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Az ülésen a csoport tagságának több,
mint a fele, valamint tíz meghívott ven-
dég vett részt.

Az ülés kezdetén Keresztes György, a
csoport elnöke üdvözölte a megjelente-
ket, különösen az Egyesület elnökségét
képviselõ Kertész József régióképvise-
lõt, az elõadókat, valamint a somogyi és
vértesi kollégákat.

Elsõ napirendi pontként Palatitz Fe-
renc küldött számolt be az ez évi Vándor-
gyûlésen történtekrõl. A beszámoló ak-
tualitását az jelentette, hogy (már nyugdí-
jas) munkatársunk, Józsa László ezen a
Vándorgyûlésen vehette át az egyik leg-
magasabb szakmai kitüntetést, a Kaán
Károly-díjat, amelyet eddig csak egy alka-
lommal kapott csoportunk tagja. A beszá-
molót Keresztes György a helyszínen ké-
szített, valamint az Egyesület honlapjáról
származó felvételekkel színesítette.

Ezt követõen Sódor Márton, a KVVM
fõosztályvezetõje tartott nagyon érde-
kes elõadást „Magyarország erdeinek
természetessége, a természetközeli er-
dõgazdálkodás célja és lehetõségei”
címmel.

A következõ napirendi pont Csépá-
nyi Péter „Az ökonómiai és az ökológiai
szempontok ötvözése a Pro Silva alap-
elveken nyugvó erdõgazdálkodásban”
címû elõadása volt, amelyet sok kérdés
követett a hallgatóság részérõl.

A következõ programpontként Si-
mon Sándor és Báthori Péter számolt
be (sok fényképpel kísérve) a 2008 jú-
niusában Bajorországban és Thüringiá-
ban tartott – a szálaló erdõgazdálkodás
tanulmányozására szervezett – szakmai
tanulmányútról, amelyen a csoport (il-
letve a HM Budapesti Erdõgazdaság
Zrt.) nyolc szakembere vett részt.

Egy gyors ebéd után Keresztes György
javaslatára a tagság (egyöntetû támoga-

tással) elfogadta, hogy – amennyiben
ez nem áll ellentétben az Egyesület
Alapszabályával, vagy valamely más
szabállyal – bevezeti a „tiszteletbeli cso-
porttagság” fogalmát, amellyel a cso-
port érdekében tett (nem csoporttag ál-
tali) kimagasló tevékenységet ismeri el.
A tiszteletbeli tag jogai abban térnek el
az OEE-tagsággal járó jogoktól, hogy
számára a csoport minden rendezvé-
nyére, programjára automatikus meghí-
vás jár. A csoport megszavazta (100%-
os „igen”-nel) elsõ tiszteletbeli tagnak
dr. Koltay Andrást.

Az ezután következõ terepi program
során a résztvevõk a Lovasberényi Erdé-
szet szálaló gazdálkodásra átállított erdõr-
észleteit nézték meg, amelyekben a kivá-
gandó fák kijelölését részben (még ko-
rábban) Bodonczi László (Pro Silva), rész-

ben Siffer Sándor (MgSzH) segítségével
végezték. A területen a várt vita helyett
gyakorlatilag a Takács László által veze-
tett gyakorlati erdõmûveléstan óra alakult
ki, a kérdések majdnem sötétedésig a te-
rületen tartották a résztvevõket.

A beszélgetés a sötétedést követõen
az Erdészet irodájában folytatódott (né-
hány pohár nyelvoldó segítségével).

Keresztes György

Budapesti HM-csoport Lovasberényben

Ismét feltöltötte dr. Hajdu Endre ny.
docens tollát a Tinta Könyvkiadó. A má-
sodik, javított, bõvített kiadás is desszertet
jelent az irodalmi csemegére éhes olvasó-
nak. „Ha egyszer megízleltük a szavak
ízét, elménk nem tud többé lemondani
róla. Gondolatokat szürcsölünk belõle (J.
Joubert)” – idézi az erdõmérnök, szerzõ.

„A nyelv, és ezen belül a szókincs min-
dig változik. A régi szavak kihalnak, ezzel
párhuzamosan új szavak keletkeznek. Az
újak legtöbbje széles körben elterjed. Van
azonban a szavaknak egy izgalmas, ki-
sebb csoportja, amelynek tagjai, igaz,
megszülettek, de nem honosodtak meg
nyelvünkben. A Szómúzeum szótárszerû
elrendezésben közel kettõezer ilyen rö-
vid életû nyelvi elemet tartalmaz.”

Vegye hát a kiadványt mindaz, aki
szereti a könyvet, és olvassa is azt, és
néha, néha elgondolkozik versrõl, iro-
dalomról. 
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