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Az OEE választmánya ülését 1983. április 29-én Budapesten, az MTESZ szék
házában dr. Herpay Imre elnök vezetésével tartotta. A választmány meghallgatta
dr. Királyi Ernőnek, a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala vezetőjének tájékoztató
előadását ágazatunk helyzetéről és feladatairól.
A nagy figyelemmel kísért és tetszéssel fogadott tájékoztatóért dr. Herpay Imre
elnök mondott köszönetet.
Az elnökség a Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaság új vezetőségében dr'.
Vetter Jánost elnöki és Teszár Tibort alelnöki tisztségében, továbbá az erdészettörténeti szakosztály új vezetőségében dr Hiller Istvánt elnöki, dr. Kovács Jánost
titkári és Oroszi Sándort ifjúsági titkári tisztségében megerősítette.

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL
Az
ERTI-csoport taggyűlést tartott.
Ezen Gerzsenyi Katalin csoporttitkár be
jelentette Bajdó Erzsébet helyi csoport
elnök lemondását nyugállományba vo
nulása miatt. Köszönetet mondott Bajdó
Erzsébetnek 10 éves elnöki tisztségében
kifejtett önzetlen, odaadó munkájáért és
átadta Király Pál főtitkár köszönőleve

lét, valamint a helyi csoport ajándékát.
A jelölőbizottság elnökeként dr. Pagony
Hubert ismertette a javaslatot, amelynek
nyomán a taggyűlés megválasztotta a he
lyi szervezet elnökének dr. Bondor An
tal főigazgató-helyettest.
*
A fásítási hónap, valamint a „madarak
és fák napja" alkalmából több helyről

Az erdők produktivitása emelésének egyik legfontosabb útja a gyorsan növő és
értékes egzóták termesztésbe vonása. A z Ukrajnában tenyésző egzóták közül a
lucfenyő és a szibériai vörösfenyő mellett a legnagyobb figyelem a csertölgy (Quercus cerris L., Q. austriaca Wild) elterjedését kíséri.
A külföldi — köztük magyar — szakirodalmi források alapján mutatják be a fa
fajt, kiemelve két, a termesztés szempontjából is előnyös tulajdonságát: a gyors
növekedést és a viszonylagos szárazságtűrést.
Erdős-sztyepp klímában, száraz termőhelyi viszonyok között tenyésző, 58 éves
cseres—kocsányos tölgyesben végzett törzselemzések azt mutatták, hogy a csertölgy
az átlagos magasság vonatkozásában 14%-kal, az átlagos mellmagassági átmérő
vonatkozásában pedig 32%-kal múlta felül a kocsányos tölgyet. A z átmérőnövekedés
közötti különbség 12—15 éves kortól szembetűnő. Bolgár és román megfigyelések
szintén megerősítették a csertölgy alkalmazásának előnyös voltát az erdős-sztyepp
klímában.
Kedvező morfológiai adottságai révén — elsősorban a levélzet felépítése és szí
nezete alapján — zöldövezeti és városfásításokhoz is ajánlják a fafajt.
(Lez. Hoz. 1982. 9. 47—48. Ref.: dr. Rédei K.)

kapott egyesületünk meghívást ankétok
ra, redezvényekre, így Hajdú-Bihar, Bor
sod-Abaúj-Zemplén, Győr-Sopron, Szol
nok, Vas, Pest, Somogy megyékből. Mi
vel a rendezvények sűrű egymásutánja
nem tette lehetővé részvételünket va
lamennyi helyen, ezen az úton köszön
jük meg a szíves meghívásokat.

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

Aranyosi

István

„ A gombászattal kap

csolatos rendeletek
Darai

Balázs

ismertetése",

„ A gombatermesztés

le

hetőségei",
SOPRONBAN:
Dr.

Igmándy

Zoltán

„Kocsánytalan

tölgyesek erdővédelmi problémái" cím
mel.
Űj tagfelvétel
Csontos
bánya.
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erdésztechnikus,

Telki

BUDAPESTEN:
Dr.
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Judit

„ A gombagyűjtés

és

-termesztés perspektívái",
Kapus

Istvánné

„ A gombák szaporo

dásának környezeti feltételei",
Dr.

Várhelyi

István

„ A hatékonyság,

termelékenység kérdései és lehetősé
gei az erdőgazdálkodásban",
GYŐRÖTT:
Dr.

Rumpf

János

„Műszaki

fejleszté

sünk időszerű kérdései, innováció az
erdőgazdaságban",
KECSKEMÉTEN:
Dr.

Rácz

Józsefné

„Belterületek

fásí

tása",
Majer

Antal

„Kecskemét zöldövezete",

Zsigmond

Géza

„Korszerűsített

üzemtervek kialakítása",
Dr. Bán István
„ A véghasználat gépe
sített optimalizálása",

Béla,

a bátaszéki

erdészet

vezetője, 50 éves korában, B a r a b á s F e 
renc,
volt pörbölyi erdészetvezető, 59
éves korában elhunyt. Személyükben ré
gi .egyesületi tagtársainkat, az erdőgaz
daság kollektívájának
köztiszteletben,
közszeretetben álló munkatársait vesztet
tük el.
Tóth

Ferenc

nyugalmazott munkaügyi

előadó, életének 62. évében, Sopronban
elhunyt. Kedves tagtársunkat a Tanul
mányi Állami Erdőgazdaság saját ha
lottjának tekintette.
Szeretettel és tisztelettel búcsúzunk dr.
Ecsedy

Sándor

erdőmérnök kollégánktól,

az erdőfeltárási szakosztályunk önzetlen
és fáradhatatlan aktivistájától, aki éle
tének 62. évében, Keszthelyen hirtelen
elhunyt.
Szentirmai

MISKOLCON:
Gáspár-Hantos

Halálozás

Sándor

erdész, a volt Pi

lisi Állami Erdőgazdaság nyugalmazott
áruforgalmi előadója, 86 éves korában
Budapesten elhunyt. A Farkasréti teme
tőben helyezték örök nyugalomra.

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 tudományok
(erdészet) doktora. Budapest: főmunkatárs: Jérome René, Budapest. T a g o k : dr. Balázs István,
Budapest: Bánszegi József, Kemeneepatak: dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, B u d a 
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest; Deák István,
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, K a p o s v á r ; Murányi
János,
Budapest; Rodek
Márton,
Lenti;
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Sods Kdroly,
Kecskemét; Stádel Károly, G y ő r ; dr. Szentkúti Ferenc,
Pécs; dr. Szepesi László,
a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest: dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István,
V á c ; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga
Béla, E g e r ; Vida László, Szeged.

