
KIRÁLY PÁL 

az „Erdőgazdaság és Faipar" című szak
lap felelős szerkesztője. 

Három évtizedes szakmai pályafutá
sának kereken a felét, 15 évet, az erdő
gazdasági gyakorlatban töltötte mint er
dészeti műszaki vezető, erdészetvezető, 
majd főmérnök. Kedvelt munkaterülete 
az erdőművelés volt, erdészete terüle
tén az 1950-es és 60-as években több 
száz hektár erdőfelújítás, erdőtelepítés, 
erdőn kívüli fásítás, rontotterdő-átalakí-
tás és nevelővágás végrehajtását tervez
te és irányította. Emellett műszaki fel
adatokkal is foglalkozott. Vizsgázott 
vasútüzem-vezetőként, mintegy 60 km 

erdei vasút üzemelését felügyelte, illet
ve felújítását tervezte és irányította. Ré
szese volt vállalata fűrész- és lemezipa
ri fejlesztésének is. Vezetői munkaköré
nek jobb ellátása érdekében, 1967—69-
ben, a Mo.rx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem mérnök-közgazdász sza
kának elvégzésével erdészeti tudását 
friss, korszerű közgazdasági ismeretekkel 
egészítette ki. 

1970 óta szerkeszti az ERFA-t, amely 
elsősorban a szakmai középkáderek kö
rében kedvelt, olvasott lap. Különböző 
újságírói műfajokban írt szakcikkeinek, 
tudósításainak, riportjainak a száma már 
megközelíti a 800-at. 

Egyesületünknek 1955 óta tagja, 1958-
ban lépett be az Erdei Vasutak Szak
osztályába, 1963-ban az Erdészettörténe
ti Szakosztály egyik alapító tagja, 1967-
től 1971-ig pedig vezetője; 1968-tól az 
Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály tag
ja, 1967-ben választották meg az elnök
ség tagjává, 1971-ben pedig az egyesü
let főtitkárává. Egyesületünk centenáriu
ma alkalmából feldolgozta és megírta az 
OEE százéves történetét. 

Három évtizedes, sokrétű szakmai és 
önzetlen, gazdag egyesületi munkássá
gát ismerte el az elnökség a Bedő-díj 
adományozásával. 
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erdőmérnök, c. egyetemi docens, a Nyu
gatmagyarországi Fagazdasági Kombinát 
nyugalmazott főmérnöke. 

Munkássága jelentősen hozzájárult a 
Vas megyei erdők céltudatos javításához. 
Kiemelkedő tevékenysége a Farkaserdő 
gyertyános-tölgyes gazdálkodásának to
vábbfejlesztéséhez fűződik. Fegyelme

zettségével, következetességével, az új 
iránti fogékonyságával, magas szakmai 
igényével munkatársai körében nagy te
kintélyt vívott ki magának. 

Kiemelkedő volt tudományos munkás
sága is, példamutató a társadalmi tevé
kenysége. Megalapítója és titkára az 
OEE i:olt sárvári csoportjának, harcos 
elnökségi tagja az MTESZ Vas Megyei 
Szervezetének, lelkes társadalmi mun
kása a HNF Vas Megyei Környezet- és 
Természetvédelmi Bizottságának, nem 
utolsósorban pedig egyesületünk erdő
művelési szakosztályának, valamint ok
tatási és közművelődési bizottságának. 

Az elismerésre méltó szakmai, tudo
mányos és közéleti munkásságáért, me
lyet közel száz publikáció, előadás és 
közszereplés fémjelez, több alkalommal 
részesült kitüntetésben. Elnökségünk a 
magyar erdőgazdaság fejlesztése és az 
egyesület érdekében kifejtett, kimagasló 
munkásságát a KAÁN KÁROLY-emlék
érem odaítélésével ismeri el. 



C S A J A D O M O N K O S 

a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság nyugalmazott erdőművelési elő
adója. 

Országosan ismert, neves erdőművelő. 
A fehérnyár csemete magról történő ne
velésének úttörője, tapasztalatait már 
1948-ban publikálta. „A táji erdőműve
lés irányelvei" c. kiadvány alföldi köte
tének munkatársa volt, ahol 38 évi erdő
művelési tapasztalatait adta közre. Rác
kevétól Szegedig, 43 éven át vett részt 
közvetlenül vagy közvetve a Duna—Ti
sza közén több tízezer hektár erdő léte
sítésében. A fiatal erdészgeneráció ne
veléséből, szakmaszeretetének kialakítá
sából mindig részt vállalt. 

Egyesületünknek négy évtizeden át ak
tív tagja. Szakmai rendezvényeinken ma 
is részt vesz. Szellemének frissesége, 
szakmaszeretete, széles körű érdeklődé
se példa fiataljaink számára. 

MOLNÁR LÁSZLÓ 

a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság műszaki tanácsadója. 

Az erdőgazdálkodás számos pontján 
dolgozva, nagy szorgalommal és odaadás
sal végezte munkáját. Pályafutása alatt 
nagy gyakorlati tapasztalatra tett szert; 
fáradságot nem ismerve munkálkodott 
az erdő jobb megismerésén, s valameny-
nyi erdőgazdálkodási tevékenység jobbí. 
tásán, fejlesztésén. Kiemelkedő jelentő
ségű az erdőfeltárás terén végzett mun
kája, de maradandó többek között az ál
lománynevelésben és a fahasználat komp
lex gépesítésében végzett tevékenysége 
is. Az állományok növedék- és hozadék
szabályozásának terén tudományos szin
tű munkát folytat. Egész pályafutása 
alatt nagy gondot fordított az erdészeti 
dolgozók nevelésére, oktatására, életkö
rülményeik, közérzetük javítására. 
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BÁNYAI E N D R É N É 

gombaszakértő 

Bányai Endréné a gombaismerő-tanfo
lyamot az 1950-es években, kitűnő ered
ménnyel végezte el. Tizenöt éven át 
gombaszakértőként működött, legutóbb 
Budapesten, a Moszkva téren állt a gom
bagyűjtők rendelkezésére. Működése 
alatt rendkívüli buzgalommal, energiá
val végezte felvilágosító tevékenységét, 
számtalan esetben vette elejét az eset
leges gombamérgezéseknek. 

Egyesületi tevékenységét 1962-ben 
kezdte ,amikor is alapító tagja volt a 
mikológiái szakosztálynak. Ettől kezdve 
több éven át a szakosztály szervezőtit
kári feladatkörét látta el. Az egyesületi 
gombaismerő-tanfolyamok szervezője, le
bonyolítója és a gazdasági ügyek inté
zője volt. Munkásságát osztatlan elisme
rés kísérte. 


