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1972 . ÉVI V Á N D O R G Y Ű L É S Ü N K 

Egyesületünk 1972. évi vándorgyűlésének megrendezését a Vértesi Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság, illetve a Tatabányai Helyi Csoport vállalta. A vándorgyűlés 
időpontja augusztus 11—12. Szakmai témája: a MÉM fagazdaságfejlesztési koncep
ciójából a hosszúfás közelítés, koncentrált alsórakodói fafeldolgozás propagálása. Ezen 
túlmenően természetesen a vértesi erdőgazdasági táj, az ott folytatott erdőgazdál
kodás bemutatása. 

A vándorgyűlés első napja a szakmai bemutató: a résztvevők Tatáról kiindulva, 
autóbuszon utazva érintik a Vértest jellemző bemutatóhelyeket. Az út végcélja a 
pusztavám-sikárosi fafeldolgozó telep, ez hivatott szemléltetni a vándorgyűlés fő 
szakmai mondanivalóját. A terepi bejárást a témához kapcsolódó rövid előadásso
rozat követi az Egyesület érdekelt szakosztályainak és szakbizottságainak rendezésé
ben. Az első nap Tatán baráti találkozóval zárul. 

A vándorgyűlés második napján bonyolítják le a közgyűlés hivatalos programját 
Tatán: a vezetőség beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta végzett munkáról, az El
lenőrző Bizottság vezetőjének jelentését és az új egyesületi Alapszabályok jóváha
gyását. Ekkor adják át az új Bedő-díjasoknak is a megtisztelő kitüntetést. A hiva
talos program ideje alatt a családtagok és a kísérők társadalmi program keretében 
megtekintik Tata műemlékeit és egyéb nevezetességeit, valamint hajókiránduláson 
vesznek részt a festői szépségű öreg-tavon. 

A vándorgyűlés augusztus 12-én a kora délutáni órákban ér véget. 

Az Egyesület elnöksége február 22-i ülésén megvitatta és jóváhagyta az Egyesület 
és helyi csoportjai 1972. évi munkatervét, amelyet Fekete Gyula főtitkárhelyettes 
terjesztett elő. 

Ugyancsak megvitatta Béky Albert és Zsirai Gyula ny. erdőmérnökök nyugdíjas 
erdészek otthonának létrehozására irányuló javaslatát. Az Elnökség a javaslat meg
valósításához szükséges pénzügyi fedezetet ez idő szerint nem látja biztosítottnak. 
A széles körben folytatott felmérő vizsgálat pedig azt bizonyítja, hogy aránylag 
kevés lakóra lehetne az otthonnal kapcsolatban számítani (bár kétségtelenül vannak 
sürgős megoldásra szoruló esetek). Az arra rászorulók többsége sem mutatkozik haj
landónak megszokott környezetét elhagyni az ország valamely pontján telepített er
dészotthonba való beköltözés kedvéért. Bár a javaslat jelenleg kivihetetlen, az El
nökség későbbi időpontban azt ismét napirendre tűzi. 

Riedl Gyulának, a Szervező Bizottság vezetőjének előterjesztése alapján az Elnök
ség megvitatta a Bizottság tevékenységi körét és úgy határozott, hogy a Bizottságot 



Szervező és Propaganda Bizottsággá kell fejleszteni. Ennek megfelelően a Bizottság 
munkájában az erdészet és az Egyesület érdekében kifejtett propaganda-tevékeny
ségnek megfelelő súlyt kell kapnia. 

Az Elnökség felkérte és megbízta Riedl Gyulát az Egyesület könyvtárosi teendőinek 
ellátásával, valamint az Egyesület archív iratanyagának gondozásával. 

Az Elnökség felkérte és megbízta a Fakitermelők Országos és Nemzetközi Verse
nyének Szervező Bizottsága titkárának dr. Szász Tibort, az ERTI osztályvezetőjét, 
tagjául pedig Nemes Józsefet, a MEDOSZ főelőadóját, valamint Ott Jánost, a MÉM 
főelőadóját. A Bizottság megbízatásának hatálya 1974. december 31-ig terjed. 

A budapesti Finn Műszaki Napok keretében Egyesületünk erdőgazdasági filmnapot 
szervezett. A filmvetítésen nagyszámú érdeklődő jelent meg az ország minden részé
ből. A filmnapot Ahti Markkanen erdőmester, a METEX Fémipari Egyesülés képvi
selője, a filmnap finn házigazdája nyitotta meg. Ezt követően Király Pál. főtitkár 

AKTÍVABB EGYESÜLETI 
MUNKAMÓDSZEREKET! 

Elnökségünk legutóbbi ülésén, az Egye
sület és helyi csoportjai 1972. évi mun-
tervének megvitatása közben hangzott el 
az észrevétel: munkánkban, módszereink 
között még mindig uralkodó helyet fog
lalnak el az előadások, melyeknek elő
adói többnyire szakmánk reprezentáns 
képviselői (állami vezetők, egyetemi elő
adók, tudósok). 

Természetesen nem elmarasztaló jel
legű volt ez az észrevétel, hiszen az elő
adás a továbbképzésnek, az információ
átadásnak jól bevált, hasznos módszere. 
Különösen akkor, ha az előadó szemlé
letes módon (film- vagy dia-vetítéssel, 
ábrákkal kísérve) adja elő mondanivaló
ját. Inkább arra célzott a felszólaló, hogy 
az előadás a cselekvés szempontjából 
mégis csak egy passzív, befogadó jelle
gű tevékenység. A hallgatóság gondolat
ban „rááll" az előadó szellemi vágányára, 
s a többség rendszerint végiggördül azon 
anélkül, hogy ideje volna valóban ter
mékeny gondolatokat gerjeszteni önma
gában a hallottakkal kapcsolatban. 

Az erdészek mozgósítása 
szükséges 

Egyesületi célkitűzéseink megvalósítása 
azonban jelenleg már ennél szélesebb 
körű szellemi erőkifejtést igényel: mind 
több és több szaktársunknak kell önzet
lenül munkát vállalnia egyes szakmai 
problémák megoldásában, szakmai té
mák, erdőgazdaságpolitikai feladatok ki

dolgozásában. S nemcsak vezető állású 
dolgozók közreműködésére gondolunk itt, 
hanem a termelés frontjának első vona
lában küzdő erdészeinkre is. A különféle 
műszaki és gazdasági elgondolások több
sége ugyanis az ő hatáskörükbe tartozó 
területen realizálódik, következésképpen 
a problémák is náluk jelentkeznek, a 
megvalósulással kapcsolatos észrevételek 
elsősorban tőlük eredhetnek. 

Több aktív munkamódszer alkalmazá
sára van tehát szükség, ami szaktársaink 
széles rétege részéről vált ki cselekvő 
részvételt munkánkban. Az előadásnál 
egy fokkal aktívabb pl. a szűkebb kör
ben, lehetőleg erdészeti körben megren
dezett ankét, ahol „hallgatóság" helyett 
már vita-partnerek vannak jelen és sok
oldalú beszélgetés alakul ki az egyoldalú 
ismeretközlés helyett. Ennél is jobb a 
helyszíni tapasztalatcsere. Különösen 
nagy területen szétszórt erdészetek fel
keresése és véleménycsere az erdészet 
szakmai és társadalmi kérdéseiről. Per
sze, ennél színesebb, élménydúsabb (és 
költségesebb) vállalkozás távolabbi, talán 
sohasem látott erdőgazdasági tájak felke
resése. 

A munkabizottságok előnyei 

Cselekvést kiváltó módszer a külön
böző elnevezések alatt futó (munka-, 
szak-) bizottsági ténykedés. Egy-egy té
makör feltárására és feldolgozására ér-



üdvözölte a megjelent finn vendégeket: Ahti Markkanent, J. Mutru erdőmérnököt, 
a Valón Kone Ky cég képviselőjét, valamint Kauko Peltonnent, a Lánnen Sokeri Oy 
cég kereskedelmi igazgatóját, majd röviden méltatta a finn—magyar erdészkapcso
latok ápolásának jelentőségét a fagazdaság műszaki fejlesztése szempontjából. A be
mutatott színes film vetítését dr. Káldy József, dr. Szőnyi László és dr. Sólymos 
Rezső szakszerű magyarázata kísérte. A vetítés után az Egyesület baráti találkozón 
látta vendégül a finn kollégákat. 

Nagy lendülettel folyik tovább a központi bizottságok és szakosztályok újjáalaku
lása, munkaterveik kialakítása. A Szervezőbizottság alaptevékenysége szervezési és 
tájékoztatási: a taglétszám és szervezet nyilvántartása, a tagsági igazolás megszer
vezése, a taglétszám mozgásának vizsgálata, a tagsági összetételnek megfelelően az 
egyesületi vertikális tevékenység lehetőségének, hatékonyabb munkamódszernek vizs
gálata, az egyesületi munkából származó gazdasági fejlesztési eredményeknek tagsá
gon kívüli, szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése, egyesületi propaganda, tár-

deklödőkből önként kisebb kollektíva 
alakul, személy szerint szétosztják a sze
repeket, s azután mindenki hozzáfog a 
munkához. Végül az eredményeket ösz-
szegezik, levonják a következtetéseket 
és valamilyen cselekvő elhatározásra jut
nak. Jó volna, ha erdészeti szinten minél 
több helyen alakulna munkabizottság er
dész tagtársainkból egyes kérdések vizs
gálatára. Szakértő közreműködőként fel
kérhető külső tag, pl. a vállalati központ 
illetékes előadója. 

Ezek a kis egyesületi munkabizottsá
gok rengeteg tagtársunk mozgósítására 
alkalmasak és országos szinten is figye
lemre méltó anyagot „termelhetnek ki". 
Ha pl. az ország különböző résziről fut
na be tőlük megbízhatóan kidolgozott kis 
tanulmány „Az erdészeti dolgozók hely
zete községünk társadalmában" című té
mából, ez a mintavételi anyag már érté
kes feldolgozási nyersanyag lehetne az 
illetékes központi szakosztály vagy a té
ma vizsgálatára létrehozott választmányi 
munkabizottság kezében. Máshol nyug
díjas (és nemcsak nyugdíjas) tagtársaink 
foglalkoznak előszeretettel az erdészet, 
a vadászat, a fafeldolgozás anyagi és szel
lemi emlékeinek felkutatásával, össze
gyűjtésével, erdészettörténeti kutatással. 
Az ennek során kitermelt anyagban is 
lehetnek országos szempontból jelentő
sek, de arra mindenképpen alkalmasak, 
hogy bemutassák: milyen szerepet töl
tött be szakmánk egy-egy vidék anyagi 
és szellemi fejlődésében. — Téma tehát 
van bőven, a munkabizottságok számára 
erdészeti szinten is. 

Témában nincs hiány 

A tapasztalat szerint tagtársaink moz
gósításának bevált, de nem eléggé alkal

mazott módszere a pályázatok meghir
detése. Sok értékes szellemi termék (és 
eddig ismeretlen szakember neve), kerül 
ennek révén felszínre. A fontosabb prob
lémák megoldására irányuló pályázatot 
lehet kiírni egy erdőgazdaságon, de akár 
egy erdészeten belül is. Például: „A 
munkaerő helyettesítésének lehetőségei 
kerületemben", vagy „A kemizálás lehe
tőségei kerületemben", stb. Nem szorul 
bővebb magyarázatra a beérkezett pálya
művek gyakorlati hasznosítása, nemkü
lönben annak jelentősége, amely az egyes 
emberek gondolkodási mechanizmusának 
megmozgatásában rejlik. 

Hasonlóan aktív módszer a versenyek 
rendezése is, pl. a szakszerű tisztítás vagy 
választékolás témakörében, két-három 
erdészet erdészei között. 

Mind a pályázatok, mind a versenyek 
esetében elsőrendű követelmény az er
kölcsi elismerés és a széleskörű nyilvá
nosság biztosítása. 

Folytathatnánk az aktív egyesületi 
munkamódszerek felsorolásával kapcso
latban a példálódzást (regionális szakmai 
kiállítások rendezése, szakmai napok, 
együttműködés az erdészetekben és a 
községekben levő egyéb társadalmi szer
vekkel stb.). Ügy véljük azonban, mon
danivalónk lényege (s az elnökségi ülés 
felszólalójának szándéka) a leírtakból vi
lágosan kitűnik: kis szakma vagyunk, 
nem engedhetjük meg magunknak azt a 
luxust, hogy akár egyetlen agyvelő is kö
zülünk „bemohosodjon", kihasználatlanul 
heverjen. Küzdjünk mindnyájan helyün
kért a nap alatt, a szellem erejével! Ezért 
szükségünk van minden tagtársunk foko
zott aktivitására, erőfeszítésére. Ez 
egyesületi alapszabályainkból kifolyóan 
önként vállalt tagsági kötelességünk is, 
de közös érdekünk is. 



sadalmi munka és az abban tevékenykedő tagság erkölcsi-szociális megbecsülésének 
vizsgálata, helyzetének feltárása, az Egyesület országos rendezvényeinek összefogása, 
ellenőrzése. 

A Külügyi Bizottság ülésén megtárgyalták az 1972. évi munkatervet, majd az 
1972. és 1973. évben megrendezésre kerülő konferenciák, valamint a FAO Oktatási 
Központ magyarországi rendezvényének szervezési kérdéseit. A FAO/ECE/ILO Ve
gyesbizottsága IX. ülésén „A gépjárműközlekedésre alkalmas erdei utak építése és 
fenntartása" tárgyú szimpóziumát és az ezzel kapcsolatos tanulmányutat ez év au
gusztus 28.—szeptember 3. között Magyarországon tartja. A FAO Magyar Nemzeti 
Bizottsága Titkársága jóváhagyta az e célra szervezett Előkészítő és Szervező Bi
zottságot, amelynek elnöke dr. Béldy Ferenc rektorhelyettes (EFE Sopron), társ
elnöke Dessewffy Imre osztályvezetőhelyettes (MÉM), tagjai Bogár István szakta
nácsadó (Erdő- és Fagazdasági Egyesülés), Cornides György szakosztályvezető (ER
DŐTERV), dr. Ecsedy Sándor osztályvezető (EFAG, Keszthely), Fekete Gyula főtit
kárhelyettes (OEE), Hajak Gyula főelőadó (MÉM), dr. Herpay Imre egyetemi docens! 
(EFE, Sopron), dr. Pankotai Gábor rektorhelyettes (EFE, Sopron), dr. Paris János, 
az OÉE Külügyi Bizottsága vezetője. 

A FAO Magyar Nemzeti Bizottsága a tanulmányút megszervezésére Egyesületün
ket kérte fel. A megtisztelő feladatnak a Külügyi Bizottság a következő programter
vezettel kíván eleget tenni: autós turisztika céljait szolgáló erdei utak tervezése és 
kivitelezése, üzemi erdei uíak építése és fenntartása a Pilisben; hosszúfás anyagmoz
gatási technológia — üzemi úthálózat — központi gépesített rakodó kapcsolata, jel
lemző feltáróhálózat a Vértes hegységben; a Bakony hegység úthálózata földmunkái
nak és útburkolatának gépesített építése; cementstabilizáció és aszfaltburkolat kivi
telezése; fakitermelési anyagmozgatási, rakodás-gépesítési munkálatok lombos állo
mányokban a Balatonfelvidéki EFAG területén; bitumennel itatott útburkolat épí
tése, központi rakodó Zalahalápon; részvétel a Keszthelyen rendezendő Nemzetközi 
Fakitermelő Versenyen. 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya ülésén intézkedéseket tett a munkatervi fel
adatok végrehajtásának megszervezésére. Legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy 
az általános fogalomtisztítás, szemléletformálás, propaganda mellett, mérésekkel, szá
mításokkal alátámasztott konkrét útmutatásokkal tevőlegesen járuljanak hozzá a köz
jóléti erdőgazdálkodáshoz. Ezért az erdőkkel szemben támasztott üdülési igény vizs
gálatára, a jóléti erdőgazdálkodás tervezési módszereire, az erdei üdülés feltételeire, 
az erdők közjóléti értékének gazdasági meghatározására munkabizottságokat alakí
tottak. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály ülésén célul tűzték ki a FAO/ECE/ILO útépítési ta
nulmányút szervezésében való közreműködést; a MÉM felkérése alapján közremű
ködnek a feltártság országos felmérésében; a hosszúfás fakitermelési technológia és 
erdőfeltárás kapcsolatainak megvitatására tanulmányutat szerveznek a Vértes hegy
ségben; megvitatják az erdei útépítési és fenntartási munkák gépesítési helyzetét és 
várható fejlesztését; az autós turizmus és az erdei útépítés kapcsolatának megtárgya
lására helyszíni vitanapot rendeznek a Pilisben; majd megvitatják az erdei aszfalt
munkák előkevert építési anyagellátási helyzetét és lehetőségeit. 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály célkitűzéseit három fő csoportba osztotta: 
1. A fagazdaságok állóeszközgazdálkodásának elemzése, a fejlesztésre fordítható ala
pok nagyságának meghatározása. 2. A fafeldolgozás jövedelmezőségének vizsgálata, 
különös tekintettel az elsődleges faipar helyzetére és megváltozott szerepére a verti
kális fagazdaságban. 3. Javaslatok a fagazdasági üzem- és munkaszervezés fejlesz
tésére. 

Az Erdőrendezési Szakosztály munkatervének legfontosabb feladatai között első
sorban az erdőrendezés műszaki fejlesztése, az új erdőrendezési utasítás végrehaj
tásának vizsgálata szerepel. Nagy súlyt kívánnak helyezni a többi szakosztállyal való 
kapcsolatok kiépítésére, az erdőrendezőség problémáinak más ágazatokkal, gazdál
kodó szervekkel történő megvitatására. Ankét keretében tervezik megvitatni az er
dők ökonómiai osztályozása és rendeltetésének megállapítása, valamint az erdők köz
jóléti szerepe . érvényesítésének és a vadgazdálkodásnak üzemtervezési kérdéseit. 

* 

A Mikológiái és Faanyagvédelmi Szakosztály vezetőségi ülésén dr. Vbrizsy Gábor 
akadémikus, a szakosztály elnöke az utódnemzedék fejlődésének előmozdítását sür
gette. Fontosnak tartotta a tudományos mikológia továbbfejlesztését, az ipari miko-
lógusok bevonását a szakosztályba az ipari fehérjetermelés programja realizálásának 
elősegítésére, különösen támaszkodva a fiatal szakemberekre. Dr. Pozsár Gábor tit-



kár kifejtette, hogy a kísérleti mikológia irányába szükséges fejleszteni a szakosztály 
működését, munkacsoportokat kell szervezni, fokozni a szakmai színvonal hatékony
ságát, hogy a szakosztály vonzóvá váljék a tehetséges és képzett szakemberek szá
mára. Dr. Kalmár Zoltán bejelentette, hogy az Egészségügyi Minisztérium szerve
zésében májusban megrendezésre kerülő országos gombamérgezési konferenciára a 
szakosztály messzemenő közreműködést vállal. Az ülés elnöki összefoglalója meg
állapította, hogy fokozatosan erősödik az a tendencia, hogy ez a szakosztály legyen 
alapja az egyesületek közötti kooperációnak (ipari, orvosi stb.). 

* 
Az Erdészettörténeti Szakosztály a Vadgazdálkodási Szakosztállyal együtt tartott 

ülést a Mezőgazdasági Múzeumban. Dr. Fodor Tamás „Adatok a magyar vadász-ki-
nológia múltjából" címmel tartott előadását követően Kotlár Károly vezetésével 
megtekintették a múzeum gyűjtemény tárát. Ezután Kovács János, a Fejér megyei 
múzeum meghívott munkatársa ismertette az egyes megyékben folyó helynévgyűj
tési munkálatokat. Megállapította, hogy ebben a munkában kellő ismeretekkel ren
delkező kutatók hiányában az erdészeti helynevek felkutatása háttérbe szorul. Fel
vetette az erdészeti tanintézetek diákjainak bekapcsolását ebbe a munkába. A szak
osztály felkéri a helyi csoportokat arra, hogy a megyei múzeumok helynévkutató 
munkáját erdészeti vonalon önként jelentkező kutató ajánlásával támogassák. A 
Szakosztály kérni fogja a MÉM Erdőrendezési Főosztályát, hogy az erdőrendezési 
térképeken ne maradjon el a régi helynevek feltüntetése. 

Az elmúlt év októberében ideiglenesen megalakult Erdőrendezőségi Helyi Csoport 
taggyűlést tartott. A csoport, amely az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodája 
és a budapesti Állami Erdőrendezőség tagsága kívánságára alakult, e taggyűlésen 
kibővült az Erdő- és Fagazdasági Egyesülés tagságával. Az újjáalakulás alkalmával 
megválasztott vezetőség: elnök Nyirádi Lajos, titkár Tresó Elemér, gazdasági felelős 
Nagy Béla. 

A helyi csoportok életéből 

A Baranya megyei csoport Klubnapot 
tartott. Ezen Molnár István titkár beszá
molt a helyi csoport 1971. évi munká
járól. Ismertette az 1972. évi munkater
vet és költségvetést. Megtárgyalták a 
Pécsi Propaganda Hónap márciusi ren
dezvényéhez bekapcsolódásukat. 

Klubdélután keretében vitatták meg 
az erdők közjóléti szerepét növelő tu
risztikai célú erdőfeltárás és műszaki lé
tesítmények elhelyezésére vonatkozó le
hetőségeket a Mecsekben. Az erre vo
natkozó terveket széles körű vita alá 
bocsátják az e célra augusztusban ter
vezett pécsi ankéton. 

* 

A Békés megyei csoport vezetőségi 
ülésén készítette elő a Fásítási Hónap 
alkalmából kitüntetendő fásítókra ja
vaslatát. Szabados József titkár taggyű
lésen számolt be a csoport 1971. évi 
munkájáról, majd az 1972. évi munka
tervet ismertette. Megtárgyalták az új 
tagok beszervezésének lehetőségeit, és 

kiosztották a tagkönyveket. Titkár nyil
vánosságra hozta az ez évi vándorgyűlés 
résztvevőit, majd megvitatták az egye
sületi munka kihatását a gyakorlati gaz
dasági életre. 

* 
A Debreceni Csoport taggyűlést tar

tott. Botos Géza titkár értékelte az 1971. 
évi munkát, majd ismertette az 1972. évi 
feladatokat. A munkatervet élénk vita 
követte. A taggyűlés három szakbizott
ság megalakítását határozta el. Ezek Jó
léti- és Természetvédelmi Szakbizottság, 
Erdészeti Gépesítési Szakbizoottság, Te
lepítési Technológiai szakbizottság. Ké
sőbbi időpontban tervezik megalakítani 
az Erdőrendezési Szakbizoottságot. 

A taggyűlésen kiosztották a 20 és 30 
éves tagsággal rendelkezők részére az 
emlékjelvényeket. 

Az Egri Csoport az Arlói erdészet dob-
ronyai munkásszállásában „Munkavéde
lem az erdőgazdaságban" címmel film-



vetítést szervezett. Az arlói erdészet ke
rületvezetői, műszaki vezetői, valamint 
szakmunkásai és szocialista brigádjai ré
szére az erdészeti filmújságokból kivá
lasztott filmek vetítése kíséretében tar
totta meg előadását Blézer János. Elő
adásában számszerűen is kimutatta az 
1971. évi balesetek és az azzal járó ki
esett munkanapok számát. Résztvevők 
nagy érdeklődéssel tekintették meg — a 
tavaszra és a szárazságra különös tekin
tettel beiktatott — „Az erdei tűz" című 
filmet. 

* 

A tarnaleleszi erdészet műszaki veze
tői, kerületvezető erdészei és szakmun
kásai részére vitadélután keretében John 
Ferenc keskenyfilm vetítésével bemu
tatta az új közelítési eszközöket, vala
mint a szálkai gépi bemutatón szerepelt 
különféle gyártmányú közelítőgépeket. 
Tóth Gyula vetítettképes előadással is
mertette a British Columbia (Kanada) 
fafeldolgozó üzemeinek munkáját. A 
rendezvényt követően kötetlen beszélge
tés alakult ki az egyesületi életről. Be
nedek Ottó erdészetvezető az életből vett 
példákkal bizonyította az egyesületi 
életbe való bekapcsolódás szükségességét. 
Igyekezett a kerületvezető erdészeteket 
aktivizálni, kiemelve, hogy jelentős 
munkássága az egyesületnek az is, hogy 
a kerületvezető erdészeket, szakmunká
sokat a saját területükön keresik fel, 
biztosítja részükre a helyi csoport a 
szakmai továbbképzés lehetőségét és a 
szakmai közösségi együvétartozás érde
kében mindent megtesz. 

* 

Az Erdőrendezőségi Csoport rendezvé
nyén Nyirádi Lajos „Beszámoló a Finn
országban tett tanulmányút tapasztala
tairól" címmel vetítettképes előadást tar
tott. 

* 
A Gödöllői Csoport taggyűlésén Mol

nár Endre titkár beszámolt az 1971. évi 
munkáról és vázolta az 1972. évi felada
tokat. A helyi csoport elnökének elha
lálozása miatt megüresedett elnöki tiszt
ség betöltésére Dallos Andor főmérnököt 
választották meg, majd Varga Béla tar
tott diafilmvetítéssel egybekötött tájé
koztatást finnországi tanulmányútjának 
tapasztalatairól. 

* 

A Kecskeméti Csoport vezetőségi ülést 
tartott. Sipos Sándor titkár dr. Szodfridt 
István vezetőségi tag előterjesztése alap
ján ismertette, hogy a védetté nyilvání
tott és a természetvédelmi területeken 
gyakran keletkezik elemi kár, amikor 

emberi beavatkozással kell helyreállíta
niuk az eredeti állapotot. A beavatko
zásra az engedélyt a megyei, vagy az or
szágos természetvédelmi szervtől kell 
kérni. A probléma most konkrétan a 
kunadacsi gyöngyvirágos-tölgyesben ke
letkezett széltöréssel kapcsolatban me
rült fel, de ez a helyzet várható a Tős-
erdőben is. A kunadacsi terület ügyének 
megvizsgálására három tagú munkabi
zottság alakult Szász Károly, Faragó 
Sándor és Koncz János részvételével. 

A csoport klubnapján Sipos Sándor ki
osztotta az OEE 20. és 30. éves jubileu
mi jelvényeket, majd diavetítéses elő
adásban számolt be NDK—csehszlová
kiai tanulmányútjáról. 

A csoport vezetősége az időszerű kér
dések megbeszélésére ülést hívott ösz-
sze. Ezen javaslatot tettek a MTESZ me
gyei elnökségébe Bárányi László és dr. 
Szodfridt István, a választmányba raj
tuk kívül dr. Tóth Károly, Sipos Sándor 
és Pankotai Eszter delegálására. A Kis
kunsági EFAG évente kitermelhető fa-
tömegének újbóli felmérésére munkabi
zottságot hívtak létre Kovács Lóránt ve
zetésével, Lett Béla, Faragó Sándor és 
Szabó Elemér részvételével. A vezetőségi 
ülés megbízta Pankotai Esztert a fiata
lok műszaki klubja megalakításával. 

* 

A MÉM Csoport előadást szervezett. 
Az előadást Zágoni István „Beszámoló a 
FAO genfi faanyag helyettesítési tanács
kozásairól" címmel tartotta. 

Általános megítélés az volt a kong
resszuson, hogy a faanyagok felhaszná
lása európai, de világviszonylatban is nö
vekszik. Egyes felhasználási területekről 
kiszorul, más helyekre betör, ezt termé
szetes folyamatnak kell tekinteni. Fel
adatunk viszont: a gazdaságosabb fater-
mesztés és faárutermelés, a versenyké
pesség és propaganda fokozása, a fa
anyagvédelem kérdésében előrelépés, 
műszaki vonatkozásban az oktatás szé
lesítése. 

* 
A Miskolci Csoport a Lillafüredi Er

dészetben szakmai továbbképző tanfolya
mot szervezett. Az első napon Zathu-
reczky Lajos az elmúlt év vegyszerezési 
tapasztalatait, az elért eredményeket is
mertette. A második napon Várfalvi Jó
zsef a IV. ötéves terv és az 1972. évi fel
adatok minisztériumi elvárásait ismer
tette, majd Zathureczky Lajos az erdő
használat és az erdőfelújítás konkrét fel
adatairól tájékoztatta a hallgatókat. Vé
gül Csermely László az időszerű erdő
gazdasági problémákról, az erdőhaszná
lat és a szállítás kapcsolatáról tartott elő-



adást. Ismertette az elmúlt évek során 
az erdészetek munkájában ismétlődő hiá
nyosságokat és kiküszöbölésükre teendő 
intézkedéseket. 

A Soproni Csoport az OEE különdíjá
val kitüntetett diákköri dolgozatokból 
előadó délutánt rendezett. A dolgozatok 
szerzői munkájukról adtak számot: Péti 
Miklós V. emh. „Növénytársulás és bo
gárfauna-vizsgálat a soproni hegyvidé
ken", Szilágyi Attila V. emh. „A várpa
lotai iparvidék levegőszennyeződés vizs
gálata", Müller János IV. emh. „Kör
nyezet és társadalom" címmel. 

A csoport taggyűlés keretében osztotta 
ki a 20 és 30 éves tagsággal rendelkezők 
részére az egyesületi emlékjelvényeket. 

A Gépesítési Szakosztállyal közös ren
dezésben levetítették a Budapesten is 
bemutatott finn erdészeti tárgyú filme
ket. A rendezvényen megjelent A. Kaík-
kinen erdőmester és Juhani Myyrá kö
vetségi kereskedelmi titkár is. 

* 
A Sárospataki Csoport filmvetítéssel 

egybekötött előadást szervezett. Az elő
adást Járási Lőrinc „A Zempléni-hegy
ség erdőgazdálkodásának történeti átte
kintése" címmel tartotta. A nagy érdek
lődéssel kísért előadást az „Erdők Tűz
védelme" c. film vetítése követte. 

* 
A Vértesi Csoport rendezvényén dr. 

Visy Géza titkár ismertette az 1972. évi 
egyesületi munkatervet, majd Végvári 
Jenő igazgató, a helyi csoport elnöke át
adta a 20 és a 30 éves jubileumi egyesü
leti jelvényt 18, illetőleg 8 tagtársnak. 
Ezt követően Benedek Attila vetítette le 
a „Keszthelyi hosszúfás technológia" c. 
egyetemi filmet. A továbbiakban cseh
szlovák, szovjet és nyugatnémet tanul
mányútról készített diavetítésre került 
sor Barth Sándor, Zsilvölgyi László, il
letőles? Végvári Jenő szakmai magyará
zatával. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

h^lyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Debrecenben Fekete Gyula „Egyesüle
ti munkák irányelvei"; 

ÉRDÉRT (Budaoest) Göndöcs Imre „Az 
erdőgazdasági fatermékek árcentruma, 

dr. Elekes István „Árformák, preferen
cia", Halász Aladár „A fagazdaság 1972. 
évi terve", Tuzséron dr. Káldy József 
„A kérgezőgépek üzemeltetése és a ma
nipuláció"; 

Egerben Pirkhoffer János „Űj techno
lógiák az erdőgazdasági gépjavításban"; 

Gyulán Fekete Gyula „Az erdőtörvény 
módosításáról, valamint az erdők köz
jóléti szerepének érvényesítéséről"; 

Kecskeméten dr. Gál János „USA-beli 
tanulmányútról beszámoló", dr. Tompa 
Károly „Erdész-szemmel három nyugat
európai országon át", dr. Keresztesi Béla 
„Szovjet-litvániai tanulmányúti beszá
moló"; 

Nagykanizsán dr. Gál János „Beszá
moló az USA-ban tett tanulmányútról", 
dr. Dobos Tibor „Duzzasztott perlitben 
történő csemetenevelés"; 

Nyíregyházán dr. Szász Tibor „Fahasz
nálati munkák munkahelyi szervezésének 
jelentősége. Munkás egészségvédelem a 
fahasználatban", Fekete Gyula „Erdőte
lepítési és fásítási munkák 25 éves ta
pasztalatai és célkitűzései"; 

Tamásiban Teleki Ádámné „Dombvi
déki lomb- és fenyőerdősítések herbici-
des kezelése"; 

Pécsett dr. Speer Norbert „Marketing 
tevékenység az erdő- és fafeldolgozó gaz
daságokban"; 

Szombathelyen dr. Papp László „Fe
nyőcsemete-termelés tőzegeit ágyáson és 
iskolázás fóliatekercsekben", dr. Sólymos 
Rezső „Erdőnevelésünk helyzete és fej
lesztésének fő irányai"; 

Sopronban dr. Kocsmár Ferenc „A tár
sadalmi tulajdon védelme és a belső el
lenőrzés" ; 

Szegeden dr. Bertóti István „A Vadá
szati Világkiállítás tanulságai a vadgaz
da számára"; 

Tamásiban Rácz Antal „Vadászaton 
Afrikában"; 

Veszprémben (MÉM) Váradi Géza „Az 
erdőgazdálkodás gazdaságpolitikai célki
tűzései", dr. Vass Dénes „A fa az építé
szetben" címmel. 

* 
Űj egyesületi tagok felvétele: Bedő 

Sándor MÁV rakodókezelő. Árpádtetői 
Erdészet, Sasvári János erdésztechnikus, 
Árpádtetői Erdészet. 
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