
F E L H Í V Á S 

1983-ban az erdészeti felsőoktatás és a faipari mérnökképzés megindulásának 175., 
illetve 25. évfordulója alkalmából emlékkönyvet tervezünk kiadni 

„Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... I í . " 

* címmel. Emlékkönyvünk a következő tanulmányokat, kimutatásokat tartalmazza: A 
rektori előszó után az erdészeti felsőoktatásunk fejlődését a korszakok tükrében mu
tatjuk be. Ezt követően az „Alma Mater a reformok és a nagy változások időszaká
ban" címmel 1895—1919. közötti időszak történetét elevenítjük fel. Az erdő- és faipari 
mérnökképzés utolsó évtizedeinek története mellett a könyvben helyet adunk a föld
mérő üzemmérnök-képzés 1972. évi megindításának is. 

A könyv táblázatosan tartalmazza az 1969. óta végzett erdő- és faipari mérnökök, 
.faipari üzemmérnökök, földmérő- és földrendező üzemmérnökök, valamint a szakmér
nökök névsorát. Ugyanígy közöljük tiszteletbeli doktoraink, címzetes egyetemi taná
rainak, decenseink, műszaki doktoraink neveit. Megemlékezünk elhunyt oktatóinkról 
is. Emlékkönyvünk a történeti részt tekintve szervesen kapcsolódik a hasonló című, 
1969. évi kiadványhoz. A megjelenés tervezett időpontja 1983. augusztus. Előzetes kal
kuláció szerint a könyv ára 250,— Ft. 

Kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy előzetes igénybejelentéseiket 1983. március 31-ig 
szíveskedjenek a helyi csoportok titkárain keresztül, vagy egyénileg a következő cím
re megküldeni: 

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM Rektori Hivatala, 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE ELNÖKSÉGE 

Kérjük az Esztergomi Erdészeti Szakiskolában 1948-ban végzett 
hallgatók jelentkezését a 35 éves találkozó megszervezése érdekében. 

Cím: Sólymost Antal 
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A szociálpolitikai bizottság Budapesten ülést tartott. Heinczinger Béláné előadást 
tartott a Vértesi EFAG fiatal műszaki értelmiségi dolgozóinak helyzetéről, majd megvi
tatták dr. Csótónyi József MÉM EFH főelőadó és Barkóczy István előadása alapján 
az erdőművelés szociális problémáit. A vita után dr. Halupáné dr. Crósz Zsuzsa, 
a bizottság vezetője tájékoztatta a jelenlevőket az 1983. évi munkaprogramról. 

Az erdészettörténeti szakosztály budapesti ülésén meghallgatta dr. Gerevich 
László: „Cisztercita kolostor a középkori pilisi királyi erdőben", Nádai Gyula: „ A 
népi erdőgazdálkodás hagyományai a Bükk-hegységben", dr. Nagy Domokos Imre: 
„Inkey Pál, egyesületünk egykori elnökének élete és működése" c. előadásokat. Ezt 
követően dr. Csőre Pál szakosztályvezető értékelte az 1982. évi működést és tájé
koztatást adott a további tervekről. 

A műszaki fejlesztési bizottság Jablonkay Zoltán, elnökletével ülést tartott. Ezen 
Ipsits Lajos, az ERFATERV főosztályvezetője vitaindító előadást tartott az állóesz
közgazdálkodásról, majd megbeszélték az 1983. évi munkatervet. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály ülésén Mészöly Győző szakosztályvezető, érté
kelte az 1982. évi munkát, majd meghallgatták Hegedűsné Lővey Ilona diavetítés
sel egybekötött élménybeszámolóját Észak-Amerika nemzeti parkjairól. 

A helyi csoportok életből 

A budapesti MÉM-csoport „Mecseki 
délutánt"-t szervezett. Csanádi Béla, a 
Mecseki EFAG igazgatója ismertette az 
erdőgazdaság sokoldalú tevékenységét 
Nigriny Zoltán kiváló minőségű diaké
peinek kíséretében. Tóth Aladár, a pé
csi csoport titkára tájékoztatást adott az 
ottani egyesületi életről és ugyancsak 
mecseki diaképes sétát mutatott be. 

A budakeszi csoport taggyűlésén 
Waliczky Lászlóné, csoporttitkár érté
kelte az 1982. évi munkát és ismertette 
a következő évi munkatervet. Ezt kö
vetően Fekete Csaba fegyverműhely ve
zető „Vadászfegyver- és lőismeret" cí
men tartott előadást diaképekkel, áb
rákkal, fegyverekkel, lőszerekkel illuszt
rálva. 

A győri csoport a munkatervében há
rom különböző időpontra beállított elő
adást összevonva tárgyalta meg a fa-
termesztés, fanövedék fokozásának le
hetőségeit. Előadók voltak: dr: Bondor 

Antal MÉM EFH i öosztályvezető, dr. Tóth 
Béla ERTI állomásigazgató és dr. Sze-
merédy Miklós a Felsőtiszai EFAG osz
tályvezetője. A taggyűlésen Pechtol Ist
ván csoporttitkár beszámolt az 1982. évi 
munkáról, majd vita során alakították 
ki az 1983. évi munkatervet. 

A kecskeméti csoport nyugdíjas talál
kozóján a megjelentek először a nyár-
jasi erdészetben akác véghasználatot, 
állományátalakítást tekintettek meg, 
majd Lakitelek-Tőserdőn hosszabb erdei 
sétát tettek különféle korú állományok
ban. A tőserdei erdőgazdasági üdülőben 
Nagy Béla igazgatóhelyettes az erdő
gazdaság helyzetéről, Kovács Zsigmond 
VSZB titkár a szociális kérdésekről, 
Sípos Sándor csoporttitkár az egyesü
leti munkáról beszélt, megemlékezve az 
év alatt elhunyt öt tagtársról. A szak
mai programot követő baráti beszélge
tés során a nyugdíjasok részéről Ma
gyar András erdész mondott köszönetet 
a találkozó megrendezéséért. 



Üj tagfelvétel: 
Csontos István erdőmérnök, Kapuvár; Kuslics Fe

renc erdésztechnikus. Fertőendréd. 

Halálozás 
Ungor Lajos erdésztechnikus életének 43. évében tra
gikus körülmények között elhunyt. Az erdészeti tech
nikumot 1959-ben Szegeden végezte. Pályafutását a 
Békés megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte mint 
kerületvezető, majd fásító erdész. 1968-ban a gyulai 
erdőfelügyelőséghez került mint erdőfelügyelő. Beteg
sége miatt 1975-ben nyugállományba kényszerült. Az 
egyesületi munkában mindig örömmel vett részt. Szü
lőfalujában, Sarkadon kísérték utolsó útjára. 

A nagykanizsai csoport a baki erdészet 
területére tapasztalatcserét szervezett. 
Bemutatásra kerültek a rendelkezésre 
álló talajelőkészítő gépek. Értékelést 
Szabó Béla és Horváth Ernő tartott. 

A pécsi csoport erdész lövészversenyt 
szervezett négy előgyakorlat után. I. he
lyezést Csönge Károly (Árpádtető, 15 ta
lálat), Il-at Miklós Gábor (Vajszló, 14 
találat) és IH-at, Dékány Tamás (Kis-
vaszar, 13 találat) ért el. Lövészetvezető 
Tóth Aladár csoporttitkár volt. 

A szegedi csoport kétnapos tapaszta
latcsere látogatáson fogadta az eszéki 
erdőgazdaság küldöttségét. A vendégek 
tájékozódtak a Dél-Alföldi EFAG gaz
dálkodási körülményeiről. Az ásotthalmi 
és szegedi erdészet területén a fakiter
melés és anyagmozgatás gépesítését ta
nulmányozták. Rövid látogatást tettek a 
szegedi falemezüzemben is. 

A csoport vezetőségi ülésén Czene 
Barnabás titkár beszámolt a két ülés 
között végzett munkáról, majd a koráb
ban kiadott előadói címjegyzék alapján 
összeállították az 1983. évi előadás-ter
vet. 

A zalaegerszegi csoport tanulmányutat 
szervezett a Bakonyba. Megtekintették 
a zirci arborétumot, az ottani neveze
tességeket, Herend környékén út- és 
közterületi fásításokat tanulmányoztak, 
befejezésül megnézték a porcelán-mú
zeumot. 

Az MTESZ Vas megyei Szervezetének 
Végrehajtó Bizottsága ülést tartott a 
Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kom. 
binátnál és ezen tájékozódott a szombat-
neiyi csoportunK múmiájáról. Szele Fe
renc összekötő véleménye és a csoport 
beszámolója alapján megállapította, hogy 
ez a munka kiemelkedő helyet foglal 
el az erdészet életében és dicséretben 
részesítette a helyi csoportot. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 
Pécsett 

Tokody Mihály: „A kerületvezető és 
műszaki vezető kulcsszerepe a mun
kaszervezésben". 

Szegeden 
Gémesi József: ..Az erdőgazdálkodás, 
elsődleges faipar hosszútávú fejlesz
tése". 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora. Budapest; főmunkatárs: Jerome René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák Ist
ván, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Sopron; dr. Kecskés 
Sándor, a műszaki tudományok doktora. Budapest; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál. 
Budapest: dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, 
Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




