
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. 

AZ 1985. ÉV „CAROLUS CLUSIUS"- EMLÉKÉRMESEI 

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. 



Dr. Vass Anna a pécsi „Janus Panno
nius" Múzeum természettudományi osz
tályának muzeológusa, a Janus Panno
nius Tudományegyetem Tanárképző Ka
rának meghívott tanára. Tudományos 
munkája a mikrogombák rendszertaná
val, a Dél- és Nyugat-Dunántúl gom
bavilágának sok éves tanulmányozásá
val kapcsolatos. Ezt a munkát szerve
sen egészíti ki a múzeum természettu
dományi osztályán végzett mikológiái is
meretterjesztő tevékenysége. 

Mintegy 30 tanulmány szerzője, a „Du
nántúli Naplóban" eddig megjelent 33 
dolgozatát „A gombák különös világa" 
címmel, saját tusrajzaival illusztrálta. 

A Mikológiái és Faanyagvédelmi Tár
saság pécsi szakcsoportjának megalaku
lása óta vezetőségi tagja, aktív részese 
a szakcsoport rendezvényeinek. 

AZ 1985. ÉYI VÁNDORGYŰLÉS TANULMÁNYÚTJA 

A vándorgyűlés második napján autóbusz-karavánnal indul tak a küldöt tek 
és a népes vendégsereg a t anu lmányút ra . A Bükk-hegység legszebb tájain ka
nyargó útvonalon jó alkalom nyílt arra , hogy a házigazda Mártá i EFAG egy 
kis ízelítőt adjon sokrétű tevékenységéből. 

Az első szakmai látnivaló a madár távla tból is impozáns felnémeti fűrész
üzem volt. A modern gépekkel, berendezésekkel felszerelt új üzemi épületek, 
a légteret betöltő ha ta lmas silók, a nyújtózkodó-tekergő csőkígyók szövevé
nye, és az á ru té r példás rendje sejttették, hogy milyen erőfeszítés, mennyi öt
let, lelemény és m u n k a kell ahhoz, hogy a rönktéren lá tható gyenge minősé
gű alapanyag minden részéből hasznos t e rmék és gazdasági eredmény szüles
sen. E nagyüzem 50 000 m 3 gömbfát dolgoz fel évenként . A fűrészáru 20%-a 
kerül továbbfeldolgozásra. A hulladék, kéreg és fűrészpor teljes mennyiség
ben hasznosul közvetlen hőenergia, aprí ték és br iket t formájában. 

Nem kevésbé lá tványos az erdészeti üzemek központja sem. Öt hektárnyi , 
szépen parkosí tot t terüle ten helyezkedik el az egri erdészet, a gépjavító üzem, 
a műszaki erdészet, a gépgyártó üzem és az oktatási központ. Sajnos, idő 
h iányában a látott üzemek tevékenységéről, főbb jellemzőiről csak szóban 
kapha t tak tájékoztatást a t anu lmányú t résztvevői. 

A felsőtárkányi erdészet területén az egyes látnivalók között ju tot t idő 
arra , hogy az erdészet jellemző vonásairól is szó essék. Sokak számára hasz
nos példa lehet, hogy a 13 ezer hektáros erdészet erdőművelési munká i t — 
terület i munkaelosztással — két erdőművelési műszaki vezető i rányí t ja : hogy 
egy éve az erdészek pagony rendszerben dolgoznak, és hogy az erdészet fe
lére kiterjedő üzemi vadászterületen 4—500 nagyvad az éves t e r í t é k . . . 

A Bükki Nemzeti Pa rk kapuján á thaladva az Oldal-völgyi fe l táróútra ka
nyarodott a menet . Ez az út a feltárási tevékenységével mindig méltán büsz
kélkedő erdőgazdaság egyik legnagyobb vállalkozása volt. A 10 km hosszú út 
1970-ben készült és 10 millió Ft-ba került . A megmozgatot t földtömeg meg
ha lad ta a 100 ezer m 3 - t . A nehéz terepen merész ívekkel, szépen, hasznosan 


