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CSANÁDI BÉLA 
erdőmérnök 

Több mint 25 éves erdőmérnöki tevé
kenységének nagy részét a gyakorlati 
erdőgazdálkodásban fejtette ki. 1957-ben 
a volt Dunaártéri Állami Erdőgazdaság 
bédai erdészetének erdőművelési műsza
ki vezetőjeként, majd erdészetvezetője
ként, egyik legnehezebb gyakorlati fel
adattal, az erdőművelés és vadászat 
problémájával találta magát szemben. A 
vadkárelhárítás hatékony megszervezé
sével sikerült több száz hektár szép és 
értékes tölgy- és nyárfiatalost fel
nevelnie. 1968-ban nevezték ki a Pécsi 
Erdőrendezőség igazgatójává. A rendel
kezésre álló anyagi és személyi lehető
ségeken belül sikeresen szervezte meg 
a három megye felügyeletét ellátó erdő
rendezőséget, amely a MÉM értékelése 
szerint a legjobbak között szerepelt. 1973 
óta a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság igazgatója. Egyike a magyar 
fagazdaság legeredményesebb, legjobb 
vállalatvezetőinek. A termelés vonalán 
a lehető legjobb és leggazdaságosabb 
megoldásokat keresi. Annak a harmoni
kus vállalatfejlesztésnek a megvalósító
ja, amelynek keretében a szaporítóanyag
termesztéstől kezdve, a fakitermelésen és 
fafeldolgozáson át, a jóléti erdőgazdál
kodásig, minden szakágazat egyenlete
sen, arányosan fejlődik. Szakmai tevé
kenysége köréből külön említést érdemel 
a természetes erdőfelújítás felkarolása, 
továbbá a koncentrált, exportképes árut 

termelő fafeldolgozás létrehozása a Me
csekben. 

Egyesületünknek 1956 óta tagja. Sok 
időt szakít az egyesületi munkára. A 
közjóléti szakosztály alapító tagja'. Az 
úttörő-vándortáborok lelkes támogatója, 
amiért az „Ifjúságért" érdeméremmel 
tüntették ki. Tagja egyesületünk elnök
ségének, a megyei MTESZ alelnöke és 
nem utolsósorban az OEE pécsi csoport 
elnöke, aktív vezetője. A helyi rendez
vények mellett országos bemutatók és 
tapasztalatcserék gyakori színhelye a 
Mecsek. A sok üzemi teendő és társa
dalmi megbízatása (megyei tanácstag) 
mellett még szakirodalmi munkásságot 
is fejt ki. Szívóson, következetesen dol
gozik a magyar erdők ügyéért. Munká
ja elismeréseként több kormány- és mi
niszteri kitüntetésben részesült. 

JÉRÖME RENÉ 
erdőmérnök 

Jérőme René erdőmérnök erdészeti 
munkásságát 1936-ban, alföldfásítóként 
kezdte és tudományos kutatóként fejez
te be. Kutatóként jelentős tevékenységet 
fejtett ki a hazai állományalkotó fafa
jok értékrendjének, az erdők korszaki 
értékének meghatározása, a fahasználat-
ban az anyagi érdekeltség kidolgozása 
terén. Több mint félszáz publikációja és 
számos, hosszabb-rövidebb referátuma 
jelent meg. Egyik társszerzője az 1982-



ben megjelent „Magyar erdészet 1954— 
1 9 7 9 " című szakkönyvnek. Szerkesztője 
volt „Az erdei munkák mesterfogásai" 
című sorozat köteteinek. Sokoldalú, szé
les látókörű, jól felkészült, köztisztelet
ben álló szakember. 

Jéróme René az OEE-nek 1934 óta ak
tív tagja, 1953 óta AZ ERDŐ, az OEE 
műszaki-tudományos folyóiratának fő
munkatársa, ebben a minőségében múl
hatatlan érdemeket szerzett szakirodal
munk fejlesztése terén. Kiváló tollú szak
író és elismert szakfotós. Csaknem'vala
mennyi erdészeti szakkönyvünkben és 
AZ ERDŐ számaiban találkozunk szín
vonalas munkáival. Töretlen hűséggel, 
hivatástudattal dolgozott és dolgozik ma 
is a szakmai, népgazdasági érdekeknek 
megfelelő szakirodalom terjesztéséért, a 
termelésfejlesztést segítő műszaki pro
paganda hatékonyságáért, a- szakmai kul
túra növeléséért. 

MÉSZÖLY GYŐZŐ 
erdőmérnök 

sítésére, a tudományos felkészültséggel 
és igényességgel végzett publikációkra. A 
szakma előrevitele érdekében és az egye
sületben kifejtett munkásságát elnöksé
günk a Bedő Albert-emlékérem adomá-
nyozásával-ismeri el. 

SZEVERÉNYI ISTVÁN 
• erdész 

.Mészöly Győző nagy értékű gazdasági
hivatali-társadalmi munkásságát, a szak
mai érdekvédelem terén hosszú évtize
deken át kifejtett tevékenységét az 
MTESZ országos elnöksége a részére 
adományozott MTESZ-díjjal 1982-ben is
merte el. (Indoklása AZ ERDŐ, 1983. évf., 
4. sz., 166. old.) 

Egyesületünk elnöksége külön értékel
te azt a munkát, amit Mészöly Győző a 
társadalmi tudatformálás terén a jövőbe 
nézőén végzett és időközben történt nyug
állományba vonulása után is, mint „Az 
erdők a közjóért" szakosztály rendkívül 
aktív vezetője, ma is végez, különös te
kintettel az ifjúság természetszeretetre 
való nevelésére, az erdő többirányú hasz
nosságának magas színvonalú népszerű-

Szeverényi István a Kiskunsági Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság nyárjasi erdé
szetének vezetője. Közel 30 éve vezeti 
eredményesen a Kiskunság egyik legbo
nyolultabb, legösszetettebb adottságokkal 
rendelkező erdészetét. A mintegy 60 
km kelet-nyugati és 20 km észak-déli 
irányú térségben 7670 hektár az erdé
szet területe. Magába foglalja Kecskemét 
környékét is, mely más fejlődő városok
hoz hasonlóan, munkaerő-elszívó és ur
banizációs hatásaival, speciális felada
tok elé állította az erdészetet és annak 
vezetőjét. Szeverényi István egyéni lele
ményessége, kiemelkedően jó szervező
készsége és társadalmi munkákban való 
aktív részvétele eredményezte, hogy er
dészete több ízben elnyerte a „Szocialis
ta erdészet" kitüntetést. Nevéhez fűző
dik Kecskemét parkerdejének, a Csalá-
nosnak létrehozása és folyamatos ápolá
sa, berendezéseinek karbantartása. A " 
nyárjasi erdészet az elmúlt évek során 
több ízben adott otthont az Országos Er
dészeti Egyesület rendezvényeinek bel
földi és külföldi tanulmányutaknak, 
amelyek mindegyike jól szervezett és 
sikeres volt. 

Munkássága során létrehozott közel 
5000 hektár erdőt. Az utóbbi tíz évben 
180 000 m3 faanyag került ki a nyárja
si erdészet erdeiből. Jelenleg is töretlen 
odaadással veszi ki részét az erdészet 
és a társadalmi szervezetek, közöttük az 
egyesület munkájából. 


