
nál erdőművelési műszaki vezető mun
kakörben dolgozott. Ezt követően a há
romhutai erdészet vezetője, 1969 óta a 
Budavidéki Ál lami Erdő- és Vadgazda
ság bajnai erdészetének vezetőjeként 
dolgozik. 

Alapos felkészültséggel, szakmai elhi
vatottsággal, kiváló vezetőkészséggel ren
delkező szakember. Munkáját nagyfokú 
kötelességtudás, szorgalom és öntevékeny 
kezdeményezés jellemzi. Korábban szol
gálati állomáshelyén bevezette a komp
lex fakitermelési rendszert, tevékenyen 
működött közre a szolgálati lakások, fa
feldolgozó üzemi épületek, valamint az 
erdőgazdasági feltáróutak létesítésében. 
A z 1969-ben még eléggé rendezetlen baj
nai erdészetet 1975—76-ra már „Élerdé-
szetté" fejlesztette, amit jó munkaszer
vezéssel, viszonylag alacsony létszám
mal, szocialista brigádok alakításával, jó 
szakembergárda nevelésével ért el. Nagy 
súlyt helyezett a gazdaságosságra és a 
pénzügyi fegyelem szigorú megtartására. 

Erdészetének területén alapvető fel
adatnak tekintette az erdőgazdálkodás és 
a vadgazdálkodás összhangjának kiala
kítását. Ennek érdekében szorgalmazta 
és eredményesen bevezette az erdők ter
mészetes felújítását, szép természetes 
újulatokat hozott létre és nevelt fel a 

kiemelt vadtartási feladatok mellett is. 
Nagy gondot fordít a dolgozók munka-

és életkörülményeinek javítására, a mun
kásszállítás megszervezésére, szociális lé
tesítmények építésére, az üzemi étkezte
tés kiszélesítésére. Ugyancsak nagy gon
dot fordít beosztottjainak szakmai és po
litikai továbbképzésére, a fiatalok neve
lésére. Jó kapcsolatot épített ki a köz
ségi tanácsokkal és a társadalmi szer
vekkel a kölcsönös segítés terén. Egész 
eddigi munkássága során töretlenül szol
gálta a magyar erdőgazdálkodás érde
keit, amit ötszörös vállalati és miniszte
ri „ K i v á l ó dolgozó" kitüntetés is fémje
lez. 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek 
1957 óta tagja. Mindig szívesen és aktí
van vesz részt az egyesületi munkában. 
1972 óta az erdőhasználati szakosztály 
tagjaként tevékenykedik. A helyi cso
porton belül is mindig biztosan lehet 
számítani közreműködésére a rendezvé
nyek megszervezésében. A bajnai erdé
szetnél példamutató erdészkollektívát ala
kított ki, melynek nagy szerepe van az 
erdészhagyományok őrzésében. 

Példás, emberi magatartása, kiváló e l 
méleti és gyakorlati szaktudása alapján, 
a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaság a 
legjobb erdészetvezetőként tartja számon. 

CAROLUS CLUSIUS-EM LÉKÉREM 

Dr. Urai Pál, ny. vezető jogtanácsosnak 
az egyesületben végzett, kimagasló tár
sadalmi munkájáért és a magyar miko
lógia fejlesztésében elért eredményeiért, 
az elnökség 

C A R O L U S CLUSIUS-emlékérmet 
adományozott. 

Dr. Urai Pál az Országos Erdészeti 
Egyesület Mikológiái és Faanyagvédelmi 
Társaságának egyik alapítója. A társaság

nak több mint egy évtizede vezetőségi 
tagja, titkára. Hosszú évek óta tevéke
nyen részt vesz a gombaszakoktatási bi
zottság munkájában. így többek között 
közreműködött a gombaszakoktatási bi
zottság ügyrendjének, a tanfolyamok 
szabályzatának szerkesztésében, a gom
bavizsgálatot végző felügyelők tovább
képzésében. Kiküldött oktatója az ország 
különböző helységeiben indult gomba
ismerő tanfolyamoknak. Tudományos és 
szakirodalmi működésének keretében fog
lalkozott a gombákon élő gombákkal, a 
gombahatározás új módszerével, a gom
bák és az állatvilág kapcsolatával, az 
Agortcus-fajok határozójával, a gomba
termőtestek vízfelvételével és más tu
dományos mikológiái témákkal. A z álta
la kidolgozott lyukkártyarendszerű gom
bahatározót a Budapesten, 1978-ban tar
tott V I I . európai mikológiái kongresz-
szus nagy érdeklődéssel és tetszéssel fo 
gadta. 

Egyesületi munkáját mindig lelkesen 
és kiemelkedő eredménnyel végzi . Tudo
mányos munkássága során nemcsak tan
folyamszervezőként és előadóként mű
ködik, hanem a hazai nagygombakuta
tásban is jelentős eredményekkel mun
kálkodik. 


