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Huszt. A Tisza völgyét elérve messziről 
látszik a kétoldali hegyvonulat között a vala
mikori várat hordozó hegy, melynek lábánál 
települt a város. 

Az Erdészeti Technikumba megyünk, ahol 
barátsággal fogadnak. Bemutatják az egész is
kolát, tájékoztatást kapunk az iskola minden
napi életéről. 

1947-ben alapították. Három szak műkö
dik jelenleg: erdész, bútorkészítő és gépész 
képesítést szerezhetnek az ide beiratkozott ta
nulók. 

Mintegy 800 fő a nappali létszám, 400 ta
nuló levelezve szerzi meg a végbizonyítványt. 
A 600 fős kollégium lehetőséget ad arra, hogy 
a távolabbi környékről is beiratkozhassanak. 
A 64 szaktanár a helyi viszonyokhoz képest 
nagyon megbecsült, hiszen az átlagfizetések 
2-3-szorosát kapják. (Ám még ez az összeg 
sem haladja meg reálértékben a 10 000 forin
tot.) Az állami támogatás sokszor hónapokat 
késik. A pénzhiányt ilyenkor az iskola tulaj
donában lévő 3500 hektáros tanerdőből nyert 
bevételekből fedezik. Az igazgató felhívta a 
figyelmet, hogy évi 7000 köbméter bükk fű
részárujuk értékesítésével olykor gondjaik 
vannak. Ha esetleg érdeklődés van magyar 
feldolgozók részéről, szívesen fogadják őket. 

A végzett tanulók több mint fele el tud 
helyezkedni, egyébként hasonló gondjaik van
nak, mint nálunk. 

Az iskola megtekintése után a Tiszába fo
lyó Nagyág (Rika) mentén autózva elindul
tunk a tanerdő és a fűrészüzem megtekintésé
re. Amilyen ódon a gépi felszereltség, oly 
gyönyörű az alapanyag. 

Miska bácsi, egy idős körerdész tud né
hány szót magyarul s elhalmoz bennünket fél
decis szeretetével, melyet egyre gyakrabban 
töltöget. 

Huszttól északra Lipcse (Lipcsa) falu szé
lén, egy takaros kis völgyben utazunk egy er-

„Bús düledékeide n 
a huszt i vá r kapuja. " 

dészházig. A ház gerendákból róva, előtte kis 
virágoskert, a kiskapun belépő vendég fölé 
gyönyörű szőlőlugas borul, melynek eredete 
egy combnyi vastag szőlőtőkében tapasz
talható. 

A ház mögött kaszált gyümölcsös, öreg al
ma- és szilvafákkal, a közöttük elterülő tisz
táson takaros félkörben méhkaptárok felállít
va. Valamennyi kaptár más színnel és ábrák
kal befestve - így ismerik meg a méhek a 
kaptárukat, mondja Miska bácsi. 

A gyümölcsös mellett a völgyecske alján 
patak, ott a fenyők és égerfák árnyékában ta
lálható egy hosszú szaletli, mely tiszteletünk
re gyönyörűen megteríttetett. Fehér abrosz, 
rajta tálakban az előételek és a saláták, juh
sajt, tehénsajt, paradicsom szeletelve, uborka 
fokhagymásán, káposzta borsosán. 

Itt foglalunk helyet, és természetesen üve
gek is kerülnek az ételek mellé. Vodka és ás
ványvíz (igen finomak a kárpátaljai ásvány
vizek, bár a helyiek afféle szerénységgel em
lítik a nyári üdítőitalok mellett). 

Jurij Sztmsák iskolaigazgató nyitja meg a 
tósztok sorát, üdvözölve minket. 

Valamennyi étel igen finom, friss, kapaci
tálnak bennünket a vodka fogyasztására, me
lyet mi óvatos udvariassággal végzünk. Az el
őételek után cigány pecsenyét tálalnak elénk, 
köret nélkül, majd rántott szelet újkrumplival. 
Közben természetesen oldódik a hangulat, az 
igazgató nemcsak az iskola, hanem a társalgás 
és anekdotázás vezetésében is jeleskedik. 

Miután a finom ebédből, salátákból bőven 
ettünk, nem gondolván, hogy itt nem afféle 
egyszerű ebédről van szó, elkerekedik a sze
münk a két szakácsnő láttán, akik nyársakon 
faszénen sült saslikot tálalnak, majd nagy cso
dálkozásunkra (július eleje van) ropogós cse
resznyét kapunk. 

Bizony, pihennünk is kell, hogy ezek után 
még helytálljunk, hiszen további fogások vár
nak ránk: újkrumpli bő lében főtt disznóhús
sal és rétegezett puliszka juhsajttal. Ez utóbbi 
ételnek tokán a helyi neve, utólag megnézve 
ezt a tokány-tól eredeztetem, mivel elődeink 
a tokányfélékhez ették köretnek a puliszkát. 

Bár nem vagyok nagy gourmand, de az 
ínynek e fentebb leírt izgatásait úgy éreztem, 
le kell írni, mivel ily vendégfogadást csak 
nagy körültekintéssel és igen becses szemé
lyeknek szokás adni! Életre szóló gasztronó
miai élmény! Pedig még le sem írtam a desz-
szertet: frissen kivett lépesméz, kockákra vág
va, mely két kaptárból való volt, így kétféle 
ízű. 

Mindezek után szuszogni alig bírtunk, sé
táltunk a kertben, megcsodáltuk a szalamand
rákat a patak oldalánál levő forrás gyűrűjében 
és a szemközt levő hegyoldal aljában épült 
pravoszláv kolostor hagymakupoláit. 

Az erdészek bemutatják „birodalmukat", 
erdejüket . Megismerkedünk mindennapos 
gondjaikkal. Bár (mint írtam már), egy beosz
tott erdész csak 200-300 ha erdőn gazdálko
dik, rá kellett jönnünk, hogy ez korántsem 
olyan egyszerű, mint azt gondolnánk! Igen 

nagy a munkanélküliség, szegénység - ebből 
adódóan nehéz megvédeni a fatolvajoktól az 
erdőt. Nincs olyan kialakult vállalkozói réteg, 
olyan műszaki felszereltség sem, mint odaha
za, így egy-egy munka sokkal több szerve
zést, munkát igényel, mint hazai tapasztalatok 
után gondolnánk. 

Beregszász, a városnézés jut programul a 
rákövetkező napra. 

Sétálunk a városban, nemhiába van nevé
ben a „szász" szó, ma is látszik nyoma a va
lamikori gazdag városkának, volt megyeszék
helynek. Helyenként látszik a bimbódzó ma
gángazdaság is, egy vadonatúj cukrászdába 
invitáltatunk be, mindenki magyarul beszél, 
magabiztosabban érezzük magunkat, mint 
Huszton. 

Nagy szerencsénkre találkozunk egyik 
vendéglátónk, Kovács Pista bácsi lányával, 
Viktóriával, aki magabiztosan igazít el ben
nünket a város látnivalóinak tekintetében. 
Megnézzük a valamikori Kaszinó épületét 
(ma nyomda), a valamikori megyeházát, a 
Bethlen kastélyt. 

Sztorozsenyecbe, a Kárpátok túloldalán le
vő városkába egy megbízható Latvija mikro* 
busszal bocsátott utunkra az erdőgazdaság, 
Fanta Zoltán erdőmérnök gondjaira bízva 
bennünket. 

Nem hiábavaló volt várakozásunk! A Ti
sza völgyében mentünk végig, Huszton, Té-
csőn, Rahón keresztül Körösmezőig. Ott volt 
a szállásunk, majd a Tatárhágón átlépve a tör
ténelmi határt, a Prut folyását követve jutot
tunk el Sztorozsenyecbe és a valamikori „Bu
kov ina" nagyhercegség volt székhelyére, 
Csernovciba (régi nevén Csernovic). Szeren
csénk volt az időjárással, mivel kellemes, in
kább nyár eleji, mint júliusi melegben tettük 
meg a 300 km körüli utat. Jutott időnk a né
zelődésre is. Tisztáztuk Zoli bácsival a fenyők 
magyar nevében rejlő félreértést is. Ok az er-
deifenyŐt (Pinus silvestris) kérge okán vörös
fenyőnek nevezik, a lucot (Picea abies) pedig 
erdeifenyőnek. 

A Tisza völgye igen szűk, a megművelhe
tő föld kevés, gyümölcs és szőlő viszont a 
Técsőig való részen szépen terem, azontúl 
azonban láthatóan szigorodik az éghajlat. A 
lombos erdők helyét átveszik a fenyvesek, a 
folyó egyre sekélyebb és gyorsabb. A vasút 
párhuzamosan halad az úttal, időnként keresz
tezve azt. A levegő páradús, az utak rézsűjén 
rengeteg pici fenyőcsemete, az erdő közé zárt 
kaszálókon szénaszárító állványok, az út men
tén a jellegzetes tejeskávé színű teheneket le
geltető gyerekek. 

Ukrajnának nem túl jó a viszonya Romá
niával, mivel „ősi román" területek tartoznak 
Ukrajnához (Fekete-tengeri sziget, Besszará-
bia, Bukovina), így Kárpátalja délről eléggé 
elszigetelt. 

A patakok kristálytisztán rohannak le a Ti
szába. Rahónál van a Tiszán komolyabb 
szennyező forrás, az ottani papírgyár. A város 
fölött kettényüik a völgy, mi a Fekete-Tisza 
mentén haladunk az egyre leromlottabbá váló 



úton, kerülgetve a kátyúkat, az átfolyások, kő
omlások miatt tönkrement útszéleket. Körös
mező előtt igen finom vizű savanyúforrás ta
lálható. 

Öt órán keresztül utazunk, mire Felsőre
metéről Körösmezőre érünk! 

Nevezetes hely! Régi Erdészeti Lapokban, 
múlt századvégi szakkönyvekben példaként 
olvashatók a kincstári erdőgazdálkodás kere
tében itt véghezvittek, különösen a tutajozás 
terén. 

Másnap irány Sztorozsenyec! A Tatár-há
gó előtt Lazescsina az utolsó falu, a hágón 
megpihenünk, belegondolunk, biz itt volt a 
valamikori határ, a „hadak útja"! 

Nemsokára elérjük a Kárpátok túlsó lejtő
it, melyek szelídebben ereszkednek alá, a Ti
sza testvérét, a túloldalon eredő Prutot. Mint
ha továbbra is az erdészeti mennyországban 
járnánk! Hatalmas erdőségek, főként luc-, he
lyenként erdei- és vörösfenyővel díszítetten, 
a patakvölgyekben kis lombos foltokkal, tisz
ta patakvíz, az út mentén tehenet legeltető, 
áfonyát áruló gyerekek. 

Sztorozsenyec felé menet, az erdős-hegyes 
Bukovinában járunk, mely több mint 200 évig 
volt a Habsburg birodalom tartománya. 

A Fekete-Tisz a forrásáná l 

Meglepődve tapasztaljuk, hogy célunktól 
alig 30 km-re egyszerűen eltűnik alólunk az 
út. Először az aszfalt hiányzik, majd az al
építmény, végül egy keréknyomokkal felvá
gott földúton haladunk, bár az autóstérkép 
szerint nemzetközi útról van szó, de a térkép 
10 éve készült, azóta pedig sok fagy és eső 
volt e vidéken. Sebaj, utazunk tovább, néhány 
km után újra javul az út és ott is vagyunk egy 
harmincezres kisvárosban, Sztorozsenyecben. 

A Sztorozsenyeci Erdészeti Technikum. 
Az irigység emészt bennünket. Az összeha
sonlítás kedvéért: képzeljük el, hogy a Sop
roni Egyetem területén még van egy 2 ha-os 
csemetekert, egy istállóban két ló - körülbelül 
ez ad képet a sztorozsenyeci iskoláról. Hely
ben található minden: a hatalmas park egy raj
ta átfolyó kis patakkal a dendrológia, a cse
metekert az erdőműveléstan, gépműhely a 
géptan, egy kis faipari üzem a fafeldolgozás 
szolgálatában segíti az oktatást, a park egyik 

sarkában pedig ott a kollégium. Kísérőnk sze
rint Ukrajnában ez a legjobb erdészeti tech
nikum. 

Az eredeti épület, amelyben az oktatást 
1949-ben megkezdték, egy kastély, és foko
zatosan érték el a mai állapotot. 

A kastély mögött egy kis emlékpark talál
ható, ahol már vár minket egy kiásott gödör, 
mellette egy kis fácska. 

Ültetünk, fényképezkedés, majd sorra néz
zük a technikum épületeit, tanszékeit. Tanszé
ket írok, mivel bár csak technikumról van szó, 
de az egyes tantárgycsoportokat oktató taná
rok az előadók-szaktantermek melletti irodá
ikban találhatók, ott készítik elő munkájukat, 
és nincs közös tanári szoba. Az oktatás szintje 
fölülmúlja a hazai középfokú erdész képzését, 
célratörőbb tud lenni, hiszen közismereti tan
tárgyakat itt már a tízosztályos iskola elvég
zése után nem oktatnak. 

Valamennyi szaktárgy oktatását vizsga és 
vizsgamunka készítése zárja le, a negyedik év 
végén pedig szakdolgozat készítése kötelező. 
Erre 3 hónap áll rendelkezésre, melyből 1 hó
napot valamely üzemben gyakorlaton kell le
tölteni a szakdolgozat témájának felmérésé
vel. 

Ott lé tünk másnapjára érdekes program 
ígérkezik. A tanév végén 2 napos szakmai
gyakorlati versenyen vesz részt az iskola min
den tanulója, melynek komoly a tétje: az első 
helyezett pénzbeni díjazást kap. (Három havi 
átlagbérnek megfelelő összeget.) 

Megyünk tovább, magunk mögött hagyjuk 
a kisvárost, áthajtunk a Prut hídján, újra Bu
kovina erdős-hegyes vidékében gyönyörköd
hetünk. 

Az állomáshelyek felkeresése során bejárt 
erdők gyönyörűek, de meglátszik a valamiko
ri német, cseh erdészek keze nyomán elindult 
átalakítás. Igen sok a fenyő, elsősorban a lu-
cosok. Martincsuk úr megmutatja egy majd 
100 éves lucosban a gyökérrontó tapló kárté
telét (melegség köl tözik szívembe, mivel 
diákjaink messziről felismerik a kárkép alap
ján), elmondja, hogy terjedőben a betegség. 
Cserébe tájékoztatjuk a nagy terülőgomba se
gítségével való védekezésről - érdeklődéssel 
hallgatja, eleddig nem ismerte. 

Izgatottan kelünk útra, a Fekete-Tisza for
rásához indulunk. A hasonló nevű faluban 
megnézzük a csupa fa erdőgondnoksági épü
letet, jellege a nálunk „szerves építészet"-ként 
alkotott épületekhez hasonló. 

Az első világháború előtt épült úton ka
paszkodunk egyre feljebb a szűkülő völgyben. 
Elhaladunk egy valamikori gát maradványai 
mellett. Ott állították össze a régi időkben 
azokat a tutajokat, melyekkel a megduzzasz-
tott vízen szállították a kitermelt fát Bustya-
házáig, ahol a lassuló folyóhoz alkalmazkod
va nagyobb tutajokat építettek. így került a jó 
minőségű máramarosi fenyő Szolnok és Sze
ged fűrészüzemeibe. Az utolsó tutajok az öt
venes évek végén készültek. 

Tolbek István erdőmérnök a kalauzunk. 
Kőrösmezői születésű, így az erdőhöz, a he
gyekhez való kötődése érződik szavaiból. 

A völgy szűkül, a Tisza egyre vékonyabb 
hegyi patak. Az út valamikori kőhídjai már 
összeomlottak, helyette szűk szerpentinkanya
rulatok és rönkökből összekapcsolt hidak 
szolgáinak. Egy ilyen rönkhíd állja véglege
sen buszunk útját, ahonnan gyalog megyünk 
tovább. 

A z Erdészet i Egyesüle t 1882 . év i 
vándorgyűlésének emléktábláj a 

A levegő szó szerint „harapható", és bár 
magyar idő szerint már 9 óra elmúlt, hatalmas 
harmat borítja a növényeket. Hamarosan com
big átázunk, de mit sem törődünk vele. Nem 
messze tőlünk süketfajd kakas kél hatalmas 
robajjal, odébb tyúk szalad be a fenyvesbe 
csibéivel. 

Az erdőben sűrű félhomály, megdöbbe
nünk ezen a sűrű lucoson. 30 évvel ezelőtt itt 
teljes hegyoldalnyi tarvágások voltak, most 
helyenként olyan sűrű a rudas méretű állo
mány, hogy járni nem lehet benne. 

Jó egyórai gyaloglás után érjük el a for
rást. A forrás foglalás kissé furcsára sikeredett, 
mivel az eredeti terméskő építményre egy kis 
tetőt betonoztak. 

Küsszuk a folyó néhány percnyi hozamát, 
szemrevételezzük a forrás körül meghagyott 
mintegy 2 hektárnyi őserdőszerű foltot. 

A forrás fölött már ott vannak a havasi 
legelők - a „Magyarhavas". Gyönyörű a ki
látás az ilyen látványhoz nem szokott sze
münknek a környező hegycsúcsokra. 

Megtaláljuk az OEE által 1882-ben elhe
lyezett emlékkövet. 

Megismerkedünk az árnikavirággal, áfo-
nyázunk, a fiúknak feltűnik egy furcsa kiné
zetű fenyőcsoport. CirbolyafenyŐknek bizo
nyulnak - ukrán nevük „kedr" - azaz cédrus. 

Betérünk az erdészet pisztrángtenyészeté
hez. A víz kristálytiszta, a füstölt-szárított 
pisztráng finom, de a tározótavacska horda
lékkal feltöltött, a törzsállomány mintegy 30 
halból áll. Ott is „újrakezdésre" van szükség. 

A búcsúebéd az eddigiekhez hasonlóan 
bőséges, a kedves szakácsnők köretként tálal
ják az általunk hozott hatalmas vargányát. 

• 

Köszönjük vendéglátóink baráti fogadtatá
sát, remélve, hogy kirándulásunknak tartamos 
folytatása lesz. 

Köszönöm a négy diáknak azt az intelli
gens viselkedést, melyet a két hét alatt tanú
sítottak. 

A máramarosi erdőkön ott van erdészelő
deink keze nyoma is, és e tájra az erdészszak
mát tanulni is érdemes elmenni. 

Kép és szöveg: Szabó József 
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ROVATVEZETŐ: DR . SZIKR A DEZS Ő 

Madas András 80 éve s 

M a d a s Andrá s századunk másod ik 
felében vitathatatlanul a magyar erdé
szet vezéregyénisége. Bár az erdélyi Ú j -
szentesen született, gyermek- és ifjúko
ra Sopronhoz kötötte, ahol nagyapja a 
városi erdők erdőmestereként az e lőde
itől örököl t rontott erdők tömegét siker

rel alakította át j ö v e d e l m e z ő erdőgazdálkodásra alkalmas erdőkké. 
Nevét a család korábbi neve után adott Muck-ki látó elnevezés örö
kíti meg . 

Madas András 1940-ben szerzett diplomát, majd rövid egyete
mi oktatói tevékenység után a visszacsatolt Kárpátalján erdészke-
det t e lőször a bus tyaháza i e rdő igazga tóság építés vezetőjeként , 
majd a szinevéri e rdőgondnokság vezetője lett. Civi lként esett 
szovjet fogságba és 1944 -47 közöt t hadifogoly volt. A kényszerű 
fogság vitte arra, hogy elsajátítsa az orosz nyelvet és ez, a meg lévő 
angol és német nyelvtudás mellet t később alkalmassá tette, hogy 
hazánkat nemzetközi erdészeti szervezetekben, rendezvényeken is 
képviselje. A hadifogságból visszatérve kis kitérés után az akkori 
Tervhivatalban osztályvezető, majd később a Mezőgazdasági Fő
osztály vezetője. Utóbb ihoz diplomát szerzett a Gödöllői Agrár tu
dományi Egye temen is. 1972-től nyugdíjba meneteléig miniszter
helyettes a Mezőgazdaság i és Éle lmezésügyi Minisztér iumban. 

1956-79 között az O E E elnökeként szolgálta szakmáját. Széles 
látókörét kiválóan érvényesítet te „Erdészeti pol i t ika" c ímen meg
jelentetet t könyvében . í rásai t a lényegre törő tömör, rövid megfo
galmazás je l lemzi , a szakma minden területén ot thon van, legkivált 
a közgazdasági és erdészetpoli t ikai kérdések foglalkoztatják. Az 
M T A doktora és a Soproni Egye tem címzetes tanára, számos hazai 
és külföldi kitüntetés tulajdo
nosa. 

A s z a k m a n e v é b e n k ö 
szöntjük 80. születésnapján, 
és szívből kívánjuk, hogy a 
lelkesedés tüze továbbra is a 
tőle megszokot t hőfokon lo
bog jon b e n n e , l egyen köz 
tünk m é g hosszú évekig: ta
nítsa, nevelje erdész társada
lmunkat és velünk örüljön, ha 
erre alkalom adódik. 

Dr. Szodfridt István 

Az O E E elnök e é s főtitkár a 
is köszöntött e M a d a s A n d -
rást: 

Rádiótalálkozó Opusztaszere n 

Július 4-én került sor a Bajai, a Gyulai , a Kecskeméti és a 
Szegedi Helyi Csopor t összevont szakmai találkozójára Opuszta
szeren. A szervezést a Kecskemét i és a Szegedi Helyi Csoport 
vállalta. A több mint 200 résztvevőt dr. Gó'bölös Antal régiókép
viselő köszöntöt te , majd kedvezményes keretek között a Feszty-
körkép megtekintésére kerül t sor. 

Ezt követően az „Erdő^Ember" kiállítás együttes legújabb pa
vilonjának, az ún. „Bütüház"-nak az avatására került sor, ahol 
Nagy László, az O N E P vezetője mondo t t rövid köszöntőt, méltatva 
az erdészek eddigi munkájá t az emlékpark kialakításában. Az 1700 
éves mamutfenyő-korongot körülvevők meghatot tan hallgatták Ba-
rátossy Gábor avatóbeszédét , aki a szakmai és történelmi emlé
keink összetartozását emel te ki, gróf Teleki Pál gondolatait idézve. 

A délelőtt további részében családias légkörben mindenki ér
deklődési körének megfelelően ismerkedet t a m a már méltán er
dészeti bemuta tókomplexumnak is tekinthető emlékhellyel . 

Időközben Schmotzer András O E E elnökünk is tiszteletét tette 
a rendezvényen, és a rövid látogatást az érdeklődők közül többen 
kihasználták hivatalos tájékozódásra. 

A prakt ikusan felszolgált ebédet a kánikulai délutánba nyúló 
baráti beszélgetés zárta. 

A rendezvény szervezésében és lebonyolí tásában Sere Ferenc 
erd észét vezető és munkatársa i gondoskodó munkáját valamennyi 
rész tvevő nevében köszönjük. 

Mikulási Béla 

• 
Erdők a Közjóért Szakosztály első félévi munkájáró l 

Az Erdők a Közjóért Szakosztály az év elején megtartotta év
nyitó szakosztályülését . Ennek helyszíne Budapesten a Vajdahu-
nyadvárban volt. Jelen voltak szakosztály tagok és vendégek, 48 
fő. A szakosztály ülés témája az országos felmérés ismertetése volt, 
amelyet a Szakosztály .végzett a közjóléti létesí tmények jelenlegi 
helyzetével és fenntartásának szükségességével , a ráfordítható fo
rintösszeggel és a lé tesí tmények bekerülési értékével kapcsolatban. 

A szakosztály ülésre meghívót kap tak mindazok, akik ez ügyben 
az ország érdekében tenni tudnának: az F M Erdészeti Hivatala, az 
ÁPV R t , a KVI , a K T M képviselője. A meghívottak közül csak 
az F M Erdészeti Hivatala tartotta fontosnak, hogy e tanácskozáson 
részt vegyen, a többiek kimente t ték magukat . 

A felmérés rövid rezüméje az, hogy az rt.-k gondosan felmérik 
és f igyelemmel kísérik, hogy hol és mi lyen igénnyel lépnek fel az 
e rdő közjóléti használatával kapcsolatban az emberek. Az egykori 
bekerülési ér ték és az F M által nyilvántartott között nagy az elté
rés, ennek oka részben az, hogy a gazdaságok m a már e létesít
ményeket más c ímen tartják nyilván, és így nem került be az adat
sorba. (Pl.: kisvasút, halastó, út stb.) 

Közjóléti létesítmény , 1997 . 
m 



Az is kiderül t a fe lmérésből , hogy a je len legi helyzetben, az 
állandó áremelkedésekkel n e m lehet az egykor i bekerülés i ér ték 
szerinti százalékos összege t megha tá rozn i a fenntartáshoz. A költ
ségfelhasználásnál egyér te lmű, hogy az országos igény ma i árakon 
nem haladja m e g a 200 M Ft-ot, ami egy ország köl tségvetésében 
e lenyésző. Az ország népének egészsége, közérzete , az e rdő és a 
természet véde lme szempont jából viszont igen számot tevő . 

Egyértelmű, hogy e tevékenység iránt valódi felelősséget vál
tozatlanul csak az Erdészet i Hivata l érez. 

A rész tvevők megegyez tek abban, hogy további vizsgálódás 
szükséges, hogy pontos adatokkal támasz thassuk alá az e rdő köz
jólét i szolgál ta tásának fontosságát, lényegét . Ehhez kérjük az er
dészeti részvénytársaságok, az Á E S Z segítségét . 

A felmérés szerint sok új lé tes í tmény készül t el az e lmúl t hat 
év alatt, e lsősorban emlékművek , erdei iskolák, erdei m ú z e u m o k , 
kiállítási helyiségek. 

Az országos felmérés igen nagy vitát váltott ki a j e len lévők 
között. A helyzet e lőidézőjeként többek közöt t a tulajdonviszo
nyok rendezet lensége, az erdőér ték-számítás hiánya, a n e m kielé
gítő PR tevékenység - ami a közjólét i szolgál tatásaink elfogadá
sában hátrányt je len t - neveztetet t m e g . 

Az Erdészet i Lapok főszerkesztője a jún ius i kardosfai szerkesz
tők fórumára me gh ív t a a szakosztály vezetőjét, hogy a t éma az 
országos médiákban is hangot kapjon. 

A szakosztályülésen a Budapes t i Erdészet től Bakon Gábor ve
ze tő rövid ismerte tés t tartott a főváros körül i parkerdők fenntartá
sáról, a t ámogatások megszerzésérő l és e redményeikrő l . 

Dr. Szemerédy Miklós kol léga tájékoztatást adott debreceni par
kerdők helyzetéről , m e l y az országos képet mutatja hű tükörkép
ként. Ismertet te , hogy a város önkormányza ta igényt tart a parker
dőkre, és valószínűleg j o b b a n látná el a gondos gazda szerepét , 
mint a jelenlegi. 

A szakosztá lytagok e l fogadták az éves programot , és határoza
tot fogadtak el az 1997. évi erdészet i díjak kedvezményezet t je i re 
vonatkozóan. 

A szakosztá lyülés rész tvevői megtekin te t ték a felújított e rdé
szeti és te rmésze tvéde lmi kiál l í tást dr. Oroszi Sándor ka lauzolá
sával. Gratulá lunk a szép és érdekes kiáll í tás megrendezéséhez . 

A Szakosztály G e m e n c e n tartotta köve tkező - kihelyezett - ülé
sét. A ké tnapos rendezvény házigazdája a G e m e n c i Erdő- és Vad
gazdaság Rt. volt . 

Pettkó-Szandtner Aladár ka lauzol t a területen. A bátaszéki Sö
tétvölgyben létesített p a rke rdő volt az e lső á l lomás, majd a Decsi 
tájház érintésével a bárányfoki k i rándulóközpont bejárása után kis-
vasúton u taz tunk a g e m e n c i rakodóig . A kel lemes zötykölődés 
után hajóra szál l tunk és i rány Veránka . Alig, hogy kikötöt t a hajó, 

A Sötétvölgybe n 

óriási zivatar zúdult a környékre . Csapkodot t az istennyila és át
láthatatlan sűrűségben hullott a j é g . A vihar e lmúl tával fantasztikus 
szivárvány képződöt t a Duna gemenci partja felett. (Lásd E.L. jú 
l ius -augusz tus i szám címlapján.) A bőséges vacsora után a Szak
osztály ülést tartott. 

A Szakosztá ly vezetője ismertet te Kovács Gábornak, a Nyírer
d ő Rt. vezér igazgatójának levelét . Oláh Tibor kol léga ismertet te a 
Nyí re rdő Rt. közjóléti t evékenységét és válaszolt a debreceni er
dőspusz t ák pr iva t izá lásáva l kapcso la tos kérdésekre . Sajnálatos, 
hogy dr. Szemerédy Miklós n e m volt je len a beszélgetésen. 

Ezután rögzítette a Szakosztály az állásfoglalását Solymosi Jó-
zsef to lmácsolásában, amelyet a Ny í r e rdő részére megküldöt t . 

A f igyelmes személyzet - Koszorús Jánosáéval (Rózsika) az 
élen mintaszerűen látta el háziasszonyi feladatait. (Hivatásos ven
déglátók tanulhatnának itt figyelmességet és diszkréciót .) 

A másnap i p rogram Baján városnézéssel folytatódott. A Bará
tok templomát sokan mos t láthatták először. A vadaspark is szol
gált szakmai tanulsággal . 

A mohács i csatavesztés (1526) helyén emel t sátorhelyi emlék
park megtekintése is a p rogramban szerepelt . A történelmi sors
fordulóról és a szé thúzás köve tkezményei rő l e lmélkedhetet t a tör
ténelemben járatos látogató. Vajon mennyi t vál toztunk azóta? -
tette fel a kérdést a harmincezer halott h o n v é d ő emlékhelye . 

Pörbölyön ebédde l búcsúzta t tak a vendéglá tók. 
Bárányi Katalin 

J 

Rózsika Érdeklődés Tankolás 



Az OE E Csongrád megyei Helyi Csopor t ja 1997. április 14-én 
Ásotthalmon a Bedő Albert Erdészeti Szakiskolában és a DALERD 
Rt. ásotthalmi erdészete területén erdővédelmi napot szervezett. Téma 
volt az alföldi fenyvesek erdővédelmi problémái, különös tekintettel 
az újonnan megjelenő gomba károkozókra. (L. EL. 97. febr. 44. o.). 
Az előadást készségesen elvállaló Kolfai András (ERTI tudományos 
főmunkatárs) szemléletes diaképekkel és közérthető szavakkal adott 
tájékoztatást a több mint Ötven jelenlévő érdeklődőnek. 

Még az előadót is meglepte a szépszámú hallgatóság, mely a DA
LERD Rt. aktív erdészeiből, erdőfelügyelőkből, erdőrendezőkből, ma
gánerdő-tulajdonosokból, a szakiskola és az erdészeti technikum kép
viselőiből tevődött össze. Jelen voltak a Csongrád megyei Agrárkama
ra, valamint a Csongrád megyei Talaj- és Növényvédelmi Állomás 
munkatársai is. 

Az előadó az ismertebb gombák (Lophodermium ssp., Heterobasi-
dion annosum stb.) említése mellett részletesen kitért az újonnan kárt 
okozó gombákra. így a Dothistroma pini (Hulbary), a Sclerophoma 
pithyophila (Corda), a Sphareopsis sapinea (Fr) syn. Diplocüa pinea 
előfordulására, jellegzetes tüneteire, a fertőzés idejére, módjára és a 
védekezés lehetőségeire. Természetesen szó esett a rovarkárosít ókról 
is. Az abiotikus károk közül a tűzveszély és a hótörés veszélyeiről 
történt említés. 

A hozzászólók közül igen jó kiegészítést adott Gavallér József, a 
Növényvédő Állomás vezetője a Rosaceak tűzhalál-betegségéről. Kérte 
az erdészeket az együttműködésre. (Galagonya, berkenyék stb.) Majd 
Polner Frigyesné.erdészet vezető invitálására valamennyien terepi be
mutatón vettünk részt. A szeszélyes április kedvezett, elfogadható idő
járás segítette a szabadtéri konzultációt és a gyakorlati megismerést. 

Szomorúan állapítottuk meg, hogy nem volt nehéz találni olyan 
erdőrészietet, ahol szinte minden „rosszból" volt példa. Már a Dot
histroma pini károsítása is fellelhető. 

Visszatérve a szakiskolába - a közismerten j ó konyhában készült 
finom ebéd fogyasztása után kötetlen beszélgetésben értékeltük úgy, 
hogy hasznos volt ezt a napot így tervezni. 

Köszönet az előadónak, Koltai Andrásnak, az erdészet vezetőjének, 
Polner Frigyesnének (úgy is, mint OEE vezetőségi tag) és a házigazda, 
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igazgatónőnek a szervezésért és a lebo
nyolításért. 

Fröhlich András 

a 
A Gépesítési Szakosztály 1997. június 19-20-án a Zalai Erdészeti 

Rt. területén tartott ülést. 
A z ülésen Horváth Ferenc vezérigazgató-helyettes tájékoztatást 

adott a ZALA ERDŐ Rt. erdészeti- és elsődleges faipari gépesítésének 
jelenlegi helyzetéről, a rövid távú és a távlati fejlesztési elképzelések
ről. 

Szakosztály-rendezvényeinken szokássá válik, hogy erdészeti gép
gyártók, illetve kereskedők is részt vesznek azon, tájékoztatást adva 
tevékenységükről. Ezúttal a gyártók közül a Bagodi Mezőgép Kft. (Ba
gód), a kereskedők közül pedig a PENDA Bt. (Budapest) képviselői 
vettek részt rendezvényünkön. 

A Bagodi Mezőgép Kft. tevékenységét Gyurátz Ferenc ügyvezető 
igazgató mutatta be. Á kft. gyártási profiljába alapvetően mezőgazda
sági gépek tartoznak, melyek közül több (ekék, kombinátorok, talaj
marók) az erdőgazdasági (elsősorban csemetekerti) területen is hasz
nálható. 

A Bagodi Mezőgép Kft. gyártja napjainkban a GF-600 típusú gö
dörfúrót és a kimondottan erdészeti körülmények közé fejlesztett BPG-
60 pásztakészítő gépet, valamint a BMB-90 makkbedolgozó gépet. 
Utóbbi eszközöket a Mecseki Erdészeti Rt.-vei együttműködve fejlesz
tették ki. A Szakosztály megelégedéssel állapította meg, hogy egy 
újabb hazai gyártó tesz komoly lépéseket az erdészeti gépesítés érde
kében. 

A PENDA Bt. tevékenységét Fejér Lajos képviselő és Nadobán 
Erika termékmenedzser ismertette. Á bt. alapvetően az olasz piacról 
származó mezőgazdasági gépek kereskedelmével foglalkozik, de tevé
kenységében kezdenek megjelenni a szintén olasz piacról származó 
erdészeti gépek is. Utóbbiak közül dugványozó gépek, tuskó forgácso
lók, mélyforgató ekék, gödörfúrók, vízszintes tengelyű szárzúzók, trak
torra függeszthető csörlők és hidraulikus markolók, valamint hidrau
likus daruk említhetők. 

A szakosztályülés második napján terepi bemutató zajlott, melynek 
során üzem közben láthatták a résztvevők 

- a Timberjack-1110 típusú ki hordót, melynek eddigi üzemletetési 
tapasztalatait Nemes Zoltán fahasználati ov. ismertette, valamint 

- dr. Mátrabérczi Sándor kalauzolásával a bajcsai nagyüzemi cse
metekert teljes gépparkját. 

A szakosztály ülésen 29 fő vett részt, kik közül a vitában hozzászólt: 
Fekecs Lajos, dr. Horváth Béla, Káldy József, Rákosi József, Remenyik 
Imre, Sátdy Ottó, Szabó József, Szamosi Ferenc. 

A jól sikerült, szakmailag tartalmas rendezvény megszervezéséért 
köszönet a házigazdának, valamint Tihanyi Gyulának, a helyi csoport 
titkárának, aki a szervezésben nagy segítséget nyújtott. 

Dr. Horváth Béla 

• 
Az OE E Fakereskedelmi Szakosztályána k éves munkaprogram

jának idei első összejövetelét 1997. május 22-én a Pilisi Parkerdő Rt.-
nél tartotta meg. 

Ennek keretében elsőként Dobó István vezérigazgató tartott tájé
koztató előadást a Pilisi Parkerdő Rt. munkájáról. Kiemelten említette, 
hogy a tartamos erdőgazdálkodás mellett alapvető feladatoknak tekin
tik, hogy maximálisan szolgálják a főváros és környékén élő közel 3 
millió embernek a természettel szembeni közjóléti kielégítését. 

Több szervezeti és személyi változás után 1994. január 1-től mű
ködnek mint rt. Sajnálatosan igen beszűkültek, gyakorlatilag megszűn
tek a korábbi külső pénzügyi források. Az erdőtervi lehetőségeiket nap
jainkban 70-80%-ban használják ki, mintegy bruttó 150-170 ezerm 3 /év 
faanyagot termelnek ki. Össz-létszámuk ma mindössze csak 800 fő 
körül van, termeléseiket 85-90%-ban vállalkozói formában tudják meg. 
Az árbevételük meghaladja a 2 milliárd Ft-ot évente, olyan vállalko
zásokat keresnek, amelyek az eredményeiket stabilizálják. 

Ezek közül kiemelten kerül említésre a lepencei ásvány víz-kiter
melés és hasznosítás. 

Jelentős rentábilis vadászati ágazattal rendelkeznek. Tíz hagyomá
nyos erdészetük, egy fafeldolgozó üzemük van. Pilisi sajátosság, hogy 
erdeik 30%-a gazdasági erdő, 70%-a valamilyen jellegű bioszféra re
zervátum. 

Dr. Balázs István miniszteri főtanácsos, F M Erdészeti Hivatal, igen 
érdekes előadást tartott a magánerdő-gazdálkodás jelenlegi helyzetéről 
és integrálódási törekvéseiről. Közismert, hogy az össz erdőterületből 
mintegy 40% (cca. 720-730 ezer hektár) került magánkézbe. A regiszt
rált új tulajdonosok száma megközelíti a 300 ezres létszámot. Sajná
latos dolog, hogy még ma is közel 245 ezer hektár a rendezetlen tu
lajdonú, gazdátlan erdők nagysága. Véleménye szerint nincs szervezett 
fakereskedelem a magántulajdonosok között. Sok próbálkozás indult, 
számtalan csatomán, évek kellenek ahhoz, hogy a jelenleginél kedve
zőbb és átgondoltabb kereskedelem alakuljon ki a megváltozott tulaj
donviszonyok között. Rendkívül fontosnak tartotta a jövőt illetően, 
hogy a tulajdonba adás történjen meg, a felügyelőségek az üzemterví 
erdőgazdálkodást indítsák el, ami lehetővé teszi szabálytalanságok ese
tén a felelősségre vonást is. Említést tett még arról, hogy az erdőfel
újítások közül vannak még jelentősebb gondok a magánszférában, 
mintegy 9500 hektár területen. 

Kőhalmi József, a Lepencei Fűrészüzem vezetője rövid tájékoztatást 
adott munkájukról. Kedvezőnek ítélte az idei bükkrönk-értékesítésüket, 
közel 5000 m 3 - t 19 600,- F t /m 3 egységáron tudtak értékesíteni. 

Szalkay György a meghívott minisztériumi illetékesek távolléte mi
att tájékoztatást adott az export monitoring rendszer eddigi tapasz
talatairól. A jelenlévők általános véleménye alapján megfogalmazó
dott, hogy a korábbi gyakorlathoz képest sokkal bürokratikusabb, költ
séget és időt igénylő feladatot jelent ennek a gyakorlatnak a megva
lósítása. Közös szándékunkat a FAGOSZ-szal egyeztetve megküldjük 
az FM Agrárrendtartási Hivatalnak felülvizsgálatra, amelynek alapvető 
célja a monitoring rendszer legkésőbb 1997. év végével való megszün
tetése. 

Az összejövetelen egyéb kereskedelmi kérdések is megbeszélésre 
kerültek, nagyon sok értékes hozzászólás segítette munkánkat. (Mézes 
Lajos, Sári Zsolt, Kenyeres Pál, Szabó Győző stb.) Az összejövetelen 
igen nagy létszámmal, 42 fő vett részt. 

Szalkay György 

• 
Tájékoztató 

Az Erdőfeltárás i Szakosztál y 1997. június 17-18-án 21 fő rész
vételével a Nyírségi Erdészeti Rt. területén tartotta soros ülését. Az 
ülésen Kovács Gábor vezérigazgató tájékoztatott az rt. utolsó években 
elért eredményeiről, majd Kaknics Lajos termelési osztályvezető fő
mérnök ismertette a feltárás szerepét a fahasználat és faanyagmozgatás 
problémakörébe ágyazva. Beszámolójából kiderült, hogy éves fahasz
nálati tevékenységük 1200-1300 munkahelyen folyik, amelynek meg
közelítése megfelelő feltárás nélkül nem képzelhető el. A problémát 
később nehezíti, hogy a vevők és a vállalkozók csak azokat a terüle
teket fogják megközelíteni, amelyek megfelelően feltártak, vagyis ese-



tenként pótkocsis tehergépkocsikkal is könnyen járhatók. Bemutatta, 
hogy bár az rt. erdőterületének feltárásában a saját feltáróhálózat mel
lett jelentős szerepet játszanak a közutak és a járható nyiladékok is, a 
feltáróhálózat további kiépítéséről nem mondhatnak le. A feltárás gya
korlati problémáit a Gúthi Erdészet területén Bartucz Péter igazgató, 
a Fehérgyarmati Erdészet területén Hajdú Lajos igazgató ismertette. 
A két egymástól eltérő adottságú terület erdőfeltárási problémái is kü
lönbözőek, amelyek más-más megoldást kívánnak. A homoktalajú tér
ségekben az egyszerű" földutak megfelelően szolgálják a szállítás biz
tonságát, míg a kötött talajú beregi területeken a feltárást és a melio
rációt együttesen kell elvégezni. 

A szakosztályülés végén a környék kulturális nevezetességeivel is
merkedtek meg a résztvevők. 

Dr. Kosztka Miklós 

• 
Az Erdőhasználat i Szakosztál y 1997. július 3-án a Kisalföldi Er

dőgazdaság Rt. Győri Erdészeténél tartott rendezvényt „Értéknövelő 
nyesés nemes nyárasokban" címmel. 

A szakosztály ül és résztvevőit a Győri Erdészetnél Limp Tibor er
dészeti igazgató fogadta, majd a nyesés elméleti kérdéseiről adott tá
jékoztatást. 

Az Ásványráró körzetében tartott terepi bemutatón először a Győri 
Erdészetnél alkalmazott - nyeles kézi ágfűrésszel végzett módszert te
kintették meg a résztvevők. Ezt követően került sor az ausztriai „Forst-
liche Ausbildungsstatte Ort" tanárának (Prof. dr. Wolfgang Jirikowski) 
és szakoktatóinak (Gerhard Bramberger és Franz Plasser) igen szín
vonalas bemutatójára. Az osztrák vendégek a kézi ágfűrészek, az ág-
nyeső ollók, a nyeles hernyózóollók és a nyeles kézi ágfűrészek leg
korszerűbb típusait mutatták be az érdeklődőknek. Nagy tetszést aratott 
az általuk kifejlesztett, lépcsőfokonként teleszkóposán 3,8 m-re kitol
ható alumínium létra, amellyel 6 m magasságig, a nyeles kézi ágfű-
részekhez képest ergonómiailag kedvezőbb módon végezhető el a nye
sés. A résztvevők maguk is kipróbálták a bemutatott kézi eszközöket. 

A terepi program második részében a svájci gyártású KS 31 típusú 
mászófűrésszel 10 m magasságig végzett nyesésre került sor. A fe
nyőben már jól bevált mászófűrészt most először volt alkalma nemes 
nyárasban is megtekinteni a hazai szakközönségnek. Meg kellett azon
ban állapítani, hogy a gép — jelen kivitelében - még nem alkalmas a 
nyárasokban üzemszerűen végezhető munkára. 

A bemutatók után a Győri Erdészet vadpörköltből készült ebéden 
látta vendégül a résztvevőket, amelyet igen hangulatos környezetben 
(az egyik holt Duna-ág mellett) fogyasztottunk el jóízűen. Az ebédet 
követően Gólya János adott tájékoztatást a nyesés költségeire és a 
minőségjavulás következtében várható árbevétel-növekedésre vonatko
zóan végzett modellezett számításairól. Ezeknek lényege, hogy a mai 
magyar viszonyok között, a nemes nyárasok időben elvégzett nyesé
sére gazdaságilag csak a kézi eszközös megoldás jöhet szóba, és ér
demleges hozamtöbblet csak 40 cm-es célátmérő körül jelentkezik. 

A résztvevők ezután megvitatták a látottakat. Az eszmecserében 
hozzászóltak: Limp Tibor, prof. dr. Rutnpf János, Szöőr Levente, prof. 
dr. Wolfgang Jirikowski és Gólya János. Végül a jelenlévők átvehették 
a GRUBE cég ez alkalomra összekészített, hasznos eszközöket is tar
talmazó ajándékcsomagját. 

Gólya János 

a 
Az OE E 35 -ös F M Hely i Csopor t - a korábbi évek gyakorlata 

szerint - a Szeniorokkal közösen tervezte éves tanulmányútját. 

A Zalaerdő Rt. OEE titkára, Tihanyi Gyula által szervezett és vé
gigvezetett programon a tő melletti erdőgazdálkodás iránt érdeklődő 
résztvevők bepillantást nyerhettek a Zalaerdő Rt. életébe. 

- Láthattuk a nagykanizsai Csónakázó-tó környékének bejárása 
kapcsán, hogy mit eredményezhet a gondos közjóléti beruházás. 

- Meggyőződhettünk arról, hogy a Letenyei Furnérüzem privatizá
ciója napjainkban is pozitívan ítélhető meg. (Láttuk mennyi alapanya
got vesz meg az rt.-től, hány embernek ad munkát, mennyit fejlődött 
a privatizáció befejezése óta, melyek a további tervei, beruházási ter
veik stb.) 

- Megcsodálhattuk a Makovecz Imre által tervezett letenyei könyv
tárat. 

- Dr. Várhelyi József bemutatta, hogy kerítés nélkül is fel lehet 
erdészeténél újítani a bükkösöket, hogy milyen május végén a Vétyemi 
Osbükkös, hogy miképp gondozzák a Budafai Arborétumot. 

- A látnivalók mellett természetes több szakmai kérdésről is véle
ményt cseréltünk. Pl. a bükk-álgesztesedés okairól, a vadgazdálkodás 
anomáliáiról stb. 

- Másnap Horváth Ferenc, termelési igazgató tájékoztatta a tanul
mányút résztvevőit a Zalaerdő Rt. helyzetéről, gondjairól, sikereiről. 
Ezt követően Felsőerdőn a tölgy- és cseres állományok felújítását és 
az obornoki plantázs- és kísérleti ültetvényeket tanulmányozhattuk, 
majd betekintést nyertünk a „hegyi program" kapcsán a hobbykertek 
zalai világába is. 

Köszönet illeti a Zalaerdő Rt. munkatársait a körültekintő program 
összeállításáért, a hangulatos lebonyolításért, a vendéglátásért. 

Úgy érzem, nemcsak kellemes élményekkel, de rendkívül hasznos 
ismeretek megszerzésével is gazdagodtak azok, akik úgy döntöttek, 
hogy számukra ezen a két napon egy erdészeti részvénytársasággal 
történő ismerkedés a legfontosabb. 

Virágh János 

a 
Matisz Feren c 1997. június 20-án hunyt el, örök nyugalomra jú

nius 24-én helyezték a Sárospataki római katolikus temetőben, ahol 
családja, barátai és pályatársai kísérték utolsó útjára. Sírjánál Cserép 
János, az Északerdő Rt. vezérigazgatója mondott búcsúztatót. 

Szakmai pályafutását 1967. augusztus 1-én kezdte az egykori 
Zemplén-hegységi Erdőgazdaság Háromhutai Erdészeténél hossztoló
ként. 

Sorkatonai szolgálatának letöltése után 1971. március 1-vel a Bor
sodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Tolcsvai Erdészeténél kerület
vezető erdészi beosztást kap. Példamutató magatartása és kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként 1980. január 1-vel erdőművelési mű
szaki vezetői, majd ágazatvezetői munkakörbe nevezik ki, ahol a Sá
rospataki Erdészeti Igazgatóság 1992. január 1-i megalakulásáig dol
gozott, elsősorban a hegyvidéki természetes és mesterséges erdőfelújí
tások eredményes irányítójaként. 

Tevékenységéért a földművelésügyi miniszter kitüntetésben része
sítette. 

Emellett az erdőgazdaság vezérigazgatója több alkalommal tüntette 
ki és részesítette jutalomban. A Sárospataki Erdészeti Igazgatóságnál 
ugyancsak erdőművelési műszaki vezetői beosztásban folytatta mun
káját, melynek során a hegyvidéki erdőfelújítások mellett a Bodrogközi 
sík vidéki mesterséges erdőfelújításainak elismert szakértőjeként is ma
radandót alkotott. 

Mindezen szakmai sikereit és az Országos Erdészeti Egyesületben 
kifejtett eredményes tevékenységét az Országos Elnökség az elmúlt 
évi Vándorgyűlés alkalmával Elismerő Oklevéllel jutalmazta. 

Cikkeink a  szerző k személye s véleményé t tükrözik , 
amely nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményé-
vel. 

A felkéré s nélkü l beküldöt t kéziratoka t é s fotóka t a 
szerkesztőség lehetőség szerint gondozza és közli. 

A szerző i honoráriumok kifizetésével kapcsolatos ren-
delkezések miat t felhívju k szerzőin k figyelmét , hog y a 
cikk, fotó, grafika stb. megjelenését követően szíveskedje-
nek a  szerkesztőségge l a  nevüket ; lakcímüket , születés i 
dátumukat, adószámuka t (azonosító jelüket), é s a nyugdí-
jasoknál a  törzsszámot  i s közölni. 

A beérkezet t adatok alapjá n kötöt t felhasználás i szer -
ződést követően negyedévenként utaljuk ki a honoráriu-
mokat. 

A fentie k 1997. januártól érvényesek! 

Barátossy Gábor 
Bajczy Péter 
Gabna i E rnő 
Járási Lőrinc 
Jé róme René 
Molnár Sándor 
Szabó József 
Várhe ly i István 

E h a v i s z á m u n k s z e r z ő i 

F M 
Erdészed Rt. 
Ny í r e rdő 
e rdőmérnök 
e rdőmérnök 
Soproni Egye tem 
tanár 
e rdőmérnök 

O 

Budapes t 
Szombathely 
Nyíregyháza 
Miskolc 
Budapes t 
Sopron 
Szeged 
Sopron 



Örömmel tájékoztatju k Ö n t arról , h o g y a  Rea l Tren d Kft . beindított a a 
kanadai védőfelszerelés i terméke k csoportját , m e l y maga s m i n ő s é g ű áru t 
je lent a lacson y áron . 
Termékeink kiválasztásako r figyelem  előt t tartottu k a  haza i igényeket , s 
így e g y o lya n kínálatta l rendelkezünk , me lybe n Ö n i s megtalálhatj a az t 
amit keres . 
ÁRAINK A  LEGKEDVEZŐBBE K MAGYARORSZÁGON ! 
Törzsvásárlók részére , valamin t nagyban i megrende lé s eseté n 
k e d v e z m é n y t biztosítunk ! 
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Áraink: Védősisakok már nettó 800 Ft-tól. 

A teljes védelem: 
sisak, fülvédő, arcvédőrács 4900 Ft-tól. 
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