
Pályázati Hirdetmény 

A népgazdaság fejlődésének döntő fel
vitele, hogy javuljon a termelés és a 
gazdálkodás hatékonysága. A kormány 
izéles körű programot hagyott jóvá 
(1032/1982./VII. 1./MT sz, határozat) olyan 
műszaki-gazdasági feltételek és eszközök 
létrehozására, amelyek révén a gazdasá
gosabb anyagfelhasználás, a fajlagos 
anyagfelhasználás, a fajlagos anyagmeg
takarítást eredményező termékszerkezet
korszerűsítés, a gyártmányok és a tech
nológiák korszerűsítése a gazdasági mun
ka középpontjába kerül. 

A program végrehajtását segíti több 
minisztériumi, országos hatáskörű szerv, 
az MTESZ és más társadalmi és tömeg
szervezetek által együtt kiírt 

„ÉSSZERŰ ANYAGTAKARÉKOSSÁG 
MEGVALÓSÍTÁSA" 
c. pályázat. A pályázat résztvételében 
nyilvános, jellegében titkos rendszerű. 

A pályaművek díjazása: 
I. díj 30.000 Ft (maximum 10 db) 

II . díj 25 000 Ft (maximum 15 db) 
II I . díj 15 000 Ft (maximum 20 db) 

Ezen túlmenően a bevezetésre, haszno
sításra érdemesnek ítélt pályaművek ju
talmazására összesen további 100 000 Ft 
áll rendelkezésre, amelyből pályázaton
ként 5000 Ft fizethető. 

A pályázaton részt vehet minden bel
földi természetes vagy jogi személy, al
kotó kollektíva, amennyiben a pályázati 
kiírást, a részvételi feltételeket magára 
nézve kötelezően elismeri. 

A részletes pályázati kiírást az MTESZ 
Szakmai Koordinációs Titkárságán lehet 
átvenni, vagy postai úton igényelni. (Bu
dapest V., Kossuth tér 6—8. I I . em. 220 
szoba, 1055). 

A pályázatok beküldési (postára adá
si) határideje: 1983. június 15. 24.00 óra. 

A pályázatok eredményhirdetésére elő
reláthatóan 1983. október 31-ig kerül sor. 

A vadgazdálkodási szakosztály ülését a Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ságnál tartotta. Ennek keretében megvitatták a DEFAG vadgazdálkodása helyzetét. 
A vitaindító előadást Vida László igazgatóhelyettes tartotta, aki ismertette többek 
között az ágazati mutatókat, kapcsolatait a többi ágazattal, együttműködését a va
dásztársaságokkal. Ezt követően a nyugat-magyarországi sajtótájékoztatón a vadgaz
dálkodásról elhangzott érdekesebb kérdéseket és válaszokat dr. Fatalin Gyula iro
davezető ismertette. A továbbiakban a résztvevők érdeklődéssel hallgatták meg 
Ádámfi Tamás szakosztálytitkár hollandiai élménybeszámolóját, majd elkészítették 
a szakosztály 1983. évi programját. Az ülést Sarkadremete térségben szakmai be
járás követte. 

Az erdörendezési szakosztály ülését a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület sop
roni csoportjával közösen Sopronban, az MTESZ városi székházában tartotta. Áz 
ülés keretében a következő előadások hangzottak el: dr. Bácsatyaí László „Az erdő
rendezés, térképészeti munkáinak fejlesztése", Kovács Gyula „ A Wild Aviopret A P T 
1 fotogrammetriai interpretáló műszer bemutatása, használata", Bánky József 
„Kishatótávoiságú elektrooptikai távmérő alkalmazása az erdészeti gyakorlatban", 
dr. Mentes Gyula „Intelligens terepi adatgyűjtő", Láng Gyula „Erdőterületek ábrá
zolása az EOTOP-rendszerben". 

A színvonalas és nagy érdeklődéssel hallgatott előadások a megszokottól eltérő 
megvilágításban értékelték az erdőrendezés térképészeti tevékenységét, fejlesztési 
lehetőségeit és néhány korszerű, az erdőrendezésben is hasznosítható műszert mu
tattak be. Az előadásokat követő felszólalásokból is a nagy érdeklődésre lehetett 
következtetni. 



Gáspár Hantos Géza szakosztályvezető zárszavával ért véget az ülés, melyben 
kitért a társegyesületekkel való kapcsolatok szükségességére és eredményeire Az ülé
sen mintegy 60 fő vett részt, a szakosztálytagok mellett a geodéziai csoport tagjai, 

„ valamint a közeli üzemtervezési irodák dolgozói. 

Az erdei vasutak szakosztálya budapesti ülésén a jelölő bizottság javaslata alap
ián, nyílt szavazással egyhangúlag megválasztották a szakosztály új vezetőjét, 
Varga Gellértet, a Zalai EFAG erdei vasúti szakfelügyelője személyében. Varga 
kollégánknak és rajta keresztül a szakosztálynak további eredményes, hasznos mun
kát kívánunk. 

A választást követően dr. Kovács János muzeológus ismertette az erdei vasutak tör
ténetével kapcsolatban eddig felkutatott dokumentumokat, majd meghatározták a 
teljes anyag összeállításához szükséges részfeladatokat. 

Helyi csoportjaink életéből 

A budapesti csoport nyugdíjasai részére 
összejövetelt szervezett. Megemlékeztek 
a közelmúltban elhunyt dr. Benkovits 
Károly és Szoják Károly erdőmérnökök
ről. Ott János főosztályvezető-helyettes 
„A fagazdálkodás időszerű kérdései" 
címmel érdeklődéssel kísért vitaindítót 
tartott. Az elhangzottakkal kapcsolatban 
véleményét kifejtette Bárdossy László, 
Boross György, Dérföldi Antal, Fekete 
Gyula, Fila József, Halász Aladár, Jérő-
me René, Kassai Jenő, Lessényi Béla és 
dr. Speer Norbert. 

Fila József javaslatot tett a csoport 
szeniorok bizottságának megalakítására. 
A bizottság elnöke Sághi István, titkára 
Tokodi Mihály, tagjai: Cornides György, 
Dérföldi Antal, Jérőme René, Mártha Jó-
zsefné, Ortutay Iván, Pandula Zoltán, dr. 
Vendel István. 

A budapesti csoport új sorozatot kez
deményezett. Ennek nyitó előadását 
Kassai Jenő „Erdészpályám emlékezete" 
címmel tartotta. Közel 40 esztendős sok
irányú szakmai tevékenységéről számolt 
be. A csoport 1982. évi tevékenységét, 
illetve az 1983. évre tervezett programját 
dr. Csötönyi József ismertette. 

A bajai csoport a Budavidéki és a Me
zőföldi EVAG területén tanulmányúton 
vett részt. A budakeszi arborétumban 
Molnár István termelési igazgatóhe
lyettes fogadta a tanulmányút résztve
vőit, majd Gárdonyi Gábor és Waliczky 
Lászlóné kalauzolta a tagságot. Tollner 
György igazgató rövid ismertetést tar
tott. Délután a vadasparkot és a Reme
te-völgyet mutatták be a házigazdák. 

Másnap Édes István főmérnök várta 
a tanulmányút résztvevőit. A pákozdi 
emlékmű, átkísérő fásítás, Velence-tavi 
táj fásítás ismertetése után került sor a 

székesfehérvári programra, a. M A V A D -
telep és a város megtekintésére. A bá-
rándi vadászerdő, a vadföldgazdálkodás, 
Gorsium, végül a soponyai apróvad-fel
dolgozó telep megismerése után köszön
tek el a nagy élményt nyújtó tanul
mányút házigazdáitól a résztvevők. 

A csoport a bajai FATE tagsága részé
re a Gemenci EVAG pörbölyi fűrész
üzemébe tapasztalatcserét szervezett. A 
bemutatót Farkas István faipari mér
nök, üzemvezető tartotta. A résztvevők 
ezután a vadgazdaság központi tanács
termében jöttek össze. Itt Szoták Ferenc 
igazgatóhelyettes ismertette a vállalat 
fontosabb adatait. Kabdebó Péter bútor
gyár igazgató, a FATE-csoport titkára és 
Brassói János, a Lakberendezési Szö
vetkezet (és egyben a FATE-csoport) 
elnöke a bajai vállalatok együttműködési 
lehetőségeit ismertette. 

A miskolci csoport mikológiái szakcso
portja „ A Bükk-hegység jelentősebb 
gombafajtái és azok népélelmezési je
lentősége" témakörben három napos kiál
lítást rendezett Miskolcon a Megyei 
Könyvtárban. A megnyitót Kéícesi Antal 
műszaki-gazdasági tanácsadó, a szakcso
port vezetője mondotta. Tájékoztatást 
adott a Bükk-hegységben található leg
gyakoribb gombafélékről, ismertette az 
ehető gombák táplálkozási jelentőségét. A 
kiállításon több mint 1200 látogató szá
mára film- és diavetítést tartott a szak
csoport a fontosabb gombafajokról. 

A csoport Budakeszi térségébe tanul
mányutat szervezett. Waliczky Lászlóné 
helyi csoport-titkár üdvözölte a vendége
ket majd Egri Ferenc igazgatóhelyettes 
tájékoztatást adott a Budavidéki EVAG 
gazdálkodásáról, eredményeiről és gond
jairól. Ezt követően megtekintették a bu
dakeszi vadasparkot, majd Bajnára 
utaztak. Ott Zádor Oszkár erdészetvezető 



bemutatott egy vadászerdő részletet, 
tisztítási és gépesítési munkákat. 

* 
A nagykanizsai csoport tanácskozást 

szervezett a zalaegerszegi Technika Há
zában „ A faanyag-értékesítés helyzete és 
jövője" témakörben. 

A tanácskozáson (amelyen a MAE, a 
zalaegerszegi csoportunk, a Zala megyei 
Tanács, a TSZ Szövetség, az Erdőfel
ügyelőség, a ZEFAG és az ERDÖVÁLL 
szakemberei vettek részt) dr. Váradi Gé
za, a MÉM—EFH vezetőhelyettese, 
Schmal Ferenc, az ÉRDÉRT vezérigazga
tója. Várhelyi József, a ZEFAG igazga
tója, Jancsó Gábor, az Erdőfelügyelőség 
igazgatója és Csillag Jenő, az ERDÖ
V Á L L igazgatója előadásának nyomán 
vitatták meg a fapiac várható alakulását. 

* 
A soproni csoport kibővített vezetőségi 

ülésen foglalkozott az OEE 1983. évi ván
dorgyűlésének előkészületeivel és megha
tározta a további feladatokat. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

Budapesten 
Rakonczay Zoltán „Nemzeti parkok a 
nagyvilágban", 
Király Pál „Erdőgazdálkodásunk néhány 
biológiai problémája", 

Egerben 
Gémesi József „Az erdőgazdálkodás 
hosszú távú fejlesztése", 

Miskolcon 
Répási Gábor ,.A gombaismeret fontos
sága", 

Szegeden 
Somodi István „A Dél-Alföld természeti 
értékei", 
Farkas Julianna „Erdőértékelés, földérté
kelés" címmel. 

Kinevezés 

Az MTESZ főtitkára Winter Károlyné 
mb. egyesületi titkárt 1983. január hó 1. 
hatállyal egyesületünk ügyvezető titkárá
vá, titkárság vezetőjévé kinevezte. Az 
örömmel vett kinevezés alkalmából Win-
terné kartársnőt a hagyományos erdész-
üdvözletei köszöntjük és munkakörének 
eredményes ellátásához szívből kívánunk 
sok sikert, jó szerencsét. 

* 

Üj tagok 

Ballá Attila erdésztechnikus, Sóshatyán; 
Brulich Tibor erdésztechnikus, Nagyma
ros; Chikán István erdésztechnikus, Iliny; 
Deák András erdésztechnikus, Keszeg; 
Dudok Gyula erdésztechnikus, Bernece-

baráti; Hámori Tibor, Nagymaros; Her-
czeg József erdésztechnikus, Berneceba-
ráti; Kandi József erdőmérnök, Püspök
szilágy; Krisics Lajos erdésztechnikus, 
Salgótarján; Kőhalmi Ákos erdésztechni
kus, Drógelypalánk; Körösi István er
désztechnikus, Balassagyarmat; Majoros 
Zsolt erdésztechnikus, Szanda; Maróthy 
Károly erdésztechnikus, Szécsény; Molnár 
László erdésztechnikus, Bércei; Németh 
Sándor erdőmérnök, Budapest; Pesek Gé
za erdésztechnikus, Kemence; Pesek Jó
zsef erdésztechnikus, Nagybörzsöny Sán
dor István erdésztechnikus, Ságújfalu; 
Sárkány Gábor erdésztechnikus, Balassa
gyarmat; Szép Antal erdésztechnikus, Ba
lassagyarmat; Tornán Tamás erdésztech
nikus. Nagybörzsöny; Tóth György er
désztechnikus, Nagymaros; Varga György 
erdésztechnikus, Mihálygere; Villényi Pé
ter erdésztechnikus, Nógrád; András Fe
renc erdésztechnikus, Csatalja; Bajai Béla 
épületgépész-technikus. Baja; Demeter 
Lajos erdésztechnikus, Dunaszekcső: 1 
Fenyvesi Csaba erdésztechnikus, Mohács; 
Ilka László erdésztechnikus, Kölked; Ku-
lisity Attila erdésztechnikus, Majos; 
Pencz József né technikus, Baja; Ács Jó
zsef erdésztechnikus, Eger; Becsei Ferenc 
erdésztechnikus, Mátrafüred; Hubai 
Miklós erdőmérnök, Szilvásvárad; Kon
dor István erdőmérnök, Budapest; Kotro-
có Endre erdésztechnikus, Zabar; Kovács 
Attila gondnok,' Miskolc; Molnár László 
erdésztechnikus, Eger; Papp László Zol
tán biológus tanár, Miskolc; Salamon 
Gábor biológus, Debrecen; Schneider Ist
ván erdésztechnikus, Miskolc; Szitta Ta
más tanár, Eger; Szkalák István gépész
mérnök, Eger; Varga Ferenc tanár, Éger; 
Cziczka János autógépészeti üzemmérnök 
Gödöllő; Kolozsvári Géza faipari tech
nikus, Gödöllő; Nyári István gépész, Gö
döllő; Szobó Ferenc erdőgazdasági szak
munkás, Isaszeg; Vankó József erdész, 
Galgamáesa; Molnár Miklós erdőmérnök, 
Budapest; Simon Kálmán erdésztechni
kus, Szeged; Pipás Pál erdésztechnikus, 
Makó; Musfcó József erdész, Hódmezővá
sárhely; Máriás Ferenc erdésztechnikus, 
Mindszent; Kovács Imre erdőmérnök. 
Kistelek; Király Béla vadgazdasági 
üzemmérnök, Szeged; Pataki Imre erdé
szeti-vadászati szaktechnikus, Vigantpe-
tend; Balázsfi József (Szeged), Csendes 
József (Bükkzsérc), Fehér László (Sásd), 
Kovács Ferenc (Sopron), Kovács József 
(Ivánc), Lieszkovszky Géza (Tatabánya). 
Major László (Sopron), Mihálffy Imre 
(Miskolc), Rákóczi Péter (Budapest), Sár-
tory Endre (Sümeg), Szobota Csaba (Sop
ron), Szűcs Zoltán (Miskolc), Takács 
László (Kaposvár), Tóth Lajos (Bekecs), 
Zábrádi József (Hont) erdőmérnök hall
gatók; Ballá Tibor (Szeged), Bakos Lász-



ló (Kiskunhalas), Bíró Imre (Szolnok), 
Bujdosó Albert (Pusztaszer), Bujdosó 
Emil (Szeged), Berze György (Szeged), 
Decsov Péter (Szeged), Deli Miklós (Sze
ged), Gombos Gábor (Szolnok), Fazekas 
József (Csorvás), Gál Sándor (Kalocsa), 
Hegedűs Sándor (Kistelek), llyés László 
(Debrecen), Jakab Bertalan (Kemecse), 
Juhász Lajos (Sarkad), Kádár László 
(Szeged), Kecskés Gyula (Nagykőrös), 
Kecskeméti Sándor (Szeged), Krnács 
György (Bordány), Kerekes Ferenc (Sze
ged), Kohári György (Szeged); Lovas Pál 
(Gyulavári), Madácsi Sándor (Soltszent
imre), Manozsán Zoltán (Szeged), Nagy 
László (Füzesgyarmat), Németh József 
László (Nyírbátor), Paizs Miklós (Nyír
egyháza), Pozojevick MíícZós (Sarkad), 
Rácz Ferenc (Szeged), Rúzsa János (Ko
rnádi), Sarnyai Róbert (Szeged), Szászi 
Róbert (Tiszaszalka), Szent-péteri Sándor 
(Nagykőrös), Törk Sándor (Székkutas), 
Tóth Kázmér (Békéscsaba), Tóth Miklós 
(Szeged), Veres Lajos (Okány), Vidács 
Attila (Kecskemét), a szegedi „Kiss Fe
renc" Erdészeti és Elsődleges Faipari 
Szakközépiskola tanulói. 

• 

Halálozás 

Dr. Káldy József okleveles erdőmér
nök, tanszékvezető egyetemi tanár, to
vábbképzési osztályvezető, a mezőgazda
sági (erdészet) tudományok kandidátusa, 
a TIT Győr-Sopron megyei elnöke 1983. 
február 24-én, életének 63. évében, Sop
ronban elhunyt. Személyében a magyar 
erdészeti tudomány, az erdészeti gép
tan nemzetközileg is elismert, kiemelke
dő tudósát és oktatóját veszítette el. 
Munkásságának méltatására visszaté
rünk. 

Ismét szomorú hír: 52 éves korában 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó 
Pál erdőmérnök Debrecenben. 

1953-ban végzett Sopronban. Szolgála
tát a Hajdúsági Áll. Erdőgazdaság nagy
cserei erdészeténél kezdte. Az erdőgaz
daság a TIVIZIG kérésére ideiglenesen 
átadta a Keleti-főcsatorna és a hozzá 
csatlakozó csatornarendszerek fásítási 
munkáinak irányítására. 1964. év II. fe
létől a Hajdúsági Áll. Erdőgazdasághoz 
visszajön. Egy évig a műszaki erdészet, 
majd a guthi erdészetnek a vezetője. 
1975-től 1978-ig a Hajdú-Bihar megyei 
Tanács erdészeti és vadászati felügyelője. 
1978-tól a Debreceni Áll. Gazdaság er
dészeti-vadászati ágazatvezetője. Munká
jához itt is nagy ambícióval fogott és 
dolgozott, tele tervekkel, de jött egy perc, 
egy múlónak hitt rosszullét és — örök
re eltávozott •—. 

Szót tudott érteni az emberekkel. 
Munkatársai szeretek, tisztelték. Vezetői 
becsülték, ötször volt vállalati kiváló 
dolgozó, majd munkája elismeréseként az 
Erdészet és a MÉM Kiváló Dolgozója ki
tüntetésekben részesült. 1974-ben az 
MSZMP tagja lett, 1967—1974. között já
rási tanácstag, a MG. Állandó Bizottsá
gának elnöke. A DATE-n a vadgazdál
kodás oktatója volt. 

Munkájának eredményeiben tovább él. 
A debreceni parkerdészet Nagycserei er
dőállományai, a Tiszalöki Erőmű zöld
övezete, parkjai, a Tiszántúl csatornáit 
kísérő erdősávok, a nagykiterjedésű Gu
thi erdő, Hajdú-Bihar megye szépen 
gyarapodó vadállománya, a Debreceni 
Áll. Gazdaság új erdőtelepítései a pálya
társakkal együtt őrzik emlékét. 

Évfolyamtársai az igen kedves diák
cimborával, a szellemes csínytevések 
szervezőjével, alias Dotya Palival már 
nem találkozhatnak. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora. Budapest: főmunkatárs: Jérôme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest: Bánszegi József, Kemencepatak: dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest; Deák István, 
Tamási ; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár,' Sopron ; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajai; Gyula, Budapest; dr. Herpuii 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, Budapest; 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, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Sods Károly, 
Kecskemét; stádel Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági 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. 




