
Az ellenőrző bizottság dr. Ebli György elnökletével ülést tartott. Ezen megvitat
ták az OEE 1982. november 12-i küldött közgyűlésre készített EB beszámoló terve
zetet. A következőkben az elnök tájékoztatta a bizottság tagjait az MTESZ gazdál
kodási rendszerében történt változásokról. Az ülésen részt vett Winkler Károlyné 
egyesületi titkár is, aki hozzászólásában a gazdálkodás néhány fontosabb szem
pontjára hívta fel a figyelmet. 

A vadgazdálkodási szakosztály kihelyezett ülését a Délalföldi EFAG-nál tartotta. 
Adámfi Tamás szakosztálytitkár bevezetőként beszámolt a Hollandiai Nemzetközi 
Vadállománybecslési és Statisztikai Kongresszusról, majd vitát nyitott a Vadgaz
dálkodási Szakmai Űtmutató-ról. Ezt követően Vida László igazgatóhelyettes elő
adás keretében ismertette a DEFAG saját és bérbeadott területein az erdőművelés 
és a vadgazdálkodás kapcsolatát. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztálya a budakeszi helyi csoporttal közös rendezésben 
kihelyezett ülést tartott a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság területén. A 
program keretében a résztvevők bepillantást nyertek a gazdaság közjóléti tevékeny
ségébe é$ megismerkedtek természeti értékekben gazdag erdős tájaival. A bejá
rás során megtekintették a budakeszi arborétumot, a vadasparkot, a Remete-szur
dokot, a Nagyszénás és a Magaskő természetvédelmi területeit, valamint Nagyko
vácsiban az Erdészeti Nevelőotthont. 

Az erdőfeltárási szakosztály október 20—21-én Bakonyoszlopon és a Magas-Bakony 
területén kibővített közös rendezvényt tartott a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal
lal, valamint a Balatonfelvidéki EFAG közreműködésével. A rendezvényt dr. Her
pay Imre, az OEE elnöke nyitotta meg. Dr.- Királyi Ernő, a MÉM EFH vezetője 
méltatta az országos erdészeti burkolt úthálózat 2000. km hosszának elérését, Czebei 
Sándor, a Balatonfelvidéki EFAG igazgatója pedig ismertette az erdőgazdaság 25 
éves sajátrezsis útépítési tevékenységét. Az előadásokhoz dr. Pankotai Gábor ny. 
egyetemi tanár szólt hozzá, majd miniszteri kitüntetések és vállalati jutalmak át
adására került sor. 
A 2000. km-t dr. Királyi Ernő nyitotta meg. Másnap a szakosztály tagjai és a meg
hívott tervezők és kivitelezők a Magas-Bakony feltáró hálózatából kb. 60 km út
szakaszt jártak be autóbusszal, megtekintve a sajátrezsis erdészeti útépítés kezdő
pontjának — 0. km — emlékkövét. A Huszárokelő-pusztán befejezett szakosztály
ülésen a szakosztály Cornides Györgynek 30 éves eredményes erdőfeltárás ter
vezői és szakosztályi tevékenységét elismerve, nyugdíjba vonulása alkalmából em
lékkönyvet nyújtott át. A kétnapos program sikerét gondos előkészítő munkával 
dr. Ecsedi Sándor és Ecsedy Tamás erdőmérnökök segítették elő. 

Egyesületünk, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági és Vízgaz
dálkodási Szakosztálya, a MAE Növénytermesztési Társaságának mezőgazdasági víz
gazdálkodási Szakosztálya együttes ülésen vitatta meg a közös Meliorációs Munka
bizottságuk által összeállított „A mezőgazdasági-erdészeti vízgazdálkodás és a melio
ráció fogalmi rendszere" című javaslatot. Az ülés elnöke dr. Gál János egyetemi ta
nár, rektor volt. Az anyagot dr. Szigyártó Zoltán, a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Központ tud. tanácsadója ismertette. A vitát dr. Petrasovits Imre, a Gödöllői 
.Agrártudományi Egyetem tszv. egyetemi tanára vezette. 



Az oktatási és közművelődési bizottság budapesti ülésén értékelte 1982. évi mun
káját, megtárgyalta helyzetét, a bizottság szükséges kiegészítését, majd a folyó év
ben még hátralevő feladatait és az 1983. évi munkaterv előkészítését. 

Emlékünnepséget tartott egyesületünk a kecskeméti Erdőfelügyelőség és annak 
szegedi osztálya kezdeményezése nyomán 1982. október 15-én, Szegeden dr. h. c. 
Kiss Ferenc erdőmérnök, „a szegedi erdők atyja" halálának 30. évfordulója alkal
mából. Az emlékünnepséget dr. Berdár Béla MÉM EFH főosztályvezető nyitotta 
meg, méltatta Kiss Ferenc munkásságát és felavatta egykori szegedi lakóházának 
falára helyezett emléktáblát, amelyet Szeged város nevében Bányainé dr. Birkás 
Mária, a "Városi Tanács VB elnökhelyettese vett át. 
A szegedi belvárosi temetőben levő sírhelynél Király Pál, az OEE főtitkára mondott 
ünnepi beszédet. 

Meleg köszöntés keretében ismerte el dr. Váradi Géza alelnök dr. Vlaszaty Ödön 
nagyrabecsült kollégánk több mint hat évtizedes egyesületi tagságát. Méltatta hosz-
szú időn át kifejtett egyesületi aktivitását, mindenkor készséges és lelkes közremű
ködését, melyet hívó szavunkra önzetlenül végzett. 

A helyi csoportok életéből 

A kecskeméti csoport a Cooptourist 
Utazási Iroda szervezésében négynapos 
tanulmányutat bonyolított le részben 
szakmai, részben kulturális programok
kal a Magas Tátrában. A résztvevők út
juk során megtekintették Krasznahorka 
várát, a betléri kastélyt, továbbá Rozs
nyó, Poprád, Késmárk, Lőcse, Beszter
cebánya városokat. Részletesen megis
merkedtek a Magas Tátrai Nemzeti 
Parkkal, majd a Lomnici-csúcs, a Csor
ba-tó és a Tarpataki vízesés természe
ti szépségeivel, végül megtekintették az 
Alacsony Tátrában a szlobodai cseppkő
barlangot. 

A csoport kölcsönösségi kapcsolatok 
keretében négy bolgár szakembert foga
dott. A vendégek megtekintették a 
Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecske
méti gyárát, a Kecskeméti Parkettagyá
rat, Kecskemét nevezetességeit. A nyár-
jasi erdészetnél erdőművelési és fahasz
nálati vonatkozású szakmai bemutatón 
vettek részt: a bugaci erdészetnél meg
ismerkedtek az ősborókással. Budapes
ten megtekintették a BNV-t és a fővá
ros főbb nevezetességeit. A Vidinből ér
kezett kollégákat Arzén Dekov erdőgaz
dasági igazgatóhelyettes vezette. A kül
döttség tagjai Elza Kancsekova erdő
mérnök, csemetekerti előadó, Szonka 
Milcseva és Vlagyimir Vangelov faipari 
mérnökök voltak. A vendégeket a szak
mai programoknak megfelelően Sipos 
„Béke MgTsz. területére szakmai be-
Sándor, Hoffer László, Faragó Sándor, 
Laczay Tamás, Kovács Zsigmond, Be-
gya Lajos, dr. Horváth László és Sze-
verényi István kalauzolta. 

A szolnoki csoport a jászfényszarui 
„Béke" MgTsz. területére szakmai be

mutatót szervezett. A bemutató célja 
volt a véghasználatra előírt állományok 
felújítása. Főként a termelőszövetkezeti 
szakemberek tanúsítottak élénk érdek
lődést, mivel a következő 10 évben kb. 
800 ha nemesnyár állomány kerül vég
használatra. A szakemberek kérték, hogy 
e téma a következő években is marad
jon felszínen. 

A tatabányai csoport a Balatonfelvi
déki EFAG területére tanulmányutat 
szervezett. A monostorapáti erdészetnél 
Bajner Imre erdészetvezető előadását kö
vetően bemutatásra került egy törzski
választó gyérítés rontott, elegyetlen 
gyertyános állományban. A munkát 
BOBCAT döntő-rakásoló géppel végez
ték. A továbbiakban megtekintettek egy 
elegyes tölgy állományban végzett kom
binált termelést, ahol a kitermelt anya
got MORBARK—12 géppel aprították. 

A látottak a résztvevők körében élénk 
vitát váltottak ki. A végső következte
tés az volt, hogy a nagy munkaerőhiány
ra való tekintettel követendő az itt ki
alakított technológia. 

A csoport szakmai bemutatóra fogad
ta a budakeszi csoportot. A budakeszi 
vendégeket Henzer Antal igazgatóhe
lyettes üdvözölte, majd ismertette az er
dőgazdaság jellemző adatait és fő tevé
kenységét. Ezután a csoport a Sikárosi 
Fűrészüzemet látogatta meg. A z üzem 
bemutatását Trischberger László üzem
vezető nagy körültekintéssel végezte. Az 
üzemlátogatás után a pusztavámi erdé
szet pátrácosi bükkösének erdőfelújítási 
munkáit, valamint két 8—8 fős fakiter
melő munkacsapat termelését mutatta 
be Kubinyi Balázs műszaki vezető, ahol 
a MORBELL rakodógép végezte a mág-
lyázást és sarangolást. A vitát Vértes
kozmán, a csákvári erdészet oktatási 
központjában fejezték be. 



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

dr. Szőnyi László „Erdész szemmel az 
USA-ban", 
Magyarszéki Béla „A Társadalmi Er
dei Szolgálat az erdőkért", 

Balassagyarmaton 
Boncz Tibor „ A VI. ötéves fahasznála
ti tervezés eredményei" címmel. 

Halálozás 

Életének 77. évében elhunyt Farkas 
József „Bedő Alberf'-díjas erdész. Er
dészeti szolgálatának negyvennégy éve 
a Farkaserdőhöz kötődött. Scherg Lő
rincnek, az erdőnevelés hazai úttörőjé
nek irányítása mellett kezdte erdőgazda
sági tevékenységét. Az erdőnevelés ha
ladó hagyományainak egész életében — 
kezdetben kerületvezetőként, később 
üzemegység vezetőként, nyugdíjazása 
előtt erdőművelési műszaki vezetőként 
— méltó folytatója volt. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az elegyes lomberdők 
korszerű erdőnevelési eljárásainak kidol
gozása és alkalmazása terén. Személyé
ben nagy gyakorlati ismeretekkel ren
delkező erdész szakembert veszítettünk. 

* 
Hosszú és fáradtságos, küzdelmekkel, 

de sok-sok igaz örömmel teli életút után 
életének 61. évében Egerben elhunyt 

Ercsényi Pál erdőmérnök, nyugalmazott 
termelési felügyelő, az OEE erdei vasu
tak szakosztályának vezetője. Az Egri 
Érsekség erdőrendezőségén kezdte meg 
szolgálatát, majd az Államerdészet Ma
rosvásárhelyi Erdőigazgatóságán gyakor
nok. Az Egri Erdőgazdaság szilvásvára-
di, majd felsőtárkányi üzemegységénél 
vezető helyettes, a kerecsendi csemete
kert irányítója, mint az egri erdészet 
vezetője. Központi erdőművelési előadó, 
szakfelügyelő, majd felügyeleti csoport
vezető volt. 1975—76-ban az egri „Dobó 
István" Gimnázium és Erdészeti Szak
középiskolában erdőmérnök-tanár. 1977-
től a Mátrai EFAG önálló termelési fel
ügyelője, melynek keretében ellátta az 
erdei vasutak szakfelügyelői teendőit is. 
Titkára volt az erdőgazdaság közműve
lődési bizottságának és éveken át dön
tőbizottsági elnökként is tevékenykedett. 
Néhai Tóth Gyula halálát követően 
egyesületünk erdei vasutak szakosztá
lyának vezetője lett. 

Egyesületi munkájában, szakosztályve
zetőként szívén viselte és tőle telhetően 
minden erejével támogatta, segítette az 
erdei vasutak fejlesztését, fenntartását 
és gazdaságosabb üzemeltetését. Jó mun
kája elismeréseként számos jutalomban 
és kitüntetésben részesült. 

* 
Márkó István erdész 83 éves korában 

elhunyt. Egész életében Kecskemét kör
nyékén dolgozott: Ágasegyházán, Buga-
con, majd Kunadacson. Nyugdíjba vo
nulása után is még sokáig dolgozott 
vadőrként Kerekegyházán és Izsákon. 
Nevéhez sok sivár homokterület fásítá
sa, sok új erdő létesítése fűződik. 

* 
Hosszabb betegség után Budapesten 

elhunyt Szalay Rezső erdőmérnök, a 
központi erdőrendezés és erdőfelügyelet 
hosszú időn át megbecsült, lelkiismere
tes és végtelenül szerény munkatársa. 
A 86. életévében elhunyt kedves kollé
gánkat Budapesten a Rákoskeresztúri te
metőben helyezték örök nyugalomra. 

• 
A magas kort megért és magára ma

radt emberek módján, 81 évesen csend
ben, szerényen eltávozott az élők sorá
ból dr. Fuisz József erdőmérnök, ny. 
tud. főmunkatárs. Ráckevén temették el 
1982. augusztusában, életének hű tá
masza, a néhány éve elhunyt felesége 
mellé. 

1901. nov. 29-én született Porrogszent-
királyon, kisparaszti családban. Csurgó
ról került Sopronba, ahol 1925-ben er
dőmérnöki oklevelet szerzett, jórészt ön
erőre támaszkodva. 1925-től 1945-ig kez
detben kisebb, majd 1936-tól a Festetics-



féle nagy hitbizományi uradalmakon tel
jesített szolgálatot erdőgondnokként. Az 
államosítást követően mint felügyeleti 
tiszt, erdőművelési csoportvezető, igaz
gatóhelyettes négy erdőgazdaságnál 
amíg 1952-ben ki nem nevezték főmér
nöknek Nyíregyházára. Innen 1964-ben 
helyezták át Ráckevére, az Erdészeti Tu
dományos Intézet akkori Magvizsgáló 
Kísérleti Állomására vezetőnek. 1967-ben 
vonult nyugdíjba, de csak formailag, 
mert a lupét, számológépet, tollat szin
te haláláig nem tette le. Közel 60 éves 
dolgos múlt állt mögötte. 

Szakmai tevékenysége rendkívül sok
rétű volt. Hosszú évekig a nem szako
sított gyakorló erdőgazda mindenhez ér
tő, mindenért felelős szerepét látta el. 
Külön erőssége volt ebben az időszak
ban a földmérés, birtokrendezés és va
dászat. Igazi érdeklődési tere azonban 
egész életében az erdőművelés volt, ezen 
belül is elsősorban a szaporítóanyag
termesztés. Itt bontakozott ki új utakat 
kereső, kutatói hajlama, ami később ar
ra predesztinálta, hogy — már nyugdíj-
éretten — hivatásos kutató legyen. A 
dolgok mélyreható, alapos megközelíté
sének igénye inspirálta arra, hogy még 
a nyírségi években üzemi laboratóriu
mot létesítsen, működtessen, kapcsolato
kat teremtsen tudományos intézmények
kel. 

Eredményeként számos tanulmányterv, 
publikáció készült el és sok eljárás épült 
be az üzemi gyakorlatba, az erdőműve
lés általános köréből, különösen ami 
összefüggött az akác magkezeléssel, a 
viasz-érésben való vetéssel, juharok, 
szürke- és nemesnyár csemeték nevelé
sével. Kidolgozta és alkalmazta a nyár
dugvány termesztés, vizsgálat és minő
sítés rendszerét, valamint megalkotta a 
nevéhez fűződő vetőérték-meghatározás 
módszerét. Miután 1964-ben hivatásos 
kutatóvá vált, a magvizsgálati gyors 
módszer elméleti és gyakorlati kérdései 
foglalkoztatták, továbbá a magérés, az 
üzemi magvizsgálatok értékelése, a nem

zetközi magcsere bonyolítása. Nyugdíja
zása után a volt ráckevei magtárolót 
irányította, majd pedig a nyárdugvá
nyokkal kapcsolatos korábbi tapasztala
tait mélyítette el, ill. ültette át az utód
nemzedékbe, mindaddig, amíg lábai ezt 
megengedték. Két-három éve gyakorla
tilag csak levelező kapcsolatot tarthatott, 
de azt egészen haláláig. 

Kötelességtudó, pontos, önmagával 
szemben is szigorú ember volt, hihetet
len akaraterővel és szívóssággal, amit az 
is bizonyít, hogy 40 éves szakmai te
vékenysége után is volt ereje doktori 
címet szerezni az Erdészeti és Faipari 
Egyetemen. Elhunyta veszteség az egész 
erdésztársadalomra, mely tisztelettel 
adózik emlékének. Személyes ismerősei, 
barátai nevében pedig sok szeretettel 
köszönünk el a mosolygós Jóska bácsi
tól! 
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