
Együttes elnökségi ülésen vitatta meg az Országos Erdészeti Egyesület és a Faipari 
Tudományos Egyesület január 21-én, dr. Váradi Gézának, a MÉM Erdészeti és Fa
ipari Hivatal vezetőhelyettesének előadásában „Az erdőgazdaság és az elsődleges 
faipar hosszú távú tervkoncepciója" c. előterjesztés-tervezetet. Előadásában rá
mutatott a megelőző ötéves tervek eredményeire, fejlődésünket gátló körülmények
re, nehézségekre, ugyanakkor a problémák feloldására irányelveket jelölt meg. 
A legfontosabb feladatok: a lakosság ellátása a minőségi igények kielégítésével; 
az ésszerű fafelhasználás, az import mérséklése; az erdők élőfakészlétének haszno
sítása, az ökológiai tényezők javítása; az erdőgazdasági és faipari kereskedelem 
fejlesztése; a dolgozók munka- és életkörülményeinek javítása. A felszólalók a 
koncepciótervezetet javaslatokkal egészítették ki. A hozzászólók [dr. Halupa Lajos
né, dr. Madas András, Káráll János, dr. Szabó Dénes (FATE), Pajor Ferenc (FATE), 
Király Pál] észrevételeire adott válasz után dr. Váradi Géza köszönetét fejezte ki 
a hivatal vezetése részéről a két egyesület elnökségének az együttes ülés meg
rendezéséért. 

A második napirendi pontként az elnökség dr. Herpay Imre elnök előterjesztésé
ben vitatta meg az erdőmérnökképzés fejlesztésének irányelveit. Az előre kiadott 
írásbeli anyag feletti vitában részt vett: Csanádi Béla, Andor József, Király Pál, 
dr. Sólymos Rezső, Fila József, Káráll János. A hozzászólások — ha néha szenve
délyesen is — felelősségérzetről tanúskodtak. 

A gazdaságtani szakosztály ülésén dr. Illyés Benjámin „A vállalati gazdálkodási 
eredmény értékelésének mutatószám-rendszere az erdőgazdaságban" címen tar
tott előadását vitatták meg a résztvevők. A vitát követően Ott János szakosztály
vezető tájékoztatót adott az idei közgazdász-vándorgyűlésről. 

* 

A fatechnológiai szakosztály ülését a Pilisi Parkerdőgazdaságnál tartotta. Az ülés 
Keretében dr. Madas László igazgató előadást tartott. „A parkerdőgazdálkodás és a 
fafeldolgozás összhangjának biztosítása" témakörben, majd az előadás nyomán meg
tekintették a lepencei fafeldolgozó üzemet, valamint a visegrádi kirándulóközpontot. 



A gépesítési szakosztály ülésén dr. Káldy József szakosztályvezető beszámolt az 
1981. évi munkáról. 1982-ben öt ülést terveznek. Szeptember 16—17-én, Budapesten, 
megrendezik az országos gépesítési konferenciát. A szakosztályülés résztvevői végül 
megtekintették a Barth Sándor által készített, az elmúlt évek gépesítési rendezvé
nyeiről szóló filmet. 

* 

Az erdei vasutak szakosztálya tapasztalatcserével egybekötött ülését a Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaságnál tartotta. Ercsényi Pál szakosztályvezető megnyitóját kö
vetően előbb Popp László igazgató, majd Mezős Ferenc szakfelügyelő üdvözölte a 
megjelenteket. Ismertetésre került a gemenci ÁÉV helyzete, feladata. Az erdei 
vasút igen fontos szerepet játszik az árvizs időben a faanyagszállításnál, de nagy 
szerepe van a turizmus fejlődésében is. A résztvevők megtekintették a rakodón 
szerelt sínmezőket, a bevezetett újításokat és megtárgyalták az 1982. évi munka
tervet. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A bajai csoport Baján, a mezőgazda
sági kombinát klubtermében, egyetemi 
tanácskozást szervezett a korszerű nyár 
—fűz gazdálkodás témakörében. Papp 
László igazgató, a helyi csoport elnöke 
megnyitóját követőén dr. Herpay Imre, 
az OEE elnöke üdvözölte a csoport tag
ságát, kiemelve, hogy az OEE életé
ben döntő jelentőségű a jól működő he
lyi csoportok egyesületi tevékenysége. 
Dr. Gál János egyetemi tanár, rektor, 
röviden ismertette az egyetem intézmé
nyeit, feladatait, oktatási és kulturális 
terveit. Ezt követően kezdődött meg az 
előadás-sorozat, majd a tanácskozás. 
Előadást tartott dr. Gál János „A nyár
fatermesztés korszerűsítése", dr. Herpay 
Imre „Nyárfakitermelési munkarendsze
rek", dr. Molnár Sándor „A nyár ipari 
felhasználása", dr. Igmándy Zoltán „A 
nyarak védelmének főbb feladatai", dr. 
Marosvölgyi Béla „Aprítéktermelés irá
nyai", dr. Tompa Károly „A fűznemesí
tés eredményei és feladatai", dr. Kőhal
mi Tamás „Az erdei vadkárbecslés kér
dései", Kosztka Miklós „Erdészeti utak 
fenntartása" címmel. 

A tanácskozás során Papp László a 
helyi vonatkozásokkal minden előadást 
kiegészített néhány szóban. Tóth Imre, 
a helyi csoport titkára, feltett kérdésre 
ismertette a Gemenci Állami Erdő- és 
Vadgazdaság területén folytatott nemesí-
tési és az egyetemmel együttműködésben 
folyó fűz géngyűjtemény-kialakító mun
kát. Dr. Szodfridt István a törzsfa jelen
tőségéről, az út menti nyárpusztulások 
okai és tünetei közötti összefüggésről 
fejtette ki tapasztalatait, míg Vida László 
méltatta az ilyen közvetlen, baráti és 
mégis jelentős rendezvény hasznát. 

A budapesti csoport patronáló mun
kabizottsága filmbemutatót szervezett a 
nagykovácsi „Hevesi Ákos" Nevelőott
hon felső tagozatos tanulói részére. Be
mutatták a „Szakmák és iskolák" című, 
a mezőgazdasági, élelmiszeripari és er
dészeti iskolákról és az azokban folyó 
képzésről szóló, valamint az „Erő és 
ügyesség szakmája" című, az erdészeti 
szakmunkásképzést ismertető színes fil
meket. A filmekhez Sághy István és Si
mon László szóbeli tájékoztatást adott." 

* 

Az ERTI-csoport a szakszervezettel kö
zösen nyugdíjas-találkozót rendezett. Dr. 
Lengyel György tudományos titkár tá
jékoztatta a jelenlevőket az elmúlt öt
éves időszak kutatási témáiról, eredmé
nyeiről. Ezt követően Jérőme René „Kár
pát-aljai emlékek" címmel, diavetítéses 
előadást tartott erdőgondnoki éveiről. 

* 

A kecskeméti csoport hagyományos 
nyugdíjas-találkozóját a szakszervezettel 
közösen, Kecskeméten, a KEFAG kul
túrtermében tartotta. A találkozón elő
ször Sipos Sándor, a helyi csoport tit
kára tájékoztatta a kollégákat a leg
utóbbi, egy éve lezajlott nyug
díjas-találkozó óta megvalósult egyesü
leti rendezvényekről, munkáról; különö
sen kiemelte a műszaki hónapot, az'an
kétokat, a belföldi és külföldi tanul
mányutakat, a munkabizottságok tevé
kenységét. Pankotai Eszter titkárhelyet
tes felolvasta azoknak a nyugdíjas kol
légáknak a leveleit, akik betegség vagy 
a nagyobb távolság miatt nem tudtak 



részt venni, majd megemlékezett a leg
utóbbi találkozó óta elhunytakról. Nagy 
Béla, a KEFAG gazdasági igazgatóhe
lyettese, az erdőgazdaság helyzetéről, 
munkáiról adott rövid áttekintést. Vri-
binszki István vszb-titkár a MEDOSZ 
erdőgazdasági szervezetének működésé
ről számolt be és különösen az erdőgaz
daságnál az utóbbi években megvalósult 
szociálpolitikai intézkedéseket vázolta. 
Ezután Sipos Sándor diavetítés kereté • 
ben beszámolt az erdélyi, negyvenszemé
lyes egyesületi tanulmányútról. A talál
kozót Vezán Ferenc, a nyugdíjasbizott
ság vezetője köszönte meg a fehér asz
tal melletti, kötetlen beszélgetés kere
tében. 

* 

Kitüntetés 

Az MTESZ Szabolcs-Szatmár megyei 
Szervezete Frankó Jánost, a nyíregyházi 
helyi csoportunk titkárát „Kabay János"-
emíékéremmel tüntette ki, huzamos időn 
át kimagasló eredménnyel végzett egye
sületi munkájáért. Ezt az emlékérmet ed
dig mindössze 11 személy kapta meg. A 
szép kitüntetéshez gratulálunk és to
vábbi sikereket kívánunk! 

* 

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

BUDAPESTEN: 

Dr. Keresztesi Béla „XVII. IUFRO-
kongresszus", 
Babos Lórántné „Érdekes gombafajok 
a Kiskunsági Nemzeti Parkban", 

BALASSAGYARMATON: 

Dr. Káldy József „Csemetetermelés és 
erdősítés gépei, fejlesztésük, üzemelte
tésük" címmel. 

• 

* 

Új tagfelvétel 

Ubrankovics Pál erdőmérnök, Zala-
baksa; Hajba Nándor agrármérnök, Bu
dapest; Balogh József erdésztechnikus, 
Szajol; Fogarasi Ferencné áruforgalmi 
előadó, Szolnok; Csete Istvánné mező
gazdasági technikus, képesített könyve
lő, Cegléd; Kovács József mezőgazdasá
gi gépész-üzemmérnök, Nagyhuta; Faur 
Péter erdésztechnikus, Tállya; Fás Já
nosné növénytermesztési üzemmérnök, 
Miskolc; Gyurák József erdőmérnök, Mis
kolc; Hegedűs Dezső erdésztechnikus, 
Perkupa; Hudák Andrásné közgazdasági 
technikus, Sajószentpéter; Hudák László 
erdésztechnikus, Mucsony; Keresztes Jó
zsef erdésztechnikus, Tolcsva; Kiss Bé
la erdésztechnikus, Ládbesenyő; Miku
lási Béla erdőmérnök, Szendrő; Petőcz 
Sándor mezőgazdász, Miskolc; Scholler 
Gyula erdésztechnikus, Miskolc; Csesz-
nak Attila Csaba, Maróti Zoltán, Porko
láb Tamás, Révész István, Sipos István, 
Sulyok Sándor, Szabó Tibor, Traj La
jos, Turóczi Tibor, Végh Károly erdésze
ti szakközépiskolai tanulók, Szeged; 
Gyarmati Zoltán erdészeti szakközépis
kolai tanár, Ásotthalom; Fögleín László 
erdőmérnök, Budapest; Kopányi Imre 
erdőmérnök, Szeged; Kotroczó József er
dőművelési-fakitermelési szakmunkás, 
Medgyesháza; Peták György erdőműve
lési-fakitermelési szakmunkás, Bordány; 
Rajnai Imréné (Szirovicza Julianna) ké
pesített könyvelő, statisztikus és tervező, 
Szeged. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cehe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest; Deák István, 
Tamási; 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, Sopron; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, 
Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Nagykanizsa; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szenikúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác; 
dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, 

Eger; Vida László, Szeged. 




