A műszaki fejlesztési bizottság ülését a Mátrai EFAG területén tartotta, a műszaki
fejlesztés témakörében. A vitaindító előadást Hajak Gyula, MÉM—EFH-osztályvezető tartotta. A résztvevők tapasztalatcsere keretében ismerkedtek az erdőgazda
ság műszaki fejlesztési helyzetével, problémáival.

*
Az oktatási és közművelődési bizottság Barcson kihelyezett ülést tartott. Horváth
Ferenc, az Erdészeti, Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola igazgatója adott
tájékoztatást az iskola életéről, az oktatás személyi és tárgyi körülményeiről. A
hozzászólásokból kicsendült, hogy az itt végzettek jól képzettek, a gyakorlatban
megállják a helyüket. Indokoltnak látszik megadni a technikusminősítés jogát.
A program a középrigóci gyakorlóbázison folytatódott. Megállapítható volt, hogy
az itteni tanműhelyek, gépek, berendezések jó feltételeket jelentenek a képzés
számára.

Kiegészítés
A Z E R D Ő 1983. é v 5. számában megjelent „Szakirodalmi visszapillantás"
című cikkben, nyilván véletlen tévedésből származó, sajnálatos eltérés talál
ható. A cikkben „ A z erdészeti folyóiratok megjelenésük é v e szerint a k ö v e t 
kezők:" kezdetű bekezdésben a következő évszámok szerepelnek:
AZ ERDŐ 1907—1920., 1927—1933."
Viszont a tulajdonomban levő példányok tanúsága szerint — azokat a tel
jesség igénye nélkül és szúrópróbával átnézve — megállapítottam, hogy A Z
ERDÖ-nek, mint a „Magyar Erdészeti és Vadászait Műszaki Segédszemélyzet
Országos Egyesülete Hivatalos Lapjá"-nak,
1932. évben a VI. évfolyama,
1936-ban a X. évfolyama
1939-ben a XIII.
évfolyama,
1940-ben a XIV.
évfolyama
havonta rendszeresen
megjelent.
A további (1940. é v után is megjelent) évfolyamok példányai a háborús ese
mények következtében sajnos megsemmisültek nálam.
A leírtakból tehát hitelesen megállapítható, hogy A Z E R D Ő nemcsak 1933-ig,
hanem tovább is rendszeresen megjelent!
Retkes

László

A szociálpolitikai bizottság budapesti ülésén Makara Péter szociológus vitaindító
előadás keretében adott szempontokat a bizottság munkamódszerére, figyelembe vé
ve az egyesület 1983—1986. évekre elfogadott cselekvési programját. E programból
a bizottságra háruló konkrét teendőket dr. Halupa Lajosné, a bizottság vezetője
ismertette.

*
Az erdőfeltárási szakosztály június 22—23-án kihelyezett ülést tartott a Vértesi
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén. Ennek keretében a K P M Közúti Igaz
gatóság Tatabánya és kisbéri üzemmérnöksége bemutatta Rédén a felületi bevonás
készítését hígított bitumennel és emulzióval, Feketevíz-pusztán a helyszíni stabili
zációt pernye—mészkötő anyagú keverékkel, majd a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság Agostyánban a NETLON H—12 és H—01 műanyag háló kísérleti alkal
mazását szemléltette.
A'szakosztályi ülés hasznosnak és adott esetekben alkalmazandónak ítélte a be
mutatott eljárásokat, ezek az erdészeti útépítési tevékenység további racionalizálá
séhoz járulhatnak hozzá.
A szakosztály ülését az erdőgazdaság és az OEE helyi csoportjának szakemberei
— Henzer Antal, László Györgyné, Fejes Zoltán és Barth Sándor — gondos mun
kával készítették elő.
Pótlás. Az ERFATERV három évtizedével foglalkozó 6. lapszám cím- és hátképe
utólagos közlés szerint Zágoni István, az iroda főmérnökének felvétele.
A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL
A budapesti csoport nyugdíjas tagjai
tanulmányút keretében ismerkedtek a
Vértesi EFAG munkájával. Barth Sán
dor és Heinczinger Béláné kalauzolásá
val megtekintették a majki műemlékegyüttest, majd a pusztavámi erdészet
területén folyó fakitermelést, az ott dol
gozó MOR—BELL rakodógépet. Befeje
zésül megtekintették a nagy gonddal ke
zelt agostyáni arborétumot.

A budakeszi csoport szakmai tanul
mányutat szervezett az M N veszprémi
erdőgazdaság területére. Elsősorban a zir
ci erdészet sokrétű tevékenységét ismer
hették meg részletesebben. Németh Er
vin üzemvezető kalauzolásával a fafel
dolgozó üzemben tettek látogatást, majd
Borsodi Imre igazgató részletesen tájé
koztatta a résztvevőket az erdőgazdaság
feladatairól, eredményeiről, gondjairól. A
zirci tapasztalatok arra mutattak, hogy az
erdőgazdaság megérdemelten nyerte el
1982. évi kiváló munkájáért a „Kiváló
Vállalat" kitüntetést.
Zircen megtekintették a híres „Reguly
Antal" Könyvtárat és a különleges szép
ségű arborétumot is. A továbbiakban
üzemlátogatáson vettek részt a fűzfői
NITROKÉMIA Vállalatnál, ahol a söré
tes lőszergyártással ismerkedtek, majd a
gyár nemzetközi színvonalú koronglövő
pályáján barátságos lövészversenyen pró
bálhatták ki a kiváló minőségű NIKElőszert.

A két nap sikere főként Sükösd Zsolt
csoporttitkárnak köszönhető.

*
A kaposvári csoport Takács László ve
zérigazgató vezetésével részt vett a viroviticai T V I N fakombinát bemutatásán.
Nagy elismerést váltott ki a résztve
vőkben a korszerű üzem. A tapasztalat
csere a daruvári erdészet területén foly
tatódott. Ennek folyamán kooperációs
lehetőségekről is szó esett, többek között
a Dráván túli somogyi területeinkről le
kerülő fa jugoszláviai értékesítéséről.
Kaposvárott, a SEFAG székházában,
dr. Kőhalmy Tamás tanszékvezető egye
temi docens „ A z erdő- és vadgazdálkodás
kapcsolatának időszerű kérdései" című
előadása, majd ezt követően Rónai József
„ A SEFAG vadgazdálkodásának elem
zése" és Tóth Ferenc „ A vadállomány
szabályozás előírásai és a somogyi ered
mények összehasonlítása" c. korreferá
tuma hangzott el.
A teendők ellátása érdekében meg
hívták a vadásztársaságok elnökeit és
vadászmestereit is. A z előadásokhoz töb
bek között hozzászólt: dr. Bod Lajos me
gyei fővadász, Simon Pál megyei vadá
szati felügyelő, Keserű József vadász
mester, Rumszauer János erdőfelügyelőségi osztályvezető. A rendezvényt pozi
tívan értékelte a megyei lap is.

*
A győri csoport tanulmányúton vett
részt a kecskeméti csoport körzetében.

A vendégeknek Beliczay István, a kelebiai erdészet vezetője mutatta be az er
dészet néhány érdekes erdőrészletét. Já
noshalmán, a ládaüzemben Lett Béla
üzemvezető részletesen bemutatta az évi
15 000 m3 kapacitású fafeldolgozó üze
met. A kiskunhalasi erdészetnél megte
kintették annak a hatalmas méretű ho
mokfásítási munkának egy részét, amit
a Kiskunságnak ezen a részén 30 éve
végeznek. E területen vezetőjük Gál Ist
ván erdészetvezető volt. Bugac felé, a
harkakótönyi erdésaet bodoglári terüle
tein vezetett át az út és itt különféle
korú erdősítéseket tekinthettek meg. Bugacon dr. Horváth László erdészetvezető
adott tájékoztatást az erdészet tevékeny
ségéről. Ezután különböző állományokat,
rakodót, fafeldolgozó üzemet, végül Bugacpusztán a pásztormúzeumot és lo
vasbemutatót tekintettek meg a részt
vevők. A vendégeket a tanulmányút so
rán Sípos Sándor titkár kísérte és adott
tájékoztatást a Kiskunsági EFAG mun
kájáról. Pankotai Eszter titkárhelyettes
és Ván László elnökhelyettes közremű
ködésével.

•

A keszthelyi csoport a pápai erdészet
területére szakmai bemutatót szervezett.
A vaszari és a magyargencsi csemete
kertek bemutatása előtt Horváth Károly
osztályvezető „Csemetekerti vegyszeres
ápolások lehetőségei", Horváth Ferenc
növényvédelmi előadó „Növényvédelmi
eljárások formái és munkavédelme", Krahulcsán János műszaki vezető „Növény
védelmi eljárások kivitelezése" címmel
előadást tartott. A népes számú (60 fő)
szakmai bemutatón és tapasztalatcserén
a tsz-szövetség és a tsz-ek erdészeti
szakemberei is részt vettek.

*
A szolnoki csoport tapasztalatcserét
szervezett az abádszalóki Lenin Mgtsz
területére. Dr. Beke Imre tsz-elnök meg
nyitóját követően az Erdőgazdálkodási
Társulás vezetője, Donkó Károly erdő
mérnök ismertetőt tartott a tsz és a
társulás erdőgazdálkodásáról. A társulás
egy éve alakult, még a kibontakozás ide
jét éli. A termelőszövetkezet erdőgaz
dálkodásáról a helyszíni bejárás alapján
a résztvevők elismeréssel nyilatkoztak
mind az erdőfelújítások, mind az erdő
telepítéseket tekintve. A jól előkészített
bemutató főként a tsz erdészeti szakem
berek részére nagyon tanulságos volt.
A csoport tapasztalatcserével egybe
kötött tanulmányutat szervezett a Ge
menci Erdő- és Vadgazdaság területére.
A tanulmányút a fatermesztés helyzeté

vel, az ártéri és homoki termőhelyek
felújításának problémáival foglalkozott.
A csoport tagjait Tóth Imre, a helyi cso
port titkára kalauzolta a kétnapos ta
nulmányút során. Általános ismertetést
adott a gazdaság munkájáról, tevékeny
ségéről. A vendégek megtekintették a
Duna-ártéri, bédai fűz- és feketenyárállományokat. Megismerkedtek a gazda
ság területén kidolgozott nehéztárcsás
felújítási technológiával.
Továbbiakban a pörbölyi erdészet te
rületén olasznyár fajta-összehasonlító kí
sérleti területet és gyönyörű platán-, fe
ketedióelegyes tölgyerdőt néztek meg.
Kisvasúira szállva hosszú kirándulást
tettek a Duna árterületén, megcsodálva
az ott található magaskőris—tölgy ele
gyes erdőket, feketedió-, nemesnyár-fel
újításokat. Ezt követően bejárták a Szek
szárd melletti sötét-völgyi parkerdőt, az
érsekcsanádi csemetekertet, majd a gaz
dag program a homoki termőhelyeken
végrehajtott rezgőnyár-felújítás és erdei
fenyő-erdősítés megtekintésével ért vé
get. A csoportot TuH Ferenc vezette.
A csoport a pusztavacsi erdészet tér
ségében műszaki átvételre kerülő állo
mányok bemutatására szervezett tapasz
talatcserét. A termőhelyfeltárási, erdő
művelési műszaki átvétel kérdéseiről
Kurdi István, Hajnal Imre és Kiss István
adott tájékoztatást. Ezt követően az er
dőfelügyelőség és a NEFAG erdőműve
lési szakemberei egyeztették az erdősí
tések műszaki átvételével, a termőhely
feltárással stb. összefüggő erdőművelési
kérdéseket, Megtekintették a műszaki
átvételre kerülő mestereséges erdőfelújí
tásokat és befejezésre tervezhető sarj
erdőket az erdészet különböző erdőré
szeiben és termőhelyfeltárási gyakorla
tot végeztek. A központi erdőművelők
és az erdőfelügyelők előadásával és hoz
zászólásával elindított ismertetések után
az erdészeti üzemek főmérnökei és ága
zatvezetői számoltak be a fatermesztési
ágazat helyzetéről.
*

A pécsi csoport az idén is megrendez
te a már hagyományos koronglövő ver
senyét Tóth Aladár titkár, lövészetvezető
vezetésével. A gyakorlatokon és a ver
senyen összesen 65 fő vett részt. A z I.
helyezett Tóth Ferenc (Hetvehely), II.
helyezett Förster Gyula (Vajszló), III.
helyezett Csónge Károly (Árpádtető).
*
A Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daságnál megalakult a vállalati ifjúsági
bizottság munkabizottságaként a fiatal

műszakiak és közgazdászok tanácsa. A
tanács négy szakcsoportból áll: erdésze
ti, faipari, közgazdasági és jogi, műszaki,
gépész és építész.
A vezetőség megválasztása után a ta
nács szervezési és működési szabályza
tának tervezetét vitatták meg. Legfonto
sabb célnak a vállalatnál dolgozó fiatal
mérnökök, technikusok és szakmunkások
szellemi kapacitásának és alkotó tevé
kenységének
fokozottabb
kiaknázását
tűzték maguk elé.

*
A gödöllői csoport erdőművelési ta
pasztalatcserét szervezett. Ennek kereté
ben a résztvevők megtekintették a máriabesnyői csemetekertet, természetes fel
újításokat, vegyszeres cserjeirtással és
Galgamácsa térségében tisztítási mun
kálatokkal ismerkedtek. A tapasztalat
cserét Bartha
Pál erdőművelési osztály
vezető, valamint Szekeres
P é t e r erdőmű.
velési műszaki vezető vezette.

*
A szakmai továbbképzés keretében a
a helyi csoportoknál a következő elő
adásokat tartották:
BUDAPESTEN:
Dr.

Posta

József

„Kanadai tanulmány

úti beszámoló" címmel.

Üj tagfelvétel
Firle Imréné

Budakeszi;

Verik

Horváth

Mária

közgazdász,

László

erdésztech

nikus, Gyermely; P é n t e k G y u l a erdész
technikus, Bajna; Bebes
Béla
erdész
technikus, Gyóró; B o g n á r L á s z l ó erdész

technikus, Csorna; Eckrich Gábor
er
désztechnikus, Rábakecöl; Soós Pál er
désztechnikus, Rábakecöl; B a g y i n s z k i Pál
erdésztechnikus, Pusztavacs.

*
Halálozás
Mohácsi János erdész, 70 éves korá
ban hunyt el Kecelen. 35 éves szolgála
ti idejéből Kalocsa környékén erdészgya
kornok, Németkéren beosztott erdész,
Derekegyházán erdész és vadász volt rö
videbb ideig, majd Pirtón csemetekert
kezelő, Kecelen beosztott erdész és
ugyanitt 17 évig kerületvezető erdész.
Komoly munkát végzett a környék er
dősültségének fokozásában.
Pásztor Ferenc erdésztechnikus kollé
gában a kecskeméti körzet egyik leg
jobb csemetekert-kezelőjét vesztette el,
aki 53 éves korában Solton elhunyt. 30
éves szolgálati idejéből négy évet a volt
cserháti erdőgazdaság körzetében, a töb
bit a kiskunsági erdőgazdaságnál Kerek
egyházán és Solton töltötte, mint kerü
letvezető, fagyártmmányüzem-vezető és
14 évig csemetekert-kezelő.
Őszinte tisztelettel és szeretettel adó
zunk Németh Vilmos nyugalmazott igaz
gató, erdész kollégánk emlékének, aki
életének 68. évében, Kaposvárott csen
desen elhunyt. Személyében az erdész
hivatástudattól, az erdő szeretetétől át
itatott, életében a magyar erdőgazdál
kodás fejlődéséért, a szakma érdekeiért
fáradozó, egyesületünket mindenkor ak
tív közreműködéssel segítő kollégát vesz
tettünk el. Vonzó egyéniségével, közvet
lenségével, családszeretetével közmegbe
csülést váltott ki szűkebb és szélesebb
körben egyaránt
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M ° á n Budapesté~ Bánszegi Jóisej, kemencepatak; d r . Bondor Antal, Budapest;, dr Berdár Bé
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Gaspar-HaMos
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