
BORBÉLY JÓZSEF 

Király Ilona:  Mesél a  csönd 
Kis magánkiadású kötetet kaptam elolvasásra a közel

múltban. Üdítő" olvasmány, e felszínes, izzadt, zajongó, át
politizált világunkban, ahol régóta a saját levünkben sülünk, 
fövünk. 

A verseskötetet kedves professzorkollégámtól, Király 
Lászlótői kaptam néhány szerény szó kíséretében. A verse
ket a testvére, Király Ilona, a soproni Erdőmérnöki Főiskola 
volt hallgatója írta - Kanadában. 

„Az ország egyik legszebb helyén, Szilvásváradon szü
lettem. Boldog gyermekkort nyújtott a körülvevő nagy csa
lád és a végtelen erdő. Majd jött a háború, a Miskolcra köl
tözés, ahol a középiskolát végeztem. Azután a soproni Er
dőmérnöki Főiskola, ahonnét az 1956-os szelek engem is 
nyugatra sodortak. Kanadában pénz és nyelvtudás nélkül 
kezdtem... Családunk természetszeretete és az elvesztett 
gyermekkori paradicsom utáni vágy vezetett el mostani la
kóhelyünkre, egy szép erdős-dombos vidékre Toronto köze
lébe. A háztartás mellett állattenyésztéssel és fogathajtással 
töltöm időmet. A munka közben fogant gondolatokat az er-
dősusogás és patakcsobogás formálja verssé bennem" - írja 
Ilona asszony, bemutatkozásképpen. 

A versek ... egyszerűek, legtöbbjük formailag amatőr, 
„versfaragó" munka. Mégis megható olvasmány e könyv, a 
rímelő sorok mesterkéletlen őszintesége, a tiszta, „egysze
rű" emberi érzések ereje okán. Miután a mi emberi életünk 
legfontosabb dolgai, érzései voltaképpen igen „egyszerűek": 
a születés és az elmúlás, és közötte a sok munka és küszkö
dés, bánat; és az a kevéske ünnep, öröm, a boldogság nap
jai... 

„A május, mint egy tündér-királykisasszony, 
Ki éppen szekrényét rendezgeti; 
Hogy kárba ne vesszenek régi ruhái, 
A csupasz erdőt felöltözteti. 

Kedvenc színe a zöld - minden árnyalatban, 
Mintás, világos, sötét vagy fakó. 
Ám-tündér-lényéhez az áttetsző illik, 
S neki van egy erdőre való." 

(Május-tündér) 

Király Ilona üsztességes, vallásos, egymáshoz ragaszko
dó, egymást tisztelő-szerető magyar nagycsaládban nőtt fel. 
Valamikor ezek a magyar családok és e családi tűzhelyek 
melegénél felnőtt generációk voltak a tartóoszlopai e nép
nek és ennek az országnak. Távol Kanadában is megőrizte-
megtartotta az otthoni mintát és a saját életében is megvaló
sította: megmaradt hívőnek, magyarnak, három fia és férje 
által szeretett családanyának. Mond-e ez ma nekünk vala
mit, ebben a hulló, szétzüllesztett, szétzüllött magyar világ
ban? Ha jövőt akarunk, magyar jövőt, a gyermekeinknek, az 
unokáinknak, akkor kell ez a hagyomány, 

„Porrá leszen, mi porbői vétetett. 
Azt vesztem el, mi sose volt enyém. 
Haszonélvezetre kaptam csupán 
Istentől: múló földi nyeremény." 

(Porrá leszen...) 

Király Ilona verseinek világa egy (volt?) jobb világ, 
olyan világ, ahol az istenhit, a hazafias érzés és a tisztesség 
triumfál, és az emberek becsületes munkával keresik min
dennapi kenyerüket... 

Idill ez, és az ember örök vágya az idill, mely nem lesz 
soha, mégis oly jó gondolni rá... mint Kormos István gon
dolt a maga Nakonszipánjára. 

Ezért is jő, hogy Király Ilona szabad idejében verselget 
lovai gondozása közben, hogy elsuhanó gondolatait egy kis 
papírra vetette, majd a „termést" egy kedves kis kötetbe ren
dezte. Teljesítve a hite szerintit: 

„Továbbadjuk, mint stafétabotot 
A költőt látás lelkületét. 
Zengjük, mit e röpke élet adott: 
A természet örök dicséretét." 

(Ki viszi majd át?) 

(Király Ilona: Mesél a csönd. 
A szerző magánkiadása. 

Budapest, 1994.) 

(Richárd Ferris-Kaan, Dávid 
Lonsdale, Tim Winter: The 
conservation management of 
deadwood in forest - Research 
Information Note 141, Research 
Division of the Forestry Autho-
rity.) 

Rendkívül szimpatikus, a ter
mészetvédelem iránti erős elköte
lezettséget sugárzó kis kiadványt 
jelentetett meg a Brit Államerdé
szet Kutatási Ágazata. A szép szí
nes képekkel ékesített kiadvány 
az erdőkben elpusztult fák termé
szetvédelmi célzatú megőrzésé
vel és kezelésével kapcsolatos 

főbb szempontokat foglalja össze. 
A füzet vélhetően főként a ma-
gánerdő-gazdálkodókat célozza, 
valószínűleg az ő meggyőzésük
kel kívánja bővíteni a termé
szetvédelem iránt is elkötelezett 
erdőgazdálkodók táborát. 

A kiadvány vázlatosan ismer
teti azokat a főbb növény- és ál
latcsoportokat, melyek léte elkép
zelhetetlen az erdőben hagyott 
elpusztult fák nélkül. Ezek konk
rét felsorolása helyett talán elég 
annyit említeni, hogy az erdőben 
hagyott elpusztulst fa szinte min
den forgácsnyi darabja táplálék

forrást vagy lakóhelyet ad vala
milyen élőlény számára, melyek 
túlnyomó része obligát módon 
kötődik ezekhez a speciális biotó-
pokhoz. 

E sorok írójának több ízben 
volt módja meggyőződni arról, 
hogy a brit erdészek nem csak a 
színes kiadványok erejéig veszik 
komolyan ezt a kérdést. 

Végezetül talán nem haszonta
lan hangsúlyozni, hogy a fentebb 
említett kiadványt nem egy ter
mészetvédelmi klub, hanem a 
Brit Államerdészet adta ki... 

Dr. Csóka György 



ROVATVEZETŐ: 
WISNOVSZKY KÁROLY 

1994. június 7. 
kibővített elnökségi ülés 

Jelen vannak: Schmotzer 
András elnök; Varga Béla alel
nök; Kertész József alelnök; Ba
rátossy Gábor főtitkár, Wis
novszky Károly főtitkárhelyettes; 

Pápai Gábor SzB elnök; dr. Marjai Zoltánné ügyv. titkár. 
Meghívottként: dr. Lakos András orvos; Feiszt Ottó Zalai 
Erd. Rt.; dr. Viharos Zsolt Balatonfelvidéki Erd. Rt.; Pettko 
Szandtner A. Gemenci Erd. Rt.; Vass Sándor Délalföldi Erd. 
Rt.; Sódar Pál Kiskunsági Erd. Rt.; Balsay Miklós VADEX; 
Müller János Gyulaji Erd. Rt.; Lukács Sándor HM Buda
pest; Kondor Endre Ipolyvidéki Erd. Rt.; Végvári Jenő HM 
Kaszó Erd. Rt.; Cserép János Északerdő Erd. Rt.; Káldy Jó
zsef Mecseki Erd. Rt.; Ormos Balázs Tanulmányi Erd. Rt.; 
Kovács Gábor Felsőtiszai Erd. Rt.; dr. Dobroszláv Lajos 
Vértesi Erd. Rt.; Dobó István Pilisi Parkerdő Rt.; Szebeni 
László Nagykunsági Eg. Rt.; Steiner József EFÜ Miskolc; 
Halász Gábor ERSz részéről. 

Napirendi pontok: 

1. Dr. Lakos András tájéoztató előadása a Lyme-kórről 
(kullancs). 

2. Hogyan tovább? - különböző álláspontok megismeré
se. A jelenlévők amellett foglaltak állást, hogy próbáljuk 
meg pontokba összefoglalni a legfontosabb - és mindenki 
által elfogadhatónak ítélt - teendőket, és Schmotzer elnök 
úr, Kondor és Sódar vezérigazgató urak készítsenek egy 
emlékeztetőt. 

EMLÉKEZTETŐ 

Azonnali teendők: 
1. Meg kell fogalmazni költség szinten is, hogy melyek 

azok a tevékenységek, amelyek nem kapcsolódnak szorosan 
az alaptevékenységeinkhez, de a közjólétet, termé
szetvédelmet és környezetvédelmi célokat szolgálják. Ennek 
költségkihatásait már az 1995. évi költségvetésben külön 
kell szerepeltetni és a parlament elé terjeszteni. 

2. Az Erdőfenntartási Alapban fellelhető ellentmondáso
kat fel kell oldani. Célszerű a szektorsemlegesség feladása 
mellett az állami erdők (rt.-k) esetében a keresztfinanszíro
zást megtartani. 

3. A Mezőgazdasági Fejlesztési Alapokat ki kell szélesí
teni az erdőgazdálkodási tevékenységekre is. A diszkrimi
natív értékhatárokat (pl. erdőfeltárás) el kell törölni. 

4. Módosítani kell a Számviteli Törvényt, megszüntetni a 
jelenlegi ellentmondást, amely az erdőfelújítás és annak ak
tiválása körében jelentkezik. 

5. Az Ünkormányzaü Törvényt módosítani kell. Törölni 
kell a vadászati haszonbérleti díjjal kapcsolatos rendelke
zést. 

6. A végleges tulajdonosi szervezet kialakításáig rész
vényeladási ,,stop"-ot kell elrendelni. 

7. Lehetővé kell tenni, hogy az ágazat jelenlegi pénzügyi 
helyzetére való tekintettel a tervezett osztalékot visszafor
gathassuk az alaptevékenység színvonalának javítására. 

A jelenlévők megállapították és többségében azonosultak 
az alábbiakkal: 

1. A jelenlegi állami erdőtulajdon arányát őrizzük meg, 
és az állami erdőprivatizációt tekintsük lezártnak. 

2. A tulajdonlás szempontjából egységes létszámában is 
megerősített vagyonkezelő szervezetet kell kialakítani. 

3. A kezelés szempontjából elfogadható a jelenlegi rész
vénytársasági forma - a Kincstári Törvény megalkotásáig. 

4. Meg kell teremteni a hatósági munka hatékonyabb fel
tételrendszerét (létszám, anyagiak stb.) és bővíteni hatáskö
rüket a nagyvadgazdálkodás kizárólagos felügyeletével. 

az Országos Erdészeti Egyesület 
kibővített elnökségi üléséről 

Az OEE elnöksége a pártoló tagok jelenlétével kibővített 
ülést tartott 1994. június 7-én az egyesület könyvtárában. 

- A jelenlévők meghallgatták dr. Lakos András kandidá
tust a Magyarországon is egyre jobban fellépő és az erdé
szetben dolgozókat különösen veszélyeztető „Lyme" kórral 
kapcsolatos tudnivalókról. Sokunkban megérlelődött a gon
dolat, hogy a megfelelő szűrővizsgálatokat munkatársaink 
esetében elvégeztessük. Célszerűnek látszik, hogy az ágazat 
esetleg anyagilag is hozzájáruljon a kutatás és gyógyítás 
költségeihez, későbbi részletesebb ismeretek alapján. 

- Konzultációt tartottunk a szakma jelentős kérdéseiben. 
Megállapítottuk, hogy vannak azonnali, rövid, illetve kö
zéptávú feladataink, amelyek megoldásában véleményt kell 
alkotnunk, és közreműködnünk kell. 

Ezek a következők: 

1994. június 7. 
elnökségi ülés 

Jelen vannak: Schmotzer András elnök; Varga Béla al
elnök; Kertész József alelnök; Barátossy Gábor főtitkár; 
Wisnovszky Károly főtitkárhelyettes; Pápai Gábor SzB. el
nök; dr. Marjai Zoltánné ügyv. titkár. Meghívottként: ifj. 
dr. Sólymos Rezső, a választási bizottság elnöke. 

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a választási bizottság munkájáról. 
2. Kibővített (pártoló tagok) elnökségi ülés célja. 
Határozatok: 

1. - Kísérőlevéllel megküldeni a jelölteknek a teljes jelölt
listát. 

- A jelölő bizottság valamennyi tagjának levél, melyben 
felkérjük őket, hogy beszélgessenek el a körzetükbe 
tartozó jelöltekkel, a vállalandó feladatokról, jelentő
ségéről. (Felelős: főtitkár) 



2. Schmotzer András bejelenti, hogy az igzagatói testület 
képviselője a választmányban dr. Dobroszláv Lajos. 

A kibővített elnökségi ülés utáni napirendi pontok: 
1. Információk az új parlamentről (Varga Béla) 
2. Az 1994. évi végleges költségvetés (Marjainé) 
3. Lapkiadás (Erdészeti Lapok) 
4. Erdélyi csere-tanulmányút (30 és 15 fő) 
5. Külföldi utazás 

- PRO SILVA, Anglia (Varga Béla) 
- Kanadai út szervezése (Schmotzer András) 
- Interforst '94 és Thüringia (Marjainé) 

• 
1994. június 23. 
elnökségi ülés 

Jelen vannak: Varga Béla alelnök; Kertész József alel
nök; Barátossy Gábor főtitkár; Wisnovszky Károly főtitkár
helyettes; dr. Anda István EB elnök; Pápai Gábor SzB el
nök; dr. Marjai Zoltánné ügyv. titkár. 

Napirendi pontok: 
1. Általános helyzetértékelés (Varga Béla) 
2. Tagdíj és Erdészeti Lapok kérdése, javaslat (Varga Bé

la) 
3. Egyebek: Román Erdészeti Egyesülettel kapcsolatfel

vétel; Erdélyi erdész szakemberek csereútja (Pápai Gábor) 
Határozatok: 
1. Erdőtulajdonlással, állami erdők kezelésével, vadá

szattal kapcsolatos kérdésekben az elnökség a korábbiakban 
kialakított állásfoglalásaiban és programjaiban rögzített ál
láspontját annak ellenére is fenntartja, hogy az OEE-n belül 
a tagok között is felszínre kerülnek ezzel ellentétes vélemé
nyek. 

2. Miután Varga Béla alelnök felolvasta megoldási javas
latát, megállapította, hogy az elnökség - szavazás alapján -
a javaslatot elfogadta. 

3. Felső szintű kapcsolatfelvétel szükséges. 

• 
Az FM Erdészeti Hivatal vezetője, Dauner Márton az 

elmúlt hónapban tájékoztatót tartott általánosságokról, az 
ágazat helyzetéről és az erdőállomány-gazdálkodásról. Az 
Erdészeti Alap működéséről Wisnovszky Károly osztályve
zető tartott előadást. Szabados János ÁV Rt. erdészeti port
folió igazgató hozzászólását élénk vita követte, melyre még 
visszatérünk. 

• 

A MOSZ Erdészeti Országos Választmánya ülést tar
tott. Dr. Balázs István főtanácsos (FM) „A magánerdő-gaz-
dálkodás jelene és jövője" címmel tartott vitaindítót. Szelet 
vetett, s vihart aratott, hiszen két órán keresztül záporoztak 
a kérdések. Tájékoztató hangzott el dr. Csötönyi József Mi-
ki: részéről a Társult Erdőgazdálkodók Országos Szövetsé

ge megalakulásának előkészületeiről. 
Végül a Magánerdőtulajdonosok Egyesülete kezdemé

nyezésére állásfoglalást fogadtak el. 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

A kárpótlások és a tagi részarányok kiadásának befejezé
se után a magyar erdőállomány mintegy 45-48%-a magán
kézbe kerül. 

Felmerül a veszélye, hogy a hosszabb távon -• netán több 
évig - számonkérhető tulajdonos nélkül maradt erdőterüle
tek egy része valamilyen úton-módon károsodásnak lesz ki
téve. 

A folyamatos erdőgazdálkodás fenntartásáért és a szá-
monkérhetőségért minden szinten mindent meg kell tenni 
annak megvalósítására, hogy mielőbb nevesítve legyenek a 
tulajdonok - függetlenül attől, hogy a tulajdonosok gazdál
kodásuk megkezdését milyen formában kívánják elindítani 
- , vagyis az új erdőtulajdonosok minél hamarabb hozzájut
hassanak tulajdoni lapjukhoz minden olyan esetben, ahol 
ennek törvényi akadálya nincs. 

Javasoljuk, hogy az erdő és erdőrészlet művelési ágú tu
lajdoni lapok ügyintézését helyezzék előtérbe a földhivata
lok a más művelési ágakéval szemben, és ennek a miniszté
rium központi intézkedésével határozottan szerezzen ér
vényt. 

a 

Az Erdó'feltárási Szakosztály 30 fő részvételével az 
EFE Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszéke és a Tanul
mányi Erdőgazdaság Rt. közös szervezésében az erdőgazda
ság területén megtartotta idei második ülését. 

A kihelyezett ülés megnyitására a rendező tanszéken ke
rült sor, ahol dr. Winkler András rektor köszöntötte a részt
vevőket, majd a szakosztály tagjai döntöttek az új tagok fel
vételéről. 

Az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék munkájá
ról, terveiről és törekvéseiről dr. Kosztka Miklós számolt be. 
Kiemelte, hogy az új szemléletű felsőoktatásban a tanszékek 
munkáját a kutatások alapján minősítik. Ennek pénzügyi 
alapjait azonban nem a központi költségvetésből kapja, ha
nem pályázatok útján lehet megszerezni, illetve arra a szak
mától kell megbízásokat kapni. Az erdőfeltárás és az erdő
gazdálkodás jelenlegi helyzetében a tanszék ilyen megbízá
sokat nem kap, ezért fennmaradása érdekében kénytelen 
más területek felé nyitni, ami ugyan szélesíti a tanszék tevé
kenységi körét, de egyben egyéb területektől vonja el az 
energiákat. A beszámolóhoz kapcsolódva Péterfalvi József 
egyetemi tanársegéd bemutatta az általa kifejlesztett és a 
tanszéken használt úttervezési programcsomagot. Ormos 
Balázs vezérigazgató tájékoztatót tartott a Tanulmányi Er
dőgazdaság Rt. előtt álló feladatokról. Egyik központi fel
adatuknak tekintik, hogy az erdőgazdaság nevének megfele
lően a soproni erdészeti szakképzés gyakorlati bázisává vál
jon. Az oktatás támogatásának feltételei jelenleg még nem 
alakultak ki, ezért meg kell találni azt a szervezeti formát, 



amelyben ennek lehetősége is megteremthető. Vélhetően ez 
az alapítványi erdőgazdaság lehet. 

A kétnapos szakosztály-ülés programjában a helyi anya
gok felhasználásának lehetőségeivel ismerkedtek meg a 
résztvevők. / . Schmid osztrák erdészeti útépítő vállalkozó 
bemutatta azt az önjáró kőtörőt, ami hazai viszonylatban a 
kötőanyag nélküli zúzottkő pályaszerkezetek fenntartásának 
vezérgépe lehette. A bemutatóhoz kapcsolódó elméleti kér
désekről N. Fernsebner, a BOKU, Wien munkatársa tartott 
előadást. A második napon a résztvevők az iváni és röjtök-
muzsaji erdészetek úthálózatát járták be. A helyi talaj köz
vetlenül felhasználható mechanikai stabilizáció és javított 
földút építésére, kedvezően befolyásolva az építési és fenn
tartási költségeket. 

A szakosztály az ülés bezárásakor állásfoglalást fogadott 
el, amelyben felhívják a figyelmet az erdőfeltárás tarthatat
lan helyzetére és javaslatot tesznek a pénzügyi feltételek 
megteremtésére. Az erdőfeltárás és az erdőgazdálkodás 
összefüggéseit is bemutató szakosztályülés megszervezésé
ért a szakosztály köszönetét fejezi ki a rendezőknek. 

Dr. Kosztka Miklós 
szakosztályvezető 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

Az OEE ErdóTeltárási Szakosztálya felmérte az erdő-
feltárás jelenlegi helyzetét és megállapította, hogy a fel
táróhálózat építése és fenntartása majdnem mindegyik 
erdőgazdasági részvénytársaságnál szünetel. Ennek köz
vetlen oka, hogy a mai közgazdasági szabályozás gya
korlatilag kizárja az állami támogatás igénybevételének 
lehetőségéből az állami erdőgazdaságokat, az a magán-
erdő-gazdálkodókat részesíti előnyben. 

Ezért az OEE Erdőfeltárási Szakosztálya 1994. június 
1-i ülésén elemezte az erdőfeltárás helyzetét és a követ
kező állásfoglalást fogalmazta meg. 

A hazai politikai, társadalmi és gazdasági átalakulások 
mélyen érintették az erdőgazdálkodást és vele együtt az er
dőfeltárást. A piacgazdálkodásra valő áttérés megváltoztatta 
a közgazdasági környezetet, amelyben eddig dolgoztunk, a 
tulajdonviszonyok átrendeződésével kialakultak a magáner
dőkés velük együtt a magánerdő-gazdálkodók, a társadalom 
igényei az erdő közjóléti szolgáltatásai iránt megnőttek. A 
természet- és környezetvédelem problémái iránt megnyilvá
nuló fokozott társadalmi érzékenység pedig megköveteli, 
hogy természetközeli erdőgazdálkodást folytassunk. 

Az erdőgazdálkodást érő ilyen alapvető változások más 
feltételeket teremtettek az őt kiszolgáló erdőfeltárás számára 
is. A korábban főként anyagmozgatást szolgáló szállítópá
lya feladatai kibővültek. Az elsődlegesen termelési célokat 
szolgáló erdészeti utak ezzel az erdő infrastruktúrájává vál
tak, amely nélkül a korszerű, társadalmi igényeknek is meg
felelő erdőgazdálkodás elképzelhetetlen. A feltárőhálózat 
létesítése állami erdőgazdaságokban az állami, magánerdő
gazdaságokban a magánerdő-vagyont gyarapítja, de mind
két esetben a társadalom által megkövetelt erdőgazdálkodás 

megvalósítása végett készül. Az erdőfeltárás ezért közcélú, 
közgazdaságilag meg nem térülő beruházás, amelynek meg
valósításából a társadalomnak az őt képviselő állami költ
ségvetésen keresztül szektorsemlegesen részt kell vállalni. 

Előzetes számításaink szerint 1995-ben, 70%-os támoga
tást feltételezve, az állami erdőkben 250-300 millió Ft-os 
közvetlen állami beruházási összegre lenne szükség az erdő
feltárás megfelelő szintjének megtartására. A magánerdő
gazdálkodás ilyen igénye a kialakulatlan helyzet miatt még 
nem mérhető fel. 

Felkérjük az illetékeseket, hogy az erdőfeltárás kritikussá 
váló ügyét támogassák, mert a hiányos és rohamosan lerom
ló erdészeti úthálózat nem biztosítja a korszerű erdőgazdál
kodás megvalósításának hosszú távú feltételeit, ami később 
katasztrofális helyzethez vezethet. 

Az OEE Erdőfeltárási Szakosztálya nevében: 
Dr. Kosztka Miklós 

szakosztályvezető 

• 

A Gépesítési Szakosztály 1994. április 25-én Budapes
ten tartotta tisztújító ülését. A szakosztály új elnöke Káldy 
József vezérigazgató (Mecseki Erdészeü Rt.), titkára dr. 
Horváth Béla tanszékvezető egyetemi docens (EFE, Erdé
szeti Géptani Tanszék) lett. 

Az új vezetőség által szervezett első összejövetelre 1994. 
június 2-án, Szolnokon került sor. A résztvevők a délelőtt 
folyamán megtekintették a szolnoki Mezőgép Rt. által szer
vezett FARM-SHOW-t, amely alapvetően a szervező által 
gyártott gépek bemutatója volt. A kiállított gépek között 
számos olyan is szerepelt - szárzúzók, talajművelő gépek, 
palántázógépek, permetezőgépek - , amelyek erdészeti al
kalmazása is lehetséges. 

Az ülés második része a NEFAG Rt. szolnoki erdészetén 
folyt. Az ülés kezdetén a résztvevők megemlékeztek dr. 
Szepesi László nyug. főigazgató-helyettesről, címzetes egye
temi tanárról, aki néhány nappal korábban hunyt el. Dr. Sze
pesi László az erdészeti gépesítés meghatározó egyénisége 
volt, egyik alapítója és haláláig tagja a Gépesítési Szakosz
tálynak. 

Az első napirendi pontban Menyhárt Pál ügyvezető igaz
gató adott tájékoztatást a NEFAG Rt.-nél létrehozott ER
DŐGÉP Kft. működésének kezdeü tapasztalatairól. A kft. 
az erdészeti gépek széles vertikumával rendelkezik - a talaj
előkészítés gépeitől a szállítás gépeiig - ellátva azok üzem
fenntartását (javítás, karbantartás) és üzemeltetését (bér
munkát végezve az erdészetek és egyéb megbízók részére). 
Az előadást követő vitában a hozzászólók közreadták a gép
üzemeltetéssel kapcsolatos saját tapasztalataikat, elismerő, 
esetenként kételyeket felvető észrevételeiket a szolnoki lé
pések iránt. A vitából összességében kicsengett, hogy figye
lemre méltóak a szolnoki próbálkozások, valamint az, hogy 
az erdőgazdálkodás gépesítés, illetve annak folyamatos fej
lesztése nélkül nem elképzelhető. 



A második napirendi pontban Kákly József szakosztály
elnök előterjesztésében a szakosztály tagmegújítására került 
sor. A szakosztály, elsősorban az eddigi tagokra építve, úgy 
szerveződött újjá, hogy abban minden erdőgazdaság, illetve 
minden terület képviselteti magát. 

Ezt követően a szakosztály 1994. évi munkatervének 
véglegesítésére került sor, dr. Horváth Béla szakosztálytit
kár irányításával. A szakosztálynak idén a következő ren
dezvényei lesznek: 

- júliusban az INTERFORST '94 Erdészeti és Faipari 
Szakvásár (München) megtekintése; 

- szeptemberben részvétel és tanácskozás a Bábolnai Na
pok rendezvényein; 

- novemberben pedig szakosztályülés a Mecseki Erdé
szeti Rt. területén. 

Befejezésül a szakosztály titkára ismertette Ormos Balázs 
TAEG Rt. vezérigazgató tervét, amely egy Sopronban léte
sítendő erdészeti gépmúzeum létrehozására vonatkozik, kér
ve a jelenlévők segítségét a gépek összegyűjtéséhez. 

A szakosztályülésen és a napirendi pontok vitájában a 
következők vettek részt: Borovics János, Dereskei Gábor, 
Gaál Imre, dr. Horváth Béla, Káldy József, Keszler György, 
Kupás-Deák Zoltán, Majtényi László, Markó Gyula, dr. Ma
rosvölgyi Béla, Miklo Tibor, Menyhárt Pál, Mogyorósi Jó
zsef, Nagy András, Rákosi József, Répánszky Géza, Szabó 
Béla, Szabó József, Szamosi Ferenc és dr. Tóth József. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-titkár 

• 
A Pilisi helyi csoport ez évi jelölőversenyét a ráckevei 

erdészet területén rendezte. Kilenc erdészete 4-4 fős csapat
tal vett részt a szakmai vetélkedőn. 

Két egymástól merőben eltérő termőhelyen, illetve állo
mányban, egy vastag futóhomokréteggel ellepett réti talajon 
álló nemes nyárasban és az ócsai láp egy égeresében mérték 
össze tudásukat a versenyzők a rengeteg szúnyog zaklatása 
és egy kiadós zápor közbejötte mellett. E szokottnál nehe
zebb körülményeket azonban a résztvevők természetesként 
viselték, és jő hangulatban végezték munkájukat. A jó han
gulathoz az ócsai parkerdő kellemes környezete és a házi
gazda Ráckevei Erdészet kedves vendéglátása is nagyban 
hozzájárult. 

A verseny hivatalos értékelését és végeredményének 
megállapítását a számítógépes feldolgozás már 16 óra körül 
lehetővé tette, s utána már az itt szerzett tapasztalatok meg
vitatása is tárgya lett a szép számmal összejött erdészkollé
gák baráti beszélgetésének. 

A verseny végeredménye: 
Csapat: 1. Pilismaróti Erdészet; 2. Bajnai Erdészet; 3. 

Gödöllői Erdészet. 
Egyéni: 1. Cseh János, Pilismarót; 2. Góg Géza, Budake

szi; 3. Homolya Károly, Gödöllő; 4. Noszkay Tamás, Pilis
marót; 5. Dankó Sándor, Bajna; 6. Nemecz József, Gödöllő. 

A felsorolt személyek és a csoport tagjai pénzjutalomban 
is részesültek. 

Szommer József 

£ havi számunk szerzői 

Bartha Dénes EFE Sopron 
Bencze Lajos EFE Sopron 
Bod Lajos erdőmérnök Kaposvár 
Borbély József EFE Sopron 
Cserny Károly erdőmérnök Ráckeve 
Csóka György ERTI Gödöllő 
Dobay Pál felügyelő Visegrád 
Führer Ernő ERTI Budapest 
Grosz Róbert emh. Sopron 
Grynaeus András egy. halig. Budapest 
Hajdú István erdőmérnök Barcs 
Herpay Imre EFE Sopron 
Horváth Emil egy.hallg. Budapest 
Horváth István muzeológus Esztergom 
Hunya László FMERSZ Budapest 
Járó Zoltán ERTI Budapest 
Jereb Katalin ERTI Budapest 

Jeröme René erdőmérnök Budapest 
Ivanics József felügyelő Zalaegerszeg 
Madas Katalin KTM Budapest 
Márkus László ERTI Sopron 
Ősz Gusztáv erdőmérnök Eger 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Peták István Magy. Turista 

Egy. eln. Budapest 
Rakonczay Zoltán EFE Sopron 
Reményfy László erdőmérnök Eger 
Schalkház Lipót ny. erdőfelügyelő Eger 
Sodor Márton KTM Budapest 
Szabados Ildikó egy. halig. Budapest 
Takács Tibor emh. Sopron 
Török Imre György VÍZIG Szeged 
Trzesniowski Anton erdőmérnök Ausztria 



TISZTELT 
ERDÉSZETEK, 

VADÁSZTÁRSASÁGOK! 

SZERETNÉK ÖNÖK, HOGY 
ÚJONNAN ÜLTETETT 

CSEMETEÁLLOMÁNYUK 
EGYENLETESEN FEJLŐDJÖN? 

A FERROBETON RT. FELAJÁNLJA AZ ÁLTALA GYÁRTOTT ÉS 
FORGALMAZOTT, TÖBBSZÖRÖSEN KIPRÓBÁLT, „VADVÉDELMI 

CÉLOKRA KIFEJLESZTETT HEGESZTETT HÁLÓJÁT. 
VÉDELMI MEGOLDÁSOK KÖZÜL 

HOSSZÚ TÁVON A LEGGAZDASÁGOSABB. 
IDŐTÁLLÓ 

ÁTHELYEZHETŐ 

REFERENCIA MEGTEKINTHETŐ: 
ZALA-ERDŐ RT. ÉS 

SOMOGYI ERDÉSZETI- ÉS FAIPARI RT. TERÜLETÉN. 
AZ EDDIG FELÁLLÍTOTT KERÍTÉSEKKEL A VADAK KIVÉTELÉVEL 

MINDENKI ELÉGEDETT. 

INFORMÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS: 
FERROBETON RT. 

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22. 
Csepreghy Béla Tel.: (25) 323-813 Fax: (25) 311-851 



EGYESÜLETI HÍREK 

HAZÁM... 

A pilisi erdők Nagy Öregjét, Dévényi Antalt, atyai jóba-

rátunkat, szeretett Tőni bátyánkat, Tanítómesterünket, a Be-

dő-díjas kopárfásítót kísértük utolsó útjára. 

Haláláról Bánó László emlékezett az Erdészeti Lapok áp

rilisi számában. 

A temetési szertartásnak volt azonban egy jelentéktelen

nek tűnő, szomorúságában is megragadó mozzanata, ame

lyet azért szeretnék közreadni, hogy az időmúlásával is ma

radjon meg emlékezetünkben és távoli nemzedékek is tanul

hassanak belőle! 

A ravatalnál többen méltatták Tóni bátyánk szakmai pá

lyáját, emberi nagyságát. Köztük Mihály herceg - József fő

herceg legfiatalabb unokája - is felvillantott néhány kedves 

emberi emléket. A feltűnően tiszta magyarsággal elmondott 

szavai hallatán bizony már azon is elgondolkoztam, hogy 

milyen mély emberi értékek húzódhattak meg kölcsönösen 

a kapcsolatukban, és milyen erős megbecsülés szunnyadha

tott máig hatóan Tőni bátyánk iránt, ha a hercegi család ter

mészetesnek tartja azt, hogy képviseltesse magát - az akkor 

még egészen fiatal - erdészük végtisztességén! 

Beszéde egyik mondatát a herceg a következő szavakkal 
kezdte: „Amikor 1982-ben először térhettem vissza hazám
ba..." - e szavai már nemcsak elgondolkoztattak, hanem egy 
könnycsepp is legördült arcomon... 

Ez a félmondat egy temetésen hangzott el, de rádöbben
tett: Ez nekem is, nekünk is szól! Ez a félmondat a hazasze
retet nagyszerű és megható tanúságtétele! Különösen attól 
az, ha tudjuk kitől származik! 

Olyan valaki vallja hazájának Magyarországot, akit 50 
évvel ezelőtt, innen a szülőföldjétől kisgyermekként szakí
tott el a történelem. Akit majd 40 évig ide be sem engedtek! 
Akit anyagi javaiból kiforgattak! 

Bizony kedves magyar erdész barátaim, e szavakból ne
künk is van tanulnivalónk. A magyarság tudatos vállalása, a 
hazaszeretet őszinte megnyilatkozása azon túlmenően, hogy 
tiszteletet érdemel, példaértékű kell, hogy legyen a mi szá
munkra is, és üzenetértékű kell, hogy legyen a jövő nemze
dékek számára is! 

Fritsch Ottó 
erdőfelügyelő 

Kereskedők figyelem 
Minden Magyarországon 

forgalomban levó' elektromos és 
motoros fűrészhez 

(OREGON*) 
FÜRÉSZLÁNC - CSILLAGKERÉK 

- GYŰRŰ - VEZETŐLEMEZ 
RENDELHETŐ A 
KÉPVISELETNÉL 

Felvilágosítás: 
Külkereskedelmi Képviseleti Kft. H-1016 Budapest, 

Orom utca 10. fszt. 2. 
Telefon: 267-1180, 162-1199. Telefax: 267-1179. 




