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Bogdán József, a díjbizottság elnöke
emlékeztetett, hogy 50 év alatt alakult
ki az egyesület kitüntetéseinek rendsze-
re, majd. a díjakat Pethõ József elnök
adta át.

Az Országos Erdészeti Egyesület
2009. évben

„Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél”
kitüntetést adományoz

dr. Király Pál erdõmérnök részére

A nyugalmazott szakújságíró, lapszer-
kesztõ, jeles közéleti és egyesületi mun-
kát végzõ kolléga erdõmérnöki oklevelé-
nek megszerzését követõen, 1955-ben
államerdészeti területen, a Börzsönyben
kezdte szakmai tevékenységét. Itteni 15
éves munkáját – több beosztást is betölt-
ve – igazgatóhelyettes fõmérnökként zár-
ta. Ez az idõszak volt az erdõmûvelés
aranykora, de az erdõfeltárás, a faipari
üzemek létesítése vagy a királyréti erdei
vasút átépítése is ezen idõszakra esett.

A fagazdaság 1969/70-es átszervezése
õt is érintette. Minisztériumi rendelkezés-
re 1970-ben vette át az „Erdõgazdaság és
Faipar” szakfolyóirat szerkesztését,
amelynek nyugdíjba vonulásáig, 1994-ig
fõszerkesztõje volt. A korábbi gyakorlati
szakembernek ez nagy kihívást, új pálya
kezdetét is jelentette, amelynek az önma-

ga állította magas színvonalon felelt meg.
Korábbi erdészettörténeti kutatásait foly-
tatva ez idõ tájt teljesedett ki szakirodalmi
munkássága is. Közel 2000 szakcikk, ta-
nulmány, 2 önálló és több társszerzõként
jegyzett könyv fémjelzi ekkori aktivitását.
Vallotta, hogy az erdõmérnök tudásához
és kultúrájához a magas fokú szakisme-
ret mellett tágabb tudásanyag és ismeret-
kör is hozzátartozik. Önmagát is tovább-
képezte, mérnök-közgazdász végzettsé-
get, majd 1988-ban egyetemi doktori cí-
met szerzett.

Dr. Király Pál az Országos Erdészeti
Egyesületben is igen gazdag tevékeny-
séget folytatott. 1955-tõl egyesületi tag.
23 éven keresztül „Az Erdõ” címû egye-
sületi folyóirat szerkesztõbizottságában
dolgozott, hosszú idõn keresztül volt az
elnökség tagja. 1971–1985. között társa-
dalmi megbízatásként fõtitkári teendõ-
ket látott el, míg egy következõ ciklus-
ban alelnök volt. Ebben a korszakban

elsõsorban az Egyesület léte, mûködési
feltételeinek megteremtése volt kiemelt
feladata. Több szakosztálynak alapító
tagja, részben vezetõje, napjainkban is
tevékeny közremûködõje. 

Fontos országos és regionális közé-
leti tisztségeket töltött be, amelyeket
nagyszámú kitüntetése fémjelez. Az
Egyesület tagsága 1985-ben Bedõ Al-
bert Emlékéremmel ismerte el szakmai
és egyesületi érdemeit. 

Dr. Király Pált eredményes ágazati
tevékenysége, termékeny szakirodalmi
munkássága, az Egyesület életét meg-
határozó gazdag és sokrétû közremû-
ködése, igényes életmûve, emberi tulaj-
donságai és megnyilvánulásai egyaránt
méltóvá teszik a legmagasabb egyesü-
leti kitüntetésre. 

Kitüntetések átadása
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BALSAY ENDRE
erdõmérnök

Az OEE-nek 1961 óta tagja, a Gyõri Erdõ-
gazdasági Helyi Csoport aktív résztvevõ-
je, 1991–1997 között elnöke. Pályafutása
a Hansághoz és a Kisalföldi Állami Erdõ-
gazdasághoz, illetve annak jogutódjához
kötõdik. 1969-ben vette át nyugdíjba vo-
nuló édesapjától (Balsay László) a Dél-
hansági Erdészet vezetését. Kiemelkedõ
szervezõ, tervezõ munkássága is a han-
sági viszonyokhoz való alkalmazkodás
egy-egy megvalósítása: ilyen a közremû-

ködés a „hansági ültetõgép” megszer-
kesztésében, a helyi fûz fajtagyûjtemény
létesítése, a hansági viszonyok közötti
bonyolult szállítás szervezése. Nyugdíjas-
ként példamutató magánerdõ-gazdálko-
dó is. A Hanság és Kapuvár fejlesztéséért
civil szervezetekkel mûködött együtt, ter-
mészetvédelmi, környezetvédelmi õrjá-
ratokat, kirándulásokat, fásítási akciókat
szervezett. A madarak és fák napja alkal-
maihoz, iskolák számára játékos vetélke-
dõkhöz biztosította az erdei környezetet.
Aktív közremûködésével készült a kapu-
vári Nádasdy-park tervezése, a szilsárká-
nyi Kiss Ferenc-szülõháznak és parkjá-
nak létrehozása, fejlesztése, gondozása.
Szakmai tapasztalatait Az Erdõ és az Er-
dészeti Lapok hasábjain tette közzé. „Fe-
jezetek a Kapuvár környéki erdõk törté-
netébõl” címû könyvében a hansági er-
dõgazdálkodás történetét írta meg. Ezzel
jelentõsen hozzájárult az egykori egyik
legnagyobb magyarországi erdõbirtok
(Esterházy) átfogó történetének feldolgo-
zásához, s egyben sok kiváló szakember-
nek állított emléket.

KORBONSKI BOGDÁNNÉ 
NEMKY KLÁRA

erdõmérnök

Az OEE-nek 1965 óta tagja. Meghatá-
rozó szerepe volt a Balassagyarmati He-
lyi Csoport megalakításában, tevékeny-
ségének fejlesztésében. Az egyesületen
belül mindig a gyakorlati erdõgazdál-
kodást igyekezett képviselni. Ezt tette
1986–1989 között Az Erdõ, 1991–1993
között az Erdészeti Lapok szerkesztõbi-
zottságának tagjaként is. A növekvõ lét-
számú helyi csoportnak 2002 óta titká-
ra. A csoportot valódi élettel töltötte
meg, munkáját sok-sok nagy létszámú
szakmai rendezvény és családias han-
gulatú összejövetel dicséri. Elõadásso-
rozatot szervezett az Egyesület és az er-
dõgazdálkodás bemutatására az önkor-
mányzatoknak és a civil közönségnek.
Komoly eredményeket ért el a külön-
bözõ szakmai érdekcsoportok békés
egymás mellett élésének fejlesztésében,
fõleg az állami és a magán erdõ, az er-
dõgazdálkodók és a hatóságok, a társa-
dalmi szervezetek, az erdészek és a ter-
mészetvédõk kapcsolatainak fejleszté-
séért fáradozott sokat és eredménye-
sen. 1975-tõl vezette a Váci Erdészetet
kiváló eredménnyel. A sikeres szakmai
munkát és a takarékos gazdálkodást si-
keresen egyeztette. A térségben úttörõ
tevékenységet folytatott a klasszikus
természetes felújítások üzemi méretû
meghonosításában. Látványos eredmé-
nyei számos szakmai rendezvényen,
fórumon, szakcikkben szerepeltek. Ál-
lománynevelési alapelvei széles körben
elterjedtek, ma is meghatározzák a
Cserhát, a Naszály és a Gödöllõi domb-
vidék szakmai gyakorlatát. Számos szak-
ember kezdte sikeres pályáját a keze
alatt. Szakmai munkája méltó édesapja,
Nemky Ernõ professzor emlékéhez.

SIPOS GÉZA
erdõmérnök

Az OEE-nek 1958 óta tagja, 1985-tõl a
Debreceni Helyi Csoportnak két ciklu-
son át titkára, 1993–2002-ig és 2006-tól
napjainkig elnöke. Közremûködésével
jött létre a szakmai továbbképzést segítõ
Erdész Klub. Mint erdõfelügyelõségi
osztályvezetõ, a magánerdõ-gazdálko-
dás elindítása és a közvélemény formá-
lása érdekében rendszeres tájékoztató-
kat tartott a körzeti televízióban. A szaki-
gazgatás társszerveivel együtt esti gazda-
napokat rendeztek a megyében. A térsé-
gi vándorgyûlések szervezésének aktív
résztvevõje. Tagja a megyei Agrárkama-
rának és a MTESZ Környezetvédelmi

Munkabizottságának. A Debreceni Aka-
démiai Bizottság Erdészeti Munkabizott-
ságának több évig volt elnöke. A Debre-
ceni Agrártudományi Egyetem tisztelet-
beli docense. Itt és a Nagyváradi Egyete-
men erdészeti tárgyakat oktat. Debre-
cenben tanerdõt is létesített. Oktatott
még a mátrafüredi Erdészeti Szakközép-
iskola kihelyezett tanfolyamain. „Erdé-
szeti szakigazgatás” címen egyetemi
jegyzetet írt. Részt vett a debreceni Nagy-
erdõ kocsányos tölgyesének rekonstruk-
ciós munkáiban. Közremûködött az Er-
dõspusztai Parkerdõ fejlesztési tervének
kidolgozásában, számos Debrecenhez
kötõdõ fásítási terv és két kistérségi re-
habilitációs terv készítésében. Sipos Gé-
za személyes aktivitásának is köszönhe-
tõ, hogy az utóbbi harmincöt évben Haj-
dú-Bihar megyében tízezer hektár, ezen
belül a gyérebben erdõsült bihari tá-
jon1500 hektár új erdõt telepítettek õs-
honos fafajokból. A természetközeli er-
dõfelújítás módszerének kidolgozásával
új irányt mutatott a homoki tölgyesek ér-
tékeinek sikeres megõrzésében.

Bedõ Albert
emlékérmet kapott
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PROF. DR. EUGEN RONAY 
erdõmérnök 

A Felvidék szülötteként a magyar mellett
szlovákul és németül is anyanyelvi szin-
ten megtanult. Erdõmérnöki diplomáját
1951-ben Kassán szerezte, ezt követõen a
Mezõgazdasági és Erdészeti Fõiskolán
oktatott. A fõiskolával együtt 1952-ben
Zólyomba helyezték át. A Brünni Egyete-
men mûszaki doktori címet (Dr. techn.)
szerzett, 1958-ban a Prágai Tudománye-
gyetemen a mûszaki tudomány kandidá-
tusa (C. Sc.) lett. Docensi kinevezést

1962-ben kapott, a tudomány doktora (D.
Sc.) címet 1971-ben szerezte meg. Két év
múlva egyetemi rendes tanárnak nevez-
ték ki, az Erdészeti Kar Erdõhasználati és
Gépesítési Tanszékét 1991-ig vezette. 

Oktató és kutató munkája során külö-
nösen az erdõhasználat, a faanyagszállítás
és ezek gépesítése, az ergonómia, a fa-
hasznosítás, az úttervezés, a munkarend-
szerek és az erdészeti ökotechnológiák te-
rén ért el kimagasló eredményeket. Több
tucat megjelent publikáció, szakkönyv,
tankönyv szerzõje vagy társszerzõje. Pub-
likációi szlovákiai és külföldi rangos kiad-
ványokban jelentek meg. Vendégtanár
volt Drezdában, Hamburgban, Bécsben,
Helsinkiben, Varsóban és Sopronban. A
Soproni Egyetem díszdoktora.

Zólyomban segítette a magyar ajkú
hallgatók beilleszkedését, figyelemmel kí-
sérte elõmenetelüket. Hajdani erdõmér-
nök-hallgatók, aspiránsok a tõle elsajátí-
tott mérnöki gondolkodásmód és szakis-
meret alkalmazásával lettek sikeres erdõ-
mérnökök vagy tudósok Szlovákiában,
Magyarországon és szerte Európában.

DR. CZERNY KÁROLY
erdõmérnök

Erdõmérnöki oklevelének megszerzése
után 1968-tól a Mendei Erdészetnél volt
mûszaki vezetõ, majd erdészetvezetõ.
Ezután került át a Ráckevei Aranykalász
Mgtsz-hez, ahol 1971 és ’83 között az
erdészeti és faipari fõágazatot irányítot-
ta. A példás szakmai munka mellett ki-
tûnõ gazdasági eredményeket ért el, az
erdészet és a faipar a termelõszövetke-
zet húzóágazata volt. 

1983-tól a Ráckevei Architektúra Kis-
szövetkezet elnöke. Parkosítással, fafel-
dolgozással, faházak, valamint favázas
épületek és vadgazdálkodási berendezé-
sek tervezésével és gyártásával foglal-
koznak. A közben kft.-vé alakult vállal-
kozás legkeresettebb terméke dr. Czerny
Károly mûszaki fejlesztésének eredmé-
nye: a népszerû favázas gyorslakóház. 

Magánerdõ-tulajdonosként több he-
lyen vállalta az erdõtulajdonosok közös
képviseletét, az erdõgazdálkodói fela-
datok ellátását. Több száz hektár erdõ
telepítése, illetve felújítása, továbbá
parkerdõk dicsérik szakmai elkötele-
zettségét, hozzáértését. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetemen
szerzett mûszaki doktori címet. Gyak-
ran publikál, írásaiban az erdészek, va-
dászok és természetvédõk együttmûkö-
dését szorgalmazza. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
45 éve tagja. A Pest megyei Magánerdõ-
gazdálkodási Helyi Csoportban, vala-
mint az OEE Magán- és társult erdészeti
Szakosztályában aktív vezetõségi tag.
Korábban régiófelelõsként összefogta
Pest, Fejér, Komárom megyék helyi cso-
portjait. Intenzív szervezõtevékenységet
végzett az OEE Alkotmány utcai, volt
Székházának visszaszerzése érdekében.

KONDOR ENDRE
erdõmérnök

Erdõmérnöki diplomáját 1962-ben sze-
rezte. Fiatal mérnökként több erdõgaz-
daságnál különféle beosztásokban gya-
rapította tudását. Mûszaki vonalon veze-
tõ, majd tíz évig erdészetvezetõ. Legin-
kább a vadgazdálkodás és a vadászat ér-
dekelte, az ágazat akkori országos irányí-
tói hamar felfigyeltek alapos tudására.
1978-tól a Budavidéki Állami Erdõ- és
Vadgazdaság vadászati osztályvezetõje
lehetett, majd 1982-ben a Gyulaji Állami
Erdõ- és Vadgazdaság igazgató-helyette-
sévé nevezték ki. A nyolcvanas években
a MAVOSZ fõtitkári teendõit látta el, majd
a HM állományába került vadászati fõfel-

ügyelõi munkakörbe. A kilencvenes
évek elején a FVM osztályvezetõjébõl pá-
lyáztatással az Ipolyvidéki Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság igazgatójává nevezték
ki. Vadgazdálkodási szakmérnöki diplo-
mát szerzett.

Megfontolt döntéseivel, következe-
tes erdõgazdálkodási és vállalatirányítá-
si tevékenységével az Ipoly Erdõ Rt. si-
keres mûködésének megalapozója volt.
Elévülhetetlen érdemei fûzõdnek az er-
dõ- és a vadgazdálkodás térségi szintû
egyensúlyának helyreállításához. Ezzel
a természetes felújítások alkalmazási le-
hetõségét teremtette meg. 

Az Ipoly Erdõ Rt. vezérigazgatója-
ként ment nyugdíjba, de tanácsadóként
segíti a társaság munkáját. 

Az OEE több mint fél évszázada aktív
tagja. A Vadgazdálkodási Szakosztály tit-
kára, majd elnöke volt. Az Egyesület el-
kötelezett híve, az értékek következetes
támogatója, jelenleg a Szeniorok Taná-
csának tagja. Az emlékezetes 1997. évi
balassagyarmati vándorgyûlés személyes
szervezõ munkáját dicséri. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott



220 Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 7-8. szám (2009. július-augusztus)

HOFFMAN MÁTYÁS
edésztechnikus

1972-ben szerzett erdésztechnikusi okle-
velet. 1976-ban került a Kisvaszari Erdé-
szethez kerületvezetõ erdésznek. Jelen-
leg is az a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Er-
dészeténél a Vajdahegyi kerületben.

Napi feladatai mellett kiveszi részét a
vadászatból is. Irányításával jelentõs
mennyiségû fakitermelés és erdõfelújítás
történt. Aktív közremûködése mellett ke-
rült bevezetésre a felújító vágásokban al-
kalmazott kíméletes kihordószerelvényes

fakitermelési technológia a Kisvaszari Er-
dészetnél. Keze munkáját dicséri a példa-
értékû természetes és mesterséges felújí-
tások, nevelõvágások egész sora. 

Kiváló szakmai felkészültsége mel-
lett kifinomult emberismerõ. Kitûnõ
szakemberek nõttek fel keze alatt, meg-
tanulva tõle az erdõnevelés fortélyait. 

A komlói képviselõtestület tagjaként
a város Környezetvédelmi Bizottságá-
ban is tevékenykedett, minek követ-
keztében a város környékén folyó er-
dõgazdálkodás közvélemény részérõl
történõ elfogadása érezhetõen javult.

1976-tól tagja az OEE.-nek. A Bara-
nya megyei Helyi Csoport aktív és meg-
határozó egyénisége, rendezvényeinek
többszörös házigazdája. Hazai és kül-
földi csoportok fogadásánál nyelvtudá-
sa sokat jelentett.

2000–2004-ig az OEE Baranya me-
gyei Helyi Csoport küldötte. 2000-ben
elsõk között kapta meg a Mecseki Erdõ-
kért díjat.

Véleményére, tanácsaira beosztottjai
és felettesei is egyaránt számíthatnak. 

MIKLÓSI LAJOS
erdésztechnikus  

Esztergomban végezte az erdészeti szak-
iskolát. Ezt követõen 1950-ben kezdett
gyakorló erdészként Mátrafüreden,
ahol több beosztásban is dolgozott.
1958-ban erdésztechnikus képesítést
szerzett Szegeden.

1968-ig fahasználati mûszaki vezetõ-
ként dolgozott a Mátrai Erdõgazdaság
Gyöngyössolymosi Erdészeténél. Szer-
vezte az akkor újdonságnak számító mo-
torfûrészes tanfolyamokat, vezette be a
„gépes” termelési és felújítási technoló-
giákat. 1968-ban az erdõrendezõségek
újraszervezésével az Egri Állami Erdõ-
rendezõség Mátrafüredi Felügyelõségé-
nek vezetésével bízzák meg. Szoros
együttmûködést épít ki a termelõszövet-
kezetekkel, állami gazdaságokkal. Aktí-
van vesz részt a mátrai közjóléti létesít-
mények tervezésében, a kivitelezések
szervezésében. Az 1979-es belsõ átszer-
vezés után osztályvezetõ az erdõfelü-
gyelõség egri központjában 1987 évi
nyugdíjazásáig.

Miklósi Lajost humánus magatartásá-
ért, közvetlen, barátságos természetéért
környezete tiszteli és szereti.

Az OEE-nek 1958-tól tagja. Szervezé-
se következtében a Mátrafüredi Helyi
Csoport létszáma a termelõszövetkezeti
erdészek bevonásával jelentõsen meg-
nõtt. Sorra szervezi a külföldi és belföldi
tanulmányutakat. Nyugdíjasként két cik-
luson át, 1990-tõl-98-ig a helyi csoport
elnöke volt. Jelenleg is aktív tag, aki mát-
rai túrákat szervez és vezet a környék
nyugdíjas és gyermekcsoportjainak.

Szakmai és közéleti tevékenységét
több fórumon elismerték. Egyéb kitün-
tetések mellett 1989-ben kapott OEE
Elismerõ Oklevelet.

SZEKERES PÉTER PÁL
erdésztechnikus

1964-ben végzett a Kiss Ferenc Erdésze-
ti Technikumban Szegeden. Ekkortól
dolgozik a Gödöllõi Állami Erdõgazda-
ságnál, elõször gyakornokként, majd ke-
rületvezetõ erdészként. Rövid ideig köz-
ponti erdõmûvelési elõadó, majd 1971-
tõl a Gödöllõi Állami Erdõ- és Vadgazda-
ság Gödöllõi Erdészeténél erdõmûvelési
mûszaki vezetõ lett. Ebbõl a beosztásból
ment nyugdíjba 2007-ben. 

Bár vállalata többször átalakult, Szeke-
res Péter Pál mindvégig egy helyen dol-
gozott. Szakértelmét dicsérik a Gödöllõi
dombvidék erdõállományai, a sikeresen
felújult és nevelt fiatalosok sok száz hek-

tárnyi területe. Szakmai igényessége,
munkabírása, emberséges bánásmódja
nagyon sok tisztelõt szerzett számára a
szakmában és azon kívül egyaránt.

Érdeklõdési körének és beosztásának
megfelelõen folyamatosan tovább ké-
pezte magát, így 1978-ban növényvédõ
szaktechnikusi végzettséget szerzett a sop-
roni Erdészeti Szakközépiskolában.

Még a szegedi diákévek elején belé-
pett az Országos Erdészeti Egyesületbe,
késõbb az Erdõvédelmi Szakosztályban
végzett aktív munkát. A hetvenes évek
elejétõl másfél cikluson keresztül az
Egyesület Elnökségének tagja. A Gö-
döllõi Helyi Csoport megszûnéséig,
1980-ig, titkári tisztséget látott el. 

Az erdõgazdaságok összevonásával
került a Visegrádi Helyi Csoport tagjai
közé. Itt az egyesületi rendezvények,
szakmai programok lebonyolításában
mindig készséggel állt rendelkezésre, a
gödöllõi nyugdíjas erdész klub bármi-
kor fordulhatott hozzá támogatásért, se-
gítségért. Aktív, erdészhez méltó szak-
mai életutat tudhat maga mögött.

Decrett József
emlékérmet kapott
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Detrich Miklós gépészmérnök,
nyugdíjas fõelõadó, a Közönségkapcso-
latok Szakosztály korábbi titkára, a so-
mogyiak üzemi lapjának szerkesztõje,
az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsá-
gának tagja, számtalan színvonalas
szakmai híradás és fotó alkotója.

Domokos Gergely erdésztechni-
kus, az Erdõvédelmi Szakosztály tagja,
az ebesi csemetekert vezetõjeként a
szaporítóanyag-termelés lelkes szakem-
bere, aktív helyi egyesületi tag. 

Égetõ Gábor erdõmérnök-tanár,
az Oktatási Szakosztály tagja, a szegedi
Szakközépiskola tanára, ifjú szakembe-
rek eredményes oktatója és nevelõje, a
helyi egyesületi élet lelkiismeretes ala-
kítója.

Fülöp Tibor erdésztechnikus, a
Veszprémi FVM Helyi Csoport tagja, a
Devecser környéki magánerdõk szaki-
rányítója és erdészeti integrátora, az er-
dõtulajdonosok közösségi és egyesületi
életének szervezõje.

Góhér Zoltán erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, magán-
erdõ-gazdálkodó, szakirányító és erdé-
szeti integrátor, meghatározó erdõtele-
pítõ, a korábbi kecskeméti vándorgyû-
lés egyik önálló programjának szerve-
zõje és házigazdája.

Hanyvári Zsolt gépészmérnök-ta-
nár, a Gépesítési és Oktatási Szakosztá-
lyok tagja, a soproni Szakközépiskola
gyakorlati oktatásvezetõje, lelkiismere-
tes és példamutató oktatója, nevelõje.

Hegedûs István erdésztechnikus,
az Egri Helyi Csoport tagja, Bélapátfalva
körzetének eredményes kerületvezetõ
erdésze és közösségi érdekvédõ szemé-
lyisége.

Herke József erdésztechnikus, a
Tamási Helyi Csoport tagja, a gyulaji er-
dõkben folyó erdõ- és vadgazdálkodás
összehangolásának, az erdõk közjóléti
szerepe növelésének aktív egyénisége.

Kababik József erdésztechnikus,
a Sárospataki Helyi Csoport tagja, a ti-
szacsermelyi erdõk kerületvezetõ erdé-
sze, az ártéri erdõgazdálkodás magas
szintû mûvelõje és településének aktív
közéleti szereplõje.

Kiss Károlyné (Kiss Anna) mér-
legképes könyvelõ, a Békés megyei
Helyi Csoport tagja, a Gyulai Erdészet
eredményes gazdasági vezetõje, az
egyesületi gazdasági ügyek kezelõje
és a tagság lelkiismeretes kapcsolat-
tartója.

Kissné Szabó Gabriella erdõmér-
nök, a Visegrádi Helyi Csoport tagja, a
pilisi parkerdõk közjóléti célú fejleszté-
sének és az erdõgazdálkodás társadal-
mi elfogadtatásának fáradhatatlan har-
cosa, számtalan egyesületi rendezvény
lelkes és lelkiismeretes szervezõje.

Kovácsevics Pál erdõmérnök, a
Közönségkapcsolatok Szakosztályának
titkára, az MgSzH Központ Erdészeti
Igazgatóságán az ágazati kommuniká-
ció irányítója, egyetemi gyakorlati kép-
zési és kutatási programok résztvevõje.

Németh Szilveszter gépésztechni-
kus, a Gépesítési Szakosztály tagja, a
mecseki mûszaki fejlesztés, gépüzemel-
tetés és mûszaki ügyek felelõse, a céges
munkavállalói érdekképviselet elhiva-
tott vezetõje.

Schmidt Ferenc erdõmérnök, a
Zalaegerszegi Helyi Csoport tagja,
nyugdíjas erdõtervezõ osztályvezetõ, a
zalai erdõk legendás leltározója, fiatal
szakemberek emberséges nevelõje és
önzetlen segítõje, lelkes egyesületi akti-
vista.

Scholtz Péter erdõmérnök, a Ba-
ranya megyei Helyi Csoport tagja, a me-
cseki erdõmûvelés és gépesítés elhiva-
tott szakembere, a Zengõ környéki er-
dõk természetvédelmi szempontú ke-
zelõje, szakmai és egyesületi törekvése-
ink fáradhatatlan népszerûsítõje.

Tátrai Tibor erdõmérnök, a Mis-
kolci Helyi Csoport tagja, a bódvavölgyi
térség állami erdõgazdálkodásának irá-
nyítója, a hátrányos helyzetû térség er-
dõvagyonának védelmezõje, társadalmi
kapcsolatainak szervezõje.

Varga Péter erdõmérnök, a Szom-
bathelyi Helyi Csoport tagja, a vasi sza-
porítóanyag-termelés irányítója, mag-
termõ plantázsok fejlesztõje, a helyi
egyesületi élet és gazdasági ügyek aktív
szervezõje.

Vereb István történész, a Debrece-
ni Helyi Csoport tagja, a régió szakmai
kommunikációjának aktív szervezõje, a
nyírségi erdõgazdálkodás népszerûsítõ-
je, a társadalmi-szakmai párbeszéd és a
közönségkapcsolatok alakítója.

A közgyûlés hivatalos részének lezá-
rásaként Kiss László vezérigazgató
visszaadta az Egyesület vándorzászlaját
Pethõ József elnöknek, amelyet a 2010.
évi vándorgyûlés rendezõjének nevé-
ben Káldy József, a Mecseki Erdészeti
Zrt. vezérigazgatója vett át.

Káldy József:
Mint ismeretes, 2010-ben Pécs is Eu-

rópa kulturális fõvárosa lesz. Ebbe a
nagyszabású rendezvénysorozatba il-
leszkednek majd az erdészeti progra-
mok. Így a 141. vándorgyûlés május 18-
19-én. Ezt követi egy nemzetközi erdõ-
pedagógiai szeminárium és erdészeti
kommunikációs konferencia, majd or-
szágos erdészversenyre, végül zárás-
ként az erdész–bányász–kohász talál-
kozóra kerül sor. Egy hónappal késõbb
tartjuk a rendezvénysorozat utolsó pro-
gramját, az I. Nemzetközi Vadászkürtös
Versenyt. Õszinte barátsággal és nagy
szeretettel várunk mindenkit. 

Az ünnepélyes közgyûlés hivatalos
része a bányászhimnusz hangjaival zá-
rult.




