
Az erdőhasználati szakosztály a Balatonfelvidéki EFAG franciavágási üzemében 
Huszárokelőpusztán kihelyezett ülést tartott. A rendezvényük programja: 

— Az erdőhasználat és a fafeldolgozás kapcsolata a Balatonfelvidéki EFAG te
rületén. 

— A franciavágási üzem bemutatása. 
— Gólya János beszámolója a szakosztálynak a Dániában rendezett, nemzetközi 

fakitermelő versenyről, ahol a magyar csapat, 16 ország közül, a hatodik 
helyet szerezte meg. 

Az előadásokat és az üzem bemutatását Horváth Dezső vezérigazgató-helyettes és 
Papp László gyáregységigazgató tartották. A rendezvényen 38 fő vett részt. Hozzá
szóltak: Borsodi Imre, Helm János, Kurdi Lajos, Gólya János, Schwarz Dezső, Or
mos Balázs, dr. Herpay Imre — aki többek között a szakosztálynak elismerését fe
jezte ki a színvonalas rendezvények szervezéséért. (Fodor Imre Balassagyarmatról. 
dr. Pethö József és dr. Andor József.) 

A szerkesztőbizottság harmadik negyedévi ülésén dr. Herpay Imre egyesületi 
elnök bejelentette, hogy az egyesület pénzzavarban van, a lapkiadás negyedik ne
gyedévi költségeire fedezete nincs, és ez újra felveti az ERFA-val való összevonást, 
lapterjedelem-, illetve a megjelenés időszakosságának csökkentését. Dr. Sólymos 
Rezső bizottsági elnök erre felemlítette, hogy a lapösszevonás tervéről őt a MÉM 
sajtófőosztálya tájékoztatta azzal, hogy ezt egyesületi felvetés alapozta. Dr. Király 
Pál alelnök elismerte hogy a MÉM felkérésére írásbeli tájékoztatást adott a két 
lap kiadási helyzetéről, aminek alapján a sajtófőosztály szerencsétlen kézzel nyúlt 
a terv tálalásához. Ez váltotta ki a második negyedévi ülésen kialakult azon állás
foglalást, mely szerint a szerkesztőbizottság a lapnak idestova ötnegyed százados 
státusához (AE, 379. old.) továbbra is ragaszkodik. 

A bizottság ezt követően — tekintet nélkül az egyelőre bizonytalan, de esetleg 
várható változásokra — kialakította az 1990. évi. első negyedévi szerkesztési tervet 
és megtárgyalta az egész évi programot. 

Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács, eredményes mun
kájuk elismeréseként, nyugállományba 
vonulásuk a'kalmábó' 

dr. Királyi Ernőnek, a közgazdasági 
tudomány kandidátusának, a MÉM Er
dészeti és Faipari Hivatal vezetőjének 
— egyesületünk elnökségi tagjának — 
a SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMÉREM: 

dr. Gál Jánosnak a mezőgazdasági tu
domány doktorának, az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanárának, rektornak — egyesületünk 
e'nökségi tagjának — a MAGYAR NÉP
KÖZTÁRSASÁG CSILLAGRENDJE ki
tüntetést adományozta. 

* 

A miskolci csoport helyszíni bemuta
tóvá' egybekötött előadásokat tartott, a 
„Rontott erdők gazdaságos hasznosítási 
lehetőségei és átalakításuk technológiá
ja" témakörben, a Borsodi EFAG dél-
bükki erdészeti igazgatósága aranyosi, 
harsányi és bekényi kerületében 

A bükkaranyosi véghasználat' korú töl
gyes állományban Kelemen Zo'tán erdő
művelés1 0S7tá lyve7Ptő p ' ő a d ^ c í h n n vá-
zo'ta az erdőgazdaság erdőállományainak 
kiterjedésé* korosztály- és minőségi ál
lapotát Ismertette a váPalat fahaszná
lati és erd művelési gondjait, az e'múlt 
évek fakitermelés1 eredményeit és ki-
em>Ite az erdőfelújításnál jelentkező 



gondokat és azok enyhítésének lehetősé
geit. Kiemelte a természetes felújítási 
módszerek előnyeit, és ahol az nem jön 
be, utalt az alátelepítéses felújítások 
szükségességére. Felhívta a figyelmet az 
erdészeti politika által kirótt gondok je
lentőségére és megoldási lehetőségeire. 
Ellene szólt a korábbi években kialakult 
termelésnövekedésekről. vágáskorcsök
kentésekről, folyónövedék-emelésekről és 
ennek következményeiről, az évi 8—10 
millió m 3-es fakitermelés lehetőségéről 
elterjedt hamis bizonyításnak. Boldizsár 
Antal erdészeti igazgató tájékoztatta hall
gatóságát a dél-bükki erdészeti igazgató
ság kiterjedéséről, helyzetéről és az igaz
gatóság múlt és jelen, illetőleg jövőbe
ni feladatairól és a feladatok teljesíté
sének nehézségeiről. Felhívta a figyel

met a térségben levő rontott erdők meny-
nyiségére és azok kialakulásának körül
ményeire. A sok rontotterdő-átalakítás 
sok nehézséget és többletfeladatot jelent 
az egységnek. Vázolta a gyenge faanyag 
termelési és értékesítési lehetőségeit és 
a termelések után következő erdőfelújí
tási gondokat, azok megoldásait. Török 
József erdőművelési műszaki vezető 
részletesen ismertette a térségben fel
gyülemlett erdőművelési feladatokat és 
az elmúlt években alkalmazott erdőfel-
újítási és -telepítési módszereket, vala
mint az előírt, már alkalmazásra ajánl
ható technológiákat Ezeket a technoló
giákat a bükkaranyosi, harsányi és be-
kényi térségben, hatásában és folyama
tában is bemutatta a hallgatóságnak. 
Ennek során láttunk korábban végzett, 
gépesített erdőtelepítést, állomány alatti 
gépi bozótirtást, vegyszeres gyomirtást, 
állomány alatti, gépesített makkvetést, 
végvágott sorközi gépi sarjleverést, gé
pi és háti permetezős, vegyszeres gyom
irtást. 

A látottak és hallottak felett termé
keny vita alakult ki amit az is bizonyít, 
hogy szinte mindenkinek volt hozzászó
lása és kérdése. (Várfalvi József) 

* 
A pilisi csoport (Visegrád) a parker

dőgazdasággal karöHve rendezte meg 
hagyományos jelölőversenyét. Az erdé
szetek részéről a résztvevők száma 36 
fő volt. Első helyezett a pilismaróti er
dészet csapata: Cseh János. Kristófesik 
Ottó, Merczy Csaba. Noszkay Tnmás 
részvételével. Jutalmuk 2000— Ft'fő. 
Egyéni helyezettek: 1. Merczy Csaba, 
3500,— Ft. pilismaróti erdészet; 2. Szta-
nó András, 2500 — Ft, budapesti erdé
szet; 3 Homor Jenő, 1500,— Ft, viseg
rádi erdészet. 

A csoport háromnapos mecseki tanul
mányúton vett részt. A kiváló progra
mot a Baranya megyei helyi csoport 
(Pécs) állította össze. A résztvevők meg
tekintették a Mecsek számos közjóléti, 
vadászati létesítményét. A szép élmé
nyekért és a fáradságos idegenvezeté
sért a résztvevők ezúton mondanak kö
szönetet Szendrődy János osztályvezető
nek, a helyi csoport titkárának; Soós Fe
renc és Túrós László erdészetvezetőnek 
és munkatársaiknak. (Bánó László) 

* 

A szakmai továbbképzés keretében 
Horváth Dezső vezérigazgató-helyettes 
Zalahalápon és Franciavágáson „Az er
dőhasználat és fafeldolgozás kapcsolata 
a BEFAG területén" címmel tartott elő
adást. 

* 

Egyetemi díszoklevelek. Alma mate
rünk haladó hagyományainak jegyében, 
megható és meleg hangú köszöntéssel 
adta át az egyetemi tanács által adomá
nyozott díszokleveleket dr. Winkler 
András, az Erdészeti és Faipari Egye
tem rektora, Sopronban, 1989. szeptem
ber 13-án, nagy múltú intézményünk 
181. tanévnyitó és ünnepi tanácsülése 
keretében. A nyilvános egyetemi tanács
ülésen, szíves meghívásra, részt vettek 
a kitüntetettek családtagjai is. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem rek
tora és a karok dékánjai dr. Kató Fe
rencet, a göttingai Georg-August Egye
tem tanszékvezető egyetemi tanárát, az 
ünnepi egyetemi tanácsülésen tisztelet
beli egyetemi doktorrá (doctor honoris 
causa) avatták. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem rek
tora és az Erdőmérnöki Kar dékánja, 
dr. Magyar János ny. egyetemi tanár és 
az MTA rendes tagja részére doktori 
aranyoklevelet adományozott. 

Vasoklevelet kapott: Boross György, 
Mester János, Francz Jenő. 

Gyémántoklevelet kapott: Kotó Pál, 
Kovács Nagy Zsigmond, Nagy Imre, 
Scholtz Pál. 

Aranyoklevelet kapott: Árkosi Gyula, 
dr. h. c dr. Bencze Lajos, Benedek At
tila. Nádas József, Palkó László, Riedl 
Gyula, Sass Barna. 

A kitüntetettek nevében Boross György 
mondott köszönetet és szólt buzdító sza
vakkal az ifjúsághoz. 



Halálozás 

Szomorúan vettük a hírt, hogy Hor
váth István erdész, 77 éves korában, Új
lengyelben elhunyt. 

Molnár László nyugalmazott erdőmér
nök, életének 64. évében, Egerben, el
hunyt. Szeptember 7-én vettek kedves 
tagtársunktól búcsút Egerben, a Hatva
ni-temetőben. 

Dr. Luka-Barcza Bálint erdőmérnök, 
tudományos munkatárs, aki 26 éven át 
volt az ERTI dolgozója, életének 49. 
évében, hosszú ideig tartó, súlyos be
tegségben elhunyt. Személyében több év
tizedes munkásságának, a műszaki fej
lesztés és a környezetvédelem terén el
ért, kiemelkedő kutatói, szervezői tevé
kenységének emlékét őrizzük. Az Erdé
szeti Tudományos Intézet halottjaként, 
Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
1989. szeptember 15-én búcsúztatták hoz
zátartozói, barátai. 

Bácskai István, a lillafüredi erdészet 
szakosított erdőművelési irányítója, sú
lyos betegség következtében, 44 éves ko
rában elhunyt. 

Kiss Gyula nyugalmazott kerületve
zető erdész, a görömbölyi kerület volt 
vezetője, 63 éves korában, váratlanul el
hunyt. 

Szegedi József, a lillafüredi erdészet 
nyugalmazott kerületvezető erdésze, éle
tének 63. évében, hosszan tartó betegség 
után elhunyt. 

Scháffer József erdőmérnök, a Bor
sodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
nyugalmazott szállítási főelőadója, éle
tének 65. évében, váratlanul elhunyt. 

* 

Dr. Simon József megdöbbentő tra
gédia áldozata lett 1989. június 29-én, 
az ikervári Rába-szakaszban levő duz
zasztógátnál. Dr. Simon József oki. erdő
mérnök és felesége, dr. Györfi Zsuzsan
na középiskolai tanár, gépkocsijukban a 
Rábába zuhantak, és mindketten vízbe 
fulladtak. 

Eltávozott a mindig egymásba kapasz
kodó házaspár: a Zala megyei Kustán-
szegen, 1933-ban született szakember és 
alma materünk nagy hírű, néhai pro
fesszorának nevelt lánya. Eltávozott a 
bajai, a zalai és a vasi erdők hivatássze
rető, tehetséges szakembere, az erdő
munkások val mikori szaktanára, aki év
tizedeken keresztül aggódva, gondosan 
művelte, rendezte és védte azokat. El

távozott a Nyugat-dunántúli Környezet
védelmi és Vízügyi Igazgatóság osztály
vezetője, aki hamar elismert szaktekin
télye lett munkaterületének. 

Abban a tudatban élt, hogy erdő és 
emberség magasztos célok, melyekért 
mindennap meg kell küzdeni. Ebben a 
küzdésben meg-megpihent évtizedek óta 
a Rába-parton. Ezúttal is pihenni vá
gyott, de sorsa kegyetlen volt és bor
zalmas halállal sújtotta. 

Takács Zoltán oki. erdőmérnök, a Sop
roni Erdészeti Technikum és Szakközép
iskola ny. tanára, nagy türelemmel vi
selt betegség után, 1989. június 9-én el
hunyt. 

1918. február 26-án, Kalózon (Fejér 
m.) született. Kilencéves korában köl
tözött Sopronba, ahol a volt bencés gim
náziumban érettségizik és 1942-ben er
dőmérnöki oklevelet szerez. Először ta
nársegéd a földmérési tanszéken, majd 
rövid ideig a marosvásárhelyi erdőigaz
gatóságnál dolgozik. A háború befejezé
se után a Szovjetunióba viszik, ahol 
Szaratov közelében rakodómunkásként 
(kubikos) dolgozik. Itt a nagy hideg és 
a silány táplálkozás miatt mell hártya
gyulladással kórházba kerül. 1946 szep-
termberében engedik haza, ekkor kerül 
a szombathelyi erdőigazgatóság erdőren
dezési osztályára, majd 1951-től 1957-ig 
a debreceni erdőrendezőség üzemvezető 
főmérnöke. 1957-től nyugdíjba vonulá
sáig (1979) a Soproni Erdészeti Techni
kum és Szakközépiskola tanára. Huszon
két éven keresztül főleg erdőrendezés
tant és erdészeti géptant tanított, de ő 
volt a tanműhely főnöke és a gyakor
lati oktatás vezetője is. 

Takács Zoltán nem csak jó munkatárs, 
mindannyiunk igaz barátja is volt. Meg
alapozott, magas színvonalú szakmai tu
dása, igényessége, barátságos, kedélyes 
természete felejthetetlenül megmarad 
mindannyiunk emlékezetében. 



Dr. Tóth Béla, dr. Erdős László: NYÁR FAJTAISMERTETŐ (1988) 

Kutatóink nem győzik hangoztatni, 
hogy adott termőhelyet csak az annak 
megfelelő növényfaj, fajon belül meg
határozott fajta, származás hasznosíthat
ja igazán eredményesen. A mezőgazda
ságban ez közismert, gazdáink róla igen 
gyakran, szinte évről évre saját mun
kájukban győződhetnek meg. Nincsen 

azonban ez másként az erdőgazdaság
ban sem. Legtöbb bizonyítékunk erre a 
gyorsan növő fafajok esetében, ezek kö
zött is a nyarak terén van. Az utóbbi év
tizedekben nem csak megismertünk, de 
többet létre is hoztunk és ma már egy
re nélkülözhetetlenebb, hogy termesztő
ink ezeket biztonsággal felismerjék és 
eredményesen alkalmazzák. Ehhez nyújt 
eléggé nem értékelhető segítséget az Ál
lami Gazdaságok Országos Egyesülés er
dőgazdálkodási és fafeldolgozási szakbi
zottsága által kiadott 

NYÁR FAJTAISMERTETŐ 

A szerzők ebben a nyárfanemzetség 
fajcsoportjainak, a fontosabb fajoknak, 
hibrideknek táblázatos áttekintése után 
a 16 legfontosabb nyárfajta és ígéretes 
nyárfaklón egész oldalas szöveges és tel
jes oldalnyi színes képekbeni leírását 
adják. A szöveg rendkívüli részletesség
gel foglalkozik nem csak a küllemi, de 
egyéb fenológiai jellemzőkkel is és ezt 
rendkívül szemléletesen egészíti ki a szí
nes ábraoldal. Ezen túlmenően ügyes át
tekintést adnak a nyárfajták felismeré
sét elősegítő jellegekről, majd irányelve
ket rögzítenek a nyárfajták megválasz
tásához. 

A füzetecske újabbkori erdészeti szak
irodalmunk egyik legmutatósabb kiad
ványa, dicséretére válik a szakbizottság 
és az MSZH nyomda együttes munkájá
nak. Megkapható a Ceglédi Állami Tan
gazdaságtól (2701 Cegléd, pf. 18.). 

Jérome René 

A mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Erdőgazdálkodási Közös Vállalata (Be
rettyóújfalu, Berettyólapos 7.) erdész szakembert keres kerületvezetői munkaköi 
betöltésére. Fizetés megegyezés szerint, szolgálati lakás van. Jelentkezés a vállalat 
igazgatójánál. 

AZ ERDŐ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérome René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe 
Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás Oszkár, 
Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Góbólós Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthe
lyi István, Budapest; dr. Király Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány 
kandidátusa, Budapest; Korbonszky Kazimirné, Vác; Krümer Antal, Pécs ; Lőcsey Iván, 
Budapest; Mészáros Béla, Szombathely; dr. Rdez Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) 
kandidátusa, Budapest; Solymosi József, Budapest; Stádel Károly, Győr; dr. Szodfridt István. 
a mezőgazdasági tudomány (erdész.et) kandidátusa. Sopron; dr. Szikra Dezső. Visegrád; Tóth 

László, Szolnok; Varga Béla, Eger. 




