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Dr. Gólya János egyetemi docens ta-
valy súlyos betegségben, váratlanul
hunyt el. A szakma az erdõhasználat
kiemelkedõ szakértõjeként, kiváló ku-
tatójaként, oktatójaként ismerte meg
és ismerte el munkásságát. Az OEE Er-
dõhasználati Szakosztály és a NYME
Erdészeti-mûszaki és Környezettech-
nikai Intézet 2014. január 14-én Dr.
Gólya János Emlékülést tartott a Dr.
Káldy József Erdõgépfejlesztõ Köz-
pontban. 

Nemes Zoltán szakosztályelnök üdvö-
zölte az emlékülésen megjelent szép-
számú tagságot és érdeklõdõket. Az
emlékülés elsõ felében egykori kollégái
emlékeztek. Prof. dr. Horváth Béla in-
tézetigazgató köszöntötte a jelen lévõ
dr. Gólya Jánosnét és lányát. Az intézet-
igazgató megemlékezett munkatársa ki-
emelkedõ szakmai és oktatói munkájá-
ról, méltatta az Erdészeti-mûszaki és
Környezettechnikai Intézet Erdõhasz-
nálati Intézeti Tanszéke vezetõjeként
folytatott tevékenységét. Kiemelte,
hogy Gólya János egyetemre kerülésé-
vel az erdõhasználati terület oktatása
lényegesen közelebb került a gyakor-
lathoz. Szólt azokról az intézeti szintû
közös kutatásokról (pl. kötegelõgép-
minõsítés, kihordó-fejlesztés), melyek-
ben Gólya Jánosnak meghatározó része
volt. Emlékezett arra, hogy Gólya János
részese volt annak az intézeti teamnek,
amely a „Motor- és tisztítófûrészek” c.

szakkönyvet megírta, mely mû már har-
madik kiadását éli. Ígéretet tett arra,
hogy az erdõhasználati szakterületen
tevékenykedõ utódok Gólya János
munkásságára építve tevékenykednek
tovább.

Az Erdõhasználati Intézeti Tanszék
nevében dr. Rumpf János egyetemi ta-
nár emlékezett. Részletesen bemutatta a
legfontosabb szakmai munkáit, eredmé-
nyeit, a munkarendszerek elemzésében
végzett munkáját, a BEYA-eljárást, mely
nemzetközi együttmûködés eredménye-
ként alakult ki. Kiemelte a pontos, meg-
bízható munkáját, a nevelõvágásokkal
kapcsolatos erdõhasználati munkákról
írt doktori értekezését. Már a diplomater-
ve és államvizsgája is olyan magas szín-
vonalú volt, hogy felkeltette az ERTI ille-
tékes osztályvezetõjének érdeklõdését
és így indulhatott el a folyamatosan fel-
felé ívelõ kutatói és oktatói pályája.

Dr. Marosi György az ERTI munka-
társaként emlékezett a kiemelkedõ ku-
tatóra. Ugyanakkor talán mások által
kevésbé ismert oldalát, az embert mu-
tatta be. Tudott keményen önkritikus
lenni. Szívesen vett részt az ERTI csalá-
di rendezvényein, gyakran õ volt a fõ-
szervezõ. Éppen olyan precízen szer-
vezte meg a rendezvényeket, mint
ahogy a kutatói munkáját. Sziporkázó
humorát, és a vidám jeleneteket rögzítõ
filmjeit hiányolni fogjuk.

Dr. Pethõ József mint az OEE egyko-
ri elnöke emlékezett Gólya Jánosra, aki

az Erdõhasználati Szakosztály tevékeny
titkáraként is szerepet vállalt a szakma
épülésében. Az erdészszakma alapelve-
it sorolta, melyek nincsenek ugyan leír-
va, de Gólya Jánosra érvényesek. A
szakmai tudás magas szintû átadása jel-
lemezte munkáját. Javasolta, hogy Gó-
lya János Sopronban, az idén megren-
dezésre kerülõ Vándorgyûlésen kapjon
nyilvános elismerést.

Ormos Balázs a Fakitermelési Mun-
kakultúra Alapítvány alelnökeként em-
lékezett közös munkájukra.  Gólya Já-
nos az alapítvány elnökeként szervezte
a fakitermelõ világbajnokságokra való
felkészülést és versenyzést. A fakiter-
melõ és fahasználati tanpályák szolgál-
ták a fakitermelésben dolgozók munka-
kultúráját és munkabiztonságát, melyek
létrehozásában kiemelkedõ szerepet
vállalt. Szükséges ezt a munkát tovább
folytatni, hiszen mára nagy hiány van a
képzett fakitermelõkbõl. 

Az emlékülés második felében Gó-
lya János munkásságát idézték fel mun-
katársai.

Németh János diplomatervezõ a ki-
hordó vontatók szerepét mutatta be a
fahasználatban. A többmûveletes faki-
termelõ gépekrõl Horváth Attila László
munkatárs számolt be. Major Tamás
adjunktus a digitális eszközök újszerû-
ségét ismertette a fahasználat területén.
Szakálosné Dr. Mátyás Katalin adjunk-
tus a fakitermelési munkarendszerek
vizsgálatának eredményeit mutatta be,
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mely az egyik kiemelkedõ munkája volt
Gólya Jánosnak.

Dr. Jung László c. egyetemi tanár, a
FAGOSZ elnöke, a Magyar Fejlesztési
Bank Agrár és Turisztikai Befektetési
Igazgatóság ügyvezetõ igazgatója emlé-
kezõ beszédében kiemelte Gólya János
sokrétû tudását, mely áthatja az általa
oktatott generációk mindennapi tevé-
kenységét. Mai feladataink között ki-
emelkedõ fontosságúnak ítélte, hogy
jól hasznosítsuk erdeink faanyagát.
Szakszerû kitermeléssel óvjuk a sok év-

tizedig termett fa mûszaki állapotát,
majd a fafeldolgozás után a legmaga-
sabb értéken hasznosítsuk. Célunk,
hogy itthon kerüljön feldolgozásra a
nehéz munkával megtermelt faanyag. 

A rendezvényt megtisztelte Prof. dr.
Lakatos Ferenc, az Erdõmérnöki Kar dé-
kánja is. A baráti és szakmai beszélgetés-
re is módot nyújtó összejövetel közben
lehetõség nyílott Jung László ügyvezetõ
igazgatóval beszélni az erdõhasználat je-
lenlegi, nem túl kedvezõ helyzetérõl, ten-
nivalóiról. A javulás érdekében az Erdé-

szeti-mûszaki és Környezettechnikai Inté-
zettel történõ szakmai együttmûködésrõl,
a biztonsági szabályzat megújításáról és a
Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány
további mûködtetésérõl – a FAGOSZ az
egyik alapítója az Alapítványnak – folytak
elõremutató tárgyalások. 

Kiemelkedõ erdõhasználati munká-
jának eredményein keresztül dr. Gólya
János tovább él köztünk.

Ormos Balázs
alelnök, Fakitermelési Munkakultúra

Alapítvány

Hivatalosan is átadták Nagyberkiben a
szalacskai hegyre vezetõ erdészeti utat.
A megújult létesítmény idõjárásbiztos
közlekedést tesz lehetõvé a két szom-
szédos település Nagyberki és Kercseli-
get lakosságának a külterületi birto-
kokhoz, de természetesen az üzemi
mezõ- és erdõgazdálkodásban is fontos
szerepet tölt be.

A beruházás Európai Uniós, nemzeti
és a SEFAG Zrt. saját forrása bevonásával
valósult meg több mint 108 millió forin-
tos költségvetéssel. A felújítás során 6,5
km-t meghaladó hosszúságban új pálya-
szerkezet készült. Az út mellett kialakí-
tották a szükséges vízelvezetõ rendsze-
reket és útcsatlakozási pontokat.

A megújult út fontos kultúrtörténeti
emlékhely közelében ér véget. A vas-
korból származó halomsírok egy része
viszonylag jó állapotban vészelte át az
évezredeket, látogatóságukat megköny-
nyíti a beruházás során megvalósított
közcélú fejlesztés. A beruházás többi
részei: 860 méter hosszú sétaút, pihe-
nõház, esõbeálló és tájékoztató táb-
lák.

Az út ünnepélyes átadása során Ge-
lencsér Attila, Somogy Megye Közgyû-
lésének elnöke kiemelte, hogy az ilyen
és hasonló beruházások segítik a mun-
kaerõ és a családok helyben maradását,
komfortosabbá teszik a vidéki életet.
Hozzátette: sajnos van már néhány tel-
jesen kihalt falu Somogyban. Azért van
szükség az ilyen mûszaki jellegû fejlesz-
tésekre, hogy több falu ne néptelened-
jen el a megyében.

Barkóczi István vezérigazgató avató
beszédében beszámolt a SEFAG Zrt. be-
ruházási tevékenységérõl, mely az utóbbi

években felívelõ pályán halad. 2014-ben
a beruházások összértéke 1,4 milliárd fo-
rint lesz, melybõl több mint fél milliárd fo-
rint közjóléti célokra fordítódik. Mint el-
mondta, a felújításnak több célja is van:
egyrészt az értékõrzés, mivel ezt az utat
szeretnénk a jövõben is használni. Más-
részt közcélú szerepet is betölt ez az út,
hisz könnyebben megközelíthetõek a
szalacskai, illetve a Kata-hegyi zártkertek
rajta.

Az ünnepélyes avatáson Nagy And-
rás, az MFB Zrt. Agrár Vagyonkezelési
Igazgatóság igazgatója is méltatta az
elért eredményeket, a hasonló jellegû
beruházások fontosságát.

A program kulturális részében Major
László, a Kaposvári Erdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõje mutatta be a zseli-
ci erdõben rejtõzõ vaskori kelta halom-
sírok rövid történetét, keletkezésük és
fennmaradásuk körülményeit, és a jö-
võben megvalósuló közjóléti prog-
ramok terveit, melyben az új szalacskai
erdészeti út is nagy szerepet tölt be.
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Kép: Nagy László

Prof. dr. Horváth Béla és Nemes Zoltán Résztvevõk az emlékülésen

Erdészeti utat adtak át a Zselicben  

Németh Zsolt, Nagy András, Gelencsér
Attila, Barkóczi István az avatáson




