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Egyesületünk elnöksége május 17-én dr. Csontos Gyula alelnök vezetésével ülést 
tartott. Az ülés napirendje előtt meleg szavakkal fejezte ki az elnökség jókívánságait 
dr. Keresztesi Bélának, az ERTI főigazgatójának akadémikussá történt megválasztása 
alkalmából. Dr. Keresztesi Béla azzal fogadta a megemlékezést, hogy a magas tudomá
nyos fokozat eléréséhez nagyon sok segítséget kapott az erdőgazdaság különböző terü
letein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberektől, akiknek ezúttal is köszönetet 
mondott. 

Első napirendi pontként tájékozódott az elnökség az 1973. évi vándorgyűlés előkészí
téséről és intézkedett a felmerült problémák rendezésére. Király Pál főtitkár előter
jesztette javaslatát az egyesületi társadalmi munkát elismerő miniszteri kitüntetésekre, 
dicséretekre, amelyeket az elnökség megvitatás után előterjesztésre jóváhagyott. 

A következőkben Kozma László, a Vadgazdálkodási Szakosztály vezetője adott tájé
koztatást a Szakosztály munkájáról. A vita rendkívüli élénksége jelezte a vadgazdál
kodással kapcsolatos problémák jelentőségét. Az elnökség megállapította, hogy a Szak
osztály munkája pozitív, jó irányban halad, fokozatosan javul. 

Ezt követően dr. Sólymos Rezső tájékoztatta az elnökséget az Erdőművelési Szak
osztály munkájáról. A vita során megállapították, hogy a Szakosztály a perspektivikus 
elgondolásait következetesen oldja meg. Munkája példa lehet a többi szakosztály ré
szére is. A z elnökség dr. Sólymos Rezső szakosztályvezetőt jegyzőkönyvi dicséretben 
részesítette. 

Az egyéb ügyek tárgyalása során a főtitkár a következőkről tájékoztatta az elnök
séget. 

— A MTESZ december hó 1—15 között jubileumi közgyűlést tart. A z ez alkalom
ból kiadandó jubileumi évkönyvnek egyesületünket érintő, az ágazati műszaki fejlő
désről szóló fejezetét a Műszaki Fejlesztési Bizottság készíti el. 

— Dr. Halupa Lajosné vezetésével Szociálpolitikai Bizottság alakult, a Bizottság fel
mérő munkát kezdett. A z erre vonatkozó tájékoztatást dr. Halupa Lajosné az elnök
ségi ülésen előadta. 

— Dessewffy Imre, egyesületünk FATE-összekötője tájékoztatta az elnökséget Koor
dinációs Bizottság megalakulásáról és annak feladatairól. A Bizottság titkári felada
tait dr. Virág Béláné látja el. 

— A főtitkár bejelentette, hogy az Egyesület könyvtára május 1-től a tagság rendel
kezésére áll. Köszönetét fejezte ki Tollner Györgynek, a Telki Állami Erdő- és Vad
gazdaság igazgatójának a könyvtár elhelyezési lehetőségéért; a Budakeszi Csoport 
titkárának, Gárdonyi Gábornak a költöztetés és a további fenntartás nyújtotta segít
ségért; Riedl Gyula könyvtárosnak, valamint Kondor István és Vári Rudolf MTESZ 
alkalmazottaknak a költöztetés lebonyolításáért, az abban való közreműködésért. 

A Vadgazdálkodási Szakosztály és a Budakeszi Csoport a Vadbiológiai Állomás 
tanácstermében együttes ülést tartott. Ezen dr. Fodor Tamás „A magyar vadbiológiai 
kutatás helyzete", és dr. Hönich Miklós „Vizsgálatok a magyar vadállomány egész
ségügyi helyzetéről" címmel előadást tartott. A z érdeklődéssel kísért előadásokat élénk 
vita követte, s ennek során több javaslat hangzott el a vadbiológiai kutatások eredmé
nyeinek szélesebb körben történő propagálására, valamint a gyakorlat és a kutatás 
kapcsolatának javítására. A szakosztályülés úgy határozott, hogy levélben keresi meg 
a M É M Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztályát, s ebben javaslatot tesz egy olyan 



vadegészségügyi kiadvány összeállítására, amely a gyakorlati szakemberek számára 
ismerteti a leggyakoribb vadbetegségeket, azok felismerését és az ellenük való véde
kezés módját. 

* 
Az Erdei Vasutak Szakosztálya a vonóerő és a vele szemben fellépő ellenállásokkal 

kapcsolatos üzemeltetési problémák megvitatására ülést tartott. A vitaindító előadást 
Légrády Ede szakfelügyelő tartotta. Felkért hozzászólók Nigriny Zoltán és Bajcsy 
Endre voltak. 

* 
Az Oktatási Bizottság •— az Egyesülés közreműködésével és segítségével — most 

már harmadízben tartotta meg a vállalatok oktatási előadóinak félévi tájékoztatóját. 
Ezúttal Szántódon Gulyás Imre oktatási előadó a Somogyi EFAG oktatási-továbbkép
zési munkájáról adott mindenre kiterjedő tájékoztatást, számszerű elemzésre kiter
jedően. Váradi Géza mint a M É M Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet Fagazdasági 
Szak vezetője tartott ismertetést a továbbképzés elmúlt évi eredményeiről, illetve a 
jövő feladatairól. Ezt követően Tóth István, az Oktatási Bizottság vezetője tájékoztatta 
a résztvevőket a technikus vizsgáztatás rendjéről, az ezzel kapcsolatos további felada
tokról, majd a fagazdaság területén jelentkező egyéb oktatási, továbbképzési kérdé
sekről. 

A tanácskozás másnapján a résztvevők a szőcsénypusztai iskolát látogatták meg, ahol 
Ott György igazgató ismertette az iskola történetét, jelenét és elképzeléseiket a jövőt 
illetően. 

Az út Szőcsényből Csurgóra vezetett, ahol a közel ezer főt foglalkoztató fafeldolgozó 
üzem munkájáról kaptak tájékoztatást. Külön figyelmet érdemelt, hogy a szakmun
káshiány és a későbbi utánpótlás biztosítása céljából tanműhelyt hoztak létre és szer
ződésük van a helyi MüM iskolával, ami évi 15—20 fő új fiatal szakmunkás belépését 
jelenti. Ezenkívül a helyi gimnázium mellett egy faipari szakközépiskolai osztályt is 
létrehoztak a középkáderhiány pótlására. 

* 

Az Egyesület és a Magyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társasága 
Tanakajdon az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés tantervének társadalmi 
megvitatása céljából ülést tartott. Dr. Sándor Ferenc a M A E Növényvédelmi Titkársá
gának titkára üdvözlő szavai után dr. Igmándy Zoltán az egyetemi tanterv irányelvek 
összeállítója elmondta, hogy a képzés szervezésének megindítása az igények felmérésé
vel kezdődött. Ennek során 1980-ig bezáróan az erdő- és fagazdaságok, erdőrendező
ségek, intézmények stb. 92 fő beiskolázására jelentették be igényüket. A tantervvel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a Faanyagvédelem c. tárgyban nem a beépített fa
anyag védelme kerülne ismertetésre, hanem a kitermeléstől a feldolgozásig terjedő 
időszakban szükséges védelem. A Növényvédelem és környezetvédelem c. tárgyban el
sősorban a növényvédelem és a vadvédelem vonatkozásai kerülnének ismertetésre. A 
tantervi vita egyes részkérdéseinek megfontolása után a hozzászólók mindegyike je
lentős kezdeményezésnek, elismerésre méltónak tartotta egyesületünk erőfeszítését, 
munkásságát, amit a szakmérnökképzés területén végez. 

* 

A Faanyagvédelmi és Mikológiái Szakosztály a gombamérgezések és megelőzésük 
témakörben ankétot rendezett. Előadást tartott dr. Makara György, dr. Hajdú Ferenc, 
dr. Kalmár Zoltán. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Bajai Csoport egész napos rendez
vényt szervezett a természetvédelem kér
déseinek megtárgyalására. Előadást tar
tott Rakonczay Zoltán: „Üj utakon a ter
mészetvédelem"; dr. Tóth Sándor: „Jóléti 
erdőgazdálkodásunk a VII. Erdészeti V i 
lágkongresszus tükrében"; dr. Keresztesi 
Béla: „Természetvédelem Argentínában" 
— diavetítéssel. Az elhangzott előadások 

egyrészt sok segítséget adtak a hallgató
ságnak a természet és környezetvédelem 
új útjainak és helyének megítéléséhez, 
másrészt a hazánkban és a világ más tér
ségeiben folyó ilyen jellegű tevékenység 
összehasonlítására is módot nyújtottak. 
A további program folyamán dr. Vajtay 
István és Richnovszky Andor bajai ter
mészetkedvelők Gemencről készített szí-



nes diáit mutatták be. Vetítés közben Ge
menc jellegzetes és különleges természeti 
értékeire Tóth Imre hívta fel a figyelmet. 

* 

A Debreceni Csoport, a Hajdú-Bihar 
Megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Osztálya, a M É M Debre
ceni Állami Erdőrendezősége, az Agrár
tudományi Egyesület Megyei Szervezete a 
Fásítás Hónapja befejezéseként ünnepi 
ülést rendezett. Ez alkalommal diavetí
téssel kísért előadást tartott dr. Majer 
Antal egyetemi tanár: „Új irányzatok az 
erdőművelésben" és „Áz állományneve
lések racionalizálása"; Finta István: 
„Hortobágyi Nemzeti Park értékei" cím
mel. A z ünnepségen Köllő Ferenc kiosz
totta az 1971/72. évben kimagasló fásítási 
eredményeket elért szerveknek és szemé
lyeknek a M É M kitüntetéseit és jutal
mait. 

* 

Az ÉRDÉRT Csoport előadás keretében 
vitatta meg dr. Kassai Imre előadását, 
amelyet „ A gazdasági számítások egyes 
kérdései" címmel tartott. A z előadás szé
les körét mutatta be a gazdasági dönté
sek számítással való megalapozási lehe
tőségeinek. Részletesen foglalkozott az 
alkalmazott matematika és matematikai 
statisztika fagazdasági területen való al
kalmazási módozataival, különös tekin
tettel a feldolgozó ipari és kereskedelmi 
aktualitásokra. Vázolta a számítógépes 
eljárás alkalmazásával járó előkészítő 
munkák jellegét és jelentőségét. Kiemelte 
a gazdasági döntések számítási részéhez 
felhasznált alap-információk helyességé
nek döntő jelentőségét. 

A Győri Csoport tanulmányúttal egy
bekötött szakmai bemutatót szervezett az 
Erdőgazdaság győri erdészete területén 
az Erdészeti és Faipari Egyetem II. év
folyama hallgatói látogatása alkalmából. 
Megtekintették az ásványrárói nagyüze
mű nyár-fűz szaporítóanyag termelő ker
tet, és a Gönyü környéki homokos erdő
tájat. Előadást tartott Olaszy István er
dőművelési csoportvezető „Ártéri erdők 
kialakulása", és dr. Nemky Ernő egye
temi tanár „Kisalföldi homoktáj erdőmű
velési technológiái" címmel. A bemuta
tón elhangzott előadásokat élénk szakmai 
vita követte és jól szolgálta a hallgatók 
elméleti ismeretanyagának bővítését. 

A Kaposvári Csoport klub-napot szer
vezett közjóléti erdőgazdálkodási felada
tok témakörében. A vitaindító előadást 

dr. Tarján Lászlóné tartotta. Előadó is
mertette a megye közjóléti erdőgazdál
kodási feladatait, a jelenleg folyó munká
kat, majd a résztvevők részletesen meg
tárgyalták az erdők üdültetési, tájvédelmi 
feladataival kapcsolatos tervek összeállí
tásának módját. 

A csoport vezetőségi ülésén Kiss Lajos 
titkár ismertette az „Erdők Napja" elő
készületeit, melynek során Somogy me
gye összes iskoláját felkeresték, hogy má
jus hónap folyamán egynapos kirándulást 
szervezzenek az ifjúság részére, melyre 
erdészeti kísérőt, vezetőt ad a csoport, 
gondoskodik a program összeállításáról. 
37 csoport jelentette be igényét. 

* 

A Kecskeméti Csoport rendezvényén 
Sípos Sándor titkár bevezetőjét dr. Tóth 
Károly előadása követte, melyet „Zöld
övezeti erdősítések, fásítások szerepe a 
környezetvédelemben" címmel tartott. 
Előadó helyi, hazai és nemzetközi-világ
viszonylatok számadataival mutatta be 
a környezetvédelem tennivalóit, az ed
digi eredményeket és a kitűzött felada
tokat. Megállapította a többi között, hogy 
az erdészeti ágazat szerepe a környezet
védelemben elsődleges, — újabb fény
kora várható az erdészetnek, ha a célok 
megvalósításában az összefogás ereje és 
egysége lesz az uralkodó, ha a hivatás
tudat a mindennap szolgálatává válik. 

* 
A Mátrafüredi Csoport a Debrecen-

Guthi erdőkbe tanulmányútat szervezett. 
A tanulmányút keretében előadást tar
tott Köllő Ferenc „Alföldfásítási eredmé
nyek a felszabadulástól napjainkig Haj 
dú-Bihar megyében" címmel, amelyet 
Öri András egészített ki. Mészáros István 
„Felnőtt erdőgazdasági szakmunkáskép
zés kérdései"-ről, dr. Tóth Béla „Szikfásí
tás eredményei"-ről tartott még előadást. 

* 

A Miskolci Csoport a FATE helyi szer
vezetével közösen a Borsodi Műszaki He
tek keretében előadást szervezett. „A 
magyar bútoripar helyzete a rekonstruk
ció után" címmel dr. Dalocsa Gábor, „ A 
fűrész- és bútoripar együttműködési le
hetőségei" címmel Fila József, „Az erdő 
hármas funkciójának szerepe és jelen
tősége Borsodban" címmel Bartucz Fe
renc, „ A miskolci fafeldolgozó üzem 
gravitációs térségének komplex fejlesz
tése" címmel Járási Lőrinc tartott elő
adást. 

A Nagykanizsai Csoport „Erdőgazdál
kodás, faipar, bútorgyártás közgazdasági 



problémái" témakörben ankétot rende
zett a nagykanizsai Erkel Ferenc kultúr
házban. Előadást tartott Farkas Pál „A 
fa felhasználásának lehetőségei, Zala 
megye fagazdasága", Gaál József „ A bú
toripar jelenlegi és távlati igénye a fa
gazdaságtól", Dessewffy Imre „ A fa fel
használásának lehetőségei a jövőben, kü
lönös tekintettel a zalai viszonyokra" 
címmel. Farkas Pál rámutatott arra, 
hogy hol van nagy lehetőség a kölcsö
nös haszonnal járó együttműködésre. El
sősorban a bükk, tölgy és erdeifenyő fél
kész termékek és bútoralkatrészek te
rén lehetne lényegesen növelni az együtt
működést. A fagazdaság elsőrendű ér
deke az alacsonyabb rendű választék fel
dolgozása. A bútorgyárak az említett 
anyagokat igénylik a fagazdaságtól, de 
szárított állapotban, s ennek a gazdaság 
nem tud eleget tenni. Árkérdésekben is 
nagyok a problémák. Mindkét félnek tö
rekedni kell az együttműködés fejleszté
sére, mert az nemcsak vállalati, hanem 
népgazdasági érdek is. Dessewffy Imre 
országos koncepciókat ismertetett a fel
használás jelenlegi helyzetéről és vár
ható alakulásáról. Rámutatott a zalai 
kedvező lehetőségekre a jövőt illetően. 

* 

A Soproni Csoport rendezvényén az 
Egyetemi Tudományos Diákkörben ké
szített és az Egyesületünk által díjazott 
dolgozatok szerzői ismertették munkái
kat. Ezt megelőzően Fekete Gyula „Szer
vezési feladatok, munkamódszerek az 
egyesületi életben" címmel előadást tar
tott. A z előadás keretében ismertette 
Egyesületünk új Alapszabályát. Ezt kö
vetően Vadas Ferenc V. éves erdőmér
nökhallgató „ A közjóléti szerep fokozása 
a Pilisi Parkerdőgazdaság Szentendrei 
Erdészetének leányfalusi részén" című 
dolgozatát, míg Bonczó Kálmán—Bonczó 
Kálmánná „ A B M V O L V O SM—868 tí
pusú forwarder időelemzése" című dol
gozatot ismertették. 

A Szolnoki Csoport Tápiószecsőre ta
nulmányutat szervezett. A résztvevők 
Bugyik Endre „Állománynevelések ra
cionalizálása, különös tekintettel a ho
moki erdőterületekre" címmel tartott 
előadása után a helyszínen tanulmányoz
ták a homokfásítás legfontosabb állomá
nyainak, a fenyveseknek és nemesnyá-
rasoknak a tisztítását. Megállapodtak az 
első és második beavatkozás idejében és 
szakszerű végrehajtásának módozataiban. 
Megvitatták az állományok nyesésének 
problémáit is. 

A Szombathelyi Csoport a Jeli Erdé
szeti Botanikuskertbe szakmai bemuta
tót szervezett a II. éves erdőmérnökhall
gatók részére, dr. Nagy László vezeté
sével. 

A Csoport a Jeli Botanikuskertben 
megemlékezett dr. Ambrózy-Migazzi Ist
ván kertalapító halálának negyvenedik 
évfordulójáról. 

A Csoport Velem—Cák—Kőszeg Szabó
hegy térségében rendezte meg az „Erdők 
Napját", mintegy 250 fő részvételével. A 
rendezvény során Mihályka Gyula át
adta a Kőszeg hegységnek Hermann Ot
tóról elnevezett parkerdejét a megye 
dolgozói részére Végvári István Járási 
Tanács V. B. elnöknek. Az ünnepség ke
retében dr. Borsos Zoltán „ A közjóléti 
erdőgazdálkodás Vas megyei eredményei 
és célkitűzései", Farkas Tibor, a Vas me
gyei Természetbarát Szövetség elnöke 
„ A Hermann Ottó parkerdő társadalmi 
védelme" címmel előadást tartott. A be
mutató sétákon Tárczy Csaba a Borha-
forrási pihenő és erdőismereti ösvényt, 
Németh József a Szabóhegyi kilátó léte
sítményeit — tornapálya, kilátók, sza
lonnasütő stb., Fűzi Tibor a Szent Vid-
hegyi pihenőt és menedékházat mutatta 
be. 

* 

A MÉM Veszprémi Csoportja a Zala
egerszegi Csoport közreműködésével Za
laegerszeg és környékére tanulmányutat 
szervezett. A tanulmányút során áttekin
tést kaptak az Erdőrendezőség munkájá
ról, a megye erdőgazdálkodásáról. A be
járás során megtekintették az ERDÖ-
K É M I A Vállalat üzemét, a zalaegerszegi 
parkerdőt, a Lenti környéki erdeifenyve
seket és a fafeldolgozó üzemeket. Tanul-
mányútjuk során megismerkedtek Zala
egerszeg kultúrtörténeti nevezetességei
vel is. 

* 

A MN Veszprémi Csoportja előadást 
rendezett a Növényvédelemben haszná
latos vegyszerek és azok alkalmazása té
makörben. A z előadást dr. Sántha Imre, 
a Csopaki Növényvédelmi Állomás terü
leti felügyelője tartotta. Az előadó a nö
vényvédő szerek közül először a gyom
irtó vegyszereket ismertette, esetleges ká
ros következményeiket. Részletesen fog
lalkozott a különböző vadriasztó szerek
kel, ezek variációs lehetőségeivel. Ismer
tette a rovar- és gombakárosítókkal 
szemben az erdőgazdaság helyi körül
ményei között legeredményesebben hasz
nálható szereket. Előadását színes dia
képek vetítésével fejezte be. 



A Vértesi Csoport vitadélutánt rende
zett, ahol a résztvevők dr. Visy Géza „ A z 
erdőgazdasági munkaszervezés, különös 
tekintettel az utasítások előkészítésére" 
címmel tartott előadását vitatták meg. 
Előadó a saját erdőgazdasági tapasztala
tok alapján vázolta az erdészet—erdő
gazdaság vezetői munka egyes szakaszait, 
majd a kérdést kiterjesztette a közvetlen 
munkairányítást végző kerületvezető er
dészig. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten (Mikológia): Dr. Pozsár Béla 
„A triptifán és származékainak anyag
cseréje a kalaposgombákban", Kuklis 
Kálmán „Tapasztalatok néhány ehető 
gomba országos begyűjtésével, szárítá
sával és tárolásával kapcsolatban", Dr. 
Bohus Gábor „ A csiperke rendszertani 
kutatásának újabb eredményei"; 

Budapest (MÉM): Váradi Géza „Az er
dőgazdálkodás és fafeldolgozás külke
reskedelmi kapcsolatai"; 

Balassagyarmaton: Dr. Káldy József 
„Központi felkészítő telepek kialakí
tása és berendezése, Erdészeti gépek 
karbantartása és javítása"; Dr. Dobos 
Tibor „Jóléti erdőgazdálkodásunk"; 
Dr. Szappanos András „ A korszerű 
erdőnevelés"; 

Győrött: Dr. Gál János „Győr-Sopron 
megyei fafeldolgozó vállalatok műszaki 
fejlesztése"; 

Gyulán: Dr. Gál János „ A védőfásítá
sok az emberi környezetvédelem szol
gálatában"; 

Kecskeméten: Marosvölgyi Béla „ A kér
gezés gépei és technológiája"; 

Keszthelyen: Dr. Gál János „Beszámoló 
az USA-ban tett tanulmányútról"; 

Pápán: Dr. Herpay Imre „Svédországi 
szakmai és élménybeszámoló"; 

Pécsett: Recht János „Fakitermelési 
technológiák a rendelkezésre álló gé
pek felhasználásával"; 

Sárospatakon: Váradi Géza „A fagazda
ság helyzete és célkitűzései"; 

Szolnokon: Dr. Keresztesi Béla „Jóléti 
erdőgazdálkodás, kiránduló- és üdülő
erdők létesítése"; Dr. Szepesi László 
„Erdőgazdasági munkák gépesítése"; 

Szegeden: Dr. Tóth Béla „Élménybeszá
moló franciaországi tanulmányútról"; 
Dr. Bondor Antal „ A fatermesztési 
technológiák korszerűsítése"; 

Tamásiban: Dr. Herpay Imre „Erdőgaz
dálkodás Svédországban"; 

Veszprémben (MÉM): Mészöly Győző 
„Fásítás és környezetvédelem"; Dr. 
Bondor Antal „Erdőművelésünk fej
lesztése" címmel. 

K i t ü n t e t é s : Dr. Dimény Imre 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi minisz
ter Szilas Géza erdőmérnököt, a Mis
kolci Erdőrendezőség nyug. vezetőjét — 
aki 47 éves egyesületi tagsága mellett, 14 
év óta tagja a Geodézia és Kartográfiai 
Egyesületnek, egyben vezetőségi tagja a 
miskolci csoportnak és 4 év óta a csoport 
szervező titkára —. az e téren végzett ki
emelkedő munkájáért a „Térképészet Ki 
váló Dolgozója" kitüntetésben részesítet
te. A kitüntetést az Akadémián a G K E 
központi vezetőségi küldöttközgyűlésen 
Halász Péter, az OFTH vezetője adta át. 

N y u g d í j a z á s : Vasváry László er
dőmérnök Baranyában eltöltött erdészeti 
szolgálata után — legutoljára Pécsett, az 
Állami Gazdaságok Központjában telje
sített erdészeti szolgálatot — májusban 
nyugalomba vonult. 

H a l á l o z á s : Rövid betegség után 
elhunyt 54 éves korában dr. Ubrizsy Gá
bor Kossuth-díjas akadémikus, Egyesü
letünk Faanyagvédelmi és Mikológiái 
szakosztályának vezetője. 

Ubrizsy Gábor, mint a Magyar Tudo
mányos Akadémia rendes tagja, a Nö
vényvédelmi Kutató Intézet tudományos 
tanácsadója, és húsz éven át volt igaz
gatója, főként a növényvédelem, a nö-
vénykórtani mikológia, a gyomnövény
kutatás és a pesticidekkel kapcsolatos 
környezetvédelem területén szerzett el
évülhetetlen érdemeket. Munkásságának 
elismeréseként kormányzatunk Kossuth-
díjjal és a Munka Érdemrend arany fo
kozatával tüntette ki. 

Egyesületünk gyászát a temetésen Ki
rály Pál főtitkár és Fekete Gyula főtit
kárhelyettes rótta le. 

Súlyos betegség következtében, 53 éves 
korában elhunyt Járányi Károly erdész 
Pécsett. Baranya megyében teljesített 
szolgálatot, mint üzemegység-vezető, 
majd később, az erdőgazdaság központ
jában, fahasználati előadó, végül, mint 
az erdőgazdaság szakszervezeti titkára. 




