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A budapesti csoport az erdészklubban 
erdőművelési vitadélutánt rendezett. Var
ga Béla „Az erdőművelés időszerű kér
dései" címmel, vitaindító előadást tartott. 
Az előadáshoz Boross György, Csötönyi 
József, dr. Danszky István, Deszpoth 
László, Gáspár-Hantos Géza, Halász Ala
dár, Jéröme René, Kassai Jenő, Keszt
helyi István szólt hozzá. A hozzászólá
sokra Varga Béla válaszolt, majd dr. 
Bondor Antal, mint vitavezető, összefog
lalta és értékelte a vitadélutánon elhang
zottakat. 

Befejezésként dr. Bondor Antal — a 
szakíró—olvasó találkozó keretében — 
könyveit dedikálta. 

A budakeszi csoport taggyűlésén Far
kasházi Miklós, a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete elnöke, az USA-ban 
vadászkutya-versenybírói ' minőségben 
szerzett tapasztalatairól számolt be a va
dászat és az ebtenyésztés helyzetéről, va
lamint a természetvédelemben elért ered
ményekről. Beszámolóját színes diavetí
téssel illusztrálta. 

Csonka Ferenc erdőmérnök, a buda
keszi erdészet műszaki vezetője, a MÉM 
által szervezett akció keretében, egy évig 
gépi fakitermelésben fizikai munkát vég
zett az USA-ban. Nagyrészt a MORBARK 
cégnél dolgozott, ennek gépeit mutatta 
be színes diafelvételeken és ismertette 
működésüket. 

A kaposvári csoport rendezvényén Új
vári Miklós, az MSZMP Somogy megyei 
vb munkatársa tartott előadást „Mun
kahelyi vezetők szerepe a közművelődés
ben" címen. Az előadó gyakorlati ol
dalról elsősorban a munkahelyek, mun
kakörülmények szerepét és jelentőségét 
elemezte a közművelődés szempontjából. 
A színvonalas előadás gyakorlati pél

dákon keresztül mutatta be a jelenlegi 
helyzetet. Egyúttal megjelölte a tenni
valókat és a feladatokat is. Az érdek
lődéssel kísért előadást élénk vita kö
vette. Felszólalt: Rumszauer János, Lotz 
Béla, Fodor Imre, Gubányi Imre, Choma 
Zsolt, Ratkóczi Miklós. Az elhangzotta
kat Choma Zsolt titkár foglalta össze és 
értékelte. 

A csoport a fásítási hónap alkalmából 
szervezett megyei ankét rendezésében és 
bonyolításában aktív társrendezőként vett 
részt. Dr. Csima Ferencné, a Somogy me
gyei tanács vb mezőgazdasági és élel
mezési osztály helyettes vezetőjének meg
nyitója után, Szántó Gábor, a Kaposvári 
Erdőfelügyelőség igazgatójának előadása 
következett. Az előadó kiemelte, hogy 
Somogy megye erdősítési-fásítási ered
ményei jelentősek és a további felada
tok ezzel arányosak. Hangsúlyozta a 
termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, 
állami és társadalmi szervek szerepét. 
A fásításban legjobb munkát végzők ré
szére Gerely Ferenc, a MÉM EFH kép
viselője adott át három emlékérmet és 
tizenhét dicsérő oklevelet. 

A kecskeméti csoport bemutatóval és 
filmvetítéssel egybekötött szakmai ren
dezvényén Hermann Gauss, az NSZK-
beli Stihl gyár műszaki instruktora is
mertette a gyár legújabb motorfűrész
típusait, főbb jellemzőiket, karbantartá
sukat. Az elektromos láncélezővel törté
nő karbantartás külön nagy érdeklődést 
váltott ki. Az előadás és a vetítés után 
a rendezvény kötetlen kerekasztal-be
szélgetéssé alakult át, amelynek során 
sok kérdés, hozzászólás hangzott el. Kü
lönösen a 045 S típusú motorfűrésszel 
foglalkoztak sokat. 

A miskolci csoport vetítéssel egybekö
tött előadás-sorozatot rendezett. Várfalvi 



József, helyi csoporttitkár megnyitója 
után dr. Kolonits József „A kemikáliák 
szerepe a fatermesztés hatékonyságának 
fokozása" témakörben tartott előadásá
ban hangsúlyozta az egységes szemlélet 
szükségességét, valamint azt, hogy lehe
tőleg minél kevesebb és minél hatéko
nyabb, de kevésbé veszélyes vegyszert 
kell alkalmazni. Ismertette a növényvé
dő szerekkel kapcsolatos eljárásokat, va
lamint a munkaegészségügyi feltételeket. 
Tájékoztatást adott az elmúlt években 
kísérletképpen végzett vegyszeres gyom
irtási módszerekről és azok eredményes
ségéről. Ezután kiemelte a csemeteker
tekben, erdősítésekben leghatásosabban 
alkalmazható kemikáliákat és tájékozta
tást adott az alkalmazási eljárással kap
csolatban. 

Zathureczky Lajos előadásában a sza
porítóanyag termelésével foglalkozott a 
gazdálkodás tükrében. Ismertette az el
múlt év gazdálkodási eredményeit, ki
emelve a csemetetermelés eredményes
ségét. Rámutatott a hiányosságokra és 
felhívta a figyelmet, hogy mire kell a 
következőkben vigyázni. Ismertette az 
erdészetekkel az 1982. évi csemeteter
melés tervet, tájékoztatást adott a gé
peknek a nagy csemetekertekben való 
alkalmazási lehetőségeiről. 

Szegő Lajos előadásában a fatermesz-
tésnek a Borsodi EFAG gazdálkodásá
ban betöltött szerepét foglalta össze. Be
szélt az erdészeti műszaki vezetők ter
melési felelősségéről. Kihangsúlyozta, 
hogy a gazdálkodásban egyre inkább 
döntő tényező az árbevétel. Az erőket 
az erdőművelési munkák mellett, a fa
termékek forgalmazására kell irányíta
ni. A munkák során elsőbbséget kell 
kapniuk a szezonális feladatoknak, így 
az erdősítéseknek is. Az erdőművelés
nek nem alá-, hanem mellérendelt sze
repet kell játszania az erdőgazdaság egé
szében. Tájékoztatást adott az 1982. évi 
szabályozórendszerről, a bérezés alaku
lásáról. Végül fegyelmezett, szervezett 
munkát és határozottabb intézkedést kért, 
mert csak így tartja biztosíthatónak a 
nevezett eredmények elérését. Ezt köve
tően ismertetésre kerültek a fatermesz-
téssel kapcsolatos feladatok, a szüksé
ges intézkedések is. Az élénk vitát az 
előadásokkal kapcsolatos diaképek ve
títése követte. • 

•A tatabányai csoport a ládi és a felné
meti fűrészüzem megtekintésére szerve
zett tanulmányutat. A program mind
két esetben az új termékek gyártásá
nak tanulmányozása volt. A csoport a 
talpfarönk házi szabványának értékelé
sére a sikárosi fűrészüzemben bemuta

tót rendezett. A szabványt Forgács László 
ismertette, majd az erdészetek által be
szállított rönkanyagon bemutatták a 
talpfatermelés lehetőségét, illetve a ter
melést kizáró fahibákat. Ezt követően 
megtekintették a talpfa termelését, tá
rolását, feladásra történő előkészítését. 
A bemutató hasznosnak bizonyult és mi
nél több hasonló bemutató rendezését 
kérték a jelenlevők. 

Tanulmányút keretében ismerkedett a 
csoport a befejeződött zirci és a folya
matban levő franciavágási fűrészüzemi 
rekonstrukció tapasztalataival, amivel 
kapcsolatosan szakmai vitát tartottak 
Németh Ervin, illetve Mattyasovszki Al
bert üzemvezetők közreműködésével. 

Hargitai László egyetemi adjunktus, a 
szári és sikárosi fűrészüzemekben tapasz
talatcsere keretében ismertette a Tanul
mányi Erdőgazdaság soproni fűrészüze
mében a fűrészlapok élezésével kapcso
latban szerzett gyakorlati tapasztalatok 
eredményét. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 
BUDAPESTEN: 

Rakonczay Zoltán „Nemzeti parkok 
.A.f rikáfocin" 

BALASSAGYARMATON: 
Czebe Gyula „Erdei és mezőgazdasá
gi vadkárok és csökkentési lehetősé

gük", 
GYULÁN: 

Dr. Mátrai Gábor „A vadgazdálkodás 
irányelveinek és üzemtervi előírásai
nak megvalósulási lehetőségei Békés 
megyében", 

MISKOLCON: 
Répási Gábor: „Gombaismereti ren
dezvények összefoglalója", 

NAGYKANIZSÁN: 
Dr. Sólymos Rezső „NSZK-beli tanul
mányútról beszámoló", 
Murányi János „A fatermesztés hely
zete és fejlesztési lehetőségei", 

SZEGEDEN: 
Dr. Káldy József „A csemetetermesztés 
és fatermesztés gépesítésének fejlesz
tési kérdései" címmel. 

* 
A népköztársaság Elnöki Tanácsa, ha

zánk felszabadulásának 37. évfordulója 
alkalmából, eredményes munkájuk el
ismeréseként 

Bakkay Lászlónak, az Országos Tró
feabíráló Bizottság elnökének, 

Takács Lászlónak, a Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának, 

dr. Váradi Gézának, a Mezőgazdasá
gi és Élelmezésügyi Minisztérium hiva
talvezető-helyettesének 



a MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata, 

Bárányi Lászlónak, a Kiskunsági Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának, 

Fehérvári Gyórgynének, a Somogyi Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság barcsi 
gyáregysége művezetőjének, megyei ta
nácstagnak, 

Krámer Antalnak, a Mecseki Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatóhelyet
tesének, 

B. Tóth Józsefnek, a Gemenci Erdő-
és Vadgazdaság fakitermelő erdészének 

a MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata, 

Hajnal Józsefnek a Gyulaji Erdő- és 
Vadgazdaság csibráki fafeldolgozó üze
me műszaki vezetőjének, 

Kovács Andrásnak, az ÉRDÉRT Vál
lalat rakodójának, 

Szabó Andrásnak, a Felsőtiszai Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság kovácsának 

a MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta. 
Az Elnöki Tanács, eredményes mun

kája elismeréseként, nyugállományba 
vonulása alkalmából Lőrincz Lajosnak, 
a Nyugatmagyarországi Fagazdasági 
Kombinát osztályvezetőjének, 

a MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta. 

* 

Halálozás 

Bóczér Sándor 78 éves korában hunyt 
el, 34 évi erdészeti szolgálat, majd 16 
évi, nyugállományban töltött idő után. 
A Kiskunság déli területein dolgozott, 

főbb állomáshelyei: Kisszállás, Szeged, 
Kéleshalom körzetében erdészként, Csá
szártöltésen erdőművelési műszaki ve
zető, majd erdészetvezetőként Jánoshal
mán érte a halál. 

Kállai József erdömérnök egyesüle
tünknek több mint három évtizede tag
ja, és korábban helyi csoport funkcioná
riusa is. 1982. március hó 31-én, 58 éves 
korában, váratlanul — munkavégzés köz
ben elhunyt, A felszabadulás után induló 
erdésznemzedék ismert és elismert tagja 
volt, Különböző helyeken végzett mér
nöki munkát, majd hosszú ideig mint 
főmérnök, dolgozott Békés megyében, a 
dél-alföldi területek erdőgazdasági ob
jektumainak növeléséiben, fejlesztésében. 
Az utolsó évtizedben Szegeden az Erdé
szeti Szakközépiskola tanáraként műkö
dött, több erdészgeneráció nevelésében. 
Személyében szerencsésen találkozott a 
gyakorló erdész és a hivatásszerető, szak
mai tapasztalatait készségesen továbbadó 
pedagógus. Emlékét kollégái, munkatár
sai és tanítványai megőrzik. 

* 

Új tagfelvétel 

Pásztó Mihály erdőmérnök, Jászbe
rény; Szabó Elemér erdésztechnikus, 
Bódvaszilas; Farkas Andor erdőmérnök, 
Baktalórántháza; Mester Sándor erdész
technikus, Szakoly; Mikola Tamás er
désztechnikus, Nyírgelse; ifj. Goda Já
nos erdésztechnikus, Nyírbogát; Terjéki 
Adorján erdésztechnikus, Tiszajenő; Sző
ke János vadász, Uzsa; Hegedűs István 
erdésztechnikus, Tapolca; Nagy László 
erdőmérnök, Sopron; Heim Márton fa
kitermelőgép-kezelő, Pilisvörösvár; Kol
lár János csemetekerti szakmunkás, Ik-
lad; Ocsovai András erdésztechnikus, 
Kosd; Kovács Szabolcs erdésztechnikus, 
Putnok; Éliás István erdésztechnikus, 
Alsószuha; Szenté László építésztechni
kus, Tata. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest: főmunkatárs: Jérome René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák 
István, Tamási; Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, 
Budapest: Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, Budapest; dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
Sopron: dr. Kecskés Sándor, a műszaki tudományok doktora, Budapest; Keszthelyi István, 
Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, 
Budapest; dr. Kiss Rezső, Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; 
Rodek Marton, Nagykanizsa; dr. Rácz Antal, Budapest; Soós Károly, Kecskemét; Stádel Károly, 
Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
doktora. Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác; dr. Tóth Sándor, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




