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A PTE Pollack Mihály Mûszaki Kara
nagy elõadótermében pontosan fél tíz-
kor Palka Réka narrátor köszöntötte az
Országos Erdészeti Egyesület elnöksé-
gét, a kiemelt vendégeket, a megjelen-
teket. 

Külön köszöntötte dr. Pethõ Józsefet,
az OEE leköszönõ elnökét, Zambó Pé-
tert, az OEE új elnökét, dr. Hargitai Já-
nost, a Baranya megyei Közgyûlés el-
nökét, Nagy Andrást, a MNV Zrt. vezé-
rigazgató-helyettesét, az Erdélybõl és
Horvátországból megjelenteket. 

Az Egyesület zászlóinak bevonulása,
majd a Himnusz elhangzása után Nyit-
rai Marianna népdalokat énekelt. Ezu-
tán dr. Pethõ József leköszönõ elnök
megnyitotta az ünnepi közgyûlést, és
felkérte Káldy József vezérigazgatót,
hogy köszöntse a jelenlévõket.

„Tisztelt Ünnepi Küldöttközgyûlés!
Tisztelt Elnök Urak!
Kedves Erdész Barátaim!
Kedves Nézõk az országban és a vi-

lágban!
Barátsággal köszöntöm Önöket, kö-

szöntelek Benneteket.
Hál’ Istennek nem sokat aludtunk,

sokáig tartott a baráti találkozó.
Ez azt is jelentheti, hogy jól éreztétek

magatokat, és ha ez így van, akkor an-
nak én nagyon örülök.

Itt ebben az ünnepi pillanatban sze-
retném megköszönni valamennyi, a
rendezésben közremûködõ kollégám
segítségét, kiemelten is Vassné Papp
Viktória, Lázár Andrea és Horváth Péter

fõszervezõi csapat átgondolt, szép
munkáját, a szakmai programokat le-
bonyolító vezetõ társaimnak: Váradi Jó-
zsef Helyi Csoport elnöknek Hohn Mik-
lósnak, Ripszám Istvánnak, Molnár Ta-
másnak, Palka Rékának, Adorján Ritá-
nak, dr. Papp Tivadarnak és Németh
Szilveszternek az elegáns és baráti le-
bonyolítást. Reményeim szerint soka-
toknak maradandó, kedves emléket je-
lent a pécsi együttlét.

És még valakinek, dr. Ráczné dr.
Schneider Ildikónak, aki a 8 héten ke-
resztül nyitva tartó 4 kiállítás forgató-
könyvét összeállította és kivitelezte, a
tõle megszokott magas színvonalon és
nagy hozzáértéssel. Köszönjük Ildikó. 

Ez egy történelmi pillanat mivel a
közgyûlések történetében még ilyen élõ
közvetítés nem volt. Aki ezt lehetõvé tette,
Hirmann Antal kollégám, aki egyben az
egyesületünk informatikai szakosztályá-
nak elnöke is. Köszönöm Tóni!

Nagyon örülök és nagy megtisztelte-
tés számunkra, a mecseki erdészek
számára ez a nagyszámú érdeklõdés,
amit a 141. vándorgyûlés iránt tanúsí-
tottatok, ami megnyilvánult Társasá-
gunk felé.

A rendezõ munkatársaimmal együtt
780 erdész ünnepelt, volt részese prog-
ramjainknak.

Én azt gondolom, hogy a jelenlévõk
jól ismerik múltunkat és jelenünket, jól
ismerik adottságainkat, tudják szakmai
elkötelezettségünket, számon tartják
örömeinket, tudják gyengeségeinket.

Ami számomra fontos az a találko-
zás. A találkozás öröme, tartalma, a
beszélgetések íze az a gondolatcsere,
ami befolyásol, elgondolkodtat, meg-
erõsít vagy éppen megváltoztat.

A találkozás az ünnep. Az ünnep az
élet rangja, felsõbb értelme. Az ünnep
legtöbbször az összetartozás érzését ad-
ja. Az összetartozás sokunk számára
az egy irányba haladást is jelenti. Ez
Egyesületi életünk egyik sarokköve, tar-
tó pillére. 

Viszont szomorú az a tény, hogy az
évek sokasága alatt nem tudtunk valós
képet közvetíteni a társadalom felé sze-
retett szakmánkról. A közvélemény az
erdészt ma is a „favágóval”, a természe-
ti környezet pusztítójával azonosítja.
Ha felteszem azt a kérdést megtettünk-e
mindent, megteszünk-e mindent, hogy
visszafordíthatatlanul egy pozitív kép
legyen a társadalom számára rólunk
akkor a válaszom: nem! Ez engem arra

sarkall, hogy a kommunikációs lehetõ-
ségek gazdag tárházának kihasználá-
sával dolgozzunk együtt. Ennek meg-
változtatására valós összefogásra van
szükség.

Szükség van arra, hogy végre belás-
suk és elismerjük, hogy ez egy szakma.
Aminek kiváló képviselõi vannak szerte
az országban, sõt többen közülük ma
is segítik a helyi kommunikációs mun-
kánkat. Igen ám, csak véleményem sze-
rint ezek a sejtek nem érnek össze.

Nincs egységes, országos irányítás.
Nincs egy arc, egy szóvivõ, akihez kap-
csolni lehetne az erdészt, aki remek, so-
kak számára elismerést kiváltó munkát
végez. Pedig programok sokasága sora-
kozik, elvégzett munkák garmadája
igazolja az erdész társadalomért vég-
zett kimagasló munkáját. Nem sorolom
tovább, tudjátok a folytatást.

És mégis mintha egyhelyben áll-
nánk.

Ezért ennek megváltoztatására ké-
rem az MNV Zrt. vezetõit, kérem az
egyesület új vezetését.

Összefoglalva: egységes, egy kézbõl
irányított erdészeti kommunikáció kell!

Kedves Erdész Barátaim!
Az elmúlt napokban megválasztásra

került Egyesületünk új vezetése. Látva a
névsort, ismerve a személyek felkészültsé-
gét, én úgy gondolom, hogy egy nagyon
erõs elnökség kezdheti munkáját. Gratu-
lálok valamennyiüknek! Szeretném, ha
az Elnökség csapatként élne és kívánom,
hogy eredményesen munkálkodjon, szol-
gáljon és tegyen meg mindent az erdé-
szek munkájának elismertetésére.

Rendezõként engedjétek meg, hogy a
leköszönõ elnökségnek tagságunk nevé-
ben megköszönjem a munkát. Köszön-
jük!”

Ünnepi közgyûlés
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Nagy András, az MNV Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese üdvözölte a közgyûlést,
méltatta az erdészek munkáját, majd dr.
Hargitai János, a Baranya megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõ-
ket, és röviden összefoglalta a Mecseki
Erdészeti Zrt. megyében kifejtett szak-
mai, közjóléti, valamint kulturális és a
sportéletben kifejtett támogató tevé-
kenységét.

Ormos Balázs fõtitkár elhunyt tagtár-
sainkról emlékezett.

„Hagyománnyá vált Vándorgyûlése-
inken, hogy megemlékezünk azokról a
tagtársainkról, kollégáinkról, akik már
nem lehetnek közöttünk.

Eddigi emlékezéseink során csak a
jelenlegi határainkon belül gondolkod-
tunk. Most, kihasználva a világhálón
való élõ közvetítés lehetõségét, adódott

a lehetõség, hogy emlékezzünk meg ha-
tárainkon kívül élt kollégáinkról is. 

A magyar erdészek otthona a Kárpát-
medence, melynek erdeit Bedõ Albert
vette számba és készített térképet róluk.
A medence közepén áll egykori Székhá-
zunk, mely a magyar erdészek összetar-
tozásának jelképe és újbóli birtokbavéte-
lérõl soha nem mondhatunk le. Hogyan
mehetnénk egyébként kiváló elõdeink
sírjaihoz bûntudattal emlékezni?

Elõdeinket a sors vihara az egész
földkerekségen szórta szét. Rájuk is em-
lékezünk, bárhol is vannak vagy éltek a
földgolyónkon. Gondolataink különö-
sen Vancouverben járnak, ahol a Sop-
roni Alumni tagjai õrzik a selmeci – sop-
roni erdészeti tudomány, gyakorlat
eredményeit, a selmeci hagyományokat
és magyarságukat.     

Kérem, felállva tisztelettel hajtsunk fe-
jet elõdeink elhivatottsága és emléke elõtt,
az erdészhimnusszal és õsi bányász szo-
kás szerint a klopacska hangjával.

Beély Miklós erdõmérnök
Bencsics János erdész
Boros Ottó erdésztechnikus
Dr. Borsos Zoltán Kaán Károly-díjas

erdõmérnök
Csányi Elek erdõmérnök
Czuppon Károly erdõmérnök
Fábián József erdésztechnikus
Dr. Hajdú István erdõmérnök
Harkai Lajos erdõmérnök
Henye István erdész
Jankovics László erdésztechnikus
Dr. Juhász Miklós erdõmérnök
Kabalyuk Mihály erdész
Dr. h. c. dr. Kató Ferenc erdõmérnök
Kiss Kálmán erdésztechnikus
Kiss László erdész
Kovács Gyuláné, Erzsike könyvelõ
Licskó Zoltán erdõmérnök
Lyubomir Dimitri erdõmérnök
Dr. Madas László OEE Tiszteletbeli

Tagja, Bedõ Albert-díjas erdõmérnök
Mester Lajos
Molnár István erdésztechnikus
Németh László erdõmérnök
Orosz Iván erdõmérnök
Dr. Sassi István
Sáfrány Géza erdésztechnikus
Sántha Mihály Árpád erdõmérnök
Id. Serleg József  
Ifj. Serleg József  
Simon János erdésztechnikus
Szabó Béla erdõmérnök
Szabó Ferenc  erdõmérnök
Szász Antalné erdésztechnikus
Szász György erdõmérnök
Szigony János
Szilágyi József  Bedõ Albert-íjas er-

dõmérnök

Id. Tarjányi István erdésztechnikus
Tarr József erdésztechnikus
Tóth Miklós erdésztechnikus
Túri Ferenc  
Veszprémi Géza Bedõ Albert-díjas

erdésztechnikus”

Ezután Haraszti Gyula, az Erdészeti
Lapok Szerkesztõbizottságának elnöke
tartotta meg elõadását.

„Tisztelettel köszöntöm Önöket az
Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága
képviseletében! 

Köszönöm a Szervezõknek és az El-
nökségnek a lehetõséget, hogy a mecse-
ki erdészek vendégszeretetét élvezve,
Európa Kulturális Fõvárosában, a
Vándorgyûlésen szólhatok az Erdészeti
Lapok szerepérõl. Köszönöm azt is,
hogy szerkesztõbizottsági elnökként
megkaptam a bizalmat munkám foly-
tatásához!

2009. Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulója, a magyar nyelv éve volt. 

Az idei év Wagner Károly emlékéve,
születésének 180. évfordulója. Õ az Egye-
sület magyarrá válásának kezdeménye-
zõje, a magyar erdészeti szaknyelv atyja,
az Erdészeti Lapok egyik elindítója. 

Az emlékévét meghirdetõ dr. Pethõ
József szavaival: 

„Wagner úgy gondolta, hogy a világ
egyik legszebb, legplasztikusabb és legi-
dõtállóbb nyelvén, magyarul kell – a né-
met nyelv helyett – a magyar erdészet-
ben is megszólalni… hogy megteremtõd-
jék szakirodalmunk alapja, az Erdésze-
ti Lapok kiadásával pedig kiteljesedjék
mindezek gyakorlata, mely… lapunk fo-
lyamatos megjelenéséhez, napjainkra a
világhálóra való felkerüléséhez vezetett.” 

Szakmánk attól vált eggyé és nagy-
gyá, hogy a saját nyelvét megteremtette.
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Ugyanúgy, ahogy a magyar nyelv meg-
határozó szerepet játszott a Nemzet
fennmaradásában.

A magyar erdészeti szaknyelvet és
szakismeretet fejlesztõ, továbbörökítõ Erdé-
szeti Lapok az erdész önazonosság egyik
biztosítéka, az „egyek vagyunk” öntudat
és az Egyesület megerõsítõje. Tegyünk ér-
te közösen, hogy megmaradhasson! 

A világ nyelvészei a magyart a leg-
fejlettebb, legsokoldalúbb nyelvek egyi-
kének tartják. 

Alig néhány nyelv tud olyan teljes-
ségre törekvõ, egyben lényegre törõ len-
ni, mint a magyar. Egyedülálló kifeje-
zéstára mellett dallamos, ritmusos - ki-
vételesen alkalmas az idõmértékes ver-
selésre is – tehát szép.

XIX. századi elõdeink magukat nem
kímélve küzdöttek a magyar nyelvért. 

Ma is készültségben kell lennünk, ha
nyelvünket meg akarjuk óvni az idegen
kifejezésmód elõretörésétõl. Erdészeti
szaknyelvünk sem kivétel, sokszor véde-
lemre szorul. 

A magyar nyelvû erdészeti szak-
munkák kezdetei a XVII. századra
nyúlnak vissza – ám az elsõ, jelentõs
dolgozat megszületéséig még közel két
évszázadot kellett várni. 

Kevesen hallottak Bolyai Farkas er-
dészeti munkásságáról. Bolyai – az er-
délyi erdõ-fõfelügyelõi állásra pályázva
– dolgozatot írt, amit késõbb „Erdészeti
csonka munka” címen jelentettek meg. 

Leipold Árpád írta errõl Lapunkban:
„Gondoljunk erdész öntudattal ar-

ra, hogy múlt századbeli legnagyobb
matematikusunk nem tartotta rangon
alulinak szakmánkkal magyar nyelven
foglalkozni akkor, amikor magyar er-
dõgazdálkodás még gyerekcipõkben
sem létezett.” 

Szaknyelvünk forradalmát a Wag-
ner és Divald alapította Erdészeti Lapok
indította el. A mi lapunk, hazánk má-

sodik legrégebben, folyamatosan meg-
jelenõ folyóirata. 

A HVG így írt errõl:
„Egy tucat olyan újságot és folyóira-

tot adnak ki ma Magyarországon,
amely egy évszázadnál hosszabb ideje,
folyamatosan jelen van a sajtópiacon.
1862-ben jött ki (ezzel a második) a
magyar erdészeti szaknyelv elterjeszté-
sében kulcsszerepet játszó – jelenleg 3
ezer elõfizetõvel rendelkezõ – Erdészeti
Lapok, amely 1952 és 1991 között Az
Erdõ címen jelent meg.”

Kiadásának célja a szaknyelv, a
szakmai ismeretek fejlesztése és az er-
dészek összefogása volt. Divald Adolf
máig aktuális szavaival:

„E folyóirat feladata: az erdõszeti
nyelvet meghonosítani, ahhoz szoktatni
és szakunknak minden irányában ser-
kentve, figyelmeztetve, ismertetõleg hat-
ni; a józan erdõgazdaság elveit hirdetni;
azok alkalmazásának hasznát kimutat-
ni; a szellemi közlekedést szaktársaink
között eszközölni; az erdõszet napi ese-
ményeit megvitatni; a szunnyadó tehet-
séget ébreszteni, a képeseknek alkalmat
nyújtani tudományuk értékesítésére, ta-
pasztalataik közhasznúvá tételére.”

Lapunk így az OEE közlönye, a min-
denkori magyar erdészet értékeinek, ta-
pasztalatainak tárháza, az erdészettör-
téneti kutatások, másfél évszázadnyi
magyar történelem megbízható forrása
lett. Az Egyesületet is éltetõ ereje elpusztít-
hatatlannak mutatkozott, 148 éve alatt

mindössze három évfolyama nem jelen-
hetett meg.

Az 1991-es megújulásakor közzétett,
frappáns szerkesztõbizottsági összegzés
szerint:

„A lap hírmondó, a szakma, az
egyesület életének minden szegletébe
bevilágító lámpás. A fényt nem sajátít-
hatja ki semmiféle ideológiára épített
kiváltság.”

Szaklapunk tehát elismertséget vívott
ki, méltó helyet talált magának a Gu-
tenberg-galaxisban. 

A világ azonban változik. Az ezred-
forduló után az Erdészeti Lapok sem
kerülhette el az internetes megjelenés
szükségességét. Szembesültünk annak
igazságával, hogy aki nincs a világhá-
lón, az ma már valójában szinte nem
is létezik. Beláttuk: meg kell mutatnunk
magunkat most, amikor mások az azo-
nosságunkat igyekeznek kikezdeni.
Nemcsak az erdõbõl kell alkalmanként
kijönnünk, hanem a könyvtárak félho-
mályából is - a kirakatba téve szak-
mánk történeti alapjait.

Most az ünnep és az internetes meg-
jelenés alkalmát megragadva, elõdeink
teljesítménye elõtt kalapot emelve, sze-
retnék az Erdészeti Lapokra nagyobb
figyelmet irányítani. 

Röviden szólnék célokról, munkáról,
kudarcokról és sikerekrõl. 

A feladatunk sokrétû:
– õrizzük meg és vigyük tovább a la-

punk értékeit,
– tegyük ezt aktuális, hiteles és olvas-

mányos tartalommal,
– éljünk a korszerû technika lehetõ-

ségeivel! 
A sikerekrõl és a kudarcokról:
Internetes színre lépésünk 2007-hez,

az Egyesület és szaklapunk honlapjai-
nak megnyitásához köthetõ. 

Ezután, Magyarországon a folyói-
ratok között elsõként, 2009-ben elké-
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szült az Erdészeti Lapok digitális ar-
chívuma. A Szerkesztõ Bizottság fontos
törekvése vált valóra, mióta csaknem
valamennyi megjelent lapszámunk
hozzáférhetõ. Megnyílt a legnagyobb
hazai tematikus egység a világhálón,
ami sajtótörténeti eseménynek is szá-
mít. Célunk egyszerû volt: az, hogy
bárki, bárhonnan elérhesse, tartalmá-
ban kereshessen, szabadon letölthesse
a folyóiratot. 

A feladat mintegy 120 ezer oldal di-
gitalizálását, internetre vitelét jelentet-
te, felhasználóbarát szerkezetben.  A
gondolat megszületésétõl kezdve széles
körû összefogásra került sor. 

A Szerkesztõbizottság, az OEE, a
Magyar Elektronikus Könyvtárért Egye-
sület és a Széchenyi Könyvtár szakem-
berei segítséget kaptak a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Könyvtárának
munkatársaitól és másoktól is. 

A szükséges források zömét a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából, az FVM által
kiírt pályázat útján nyertük el. Jelentõs
pénzeszközt biztosított maga az OEE,
nélkülözhetetlen segítséget adott egyes
erdõgazdaságok, vállalkozások és ma-
gánszemélyek hozzájárulása.

A program segítõinek, támogatóinak
szeretnék ismételten, nyilvánosan kö-
szönetet mondani!

Az Archívum szemléletes korrajzot,
történeti áttekintést kínál. Létrejötte elõ-
deink egyfajta digitális feltámadása,
egyben tisztelgés a teljesítményük elõtt.
Mértékadó forrást jelentenek a cikkek
az erdészetben, a vadászatban, a ter-
mészetvédelemben. A hirdetések is mu-
tatják a gazdaság és a piac változó vi-
szonyait.  

Az eddig rögzített huszonötezer ol-
dalmegnyitás az érdeklõdést jelzi.

Az „Erdészeti Lapok digitális archívu-
ma” program a Magyar Tartalomipari
Szolgáltatók Szövetsége e-Fesztiválján
harmadik díjat kapott. Átvehettük a
„Díjnyertes digitális multimédia-alkal-
mazás ” kitüntetõ címet. A díj az Egye-
sület munkájának, a szakma összefogá-
sának elismerése. A komfortos hozzáfér-
hetõség lapunkat reflektorfénybe állítja,
a határainkon túl élõ honfitársaink
számára is új lehetõségeket nyit.

Természetesen tudjuk, hogy szakla-
punk fennmaradása csak a nyomtatott
formátum továbbélésével biztosítható.
Úgy gondoljuk, hogy ember- és tudás-
központú, vidékies jellegének a jövõben
is lehet létjogosultsága. 

Az utóbbi idõben a lap példány-
számát növelni nem tudtuk. Nem vi-
gasz, hogy a „papíralapú világvégét” jó-

soló hozzáértõk szerint annak megõr-
zése is eredmény, hiszen ugyanekkor a
sajtópiac jelentõs szereplõi 15-30%-os
példányszám-visszaesést szenvedtek el. 

Az Egyesület tagjainak csupán a két-
harmada járatja az újságot – érdemes
lenne javítani ezen a helyzeten! 

A célokról:
Elõttünk áll, hogy tovább csiszoljunk

a Lapok tartalmán, megjelenésén, fris-
sebb arculattal és szerkezettel álljunk
elõ – elõbb-utóbb olyannal, ami meg-
állhatná a helyét a standokon is. Az ol-
vasói igények célzott felmérését a lapot
nem igénylõ tagjaink személyes meg-
szólításával kezdjük el.

Fontos, hogy az Erdészeti Lapok el-
jusson oda, ahol érdeklõdnek az erdõ
iránt. Honlapunkat is élõbbé kell ten-
nünk, szerves összhangban a nyomta-
tott lap szerkesztésével.

Megkíséreltünk egy külsõ tudósítói
kört kialakítani – gyakorlatilag sikertele-
nül. Ennek oka lehet, hogy mindenkinek
nõttek a munkához kötõdõ terhei, emiatt
a közösségi feladat háttérbe szorult. Az
erdész szûkszavúan beszél a körülötte
történtekrõl, csendben teszi a dolgát. 

Bízunk abban, hogy az Egyesület-
ben végzett munka ázsiója hamarosan
felértékelõdik. 

Továbbra is keressük azokat, akik
képesek tollat ragadni, ismereteiket to-
vábbadni, tudósítani a környezetükrõl.
Osszuk meg egymással, tegyük közzé a
gondolatainkat - néha akkor is, ha va-
lakiknek ez nem tetszik. Mutassuk meg
mindazt, amit az erdész a munkájával
létrehoz! 

Kiemelt egyesületi feladatunk, hogy
biztosítsuk a költségek fedezetét a lap
megjelenéséhez. 

A forrásokat biztosítani fogjuk – az
Erdészeti Lapok élni, mûködni fog!

Tisztelt Erdészek, Hölgyeim és Uraim!
Tegyük hát együtt közismertté, még

keresettebbé és népszerûbbé az Erdésze-
ti Lapokat!

Kihívás ez az Egyesületnek, feladat a
Szerkesztõ Bizottságnak – ezúton is ké-
rem hozzá a Tagság határozott támo-
gatását. 

Megtisztelõ bizalmukat, munkatár-
saim együttmûködését pedig ismételten
köszönöm! ”

Roland Migende, az OEE tiszteletbe-
li tagja hozzászólásában kiemelte az er-
dõpedagógia terén gyümölcsözõ né-
met–magyar együttmûködést, majd egy
fásításra, erdõsítésre serkentõ trikót
adott át az elnökségnek.

Dr. Pethõ József leköszönõ elnök
lépett a mikrofonhoz.

„Tisztelt Magyar Erdészek!
Elnökként utoljára ér az a megtisz-

teltetés, hogy megnyithatom éves legje-
lentõsebb seregszemlénket, most itt Pé-
csett, az Országos Erdészeti Egyesület
közgyûlését. 

Egyesületünk közel 160 éves történe-
te során – rövidebb és hosszabb idejû
kényszerû szünetektõl eltekintve – ván-
dorgyûlésein évente tagsága elé tárta a
szakma legfontosabb kérdéseit. Immár
a tekintélyes, 141-nél tartunk. A hosszú
évek során nem változott az az alapve-
tõ cél, hogy a baráti találkozók keretébe
mindig kerüljenek bele az adott év ak-
tualitásai. Az erdõgazdasági tájak be-
mutatását mindig követték a közgyûlé-
sek ünnepélyességet sugárzó, de na-
gyon céltudatos éves beszámolói. Így
történt ez most is. 

Az elmúlt két évtized hektikus társa-
dalmi mozgásai szakmánkat sem ke-
rülték el. Így vándorgyûléseinkbe is egy-
re többször disszonáns hangok, sõt
nem kívánt jelenetek is vegyültek. A
mandátumom kezdetén, a pápai elnö-
ki székfoglalómban szembesítettem a
szakmai közvéleményt azzal a ténnyel,
hogy az erdészetre leselkedõ veszélyek
négy éve elé nézünk. Ez sajnos be is kö-
vetkezett. Most Pécsett – elnöki szereplé-
sem utolsó állomásán – kötelességem
Önök elé tárni négy évünk mérlegét, ér-
dekvédõ küzdelmünk különbözõ állo-
másait és azok végeredményét. 

Mielõtt ezt megtenném, szeretnék
vándorgyûlésünk tegnapi – idõjárással
is dacoló – napjáról szólni. A megnyitó
Dóm téri emelkedettsége, az azt meg-
elõzõ és a teljes kétnapi kiszolgálás gör-
dülékenysége, a hat szakmai – a térsé-



gi erdõgazdálkodás teljes vertikumát
bemutató – program szakszerûsége, az
erdészemlék-avatás mûvészi értéke, a
baráti találkozó eleganciája, a közgyû-
lés ünnepélyessége és annak világhálón
történõ közvetítése példázata volt min-
dannak, amit erdészhagyományaink
méltó követésének tartunk. Igen, ehhez
a színvonalhoz kellett egy jó csapat.
Közgyûlésünk megerõsítette, hogy to-
vábbra is négyévente az OEE megújuló
tisztikara elnökével az élen, ezen jeles
alkalomkor, mutatkozzék be elõször a
tagság elõtt. Összességében a baranyai
erdészek méltók voltak az elõdök ha-
gyományához, s a kortársak elvárásá-
hoz, azzal, hogy felejthetetlenné tették e
két erdésznapot. Kisimították a szakma
redõit, és bizonyították azt is, hogy
amíg a magyar erdészek közösségének
becsületbeli ügye lesz az évente jól meg-
rendezendõ vándorgyûlés, addig lesz
magyar erdõgazdálkodás is. Nagyon
köszönöm mindnyájuknak.

Nagyon fontos volt mûködésünk so-
rán, hogy az erdészetpolitika nyilvá-
nos terepéül szolgáló éves közgyûlése-
ink, – történelmünk valamely fontos
elemét is hordozó – helyszínei is erõsí-
tenek bennünk törekvéseinkben. Sze-
rencsések voltunk, hisz mind a négy
helyszínválasztásunk maximálisan
megfelelt a vázolt feltételeknek. Kecske-
méten kezdõdött, melyhez – Kaán Ká-
roly születésének 140. éves évfordulója
kapcsán – a Kaán Károly emlékév csat-
lakozott. Az egyik legnagyobb erdész
politikusunk mára is érvényes tanítá-
sának hátterével, az Alföldfásítás egyik
meghatározó térségében bátran fogal-
mazhattam meg szakmánk irányítá-
sára vonatkozó jogos igényeinket. Deb-
recenben, ahol az ERTI volt – 110 éves
mûködése során elõször – a vándor-
gyûlés rendezõje, az erdészettudo-
mány sanyarú helyzetére hívtam fel a
felelõsök figyelmét és kifejeztem – bom-

lasztóink felé –, hogy mi a soproni Al-
ma Mater-hez mindig hûek leszünk.
Selmecbányára hazafiságunk és erdõ-
mérnökképzésünk 200 éves évforduló-
ja vezetett bennünket, s az a cél, hogy
megvédjük az erdõmérnökképzés
klasszikus gyakorlatát. Ehhez válasz-
tottam méltó példaképet, az egykori
akadémiai tanár, Wagner Károly sze-
mélyében. Születésének 180. éves évfor-
dulójához kapcsolódva, hirdettem meg
2010-re a Wagner Károly Emlékévet.
Most itt vagyunk Pécsett, ahova nemc-
sak azért jöttünk, mert Európa Kultu-
rális Fõvárosa lett, hanem azért is, mert
a bányászat, kohászat és erdészet Sel-
mecbányáról induló õsi iskolája,
„Berg-Schola” 275 évvel ezelõtt nyitotta
ki ajtaját, hogy pislákoló fényébõl máig
ható fénysugarat árasszon ránk.

Általános tanulság, hogy a jól szerve-
zett gazdag szakmai ismereteket nyújtó
vándorgyûléseink és kellõ médiaérdek-
lõdéssel kísért közgyûléseink alkalmas
terepül szolgáltak arra, hogy a szakmai
szervezetek és a társadalom széles köre
felé eljuttassuk jogos szakmai üzenete-
inket. Számomra a közgyûlés volt a de-
mokrácia igazi fóruma. A szakma átfo-

gó kérdéseinek képviseletében mindig
támogató visszaigazolást éreztem. Ez
azért is fontos volt, mert a kényes, hely-
zetünket alapvetõen befolyásoló ügyek-
ben – egzisztenciaféltésbõl – nem állt
mögöttem az erdészet felsõ vezetése. Sõt
sok esetben parciális okokból ellenséges
magatartást is tapasztaltam. 

Most érkeztem el oda, hogy szolgála-
tom lényegérõl, kritikus állomásairól
szóljak. A kiindulás nem lehetett más,
csak a magyar erdészet – az OEE-tõl
elvárt magas erkölcsi követelmények
szerinti – hûséges képviselete. Szakmai
és emberi függetlenségem révén, alkal-
mam volt az igazat mondani, akár az
egyesület belsõ dolgairól, akár a szak-
ma kritikus, annak jövõjét veszélyezte-
tõ ügyeiben kellett állást foglalni. Na-
gyon sokszor – egy nagy grupp által kö-
rülvéve – magányos harcosnak, kiközö-
sítettnek éreztem magam. Akinek alkal-
ma van az igazságot elmondani, az
mondja el alapelv – ilyen következmé-
nyekkel jár. Megfelelõen és jól tettem-e
a dolgomat, vagyis hatékony és ered-
ményes voltam-e, sikerült-e jó és hasz-
nos ügyeket képviselnem, erre majd az
erdészettörténet adja meg a választ. Az
elnöki szerep egyértelmûvé tette, hogy
azokkal az erdészetpolitikai kérdések-
kel kell foglalkoznom, amelyek akár po-
zitív, akár negatív hatással lehetnek,
az erdészszakma jelenére és jövõjére.
Az ügyek megállás nélkül sorjáztak.
Elõbb az erdõfenntartás zavara; majd
az IG-ék és FB-k szerepe és létszáma;
azután az erdészeti szolgálat hovatar-
tozása; visszatérõen az állami erdõk
privatizációja és természetvédelemhez
sorolása; az állami erdõgazdaságok
tervezett összevonása és precedens érté-
kû vezetõi cserék; a Natura 2000-es te-
rületek önkényes kijelölése és kompen-
zációjuk elmaradása; az erdõtelepíté-
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sek növelése és annak finanszírozási
gondjai; az új erdõtörvény vitái; az er-
dészettudomány mélyrepülése; az erdé-
szeti oktatás körüli veszélyek; a termé-
szetvédelem túlzott területkövetelései;
az erdõgazdálkodás társadalom perifé-
riáiról érkezõ zavarai; ellentétek a vad-
gazdálkodás terén; magyarázkodás a
biomassza felhasználásról; megtévesztõ
elemzés fahasználatunkról; az egyesü-
let szervezetén belüli mûködési zava-
rok. Íme a színes tabló – a teljesség igé-
nye nélkül – amivel viaskodtam, hol tá-
gabb, hol szûkebb létszámú csoport ef-
fektív segítségével és támogatásával.
Mindezek tényszerûen, lapunk hasáb-
jain, médiaszereplés révén, elõadás for-
májában, nyílt levelek megjelentetésé-
vel, kerültek publikálásra. Kiemelésre
érdemesnek tartom a következõket!

Úgy gondolom jó ügyet szolgáltam
akkor, amikor:

– az erdészet legkritikusabb helyén,
tõ mellett dolgozó erdészek és erdészeti
szakmunkások érdekében szóltam.
Ezért tartom az OEE elnöksége legérté-
kesebb határozatának a Decrett József
Emlékérem alapítását;

– a mindenkori hatalommal, legin-
kább a pénzvilággal szemben az állami
erdõk privatizációja ellen protestáltam;

– az állami erdõk egybetartozását
minden erõmmel védtem, mert itt kez-
dõdik az igazi erdõvédelem;

– az állami erdõgazdálkodás belsõ za-
varaira, ellentmondásaira mutattam rá;

– a magánerdõ-gazdálkodás, eltérõ
adottságokból eredõ kiegyenlítetlensé-
geire hívtam fel a figyelmet;

– meghirdettem a szakmai irányítás,
minden szintjének, saját kezünkbe vé-
telét – 60 év után már aktuális, de csak
akkor, ha egységünket, tettekben is bi-
zonyítjuk;

– kiálltam a klasszikus erdõmérnök-
képzés fontosságáért, mert annak nincs
más alternatívája;

– tiltakoztam az erdõterületet bõvítõ
erdõtelepítés megtorpanása miatt.

Más alternatívát is felvázoltam egye-
sületünk ügyeinek vitelére.

Jólesõ érzés tölt el, hogy ennek a küzde-
lemnek részese lehettem. Nem voltam alku-
pozícióban, de nem is alkudoztam. Há-
rom üzenet még tarsolyomban van, mel-
lyel nem akarom elmulasztott tetteimet he-
lyettesíteni, s utódomra sem terhet rakni.
Csak elmondom, mert követésre méltó.

A magyar erdészet minden szintjének
vezetése tisztelje mindig a tõ mellett telje-
sítõ erdészt és az erdei fizikai munkást.
Az egyéni és közösségi méltóság megõr-
zése nélkül, nincs megmaradás. 

Amelyik ország – ha terület-adott-
sága lehetõvé teszi – nem törekszik
önálló faanyag-ellátásra, az közvetve
a harmadik világ, közvetlenül pedig
a természet- és környezetvédelem el-
lenségévé válik. Tehát számunkra,
magyar erdészek számára csak egy
cél lehet, a folyamatos erdõterület-bõ-
vítés.

Az OEE tekintélyét a mindenkori el-
nökének, elnökségének, de minden tag-
jának is kötelessége õrizni. „Egy magá-
nyos ember semmi, csak az egyesület-
nek van hosszú élete és igazi súlya”
(Széchenyi István).

Befejezésül, mégegyszer gratulálok a
szakmánk kiválóságainak, a kitünte-
tetteknek. Megköszönöm, a magyar er-
désztársadalom felém irányuló bizal-
mát. Megtisztelõ volt számomra Önöket
szolgálni. Mandátumom lejártával át-
adom az elnöki stafétabotot Zambó Pé-
ter elnök úrnak. Kísérje útját, e nemes
szerepben is, jó szerencse!

Üdv az erdésznek!
A kávészünet után az Egyesület ki-

tüntetéseinek átadásával folytatódott az
ünnepi közgyûlés.

Bogdán József, a Díjbizottság elnö-
kének köszöntõje: 

„Évenkénti vándorgyûlésünk ünnepi
rendezvényének bensõséges, felemelõ
része a kitüntetések átadása. Ekkor kö-
szöntjük azokat, akiket a Helyi Csopor-
tok, Szakosztályok javaslata alapján az

Egyesület Küldöttközgyûlése kitüntetés-
ben részesített.

Az idei évben a 3 emlékérem-foko-
zatra egyenként 10 körüli-fölötti javas-
lat érkezett. Tudjuk azonban, hogy leg-
alább még egyszer ennyi tagtársunk
neve került szóba a javaslatok össze-
gyûjtésekor. Közülük ma 3-3 személy
kap kitüntetést. 

Tisztelt Tagtársak! Lejárt egy 4 éves
ciklus, így elérkezett a  számadás ideje.
A Díjbizottság tevékenységével kapcso-
latban két dolgot emelek ki:

4 éve a tagság tekintélyes részét alko-
tó középfokú végzettségû szakemberek
(erdészek, erdésztechnikusok) önálló
elismerésére az OEE a Decrett József Em-
lékérem kitüntetést alapította. Az erre ja-
vasolt szakemberek esetében szûkebb
környezetük véleménye jelenik meg. 

A Bizottság a mérlegelésnél a javasolt
személy addig megtett életútját és szemé-
lyiségét együttesen értékelte. A tagság
többsége ezen törekvésünket elfogadta.

Biztosíthatom azonban tagságun-
kat, hogy minden esetben a tisztességes
megítélés vezérelt bennünket. 

Kedves Erdészbarátaim!
Európa Kulturális Fõvárosa vendé-

gei vagyunk. Ennek kapcsán hadd em-
lékeztessek arra, hogy szakmai kultú-
ránk az általános emberi kultúra része!
Két kapcsolódási pontot említek: egy-
részt az erdõ ihletõje számtalan irodal-
mi, képzõmûvészeti, zenei alkotásnak,
amelyekbõl lelkünk táplálkozik. Más-
részt színtere, színhelye a hétköznapok
monoton ritmusából kiszakadó ember
feltöltõdésének, élményszerzésének.
Vállaljuk fel bátran ezt az örökséget,
ápoljuk és fejlesszük tovább!

Szakmai felelõsségünkre utalva pe-
dig ne veszítsük szem elõl a neves er-
désztudós, Leibundgut professzor na-
gyon sokunk által ismert intelmét:

„Emberi kultúránk az erdõ irtásával
kezdõdött és csak az erdõ megvédésével
maradhat fenn!”

Akik ma kitüntetésben részesülnek,
az elõzõek szellemében élték életüket.
Tették a dolgukat belsõ indíttatásból,
jobbító szándékkal és akarattal. Szeren-
csére voltak azonban környezetükben
olyanok, akik ezt a többletet észrevették
és értékelték. Köszöntöm hát azokat, aki-
ket észrevettek, akikre felfigyeltek. Vala-
mennyien az egész tagság tiszteletét és
nagyrabecsülését érdemelték ki!

A kitüntetések átadására felkérem
dr. Pethõ Józsefet, az Egyesület elnökét.

A méltatásokat Kertész József, a Díj-
bizottság tagja ismerteti.



HALÁSZ ALADÁR
erdõmérnök részére

Halász Aladár annak az erdõmérnök-
generációnak ma élõ képviselõje, aki
megalapozója volt a XX. század máso-
dik felétõl bekövetkezett szakszerû,
eredményes erdõgazdálkodás feltéte-
leinek. Egyike azoknak, aki jellemfor-
máló tartásával, elkötelezett hazafiságá-
val hitelesítette szakmánk gazdasági és
közcélú megjelenítését, amiért joggal
tisztelhetjük példaképeink között.

Pályája során részt vett az egyetemi
ifjúság képzésében, tõ melletti tapaszta-
latot gyûjtött az északkeleti Felvidék er-
dõgazdálkodásának irányításában. A
háború utáni viszontagságos helyzet-
ben kiállt a természeti tõke, az erdõk
védelméért, és kamatoztatta alapos fel-
készültségét. Az Országos Tervhivatal-
ban, majd az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság Tervfõosztályán, végül a
MÉM-ben az erdõk és faanyaguk hasz-
nosításában vállalt kezdeményezõ sze-
repet. A fejlesztések koordinátora, jó
irányú mozgatója lett. Jobbnál jobb fej-
lesztési programokat dolgoztatott ki,
döntési pozícióba hozva feletteseit. En-
nek eredményeként jelentõs fejleszté-
sek indultak az erdõgazdálkodás mel-
lett a fafeldolgozás területén is. Felé-
pült, majd bõvült a farostlemezgyár,
megépültek a forgácslapgyárak, javult a
fát feldolgozó iparágak hazai alap-
anyaggal való ellátása. Nagy szerepe
volt abban, hogy jó színvonalon kezdett
mûködni az erdõgazdálkodás és fafel-

dolgozás ökológiai és ökonómiai
összetett rendszere. Tevékenységével
hozzájárult ahhoz, hogy megteremtõd-
tek a közgazdasági feltételei az ország
erdõsültségének növelésére és hosszú
távú faellátására.

Az Országos Erdészeti Egyesület fó-
rumain is kezdeményezte az újabb
üzemgazdasági, technológiai ismeretek
megvitatását, illetve gyakorlatba „ülte-
tését”. A szakszerû érvek igényes rend-
szerezésével, kulturált közreadásával
képes volt nehéz helyzetekben érvé-
nyesíteni a szakmai érdekeket. Mûvelt-
sége és angol nyelvismerete révén a
magyar erdészet rangját külföldi sze-
repléseivel (világkongresszusokon,
EGB fabizottsági ülésein, szakmai ta-
nulmányutakon) méltó módon emelte
és öregbítette. Mindezek alkalmassá tet-
ték arra, hogy szakmánkat még inkább
elismertesse, az ágazat szakmai súlyát
növelje.

Személyiségi „jegyeibõl”, tartásának
mélyebb rétegeibõl kiemelhetõk az
olyan emberi jellemzõk, mint az empá-
tiakészség, felkészültség, figyelmesség
és a tisztesség. Személyiségének ezek a
példás megnyilvánulásai egy korszakra
hatással voltak, illetve még ma is hat-
nak.

Bár egyenes vonalú vezetõi életútja
méltatlanul fejezõdött be, nyugdíjas
éveiben szinte páratlan munkákkal gaz-
dagította szakmánkat. Üzemgazdasági,
erdészettörténeti mûvei pótolhatatlan
forrásmunkákká váltak.

A Szeniorok Tanácsában – mint köz-
tiszteletû tag – igen aktívan vesz részt.

Felhalmozott ismereteinek esetenként
figyelmeztetõ jellegû közreadásával
többször meghatározó szerepet vállalt,
segítendõ ezzel az OEE elnökségének
munkáját is.

Halász Aladár kiváló alkotói képes-
sége, kiemelkedõ akaratereje, minden-
re kiterjedõ koordinatív képessége
õszinte tiszteletet vált ki belõlünk. A II.
világháború utáni erdésznemzedék
egyik legkiválóbb erdész-közgazdásza.
Szakmai és erkölcsi értékei egyaránt
méltóvá teszik gyémántdiplomás tagtár-
sunkat – aki közel 70 éve egyesületünk
hûséges tagja – az Országos Erdészeti
Egyesület legmagasabb kitüntetésére.
Erre tekintettel számára a küldöttköz-
gyûlés a Tiszteletbeli Tagsági Díszokle-
vél kitüntetést adományozta, amelyhez
õszinte tisztelettel gratulálunk!
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Tiszteletbeli Tagsági
Díszoklevél
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ÁBRAHÁM GÁBOR
erdésztechnikus

1971-ben, frissen végzett erdésztechni-
kusként kezdte szakmai pályafutását a
Szombathelyi Állami Erdõgazdaságnál.
Néhány év után a soproni fafeldolgozó
üzembe került rönktéri mûvezetõnek.

1982-tõl Csapodon tsz-erdészként
dolgozott, ezzel párhuzamosan ellátta a
Hegykõi mgtsz szakirányítását is. 1992-
tõl napjainkig a Tanulmányi Állami Er-
dõgazdaság Röjtökmuzsaji Erdészeté-

nél kerületvezetõ erdész és kerületve-
zetõ vadász.

1970 óta egyesületi tag, a Gyõr-Mo-
son-Sopron megyei Magánerdõ-gazdál-
kodási Helyi Csoportnak egyik alapító
tagja. A ’80-as években a szomszédos
tsz-ekbe került fiatal erdésztechnikus
kollégákat bevezette a Helyi Csoport
rendezvényeire, és ezáltal lettek egye-
sületi tagokká. Számos terepi rendez-
vény lelkes és alapos elõkészítését és
terepi szakvezetését vállalja mind a mai
napig. Jelenlegi munkakörében is kivá-
lóan képviseli a térségi magánerdõ-gaz-
dálkodók érdekeit. Az OEE népszerûsí-
tésébõl, taglétszáma bõvítésébõl ma is
kiveszi részét.

Helyi csoportjának egyik meghatá-
rozó tagja: csendes, alapos, kitûnõ kö-
zösségi ember, a csoportrendezvé-
nyek jó hangulatának egyik fontos
személyisége.

LEMPEL ISTVÁN
erdésztechnikus

1977-ben szerezte meg erdésztechniku-
si oklevelét Szegeden. 1979-tõl a Sellyei
Erdészetnél dolgozott, eleinte Szente-
gáton kerületvezetõ erdész. 1986 óta a
Sikotai kerület vezetõje. Ebben a kerü-
letben kezdõdött meg az erdészetnél a
kocsányos tölgyesek felújítóvágásos
üzemmódja, és a Bodor-féle makkvetõ-
gép üzemszerû használata.

1992-ben a kerületében kísérlet kez-
dõdött, amelynek célja: kiscsoportos fel-
újítással átvezetni az erdõrészleteket az
örökerdõ állapotba, kocsányos tölgy ál-
lományban egyedülálló módon. Két er-
dõrészlet az 1995-ben rendezett Pro Sil-
va kongresszus egyik kiemelkedõ be-
mutató helye volt. Az itt megjelent kül-
földi szakemberek is elismerõen nyilat-
koztak a kezdeményezésrõl. A munka
azóta is sikeresen folyik. Kiveszi részét
a vadászati feladatokból, kerületvezetõ
erdész feladatköre mellett a hivatásos
vadász munkakört is betölti.

1976 óta a Baranya megyei Helyi
Csoport tagja, az egyesületi rendezvé-
nyek rendszeres résztvevõje. Példás
munkájának köszönhetõen kerülete a
Sellyei (az átszervezés után Szigetvári)
Erdészet minden szakmai rendezvényé-
nek színhelye volt. Számos alkalommal
volt házigazdája különbözõ szakosztá-
lyok terepi bemutatóinak, illetve egye-
temi hallgatók tanulmányútjának. Az
elvégzett munka bemutatásán túl min-
den alkalommal bizonyította vendéglá-
tói képességeit is. 2000-ben elnyerte a
„Mecseki erdõkért” díjat.

Lelkiismeretes, a szakmát kiemelke-
dõen magas szinten mûvelõ, kiváló er-
dész.

PRINCZES JÓZSEF
erdésztechnikus

1966-ban végzett Sopronban, majd a
Tanulmányi Állami Erdõgazdaság fa-
gyártmányüzemében kezdett.

1970-ben édesapjától átvette a harkai
kerület vezetését. Az erdõgazdaság mûkö-
dési rendje többször változott, ennek meg-
felelõen kapott más beosztást és dolgozott
más módon, de mindig erdõben és kerü-
letben. A késõbbiekben kialakított fõerdé-
szi rendszerben a két fõerdész egyike volt,
mint ilyen több kerület anyagkezelését és
raktárkönyvét kezelte. 1997-tõl  a vadásza-
ti teendõket is ellátta a kerületében.

1966-ban lépett be az egyesületbe.
Az egyesületi rendezvények szervezé-

sében, amennyiben érintette kerületét,
mindig segítõkészen vett részt. 1991-
ben a vándorgyûlés elõkészítésében
már komoly segítséget jelentett hatal-
mas tapasztalata.

Õ volt az, akinek semmi más nem
volt az életében, csak és kizárólag az er-
dõ és az erdõért dolgozók. Úgy ismerte
a kerületét, mint a tenyerét. A soproni
nagy lucpusztulásnak õ volt az elsõ
szenvedõ alanya, az õ kerületében ke-
rült sor a teljesen lepusztult fenyõállo-
mányok kitermelésére. Rá várt az a mun-
ka is, hogy az így elpusztult állományo-
kat felújítsa. A hegyvidéki védett terüle-
ten elõírt õshonos tölgyállományok fel-
hozatalát sikeresen valósította meg.

Betegsége miatt 2007-ben nyugdíjba
ment, ám azóta is majd’ minden nap ta-
lálkozni lehet vele egykori kerületében
és a mai napig segíti kerületvezetõ er-
dész utódait tapasztalatainak átadásával.

Princzes József élete az erdõ volt
mindig és az a mai napig is. Elhivatott-
sága, szakmánkkal szembeni alázata,
emberi tartása példaértékû.

Decrett József
emlékérmet kapott
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HARASZTI GYULA
erdõmérnök

1983 óta tagja az OEE-nek. 1996- ig és
1999-tõl napjainkig a Balassagyarmati
Helyi Csoport tagjaként tevékenykedik.
Közben a Visegrádi Helyi Csoport tagja,
két évig annak titkára. 1994-1998 között,
mint az Észak-magyarországi régió kép-
viselõje az OEE Elnökségének is tagja
volt. Tagja az Erdõmûvelési Szakosztály-
nak és a Vadgazdálkodási Szakosztály-
nak. Az utóbbinak 2001-tõl titkára, szá-
mos tartalmas rendezvény szervezõje.

2006 óta ismét tagja az OEE Elnöksé-
gének, mint az Erdészeti Lapok Szerkesz-
tõ Bizottságának elnöke. Törekvése az
Erdészeti Lapok színvonalának megtartá-
sa, fejlesztése. Javaslata alapján kezdõ-
dött meg az Erdészeti Lapok összes évfo-
lyamának digitalizálása. Meghatározó
szerepet játszott a finanszírozás pályáza-
tának elnyerésében. Ez az adatbázis
egyedülálló, interneten mindenki számá-
ra szabadon elérhetõ kincsesbányája az
oktatásnak, kutatásnak, erdészettörténet-
nek és az erdészeti gyakorlatnak is. Az
Erdészeti Lapok elektronikus archívuma
ezen túl méltó tisztelgés elõdeink szak-
mai hagyatéka elõtt. A digitalizálás szak-
mánk rangját és külsõ megítélését is
rendkívül pozitívan befolyásolta.

Jórészt az Ipoly Erdõ Zrt.-nél végezte
eredményes szakmai munkáját. 1999-
tõl annak erdõgazdálkodási vezérigaz-
gató-helyettese, aki önmagával szem-
ben szakmailag és etikailag is magas
mércét állít. Meghatározó szerepe volt
az Egyesület 2009. évi vándorgyûlésé-
nek megszervezésében.

KOLOZSVÁRI ÁKOS
erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1966 óta tagja. Az Ellenõrzõ Bizottság-
nak 1986-tól folyamatosan tagja, 1998
óta pedig az elnöke. Az Egyesület pénz-
ügyi gazdálkodásában (újra) intézmé-
nyesítette a tervezés és a beszámolás
rendjét, és azt folyamatosan korszerûsí-
tette. A korábbi jelentõs kockázatok
mérséklése érdekében tartalékalap
képzését kezdeményezte és annak érték-
állóságát folyamatosan vigyázta. Az ál-
tala vezetett bizottságok részt vettek va-
lamennyi egyesületi szabályzat ki-, illet-
ve átdolgozásában.

Közremûködött abban a folyamat-
ban, amelynek eredményeképpen az
Egyesület „Kiemelten közhasznú szer-
vezet” minõsítést kapott. Egyik kezde-
ményezõje és névadója volt az Erdész-
csillag Alapítványnak. Részt vett az
Egyesület pénzügyi adminisztrációját
végzõ vállalkozások kiválasztásában,
aminek következtében a kapott szolgál-
tatás színvonala emelkedett.

Mint az elnökség állandó meghívott-
ja, észrevételeivel, javaslataival jelentõ-
sen hozzájárult fontos egyesületi dönté-
sek meghozatalához. Személye egyfajta
folyamatosságot biztosított régi és új el-
nökségek között, hozzájárult az egye-
sületi élet zökkenõmentes alakulásá-
hoz.

Sokszínû szakmai munkája jórészt az
Erdõrendezési Szolgálathoz, illetve an-
nak jogutódjaihoz kapcsolódik. Az
utóbbi években az MgSzH Központ
gazdasági elnökhelyetteseként, szak-
mánkon túlnyúló teendõkkel bízták
meg. Felelõs munkája mellett több or-
szágos szervezet vezetésében vállalt fel-
adatot.

RIPSZÁM ISTVÁN
erdõmérnök

A Baranya Megyei Helyi Csoport tagja,
1998 óta folyamatosan annak titkára és
küldötte. Ezen idõ alatt 100-nál több
különbözõ helyi csoport rendezvényre
került sor. Belföldi tanulmányutakat ve-
zetett tagtársainak, többször szervezte
más helyi csoportok és szakosztályok
mecseki programjait. Ezen rendezvé-
nyek közül több régiós vagy országos
jelentõségû esemény volt.

Az elõzõ választási ciklusban az
Egyesület Országos Választási Bizottsá-
gának tagja volt. Régóta részt vesz az
Erdõfeltárási Szakosztály munkájában.
Egyik szervezõje volt a Pécsett megren-

dezett Erdésznõk Országos Találkozó-
jának. Újraindította az erdészbálok ha-
gyományát a megyében. Országos er-
dészbált, hagyományteremtõ szándék-
kal nagysikerû erdész-bányász bált
szervezett.

Többször segédkezett a Horvát Erdé-
szeti Egyesület küldöttsége látogatása-
inak megszervezésében, lebonyolításá-
ban. Rendszeres elõadója az Erdõk He-
téhez kapcsolódó rendezvénysorozat-
nak. Hasznos segítõje az erdei iskolai
programoknak, elõadásokat vállal közép-
iskolákban és civil szervezeteknél. A Du-
na-Dráva Nemzeti Park Nemzeti Parki
Tanácsának és a Pécsi Akadémiai Bizott-
ság Ökológiai Albizottságának tagja.

Régóta a Mecseki Erdészeti Zrt. dol-
gozója, 6 éve vezeti a Pécsváradi Erdé-
szetet. A Zengõ tövében, érzékeny ter-
mészetvédelmi környezetben gazdál-
kodik. A természetes felújítások, az át-
alakító üzemmód és a folyamatos erdõ-
borítás elkötelezett híve. Jelentõs az er-
dõfeltárás területén végzett tevékeny-
sége is. 

Bedõ Albert
emlékérmet kapott
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DR. BARTHA DÉNES
erdõmérnök

Az egyetem elvégzése után a sárospata-
ki erdészetnél kezdte szakmai pályafu-
tását. Ezt követõen Debrecen környé-
kén erdõtervezõként, majd erdõfelü-
gyelõként dolgozott.

1987-ben került az egyetem Növény-
tani Tanszékére, Sopronba. Oktatóként
végighaladva a ranglétrán, jelenleg inté-
zetigazgató egyetemi tanárként dolgo-
zik. Érdeklõdése az oktatás és a kutatás
során mindvégig az erdészeti botanika

tárgykörében volt. Nagy figyelmet szen-
tel a gyakorlati életben dolgozó szak-
emberekkel való kapcsolattartásra.

Részt vett a természetvédelmi törvény,
illetve az erdõtörvény jogszabályainak
megalkotásában. 1996-tól kezdeménye-
zésére hazánkban is meghonosították az
„Év fája” mozgalmat. Termékeny, jó tollú
ismeretterjesztõ író, aki a botanikusok és
ökológusok körében is jó hírét kelti az
erdészeknek. Kandidátusi értekezését
1991-ben védte meg. Publikációinak
száma meghaladja a kétszázat. Oktató-
ként 11 tantárgyat gondoz és irányít.

1983 óta egyesületi tag. Az Erdészet-
történeti Szakosztályban kiemelkedõ
munkát végez, a tavalyi vándorgyûlésre
kiadott selmeci könyv társszerzõje. Az
Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottságá-
nak is tagja.

10 éve a Mestertanár cím birtokosa.
Szakmai elismertsége a társtudomá-
nyok terén is igen nagy, amit bizonyít,
hogy 1995-ben Pro Natura-díjjal tüntet-
ték ki, 1997-ben pedig a Fa- és cserjeha-
tározó címû könyve Nívó-díjas lett.

DR. FOLCZ TÓBIÁS
erdõmérnök

1977-ben szerzett erdõmérnöki okleve-
let, majd három évet töltött a gyakorlat-
ban Gemenc környékén.

1981 óta dolgozik a Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskolában, Sopronban.
Kezdetben kollégiumi nevelõ, majd
szaktárgyakat, elsõsorban erdõmûve-
lést tanított. Sorozatos önképzéssel er-
dészeti növényvédõ szakmérnöki okle-
velet, mérnök-tanári diplomát, egyete-
mi doktori címet, majd közoktatás-ve-
zetõi diplomát szerzett. Évekig a levele-
zõképzés igazgatóhelyettese.

Az 1990-ben történt vezetõváltás
után szakmai igazgatóhelyettes lett,
azóta az intézmény szakképzésének
irányítója. Önmagával és tanítványaival
szemben igényes. Óráit a fegyelem, a
szakmai munka és barátságos légkör
jellemzi. Számos tankönyv írója, társ-
szerzõje. Nevéhez fûzõdik több köz-
ponti szakképzési program (pl. a felsõ-
fokú erdõgazda-szakképzés) és vizsga-
követelmény kidolgozása.

1977 óta egyesületi tag. Elnöke az
Oktatási Szakosztálynak, szorgalmazója
az oktatás különbözõ szintjei közötti
szakmai párbeszédnek.

Munkáját a kiemelkedõ szakmai tu-
dás, a tanügyigazgatás terén mutatott
hozzáértés és a következetes, az iskola
érdekeit és fejlõdését szem elõtt tartó
munkavégzés jellemzi. Munkatársai
tisztelik, következetes magatartását el-
fogadják. Életvitelével, munkájával, ma-
gatartásával példát mutat diákjainak,
munkatársainak és környezetének egy-
aránt. Pedagógusként, vezetõként a ha-
zai erdésztechnikus-képzés meghatáro-
zó szaktekintélye, elismert tagja a sop-
roni erdésztársadalomnak.

ÕSZ GUSZTÁV
erdõmérnök

Teljes szakmai életpályáját az erdõter-
vezés töltötte ki. 40 éve, az egyetem
elvégzését követõen, az Egri Erdõren-
dezõségen kezdett el dolgozni üzem-
tervezõként. 1992-tõl osztályvezetõ,
1996-tól nyugdíjazásáig pedig igazgató-
helyettesi beosztásban irányította az Eg-
ri Erdõtervezési Iroda munkáját.

A munkában töltött 36 év nagy ta-
pasztalatú szakemberré kovácsolta az
erdõtervezõi szakmában. Elsõsorban
erdõvédelmi, térképezési, termõhely-
feltárási, erdõtelepítés-tervezési és ter-
mészetvédelmi témákkal foglalkozott.
Az erdõkár-felmérés munkáiban kez-

dettõl fogva részt vett. Irányításával el-
sõként az országban elkészítették teljes
mûködési területükre a termõhely-tér-
képeket. Tevékeny részese volt a köz-
ponti fejlesztési munkáknak is.

Az erdõrendezõk életvitelét, munká-
ját bemutató közönségkapcsolati felada-
tokban is fáradhatatlan volt. Fogadta és
kalauzolta a médiákat, szervezte a be-
mutatókat. Példamutatóan vett részt az
egyetemi hallgatók erdõrendezési gya-
korlati oktatásában. Munkáját minden
területen lelkiismeretesen és nagyon
pontosan végezte. Az erdészösszetartás,
a szaktudás és becsület példaképe. A
Pro Silva Hungaria közhasznú szakmai
egyesületnek is aktív tagja, akinek szak-
mai tanácsaira mindig számíthatnak az
erdõrezervátumok kutatói.

Az Egyesületnek és az Egri Helyi
Csoportnak 40 éve meghatározó egyé-
nisége, tagja az Erdõrendezési Szak-
osztálynak. A szakosztály-rendezvé-
nyek és az Erdõrendezési Napok meg-
szervezésében több alkalommal vállalt
feladatokat. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott



216 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 6. szám (2010. június)

Dr. Ádámfi Tamás erdõmérnök,
nyugdíjas minisztériumi fõtanácsos, a
Vadgazdálkodási Szakosztály korábbi
titkára, vadgazdálkodási szakterületek
felelõs irányítója, vadászati témájú szak-
író, az Egyesület Könyvtárának önzet-
len mecénása.

Bajnai Csaba erdésztechnikus,
vadgazda-mérnök, a Balassagyarmati
Helyi Csoport tagja, a cserháti erdõk
természetszerû kezelõje, az elmúlt évi
vándorgyûlés kiváló kultúrtörténeti
programfelelõse.

Balogh Lajos erdõmérnök, a Bara-
nya Megyei Helyi Csoport tagja, pécsi
erdõtervezési igazgatóhelyettes, az er-
dészeti termõhelyfeltárás neves szak-
embere, szakterületének termékeny
szakírója.

Farkas László erdõmérnök, a Pest
Megyei Magánerdõgazdálkodási Helyi
Csoport tagja, magánerdõgazdálkodó és
integrátor, aktív egyesületi érdekvédõ.

Farkas Zsuzsanna erdõmérnök,
mérnöktanár, az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály tagja, a Balaton-felvidéken
erdei iskola vezetõ, a minõsített erdei is-
kolai szolgáltatások és erdészeti közjólé-
ti tevékenységek aktív közremûködõje.

Galambos István erdõmérnök, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagja, a
Vasvár környéki erdõk elkötelezett er-
dõmûvelõ szakembere, igazi közösségi
szervezõ és aktív egyesületi tag.

Jancsó György erdõmérnök, az In-
formatikai Szakosztály tagja, nyugalma-
zott osztályvezetõ, az erdõtervezés térké-
pészeti megoldásainak és térinformatikai
rendszerének kialakítója, fejlesztõje.

Keskeny József erdésztechnikus,
a Nagykanizsai Helyi Csoport tagja, ke-
rületvezetõ erdész, a zalai erdõk termé-
szetes felújításának igényes végrehajtó-
ja, munkatársai érdekvédelmének szer-
vezõje.

Kiss Béla gépész üzemmérnök, a
Gépesítési Szakosztály tagja, miskolci
mûszaki osztályvezetõ-helyettes, a bor-
sodi mûszaki fejlesztés és az erdõgaz-
dálkodási környezetvédelem eredmé-
nyes irányítója.

Kovács László erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, a buga-
ci erdõk nagy munkabírású, szorgalmas
és tisztességes kerületvezetõ erdésze,
közösségi személyisége.

Kozma Tibor erdésztechnikus, a
Pápai Helyi Csoport tagja, a Fenyõfõ
környéki erdõk kerületvezetõ erdésze,
a korábbi bauxitbánya területén végre-
hajtott biológiai rekultiváció sikeres irá-
nyítója.

Szabó Nándor erdõmérnök, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei He-
lyi Csoport tagja, magánerdõ-gazdál-
kodó és erdészeti szakirányító, fa-
zsindely gyártásával foglalkozó ma-
gánvállalkozó, eredményes egyesü-
leti szervezõ.

Szentpéteri Sándor erdõmérnök,
az ÁESZ Budapest Helyi Csoport veze-
tõségi tagja, korábbi titkára, budapesti
erdõtervezési igazgatóhelyettes, elköte-
lezett szakmai vezetõ, az erdõgazdálko-
dás és vadgazdálkodás összhangjának
megteremtésén munkálkodó szakem-
ber, lelkes sportember.

Szuromi László erdésztechnikus,
mûszaki tanár, a Mátrafüredi Helyi Cso-
port aktív tagja és elnöke, a Mátrai Táj-
védelmi Körzet tájegység-vezetõje,
szakmai rendezvények lelkes szervezõ-
je, jeles közéleti szereplõ.

Dr. Takács László erdõmérnök, a
Kaposvári Helyi Csoport titkára, somo-
gyi erdészetpolitikai szakember, szak-
mai rendezvények szervezõje, az erdõ-
mûveléstan korábbi oktatójaként a ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás szószó-
lója, címzetes egyetemi docens.

Zöldág János erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, kis-
kunsági kerületvezetõ erdész, rendkí-
vüli munkabírású, kiváló szervezõké-
pességû, nagyfokú költségérzékeny-
séggel dolgozó szakember.

Végezetül dr. Borovics Attila, az ER-
TI fõigazgatója Vadas Jenõ emlékérmet
adott át Kolozs Lászlónak.

Ezután Visnovszky Károly, a Válasz-
tási Bizottság elnöke ismertette az
Egyesület tisztújításának eredményét.
(Részletes bemutatásra a szeptemberi
lapszámban visszatérünk.)

A narrátor, Palka Réka felkérte Zam-
bó Pétert, az OEE új elnökét, hogy tart-
sa meg „szûzbeszédét”.

Elismerõ Oklevelet
kapott

Vadas Jenõ Emlékérmet
kapott
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„Tisztelt Vándorgyûlés, Kedves Ven-
dégeink,

Tisztelt Külföldi és Magyar Erdészek,
Házigazdák, Hölgyeim és Uraim!

Megbecsüléssel köszöntöm Önöket a
Mecsek lábainál, Európa Kulturális Fõ-
városában, a magyar erdészek egyesü-
letének 141. vándorgyûlésén!

Köszönöm a személyemet elnöknek
jelölõ helyi csoportok és szakosztályok,
valamint a megválasztásomban döntést
hozó Közgyûlés megtisztelõ bizalmát!
Köszönöm mindazok együttmûködését,
akik hozzásegítettek az eredményekhez,
melyek nélkül e választáson bizonyosan
nem indulhattam volna el.

Komoly feladatok és lehetõségek áll-
nak Egyesületünk elõtt. Az elõttünk já-
rók is magasra tették a mércét – a fele-
lõsségünk nagy, igazi kihívás lesz en-
nek megfelelni.

Köszönöm az elõdömnek, Dr. Pethõ
József elnök úrnak, hogy határozott elve-
ivel, kiállásával, a legfontosabb szakmai
értékek képviseletével megõrizte Egyesüle-
tünk arculatát! Méltóak maradhattunk
az általa meghirdetett emlékév névadója,
Wagner Károly szellemiségéhez. 

Bízom abban, hogy sikerül majd e
nagyszerû örökséget tovább gyarapíta-
ni, fejleszteni.

Köszönöm a Házigazdák színvona-
las szervezõmunkáját, Pécs városának
vendégszeretetét! 

Immár a hetedik alkalommal ad ott-
hont vándorgyûlésünknek ez a város,
amely ma Európa Kulturális Fõvárosa is.
Újabb maradandó kulturális és természe-
ti értékekkel lettünk gazdagabbak itt. 

Elismerésemet fejezem ki a kitünte-
tetteknek, valamint gratulálok az új El-
nökség megválasztott tagjainak – elkö-
telezett munkát kérek, és példaadó
összefogást várok Tõlük. 

Egységünk, az erdészek legendás össze-
tartása csak egyértelmû elvekkel, közös cé-
lokkal, szilárd öntudattal õrizhetõ meg.

Az erdõ mindannyiunké, anyagi ér-
téke mellett fontosak a közcélú szolgál-
tatásai is. 

Mi, erdészek az erdei életközösség
egészében gondolkodunk, korszerû öko-
lógiai és mûszaki ismeretekkel rendelke-
zünk. Példát kell mutatnunk a szélsõsé-
ges nézetek terjesztõivel szemben. 

A rendszerváltók klasszikus szókap-
csolatával élve a feladatunk: „Különb-
nek lenni”!

Személyes szakmai múltam, elõéle-
tem a Pilisi Parkerdõhöz köt. 

A közcélú erdõgazdálkodás – a ter-
mészetkezelés – elkötelezettjeként meg-
ismerkedhettem az erdõhöz kapcsolódó
társadalmi igények csaknem mindegyi-
kével. Együttmûködõ munkatársaim-
mal sikerült a legtöbb feladatot színvo-
nalasan megoldanunk, elhelyeztük
magunkat a társadalom és a gazdaság
gyorsan változó környezetében.

Azt remélem, hogy a megszerzett ta-
pasztalataim az OEE vezetésében is ka-
matoztathatóak lesznek. Az Egyesületet
múltja, erkölcsi és szakmai tõkéje hiva-
tottá teszi arra, hogy nagyobb hatású
szervezetté váljon. 

A teljesség igénye nélkül, néhány az
elõttünk álló feladatok közül:

A külsõ kapcsolataink területén:
Bizonyítsuk be, hogy az erdõben to-

vábbra is mi, erdészek vagyunk otthon.
Adjunk muníciót tagságunknak az ér-
dekérvényesítõ érveléshez! 

Gazdasági alapon is törekedjünk
önállóságunk növelésére! 

Hangsúlyozzuk a kezelt erdõállomá-
nyok kedvezõ hatását a klímaváltozás-
ra, és a fa, mint megújuló energiaforrás
jelentõségét – azért, hogy továbbra is a
saját lábunkon állva szerezhessünk for-
rásokat közcélú mûködésünkhöz.

Tegyük nyilvánvalóvá, hogy az erdõ-
gazdálkodás, az erdõterület bõvítése
maga a vidékfejlesztés! Nemcsak azért,
mert az erdõsült vidékeink gazdaságilag
elmaradottabbak, valamint az erdészet
képes nagyobb számban alkalmazni
képzetlenebb munkaerõt, hanem: 

azért is, mert ez egy valódi vidéki
szakma – a szakembereink minden kis-
településen jelen vannak, problémáikat
ismerik, a saját bõrükön érzik;

azért is, mert mi rendelkezünk or-
szágosan mûködõ ügyviteli és kommu-
nikációs hálózattal, kapcsolatrendszer-
rel, gyakorlati ismerettel – olyannal,
amivel bármilyen vidékfejlesztési prog-
ram levezényelhetõ;

azért is, mert bizonyítottuk: tulajdo-
nosként és vagyonkezelõként egyaránt
mi vagyunk az erdõterületek legjobb
gazdái, akik képesek megteremteni a
gazdasági és a közérdek egészséges
egyensúlyát!

El kell fogadtatnunk magunkat, ké-
pesnek kell lennünk a párbeszédre kör-
nyezetünk minden irányában. Egyértel-
mûvé kell tennünk kompetenciánkat a
döntéshozóknak és partnereinknek.

Naprakészebb kapcsolatot kell ápol-
nunk a médiákkal, tevékenységünk el-
lentmondásmentes megjelenítésére.
Fontos feladatunk az elektronikus lehe-
tõségek még jobb kihasználása.

Kíséreljük meg a szakma érdekeit
jobban megjeleníteni az EU pályázati
kiírásaiban! 

Az Egyesület számára nyitva álló uni-
ós forrásokat megszerezve tovább bõvít-
hetjük tevékenységünk mozgásterét. 

Házon belül is sok a tennivalónk: 
Egy civil szervezethez minden tag a

szabad akaratából csatlakozik. 
A legfontosabb kérdés tehát: Miért jó

az Egyesület tagjának lenni?
Ebbõl következik az Elnökség, a helyi

csoportok, szakosztályok kiemelt feladata: 
Legyen jó dolog az Egyesület tagjá-

nak lenni!
Feladatunk a többség összefogása a

közös célok elérésére. Bõvítenünk szük-
séges az érdemi munkába való bekap-
csolódás lehetõségét a tagság számára. 

Elsõsorban régiós és helyi progra-
mokkal, személyes példamutatással te-
hetjük aktívabbá a helyi csoportokat,
szakosztályokat.

Az ügyviteli folyamatot és mûködé-
sünket ismét át kell tekintenünk - gyor-
sabb, olcsóbb módszereket keresve. Ha
hatékonyságban kézzelfogható ered-
ményt tudunk felmutatni, a tagság kö-
reiben is javíthatjuk az Egyesület elfo-
gadottságát. 

Még markánsabb arculatot kell ki-
alakítanunk!

Aktuálisnak tartom az Erdészeti La-
pok értékõrzõ megújítását, szélesebb
körben való terjesztését is.

Összefoglalva: 
Elsõdleges feladatként fogom kezelni

egyesületi egységünk, valamint szak-
mánk rangjának, befolyásának, és az
erdészek elismertségének, az egyesületi
tagság presztízsének megerõsítését. 

Elengedhetetlennek tartom mûködé-
si hatékonyságunk javítását, kommu-
nikációnk és érdekérvényesítõ képessé-
günk fejlesztését. 

Mindezen történelmi alapokon, sel-
meci szellemben, korszerû szakmai
háttérrel igyekszem munkálkodni. 

Ismételten köszönöm a megtisztelõ
bizalmat, a feladatainkhoz pedig ké-
rem a tisztelt Tagság széles körû támo-
gatását, együttmûködését! 

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”
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Az ünnepi közgyûlés a vándorzászló
átadásával zárult, melyet Feiszt Ottó, a
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója vett át a
maga és a Zalaerdõ valamennyi dolgo-
zója nevében. Biztosította a jelenlévõket
arról, hogy gondos gazdái lesznek a jövõ
évi rendezvénynek, és reményét fejezte
ki, hogy legalább olyan színvonalon zaj-
lanak majd az események, mint ahogy a
Mecsekerdõnél tapasztalhattuk.

A Himnusz eléneklésével ért véget a
közgyûlés.
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