
képzésére, oktatására tanfolyamokat szer
vezett. Ezek a fásítási felelősök hosszú 
éveken át segítőtársai voltak az erdőtele
pítési, fásítási munkák szakszerű, ered
ményes megvalósításában. 

Az erdőtelepítő állomások megszünte
tése után 1954-től mint az erdőgazdaság 
fásítási előadója folytatja megkezdett 
munkáját. Ebben a munkakörben eltöltött 
11 esztendő alatt közel 7 ezer ha sikeres 
erdőtelepítés, fásítás létesítését szervezte 
és irányította. 

Minden törekvése arra irányul, hogy a 
nem erdészeti szakmai környezetben is 
eredményes munkát végezhessen, ezért a 
körzetében működő termelőszövetkezete
ket megnyerte a fásítás ügyének. Tevéke
nyen részt vesz a munkák gyakorlati 
végrehajtásában is. Erdőtelepítési brigá
dokat szervez, azokat tanítja, oktatja. 

Az üzemen belül földrendezések soró,n 

irányításával Baranya megyében hét köz
ségben létesültek az első mezővédő-legelő-
védő erdősávok, több 'mint 20 községben 
pedig mezőgazdasági művelésre kevésbé 
alkalmas és erodált területeken korszerű 
talajelőkészítéssel talajvédelmi erdőket 
telepítettek. Űt menti fasorok, belterületi 
és major-fásítások létesítésével nagyban 
hozzájárult a megyében a fáskultúrák 
megkedveltetéséhez. 

1968-tól az erdőgazdaság mag- és cse
metetermelési előadója. A csemeteterme
lés gazdaságos megszervezésével elősegí
tette, hogy a termelőszövetkezeti és egyéb 
erdőtelepítési tervek végrehajtásához 
szükséges jó minőségű csemete rendelke
zésre álljon. 

• Hosszú évek óta aktívan részt veiz az 
Országos Erdészeti Egyesület elnökségé
nek munkájában és gyakorlati tapaszta
lataival segíti, támogatja. 
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B A B O S L Ó R Á N T N É 

múzeumi tud. munkaerő 

Az Országos Természettudományi Mú
zeum Növénytárában két évtizede a 
gombagyűjtemény kezelője, a gyűjte
mény rendszerezését és a gombaprepará

lás munkáját végzi. A múzeum gyűjte
ményét folyamatos anyaggyűjtéssel je
lentősen gazdagította, és az általa ki

dolgozott új preparálási eljárással kor
szerűvé, nemzetközi cserék lehetőségére 
alkalmassá tette. A nagygombák rend
szertani tanulmányozásában eredményes 
munkásságot fejt ki, és e tárgykörben 
számos tudományos közleményt és dol
gozatot írt. A mikológia terén külföldön 
is jól ismert szisztematikai szaktekintély. 

A gombaismertető tanfolyamokon a 
gombaismeret főtárgynak évek óta ál
landó előadója, a nagygombákat legjob
ban ismerő szakértő. A Szakosztály ve
zetőségi tagja, a rendezvények és gyű
lések aktív szervezője. 

Két alkalommal „KIVÁLÓ DOLGOZÓ" 
miniszteri kitüntetést kapott. 

G Y A R M A T I B É L A 
i erdőmérnök 

Erdőmérnöki oklevelét 1944-ben sze
rezte meg. 1944 és 1970 között a KPM, 
illetőleg a MÁV területén dolgozott, 
előbb mint a pályafenntartási-, majd mint 
faanyagátvevő mérnök és faanyagvédelmi 
szakelőadó. 1950 és 1968 között a fatelítő-



ipar üzemi kutatólaboratóriumát irányí
totta. 1971. április 15-én az ÉRDÉRT al
kalmazásába került, műszaki-gazdasági 
tanácsadói munkakörbe. 1973-ban munka-
és üzemszervezési csoportvezetői kineve
zést kapott. Feladata a vállalati faanyag
védelem, lángmentesítés, szárítás, hazai 
és külföldi szabványtémákkal kapcsola
tos összefogás. 

Az évtizedes szakmai- és kutatási 
munkái, valamint a hagyományos telítési 
és szárítási szakágazatban végzett tevé
kenysége alapján elismert szakember. 

Szakmai munkája során többízben járt 
külföldön, ahol közvetlenül figyelemmel 
kísérte az erdőgazdaság, a faipar és a fa
anyagvédelem üzemi gyakorlatának fej
lődését, a kutató intézetek munkáját és 
eredményeit. 

Az üzemi és laboratóriumi munkák ta
pasztalatait a faanyagvédelem, illetve a 
fatelítőipar fejlesztésében közvetlenül 
hasznosította és a szakirodalomban is 
közölte. 
— Mintegy 15 szakmai szabvány előadói 

javaslatát készítette el; 
— több tanulmányt írt AZ ERDŐ, és a 

FAIPAR című folyóiratokba, valamint 
a MIKOLÓGIÁI KÖZLEMÉNYEK 
számára; 

— egyik szerzője a „FAANYAGVÉDE
LEM" című tankönyvnek, a „FA- ÉS 
FAALAPANYAGŰ TERMÉKEK VÉ
DELME ÉS TARTÓSÍTÁSA" című 
OMFB tanulmánynak, valamint a fa

anyagvédelmi rendeletnek és szabály
zatnak; 

— rendszeresen tart faanyagvédelmi, mi
kológiái előadásokat az Erdészeti 
Egyesület rendezvényein, az Erdészeti 
és Faipari Egyetemen, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Továbbképző Inté
zetében. 

1950 és 1955 között tagja volt a MTA 
Faanyagvédelmi munkabizottsága nak; 
1966 óta tagja a tárcaközi „Faanyagvé
delmi Szakbizottság"-nak és 1972 óta az 
OMFB KÁB „Építőipari faanyagvédelmi" 
munkabizottságának. 

Két évtizede tagja az Országos Erdé
szeti Egyesületnek, vezetőségi tagja a 
Mikológiái és Faanyagvédelmi Szakosz
tálynak. 

Az ÉRDÉRT Szakszervezeti Bizottság 
termelési felelőse és a szocialista brigádok 
összefogásában értékes munkát végez. 

Három alkalommal kapott Kiváló Dol
gozó kitüntetést és egyszer Munka 
Érdemrendet. 

D R . M A K A R A G Y Ö R G Y 
nyug. osztályvezető főorvos 

Több évtizeden át a Fővárosi Közegész
ségügyi Járványügyi Állomás, majd az 
Országos Közegészségügyi Intézet osztály
vezető főorvosa volt. Ebben a beosztásban 

a parazitológia terén külföldön is ismert 
szaktekintély, a gombáknak kitűnő szak
értője. Évtizedeken át tanulmányozta a 
mérgező gombák tünettanát és a gomba-



mérgezések gyógymódját. Ezen a téren 
kidolgozta a gombamérgezési típusok el
különítését, és a gombamérgezéiekkel 
kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó ösz-
szeállítást, amelyet már tananyagként ta
nítanak az egyetemeken és szaktanfolya
mokon, nemcsak hazai vonatkozásban, 
hanem ezt külföldön is átvették és elfo
gadták. Társszerzőként megírta a köz
kézen forgó, a gombákkal foglalkozók 
számára alapvető, ismeretterjesztő gom
báskönyvet, amely az utóbbi két évtized 
alatt 3 kiadást ért meg. Ezenfelül mint a 

Gombaszakoktatási Bizottságnak egyik 
alapító tagja és két évtizeden át helyettes 
elnöke, a gombamérgezések leküzdésére 
eredményes felvilágosító munkát végzett. 
A Mikológiái és Faanyagvédelmi Szak
osztálynak megalakulása óta aktív tagja. 
Az állami gombaismertető tanfolyamokon 
a gombamérgezési tananyagrésznek 3 év
tizede állandó előadója és vizsgáztatója. 

Munkája elismeréseként a Szocialista 
Munkáért Érdemérem és Árvízvédelmi 
kormánykitüntetésben, két ízben ped:g 
miniszteri dicséretben részesült. 

Szakmai előadások 

A szakmai előadások sorát Adamkó József a Má t r a i E r d ő - és F a f e l d o l g o z ó 
Gazdaság igazgatója nyitot ta meg . K é p e t adott a gazdaság he lyze té rő l és vázol ta 
műszaki fej lesztésének elképzelései t . 

A Mát rá t és a Bükk-hegység nyugat i részét magába fog la ló köze l 87 000 ha k i 
terjedésű gazdaság v i szony lag j ó fel tár tság mel le t t is je lentős nehézségekkel 
küzd. Termelő tevékenysége átlagos színvonalú, de ennek tartása a feladatok 
növekedése és a munkaerő csökkenése mellett problematikus. A képződő f e j -

8. ábra. Tízórai Bükkszéken 

lesztési alap gyakran nem fordí tha tó a t e rme lőeszközök szintentartására, mer t 
olyan beruházási köte lezet tségek kele tkeznek, a m e l y e k nélkül a te rmelés min i 
mális biztonsága is felborulna. 

Fejlesztési tö rekvése ik elsősorban a fatermesztés fe l té te le inek biztosítására 
irányulnak korszerűen kiépí te t t csemeteker tek fenntartásával , a természetes 
felújítási lehetőségek maximál i s kihasználásával, a mesterséges erdősítési raun-


