
Az elnökség május hó 21-én. dr. Herpay Imre elnök vezetésével, ülést tartott. 
Először meghallgatta a balassagyarmati helyi csoport munkájáról készült tájékoz
tatást. Ezt Tóth Ágoston igazgatóhelyettes, a helyi csoport titkára szóbelileg egészí
tette ki. A tájékoztató és a kiegészítés azt a meggyőződést váltotta ki az elönkségből, 
hogy a csoport jó úton halad, magáévá teszi vezető szerveinek iránymutatását és 
aszerint dolgozik. Az elnökség köszönetét és elimserését fejezte ki az eredménye
sen végzett munkáért. 

Ezt követően Rakonczay Zoltán előterjesztésében megvitatták „A szakmai társa
dalmi élet lehetőségei az egyesületben" c. összeállítást. Ez 60 pontban rögzítette a té
makörben megkeresettek véleményét. Az elnökség köszönetét fejezte ki a feldolgo
zásért, de a munka folytatását kérte azzal, hogy 1982 első negyedében a társadalmi 
élet fejlesztésének módszertani kérdéseire még visszatér. 

A napirendi pontok vitájában részt vett: Fila József, Kárált János, Riedl Gyula, 
dr. Sólymos Rezső, Paulik István, Rakonczay Zoltán, Tóth Ágoston, dr. Herpay Imre, 
dr. Halupa Lajosné (írásban), Vida László (írásban), dr. Madas András, Varga Tibor, 
Budaházy Zoltán, Király Pál. 

Napirenden kívül felszólalt Gerzsenyi Katalin, ismertetve az ERTI fiatal dolgozói
nak szociális problémáit, különös tekintettel a lakáskérdésre, a költségvetési és válla
lati szervekre vonatkozó eltérő rendelkezésekre. Az elnökség a problémakör mé
lyebb elemzésére az ifjúsági bizottság közreműködését kérte. 

Az ülést követően az elnökség ünnepélyesen megkoszorúzta a Farkasréti temető
ben Bund Károly, egyesületünknek 30 éven át volt, nagyérdemű titkára sírját, halá
lának 50. évfordulója alkalmából. A sírnál Király Pál főtitkár mondott emlékbeszé
det. Egyesületünk koszorúját dr. Herpay Imre és Király Pál, a budapesti helyi cso
portét Rakonczay Zoltán és Sághi István helyezte el. Részt vett a koszorúzáson Bund 
Károly unokaöccse, dr. Ruzsics Károly és neje, a megemlékezésért levélben mondott 
köszönetet unokája, Horváth György (Alexandria, USA). 

* 

Az erdei vasutak szakosztálya Budapesten, a Közlekedési Múzeumban tartotta 
ülését. Az ülésen dr. Kovács János és Villányi György muzeológusok előadást tar
tottak. Mindeketten a közelmúltban Angliában jártak, s ott tanulmányozták a kis
vasutak szerepét és helyzetét. Anglia hagyománytisztelő ország, így a kisvasutak, 
mint turisztikai szerepet betöltő közlekedési eszközök nagy közkedveltségnek ör
vendenek. Muzeális ipari emlékként is nagy becsben részesülnek. Az előadásokat és 
a diaképeken bemutatott különböző korú és mintájú mozdonyokat nagy érdeklődés 
kísérte. 

A következőkben a szakosztály napi kérdéseket vitatott meg, ami után múzeum
látogatásra került sor. Winkler László muzeológus, szakértő vezetésével megtekintet
ték az „Ember a világűrben" c. kiállítást. 

* 

A PANNÓNIA '81, immár hagyományos határ menti tanácskozáson, ezúttal Dörfl-
ben (Dérföld, Burgenland, Ausztria) egyesületünket Bujtás Zoltán műszaki ügyintéző, 
Brigledics László és Varga László erdészetvezetők, valamint Globics Jenő erdész
technikus képviselte. 



A szerkesztő bizottság, dr. Sólymos Rezső elnökletével tartott második negyedévi 
rendes ülésén a rendelkezésére álló anyagból és az ülésen tett javaslatok alapján 
összeállította a 8., 9. és 10. számok lapterveit. Ezt követően került sor a korábban 
megjelent lapszámok bírálatára. A 2. számmal Tóth István, a 3.-kal Szikra Dezső 
és a 4.-kel Bánszegi József foglalkozott. Általában megelégedettek voltak a végső 
kialakítással, mindössze kisebb szerkesztési hiányosságokat tettek szóvá. A hozzájuk 
csatlakozó felszólalókkal együtt örömmel fogadták a rövidebb cikkeket, hiányolták 
a vitaírásokat, helyeselték a bővebb irodalomismertetést és többet kívántak hallani 
az egyesületi életről. Többen tették szóvá az elkerülhetetlen idegen kifejezések 
külön megmagyarázásának szükségességét, a gyorsan szaporodó új fogalmak egy
séges meghatározását. Ennek elősegítésére dr. Szepesi László az egyesületen belül 
nyelvművelő szakosztály felállítását javasolta. Ismét kifogás érte a szövegközi fény
képek gyenge minőségét, ami nagyrészt a színes képeknek fekete-fehér közléséből 
adódik. Végül dr. Herpay Imre sürgetett határozottabb állásfoglalást a szerzők ré
széről aziránt, hogy elgondolásaik miként hasznosíthatók. 

A szerkesztő bizottság legközelebbi összejövetele időpontjának kitűzésekor Csö-
tönyi József a budapesti helyi csoport nevében meghívta a bizottságot szeptember 
3-án, Budapestre. 

* 
A fatechnológiai szakosztály kihelyezett ülést tartott a Somogyi E F A G barcsi 

gyáregységében. Ercsényi István ERFATERV-főosztályvezető „Fafeldolgozó üzemek 
energiagazdálkodási kérdései" címmel tartott előadását vitatták meg a résztvevők, 
amelyhez felkért hozzászóló Sásdy Ottó (SEFAGj volt. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A balassagyarmati csoport vezetőségi 
ülésén az 1981. évi kiemelt munkatervi 
feladatok keretében megbeszélte a vad
gazdálkodás távlati irányelveinek meg
vitatásával kapcsolatos előadásra való 
felkészülést; a termelőszövetkezeti erdő
gazdálkodás témakörében a tagsági ösz-
szekötők ezzel összefüggő feladatait, a 
felmérés elkészítésének formáját, idejét; 
a helyi MEDOSZ és az OEE helyi cso
portja együttműködési formáit; az er
dészklubok létesítésének lehetőségeit. 

* 
A budapesti csoport, mint a Hevesi 

Ákos Nevelőotthon patronálója, nagy si
kerű ünnepségen emlékezett meg a ma
darak és fák napjáról a nagykovácsi in
tézet parkjában. Dr. Váradi Géza, a MÉM 
EFH vezetőhelyettese, az OEE alelnöke, 
emlékezett meg a nap jelentőségéről és 
méltatta az ifjúság szerepét a jövő érde
kében végzendő feladatokkal kapcsolat
ban. Az ünnepség sikerét nagyban emel
te a Budavidéki Állami Erdő- és Vad
gazdaság operatív segítsége. A nap emlé
kére Hermán Ottó-emlékfát ültettek a 
nevelőotthon parkjában. 

A csoport nyugdíjasai részére kétna
pos tanulmányutat szervezett a Mátrai 
EFAG területén. A résztvevők megtekin
tették a gyöngyös; parkettagyárat, a pa-
rádsasvári üveggyárat és az Erdei Ter
mék Vállalat fényesi kísérleti telepét. A 
tanulmányút másna.DJán került sor a fel

németi fűrészüzem megtekintésére, a 
szalajka-völgyi erdei múzeum megláto
gatására. Itt ismerkedtek meg a részt
vevők a szilvásváradi erdészet munká
jával is. 

* 

A győri csoport vezetőségi ülésén az 
1981. évi OEE-közgyűlés előkészítésével 
megbízott Pusztai György erdőmérnök, 
beszámolt az eddig végzett munkáról. A 
vezetőségi ülésre meghívott Komjáthi Fe
renc igazgató a beszámolót azzal egészí
tette ki, hogy a közgyűlés sikere érde
kében készített intézkedési terv alapján 
kell mindenkinek felelősséggel ellátnia 
kapott feladatát. 

Ezt követően az 1981. évi munkaterv 
három kiemelt feladata elvégzésére ho
zott határozatok végrehajtását ellenőriz
ték. 

* 
A kecskeméti csoport az MTESZ mű

szaki hónap keretében, a szegedi akadé
miai bizottság erdészeti munkabizottságá
val közösen, „Akácgazdálkodás magyar
országi helyzete és a világ akácgazdál
kodásában betöltött szerepe" témakör
ben tudományos ülésszakot rendezett. Az 
elnöklő Bárányi László igazgató, csoport
elnök, bevezetőjét követően Keresztesi Bé
la akadémikus, az ERTI főigazgatója, „Az 
akáctermesztés helyzete és jövője ha
zánkban" címmel tartotta megnyitó e lő
adását, melyet az akácfajták részletes is-



mertetésével Bujtás Zoltán műszaki ügy
intéző egészített ki. 

A megnyitó előadás meggyőzően, szé
les körű adatok ismertetésével igazolta 
az akáctermesztés jelentőségét, fontossá
gát hazánkban azzal, hogy meg kellene 
szabni a telepítendő, felújítandó fafajok 
területét — újra vissza kellene helyez
ni méltó helyére az 50-es években virág
zó erdőművelést. 

A tanácskozáson előadást tartott dr. 
Szodfridt István osztályvezető, „Akácter
melési rendszerek bevezetésére alkalmas 
erdőtömbök kialakítása"; fer. Papp László 
tud. tanácsadó „Az akác szaporítóanyag
termesztés helyzete és fejlesztési koncep
ciója"; dr. Tóth József tud. munkatárs 
„A kemizálás szerepe a korszerű akác 
szaporítóanyag-termesztésben"; Rédei 
Károly tud. segédmunkatárs „Az akác 
erdőnevelési modelltábla szerepe és he
lye a termelési rendszerben"; dr. Walter 
Ferenc állomásigazgató és Kovács Lóránt 
tud. munkatárs „Korszerűsített fakiter
melési technológia elemzése akácállomá
nyokban" címmel. Az előadásokat fel
kért hozzászólóként Ván László, Lemmer 
Józsefné, Molnár Ferenc és Göbölös An
tal egészítette ki. 

A csoport a Gépipari Tudományos 
Egyesület kecskeméti csoportjával közö
sen szervezett rendezvényén Domkő And
rás, a Paksi Atomerőmű Vállalt osztály
vezetője „Az épülő atomerőmű műszaki 
ismertetése és várható hatása a környe
zetére" c. előadása előtt filmet vetített 
az építésről, majd az előadást diaképek 
vetítésével egészítette ki. A nagy érdek
lődéssel kísért előadásból a résztvevők 
megismerhették többek között azt is hogy 
az erőmű építésénél a környezetvédelem
re (levegő, víz) nagy súlyt fektetnek, s 
azt folyamatosan ellenőrzik. Dr. Tóth Ká
roly, a KNP igazgatója, felkért hozzá
szólóként többek között megjegyezte, hogy 
a szennyezés megakadályozása érdekében 
még szélesíteni kellene a megfigyelőhá
lózatot és védő erdőövezetet. 

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
kecskeméti csoportjával szervezett, közös 
ankéton a résztvevők a VI. ötéves terv 
erdőtelepítési programját és a földvé
delemmel kapcsolatos összefüggéseket vi
tatták meg. Az ankéton, amelyet Sípos 
Sándor, a helyi csoport titkára vezetett, 
Göbölös Antal igazgató és Horváth Jó
zsef, megyei földhivatali vezető előadást 
tartott. Az előadásokhoz hozzászólók Gál 
István, Gurabi Gyula és dr. Tóth Károly 
voltak. 

* 

A szolnoki csoport vitaülést rendezett 
a termelésirányító szakemberek számára. 
Ezen Kollár Mihály főosztályvezető, elő

adásában a NEFAG 1981. évi fafeldol
gozási tevékenysége termelésszervezési és 
gazdálkodási feladatait; Bugyik Endre fő
osztályvezető-helyettes előadásában a 
NEFAG fatermesztés-fejlesztési időszerű 
problémáit és műszaki fejlesztési felada
tait; Főnyi Sándor ágazatvezető előadá
sában pedig a NEFAG fahasználati és 
szállításszervezési feladatait vitatták meg 
a részvevők. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében, a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Majer Antal „A Bakony tiszafása"; 
(MN) 
Dr. Majer Antal „A fafaj megválasztás 
problematikája"'; 
(Mikol) 
Vidovszky Ferenc „Jelentős, új, külföl
di szakirodalom ismertetése"; 
Rakonczay Zoltán „A természetvéde
lem időszerű kérdései"; 
Dr. Babos Károly—Vargyaly Kornélia 
„Fontosabb hazai farontó gombák iden-
tifikálása és gyakorlati előfordulása"; 

DEBRECENBEN: 

Dr. Speer Norbert: „A termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás lehetséges kap
csolata az EFAG-okkal és az ÉRDÉRT 
Vállalattal"; 
Simon László „Az erdészeti és faipa
ri munkásképzés és -továbbképzés hely
zete és fejlődése"; 
Mészöly Győző „Az erdők szerepe az 
ember környezetének alakításában"; 

KAPUVÁROTT: 

Dr. Balázs István „A termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás helyzete és 
problémái"; 

• OROSHÁZÁN: • 

Dr. Tóth Béla „Fásítás jelentősége Bé
kés megyében, különös tekintettel a 
nyárfásításra"; 

MISKOLCON: 

Boncz Tibor „A VI. ötéves terv fa
használati tervezés eredményei és ta
pasztalatai" ; 
Dessewffy Imre „A magyar bútoripar 
és az elsődleges fafeldolgozás helyzete 
és feladatai a VI. ötéves tervben": 



SZENDRÖN: 

Szegő Lajos „Az üzemtervszerű erdő
gazdálkodás és a biztonságos fafeldol
gozás összefüggései"; 

PÉCSETT: 

Dévényi Ágoston „A vadgazdálkodás 
távlati irányelvei"; 

SOPRONBAN: 

Dr. Kőhalmy Tamás—dr. Gimessy 
László „Vadgazdálkodás irányelveinek 
megvalósítási lehetőségei Sopron já
rás területén"; 

KISBÉREN: 

Dr. Marosvölgyi Béla „Az aprítékter-
melés műszaki, technológiai jelentősé
gei és korlátai Magyarországon"; 
Szabó Ferenc „Az erdészeti gépek gép
láncba tervezett üzemeltetésének lehe
tőségei és tervezett alapjai"; 

ŰJSZÁSZON: 

Bugyik Endre: „Erdősítések és fásítá
sok jelentősége" címmel. 

* 
Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács hazánk felszabadu
lása 3fi. évfordulója alkalmából, ered
ményes munkáia elismeréseként Kiss 
Gyula Györgynek, a kecskeméti erdő f é l -
ügyelősés osztályvezetőiének, a MUNKA 
ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést 
adományozta. 

Az Elnöki Tanács, eredményes mun
káia elismeréseként, nyugállományba vo
nulása alkalmából, dr. Sali Emilnek, a 
mezőgazdasági tudományok doktorának, 
a MÉM főosztályvezetőiének a M U N K A 
ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést 
adományozta. 

Az V. ötéves terv, valamint a kong
resszusi é s felszabadulási munkaverseny 
időszakában kimagasló eredményeket el
ért alábbi vállalatokat és szocialista bri
gádokat a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa, a Minisztertanács és a 
SZOT elnöksége, az MSZMP KB és a 
KISZ K B kitüntetésben részesítette: 

Minisztertanács és SZOT elnöksége vö
rös zászló kitüntetésben részesült a Nyu
gatmagyarországi Fagazdasági Kombinát; 

Magyar Népköztársaság Kiváló Brigád
ja kitüntetésben részesült a Borsodi 
E F A G lillafüredi erdészetének „II. Rá
kóczi Ferenc" nagygépes fakitermelő szo
cialista brigádja; 

MSZMP Központi Bizottság kongresz-
szusi oklevél kitüntetésben részesült a 
Somogyi E F A G kőszegi fakitermelő szo
cialista brigád. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, az ágazati szakszervezetek el
nökségével, az 1980. évi gazdálkodási ver
senyben kimagasló eredményt elért in
tézményeknek kitüntetést adományo
zott: 

Kiváló Vállalat címet és oklevelet ka
pott az ÉRDÉRT Vállalat, Gyufaipari Vál
lalat, Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság, Mezőföldi Állami Erdő- és Vad
gazdaság, Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság; 

Miniszteri elismerő oklevélben része
sült a Gemenci Állami Erdő- és Vad
gazdaság, a Mátrai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság, a Mohácsi Farostlemez
gyár, a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság. 

* 
Üj tagfelvétel 

Oroszné dr. Kovács Zsuzsanna tanár. 
Pécs. 
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