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Az oktatási bizottság vezetőségi ülésén megtárgyalta az 1978. évi munkaterv vég-
lehajtási rendjét. Kiemelten foglalkozott az oktatási előadók hagyományos rendez
vényével, tekintettel arra, hogy a FAGOK számukra egyhetes továbbképzést tartott. 
Az OB úgy döntött, hogy az idén is megrendezi az oktatási előadók tapasztalatcse
réjét. Pozitívan értékelte a bizottság, hogy két kitűzött célfeladat megoldására ala
kítandó munkabizottságba az erdőrendezési, az erdőhasználati, a gépesítési szakosz
tály, valamint a műszaki fejlesztési és az ifjúsági bizottság 2—2 főt delegált. 

Értetlenül állt szemben a bizottság azzal a rendelettel, amely a létrehozandó fű
rész- és lemezipari szakközépiskolát a szakosítás során a Könnyűipari Minisztérium 
alá rendeli. Félő, hogy a létrehozandó iskola — amelynek létrehozásáért a bizottság 
évek óta erőfeszítéseket tett, nem a kitűzött célt fogja megvalósítani, azaz nem az 
elsődleges faipar középkáderigényeinek kielégítését. 

Az érdéi vasutak szakosztályának menetrendi munkabizottsága FODOR PÉTER 
vezetésével megvitatta az ÁEV korlátolt közforgalmú vonalainak nyári menetrendje 
kialakítását, különös tekintettel a kirándulók igényeire. A kimunkálás során figye
lembe veszik a MÁV-csatlakozásokat és megfelelő lépéseket tesznek az ifjúság ér
dekeit szolgáló INTER-RAIL-igazolvány magyarországi érvényesítésére az erdei vas
utaknál is. 

A vadgazdálkodási szakosztály ülése megvitatta a készülő új vadászati törvény 
előzetesen kiadott téziseit. A vita anyagát, észrevételeket, javaslatokat emlékeztetőbe 
foglalva, az egyesületi állásfoglalás kialakítása céljából átadták az előkészítő bizott
ságnak. A vitában részt vettek: KIRÁLY PÁL, BALÁZS ISTVÁN, SZENDREY ERNŐ, 
VIDA LAJOS, Dr. KÖHALMY TAMÁS, Dr. KOLLER MIHÁLY, BAKKAY LÁSZLÓ, 
LŐCSEY IVÁN, Dr. HOLDAMPF GYULA, ifj. PORUBSZKY JÁNOS, CZEBE GYU
LA, FOGARASI DÉNES, Dr. CSŐRE PÁL. 

Az ülés második napirendi pontjaként NAGY GYULA CSABA diaképek vetí
tésével egybekötött élménybeszámolót tartott féléves tanzániai tanulmányútjáról. 

Az 1977-ben meghirdetett „Fiatalok az erdőgazdálkodás fejlesztéséért" c. pályázat
ra beérkezett pályamunkákat a bíráló bizottság elbírálta. A következő díjak kiosztá
sára tettek javaslatot. 

Mérnök kategóriában: 
I. díj: 1500 Ft és 500 Ft. könyvutalvány, „Jövedelmezőség" jeligés munka, szerzője 

MATYASOVSZKY ALBERT, Ugod. 
II. díj: 1500 Ft, „Havas szépe" jeligés munka, szerzője TOMPA TIBOR, Szombat

hely. 



III. díj: 1000 Ft, „Balatonszepezd" jeligés munka, szerzője PÉTI MIKLÓS, Veszp
rém. 

IV. díj: 800—800 Ft, „Vörösfenyő" TÖRÖK JÖZSEF, Farkasgyepü és „Korszerű 
iakitermelés" GÁL IMRE, Gyula, pályamunkái. 

V. díj: 500 Ft-os könyvutalvány „Bruzu" jeligés munka, szerzője BERZE LÁSZLÓ, 
Salgótarján. 

A helyi csoportok életéből 

A. debreceni csoport az ÁGOK Hajdú-
Bihar megyei főosztálya, a Hajdú-Bihar 
megyei Mezőgazdasági Termelőszövetke
zetek Szövetségével közösen előkészített 
és megszervezett, MÉM motorfűrész-keze
lő tanfolyamot tartott. 

A bentlakásos, 250 órás időtartamú 
tanfolyam alatt a hallgatók oktatást kap-
tag az erdei fa- és választékismeretből, 
motorfűrész-ismeretből, a fűrészelés tech
nológiájából, üzemi és munkavédelmi is
meretekből, matematikából, időszerű po
litikai kérdésekből. Az eredményes vizs
gát tett hallgatók létszáma munkahely 
szerint: Hajdú-Bihar megyei mg. termelő
szövetkezetekből 33 fő, Hajdú-Bihar me
gyei állami gazdaságokból 18 fő, Hajdú
böszörményi Városgazdálkodási Vállalat
tól 2 fő, KPM Debreceni Közúti Igazgató
ságától 2 fő. 

* * * 

A kecskeméti csoport klubnapján a 
résztvevőket CZEBE GYULA, BANKO-
VICS ATTILA és KÁLDY ISTVÁN elő
adásban tájékoztatta Mongóliában járt 
vadászati expedíciós útjáról, Mongólia 
természetvédelmi és ornitológiai munkás
ságáról, valamint az ulánbátori trófeaki
készítő üzemről és Mongóliában szerzett 
tapasztalatokról. 

* * * 

A Pest megyei tsz-csoport ráckevei ta
pasztalatcseréjének célja volt bemutat
ni egy termelőszövetkezet korszerű és 
sokrétű faipari főágazatának működését, 
teljes tevékenységi körét és faipari-ke
reskedelmi munkáját. A résztvevők egy
úttal tájékoztatást kaptak az országos és 
megyei csemetetermelési és csemeteellá
tási helyzetről, az erdőgazdálkodási tár
sulások létrehozásának lehetőségéről. A 
bemutatót CZERNY KÁROLY főágazat-
vezető vezette, a tájékoztatásokat BA
LÁZS ISTVÁN megyei erdészeti felügye
lő, csoporttitkár tartotta. 

A csoport a Nagykőrösi Állami Gazda
ság területére szervezett szakmai bemu
tatót és szakmai tapasztalatcserét. Erre 
a megye déli részén gazdálkodó azon me
zőgazdasági üzemek erdészeti szakembe
reinek részvételét tették lehetővé, amelyek
nek területén jelentős nagyságú nyára-
sokat telepítettek, illetőleg a jövőben to
vábbi telepítésekre kerül sor. A tapaszta
latcsere során előadók — Dr. MONOSTO
RI ERNŐ, BALÁZS ISTVÁN, BOROVITS 
FERENC, ERDŐS LÁSZLÓ — a nyárter-
mesztés problémakörét és megoldásának 
lehetőségeit részletesen ismertették, va
lamint filmvetítéses előadásokban bemu
tatták a várhatóan alkalmazásra kerülő 
technológiákat. 

* * * 

A szolnoki csoport bútoripari és faipari 
tanulmányutat szervezett. Megtekintették 
a Szatmár Bútorgyárat, az ERDÉRT-tele-
pek közül Vásárosnaményban a ládaüze
met, valamint a forgácslapgyárat. Láto
gatást tettek a Budapesti Bútoripari Vál
lalat X. sz. gyáregységében. A szakmai 
tapasztalatok továbbadása érdekében, a 
csoport a nagykőrösi és a pusztavacsi 
fafeldolgozó üzemben beszámol az üzem 
műszaki kollektívájának Ezt BENEDEK 
ZOLTÁN és KOZMA SÁNDOR vezeti. 

/ 

* * * 

A szegedi csoport BARTUCZ EMIL el
nök vezetésével vezetőségi ülést tartott. 
VIDA LÁSZLÓ titkár előadásában meg
ismerkedtek az 1978. évi feladatok le
bonyolításának rendjével. Ennek kapcsán 
két munkabizottságot hívnak életre, ne
vezetesen „A Csongrád megyei erdőgaz
dálkodó szervek kapcsolatainak fejleszté
si lehetőségei" témakörben TÓTH LÁSZ
LÓ vezetésével és „Erdészeti gépüzemi 
munkák hatékonyságának emelése a 
DEFAG erdészeteinél", CZENE BARNA
BÁS vezetésével. 



A tatabányai csoport taggyűlésén HEN
ZER ANTAL titkár ismertette az 1977. 
évben végzett egyesületi munkát és az 
1978. évi munkatervet. A tagság a mun
katerv kibővítését kérte tapasztalatcsere 
rendezésével az aprítéktermelés eddigi 
eredményei megismerésére. Ezt követően 
DESSEWFFY IMRE előadását hallgatták 
meg a résztvevők, amelyet a vékony fa 
felhasználása témakörben tartott. Nagy 
érdeklődés kísérte a „Fagazdasági Műsza
ki Nap 1977" c. filmvetítést, mely által a 
közelítés, szállítás és rakodás legújabb 
típusú gépeit és gépsorait láthatták fil
men. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották, 

Gyulán: RAKONCZAY ZOLTÁN „Ter
mészetvédelem Afrikában"; 

Veszprémben: Dr. SÓLYMOS REZSŐ 
„ A korszerű erdőgazdálkodás követelmé
nyei- az erdőrendezéssel szemben és ezek 
megvalósítása a szocialista országokban"; 

Pécseit: SZENTKUTI FERENC „Ope
rációkutatási módszerek alkalmazási le
hetőségei az erdőrendezésben"; 

Szegeden: DESSEWFFY IMRE „A vé
kony fa hasznosítási lehetőségei Magyar
országon" ; 

Visegrádon: FENYVESI MIHÁLY „Kor
szerű és takarékos anyaggazdálkodás 
szervezése és tervezése" címmel. 

* * * 

Személyi hírek 
A népköztársaság Elnöki Tanácsa, 

eredményes munkájuk elismeréseként, 
nyugállományba vonulásuk alkalmából 
ADAMKÓ JÓZSEFnek, a Mátrai Erdő- és 
Fafeldolgozó • Gazdaság igazgatójának, 
MÁTYÁS ALBERTnek, az ÉRDÉRT Vál
lalat kereskedelmi igazgatójának. VAR
GA GYULÁNAK, a Kisalföldi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának, a 
Munka Érdemrend arany fokozata; 
EGERSZEGI LÁSZLÓnak, a Somogyi 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság osztály
vezető-helyettesének, NÉMETH JÓZSEF

nek, a Keszthelyi Erdőgazdaság szakszer
vezeti tanácsa titkárának, SÁGHY IST-
VÁNnak, az Erdei Termékeket Feldolgo
zó és Értékesítő Vállalat műszaki igaz
gatóhelyettesének a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata; JAKUS MIHÁLYnak, az 
Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság osztályvezetőjének, KALAPOS MI
HÁLYnak, a Felsőtiszai Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság előadójának, KAZI 
ANDRÁSnak, a Gemenci Állami Erdő- és 
Vadgazdaság előadójának, NYERS IST-
VÁNnak, a Somogyi Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság erdészetvezetőjének a 
Munka Érdemrend bronz fokozata kitün
tetést adományozta. 

Halálozás 
NAGY ANDRÁS guthi kerületvezető 

erdész, 51 éves korában, tragikus hirte
lenséggel elhunyt. 

FODOR NÁNDOR aranydiplomás er
dőmérnök, 77 éves korában, Balaton
fenyvesen elhunyt. Pályáját alföldfásító-
ként kezdte, majd uradalmi erdőgondnok 
lett Zalában. A felszabadulás után elő
ször a keszthelyi erdőgazdaság területén 
volt erdészetvezető, majd nyugdíjazásáig 
a Balatonfenyvesi Állami Gazdaság ága
zatvezető főmérnökeként, sok száz hektár 
erdőt telepített a Nagyberekben. 

HÍDVÉGI PÁL erdőmérnököt 1977. no
vember 2-án kísérték utolsó útjára. Rá
bafüzesen, 1905-ben született, 1929-ben 
szerzett oklevelet. Az akkori általános 
helyzet geodéziai pályára terelte és ilyen 
minőségben dolgozott számos helyen, egé
szen 1970-ig. 

* * * 

Üj tagfelvétel 
Ifj. PORUBSZKY JÁNOS erdőmérnök,' 

Sokorópátka; SEBESTYÉN FERENC er
désztechnikus Pápa; BANGÓ ISTVÁN gé
pésztechnikus Cserszegtomaj; HORVÁTH 
MIKLÓS erdésztechnikus Balatonfüred; 
KERKÁPOLY MIKLÓS erdész Vigánt-
peterd; MAJTÉNYI LÁSZLÓ mezőgazda
sági gépészmérnök Monostorapáti; SZA
BÓ MIHÁLY gépipari technikus. Ugod. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 
Balogh György üzemtervező , E rdő rendezőség , V e s z p r é m ; Bárányi László, a Kiskunság i E F A G 
igazgató ja , K e c s k e m é t ; dr . Bondor Antal F A G O K műszak i igazga tó , B u d a p e s t ; dr. Csontos 
Gyula F A G O K - v e z é r i g a z g a t ó , B u d a p e s t ; Gáspár-Hantos Géza MÉM, erdészet i és faipari f ő o s z 
tá lyveze tő-he lye t tes ; Göbölös Antal e rdőműve l é s i és fej lesztési e l őadó , K i skunság i E F A G , K e c s 
k e m é t ; Halász Aladár MÉM, erdészet i és faipari főosz tá lyveze tő -he lye t t es , B u d a p e s t ; Keresz
tesi Béla akadémikus , az ERTI fő igazga tó ja , Budapes t ; Lessény Béla M É M - f ő e l ő a d ó , Budapes t ; 
Remény fy László üzemtervező , e rdő rendezőség , E g e r ; Stádel Károly e rdészetvezető . Kisalföldi 

E F A G , G y ő r . 
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DR. TURY ELEMÉR 
1 8 9 7 - 1 9 7 7 

1977. november 19-én elhunyt DR. TU
RY ELEMÉR, az alföldfásítás hőskorá
nak egyik legnevesebb alakja, a szikes
fásítási kutatásnak művelője. 

Sokgyermekes család fiaként, gyakran 
szembe kellett néznie szorító társadalmi 
hatások, súlyos történelmi események elő
idézte, nehéz körülményekkel. Két világ
háborút kellett katonaként átvészelnie, 
pályafutását a Trianont követő kilátásta
lan helyzetben elkezdenie. Erdészeti ta
nulmányait Selmecbányán kezdte, Sop
ronban fejezte be. Fél évi havibéres szol
gálat után, 1928. szeptember 1-én nevez
ték ki a püspökladányi szikkísérleti telep 
vezetőjévé. 1941-ben a debreceni erdő-
igazgatóság alföldfásítási osztályának élé
re került, de a telep közvetlen irányítását 
továbbra is ellátta. Katonaként hadifog
ságba esett 1944-ben, innen 1947-ben ha
zatérve, a szegedi erdőigazgatóság erdő
művelési osztályának vezetője lett. Ebben 
az időben nevezték ki állandó szaktanács
adói jelleggel az Alföldfásítási Országos 
Szakbizottság tagjává. Az ERTI 1949-ben 
történt megszervezésekor a szegedi be
osztásból került ide és dolgozott a szikes
fásítási kutatási feladatokat ellátó tudo
mányos munkatársként, az 1957-ben tör
tént nyugdíjazásáig. 

Kutató-kísérletező munkájának alapvo
nása volt, hogy kilépett elődeinek kis
parcellás keretei közül, a tapasztalatokat, 
kutatási eredményeket üzemi jellegű és 
méretű kísérleti formák között fejlesztet
te tovább. Ez hathatós demo-nstrációs le
hetőséget nyújtott a gyakorlati hasznosí
tás számára, s alapvetően járult hozzá, 
hogy a püspökladányi kutatási eredmé
nyek ma már 30 ezer hektárnyi erdősítés
bern, fásításban realizálódnak. Egyik je
lentős sikere az IUFRO 1936. évi kong
resszusának tanulmányútjához fűződik, 
amelynek nagy nemzetközi sikerében a 
püspökladányi kísérletek bemutatásának 
meghatározó szerepe volt. 

TURY ELEMÉR emlékét megőrizzük 
mindannyian, kik tanítványai, munka
társai lehettünk, kutatási eredményeinek 
hasznosítói, kísérleteinek továbbfejlesztői 
vagyunk. 

Dr. Tóth Béla 

A Z ERDŐ szerkesztő bizottsága: Vezető: dr. Keresztesi Béla akadémikus, Budapest, főmunkatárs: 
Jérome René, Budapest: Tagok: Balázs István, Budapest; Boldizsár Antal, Miskolc; Botos Géza, 
Debrecen; Büttner Gyula, Visegrád; Deák István, Tamási; Dobay Pál, Visegrád; Erdős László, 
Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron, Gáspár Hantos Géza, Budapest. Hatler Rudolf, Szentbalázs; 
dr. Herpai Imre, Sopron; Jáhn Ferenc, Eger; dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, 
Sopron; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Kiss Rezső, Budapest, dr. Ma
das András, Budapest; Mándik Béla, Budapest; Murányi János, Budapest; Rácz Antal, Buda
pest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, Budapest; 
Stádel Károly, Győr; Szegedi András, Szolnok; dr. Tóth Sándor. Budapest; dr. Varga Ferenc, 

Sopron; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Oroszlány. 
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