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Július
Kaán Károly: Állami beruházások

(609–619. p.)
„... a magyar beruházási törvényja-

vaslat erdôgazdasági vonatkozó tételé-
ben csak az erdôfeltárás megkezdésé-
nek tényét tekintjük nagy horderejû-
nek, s fôleg azt a körülményt tudjuk ki-
válóan nagyra becsülni, hogy az ország
olyan sok oldalról és égetôen jelentke-
zô szükségletei közepett mégis másfél
milliót sikerült az általános beruházási
kölcsön keretében a kincstári erdôgaz-
daságnak biztosítani, akkor a mikor ná-
lunk az ilyen beruházások gazdasági
fontossága a köztudatba alig szivár-
gott.”

A favámok ügyében (672-673. p.)
„A magyar képviselôház közgazda-

sági bizottsága dr. Bedô Albert ország-
gyûlési képviselô elôadásában tárgyalta
az új autonóm vámtarifának a fára vo-
natkozó tételeit és hosszabb vita után a
vámmentesség mellett foglalt állást. 

Pályázat 
„A gróf Esterházy uradalmaknak Pá-

pán levô igazgató-erdômesteri hivatalá-
nál ujonnan szervezett erdôgyakornoki,
esetleg erdészjelölti állomásra, mely:

Évi 720, illetve 1200 korona kész-
pénzfizetéssel.

Egy bútorozott szoba használhatásával.
Ezen szoba téli fûtésére szükséges

mennyiségû tûzifával.
A fenti uradalmaknál meglévô nyugdij-

jogosultsággal van javadalmazva.”

Augusztus
Erdészeti Lapok Szerkesztôsége: a

magyar korona országainak külkeres-
kedelmi forgalma fában, faárukban,
cserzôanyagokban és papírosanyag-
ban (754–755. p.)

Az Erdészeti Lapok Szerkesztôségé-
nek fenti címû közleményébôl kitûnik,
hogy:

„Az Erdészeti Lapok hasábjain több-
ször hangzott el az az intô szó, hogy a
magyar erdôgazdaság mûvelôinek az
erdei termékek értékesítésének keres-
kedelmi részével behatóbban kell fog-
lalkozni. Kell ezt tenni erdeink jövedel-
mének közvetlen emelése érdekében,
de meg kell tenni azért is, hogy a mikor
erdeink jövedelmezôségének közvetett

emelésérôl, illetôleg megvédésérôl van
szó, mint pl. vám- és kereskedelmi szer-
zôdések kötése elôtt, vámtarifánk meg-
újításánál, külföldi vám- és kereskedel-
mi intézkedések elbírálásánál stb., ille-
tékes hivatalos és társadalmi tényezô-
ink kialakult erôs közvéleményre tá-
maszkodhassanak. Különös fontosság-
gal bír ez oly idôben, a midôn az ország
jövô gazdasági alakulása a legnagyobb
változásokat hozhatja magával, a me-
lyek eshetôségeivel akár közel állóknak
tartsuk azokat, akár nem, okvetlenül
foglalkoznunk kell.”

Az Erdô 1953. évfolyama

3. szám, szeptember
Genersich László: Az ôszi erdôsítések

elôkészítése. (271 – 273. p.)
„Erdôsítési tervünk végrehajtásának

biztosítása érdekében szükségszerû
elôkészítô munkák megtervezése és

azok végrehajtása szakember elôtt nem
ismeretlen mûvelet. Örömömre fog
szolgálni, ha a jövô erdejének felépíté-
sében, közös ügyünkben, melyet e vo-
natkozásban is országépítésnek nevez-
hetünk, néhány alapvetô kérdést felvá-
zolva egy lépéssel elôbbre jutottunk.”

Szemle (283–284. p.)
Diplomaszerzô tervezés az Erdômér-

nöki Fôiskolán
„Minisztertanácsi határozat értelmé-

ben az 1952/53. tanévtôl kezdôdôen az
egyetemeken és fôiskolákon oklevelet
csak az szerezhet, aki az Állami Vizs-
gáztató Bizottság elôtt államvizsgát tett,
illetve – mûszaki egyetemeken és fôis-
kolákon, így az Erdômérnöki Fôiskolán
is – diplomatervét sikeresen megvédte.” 

A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és  lejegyezte:

Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Mirôl írtunk 100 éve, 50 éve?

A Magyar szólástár több
mint 13 000 szólást (Ki-
vágja a rezet), szólásha-
sonlatot (Szegény, mint a
templom egere), helyzet-
mondatot (Most ugrik a
majom a vízbe), köz-
mondást (Ki korán kel,
aranyat lel) tartalmaz és
közreadja azok pontos
magyarázatát, értelmezé-
sét. A magyar nyelv ilyen
gazdag szólásgyûjtemé-
nye legutoljára több mint
30 éve jelent meg. Nyel-
vünk irodalmi, népies
vagy ma már kissé régi-
es, de még közérthetô
fordulatain, szokásmon-
dásain kívül legnagyobb
számmal a mai köz-
nyelvre jellemzô állan-
dósult szókapcsolatok
szerepelnek benne.

A könyv most 20%
kedvezménnyel meg-
rendelhetô a kiadótól.

Magyar szólástár
Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmezô és fogalomköri szótára
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