem megtekintése. Tölgynevelés a Kőrösök vidékén Puszta
szeri TK. 

Október- Erdőrezervátum-hálózat és a természetszerű erdőgazdálkodás 
lehetőségei a Mátrában, a Bükkben és a Heves-Borsodi dombvidéken. 
Előadóként dr. Agócs Józsefet (EFE) és dr. Papp Tivadart (MEFAG) 
szeretnénk meghívni. Vitanap a Természetvédelmi törvény tervezeté
ről. Terveink szerint társ helyi csoportjaink közül a visegrádi helyi 
csoport szentendrei kollektíváját, illetve a bajai helyi csoportot fogad
juk 1993-ban, később egyeztetett időpontban. Egyesületen belüli kö
zös rendezvényt a hazai Pro Silva szervezettel, a fahasználati szakosz
tállyal és a miskolci helyi csoporttal tervezünk szintén később egyez
tetett időpontban. Több tagtársunkon keresztül továbbra is tartjuk a 
kapcsolatot a körzetünkben tevékenykedő környezet- és termé
szetvédőszervezetekkel. 

Garamszegi István 
HCS. titkár 



Győr 
Január: A Rábaköz-Hanság térségében végrehajtott folyamszabályozá

sok és csatornázások hatása a KEFAG erdőállományára. 
Február 6: Kisalföldi erdészek bálja a Rába Szállóban. 
Február vége: Fertőtavi Nemzeti Park és a KEFAG közös feladata a 

hansági táj természeti értékeinek megőrzésében. 
Április: Kb. 30 fővel taniümányút Burgenlandba (aLajta-hegységi ener

gia-erdők, illetve a tölgybetegségekkel kapcsolatban). 
Április vége: 10 fővel tanulmányút Lengyelországba a katowicei erdő

gazdasághoz. 
Augusztus: Erdők privatizációja, erdőbirtokosságok és a KEFAG kap

csolata. (Tájékoztató és együttműködés kezdeményezése az új erdőtu
lajdonosok részére.) 

Szeptember vége: 30 fővel tanulmányút egy társerdőgazdasághoz, az 
átalakulással kapcsolatos első tapasztalatok kicserélése végett 

December eleje: Eves zárórendezvény. A munka értékelése, aktuális 
kérdések megtárgyalása. Következő évi program megvitatása. 

Győr-Sopron megyei tsz csoport 
Április: Egyesületi nap. 
- Tulajdonváltozások menete és az erdészszakemberek lehetőségei. 

(Bönsei László) 
- A MOSz érdekképviseleti tevékenysége (dr. Csolönyi József) 
-Aktuális fapiaci helyzetkép (dr. Szalkay György) 
- Vándorgyűlés 
- A MOSz választmányi munkájában, illetve az OEE-neka „nem állami" 

erdőkkel kapcsolatos munkabizottságában való részvétel. 
-Erdőtörvény-, vadgazdálkodási jogszabály-, termesze tvédelmi törvény 

előkészítésében való részvétel. 
- Az április végi győri egyeztetés alapján ősszel - tereppel Összekötött 2 

napos - szakmai továbbképzés. 
- Ugyancsak az április végi győri napon HCS-döntést igényel, hogy 

tudjuk-e egyáltalán vállalni a soproni Erdészeti Technikum végzősei 
szárnára a szokásos egynapos szakmai tanulmányút megrendezését. 

Gyula: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 
Kaposvár: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 
K aszó puszta: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Kecskemét 
Január: Vezetőségi értekezlet, az 1992. év értékelése, a HCS. vezetősége 

és a múzeumi bizottság bevonásával Kecskeméten. 
Február: Terrnészetvédelem-erdógazdálkodás-üzemtervezés. Szakmai 

konzultáció a Bugaci Erdészetnél. Meghívott előadók a lőtér környe
zetvédelmi rekonstrukciós tervének készítői. 
Beszámoló az UEEF XII. Római Kongresszusáról diavetítéssel és 
videó-film bemutatásával. 

Március-április: Szakmai vitanap aktuális erdészetpolitikai kérdésekről, 
meghívott előadókkal az FM és az OEE vezetőség részéről. 
Erdőgazdálkodási feladatok a jelenlegi helyezetben az Alföldön. Elő
adások a KEFAG és az erdőfelügyelőség bevonásával. 
Az alföldi homokhátság vízgazdálkodása és az erdőgazdálkodás kap
csolata. Előadások dr. GÖbölös Antal és Pálfay Imre meghívásával 
Kecskeméten. 

Május: Egynapos szakmai tanulmányút 30-40 fő részvételével (Opusz-
taszerONEP, vagy Pilisi Parkerdőgazdaság az érdeklődéstől függően). 

Augusztus: Részvétel az OEE Vándorgyűlésén. 
Szeptember: Nyugdíjas találkozó megrendezése a KEFAG Kerekegy

házi erdészetének nyíri erdészházánál. 

Keszthely 
Február: Helyi Összekötőkkel és küldöttekkel kibővített vezetőségi ülés. 

Napirenden az 1993. évi feladatok megbeszélése, valamint tájékoztató 
aktuális kérdésekről. 

Április: Tanulmányút társerdőgazdasághoz 40 fő részvételével. 
Május: Erdőfelújítási és erdővédelmi szakmai bemutató műszaki vezetők 

és kerületvezetők részére. 
Június: Jelölőverseny kerületvezető erdészek között. 
Szeptember: Kiscsoportos lengyelországi tanulmányút. Fahasználati 

technológiai bemutató műszaki vezetők és kerületvezetők részére. 
Október: Lengyel szakmai delegáció fogadása. 
November: Hossztoló verseny kerületvezető erdészek között. 
Fentieken kívül, a napi aktualitások függvényében különböző létszámú 
megbeszéléseket, vagy tájékoztatókat is tartunk. 

Mátrafüred: Lapzártáig munkatervet nem küldött 
Miskolc: Lapzártáig munkatervet nem küldött 

Nagykanizsa 
Január: Megüresedett tisztségviselői helyek betöltése. 
Folyamatos: Iskolákkal a kapcsolat folyamatos fenntartása Igény esetén 

előadás tartása, erdei bemutató szervezése. A diákokban a helyes 
erdőkép kialakítása Erdőgazdálkodásról tematikus videoanyag ösz-
szeállítása. 

Április: Szakmai tanácskozás a Zalai Erdőgazdaságnál folyó privatizá
cióról, a vállalkozások szerepéről az erdőgazdálkodásban. Szlovéniai 
tapasztalatok megismerése. 

Május: Szakmai tanulmányút Szlovéniába, közelebbről Muravidékre. 
Június: Pannónia találkozón részvétel. 
Fafaj politika napjainkban és a közeljövőben a Zalai Erdő- és Fafeldolgo
zó Gazdaságnál. A régió ezzel kapcsolatos tapasztalatai. Erdőrezervátu
mok szerepe, jelentősége. Az országos program keretében induló új 
erdőtelepítésekben való erdőgazdasági részvétel. 
Helyi csoportunk vállalja az idegenvezetést a nagykanizsai múzeumban, 
az „Erdő és az ember kapcsolata Zalában" c. kiállításon. Egyesületünk 
tagjai javasolhatják szakmai és nem szakmai csoportok részére ezt a 
programot nagykanizsai kirándulásuk alkalmával. 

Baranya megye 
Február: Előadás: dr. Lehmann Antal, a Dél-dunántúli Termé

szetvédelmi Igazgatóság vezetője 
A természetvédelem és az erdészeti gazdálkodás kapcsolata a gyakorlat

ban. 
Március: Előadás: a Vadbiológiai Intézet munkatársa. A vadaskertek 

aktuális problémái és a vadgazdálkodásban betöltendő szerepük. 
Április: Nyilvános rendezvény: pl.: a Fák Napja alkalmából. 
Május: Szabadtéri egyesületi rendezvény, amelyen a tagok családjaikkal 

vehetnek részt 
Június: Szomszédolás, szakmai kirándulás a bajai csoportnál. 
szeptember: Előadás: dr. Lépőid Józsefné, a Magyar Grafológiai Társa

ság elnöke; Grafológia alkalmazhatósága az erdészeti munka gyakor
latában. 

Szeptember: Szomszédolás, a bajai csoport fogadása. 
November: Előadás: Meghívott előadó. Egyetemünk jelene, és jövője. 
December: Előadás, beszélgetés :Kz OEE országos tevékenysége. Meg

hívott: az OEE vezetőségi tagjai. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
I. negyedév: Erdőtelepítési lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé

ben a mezőgazdaság tulajdoni és szerkezeti átalakítása kapcsán (előa
dói ülés). 

II. negyedév: A beregi térség vízháztartásának komplex vizsgálata (ke
rekasztal megbeszélés; a Magyar Hidrológiai Társasággal közös ren
dezvény). 

III. negyedév: A vadgazdálkodás és vadászat strukturális átalakításának 
problémái, az ebből eredő erdészeti feladatok (előadói ülés). 
Az erdészet legfontosabb térségi feladatai az űj erdészeti filozófia 
tükrében (előadói ülés). 

IV. negyedév: Hullámtéri véderdők vízügyi ökológiai és erdészeti funk
ciói (vitafórum a Magyar Hidrológiai Társasággal közösen). 

Sárospatak: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Sopron 
Január: Egy délután Varga Domokos erdőmérnök, íróval. Helye: Erdé

szeti és Faipari Egyetem. 
Február: Természetszerű erdőgazdálkodás. Helye: Erdészeti és Faipari 

Egyetem. Előadó: Madas László ny. főigazgató. 
Február: Természetvédelem a soproni régióban. Helye: Erdészeti és 

Faipari Egyetem. Előadó: NP munkatársai. 
Március: A soproni erdők erdőrendezési koncepciója. Helye: Erdészeti 

és Faipari Egyetem. Előadó: dr. Király László tanszékvezető 
Április: „Soproni erdők jövője" tudományos ülésszak. Helye: Erdészeti 

és Faipari Egyetem. 
Május: Fertő-tavi Nemzeti Park. 
Július: .^dészjuruáhs" természetbarátok részére. 
Szeptember: Erdőgazdálkodás-vadgazdálkodás (vadászat).//e/ye: Erdé

szeti és Faipari Egyetem. Előadó: Vadgazdálkodási tanszék munka
társai. 



Október: Ausztriai tanulmányút (Barna Tamás - Linz-60 km, cser erdő
ben, szálaló LF erdőket nézni). 

November: Vadászlőszerek házilagos töltése. Helye: Erdészeti és Faipari 
Egyetem Előadó: dr. Ivancsics Lajos erdészetvezető. 

Március-december: Kísérleti területek kezelése a TAEG területén. Hely
színi bejárások az érintett tanszékek, kutatók vezetősével. 

Csongrád megye 
Január: 25-én 14 órakor közgyűlés a Technika Házában. Vezetőség 

beszámolója az elmúlt évi munkáról, éves munkaterv előterjesztése, 
javaslatok a módosításhoz és pontosítása. Törzsgárda-tagság elisme
rése. 

Február: 26-án 13 órakor vezetőségi ülés Szeged, Pacsirta u. 46. szám 
alatt (MIMI-nél). 

Március: Nyílt szakmai nap, erdőgazdaság vezetésének tájékoztatója az 
átalakult vállalatról. Egyesületi életről vélemények, egyesületünk sze
repe szakmánkban. 10-én nyugdíjas klub az erdészeti szakközépisko
lában. 

Április 14-én vezetőségi ülés - felkészülés a májusi rendezvényre. 
Április 23-án „Kiss Ferenc"-napi rendezvényen való részvétel az Erdé

szeti Szakközépiskolában. Pályadíjak átadása. 
Május: Ismét megrendezzük a „Madarak és fák" napját majális jelleggel. 
Június: Nyírségi helyi csoport fogadása. 
Július: 7-én nyugdíjas klub a szegedi erdészetnél. 
Augusztus: nem tervezünk rendezvényt 
Szeptember: 8-án 11 órakor vezetőségi ülés Pusztaszeren, arborétum 

megtekintése, tanulmányút előkészítése. 15-én nyugdíjasaink közös 
kirándulása Ásotthalomra. 

Október: Külföldi (burgenlandi) vagy belföldi tanulmányút, a belföldi 
tanulmányutat Bakony hegység vagy Ormánság (sellyei erdészet) 
térségébe tervezzük. 

November 10-én nyugdíjas klub az erdőfelügyelőségnél. Fórum: Ismét 
megrendezésre kerülne Aktuális erdészetpolitikai kérdések címmel. 
Témája az ÁV Rt. keretén belül az erdészet hogyan alkalmazkodik a 
változásokhoz. 

December 10-én 13 órakor vezetőségi ülés az ásotthalmi erdészetnél. 

Székesfehérvár: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Szolnok: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Szombathely 
Január: A helyi csoporton belül Seniorok klubja megalakulása. 
Január 20-én a Senior klub rendezvénye a tagság bevonásával Vas megye 

erdőgazdálkodásáról. 
Február: Taggyűlés, éves munka értékelése, aktuális témák megvitatása. 
Március: Az erdészettörténeti szakosztály és a helyi csoport közös ren

dezvénye. 
Április: Az ez évi fásítási ankéton való részvétel. 
Május: A Vas megyei Környezet- és Természetvédelmi Napokkeretében 

a hagyományos, Jeli Napok megszervezése a Jeli Arborétiumban. 
Június: a PANNÓNIA 93' rendezvényein való részvétel. 
Szeptember: Az erdészettörténeti szakosztállyal közös Vas megyei erdé

szettörténeti megemlékezés. Az év során több esetben tervezzük szak
mai rendezvények megtartását a tagság bevonásával erdőművelési, 
természetvédelmi, vadászati stb. témában. 

Szeptember: A termelőszövetkezeti erdészek tapasztalatcseréje. 

Tamási 

Január: Az előző év tevékenységének összefoglalása, melynek során a 
külföldön járt, szakmai tanulmányúton részt vett tagtársaink beszá
molnak tapasztalataikról. 

Május: Szakmai tanulmányút a vértesi EFAG-nál. 
Július: (FM-ből felkért előadó) az erdőgazdálkodás aktuális kérdései. 
Augusztus: Találkozás, baráti beszélgetés nyugdíjas erdész kollégáink

kal. 

Tatabánya: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 
Veszprémi HM csoport: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Veszprémi F M 
Március: Előadások. Téma: Vállalkozói erdőgazdálkodás. 
Május: Nagyvázsonyi Táncsics Tsz erdőgazdálkodása. Előadók: Szabó 

Lajos, Világhy György. 

Július: Ukrán szakmai delegáció fogadása. 
Szeptember: Tanulmányút a Pilisbe. Témája; Erdőfelújítások, befejezett 

erdősítések ápolásának rendszere. 
November: Zárórendezvény. Aktuális erdészeti politikai kérdések. Tiszt

újítás. 
Vezetőségi megbeszélés. 1993-ban két alkalommal kerül sorra. Várható 
időpontok: 1993. június, október. 

Pilis 

A csoport a jövőben is legfontosabb feladatának az emberi kapcsolatok 
javítását és a jó munkahelyi légkör kialakítását tekinti. Ez utóbbihoz 
hozzátartozik, hogy a helyi csoport működjön közre a vállalatunk 
jövőjével kapcsolatos kérdések széles körű ismertetésben (pl. újság, 
előadások tartása stb.). 

Az előadásokat lehetőség szerint az 1993.1. negyedévében kell megtar
tani. Ennek előkészítéseként a Parkerdőgazdaság c. üzemi lap az eddig 
kialakult véleményekről rövid tájékoztatást ad bevezetőként (Közre
működnek: Bánó László, Dobó István, Kertész József, Mizik András, 
Szekeres Péter, Zambó Péter.) Megszervezését Mizik András vállalta. 

Hagyományos és szakmai rendezvényeink: 
Január vagy február: Farsangi családi est. Helye: Erdei Műv. Háza 

Visegrád. 
Április: Erdőművelők terrnészetvédelmi szakmai napja. Helye: Gödöllői 

Erdészet (Sára J.) 
Május vége: Jelölő verseny. Helye: Ráckevei Erdészet. 
Június v. július: Erdészek-vadászok-művezetők napja. Helye: Pilisszent-

kereszti Erdészet a Bajóri emlékhely bekapcsolásával. 
Július vége: Műszaki nyugdíjas találkozó. Helye: Telki Erdészet 
Október: Választékoló verseny. Helye: Pilismarón' Erdészet 
Előadások: Január: Juhász Pál: Az erdőgazdaság jövője és helyzete az 

agrárgazdaságban. Helye: Visegrád PP. központ. 
Február: Szabados János: ÁVRT ,£rdőgazdaságok átalakítása, jövője" 

Helye: Visegrádi PP. központ 
Tanulmányutak: 
a/ Belföldi: az erdészetek saját hatáskörben szervezik, 
b/ Külföldi: Szlovénia. Szervező Bánó László. 
Családos kirándulás Gödöllőre, az ott felállításra kerülő erdész emlék
műhöz. 

Zalaegerszeg 

Február: Új erdőbirtokosok erdőkezelői szervezeteinek kialakítása. Er
dőtörvény szakmai vitája. Elnökségi tag és a körzet parlamenti képvi
selőinek bevonásával. 

Április: Régiónk természetvédelmi területeinek bemutatása. 
Május: Tapasztalatcsere, tanulmányút társ helyi csoport közreműködé

sével, illetve Szlovéniába. 
Október: Időszerű erdővédelmi kérdések. 

Budapesti Erctó felügyel őség 

Február 2.: TSz Erdőfenntartási Alap működtetésének szüneteltetése és 
hatásai. 

Március 31. Az 1992-es évről beszámoló jelentés, értékelés, aktuális 
problémák megvitatása. 

Augusztus: OEE közgyűlésen való részvétel. 
Augusztus 18-19.: Tanulmányút: tapasztalatcsere a Mátrában. (Alterna

tív: kellő számú jelentkezés esetén Ausztriában.) 
November 16. Évzáró összejövetel. 

Szakmánkat érintő változások, megjelent törvények megvitatása, ak
tuális szakmai, egyesületi kérdések. 

Egyéb egyesületi munka: 
Az OEE rendezvényein és a szakosztályok munkájában való részvétel. 
Szakmai tanácsadás települések fásítási, parkosítási munkájában való 
részvétel. 

Budapesti ERSz helyi csoportja 

Január: Vezetőségi ülés az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján 
a részfeladatok meghatározására. Részletes program kialakítása. Köz
reműködők, felelősök kijelölése. 

Április: Családi kirándulás egynapos időtartammal. Helye a Börzsöny 
hegység, vagy a Duna-Tisza köze. Tárgya az új erdőtulajdonok bejá
rása, esetleg beszélgetés új erdőtulajdonosokkal. 

Június: Tematikus találkozó. Meghívott előadó az OEE által ajánlott 
listáról, vagy egyedi felkérés alapján. Aktuális problémához vagy 
tennivalóhoz igazodó, munkaidő utáni, egy-két órás rendezvény, 
amely klubestszerű baráti találkozóba olvad. Helye az ERSz tanács
terme. 



EGYESÜLETI HÍREK 

Szeptember: Kétnapos, péntek-szombatra tervezett tanulmányút vagy a 
Vértes, vagy a Bakony hegység üzemtervezési kérdéseinek és megol
dásainak tanulmányozására, különös tekintettel az erdőkezelő, a ter
mészetvédelem, a vadászat és a felügyelet szándékainak harmonizálási 
lehetőségeire. (A költségek megosztásával tervezett rendezvény.) 

November: Tematikus találkozó. Előadás és vita valamilyen aktuális 
kérdésről. Helye az ERSz tanácsterme. 
A helyi csoport szorosan együtt kíván működni az erdőrendezési 
szakosztállyal. Annak programjaihoz részben kapcsolódik, illetve a 
kettős tagok és vendégek révén rendezvényein részt venni szándéko
zik. 
Felmerül egy beregi és Ukrajnába átmenő tanulmányút kérdése, ami 
esetleg a helyi csoport részéről is nagyobb érdeklődést kelthet 

Budapest ERTI 
Január: Helyi csoport ülés. 
Március: Vezetőségi ülés. 
Június: Egynapos szakmai tanulmányút, a programot a januári helyi 

csoport ülésen állítjuk össze. 
Október: Helyi csoport ülés. 
December: Vezetőségi ülés. 

Budapesti FM csoport 
Március 5-én: Csoportülés: Varga Béla (alelnök) a Rómában rnegtartott 

Európai Erdésztalálkozóról tart előadást. (Információs Központ) 
Május 7-én: „Hanság-Szigetköz" térségben tanulmányi út Szeniorokkal 

közösen. 
Június 4-én: Az Állami Erdei Vasutak helyzete: kihelyezett ülés Szilvás

váradon. 
Október 1 -jén: Az Á VRT működéséről, az ágazatunkat érintő kérdések

ről tájékoztató (Szabados János) és esetleg valamelyik gyakorlatban 
dolgozó vezető bevonásával. (OEE központjában, Budapest, Fő u. 68.) 
Természetesen az egyes Összejöveteleinken az aktuális kérdésekről is 
tájékoztatni kívánjuk a megjelenteket (erdőtörvény, stb.). 

Budapest HM csoport: Lapzártáig munkatervet nem küldött. 

Fest megyei TSz csoport 
Tervezett időpont: 1993. március 26. 

A privatizáció és a kártalanítás hatása a Mg TSz erdőkre. Magánerdő
gazdálkodás. 
Előadók: Barátossy Gábor főtitkár, Valentin Károly HCs titkár. 
Meghívottak: FM Erdészeti és Faipari Főosztály, MOSZ képviselői. 
Helye: OEE Csillagvölgyi Könyvtára. 

Tervezeti időpont: 1993. április 23. 
a/ A privatizáció és a kártalanítás hatása a Mg TSz erdőkre. Magánerdő-

gazdálkodás. 
b/A csoport 1992. évi munkájáról beszámoló, 
c/ Az 1993. évi munkaterv és költségvetés megbeszélése. 

Előadók: hivatali meghívottak, MOSZ képviselője, dr. Balázs István. 
Helye: OEE Csillagvölgyi Könyvtára. 
A rendezvény jellege: fórum, tanácskozás és taggyűlés. 
Időpont: 1993. május 21. 

a/ Vadászati, erdő- és a természetvédelmi törvény tervezetek vitája, 
b/ Egyesületi - csoport témák. 

Előadók: meghívott személyek. 
Helye: OEE Csillagvölgyi Könyvtára. 
A rendezvény jellege: tanácskozás és taggyűlés. 
Tervezett időpont: 1993. május 

a/ Az Erdők Napja 
b/ Helyszíni bemutató a privatizáció alá került MgTSz erdőterületen. 

Előadók: később kerülnek kijelölésre és felkérésre. 
A rendezvény jellege: ankét és helyszíni bemutató. 
Tervezett időpont: 1993. június 
Tárgya: Jóléti és környezetvédelmi funkciók tanulmányozása. 
Helye: PÁG területe. 
Időpont; 1993. október vagy november 
Fahasználat TSZ erdőkben 
Tervezett időpont: 1993. november vége 
Tagyülés: Egvesüleft témák megbeszélése, 1994. évi terv megbeszé
lése. 

Előadók: Csoport elnöke és titkára. 
Helye: OEE Csillagvölgyi Könyvtára. 

SZAKOSZTÁLYOK 
Erdők a Közjóért 

Az 1993. évet a természetvédelem és erdészet kapcsolata kialakításának 
és jobb együttműködési lehetőségek feltárásának szeretnénk szentelni. 

Évnyitó szakosztály ülés: Bp. XII., Csillagvölgy. 
Meghívott vendég előadó és filmvetítés erdészportrék közül. 
Meghívott előadó Jakucs Pál, Debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem 
Kihelyezett szakosztályülés: 

Április: Sopron 
Szeptember: Káli medence 
Külfölditanulmányút:Kárpátolia vagy Szlovénia. Időpontja: május vége, 

június. 

Erdőművelési 
Január-február: Budapest; Számviteli törvény erdőművelési vonatkozá

sai, az Országos Erdészeti Alap működése (Osváth GyÖrgyné, Merkel 
Gábor) 

Május: Budapest; Mit vár és mit kap a főváros a budapesti parkerdőtől? 
(dr. Sólymos Rezső) 

Fahasználati Szakosztállyal közösen: 
Október: Budapest; A természetszerű erdőgazdálkodás kiterjesztésének 

szakmai kérdései (ea: dr. Papp Tivadar). 
Munkabizottsági témák; Szakmai törvények előkészítésével kapcsolatos 

tevékenység (témafelelós:/ícmtfny^'iLíisz/í5/ief, módszer a szakosztály 
véleményének összefogása, feldolgozása, terjesztése) 

Erdőhasználati 
1. „Terepi adatrögzítés számítógéppel a fahasználatiján." 
2. „Tanulmányút ausztriai erdőgazdaságnál." 
3. ..Fakitermelés vállalkozókkal - választékrakatban közelített faanyag 

termelési módszere." 
4. „Természetszerű erdőgazdálkodás kiterjesztésének szakmai problé

mái" (erdőművelési szakosztállyal közös rendezvény). 

Erdészeti gazdaságtani 
Március: Az átalakulás tapasztalatai. Szakmai véleménycsere. 
Május: Egy termelőegység gazdasági tevékenységének helyszíni tanul

mányozása. 
III. negyedév: Erdőtörvény, vadászati- és természetvédelmi törvények 

megvitatása. 
A szakosztály aktuális gazdasági kérdések megvitatását is tervezi 
szükség szerint. 

Gépesítési 
Április: Az erdőgazdasági gépesítés helyzete napjainkban, különös te

kintettel az eltérő nagyságú erdőgazdálkodókra. Kibővített formában 
és létszámban tervezzük az ülést. 

Október: A műszak és gépesítés helyzete az új formában megalakult 
erdőigazgatóságoknál. 

Erdőfeltárási 
1993. február 25-én Budapesten, OEE Csillagvölgyi üli házában 
- az új erdőtörvény-tervezet erdőfeltárási részének ismertetése 
- tájékoztató az 1992. évi erdőfeltárási munkák támogatásának teljesíté

séről és az erdőfeltárás várható 1993. évi helyzetéről. Előadó: Gerely 
Ferenc. 

- tájékoztató az erdőfeltárás világbanki hitelből történő megvalósítási 
lehetőségeiről. Előadó: dr. Rácz József, Viharos Zsolt. 

1993. április-május hónapokban a Somogyi EFAG-nál 
- erdőfeltárás fejlesztésének szüneteltetésével kialakult gazdálkodási 

helyzet ismertetése, várható további negatív következmények megvi
tatása, 

- meglévő úthálózat fenntartási helyzete, állapotának alakulása az utóbbi 
években. 

1993. október hónapban a Balatonfelvidéki EFAG-nál 
- erdőfeltárás fejlesztési indokoltságának megvitatása a Bakony hegy

ségben. Előadó: Viharos Zsolt, Fábián Gábor. 



- szakosztályi vezetőségválasztás előkészítése. Előadó: Bogár István. 
A 2. és 3. vidéki rendezvény időpontjának pontosítása a fogadó készség

től függően év közben történik meg. 

Erdei Vasút 
Január: Budapesten az egyesület székházában levéltári anyagok erdei 

vasúttal kapcsolatos gyűjteményeinek ismertetése. 
Május: Vasúti vonóerő modernizálásának lehetőségei. Helyszíni bemu

tató vasútüzemi javítóműhelyben. 
Október: Erdei vasút helyzete és feladata a zalai erdők szolgálatában. 

Erdőrciidezési 
Szakosztály ülések: 
Március: Budapest; Magyarország erdőállományainak értéke, erdőérték 

számítás. 
November: Sopron; Az erdőrendezési szakkifejezések definiálása. 
ErdÖbecslési verseny: Július: Szatmár-Bereg. 
Tanulmányutak: Július: Kárpátalja (kapcsolódva az erdőbecslési ver

senyhez). 
Május és október: Szlovénia (kölcsönös tanulmányút Szlovéniában és 

Magyarországon). 

Erdészettörténetí 
I. n.év: Megemlékezés a szakosztály alapításának 30. évfordulójára. 
II. n.év: A soproni szakmai gyűjtemény helyzetének áttekintése. 
III—IV. n.év: A magyarországi erdőfel ügyelet története. 

Lapzártáig nem küldött munkatervet: Kereskedelmi Szakosztály, 
Erdővédelmi szakosztály, Rendszerszervezési szakosztály, Tájfej
lesztési és Környezetgazdák odási, Vadgazdálkodási Szakosztály. 

BIZOTTSÁGOK 
Ellenőrző bizottság 

Január: az 1992. évi gazdálkodás és az 1993. évi terv megvitatása. Az 
1992. évi munka értékelése. Beszámoló az elnökség és a választmány 
1992. évi tevékenységéről. 

Május: Az 1992. évi határozatok végrehajtásának megvitatása. A helyi 
csoportok, szakosztályok tevékenységének értékelése. A közgyűlési 
beszámoló elveinek megvitatása. Az 1992. évi mérleg kiértékelése. 

November: Az 1993. évi gazdasági helyzet értékelése. Az alapszabály
szerű működés vizsgálatának értékelése. 

.Erdészeti Lapok" Szerkesztőbizottsága 

Az erdészeti oktatási intézmények tankönyvkiadása. Február - Sopron. 
Résztvevők: az erdészeti oktatási intézmények és a Mezőgazda 
Könyvkiadó. 

- Erdélyi mesterek fafaragó tábora Kapolcs-Vigándpetend. 
- Az erdő és az ember: Videofilm iskolások számára. Forgatásban 

közreműködés (egész évben folyamatos). 
- Szerkesztőbizottsági ülések: minden hó utolsó csütörtökén de. 10.00 

óra, FŐ u. 68. 

Díjbizottság: 
A vándorgyűlést megelőző választmányi ülés előtt 2 héttel tartja össze
jövetelét Téma: A beérkezett kitüntetési javaslatok értékelése. 

Szeniorok Tanácsa 

1. Az FM Csoporttal közösen egynapos szakmai utat szervezünk a 
Kisalföldi EFAG-hoz a Bősi erőmű hatásának tanulmányozására a 
Szigetköz és a Hanság erdeiben. A szerzett tapasztalatokat az erdészeti 
szakmai álláspont kialakításához tervezzük felhasználni. 

2. Az erdészeti nyugdíjasok szociális helyzetének 1992. évi felmérése 
során begyűjtött adatokat tovább elemezzük. A levont következtetése
ket, megállapításokat az Erdészeti Lapokban közzétesszük. A szüksé
ges intézkedések érdekében a Pariament szociális bizottsága felé ja
vaslatot készítünk a MTESZ szociális bizottságán keresztül. 

3. Képviseljük az erdészeti szakot a MTESZ szociális bizottságának 
havonkénti ülésein. 

4. Minden hónap második keddjén szakmai és eU. erdei sétát szervezünk 
a nyugdíjasok részére. 

5. Részt veszünk a bánya-, kohó- és erdőmérnök veteranissimusok köré
nek hétfőnkénti összejövetelein. 

6. Decemberben ismét megrendezzük a bányász, kohász és erdész nyug
díjasok hagyományos baráti találkozóját. 

7. Az év folyamán felvetődő erdészeti ágazati szakmai problémák függ
vényében szűkebb körű, vagy kibővített létszámú megbeszéléseket 
szervezünk. 

A Pilis csoport életéből 
December 19-én a pilisi helyi csoport meghívására Szabados János, 

az AVRT portfolió igazgatója tartott tájékoztatót az RT szervezetéről, 
működési elkézeléseiről és az Rt. álláspontjáról az állami erdőgazdálko
dás átalakításával kapcsolatban. Az előadás után élénk eszmecsere ala
kult ki a negyvennél több résztvevő és az előadó között. 

A kérdések és vélemények legtöbbje azt feszegette, hogyan képes 
működni és erdőt kezelni a profitérdekelt társaság a Pilis sajátos körül
ményei között. 

Képes lesz-e a középhegységi átlagot el nem érő állományokban, 
amelyeket Gödöllő térségében még mindig jelentős erdőfelújítási elma
radások terhelnek, önfenntartó erdőkezelésre? 

Hogy tudunk a budapesti és az agglomerációban élő 2,5 millió ember 
által igényelt közjóléti célnak megfelelni? 

Partnere tud-e lenni ebben a kérdésben az Rt a fővárosi és a többi 
önkormányzatnak? 

Tudjuk-e, ha átmeneti időre is, forrásként biztosítani a korábban az 
erdő hozamából létrehozott Lepencei Fafeldolgozó jövedelmét az erdő
kezelés finanszírozására? 

A kérdések nagy részének megválaszolása majd a létrejövő, J?ilis Rt." 
felelős vezetőinek bölcsességén múlik, hallottuk az előadótól, hisz kita
posott, bejáratott utak és megoldások a dolog természetéből adódóan 
nincsenek. 

Végleges és egyértelmű- szerződésben rögzített megoldásra - talán a 
kincstári vagyonról szóló törvény megjelenése után szánu'thatunk. 

Mizik András 
4 

A Csongrád megyei helyi csoport rendezvényei 
1992. szeptember 9-én a Békés megyei helyi csoport nyugdíjas tagja

ival közösen a helyi csoportunk nyugdíjas tagjai a szarvasi arborétumot, 
az un. „Pepi kertet" látogatták meg. Dr. Sipos András igazgató úr fogadott 
bennünket és nagyon érdekes, szemléletes kerti sétán vezette végig 
csoportunkat A látogatást fehér asztal mellett helyben főzött ebéddel, 
baráti beszélgetéssel fejeztük be... 

Az OEE szegedi csoportja 1992. október 27-28-án a FEFAG területén 
szakmai és kulturális kirándulást szervezett. A résztvevők egy része 
családtagokból állt Első napon Nyíregyháza és környékének (Mária-
pócs) nevezetességeivel való ismerkedés után kellemes baráti beszélge
tés következett Másnap autóbuszos körutazást tettek a vendégek a gaz
daság keleti területén, szatmári részen. A kulturális értékek (Szatmár-
cseke, Túristvándi) mellett gazdag szakmai tapasztalatcserére is sor 
került. 

A lapban megjelent cikkek szerzői 

Agócs József EFE Sopron 
Bagó Bertalan FM Budapest 
Bancsi Attila csop.vez. Kecskemét 
Bíró Csaba FM Budapest 
Bod Lajos szakmérnök Kaposvár 
Führer Ernő ERTI Sopron 
Jéröme René ny. em. Budapest 
Lukács Zoltán üv.ig. Kecskemét 
Sólymos Rezső ny. em Szentendre 
SÖrényi Gábor Lábod 
Szász Tibor ny. em Budapest 
Szabados János AV Rt Budapest 
Szegedi Erzsébet Magyar Rádió 

Budapest 

Víg Péter EFE Sopron 
Wentzely Dénes ny.erdész Keszthely 



Országos Erdészeti Egyesület (Külföldi utazás 1992. évben) 

Sor
szám Név Munkahely 

beosztás v. tisztség 
Külföldi rendezvény Költségviselő Sor

szám Név Munkahely 
beosztás v. tisztség helve (ország) megnevezése időpontja 

Költségviselő 

1. Varga Béla OEE alelnök Németország UEF elnökségi jan. 20-24. OEE 

2. Gerely Ferenc F M Erd. Főosztály Olaszország Európai Erd. 
Északi síverscny 

febr. 2-7. OEE 

3. Gáspár H. Géza német lUFRO aug31.-szept4. saját + OEE 
4. Külön jegyzék 39 fő 

Külön jegyzék8 fő 

Külön jegyzékl fö 

148 785,-
részv.díj: 3 815,- = 
Kecskemét 30 520,-
gk.vez. 

Ausztria Osztrák egyesületi 
napok 

máj. 25-27. munkáltatók 

S. Schmotzer András O E E elnöke . « . ."_ . » . OEE 
6. Kertész József O E E alelnöke .". . » . . » . .". 

7. Dr. Andra István O E E EB elnöke . » . . » . . » . .". 

8. Pápai Gábor O E E SZB elnöke . « . . » . -"- .". 

9. Dr. Marjai Zoltánné O E E ügyv. .". . » . - " . -"-

10. Varga Béla OEE alelnöke Csehszlovákia PRO SILVA Júl. 5-11. .". 

11. Dobay Pál EFÜ Budapest Ausztria tan. út jún. 26-27. saját 

12. Fritsch Ottó . » . . » . . » . .". 

13. Körmendi Jenő .". .". .". 

14. Dr. Franciscy Pál .". . » . .". 

15. Schmotzer András O E E elnöke Németország közgyűlés szcpt. 7-11. OEE 

16. Dr. Szőnyi László O E E megb. . » . .". .". .". 

17. Steiner József EFÜ ig. - Miskolc . » . .". .". .". 

18. Barna Tamás EFE-Sopron Ausztria PRO SILVA okt 15-17. .". 

19. Külön jegyzék 28 fő Olaszország UEF kongr. okL24.-nov.l. saját + OEE mun
kált. 

20. Külön jegyzék 4 fő Somogyi EFAG Olaszország ."- .". <*y-
21. Schmotzer András O E E elnöke India miniszteri 

küldöttség 
dec. 6-13. OMFB, 

MTESz OEE 

Szakszerű vezetés mellettgyÖnyörkc<Jhettünkatáj szépségeiben. Kora 
délutáni órákban a debreceni erdőspusztai élmények után búcsúztunk 
vendéglátóinktól, akik igen kedvesek és figyelmesek voltak velünk. 
Kifejezve köszönetünket, meghívtuk őket akövetkezŐévben egy Csong
rád megyei látogatásra! 

1992. november 27-én munkatervünknek megfelelően fórumot tartot
tunk, melyre a helyi csoporttagjain kívül akecskeméti, gyulai és szolnoki 
helyi csoportból is jelentek meg érdeklődő kollégák. 

Az FM részéről Dauner Márton főosztályvezető, az ÁV Rt. részéről 
Szabados János, az erdőgazdaságokkal foglalkozó menedzser, az OEE 
vezetősége részéről Varga Béla alelnök jelent meg. Tájékoztatást kap
tunk az erdőgazdálkodókat érintő kérdésekben és a közeljövőt érintő 
változásokat is ismertették a meghívott előadók. A fórum mindkét irány
ban hasznos volt, mert tájékoztatást kapott a gyakorló szakember a 
szakmapolitikai kérdésekről és hozzászólhatott, véleményét tolmácsol
hatta a meghívottak felé a képviselt szervezetnek. A kérdések nagy része 
a föld-erdő tulajdonlásával, szövetkezeti erdők sorsával, államerdészet 
ÁV Rt.-n belüli helyével, erdőtörvény jelenlegi készültségével és az 
egyesület helyzetével, tagjaival kapcsolatban merült fel. 

Sere Ferenc « 
IN MEMÓRIÁM 

Bouquet Frigyes 1911-1992. 

Fogalommá vált szűkebb környezetében azzal az álhatatossággal, 
azzal a kíméleüen elvhűséggel, amely egész életét, munkáját jellemezte. 

191 l-ben Szekszárdon született. Elemi iskoláit Alsónyéken, a gimná
ziumot anevezetes bonyhádi főgimnáziumban végezte. A Soproni ErdŐ-
mérnöki Főiskolára 1928-ban iratkozott. 1933-tól különféle mérnöki 
munkaterületeken dolgozott, erdőmérnöki oklevelét 1941-ben vette át. 
Földmérési, fővárosi közmunkákon, erdőrendezési munkákon keresztül 
a Miskolc-Görömbölytapolc-Nyékládháza-Debrecen, a marosvásárhe
lyi, valamint gyergyószentmiklósi úttervezéseken, kisajátításokon dol
gozott. 

Először 1940-ben nősült. Zsidó származású feleségével együtt úgy
szólván illegalitásba kényszerült. Feleségét elrejtette, maga is bujkált. 

1946 elején lépett állami erdészeti szolgálatba. Egerbe került az erdő-
rendezőséghez, majdKaposvárraa műszaki osztályra, majd rendezőnek, 
majd gondnoknak Tapsonyba. Szülőföldjére 1951-ben került vissza, a 
Tolna megyei Erdőgazdasági Egyesüléshez, Szekszárdra. Egertől Szek
szárdig, utóbbi helyen 1955-ig főmérnök-mintegy 11 helyen dolgozott, 
11 helyen 6 féle munkakörben és költözött lakásból lakásba, asszonyos
tól, gyerekestől. Első feleségétói 1946-ban váltéi, majd 1948-ban nősült 
újra. 

Egy életen át, következetesen nem beleegyezni abba, ami az ember 
hazugsága, nagyobb hősiesség, mint az alkalmi hangoskodás. Egy 1960-
ból származó partin formáció szerint: ,Jdjelentette, hogy nem ért egyet a 
Munkás-Paraszt Forradalmi Kormánnyal. Önmagáról nem képes levetni 
a múlt rendszerbeli maradványokat és megállapításunk szerint a rend
szernek híve soha nem lesz. Szakmailag sokoldalúan képzett" 

Felkészül tsége,ráterrnettsége-hátrányos politikai 
- lehetőséget teremtett vezetői munkakörök betöltésére. Átszervezett 
munkahelyén, a Dunaártéri Erdőgazdaságnál ellenőrzési, majd műszaki 
csoportvezető volt 1960-tól nyugállományba vonulásáig fahasználati 
csoportvezető, majd osztályvezető lett Ez a munkakör hozta számára 
legteljesebb önmegvalósítását Egész életét így természetesen munkáját 
is uralta a rendszeretete. Az erdei haszonvétel, az erdei haszonfa iránt 
érzett vonzalma, szeretete, kiterjedt búvárkodása megkülönböztető ural
kodó jegyként vonul végig tevékenységén. Biztosra vehető, hogy a 
gyermekkori élmények, egyik nagyapa bognármestersége is befolyásolta 
elhivatott érdeklődését 

Nyugdíjas éveiben is aktív érdeklődő maradt Nagy figyelemmel 
kísérte az egész Kelet-Európában megindult társadalmi változásokat. 
Önfeledt boldogsággal vett részt a soproni páneurópai találkozón és hozta 
magával a „vasfüggöny", a drótkerítés egy darabkáját. 

1991-ben ötven éve szerzett gyémánt erdőmémöki diplomáját ünne
pelhette. 

1992 novemberében családja, rokonai, lakóhelye, az erdész-szakma 
közönségétől széles körű részvéttel kísérve Alsónyéken helyezték örök 
nyugalomra. A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság saját halottjának 
tekintette. 

Nyugodtan pihenhet, hiszen minden nap, minden tudásával az igazsá
got szolgálta. 

Nyúl Bertalan 




