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Az országos választmány 1988. április 7-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök
vezetésével ülést tartott. A z elnöki megnyitó után dr. Schmidt Ernő vezérigazgató,
országgyűlési képviselő ismertette „Az erdőgazdálkodás időszerű kérdései"-t
össze
foglaló bizottsági jelentést. A jelentést élénk vita követte. (A jelentést, a választ
mányi ülésen és a június 2-i vitanapon elhangzottakat részleteiben fogja közölni
A Z ERDŐ egy későbbi száma.)

A gépesítési szakosztály kihelyezett ülését Sopronban, az Erdészeti és Faipari
Egyetemen rendezte meg. A szakosztály ülés résztvevőit dr. Winkler András rektor
helyettes köszöntötte, aki tájékoztatót adott az egyetem munkájáról és a rövid
időn belül bekövetkező változásokról az oktatás területén. Ezt követően került sor
dr. Horváth Béla tanszékvezető előadására, amelynek fő témakörei: a csemeteter
melés munkarendszerei; a csemetetermelés jelenlegi helyzete; a fejlesztés lehető
ségei voltak, a gépesítettség tükrében.
Vitaindítójában részletesen elemezte azokat a kérdéseket, amelyek napjainkban
vitatottak. Szerencsésen ötvözte a kutatás eredményeit a gyakorlat tapasztalataival.
A beszámolók közül Mátrabérczi Sándor osztályvezető részletesen kifejtette hazai

és külföldi tapasztalatait, különös tekintettel a zalai- és csehszlovák tapasztalatokra.
A szakosztályülés munkáját segítette, hogy meghívásukra jelen volt és felszólalt
Varga Béla és Olaszy István, mint az erdőművelési szakosztály tagjai. Keszler György
MÉM—EFH-osztályvezető hozzászólásában hasznos tájékoztatást adott az irányítás
egyes kérdéseiről és a gépberuházás lehetőségeiről. Tóth József, Szamosi Ferenc és
Horváth Imre, hozzászólásaikban szintén a téma fontosságával és jelentőségével fog
lalkoztak. Dr. Marosvölgyi Béla kiegészítésként a nagyüzemi és közepes nagyságú
kertek gépesítésével foglalkozott, külön kitérve a fejlesztés, az oktatás, a helyi
kezdeményezés fontosságára és a szerszámellátottság jelentőségére. Czágásch József
szakosztályelnök összefoglalta az ülésen elhangzottakat, majd kitért a szakosztály
tagságát ez évben érintő feladatokra. A z ülés résztvevői testületileg vettek részt
dr. Káldy József halálának évfordulójára rendezett emlékülésen, amelyen az OEE
elnöksége is képviselve volt.

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL

A Magyar Népköztársaság Miniszter
tanácsa Markovics Lászlót, a Mezőföl
di Állami Erdő- és Vadgazdaság igazga
tóját és Takács Lászlót, a Somogyi Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság vezérigaz
gatóját a gazdálkodás intenzív módsze
reinek és a korszerű technológiai eljá
rások alkalmazásának, a termelés bio
lógiai alapjainak
megteremtésében, a
termelés és feldolgozás vertikumának ki
fejlesztésében, az exporttevékenység bő
vítésében elért eredményeikért ÁLLAMI
DlJ-ban részesítette.
A magas kitüntetés adományozásával
egyesületünk Markovics László szemé
lyében a székesfehérvári. Takács László
személyében a kaposvári helyi csoport
elnökét köszönti.

dőgazdaságok) eltérő összeget fizetnek az
azonos értékű erdők kitermelése
után.
Kritikusan szóltak arról, hogy az új adó
rendszer hátrányosan érinti a csemete
termelést (a kisvállakozók kedve vissza
esett). Javasolták, hogy a belépő erdő
sítési kötelezettség és a befejezett erdő
sítések közötti különbség felszámolása ér
dekében, erőteljesebben kellene növelni
az erdőművelési egységárakat.
A vitadélutánon szó esett arról
is,
hogy negyedszázaddal ezelőtt — az er
dők kezelési és használati viszonyainak
rendezése során — alapozódott meg a je
lentős eredményeket elért termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás, amelynek jelenicsége évről évre növekszik. A vitadél
utánon felszólalt: Boross György, Csil
lag Jenő, Csoboth Lázár, dr. Csötönyi
József, Deszpot László, dr. Erdős László,
Fekete Gyula, Gombos Istvánné,
Kesz
ler György, László Mihály, Sugár Lajos,
Strider Mihály, Tóth Alajos.

*

*

A budapesti intézőbizottság és a ter
melőszövetkezeti szakosztály „ A termelő
szövetkezeti erdőgazdálkodás helyzete és
fejlesztésének kérdései" címmel, vitadél
utánt szervezett. A témával kapcsolat
ban dr. Balázs István (OEE, Pest Megyei
Tanács), dr. Horváth Gyula (TOT) és
dr. Rada Antal (MÉM—EFH) tartottak
vitaindító előadást. A különböző néző
pontból (egyesület, tanács, érdekképvise
let, minisztérium) kifejtettek egybecseng
tek a helyzetelemzésben, a problémák,
gondok megítélésében és a fejlesztés kér
déseiben a termelőszövetkezeti erdőgaí •
dálkodást illetően.
Az elhangzottakat követő élénk esz
mecsere
során
hangsúlyozták,
hogy
egy és oszthatatlan magyar erdőgazdál
kodás van. az érdekek azonosak. így ért
hetetlen, hogy az erdőfenntartási járu
lék fizetésénél az egyes szektorok (álla
mi gazdaságok, termelőszövetkezetek, er

A budapesti csoportnál a FAO Euró
pai Erdészeti és az EGB Fabizottsága
megalakulásának 40. évfordulója alkal
mával kiírt ifjúsági esszépályázat máso
dik helyezettje —Gadó György Pál er
dőmérnök — „Az erdészek lehetséges sze
repe az emberiség ökologikus gondolko
dásmódjának
kialakításában" címmel,
élénk érdeklődést kiváltó előadást tar
tott. A z alapos szakirodalmi ismeretekre
épült előadás foglalkozott: 1. a válságos
helyzettel, egyrészt a harmadik világ er
deivel a szegénység szorításában, más
részt az északi félteke erdőpusztulásával
a környezetszennyeződéssel összefüggés
ben; 2. a lehetséges kiúttal, megoldás
sal, a szelíd energiastratégiával, amely
a megújuló energiaforrásokra (nap, szél,
növényzet) épül; és végül 3. milyen fel
adataik lehetnek az erdészeknek. A z
utóbbiakkal kapcsolatban kiemelt hang
súlyt kapott az oktatás, a nevelés, a köz-

Kitüntetés

vélemény tájékoztatásának
fontossága.
„Miért tartom fontosnak az ökologikus
gondolkodásmódot? — tette fel a kérdést
az előadó. — Azért, mert ezt látom az
emberiség egyetlen reményének." A z el
hangzottakhoz hozzászólt: Bencsik Imréné. Boross György, dr. Csötönyi
József,
Jéróme René, Kiss Géza, Somogyi Zol
tán.
*
A kaposvári csoport titkára, Choma
Zsolt „Sikerült nagyobb társadalmi bá
zist teremteni" címmel a Somogyi Fa
gazdasági Híradó 1988. 1. számában (már
cius) példamutatásra követően mutatta
be az OEE, illetőleg a helyi csoport mun
káját az erdőgazdálkodás feladatai tük
rében.
#

A pilisi csoport (Visegrád) összejövete
lén az „Erdészportrék" sorozatból a Dé
vényi Antal BEDÖ-díjas, nyugalmazott
kerületvezető erdészről készített video
filmet mutatták be.

A szombathelyi csoport a Vas megyei
műszaki és mezőgazdasági hetek kere
tében — amelynek fő vezérfonala a hul
ladékhasznosítás volt —, a FATE helyi
csoportjával közösen, önálló rendezvényt
szervezett. Horváth Lajos vezérigazgató
helyettes elnökletével, a következő téma
körökben hangzott el előadás: dr. Pethő József „Erdei hulladékok hasznosí
tása"; Vecsey Dénes „Fahulladékok ipa
ri felhasználása"; Kiss Ernő „Fahulla
dékok felhasználása az energiatermelés
ben".

*
A szakmai továbbképzés keretében, a
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották:
BALASSAGYARMATON:
Dr. Marosvölgyi Béla „A fa energeti
kai hasznosításának műszaki problé
mái — lehetőségei",
SOPRONBAN:
Dr. Illyés Benjámin „ A z erdőművelé
si munkák finanszírozása",

A székesfehérvári csoport rendezvényén
Kiss Zoltán titkár az egybegyűltek üd
vözlése után megemlékezett a február
ban váratlanul elhunyt Laki Sándor er
dőmérnök kollégánkról. Ezt követően ér
tékelte az 1987. évi egyesületi életet, a
rendezvények tapasztalatait, valamint is
mertette az 1988. éves munkaprogramot.
Karvaly Gyula gazdasági felelős az ez
évi szakmai tanulmányút pénzügyi tá
mogatásának lehetőségeiről, majd a tag
díjfizetési morál tapasztalatairól szólt.
Ismételt felhívást tett az MT.3111/1987.
sz. határozat értelmében az OEE szenio
rok tanácsa kezdeményezésére lehetsé
ges, további nyugdíjemelési lehetőségek
ről, miután az előző évben 14 erdészeti
középvezető nyugdíját sikerült felemel
tetni. Füredi Tibor szervezőtitkár
be
számolt az Erdészeti Menedzseriroda be
mutatkozásáról és jelentőségéről, majd
Boda Katalin ismertette az új erdész
egyenruha terveit, bemutatta a ruha
anyagokat, és a jelenlevők a legprakti
kusabb formaruhákat pontozással zsűriz
ték és választották ki.
Végül mintegy kétórás videofilm-vetí
téssel színezett előadás keretében
Kiss
Zoltán titkár beszámolt az OEE székes
fehérvári helyi csoport 1987. évi jugo
szláviai,
posztojnai
erdőgazdaságnál
folytatott szakmai tanulmányútról. A tö
mör, jól sikerült előadást a tanulmány
úton részt nem vett kollégák is nagy tet
széssel fogadták.

VESZPRÉMBEN (MN):
Szekeres György: „Jövedelemiszabályo
zás és vállalati gazdálkodás" címmel.
Űj tagfelvétel
Handa Attila vadász, Miskolc; Petrik
József
erdésztechnikus,
Tard;
Budai
László kertészmérnök, Eger; Hermann
Márta egyetemi hallgató, Simontornya;
Hollós Ferencné elektrotechnikus, Buda
pest; Kalauz József gépjármű-technikus.
Szombathely; Mauser Iván agrármér
nök, Budapest; dr. Priszter Szaniszlóné
gépésztechnikus, Budapest; Siklós György
közgazda, Budapest; Szénási Vincéné
térképésztechnikus, Isaszeg; dr. Tatár
János gyógyszerész, Budapest; Takács
Tibor erdészeti szakiskolai tanuló, Sop
ron; Békési László, Bodonczi László, Boruzs Gábor, Dobó László, Fagyas Zoltán,
Frank József, Frankó Róbert, Gyöngyössy Péter, Horváth Dénes. Horváth Olga,
Hunya László, Jagicza Attila, Lázár Ta
más, Lelkes András, Maczinkó László,
Major Tamás, Mitró Attila, Mohácsi
Sándor, Motczár Viktória. Nagy Frigyes,
Oláh Zsolt. Purger Zoltán, Rehor Mi
hály, Salamon Tamás, Samu László, Sörnyei Gábor, Stefanek Zoltán. Tóth Atti
la, Tóth Judit, Várady József. Varga
Kornél, Varjú András, Vaski László er
dőmérnökhallgatók, Sopron.

Halálozás
Petrí János gyémántdiplomás erdő
mérnök, a németmokrai erdőhivatal (bustyaházi eig.) volt vezetője, életének 85.
évében. 1987. november 30-án, Kapos
várott elhunyt.
Laki Sándor oki. erdőmérnök, a Mező
földi Állami Erdő- és Vadgazdaság épí
tési műszaki vezetője, 1988. február 9én, életének 44. évében, tragikus hirte
lenséggel elhunyt. Személyében pályája
csúcsán, alkotóereje teljében levő, kitű
nő kollégát, csendes, szerény j ó barátot,
kiváló sportembert vesztettünk el. A
mindannyiunk által szeretett és becsült
székesfehérvári születű kollégánk az út
építési technikum elvégzése után, 1964ben iratkozott be az Erdészeti és Fa
ipari Egyetemre, ahol 1969-ben szerez
te meg erdőmérnöki diplomáját. 1963tól volt tagja a SMAFC kosárlabda
aranycsapatának, ahol 1969-ig töretlen
sportteljesítményeivel sok örömet és di
csőséget hozott szakmánknak és szurko
lóinak. Sikeres sportpályafutása 1969-től
1977-ig, a Székesfehérvári Építők SC,
majd 1977-től napjainkig az EFE Geo
déziai Főiskola csapatában folytatódott.
Erdőmérnöki
diplomája
megszerzése
után állt munkába első és egyetlen mun
kahelyén, a Mezőföldi Állami Erdő- és
Vadgazdaságnál. 1969-től 1972-ig a so-

ponyai erdészet erdőművelési műszaki
vezetői. 1972-től az erdőgazdaság köz
pontjában magas- és mélyépítési előadói,
1979-től építési műszaki vezetői beosz
tásokat látott el. Munkáját mindvégig a
magas igényesség, megfontolt, jól szer
vezett, sokoldalú műszaki felkészültség
jellemezte. Irányítása alatt készültek el
a ma álló legszebb erdőgazdasági épü
letek, vadászházak, víztárolók és feltá
róutak kilométerei. A z OEE erdőfeltárá
si szakosztályában aktívan és sikeresen
tevékenykedett, szakmánknak kétszeres
kiváló dolgozója volt. A Mezőföldi Ál
lami Erdő- és Vadgazdaság saját halott
jaként kísérték utolsó útjára, a székes
fehérvári, Béla úti köztemetőbe.
Gulyás Jenő oki. erdőmérnök, nyugal
mazott fahasználati osztályvezető, 1988.
április 4-én, életének 65. évében. Baján
elhunyt.
Szakmai munkásságán túl, újságíró
ként is tevékenykedett. Élete utolsó nap
jaiban is dolgozott a GÁEVG történe
tének megírásán. A bajai helyi csoport
nak ő volt a sajtófelelőse. Rendszeresen
írt az Erdőgazdaság és Faipar, a Petőfi
Népe c. újság részére és megszűnéséig,
a Sylvanus üzemi lap szerkesztője volt.
Kazi András, a GÁEVG közszeretet
nek örvendett, nyugdíjas vadászati elő
adója. 73 éves korában. 1988. április 3án. néhány hetes gyengélkedés után el
hunyt.

A Kertai „Jóbarátság" Mg Tsz. pályázatot hirdet faipari mérnök részére üzemveze
tői munkakör betöltésére furnér-lemez üzemében.
Pályázatot hirdetünk erdész munkakör betöltésére, középfokú szakmai végzettség
gel, 550 ha-os erdőterületünkben.
Jó minőségű lakást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint és háztáji földjuttatás.
Jelentkezni lehet a termelőszövetkezet elnökhelyettesénél.
Cím: Mg. Tsz. Kerta 8492, tx.: 32-571, telefon: Kerta 6.

Erdészeti, természetvédelmi vagy a természethez kapcsolódó munkakörben elhelyez
kedne az ország bármely részét 28 éves gépésztechnikus. Cím: Bognár Kálmán, 1162
Budapest. Attila u. 95

A Z ERDŐ S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos
Rezső, a mezőgazdasági tudomány
(erdészet)
doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme
René,
Budapest. — T a g o k : dr.
Balázs
István,
Budapest; Barátossy
Gábor,
Budapest; dr. Berdár
Béla, Visegrád; dr. Bondor
Antal,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Vszprém; Cebe
Zol
tán, Szombathely; dr. Csötönyi József,
Budapest; Deák István, T a m á s i ; dr. Firbás Oszkár,
Sop
ron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös
Antal, Kecskemét; dr. Herpay
Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadiicsefc János, Miskolc; Keszthelyi
Ist
ván, Budapest; Király
Pál Budapest; dr. Királyi
Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa,
Budapest; Korbonszky
Kazimirné,
V á c ; Krümer
Antal, Pécs; LOcsey Iván, Budapest;
Mészáros
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi
József,
Budapest; Stádel
Károly,
G y ő r ; dr. Szepesi László,
a mezőgazdasági
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt
István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra
Dezső. Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth
Sándor,
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) Sandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger.

