
Az erdei vasutak szakosztálya kihelyezett ülést tartott Felsőtárkányban. Ercsényi 
Pál szakosztályvezető, mint a felsőtárkányi vasútüzem szakfelügyelője, beszámolt 
a vasútüzem tevékenységéről. Ismertette múltját megalakulásától napjainkig, majd 
részleteiben a jelen problémáiról beszélt. 

A tájékoztatást követően a résztvevők bejárták a Felsőtárkány—Stimecz-ház kö
zötti vasútvonalat, ezen a vonalon bonyolítanak korlátolt közforgalmat. Az elmúlt 
két évben ezen a vonalon a vasútüzem saját erejéből 2000 vfm-t felújított, ebben 
az évben újabb 1000 vfm felújítására van lehetőség. 

A bejárást követően Gedeon István, a LÁEV üzemfőnöke1, Varga Gellért, a Zalai 
EFAG szakfelügyelője és Bajcsy Endre, a Mátra-vasút vezetője, hozzászólásában 
értékelte a tapasztaltakat. 

* 

Az oktatási és közművelődési bizottság, az erdőművelési szakosztály, az EFE 
erdőművelési és erdőtelepítéstani tanszéke közös munkaértekezletet tartott Sopron
ban, az erdőművelés oktatása és a továbbképzés témakörben. A megbeszélés során 
felszólalt dr. Gál János, dr. Jereb Ottó, Fröhlich András, dr. Borsos Zoltán és 
dr. Juhász Miklós. 

* 
A gépesítési szakosztály ülését a Balatonbogiári Állami Gazdaságban tartotta. 

Az ülésen Soós Árpád gépesítési főmérnök vezetésével tanulmányozták a gazdaság 
üzemfenntartó tevékenységét, az alkalmazott rendszert és műszereket. A részt
vevők igen hasznosnak ítélték egy állami gazdaság munkájának megismerését és 
kapcsolat kialakítását, amelynek eredményeképpen az állami gazdaság több erdő
gazdaság gépkocsijába, traktorába épít be ellenőrző műszereket. 

* 

Az erdővédelmi szakosztály vezetőségi ülés keretében megtárgyalta az erdővédelmi 
szakemberellátottság (szakmérnök, technikus) helyzetét. Technikusminősítő képzésre 
a gazdaságok kevés dolgozót küldenek, ezért a vezetőség a beiskolázás elősegítése 
érdekében az Erdészeti és Faipari Hivatal segítségét kéri. 1983-ban felmérőlapok 
kiküldését határozták el, melyben minden végzett erdővédelmi szakember hely
zetét, beosztását megkérdezik és azt, hogy milyen körülmények között dolgozik. 
A vezetőség továbbá, elhatározta, hogy a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Köz
pont erdészeti csoportjának a szükséges és felmerülő témákban a segítséget meg
adja. 

* 
Az erdőhasználati szakosztály az energiaszegény technológiák témakörben, Sop

ronban kihelyezett ülést tartott. Felkért előadó volt: dr. Herpay Imre tanszékvezető 
egyetemi tanár, dékán; dr. Rumpf János egyetemi adjunktus, Mihály Sándor tudo
mányos munkatárs. 

A vitaindító előadást dr. Rumpf János tartotta, aki vázolta a jelen helyzetet, a 
feladatokat. Az ülés résztvevői úgy ítélték,- fontosnak tartanák a vállalatok vezető 
és fejlesztő munkatársai előtt az előadást megismételni. 



A témához hozzászólt: Zágoni István, Káráll János, Borsodi Imre, Pethö József. 
Az elhangzottakat Andor József foglalta össze. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály társadalmi akciók szervezése erdőtelepítések 
és fásítások végrehajtására és fenntartására témakörű munkabizottság alapvető 
célja az, hogy a tanulóifjúság a saját maga által végzett faültetések révén megismer
je a hazánkban tenyésző fafajokat, a fásítások, erdőtelepítések és azok gondozásá
nak feladatait, büszke legyen munkájára és ezen keresztül megszeresse, becsülje 
az erdőt. Gerely Ferenc munkabizottsági témafelelős javasolta, hogy már ebben 
a fásítási évadban a munkabizottsági tagok keressék fel a munkahelyükhöz közeli, 
alkalmas területen fekvő iskolákat, javasolják és segítsék a fásítási, erdősítési 
munkát. Az adottságoktól és érdeklődéstől függően, hazai fafajokból álló élőfa-
gyűjtemény vagy erdőtelepítés létrehozása célszerű. Javasolta a kapcsolat felvételét 
az úttörőszövetség és a Hazafias Népfront helyi képviselőivel. 

* 

A műszaki fejlesztési bizottságban az erdészeti ágazat 2000-ig szóló fejlesztési 
koncepcióját vitatták más szakosztályok bevonásával. A vitát Gémesi József, MÉM 
EFH-Kielőadó vezette be, ismertetve a 2000-ig kidolgozott fejlesztési elképzeléseket 
és kitérve az öt évvel ezelőtt készült tervre is. 

A hozzászólások során kérdések hangzottak el, részben a tervezés módszereit, 
részben a gyakorlati megvalósítást illetően. 

* 

A szociálpolitikai bizottság ülésén kilenc EFAG képviseltette magát. Részt vett 
az ülésen Fila József elnökségi összekötő és dr. Makara Péter, az MTA Szociológiai 
Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Az ülés meghallgatta dr. Csötönyi József: 
Az OEE—MEDOSZ közötti együttműködés további fejlesztése a munkahelyeken: 
Balogh András: A vezetés hatékonyságának egyes szociológiai kérdései; Barkóczy 
István: A- műszakiak munkahelyi közérzetének egyes kérdései c. előadásokat. Fila 
József tájékoztatta a bizottságot az elnökségnek Nyíregyházán tartott üléséről, és 
ismertette az MTESZ Seniorok Bizottsága tevékenységét. Részletes tájékoztatást 
adott a SZOT-kutatóintézet állásfoglalásáról az értelmiség körében végzett mun
káról. 

A bizottság felkérte Fila József tagtársat, hogy vállalja el egy szűkebb körű 
szövegező munkabizottság vezetését, amelynek feladata az erdészeti műszakiakkal 
kapcsolatos konkrét javaslatok összeállítása az OEE elnöksége felé. A bizottság 
tagjai: Barkóczy István, dr. Csötönyi József, dr. Halupa Lajosné. 

A vitában részt vett: Fila József, dr. Makara Péter, Fábián Gábor, Imre Ferenc
né, Kálóczy Istvánné, Járási Lászlóné, Bordács János, dr. Vogh Hubertné, Barkóczy 
István, dr. Csötönyi József, dr. Halupa Lajosné. 

* 

Az erdőművelési szakosztály Pécsett, az árpádtetői erdészet területén, a bükkösök 
és tölgyesek természetes felújítását tanulmányozta. A téma valamennyi lényeges 
kérdését érintő gazdag, változatos tanulmányutat dr. Papp Tivadar vezette. 

„Műszaki Nagyjaink". Felhívjuk Tagtársaink figyelmét, hogy a Gépipari Tudományos 
Egyesület könyvsorozatot jelentetett meg ezzel a címmel, Pénzes István szerkeszté
sében. A kötetek 350—450 oldal terjedelműek, finom mélynyomó papíron, masszív 
kötésben készültek. A kötetek a magyar műszaki tudomány és, gyakorlat, az oktatás, 
kutatás és a termelés, fejlesztés kimagasló egyéniségeinek életét és munkásságát is
mertetik, érdekes ábrákkal, korabeli dokumentumok kópiáival, fotókkal bőven il
lusztrálva. A már megjelent művek számos adalékot tartalmaznak szakmánk törté
netének vonatkozásában is. Az első kötetek már teljesen elfogytak. A közelmúltban 
megjelent 4. és: 5. kötet még megrendelhető a Gépipari Tudományos Egyesülettől 
(1372 Budapest, Postafiók 451.) A két kötet együttes ára 500,— Ft. 



A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A bajai csoport előadás-sorozat kere
tében vitatta meg az erdészeti kutatás 
gyakorlati eredményeit. 

Papp László, a helyi csoport elnöke, 
megnyitójában méltatta a rendezvénynek 
a tudományos eredmények gyakorlatba 
vétele gyorsításában való szerepét. A 
megjelentek üdvözlése kapcsán szeretet
tel köszöntötte a helyi csoport legöre
gebb tagját, Kis Tóth Tamás nyugdí
jas, Bedő-díjas csemetekert-vezetőt, va
lamint Kecskemétről a megyei tsz-szö-
vetség, a MAE és az MTESZ képvise
lőjét. 

Az elhangzott előadások: dr. Walter 
Ferenc állomásigazgató ..A SZAB erdé
szeti munkabizottságának szerepe, kap
csolata a gyakorlattal"; dr. Szodfridt 
István tud. főmunkatárs „Vizes termő
helyek erdészeti hasznosítása"; dr. Si
mon Miklós tud. főmunkatárs „Alföldi 
nyárfakutatási eredmények"; dr. Tóth 
József tud. munkatárs „Fűz- és nyár-
károsítók ismertetése, védekezési aján
lások ellenük. Csemetekerti talajfertőt-
lenítési ajánlások"; Szilágyi Benjámin 
tud. munkatárs „Az erdőművelés gépe
sítésének néhány újdonsága a Szovjet
unióban"; Rédei Károly tud. s.-munka
társ „Az akácosok erdőnevelési eljárá
sainak fejlesztése". 

Az előadások érdekességét fokozta, 
hogy tételesen utaltak a gazdasággal va
ló kapcsolatokra. 

A kaposvári csoport a fiatal agrárér
telmiségiek helyzete, lehetőségei és élet
körülményei Somogyban témakörben 
szervezett rendezvényén az előadást Or
bán Csaba, a Somogy megyei tanács vb 
főelőadója tartotta. Az előadás a somo
gyi agrárértelmiség szociális, kulturális 
és anyagi helyzetével és lehetőségeivel 
foglalkozott. Korreferátumot Kódai Ist
ván, a Somogy megyei tanács vb főelő
adója mondott. 

Az erdészeti szakemberek vonatkozá
sában — főleg az ÁG és tsz területén — 
fejlesztési tendenciával számolnak 2000-
ig. Megyei érdek a fiatal agrár- (erdész-) 
szakemberek helyhez kötése, megtartása. 
Ezt többek között a kulturális, szociá
lis és anyagi helyzetük szem előtt tar
tásával lehet elősegíteni. Hozzászóltak 
többek között: Högye Mihály, Choma 
Zsolt, Kocsis Tamás, Gubányi Imre. Az 
ülést Kozma Ferenc, a helyi csoport el
nöke vezette. 

A kecskeméti csoport hagyományos me
gyei fásítási ankétját az erdőfelügyelő
séggel és a megyei tanáccsal közösen, a 
kunfehértói Előre Mgtsz területén ren
dezte meg. Az ünnepi előadást Rada 
Antal MÉM-osztályvezető tartota. széle
sen ismertetve az erdősítések-fásítások 
országos: helyzetét. Göbölös Antal, a Kecs
keméti Erdőfelügyelőség igazgatója 13 in
tézménynek, illetve személynek nyújtott 
át elismeréseket, kiemelve, hogy ezt hár
mas cél jó megvalósításáért kapják: az 
erdősítések-fásítások előkészítéséért, tár
sadalmi munkaakciók szervezéséért, a 
fák szakszerű elültetéséért és az elül
teti fák lelkiismeretes gondozásáért. 

A csoport író—olvasó találkozót szer
vezett Varga Domokos erdőmérnök-író
val. Sipos Sándor titkár köszöntötte, és 
ezt követően Varga Domokos ismertet
te életpályáját, majd könyveit dedikál
ta. A találkozó kötetlen beszélgetés ke
retében folytatódott. 

Az MTESZ műszaki hónap alkalmá
ból a csoport fenyőtermesztési ankétot 
tartott. Bárányi László igazgató bevezető 
előadása után, ismertetve a kiskunsági 
erdők fenyőgazdálkodását, dr. Kovács Il
lés tszv. egyetemi tanár „A Duna—Ti
sza közi erdei- és feketefenyő fájának 
műszaki használhatósága"; dr. Halupa 
Lajosné tud. főmunkatárs „Az alföldi 
erdei- és feketefenyő beltartalmi vizs
gálata" dr. Pagony Hubert c, egyetemi 
tanár „A gyökérrontó tapló elleni vé
dekezési lehetőség"; dr. Tóth József tud. 
munkatárs „Fenyő szőlőtámoszlopok tar
tósságának vizsgálata" címmel elhang
zott előadások után dr. Szodfridt István 
tud. főmunkatárs felkért hozzászólóként 
ismertette azokat a feljegyzéseket, ame
lyeket dr. Babos Imre készített a Kis
kunságban, néhány héttel halála előtt. 

* 

A miskolci csoport putnoki részlege 
által a Borsodi-dombvidék térsége részé
re megtartott szakmai bemutatót Szegő 
Lajos főosztályvezető nyitotta meg. Meg
nyitójában hangsúlyozta a fatermesztés 
fontosságát, valamint a munkaerő csök
kenése miatt a fatermesztés gépesített
ségének fejlesztési szükségességét. Ráczi 
Győző erdészetvezető előadásában ismer
tette az erdészet adatait, az erdészet tér
ségében betöltött feladatát. Tájékoztatást 
adott a térségben gazdálkodó más üze
mekkel fenntartott kapcsolatokról és a 
munkavégzés során felmerülő nehézsé
gekről. 



Lehoczky János erdőművelési műszaki 
vezető az erdészet fatermesztési felada
taival, állományviszonyaival foglalko
zott. Bemutatta a Quickwood osztrák 
csemeteültető gépet, annak rendszerét és 
az előforduló meghibásodások kijavítási 
lehetőségét. 

* 
A szolnoki csoport a ceglédi erdészeti 

üzem mikebudai térségébe a nemesített 
akác gyökérdugvány jelentősége és ter
melése, valamint a hulladékmentes gyé
rítési anyag feldolgozása témakörben ta
pasztalatcserét szervezett. A tárgykörben 
Kurdi István művelésiágazat-vezető és 
Balogh József gépgyártási előadó tartott 
előadást. 

A szakmai bemutató is a nemesített 
akác gyökérdugvány-termeléssel, a ne
mesített nagyméretű szaporítóanyagok 
gépi ültetésével, továbbá a gyérítések
ből kikerülő faanyag kiszállításának és 
hulladékmentes feldolgozásának techno
lógiájával foglalkozott. 

* 

A tatabányai csoport fűrészüzemi ta
pasztalatcsere-rendezvény sorozata kap
csán Nagykanizsán Pfeifer Zoltán üzem
vezető, Lentiben Gerencsér Lajos üzem
vezető-helyettes, Körmenden Papp Imre 
üzemvezető tájékoztatásában ismerke
dett meg a fűrészüzemi berendezések
kel, karbantartási és üzemeltetési prob
lémákkal. 

A veszprémi MÉM-csoport tagjainak 
az erdőművelés európai és hazai hely
zetével, gondjaival foglalkozó, diavetí
téssel egybekötött előadását a nemesvá
mosi „Csopak Tája" Termelőszövetkezet 
tanácstermében tartotta Varga Béla osz
tályvezető, az erdőművelési szakosztály 
vezetője. 
Az előadó részletesebben Finnország erdő

művelésének jellegzetességeit ismertette, 
emellett kitért a kiválóan szervezett finn 
erdészeti szakmunkásképzésre is. Dániá
ban a parti dűnék beíásítására és a szél 
ellen védő erdősávok telepítésére tett 
erőfeszítéseket ismertette. Mindkét észa
ki állam lakosságát, mint kulturált, ter
mészetet, erdőt tisztelő népet mutatta 
be. Ezután ismertette a technológiát, 
mellyel a spanyolok az elkopárosodott 
területek fenyvesítését végzik. Elgondol
kodtató, hogy Európában a legnagyobb 

területű, s legolcsóbban létrehozott er
dőtelepítéseket éppen itt, a kietlen szik
lakopárokon végzik. 

Az előadás második felében a hazai 
erdőművelés helyzetének feltárására ke
rült sor. Az előadó az erdőművelés gond
jainak okát szervezeti, ökonómiai tech
nikai, szociálpolitikai elégtelenségekben 
jelölte meg. 

A hozzászólásokban Dani István erdész 
ismertette a nemesvámosi tsz felújítási 
nehézségeit. Kovács Péter és Temesvári 
Erik, a Veszprém megyei termelőszövet
kezetek erdőgazdálkodási szervezetét, er
dőművelési törekvéseit mutatták be és 
felvetették a vadkár kérdését, mint az 
erdőművelési tevékenység eredményessé
gének egyik jelentős akadályát. 

A terepi bejárás során a folyamatban 
levő cseres természetes felújításokat és 
telepítés első kiviteleket tekintették meg. 
Megállapították, hogy felújítás szempont
jából a legnagyobb gondot a dús cser
jeszint okozza. 

A résztvevők a látottak alapján úgy 
ítélték meg, hogy a termelőszövetkezet 
erdei jó kezekben vannak, de a tsz ve
zetőségének hathatós támogatására van 
szükségük a tsz erdészeinek ahhoz, hogy 
az egyre nehezedő körülmények között 
is eredményesen tudják megoldani er
dőművelési, erdőnevelési feladataikat. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Káldy József „Az erdősítés kor
szerű gépei és a fejlesztés kérdései", 
Dr. Gál János „Az erdészeti felsőok
tatás fejlesztésének feladatai", 

BALASSAGYARMATON: 

Dessewffy Imre „A fűrészipari kapa
citások kihasználásával és a korszerű 
szinten tartással kapcsolatos felada
tok", 

GUTON: 

Fenyvesi János „Üzemtervek szerepe a 
fagazdálkodásban", 
Dr. Kapusi Imre „Akác- és nyárgaz
dálkodásunk fejlesztése", 

MEZŐHEGYESEN: 

Dr. Berdár Béla ,.A VI. ötéves terv 
erdőtelepítési lehetőségei", 



MISKOLCON: 

XJbitz Gyula „Zöldövezeti erdősítések 
és üdülőfejlesztési lehetőségek", 
Dr. Ghymessy László „A fásításokban 
keletkezett károk hatása és jelentősé
ge", 

PÉCSETT: 

Csanádi Béla „Erdőfeltárás és közelítés 
fejlesztése a Mecseki Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaságnál", 

TISZAKÜRTÖN: 

Rada Antal „A fásítás jelentősége", 

VESZPRÉMBEN: 
Dr. Gál János „Nyárfatermesztésünk 

helyzete és fejlesztése" címmel. 

* 

A Palotási Állami Gazdaság erdészeti 
ágazatában dolgozó szakemberei a ko
rábbi esztendőkben elért kedvező terme
lési eredmények ösztönzésére, munká
juk még magasabb szintre emelése érde
kében szocialista brigádot hoztak lét
re. A brigád névadójául a kiváló er
dészpolitikus emléke és munkássága 
iránti őszinte tisztelettel adózva, Kaán 
Károlyt választották, aki szűkebb érte
lemben vett munkaterületük, az Alföld 
fásításában, elvi és gyakorlati téren egy
aránt maradandó eredményeket ért el. 

* 

Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács eredményes propa
gandistamunkája elismeréseként Gubd-
nyi Imrének a Somogyi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság erdészetvezetőjének, 
a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokoza
ta kitüntetést adományozta. 

* 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter hazánk felszabadulásának alkal
mából, az EÖTVÖS LORÁND-DÍJAT 
adományozta dr. Majer Antalnak, a me
zőgazdasági (erdészeti) tudományok dok
torának, az Erdészeti és Faipari Egye
tem tanszékvezető egyetemi tanárának, 
a magyar viszonyokra kialakított táji 
erdőművelési irányelvek kidolgozását és 
azok gyakorlati alkalmazását megalapo
zó erdőtipológiai kutatási eredményei
ért, az erdőfelújítás és -nevelés korsze

rűsítéséért, tudományos kutatási eredmé
nyeinek hazai gyakorlati alkalmazásá
ért; 

az ÜJHELYI IMRE-EMLÉKÉRMET 
adományozta Czebei Sándornak, a Bala
tonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság igazgatójának, az erdőgazdasági 
irányítási és műszaki fejlesztési tevé
kenységéért, különösen a hulladékhasz
nosítás, az aprítéktermelési technológia 
üzemi alkalmazása, elterjesztése, az ap
rítéktermelési társaság megalakítása és 
irányítása terén végzett munkájáért. 

* 

Üj tagfelvétel 

A soproni Róth Gyula Erdészeti és 
Faipari Szakközépiskolából Bársony La
jos erdőmérnök tanár, Hanyvári Zsolt 
mezőgazdasági gépészmérnök tanár, Ró
nai Ferenc erdőmérnök tanár; Berecz 
Attila, Boleman Lajos, Brücher József, 
Csákány András, Dávid Róbert, Dudaskó 
Zoltán, Fehér László, Gábor Lőrinc, Go
ra Balázs, Gubacsi Mihály, Isó Lajos, 
Katona József, Keller József, Köveskúti 
Zoltán, Kulcsár Zsolt, Marton András, 
Szántai Péter, Vissi Géza, Vass Ferenc, 
Bakon Gábor, Dézsma György, Dómján 
Károly, Faragó Sándor, Ferencz László, 
Istenes József, Julinszky Rezső, Kiss 
András, Kóbor Géza, Lehóczky József, 
Monori Alfréd, Sashalmi István, Tóth 
Attila, Vadász Ferenc, Zambi Elemér, 
Farkas Sándor, Kálmán Csaba, Leitol 
Csaba, Altrichter Sándor, Bebes Béla, 
Csurgó Csaba, Illés György, Keller Já
nos, Kovács László, Mészáros Jenő, Sze-
meti Sándor, Barkóczi István, Csákány 
Tamás, Fülöp Tibor, Hámori Sándor, 
Horváth Árpád, Mogyorósi Sándor, Nagy 
János, Szajkó Benedek, Szelcsányi 
György, Takács Gábor, Tóth János, Mol
nár József, Nagy Tibor, Salamon Ká
roly, Sümegi Kálmán tanulók; Kovács 
Attila erdésztechnikus, Érd; Malik Já
nos erdésztechnikus, Pilis; Beregi Ist
ván, Szolnok; Nagy Zoltán könyvelő, 
Nyíregyháza; Tréfán Lajos mezőgazda
sági gépész-üzemmérnök, Nyírbátor; Szé
nást László erdésztechnikus, Nyírbátor; 
Pálóczy Bertalan László erdészeti gépész
mérnök, Nyírbátor; Nádas Sándor Antal 
gépésztechnikus, Nyírbátor; Mándi Lajos 
erdésztechnikusi, Varsánygyürke; Kiss 
László elektronikai műszerész, Nyírpilis; 
Fekete István erdésztechnikus, Nyírbátor; 
Barabás István erdésztechnikus1, Nyíregy
háza; Jakab Eszter oki. közgazda, Bu
dapest; Gíczi Károlyné mérlegképes 
könyvelő, Budapest; Kürti Istvánné er
désztechnikus, Békés. 



V A D A S Jenőre (1857—1922) emlékezett 
1982. április 7-én a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Kara, az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület egyetemi osztálya és az Or
szágos Erdészeti Egyesület borsodi cso
portja, születésének 125. évfordulóján. 
Megkoszorúzta szülőhelyén, Lillafüred— 
Felsőhámorban levő emléktábláját. 

Emlékbeszédet dr. Takács Ernő egy. 
tanár, a bányamérnöki kar dékánja tar
tott. Az OMBKE nevében dr. Somosvári 
Zsolt, az egyetemi osztály elnöke, az 
OEE nevében pedig Várfalvi József, a 
borsodi csoport titkára helyezett el ko
szorút. A Szinva-patak fölé emelkedő 
sziklafalon 1933-ban az OEE lillafüredi 
vándorgyűlése alkalmából helyezte el a 
Vadas-emléktáblát az egyesület helyi 
csoportja. 

Az NME könyvtárában kamarakiállí-
tás mutatta be Vadas professzor életút
ját és szakmai működését. 

* 

Halálozás 

Hangya Béla erdésztechnikus, a Nagy
kunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Szolnoki Erdészeti Üzemének dolgozója, 
rövid betegség után, életének 46. évé
ben elhunyt. Az erdészeti technikumot 
1954-ben, Debrecenben végezte. Pálya
futását Békés megyében kezdte, majd 
1960-tól a Szolnok megyei Állami Erdő
gazdaságnál, illetve jogutódjánál, a 
Nagykunsági EFAG-nál folytatta. Kerü
letvezető erdész, erdőművelési műszaki 
vezető, fahasználati műszaki vezető, ága

zatvezető munkakörökben tevékenyke
dett. Munkáját eredményesen, nagy szak
mai hozzáértéssel, lelkiismeretesen vé
gezte, amelynek elismeréseként, többszö
ri vállalati kitüntetés mellett miniszteri 
kitüntetésben is részesült. Szakmai mun
káján kívül odaadóan végezte társadal
mi megbízatását is. Több mint egy év
tizeden keresztül volt a szolnoki erdé
szeti üzem szb-titkára, illetve főbizal
mija. Egyesületünknek pályakezdése óta 
tagja volt. Családja, rokonai, munkatár
sai, ismerősei szülőfalujában, Füzesgyar
maton kísérték utolsó útjára. 

A Z E R D ű S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G A . E l n ö k : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k 
(erdészet) doktora , Budapes t : f ő m u n k a t á r s : Jérőme René, Budapes t . T a g o k : dr. Balázs István, 
Budapes t ; Bánszegi József, K e m e n c e p a t a k ; dr. Bondor Antal, Budapes t ; dr. Berdár Béla, Buda 
pest; Botos Géza, D e b r e c e n ; Cebe Zoltán, S z o m b a t h e l y ; dr. Csötönyi József, Budapes t ; Deák 
István, Tamás i ; dr. Erdős László, Budapes t ; dr. Firbás Oszkár, S o p r o n ; Gáspár-Hantos Géza, 
Budapest ; Hajak Gyula, Budapes t ; dr. Herpay Imre, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) 
kandidátusa, Budapes t ; dr. Káldy József, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) kandidátusa, 
S o p r o n ; dr. Kecskés Sándor, a műszak i t u d o m á n y o k doktora , Budapes t ; Keszthelyi István, 
Budapest ; Király Pál, Budapes t ; dr. Királyi Ernő, a közgazdaság i t u d o m á n y o k kandidátusa, 
Budapest ; dr. Kiss Rezső, Budapes t ; Lakatos Zoltán, K a p o s v á r ; Murányi János, Budapes t ; 
Rodek Márton, Nagykan iz sa ; dr. Rácz Antal, Budapes t ; Soós Károly, K e c s k e m é t ; Stádel Károly, 
G y ő r ; dr. szentkúti Ferenc, P é c s ; dr. Szepesi László, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) 
doktora, Budapes t ; dr. Szikra Dezső, V e s z p r é m ; Tóth István, V á c ; dr . Tóth Sándor, a m e z ő 
gazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kandidátusa, B u d a p e s t ; Varga Béla, E g e r ; Vida László, Szeged. 




