
A szerkesztőbizottság október 11-én ülést tartott. Ezen dr. Firbás Oszkár részle
tesen értékelte az áprilisi ülés óta megjelent lapszámokat, és ennek kapcsán szá
mos hasznos tanácsot adott a szerkesztőknek. Több hozzászólás után, sor került 
Gáspár-Hantos Géza főtitkárnak a debreceni közgyűlésen elhangzott beszámolójában 
a lapra vonatkozó megjegyzések tárgyalására. A szerkesztőbizottság az észrevételt 
elfogadta, többeknek arra a megjegyzésére, hogy bár sok kritika éri az erdőgazdál
kodást, de papírra vetni ezt (egyesek kivételével, és azok sem AZ ERDÖ-ben) alig 
akarják. Javaslatok hangzottak el különböző témákra, gondolatokra, melyeket kö
zölni kellene, színesíteni lapunk tartalmát, élénkíteni a vitát. Felvetődött az utóbbi 
időben kialakult vitákkal kapcsolatos egyesületvezetőségi állásfoglalás. A teljes szer
kesztőbizottság egyetértett abban, hogy bővíteni kell a szerzők körét, változatosab
bá tenni a lap tartalmát, több tájékoztatást kell adni az egyesület életéről, a 
vezető szervek munkájáról, az egyesületi testületek állásfoglalásairól. Jövő évi prog
ramjába a bizottság felvette egy ülésnek valamelyik helyi csoportnál való meg
tartását és egy összejövetelt üzemi lapjaink szerkesztőivel. Részt kíván venni két 
küldöttel a szocialista testvérlapok szovjetunióbeli és egy fővel az európai szerkesz
tők klagenfurti összejövetelén. 

* 

A rendszerszervezési szakosztály a számítógépes helyi hálózatok alkalmazásáról 
tartott szakmai összejövetelt, amelyen Antoni Alfonz (SZÁMALK) és Tóth Lajos 
(Borsodi EFAG) tartottk előadást. Szentéi Barnabás (Svédország) előadásában jó 
gondolatokat ébresztő, formáló beszámolót adott a svéd erdészeti és faipari elektro
nikai fejlesztések alkalmazásáról, külön hangsúlyt helyezve az erdészeti tematikus 
térképek előállításában a számítógép szerepére. (Vidovszky Ferenc) 

* 

Az erdővédelmi szakosztály éves nagyrendezvényének házigazdája a FALCO Fa
kombinát volt. Szakmai program keretében a Kőszegi-hegységben a hegyvidéki er
dőállományok egészségi állapotát tanulmányozta a nagyszámú résztvevő. Bejegyer
tyánoson a fakombinát konténeres csemetetermesztési rendszerének, az erdei fafajok 
vegetatív szaporításának eddigi eredményeit, növényvédelmi és tápanyag-utánpótlá
si problémáit ismertették a házigazdák. Az esti órákban dr. Tarjáni József a Cy-
namid és Hajdú Frigyes a Dow Chemical magyarországi képviselői tartottak erdé
szeti vonatkozású termékismertetőt a két külföldi vegyszergyár új készítményeiből. 
Másnap az előző este ismereteit új növényvédő szerek és más gyárak perspektivi
kus új gyomirtó szereinek és cserjeirtó szereinek alkalmazási eredményeit láthatták 
Acsádon. Ezt követően az erdeifenyő-plantázs károsítói elleni védekezéssel és a 
FALCO növényvédelmi végrehajtó szervezetével ismerkedtek. 

A kétnapos rendezvény szervezője, Takács István szakfelügyelő, sok új, perspek
tivikus felhasználási ötletet tudott felvetni. Rajta kívül Szanati László igazgató, 
Czimber Béla tervezési főmérnök, Kronekker József erdészeti főmérnök. Borbély 
László erdészeti főmérnökség-vezető, Baráth Mónika csemetetermelési előadó, Hiber 
Tibor és Németh János erdészeti növényvédő szaktechnikusok járultak hozzá a 
szakmai program sikeréhez. (Dr. Varga Szabolcs) 



A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Budapest — ERTI-csoport szervezé
sében, az Erdészeti Tudományos Intézet 
központi tanácstermében prof. Gdrtner, 
a Hesseni Erdészeti Kutatóintézet igazga
tója tartott nagy sikerű előadást az „Er
dőkárok az NSZK területén" címmel. A 
rendezvényen mintegy 80 érdeklődő je
lent meg, szép számmal képviseltették 
magukat az erdővédelmi szakosztály tag
jai. Prof. Gdrtner előadásában részlete
sen ismertette — a fő fafajok vonatko
zásában (bükk, lucfenyő) — a különböző 
kárképek kialakulásának menetét, a 
pusztulás mértékét. Beszámolt kéthetes 
magyarországi tanulmányútjának tapasz
talatairól is. Elmondta, hogy véleménye 
szerint a hazai tölgypusztulás nem ve
zethető vissza egyértelműen a légszeny-
nyező anyagok hatására, bár nem zárha
tó ki azok jelentősége sem. Az előadást 
szakmai beszélgetés követte. (Dr. Sárvári 
János) 

* 

A pilisi csoport (Visegrád) az OMBKE 
dorogi csoportja hagyományos látogatá
sát fogadta. A vendégek megtekintették 
a vízlépcső építését, a visegrádi füvész
kertet, a Mogyoróhegyi Erdész Barátsá
gi Parkot. A visegrádi kirándulóközpont 
erdei művelődési házában vacsorával 
egybekötött beszélgetéssel ért véget a 
találkozó. 

A csoport a nyugdíjas egyesületi ta
gok számára egész napos programot szer
vezett. A meghívást 48 nyugdíjas fogad
ta el. A rendezvény házigazdája az esz
tergomi erdészet volt. Sisa Ferenc erdé
szetvezető és munkatársai kitűnő szer
vezésével a résztvevők esztergomi sétát 
tettek, majd az esztergomi erdészettel is
merkedtek. Megtekintették az új kerek
tói vadászházat, majd Stoflitz Ferenc ke
rületvezető erdész mutatta be élete mun
káját. A találkozó az újonnan épült vas
kapui turistaházban ért véget, ahol a 
nyugdíjasokat köszöntötték dr. Szikra 
Dezső és dr. Anda István főigazgató-he
lyettesek. 

Székesfehérvár város 1988. augusztus 
13-tól 20-ig tartó, nagyszabású „Szent 
István-ünnepségsorozat" keretében emlé
kezett meg nagy királyunkról. Az ün
nepségsorozat folyamán Székesfehérvár 
tanácsa konferenciát szervezett az OEE 
helyi csoportja, az OMBKE és a Geodé
ziai és Kartográfiai Egyesület helyi szer
vezete részvételével. Ezen egyesületi cso
portok 30—30 fővel biztosították a ren

det a nagy tömeget megmozgató, augusz
tus 19-i ünnepségsorozaton. 

A műszaki konferencián dr. Kralován-
szky Alán, a királysírbizottság titkára 
„Székesfehérvár szakrális szerepe a kö
zépkorban", Molnár László bányamér
nök, a Bányászati Múzeum igazgatója 
„Szent István királyunk és a magyar 
montanisztika", Király Pál, az OEE 
alelnöke „Erdészetünk és vadászatunk az 
államalapítás idején", Flek Alajos nyu
galmazott kutatómérnök „Szent István 
által hagyományozott királyi mértékek
ről" tartott lebilincselő tudományos elő
adást. A tanácskozás levezető elnöke dr. 
Joó István, az EFE Földmérési Kar igaz
gatója volt. A tudományos konferencia 
résztvevőit Balsay István Székesfehér
vár tanácselnöke fogadáson köszöntötte. 

Király Pál bennünket különösen ér
deklő előadásában kiemelte, hogy a hon
foglalás korában hazánk területén lénye
gesen több erdőnk volt. Ezt nemcsak az 
összefüggő, nagy, érintetlen erdőkertek, 
a zömmel keményfás (Bakony, Vértes, 
nyugati határvidék, Északi-Középhegy-
ség, Kárpátok koszorúja stb.) erdei, ha
nem — a vízrendezés által nem érintett 
— többségében lágyfás galériaerdők je
lentették. A fa felhasználását illetően a 
tűzifa dominált. Csekély volt az épület-
fa és a hadi célokra termelt szerfa ter
melése. Pedig ekkor már Székesfehérvár 
védelmét két hatalmas, egymástól füg
getlen árasztózsilip szolgálta, amelyek
nek felnyitásakor víz alá került a mesz-
sze városkörnyék. A települések közelé
ben lassan megindult az erdők irtása, 
amelyre a betelepített szerzetesek irá
nyításával mezőgazdasági (szántó) terü
letnyerés céljából volt szükség. Számot
tevő értéket jelentett a vadgyümölcs be
gyűjtése, hasznosítása, amely nem any-
nyira emberi, mint inkább állati táplá
lékul szolgált (legeltetés, makkoltatás 
stb.). Az erdők felhasználásánál jelen
tősebb volt azok vadászati haszna. A 
vadhús nemcsak a királyi udvart hanem 
a nép élelmezését is szolgálta. A királyi 
udvarban és a vezérek táborában ko
moly szerepet alkottak a vadászok, pe-
cérek. Főleg lovon, dárdával, nyíllal űz
ték, ejtették el a vadat. Csapdázással 
egészítették ki a zsákmány megszerzését. 
A ma is tenyésző vadfajtákon kívül bö
lényre, vadtulokra, medvére és farkasok
ra vadásztak. A vadbőrök ruházatul szol
gáltak. A halászat bő zsákmányt jelen
tett, főként a vizek mellé telepedett hon
foglaló népnek, amely úgyszólván télen
nyáron halászott. 

Egyesületünket az ünnepségen, a tudo
mányos konferencián dr. Herpay Imre 
elnök és Gáspár-Hantos Géza főtitkár 
képviselte. (Kiss Zoltán) 



A szakmai továbbképzés keretében, 
Budapesten, dr. Vetter János „A gom
bák ásványi elemei'' címmel tartott elő
adást. 

Személyi hírek 

Kollegiális szeretettel köszöntjük dr. 
Marjai Zoltánné Giczy Katalin erdőmér
nököt abból az alkalomból, hogy pályá
zat elnyerésével az MTESZ főtitkára 
1988. október hó l-jével az MTESZ ál
lományába alkalmazta és egyidejűleg az 
OEE ügyvezető titkárává kinevezte. Szív
ből kívánjuk, hogy — munkájában sok
oldalú szakmai tevékenysége tapasztala
tait hasznosítva, gyümölcsözően kama
toztatva — ígéretes munkásságát sok 
siker kísérje. 

Dr. Marjai Zoltánné 1963-ban szerzett 
erdőmérnöki oklevelet az Erdészeti és 
Faipari Egyetemen. Korábbi munkahe
lyei : az OEF 10. sz. erdőrendezősége, 
a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazda
ság lovasberényi erdészete, a Tanulmá
nyi Állami Erdőgazdaság. 1977 óta a Me

zőgazdasági Minősítő Intézet (illetve jog
elődjei) erdészeti osztályán az erdészeti 
vetőmagvak és szaporítóanyagok terme
lésével, felhasználásával és forgalmazá
sával összefüggő feladatokat látta el. 

Egyesületünk főtitkára köszönetét fe
jezte ki Molnár Jánosnénak az átmene
ti időben megbízatását illető felelősség
teljes, lelkiismeretesen végzett, egyesüle
tünk érdekeit mindenkor szem előtt tar
tó munkájáért, aki az apparátusban — 
mint korábban — szervezőtitkárként 
folytatja tovább feladatköri munkáját. 
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