
Az Országos Erdészeti Egyesület ez évi küldöttközgyűlését vándorgyűlésként, a 
Faipari Tudományos Egyesület kibővített elnökségi ülésével egybekötötten, 1983. 
augusztus 26-án 13 órai kezdettel Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem sport
csarnokában tartja. 

A vándorgyűlés programja: 

Augusztus 26., közgyűlés: 
Elnöki megnyitó. 
Főtitkári jelentés az Egyesület helyzetéről, munkájáról. 
Ellenőrző Bizottság jelentése. 
Egyesületi kitüntetések átadása. 
Megemlékezés az önálló magyar erdészeti felsőoktatás 175 éves történetéről. 

Tudományos ülésszak: szekcióülésekkel az egyetem tantermeiben (erdészet, faipar, 
vadgazdálkodás, geodézia). 

Augusztus 27.: Az Erdészeti és Faipari Egyetem ünnepi tanévnyitó egyetemi tanács
ülése az EFE Sportcsarnokában. 
Szakmai bemutatók a Sopron környéki erdőkben. 

A közgyűlésen egyesületünk tagságát küldöttek képviselik. 

Az OEE választmánya 1983. január hó 27-én, Budapesten, az MTESZ Székházban 
dr. Herpay Imre elnök vezetésével ülést tartott. 

Az elnöki megnyitót követően dr. Váradi Géza, az Erdészeti és Faipari Hivatal 
vezetőhelyettese „Innováció a fagazdaságban" címmel előadást tartott. Az átfogó 
elemzés után arra buzdított, hogy az egyesület, mint a szakma átfogó társadalmi 
szervezete, legyen 1983-ban az innovációs munka ösztönzője, pártfogója és tevékeny 
közreműködője. A nagy tetszéssel fogadott előadást követő vitában résztvett: dr. 
Csötönyi József, dr. Halupa Lajosné, dr. Kovács Jenő, Tóth István, dr. Szepesi Lász
ló, dr. Balázs István, dr. Káldy József, Fila József, dr. Erdős László, dr. Királyi 
Ernő, Pechtol István. 

Dr. Herpay Imre elnöki összefoglalója után a választmány a következő határoza
tot hozta: javasolja, hogy a helyi csoportok hozzanak létre innovációs bizottságo
kat. A bizottságok által készített amyagokat az OEE erdészeti gazdaságtani szakosz
tálya dolgozza fel. 

A második napirendi pontként a választmány megvitatta az OEE 1983. évi mun
katervét. A vitában felszólalt Fekete Gyula, Paulik István, Tóth István, Schmotzer 
András, Király Pál, dr. Halupa Lajosné, Pechtol István, dr. Juhász Miklós, dr. Her
pay Imre, Fila József. A választmány a munkatervet jóváhagyta. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály ülése az 1983. évi munkaterv végrehajtásának 
megszervezése keretében kiemelten foglalkozott a társadalmi akciók szervezése, az 
erdőtelepítések és fásítások végrehajtása és fenntartása témakörrel foglalkozó mun
kabizottság feladatával. Tovább kívánják szélesíteni a tagok tevékenységi területén 
az erdőtelepítések körét. Ennek érdekében elsősorban az ifjúság bevonásával az is
kolaerdők létrehozását szorgalmazzák. A nyári úttörőtáborozások során erdőtelepíté-



sek és fásítások ápolási munkáihoz társadalmi munkát szerveznek. Figyelemmel kí
sérik a társadalmi erőből létrehozott erdősítések és fásítások fenntartását, a HNF 
helyi szerveivel együttműködve. Az ülésen értékelték az 1982. évi külföldi utazáso
kat, levetítették az azokon készített diafelvételeket. A következőkben az Észak-
Amerika nemzeti parkjairól szóló diavetítéses élménybeszámoló második részét 
hallgatták meg a résztvevők Hegedűsné Lővey Ilona előadásában. 

A szerkesztő bizottság első negyedévi ülését a MÉM Erdőrendezési Szolgálatánál, az 
erdőrendezési szakosztállyal együtt tartotta. Házigazdaként dr. Csontos Gyula igaz
gató köszöntötte a megjelenteket és örömének adott kifejezést afölött, hogy a lap 
újabban erőteljesen foglalkozik erdőrendezési témákkal. Dr. Sólymos Rezső szerkesztő 
bizottsági elnök megnyitójában elsőnek is megemlékezett dr. Káldy József profesz-
szornak, a bizottság egyik legrégibb és rendkívül tevékeny tagjának váratlan el
hunytáról. A bizottság néma felállással tisztelgett emlékének. 

A laptervek összeállítása során a bizottság tudomásul vette az, 5. szám nyomdába 
adott anyagának összeállítását, majd Bedő Tibor igazgató benyújtotta a 6. számra 
előirányzott kéziratokat az ERFA 30 éves jubileumával kapcsolatban. A 8. szám lap
tervét a bizottság a rendelkezésre álló kéziratokból állította össze, a 7. számot pedig 
az egyetem jubileumi anyaga részére tartotta fenn azzal, hogy a kéziratokat legké
sőbb április végére kéri. 

A lapbírálat során Gáspár-Hantos Géza mint szakosztályvezető ismertette az erdő-
rendezési szakosztályban összegyűjtött megnyilatkozásokat. Általában elismerőleg 
szóltak a lap színvonalát, fejlődését illetően, helyeselték a vitakezdeményezéseket, a 
sok prognosztizálás helyett szivesebben olvasnának többet a „ma mit kellene?" kér
déséről. A hasonló alkalmakkor gyakran elhangzó, de objektív nehézségekkel álta
lában mentett észrevételek között figyelemre méltó volt a kifogás a különböző ren
dezvények szerintük túlzottan bő tárgyalását illetően. Ez megítélésük szerint sok 
helyet vesz el jelentősebb megnyilatkozások elől. Pályázatot javasoltak az év leg
sikeresebb cikkére, Körtvélyesi György külön kérte a lapforgalmazás megjavítását, 
dr. Bán István az idős szakemberek megszólaltatását javasolta. 

A szerkesztő bizottság legközelebbi ülését június 9-én, kihelyezve Szentgotthárdon 
tartja. 

A helyi csoportok életéből 

A kaposvári csoport Vezetőségi ülésén 
Choma Zsolt titkár beszámolt az 1982. 
évi egyesületi munkáról. Megállapította, 
hogy a csoport kisebb eltérésekkel, de 
összességében teljesítette munkatervét. 
A z egyesületi munka a megyében élénk 
és szervezett. A termelőszövetkezeti szek
torban is élénkül a szervezeti élet. A 
csoporton belül tsz-szakcsoport alakítását 
tervezik. Beszélt a gondokról is, a pénz
ügyi nehézségekről, majd ismertette azt 
a törekvést, hogy takarékossági okokból, 
viszonylag kevesebb embert mozgatva, a 
rendezvényeket az erdőgazdaság terüle
tén decentralizáltan fogják a jövőben 
megtartani. 

Kozma Ferenc, a csoport elnöke alap
vető kötelezettségként jelölte meg az ál
talános takarékosságot a rendezvények 
színvonalának, hatékonyságának fenn
tartása mellett. Kevesebb, de átfogóbb, 
súlyozottabb téma előtérbe helyezése mel
lett foglalt állást azzal, hogy a tanul
mányutakra, tapasztalatcserékre nagyobb 
gondot kell fordítani. 

A szegedi csoport taggyűlését Vida 
László, a csoport elnöke nyitotta meg. 
Ezt követően Czene Barnabás titkár be
számolt az 1982. évi munkáról, melynek 
vitája után előterjesztette megvitatásra 
az 1983. évi munkatervet. 

Az egyesületi törzsgárda-jelvények át
adása után dr. Sólymos Rezső nagy ér
deklődéssel kísért előadást tartott a 
spessarti tölgyesekről. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN 
Rakonczay Zoltán „Nemzeti parkok a 
nagyvilágban", 
dr. Sólymos Rezső „Az erdőművelés a 
második évezred küszöbén", 
Király Pál „Erdőgazdálkodásunk néhány 
biológiai problémája", 
Vidovszky Ferenc „Mikrobiológiai szak
irodalom ismertetése", 
dr. Rimóczy Imre „ A tintahalgomba (An-
thurus archeri) előfordulása Magyaror
szágon". 

VESZPRÉMBEN 
Gáspár Hantos Géza „ A korszerűsített 



üzemtervek tartalma és megjelenítése", 
Szabadhegyi Lajos „Erdőleltározás Laosz
ban" címmel. 

Üj tagfelvétel: A barcsi erdészeti szak
munkásképző iskola tanári karából: Lu
kács Ferenc, Bagossyné Kavalecz Erzsé
bet, Hernigl József, Takács Sarolta, Hor
váth Ferenc, Malgay Viktor, Balogh Im
re László, Lollok Béla, Cseresnyés Gé
za, Tálosy György, Nagy Károly; tanu
lóiból: Szárszó Tibor, Csép György, Drá
vavölgyi Gábor, Lovascher István, Peti 
József, Harag Tamás, Lurcza István, 
Tóth Attila, Drüszler Árpád, Tarlósi Haj
nalka, Kismarton Zsolt, Fehér József, 
Stádinger János, Becze Tamás, Bunye-
vác Róbert, Cseresnyés Zoltán, Gutpin-
tér László, Máté Róbert, Máté Zoltán, 
Molnár Szilárd, Ozorai András, Rontó 
Róbert, Szép Csaba, Török Csaba, Bakó 
Imre, Bertók Béla, Elblinger Ottó, Fucs-
kár Gábor, Golubics István, Halász Mik
lós, Kasza Béla, Kimpf Magdolna, Nagy 
Endre, Perjás Béla, Péter Csaba, Ko
vács Gyula, Somfalvi József, Varga Je
nő, Wéber László, Merk István, Magyar 
Ferenc lépett az egyesület tagjai közé. 
Továbbá: Bata Sándor autóközlekedési 
technikus, Monor; Földes Attila villamos 
üzemmérnök, Szolnok; Gáli József er
désztechnikus, Örkény; Kis Árpád er
désztechnikus, Dabas; Kontra Levente 
mezőgazdasági gépészmérnök, Szolnok; 
Tamási Tihamér erdésztechnikus, Mag
lód; Urbán Béla erdésztechnikus, Nagy
kőrös; Bárányi József erdésztechnikus, 
Mende; Czakó Imre erdésztechnikus, Be-
senyszög; Főidényi Pál erdőmérnök, Tör
tei; Kormos Lajosné kertészeti technikus, 
Szolnok; Kucker József erdésztechnikus, 
Nagykőrös; Nemes László erdőmérnök, 
Nagykőrös; Pásztó Mihály erdőmérnök, 
Jászberény; Raskó Lóránd mezőgazda
sági gépész üzemmérnök, Szolnok; Mol
nár Ákos agrármérnök, Budakeszi; Du-
dok Jánosné étterem vezető, Budakeszi; 

Galgóczi Kázmérné tanár, Nagykovácsi; 
Farkas Péter erdésztechnikus, Réde; Ha
tár Csaba erdésztechnikus, Oroszlány; 
Kársai Tivadar erdésztechnikus, Császár; 
Keszi Csaba erdésztechnikus, Nyergesúj
falu; Kovács János erdésztechnikus, 
Csákvár; Németh Zsolt faipari technikus, 
Csákvár. 

Halálozás 

Gösswein Lajos vasdiplomás erdőmér
nök 95 éves korában Debrecenben el
hunyt. Brassóban született 1887-ben. 1911 
—1919 között a zágrábi erdőigazgatósá
gon, majd 1923-ig a Földművelési Mi
nisztériumban Kaán Károly mellett dol
gozott. Ezután a füzérradványi hitbizo
mányi uradalomba kapott meghívást, 
ahol az erdőgazdaságok ügyeinek intézé
sével, majd a pálházai ipartelep léte
sítésével bízták meg. Szakmai tevékeny
ségének főbb eredményei: a pálházai 
fűrészüzem, gépműhely, villamos erőmű 
tervezése és építése. Az erőműnek kö
szönhetően Pálháza és néhány további 
hegyközi község az ő közreműködésével 
országosan az elsők között kapott vil
lanyt. Nagy szerepe volt az 1980-ban fel
szedett, és azóta sok vitát kiváltó 27 km 
hosszú Füzérkomlós—Sátoraljaújhely kes-
kenyvágányú vasút építésében, amely 
több mint 50 éven át szolgálta a „Hegy
köz" 17 településének lakóit és az erdő
gazdasági teherszállítást. A felszabadu
lás után, 1962-ben bekövetkezett nyugdí
jazásáig a Hajdúbihari Állami Építővál
lalat műszaki osztályán dolgozott, mint 
tervező kalkulátor. Itt is eredményesen 
kamatoztatta elméleti és gyakorlati mű
szaki ismereteit, amit több elismerő ki
tüntetéssel is honoráltak.-

Erdész pályatársai közül munkáját leg
többen már csak az örök vadászmezők
ről értékelhetik, de akik még élnek, és 
együtt dolgozhattak vele, elismerőleg 
adóznak nagy műszaki tudásának. 

A Z ERDŐ S Z E R K E S Z T Ő 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. 




