Rendezvénynaptár
1989. IV. NEGYED
OKTÓBER:
4. Oktatási és közművelődési bizottság
Üzemek szerepe a szakmunkásképzésben
4— 5. Erdőfeltárási szakosztály
Kucsera István: A Börzsöny-hegység erdőfeltárásának
helyzete, annak fejlesztési elképzelései és lehetőségei
12. Vértesi csoport
Csicsai Sándor: Magtermelő állományok védelme vadvédelmi
kerítésekkel
12—13. „Erdők a közjóért" szakosztály
Szerencs, Tokaj, Regéc közjóléti fejlesztésének tapasztalatai

Miskolc
Technika Háza
Balassagyarmat
IEFAG
Tatabánya

Szerencs
BEFAG

18. Erdőrendezési szakosztály
Budapest, ERSZ
Az újraszerkesztett grafikus faterméstáblák
és az erdőművelési nomogramok alkalmazásának lehetőségei
19. Nógrád megyei csoport
Dr. Kőhalmi Tamás: Az erdő- és vadgazdálkodás
kapcsolatának időszerű kérdései

Balassagyarmat
IEFAG

20. Erdőhasználati szakosztály
Sopron, EFE
Gólya János—Mihály Sándor: Hazai és küldföldi új fahasználati
technológia és technikai eredmények bemutatása
20. Erdőművelési szakosztály
Boda Katalin: Erdészeti szaporítóanyag-termesztés
és -forgalmazás

Budapest, OEE

26. Soproni csoport
Iván, erdészet
Haller János: Vadászerdők helyzete
— Elektronikai koordinációs bizottság
Budapest, OEE
Szoftverbörze
— Mátrafüredi csoport
Mátrafüred,
Dr. Király László: Számítástechnika az erdőgazdálkodásban, szakközépiskola
— Mátrafüredi csoport
Mátrafüred,
III. mátrafüredi erdésznap
szakközépiskola
— Nyíregyházi csoport
Nyíregyháza
Dr. Sólymos Rezső: Az erdészeti termelésfejlesztés
FEFAG
feladatai és lehetőségei
— Budapesti tsz-csoport
Budapest
Termelőszövetkezeti erdészeti szakemberek feladata
az erdőgazdálkodási társulásban

— Csongrád megyei csoport
Dr. Sólymos Rezső: Az erdészeti termelésfejlesztés
feladatai és lehetőségei

Szeged, DEFAG

NOVEMBER:
11. Vadgazdálkodási szakosztály
Erdészettörténeti szakosztály
Mátyás király és korának vadászatai —
A nagymarosi vízlépcső erdészeti hatása
15. Debreceni csoport
Dr. Bán István: A számítógépes adatfeldolgozás,
erdőtervek aktualizálása gépi úton

Visegrád, P A E S

Debrecen
FEFAG

24. Erdőművelési szakosztály
Varga Béla: Aktuális erdőművelési problémák

Budapest, OEE

28. Országos Erdészeti Egyesület
A fagazdaság vertikális integrációjának jelene és jövője
— Rendszerszervezési szakosztály
Erdőállomány-adattár kialakítása és aktualizálása
— Budakeszi csoport
Szobó Zoltán: Etiópiai élménybeszámoló
— Egri csoport
Aktuális közgazdasági problémák
— Tamási csoport
Fahasználati tapasztalatcsere
— Veszprémi MÉM-csoport
Az erdő- és vadgazdálkodás aktuális kérdései
— Csongrád megyei csoport
Dr. Polner Antal: Csongrád megye erdészeti története

Budapest, OEE
Budapest, OEE
Budakeszi,
erdészet
Eger, MEFAG
Tamási
GyEVG
Veszprém, EF
Szeged, DEFAG

DECEMBER:
12. Nemzetközi kapcsolatok bizottsága
A nemzetközi kapcsolatok értékelése (1985—89)
— Tamási csoport
A vállalatvezetés elképzelései a követendő stratégiáról
— Budapesti MN-csoport
Tapasztalatcsere

Budapest, OEE
Tamási, GyEVG
Uzsa, erdészet

A rendezvényekkel kapcsolatos további felvilágosítást (dátum, hely, időpont stb.)
a szakbizottság-, szakosztályvezetők, illetve a helyi csoportok titkárai adnak.

Az elnökség 1989. június 19-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök vezetésével
ülést tartott. Az első napirendi pontként meghallgatta Szanati László igazgató tájé
koztatóját a szombathelyi Vas megyei fagazdasági napok és az OEE közgyűlése
előkészítő munkájáról, ezt megköszönve tudomásul vette. A második napirendi
pont az egyesületi kitüntetések díjbizottsága értékelését vitatta meg dr. Bondor
Antal előterjesztésében. Az elnökség mélyreható vita után titkos szavazással döntött az 1989. évi „Bedő Albert"-, „Kaán Károly"- és a „Carolus Clusius"-emlékérmek
odaítélésében. A harmadik napirendi pont szerint dr. Balázs Istvánnak, a termelő
szövetkezeti szakosztály titkárának írásos, majd szóbeli kiegészítő eltőerjesztése
alapján ..Egyesületi munka a termelőszövetkezetekben" témaköri összeállítását vi
tatta meg. A gondos előkészítéssel, az észrevételekkel és javaslatokkal kiegészített
tájékoztató mély benyomást keltett az elnökségben, és lényegében kijelölte azt az
utat, amelyet megújulásként a termelőszövetkezeti egyesületi munkában, az ott
dolgozó szakembereink, tagtársaink szorosabb bevonásával követnünk kell. Az el
nökség a tájékoztatóért őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki. A vitában részt
vettek: dr. Váradi Géza, Schmotzer András, dr. Andor József, dr. Csötönyi József,
dr. Király Pál, dr. Anda István.

Á gazdaságtani szakosztály vállalatok gazdasági vezetői bevonásával ülést tartott.
Bevezetőül Gémesi József és Illyés Benjámin tájékoztatást adott az OEE vezetőségi
ülésein elhangzottakról. Fő napirendként az erdőfenntartási járulék elvonásának
és az erdőfelújítás finanszírozásának fejlesztésére irányuló vitaanyag szerepelt.
Gémesi és Illyés rövid összefoglalója után a résztvevők között aktív véleménycsere
alakult ki. A vitában részt vettek: Ott János, Kerékgyártó Béla, Tácsik Mihály. Veze
Andrásné, Antal Ernő, Tóth Imre, Nagy Béla, Lett Béla és Zelnik István.
Teljes egyetértés volt a következő kérdésekben:
— A központosított erdőfenntartási alapra a tulajdonviszonyoktól függetlenül, az
erdők újratermelése érdekében, továbbra is szükség van.
— A jelenleginél differenciáltabb, normatív jellegű elvonást kell bevezetni. Át
menetileg a jelenlegi rendszer minél kevesebb munkával járó pontosabbá té
telét kell elvégezni.
— Az erdőtelepítési egységárak rendezése elkerülhetetlen.
A legfontosabb vitatott kérdések:
— Az erdő köztulajdon jellege. Ezen belül egyetértés volt abban, hogy az állami
erdőket a jelenlegi kezelési viszonyokban kell tartani. A tulajdonformától füg
getlenül, a központosított Erdőfenntartási Alapot fenn kell tartani. Felmerült
a vagyon- és hozamkezelés elválasztásának szükségessége.
— Vitatott a saját alapanyag és az analitikus nyilvántartás egységesítésének le
hetősége. A többség az ERTI-t bízta meg az alapanyag reális árának egysé
ges meghatározásával.
— Néhány hozzászóló az erdőrészletenkénti tőár kivetését megoldhatatlannak tar
totta.
— Egyesek az erdőművelési egységárak további differenciálását javasolták. A ter
mesztési periódus gazdasági eredményét az egységárakba beépíteni nem min
denki tartotta célszerűnek. A minőségi munka felárral történő jutalmazása
is felmerült a javaslatok között.
— A szektorsemlegesség értelmezésében is eltérő vélemények fogalmazódtak meg.
Az elvonás és a teljesítmény elismerésének módszere elvileg egységes kell, le
gyen, a konkrét, számszerű értékek a felső szintű döntéstől függhetnek. A
tulajdonviszonyok kiéleződése a számszerű értékek különbözőségét indokolják.
A szakosztály következő ülését egy vállalat közgazdasági munkájának tanulmá
nyozására, az eredmények és problémák megbeszélésére kívánja megszervezni.

*
Az erdőfeltárási szakosztály ülését Nyíregyházán, a Felsőtiszai EFAG-nál tar
totta. Az erdőgazdaság részéről Frankó János műszaki igazgató, a helyi csoport tit
kára köszöntötte a résztvevőket, rövid átfogó tájékoztatást adva az erdőgazdaság
gazdálkodási feladatairól és célkitűzéseiről. Németh Gábor fahasználati osztályve
zető-helyettes az erdőgazdaságnál megtalálható fahasználati és anyagmozgatási vi
szonyokról és alkalmazott hosszúfás technológiáról tartott ismertetést. Az első nap
bemutatásra került a nyíregyházi erdészeti gépjavító állomás, a KÉV orosi asz
faltkeverő telepe és a baktalórántházi erdő. Másnap a résztvevőknek bemutatták a
guthi erdészetnél az erdészeti bekötőutat, a síkvidéki nyárfakitermelés és faanyag
mozgatás technológiáját, majd Erdőspusztán a „feltáró" panorámautat, az üdülő
gazdálkodást és annak berendezéseit.
A szakosztály 75. születésnapjáról megemlékezve, köszöntötte volt szakosztály
vezetőjét, dr. Pankotai Gábort. Az ülésen részt vett dr. Herpay Imre, az OEE el
nöke, és az erdőfeltárást végző hegyközi, pálházi, mikóházi és füzérkomlósi mező
gazdasági termelőszövetkezetek képviselői is. Az ülést és annak programját Frankó
János nagy gonddal és szakértelemmel készítette elő és szervezte meg Szabó József,
Kozma Károly, Bartucz Péter és Pataki Károly erdészeti igazgatók hatékony közre
működésével.

*

A Magyar Biológiai Társaság, egyesületünkkel közösen, nagyszabású nemzetközi
tanácskozást rendezett az erdőpusztulás biológiája tárgyában. Felvonult ezen elő
adóként a biológusok részéről 15 fő, részünkről összesen 13. Utóbbiakból 9 az ERTI
és 1—1 az ERSZ, illetve az FKI színeiben. A nemzetközi jelleget Jugoszláviából hat,
Ausztriából és Romániából egy-egy személy adta.

A kétnapos tárgyalás során az előadásokban és a számos hozzászólásban ren
geteg kérdés merült fel, ismeretek és vélemények mozaikkockáinak egész tömegét
kaphatttuk, de ezeknek hasznos összeállítása még várat magára. Megkísérelt öszszegezések merőben eltérőek, mindegyik védhető és ugyanúgy támadható. Mindezek
alapján az, ami bennünket legjobban érdekelne — a védekezés lehetősége — még
teljesen ismeretlen. Áll ez elsősorban a kocsánytalan tölgyre, még megbetegedésének
nevezéktana (hervadás, ágelhalás, pusztulás stb.) is tisztázatlan.
Mindezek ellenére rendkívül hasznos volt a tanácskozás megrendezése. Fel
hívta a figyelmet a megoldás multidiszciplináris és multifaktoriális közelítésének
feltétlen szükségességére. Erdészek, biológusok szorosabb együttműködésének elke
rülhetetlenségére. Ez csendült ki dr. Pagony Hubert zárószavaiból is. A tanácskozás
résztvevői a harmadik napon Varga Béla erdőművelési osztályvezető kalauzolásával
a Mátrában tettek tanulmányutat, ezen remélhetőleg sikerült a biológusokat köze
lebb hozni az erdei ökoszisztémához. A rendezés súlyos munkáját egyesületünk ré
széről dr. Marjai Zoltánné, ügyvezető titkár látta el.

*
Erdésztársadalmunk nagy megnyugvással vette tudomásul, hogy az erdőkről és
vadgazdálkodásról szóló, 1961. évi VII. törvény módosítására vonatkozó MÉM-előterjesztést az Országos Erdészeti Egyesület javaslatára, az Országgyűlés levette az
1989. május 30-i ülése napirendjéről. Ezúton is őszinte köszönetünket fejezzük ki
megértő támogatásáért a T. Háznak, az országgyűlési képviselőknek és közülük is
különösen WeibI Elemér erdőmérnök, erdészetvezető és dr. Tóth János MTESZ-főtitkár országgyűlési képviselőknek, akik felszólalásukkal határozottan mellénk áll
tak, védve az erdőgazdálkodás nemzeti érdekeket garantáló tervszerűségét.

*
A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL
A Győr-sopron megyei tsz-csoport
gazdag szakmai programmal, helyszíni
bemutatókkal,
előadásokkal
rendezte
meg az 1989. évi szakmai továbbképző
tanfolyamát június 14—16-án. A rendez
vényt színesítette többek között egy
„kerekasztal-beszélgetés", amelyen
né
hány megyei országgyűlési képviselővel
beszélgettek az
mgtsz-erőgazdálkodás
érdekérvényesítési lehetőségeiről a meg
újítás előtt álló erdészeti, ill. vadgaz
dálkodási jogszabályok kapcsán. A klub
foglalkozásra tervezett „Micsoda az em
ber?" szakmai-etikai sorozat elé néhány
gondolatot BoZZa Sándor erdészeti fel
ügyelő, a helyi csoport titkára fűzött.
A rendezvény keretében Németh Ferenc,
a heiyi csoport alelnöke és dr. Madas
András ny. miniszterhelyettes, erdész
pályájuk erkölcsi vezérelveit, értékrend
jét ismertették és válaszoltak a feltett
kérdésekre. BoZZa Sándor megemlékezett
az országos gyászünnepség kapcsán az
elmúlt 40 év áldozatairól. Stádel Károly,
az OEE alelnöke az OEE elmúlt fél évi
tevékenységének, szakmai-érdekvédelmi
harcainak főbb eseményeit és sikereit
ismertette.
A csoport hatfős delegációja Nagymartonban felvette a kapcsolatot mind a
burgenlandi egyesülettel, mind a nagy
martom erdőbirtokossági társulással. A
program szervezője és levezetője
Fr.
Prandl volt, a nagymartoni erdőbirto

kosokat nyolcan képviselték, köztük a
társulás főnöke is, továbbá jelen volt a
körzeti erdőfelügyelő és látogatásával
megtisztelte a csoportot Oíto Herditsch,
a Landesregierungtól. Az egész napos
szakmai programot 2—3 órás beszélgetés
követte a társulás szervezetéről stb. A
viszontprogram tervezett időpontja au
gusztus 24.

*
A nagykanizsai csoport a Balaton
felvidéki EFAG területére tanulmány
utat szervezett. A tanulmányút első ál
lomása a zalahalápi
panelparkettagyár
volt. A résztvevők megtekintették a je
lenleg üzemelő gépsort, majd előadást
hallgattak meg a rekonstrukcióról.
A
helybéli kollégák számításokkal bizonyí
tották a továbbfeldolgozás és készter
mékgyártás
eredménynövelő
hatását
olyan helyzetben, amikor a fakiterme
lés már nem növelhető. A látogatás kö
vetkező állomása a franciavágási fű
részüzem volt, ahol megnézték az elké
szült lemezüzemet, dobkérgezőt, maró
fejes rönkkérgezőt és a hőközpontot.
Ezen berendezések mindegyike
olyan,
amit a ZEFAG nem használ jelenleg. A
tanulmányút további részében az erdé
szeti feltáróúton haladva, természetes
felújításokat és fiatal állományokat te
kintettek meg. A Kőrishegyen a cso
dálatos bükkállományban gyönyörköd
tek. E területen az elmúlt három év
ben elvégezték az egészségügyi terme-

léseket, a látott összkép nagyőri jó be
nyomást keltett. A program utolsó ál
lomásán, Fenyőfőn, a külszíni bauxit
bányászat is újdonság volt, mivel ilyen
nel Zalában nem lehet találkozni. Meg
nyugtató volt látni, hogy a természet
ben végrehajtott, erős beavatkozást je
lentős mértékben helyre lehet hozni. A
résztvevők köszönetüket fejezték ki a
BEFAG-nái dolgozó kollégáknak a tar
talmas szakmai programért és a szíves
vendéglátásért.

*
A pilisi csoport (Visegrád) május 20án, egész napos rendezvényt tartott,
„Erdészek-vadászok-művezetők
napja"
jelleggel. Céljuk volt a parderdőgazdaság derékhada részére — rövid szakmai
bemutatókkal színesített baráti találko
zón — lehetőséget adni a kerületvezető
erdészek-vadászok-művezetők
kollegiá
lis kapcsolatainak elmélyítésére. A vi
segrádi erdészet vállalta a házigazda
szerepét. A program keretében:
— A királykunyhói, diósi erdészkerüle
tek fiatal gazdái, Pohl Imre és Víz
kert András ismertették
fokozatos
erdőfelújítási, erdőnevelési, vadgaz
dálkodási elképzeléseiket, ill. beszá
moltak a parkerdőgazdaságnál első
ként itt telepített villanypásztor mű
ködési tapasztalatairól.
— A készülő kilátó teraszáról bemutat
ták a vízlépcsőépítés nagymarosi sza
kaszát.
— Megtekintették a fő-építésvezetőség
által. 1988-ban felújított
felsődiósi
feltáróutat.
— Visegrádon az apátkúti kerület veze
tője, Koncz Antal bemutatta a fü
vészkertet, területének legérdekesebb
erdőrészletét.
— Az apátkúti vadászház működéséről
Dobri Imre kerületvezető erdész adott
tájékoztatót.
—A
visegrádi
kirándulóközpontban
Ferbert Mihály kerületvezető erdész
ismertette a parkmunkák helyzetét és
a 200 ha-os vadaskert szerepét.
— A továbbiakban Bergmann Pál be
mutatta az erdei művelődés házát,
ismertette annak tevékenységét. Itt
került sor a szabadban elkészített és
elfogyasztot ebédre, majd ebéd után
összefoglalták és értékelték a tapasz
talatokat. A rendezvény baráti be
szélgetéssel ért véget.
A megjelentek igen jól érezték ma
gukat. A visegrádi erdészet kitűnő szer
vező és rendező házigazdának bizonyult,
amelyért köszönet illeti az erdészet ve

zetőjét, Rencz Jánost és az erdészet dol-gozóit. A rendezvényre meghívták
az
OEE gödöllői és budakeszi csoportját is.

*
Az MTESZ Esztergom Városi Szerve
zete végrehajtó bizottsága a Pilisi Park
erdőgazdaságnál tartotta kihelyezett ülé
sét. A résztvevőket dr. Szikra
Dezső
műszaki főigazgató-helyettes köszöntöt
te a visegrádi kirándulóközpont műve
lődés házában, és rövid ismertetést tar
tott a parkerdőgazdaságról. Ezután Do
bó István, a közjóléti csoport vezetője,
részletesebb előadást tartott a vállalat
közjóléti tevékenységéről. Bánó László,
a helyi csoport titkára ismertette a cso
port négyéves munkáját, dr. Madas
András: „Rablógazdálkodás folyik-e a
magyar erdőkben" c. tanulmányát, va
lamint az erdőtörvény módosításterve
zetének esetleges kihatásait. Az ülés
után a résztvevők megtekintették a fü
vészkertet. Az ülés Bádi Béla vezér
igazgató, a szervezet elnökének értékelő
és záró szavaival ért véget.
A csoport fogadta a bydgoszczi park
erdőgazdaság és a MOT (a lengyel
MTESZ) háromfős csoportját. A vendé
geknek bemutatták a pilisi parkerdőt.

*
A tamási csoport a tamási parkerdő
és intenzív vadgazdálkodási területén
mintegy 600 fő tanuló és tanár részvéte
lével madarak és fák napját rendezett
az ifjúság természetszeretetre és kör
nyezetvédelemre való nevelése céljából.
A pragram szerint a tornapályán sport
vetélkedő volt az ügyesebbeknek, majd
a csapatok növény-, állat-, térkép-,
helytörténeti ismeretekből vetélkedtek a
parkerdőben. A gyerekek a szabadban
saját főztjüket fogyaszthatták és kínál
ták a vendégeket. Ebéd után autóbuszszal az intenzív vadgazdálkodási terü
letre szállították az érdeklődőket, ahol
megfigyelhették a vadon élő állatokat
és a világhírű dámvadat, majd egy fa
kitermelést. (Pétervári Gáborné)

*
A vértesi csoport (Tatabánya) összejö
vetele a csákvári faipari üzem fejlődé
sének bemutatása, ismertetése volt.
1984—1988. közötti időszakban az üzem
hagyományos fagyártmányüzem szint
jéről fejlődött kiskapacitású
faipari
üzemmé. A PRIMULTINI gyártmányú
rönkhasító szalagfűrész, mint alapgép
dolgozik. Jelentős az üzem fejlődése
szerszámnyél- és lépcsőgyártásban. A

munkakörülmények is jelentősen javul
tak. Ezt követően a fogatüzem és csi
kónevelés körülményeivel ismerkedtek
meg, majd végül a faszén csomagolás
technológiájával — csákvári módszer
szerint. A jól sikerült program Vértes
kozmán baráti beszélgetéssel zárult. Az
előadásokat, bemutatókat Lázár István,
Lustyik János, Právetz Antal és Németh
János tartották, vezették. (Lustyik Já
nos)
*
A zalegerszegi csoport rendezvényén
Takács István, a FALCO szakfelügyelő
je tartott előadást „Vegyszerezés a me
zőgazdaságban" címmel. Az előadó két
téma köré csoportosította mondanivaló
ját. Egy részről a csemetekertek, más
részről a folyamatban levő erdősítések
vegyszerezéséről beszélt. Mindkét témá
ban az egyes fajoknál alkalmazható vegy
szereket tárgyalta, azok felhasználási
technológiáit ismertette. Az elhangzot
tak felett értékes vita alakult ki. (Mol
nár József)

megnősül és Budapestre költözik csa
ládjával. Ekkor az UVATERV-nél dol
gozott, tervezőként. 1954-ben a telki er
dészethez kerül, ahol 1956-ban megvá
lasztják erdészetvezetőnek, 1958-ban lesz
a budapesti erdészet vezetője.
Ettől az időtől kezdve fáradhatatlanul
dolgozik a fővárosi erdők megőrzéséért
és azok gyarapításáért. A növekvő fő
városi kirándulóforgalom kikényszeríti
az erdők fokozott feltárását. Itt is csa
tasorba áll. Tudja, hogy Budapest kör
nyékén az erdő nem pénzzé váltható fa
anyag, sokkal több annál. Megindul a
sétautak kiépítése, a régiek feltárása, sí
pálya épül, kilátó, erdei játszótér, tor
napálya és sportpálya. Az utak elvezet
nek csöndes erdei tisztásokra, vagy a
legszebb kilátású magaslatokra. Teljes
szívvel támogat minden olyan együtt
működést, amivel a közjót és az erdőt
szolgálja. Megragadja az alkalmat erdő
területeink növelésére — Martinovics
hegy, Dobogódomb stb. Hosszú
távon
gondolkodik, s nem csak a mának le
aratható gyümölcsét tartja
fontosnak.
Súlyozott — a közösségnek és a jövő
nek dolgozott.

Halálozás

Tizenkét évet dolgoztam vele, tudom,
hogy az alkotómunka örömét és szabad
ságát nyújtotta annak, aki élni akart ve
le. S ez a legtöbb, amit egy ember a ve
zetőjétől kaphat. Tanultam tőle — a mai
világban különösnek számító tudást —
az egymás iránti megbecsülést, hitet az
emberben és türelmet a felnövekvő er
dővel szemben. A sok közös munkát ne
héz felsorolni, hogy teljes legyen, s csak
száraz tények lennének, s vajon látsza
na-e mögötte az ember?!
Fontosnak tartotta az erdészszakma
megismertetését
a
nagyközönséggel.
Egyik kedvenc munkája volt az „erdei
bemutató" a Görgényi út végén. Itt
mindaz bemutatásra kerül, amit a laiku
soknak, kívülállóknak tudni kell az er
dőről, vadról, madarakról. Ma már olyan
nagy e terület látogatottsága, hogy szin
te alig van a napnak olyan időszaka,
amikor nincs kiránduló. A fenyők, me
lyeket alig több mint tíz éve telepített,
gyantás illatot árasztanak. Jelképpé vált,
ahogy együtt a régészekkel, műemléke
sekkel, diákokkal, megindította és támo
gatta az egyetlen, magyar alapítású rend,
a pálos rend főkolostorának feltárását.
Híd a két part, kapcsolat a múlt, jelen és
jövendő között.

Kiss Frigyes, született 1927 májusában,
Kiskőrösön. Iskoláit Kalocsán végezte.
Érettségi után Sopronba kerül, a főis
kolára. Egyetemi tanulmányai befe
jezése után nem válik meg az egyetem
től, ott marad tanársegédként. 1951-ben

Az első nekifutásnál, 1974-ben álta
lános régészeti feltárás történt és az
egyik őrtorony rekonstrukciója. Tíz év
múlva újra megindult a feltárás, és a
feltárt részek állagmegóvása. A sok ap
rólékos kézi munka elvégzésére nyári
építőtábort szerveztünk. így juthattunk

*
A szakmai továbbképzés keretében,
Balassagyarmaton, Beró Csaba „Az er
dőpusztulás helyzete Magyarországon,
erdővédelmi szolgálat" címmel tartott
előadást.

*
Kitüntetés
A Termelőszövetkezetek Országos Ta
nácsa Elnöksége, a termelőszövetkezetek
ben folyó erdőgazdálkodás megalapozása
fejlesztése érdekében kifejtett kimagas
ló elméleti, gyakorlati és szakmai irónyítómunkája
elismeréseként
Fekete
Gyula Bedő- és MTESZ-díjas erdőmér
nök, ny. főosztályvezető-helyettesnek, az
OEE volt főtitkárának, ill. főtitkárhe
lyettesének, a „KIVÁLÓ TERMELŐ
SZÖVETKEZETI MUNKÁÉRT" kitünte
tést adományozta.

*

el oda, hogy ma a gótikus nagytemplom
alapfalai kirajzolják az egykori, monu
mentális épületet. A fiatalságot nem
csak munkára, de a történelmi múltunk
megbecsülésére, a természet szeretetére
igyekeztünk nevelni a néhány hét alatt.
Az utódok befejezik, amit elkezdett, s az
erdei romkert öreg fái emlékeznek . . .

haláláig a „SALIX" Erdőgazdasági Fűz
és Kosáripari Vállalatnál osztályvezető,
műszaki-gazdasági tanácsadó. Többször
kapott „Vállalat Kiváló Dolgozója" ki
tüntetést, és 1960-ban miniszteri kitün
tetést is. Az Országos Erdészeti Egyesü
letnek haláláig tagja volt.

utaimon erdők
kísértek,
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek."
(Bárányi

Katalin)

*
Bogyay László erdőmérnök, az Erdő
gazdasági Fűz- és Kosáripari Vállalat
nyugdíjas dolgozója. 71. évében sok
szenvedés után meghalt. 1918. augusztus
22-én született Kiskomáromban. A mű
egyetem erdőmérnöki karát 1942-ben
végezte el. Dolgozott a Lomási Erdőipari Rt-nél, a Magyar Fakitermelők
Egyesületének titkáraként. Szári erdő
gondnok, majd a budapesti erdészet
üzemegység-vezető j ekén t. Volt a Bu
dapesti Állami Erdőgazdaság erdőgond
noka, főmérnöke. A Hegyvidéki Erdő
gazdasági Nemzeti Vállalat üzemegység
vezetője. Gödöllőn szakfelügyelő, a Ma
gyar Néphadsereg Eg. főmérnöke. Erdő
rendezőségnél önálló mérnök. 1967-től

Ezek a száraz tények voltak életének
főbb állomásai, ö volt a SALIX „Laci
bácsija". Nyugdíjasként, utolsó erejével
is bejárt dolgozni, segíteni. Emlékét ke
gyelettel és nagy szeretettel megőrizzük.
(Jablonkay Zoltánné)

Kedves Tagtársak! A II. félévi tagdíjakat — mivel a tagdíj mértéke
változott, az I. félévivel azonos összegben — kérjük befizetni.

nem

AZ ERDŐ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme
René, Budapest. — Tagok: dr.
Balázs
István, Budapest; Barátossy
Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor
Antal,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe
Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás
Oszkár,
Sopron; Gáspár-Hantos
Géza, Budapest; dr. Göbölös
Antal, Kecskemét; dr. Herpay
Imre,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek
János, Miskolc;
Keszthe
lyi István, Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány kandi
dátusa, Budapest; Korbonszky
Kazimirné,
Vác; Krámer Antal, P é c s ; Lőcsey Iván, Budapest;
Mészáros Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa,
Budapest; Solymosi József, Budapest; Stádel Károly, Győr; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági
t u d o m á n y (erdészet) d o k t o r a , Budapest; dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági t u d o m á n y ( e r d é 
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, V i s e g r á d ; Tóth László, Szolnok; V a r g a Béla, Eger.
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BCERTFORG K f l K F T .
új tevékenységével segíti az erdősítésekhez, fásításokhoz szükséges csemete
beszerzést, a saját felhasználáson felüli készletek értékesítését.
— Öszi erdősítésekhez lehetőség van a leszállított csemeték árának fizetését
tavaszra átütemezni;
— szerződéses termeltetéshez értékesítési lehetőség;
— biztosítjuk az importból beszerezhető fenyő és egyéb magvak behozatalát;
— export;
— szaktanácsadás;
— rendszeres vevőinknek ingyenes belföldi tapasztalatcseréket szervezünk.
Erdősítési, fásítási szaporítóanyagot, gyümölcsfát, szőlőoltványt, díszfát egy
megrendelővel — egy helyen!
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