
összefogott, nagyobb erdőterület, az egységes szakmai irányítás mellett az 
anyagi lehetőségek megnövekedésével követhet a korszerű technika alkalma
zása. Erre a zirci találkozó jó példát mutatott. 

A főbb megnyilatkozásokat a lap további részében közöljük. 

Rada Antal 

PÉTI MIKLÓS: 

Megnyitó 

A „Bakony" Mezőgazdasági termelőszövetkezet nevében tisztelettel és szere
tettel köszöntöm az V . országos termelőszövetkezeti erdőgazdasági nap ren
dezvényein részt vevő kedves vendégeinket. Nagy megtiszteltetés számunk
ra és egyben ezirányú munkánk elismerése, hogy e rendezvényre termelőszö
vetkezetünkben kerülhetett sor. Engedjék meg, / hogy szövetkezetünk gazdál
kodásáról rövid tájékoztatást adjak, s ismertessem erdőgazdasági és faipari tár
saságunk tevékenységét. 

Termelőszövetkezetünk a „belső" Bakony-hegyvidék erősen szabdalt, ero
dált területén gazdálkodik. Gazdálkodásunknak szűk keretet szab földrajzi, és 
klimatikus adottságunk, mivel a vegetációs időszak általában egy hónappal 
rövidebb az országosnál. így a nagy hő- és napfényigényű növények, mint pl. 
a kukorica, napfraforgó, szőlő, nem termelhetők. Növénytermelésünk szerkeze
tébe a kalászosok, a burgonya és a .takarmánynövények kaptak helyet,' mely
ből a burgonya vetőgumó-termelés céljait szolgálja. A nagy kiterjedésű, de 
gyenge termőképességű legelőkön elsősorban a szarvasmarha honosodott meg, 
s ezt az ágazatot fejleszti szövetkezetünk. 

Szövetkezetünkben az országos átlag vagy a fölötti eredményeket tudunk 
elérni, de költségszintünk kedvezőtlen adottságaink miatt magasabb annál. En
nék kiegyensúlyozására már kisparaszti gazdaságokban is kialakult a fafel
dolgozás akkori formája, melyhez a lehetőséget a Bakony erdei adták. A z 
1959-ben megalakult termelőszövetkezetek a lehetőségek technikai és keres
kedelmi kapcsolatait kihasználva alapozták meg mai faipari tevékenységüket. 

Szövetkezetünk az 1974-es egyesüléskor nyerte el mai formáját, de az eddigi 
faipari tevékenységet kibővítve és korszerűsítve jutott oda, hogy ma már az 
ország egyik legnagyobb termelőszövetkezeti fafeldolgozó iparával rendelke
zik. 

Gyártmányaink nagy része csomagolóeszközök, szerszámnyelek köréből te
vődik össze. Kismértékben gyermekbútorokat, épületszerkezeteket és különbö
ző exportcikkeket gyártunk. Termelőszövetkezetünk e tevékenységéhez az alap
anyagot részben saját erőből, részben vásárolt fából biztosítja. Fafeldolgozá
sunk eléri az évi 20 000 m 3-t. 

Szövetkezetünk erdőgazdaságának éves hozama 5 229 mFt, míg a faipar 
teljes árbevétele 88 132 mFt. Ezt az értéket 79 nő és 125 férfi dolgozóval 
érjük el. Erdőgazdaságunk és faipari tevékenységünk nagyban hozzájárult szö
vetkezetünk stabilitásához, az alaptevékenység fejlesztéséhez. 

Erdészeti és faipari tevékenységünk elismeréseként vetették fel megyei szer
veink erdészeti és faipari társaság szervezésének gondolatát. A z érdekelt 
szövetkezetek vezetői e javaslatot elfogadták, s ennek nyomán megalakult 
társaságunk, amelynek tevékenységét hátrább ismertetem. 


