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A szociálpolitikai (szociológiai) bizottság szociológiai munkabizottsági ülésén dr.
Tóth Árpád „ A z erdőmérnökkutalás jelenlegi állása és tapasztalatai" címmel tar
tott előadásában egyrészt az erdőmérnökökkel készített interjúkat értékelte, más
részt az országos mérnökkutatás 62 kérdésből álló kérdőívét mutatta be. Dr. Csö
tönyi József az erdőmérnökök lakáshelyzetéről, valamint a műszakiak anyagi és
erkölcsi ösztönzéséről adott tájékoztatást. A z ülésen felszólalt Dombóvári
Sándor,
Heinczinger Béláné, Imre Ferencné, dr. Király László, dr. Kovács Árpád, Kuthy
Timót, dr. Lükő István, dr. Pallay Mária. Végül a munkabizottság elfogadta az 1988.
évi munka programját.
*
Az erdőrendezési szakosztály és a MÉM Erdőrendezési Szolgálat 1987. október
23—24 között, Kőkapu—Rosta Hón már hagyománynak számító erdőtervezési ver
sennyel egybekötött tapasztalatcserét rendezett. A résztvevőket a kőkapui erdészeti
üdülő ebédlőjében Halász Gábor műszaki igazgató, szakosztályvezető üdvözölte,
majd dr. Csontos Gyula főigazgató nyitotta meg a rendezvényt. A rendezvény célja
többirányú volt:
— lehetőséget biztosítson arra, hogy a versenyre benevezett irodák csapatai öszszemérhessék tudásukat, felkészültségüket;
— bemutatásra kerüljenek az erdőtervezés külső felvételei során alkalmazott mun
kamódszerek és eljárások;
— a résztvevők kicserélhessék gondolataikat,
— szorosabb kapcsolat alakuljon ki a társintézményekkel;
— erősödjön az erdészbarátság.
Dr. Járási Lőrinc, a miskolci erdőfelügyelőség igazgatója bevezető előadásával
tette színesebbé az összejövetelt. Beszélt a térség erdőgazdálkodásának múltjáról,
jelenéről, majd rámutatott a jövő nehézségeire. Bemutatta az 1935-ben — a külön
böző üzemosztályokra — készült üzemterveket, majd terepen, helyszíni bejárás
során a térségre jellemző állományokat, az alkalmazott erdőművelési eljárásokat.
Dr. Szentkutí Ferenc ismertette az ERSZ által nemrég vásárolt telerelaszkóppal vég
zett megbízhatósági vizsgálat eredményeit.
A rendezvény legizgalmasabb részét maga az erdőtervezési terepi munkaverseny
képezte. A versenyen hét csapat és az egyénileg versenyző Reményfi László, az egri
erdőtervezési iroda erdőtervezője indult. A verseny lebonyolítására három, közel
azonos állapotjellemzőkkel bíró erdőrészletben került sor. A viszonyítási alapot a
rendező miskolci erdőtervezési iroda dolgozói által igen nagy figyelemmel és gon
dossággal kitöltött erdőrészlet-leíró lap adatai képezték.
A verseny nyertesei:
Í.Veszprém
2. Pécs
3. Szeged
Reményfi

98 pont
93 pont
90 pont
László holtversenyben, 98 pont értékkel, első helyezést ért el.
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január 20—21-én, Lamourában

(Franciaország) került sor. Magyar csapat is részt vett. A verseny két síiutószámból
állt, nemek és korosztályok szerinti csoportosításban.
— Egyéni verseny. Nők, 6 km sífutás; kategória: F 2 1940—49. évjárat (18 in
duló), 7. Cser Borbála; férfiak, 12 km sífutás + Jórészét, kategória G, 1956—67. év
járat (218 induló), 43. Bognár Károly, 68. Kőhalmi Péter; kategória: 1, 1948—55. év
járat (126 induló), 12. Szuromi György; kategória: 1938—47. évjárat (104 induló), 21.
Tagscherer Imre, 77. Gerely Ferenc.
— Női csapat, 3 X 6 km, 7. Magyar—csehszlovák—svéd vegyes válogatott (Cser Bor
bála, Hana Zejdova, Sigrid Gralls).
— Férfi csapat, 4 X 1 0 km, 18. Magyarország (Bognár Károly, Kőhalmi Péter, Szu
romi György, Tagscherer Imre); 41. Finn—svéd—magyar vegyes válogatott (Markku
Kaipanen, Leif Strömquist, Gerely Ferenc, Raimo Hulmi).
Az elért eredmény, a mezőny erősségére való tekintette], megfelelőnek tartható.
A találkozó az erdészek szakmai és egyesületi kapcsolatait nagymértékben erősítet
te. A beszélgetések alapján megállapítható, h o g y a z erdészeti szakmai munka ellá
tásának keretében más országokban is jelentős szerepet kap az erdei pihenési
feltételek biztosítása. A z erdészek sportolása — a szabadidő hasznos eltöltése és a
testedzés mellett — az ez irányú szakmai feladatok ellátásának egyben szerves
része is. A z erdőterületen űzhető sportok ismerete a jelentkező igények szakszerű
kielégítését segíti elő.

*
Az MTA és az MTESZ között létrejött együttműködési megállapodásra figyelem
mel, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára új, számítógépes szolgáltatást ve
zetett be. A szolgáltatás az University Microfilms International (UMI) Dissertation
Abstract Ondisc nevű, CO—ROM-adatbázis gyűjteményének hazai lekérdezési le
hetőségét biztosítja a felhasználók számára. Az adatbázis több mint százezer, fel
becsülhetetlen értékű tudományos és dokumentációs disszertáció kivonatát tartal
mazza a tudomány valamennyi területéről.
A rendszer a következő szolgáltatásokat nyújtja:
— szavak szerinti keresés az adatbázisban,
— válogatás a szakterületek között,
— az érdeklődésre számot tartó kivonat tárolható, kinyomtatható.
A szolgáltatást hétfőtől péntekig, 9—12, 13—16 óráig lehet telefonbejelentés alap
ján igénybe venni. Vidékiek levélben kérhetnek információkat. A szolgáltatás 1988
második negyedévétől térítéses.
Egyesületünk

1988. j ú l i u s 1—2-án tartja S o p r o n b a n az
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A helyi c s o p o r t o k életéből

A budapesti c s o p o r t által szervezett
vitadélutánon dr. Rácz Antal „Vadgaz
dálkodás és az erdőgazdálkodás távlatai"
címmel tartott előadásában áttekintette
az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás
megoldásra váró gondjait és fejtette ki
véleményét a tennivalókat illetően. A
példákkal színezett, érvekkel alátámasz
tott, érdekes és hasznos vitaindítóhoz
Beró Csaba, Boross György, dr. Csötö
nyi József, dr. Ghimessy László és Virágh János szóltak hozzá.

A Veszprém MÉM-csoport Veszprém
megye vadászati múltjáról és a vadgaz
dálkodás jelenlegi helyzetéről vitadél
utánt szervezett. A z előadások során Mé
száros Gyula irodaigazgató „Adatok a
Bakony vadászattörténetéből'' c. előadása
bőséges forrásanyag feldolgozásával iga
zolta, hogy a Bakony már az Árpád-házi
királyok idejében is kiemelt vadászati
lehetőséggel bírt. A bakonyi falvak lakói
közül kerültek ki a királyi vadászok, kutyapecérek. erdőóvók. A z erdőrengeteg —

levéltári adatok, régi helynevek tanúsá
ga szerint — otthont adott a nagyraga
dozóknak (medve, hiúz, farkas) és a ha
szonvadnak (őz, dám, szarvas) egy
aránt. A vadgazdálkodást és a vadte
nyésztést szolgálták a XVIII—XIX. szá
zadban kialakított vadaskertek is. Ko
vács Péter Teszöv-főmunkatárs „ A vadá
szat és vadgazdálkodás helyzete Veszp
rém megyében" c. előadásában ismertet
te a megyében jelenleg élő vadfajok lét
számadatait, kitért a nagyvad jelenté
keny túlszaporodására és az apróvadál
lomány tragikus csökkenésére. A me
gyében a nagyvad okozta kártétel r d ő és mezőgazdasági vonatkozásában egy
aránt jelentős. Végleges megoldást csak
a vadászok létszámának emelése és a
nagyvadlétszám drasztikus
csökkenése
hozhat. Nagy Miklós igazgató „Egy jól
működő vadásztársaság gazdálkodásának
ismertetése" c. dolgozatából a résztvevők
reális képet kaphattak egy vadásztársa
ság gazdálkodásáról és a vadászati le
hetőségekről.
e

Az előadások után élénk vita alakult
ki. A hozzászólók hangsúlyozták a vá
ci ú.sz.létszám emelésének kívánnios vol
tát. Többen kiemelték, hogy az apróvad
védelem fontos feladat lenne a megyé
ben. Célszerű lenne ennek érdekében a
mezővédő erdősávok létesítését újra szor
galmazni és a fásításokat veszélyeztető
meliorációs terveket szigorúbban felül
vizsgálni. A rendezvény az 1988. évi
munkaterv kialakításával zárult, ame
lyet dr. Péti Miklós titkár vezetett.

A zalaegerszegi csoport a MAE erdé
szeti és faipari szakosztályával közös ren
dezvényt tartott. Elsőként Molnár József,
titkár ismertette az 1988. évi munkater
vet, amelyet a tagság elfogadott. Ezt kö
vetően Gémesi József MÉM—EFH osz
tályvezető „Erdőművelés helyzete az új
szabályozó rendszerben" címmel tartott
előadást. Bevezetőjében foglalkozott a
népgazdaságban, valamint az erdőgazdál
kodásban
végbemenő
változásokkal.
Részletesen elemezte az erdőművelésre
ható tényezőket, ezen belül is foglalko
zott az 16/1985. MÉM—PM—AH együt
tes rendelet módosításával.

ílj tagfelvétel
Berényi István erdésztechnikus, Decs;
Sándor Jenő közgazdasági technikus, Ba
ja; Kovács Károly mgd. gépészmérnök,
Doboz; Tirják László erdőmérnök. Bé-

késcsaba; Hallgató Ferenc erdőmérnök,
Miskolc; Horváth Ferenc
erdésztechni
kus, Miskolc; Pereszlényi Péter erdész
technikus, Miskolc; Szűcs Zoltán erdőmérnök, Miskolc; Hízó Imre mgd. gé
pészmérnök, Sarkad; Vókó László gé
pésztechnikus, Révfülöp; Szívós Ferenc
erdésztechnikus,
Farkasgyepű;
Kövér
Bertalan eü. asszisztens, Budapest; dr.
Gunda Mihály erdőmérnök. Sopron; Ba
konyi Tamás, Balázs Zsolt, Bednárik
Szilárd, Bocskai László, Bóka Tamás,
Bognár Lajos, Bruckner Attila, Csider
Csaba. Csizmazia Gábor Zoltán, Fényes
Balázs. Fitos László, Gősi Péter, Gyuricza Sándor, Horváth Tibor, Kársai Sán
dor. Kassa István, Kovács László, Langó
Zoltán. Módos Péter, Molnár Árpád, Mol
nár Tamás. Mudróczki Zsolt, Nagy At
tila, Nagy Gábor, Nemes Zsolt, Németh
György, Pap Ferenc, Papp József, Piri
Norbert, Skoda István, Suskovics Roland,
Szabó István, Szálai Péter. Takács Imre,
Tompa László, Torkos Péter. Tóth Csa
ba, Vámos Norbert, Wachtel Tamás,
Weiland Csaba, Werner Gábor a „Roth
Gyula" Erd. Szakközépiskola tanulói.

Halálozás
Kolodzey Tibor tagtársunk hosszantar
tó, súlyos betegség következtében Mis
kolcon elhunyt.
1922. február 8-án Parnóban, Zemp
lén megyében pedagóguscsalád sarjaként
született. 1947 őszén szerzett erdőmér
nöki diplomát, és a Bükki Állami Erdő
gazdasághoz került, mint
napibéres,
majd rövid idő múlva az Alsómérai Er
dészethez erdészvezető beosztásba. 1950
nyarán a központba helyezték vissza
igazgatóhelyettes-főmérnöki
beosztásba,
amelyben 12 évet töltött el. Irányítása
alatt az erdőgazdaság többször nyerte el
az élüzem címet. 1962-től mint fahaszná
lati csoportvezető, majd
osztályvezető
helyettesként tevékenykedett.
Munkája
elismeréseként megkapta a Szocialista
Munka Érdemérmet és 7 ízben a Kivá
ló Dolgozó kitüntetést. 1974. év végén
rokkantsági nyugdíjba kényszerült.
Et
től kezdve betegen élt, szinte ágyhoz
kötve, amíg 1987 augusztusában le nem
hunyta szemét.
Pohl Béla aranydiplomás erdőmérnök
1987. december 23-án, 79 éves korában
hirtelen elhunyt. Haláláig nyugdíjasként
is „aktívan" dolgozott. Egyesületünknek
1941 óta volt tagja. Hivatástudata
és
munkaszeretete példaként szolgálhat az
utókor számára.

tett munkáscsaládból. Szorgalmával és
tehetségével küzdötte fel magát illetve
szerzett erdőmérnöki oklevelet Sopron
ban 1927-ben.
Erdészpályafutása az első világháborút
követő nehéz években indult. Dolgozott
Lillafüreden az államerdészeti építkezé
seken, majd a aödöllői Erdőigazgatósá
gon, 1935—46 között Keszthelyen
Fes
tetics-uradalomban. Az erdők államosí
tásakor a Pécsi Erdőigazgatdság szer
vezésével bízták meg. Alapos felkészült
ségét, sokféle tapasztalatát hasznosítot
ták akkor, amikor az állami gazdaságok
nagyszabású építési és beruházási mun
káinak szervezésébe vonták be. 1954-ben
megbízást kapott az állami gazdaságok
ban az erdészeti szervezet kiépítésére,
a szakmai alapelvek
kimunkálására.
Munkája nyomán fokozatosan bővült az
állami gazdaságok erdészeti szervezete.
Hasznosan fáradozott a mező- és erdő
gazdálkodás kapcsolatainak és együtt
működésének a kialakításában A hazai
cellulóznyár-termesztés
megindításában
és végrehajtásában elévülhetetlen érde
meket szerzett.
a
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Az erdésztársadalom kiemelkedő alakja
távozott az élők sorából. Dobozon szüle

Eredményei és érdemei elismeréseként
számos kitüntetésben részesült. Nyugál
lományba vonulásakor,
1970-ben meg
kapta a Bedő Albert-díjat. A hat évti
zedet felölelő életpálya a magyar erdő
gazdálkodásban maradandó
örökséget
hagyott maga után. A gyászolók, a volt
munkatársak, barátok és tisztelők Buda
pesten, a Farkasréti temetőben erdész
hagyományok szerint vettek Tőle búcsút.

A Z ERDŐ S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G A . E l n ö k : dr. Sólymos
Rezső,
a mezőgazdasági tudomány
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme
René,
Budapest. — T a g o k : dr.
Balázs
István,
Budapest; Barátossy
Gábor,
Budapest; dr. Berdúr
Béla,
Visegrád; dr. Bondor
Antal,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, V e s z p r é m ; Cebe Z o í tdn, Szombathely; dr. Csötönyi
József, Budapest; Deák István, T a m á s i ; dr. Firbás Oszkár,
Sop
ron; Gáspár-Hantos
Géza, Budapest; dr. Göbölös
Antal, K e c s k e m é t ; dr. Herpay
Imre, a m e z ő 
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek
János,
Miskolc; Keszthelyi
Ist
ván,
Budapest; Király
Pál Budapest; dr. Királyi
Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa,
Budapest; Korbonszky
Kazimirné,
V á c ; Krümer
Antal, Pécs; Lőcsey
Iván, Budapest;
Mészáros
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, B u d a 
pest; Solymosi
József,
Budapest; Stádel
Károly,
G y ő r ; dr. Szepesi
László,
a mezőgazdasági
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt
István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László,
Szolnok; dr. Tóth
Sándor,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger.

