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K Ö Z L E M É N Y E K 

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa dr. Madas András erdőmérnököt, Egye
sületünk elnökét 1972. augusztus 1. napjának hatályával mezőgazdasági és élelmezés
ügyi miniszterhelyettessé nevezte ki. Ezzel hosszú idő után először tölt be erdészeti 
szakember ilyen magas tisztséget az államhatalmi szervezetben. 

Madas András kinevezésénél bizonyára nem utolsó szempontként jött szóba az az 
eredményes társadalmi tevékenység, amelyet két évtized óta a Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségében, ezen belül Egyesületünkben kifejtett. 

A jövőben az eddiginél is szorgosabb egyesületi munkával támogatjuk elnökünket 
a magyar erdőgazdaság fejlesztésére irányuló munkájában, melyhez erőt, egészséget 
és sok sikert kívánunk. 

* 
A Gépesítési Szakosztály tanulmányúttal egybekötött ülést tartott a Pilismaróti 

Erdészetben. A szakosztályülésen az elnöklő dr. Káldy József professzor részletes 
tájékoztatót adott a TH—01 magyar hidraulikus tűzifa-hasogató gép tervezéséről, 
gyártásának körülményeiről, valamint ismertette az első hónapi nyúzáspróba ered
ményeit, amelynek során 500 űrm 3 tűzifát hasítottak fel. A résztvevők ezután meg
tekintették a gépet üzem közben a Pilismaróti Erdészet egyik rakodóján, majd ki
fejtették nézeteiket a látottakkal kapcsolatban. Az észrevételeket az alábbiakban le
het összefoglalni. 

A tűzifahasító gép régi hiányt pótol, ezzel a fakitermelés géprendszere teljesen 
kialakul. 

A gépi megoldás igen jó. 
Hazai gyártmány, szerkezete egyszerű, teljesítménye igen kedvező: 35 űrm3/műszak. 
A termelékenység kétszeres a kézi munkához képest. 
Igen nehéz fizikai munkát küszöböl ki. 
A gép alkalmas 110 cm hosszúságig és 80 cm átmérőig tűzifa és papírfa tönkök 

elhasítására. 
Mozgathatósága igen kedvező tulajdonság, mivel nem kell ráhordani a faanyagot, 

hanem a tűzifa-sarangokhoz vontatható. 
Nagy a teljesítménye: ahhoz, hogy folyamatosan tudjon dolgozni, a fakitermelési 

koncentrálni kell. 
Kedvező az energiaigénye (15 LE), így 25—30 lóerős traktor elégséges a meghaj

táshoz és a vontatáshoz. 
A résztvevők szükségesnek tartották, hogy az első fejlesztési szakasz befejezése 

után, darus kiszolgálással nyerjen megoldást a tűzifának a munkálatra való fel- és 
lerakása. Megvizsgálandónak tartották a vontatás megfordítását, továbbá a villany
motoros változat elhagyását. 

A résztvevők örömmel állapították meg, hogy még ez évben mintegy 10 db hasító-
gép kerül az erdőgazdaságokba. Jövőre pedig a gyártó cég teljesen ki tudja elégíteni 
a rendeléseket. Ezzel ez a munkaművelet teljesen gépesíthetővé válik. 

A gép az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdészeti Géptan Tanszéke, a MEZŐGÉP 
Vállalat cserkúti és mágócsi gyáregysége együttműködésének eredménye. 

* 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya Zámolyon és Alcsút-Dobozon kihelyezett szak
osztályülést tartott. Zámolyon a Velencei tó állandó vízszintjének biztosítása érde
kében létesített víztároló környezetének fásítási elképzeléseit vitatták meg és a meg
valósult erdőtelepítéseket, fásításokat járták be. A víztároló környezete előrelátha-
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tólag jelentős üdülőterületté fog válni. Ez és az erős széljárásos terepviszonyok meg
szabják a fásítás funkcionális jelentőségét. A szakosztályi ülésre vízügyi szakembere
ket is meghívtak. Jelen voltak a fásítás kivitelezését végző Mezőföldi Állami Erdő-
és Vadgazdaság képviselői is. A bejárás után kialakult vita eredményeként egyértel
művé vált, hogy elsősorban a tájjellegnek megfelelő őshonos növényanyag telepíté
sétől lehet a legeredményesebb megoldást várni. 

Alcsut—Dobozon az Országos Természetvédelmi Hivatal kezelésében levő kastély
parkot Varga Imre mutatta be a szakosztályülés résztvevőinek, aki a házigazda sze
repét is ellátta. Ezt követően Harsay Gyula számolt be annak a munkabizottságnak 
a munkájáról, amely az erdőkkel szemben támasztott üdülési igény vizsgálatával fog
lalkozik, összefoglalta azokat az eredményeket, amelyeket a tavaszi hónapok folya
mán a Pilisben, a budai erdőkben, a soproni parkerdőkben, a Mecsekben és a deb
receni Nagyerdőben végzett kérdőíves felmérések nyújtottak. Az eddigi eredmények 
alapján célszerűnek látszik a kérdőíves felméréseket arra is felhasználni, hogy az 
erdők üdülőértékének meghatározásához feldolgozható adatok birtokába jussanak. 

A helyi csoportok életéből 

A Balassagyarmati Csoport klubnap 
keretében vitatta meg Halász Aladár 
„Általános gazdaságpolitikai irányelvek", 
valamint „A IV. ötéves terv gazdasági 
szabályozóinak 1971. évi hatása és ered
ménye" címmel tartott előadásait. 

Előadó az első témakörben, az általá
nos gazdaságpolitikai irányelvek ismer
tetése során beszélt a legfontosabb kö
vetelményekről, a hatékonyság növelé
séről, a differenciált gazdálkodás jelen
tőségéről. Szólt a matematikai progra
mozásról, az utókalkuláció fontos sze
repéről, a fafeldolgozás gyártmányszer
kezetének átalakításáról és a piacbőví
tés fontosságáról. Érintette a forgalma
zás fejlesztésének alapvető kérdéseit és 
az előrelátó árupropaganda kedvező ha
tását. Beszámolt a római FAO konzor
cium legfontosabb témáiról, a környezet
védelemről, az állam döntő szerepválla
lásáról, s az intenzív kutatómunkáról. 

A második témakörben előadó ismer
tette az erdőgazdaságok 1971. évi ered
ményeit és összehasonlította az átlag
számokat az Ipolyvidéki EFAG adatai
val. Tájékoztatást adott a hatóságilag be
határolt árak gazdasági hatásairól, a szo
cialista piacról, az árszínvonal alakulá
sáról. Az erdőművelési egységárak orszá
gosan jók — mondotta az előadó. Meg
említette az eszközkihasználás helyi hiá
nyosságait, a forgóeszköz-állomány ma
gas voltát és a magas élőmunka-költsé
get, valamint a segédüzemek magas ön
költségét. Az országos átlagtól negatív 
irányban lényegesen eltérő mutatók ked
vező irányba történő alakítására részle
tes útmutatást és tanácsokat adott. A 
hozzászólások során Horváth Miklós er

dőművelési osztályvezető javasolta, hogy 
a differenciált gazdálkodás kialakításá
nak legyenek irányelvei, ehhez az öko
nómiai osztályozás továbbfolytatása le
hetne a kiinduló alap. Az Ipolyvidéki 
EFAG évenkénti jóléti költségkerete ke
vés; Salgótarjánra, Balassagyarmatra is 
gondolva évenként több millióra lenne 
szükség. Az erdőtelepítési költségkeret 
is alacsony. Az erdősítések átlag 6,5—7 
év alatt válnak befejezetté, talán túlsá
gosan szigorúak az elbíráló elvek. 

Fodor Imre fafeldolgozási osztályveze
tő szerint a fafeldolgozás hosszú évekig 
fejlesztési lehetőséget nem kapott; a gő
zölés és szárítás igen elmaradott. A fej
lesztéshez szükséges pénzeszközök szűkö
sek. Az alapanyagellátás olykor akadozik 
(lövészet, időjárás, feltáratlanság). 

Teszári Károly erdőmérnök, diósjenői 
erdészetvezető arra mutatott rá, hogy a 
vadkárok jelentős gátjai a hatékonyság 
növelésének. A vadgazdálkodás eredmé
nyességét az erdőművelés fizeti meg. A 
gépek, eszközök kellő kihasználásának 
legfőbb akadálya az alkatrészhiány. 
A megfelelő gépesítéshez nincs elegendő 
pénz. A vegyszerezés elterjesztéséhez 
nincs megfelelő szakember. 

Ballá István erdésztechnikus, árufor
galmi osztályvezető jelentős mennyiségű 
cser papírfa-export kiesésének okairól 
tett említést, továbbá arról, hogy az idei 
népgazdasági elvárások teljesítése ne
hézségekbe ütközik, ugyanis egyik-másik 
TÜZÉP a szerződött tűzifa-keretek le
mondásán mesterkedik. Néhány vevő fi
zetésképtelensége is akadályozza az ér
tékesítést. 



Homolya József erdőmérnök, erdőren
dező az erdészeknek a népgazdaságban 
elfoglalt helyéről értkezett és összeha
sonlítást tett az állami és más szektor
ban foglalkoztatott erdész szakemberek 
helyzetével, életkörülményeivel kapcso
latosan. 

Tóth József salgótarjáni erdészetveze
tő beszámolt csehszlovákiai tanulmány
útjáról. Szerinte ott már elavult a Prá
ga gépkocsi, helyette sokkal nagyobb tel
jesítményű Volvo-traktorok dolgoznak a 
termelésben. 

Szabó István erdőmérnök, királyréti 
erdészetvezető kérdései: szabad-e évszá
zados távlatban gazdálkodó szervet egyes 
évek eredményei alapján bírálni? Sza
bad-e egy fatermelő gazdaságnak az er
dőművelésből „megélni", vagy meg-nem
élni? Szabad-e belterjessé tenni az erdő
művelést a fakitermelés nagyüzemi 
irányzata mellett? 

Oszvald János erdész, fahasználati elő
adó: az erdészeti kutatási témák jelen
tős tényezője legyen a meglevő állomá
nyok kitermelendő anyagának feldolgo
zási programja. Vajon örvendetes-e, hogy 
importálunk papírt? Az általános költsé
gek magasak, ennek egyik oka az ala
csony fokú termelékenység. 

Czene Barna erdőmérnök, erdőrende
zési felügyelő véleménye szerint szakem
ber-probléma van az erdőgazdálkodás te
rületén. Vajon helyes irányú-e a legfel
sőbb szintű képzés? A továbbiakban rá
mutatott, hogy Nógrád megye az ország 
legerodáltabb megyéje, itt a nagy ország
fásítások idején nem történt semmi. Kér
dés, hogy a kopárok megszüntetésével 
tennénk-e jobbat, vagy a jó erdők fel
újításával? A tsz erdőknek az ország 
vérkeringésébe való bekapcsolódása nem 
kielégítő. Nincs biztosítva a tsz-erdők 
felújítása. Csökkent a pénz, nőtt a köte
lezettség. Esetleg az erdőfenntartási já
rulék felemelése megoldást je^nthetne. 

Bózsa Jenő erdőmérnök, a váci erdő
felügyelőség vezetője: a szakmai körök 
általános szemléletváltozása kedvezően 
alakult. A differenciált gazdálkodást az 
ökonómiai osztályozások függvényében 
lehetne kialakítani. A vadkártémával 
kapcsolatban megemlítette, hogy a Bör
zsönyben 92 ha területen volt vadkár 
1971-ben. Az eddigi vegyszeres riasztási 
módok nem váltak be. Javasolja, hogy 
a vadvédelmi kerítés legyen ismét ráfor-
dításos. 

Halász Aladár zárszavában kitért ar
ra, hogy az erdőfeltárásra rendelkezés
re álló keretösszeg teljes felhasználására 
nincs igénylő. A gőzölök, szárítók létesí
tésére a külkereskedelmi szervek hitel 
igénybevételét ajánlották. A közjóléti 

programot és az eddigi eredményeket 
kellőképpen propagálni kell. Az erdészet 
túlságosan befelé fordult a múltban, el
hanyagolta a megfelelő külső kapcsolatok 
kiépítését. Az erdeifenyő papírrá való 
feldolgozásának megoldása a közeljövő
ben megtörténik. Az import egyre drá
gul. A bükk feldolgozása nagy gondos
ságot követel. Megoldódik a tűzifa dotá
lása is. 

Egri Csoportunk a MTESZ Heves me
gyei szervezetének elnökségi ülésén be
számolt munkájáról. Az elnökség csopor
tunk beszámolóját elfogadta és munkás
ságát dicséretben részesítette. Az ülésen 
elnökségünket Fekete Gyula főtitkárhe
lyettes képviselte. 

A csoport a felnémeti fűrészüzemben 
szervezett klubnapot, ahol Tóth Gyula 
vetítettképes előadásban számolt be „Fa
feldolgozás Kanadában" címmel kanadai 
tanulmányútjáról, majd „Az újítások 
gazdaságossága a fagazdaságban" cím
mel tartott előadásában megállapította, 
hogy a fűrészüzem dolgozói igen érez
hetően vesznek részt az erdőgazdaság 
újítási mozgalmában. 

* 

Az ÉRDÉRT Csoport a gyakornoki tan
folyam hallgatói és a vállalat dolgozói 
részére kétnapos szakmai tanulmány
utat szervezett Szombathelyre és Sopron
ba. A tanulmányút során megtekintették 
a Veszprém és Márkó környéki kopár
fásítást, a szengáli tiszafást és a heren
di porcelángyár múzeumát. Szombathe
lyen részletesen tanulmányozták a Nyu
gatmagyarországi Fűrészeknél a fafor
gácslap-gyártást és a mozaikparketta
gyártást. Megtekintették az épülő új for
gácslap-üzemet, majd a híres kámoni ar
borétum gazdag élőfagyűjteményében 
gyönyörködtek. 

Sopronban a Tanulmányi Erdőgazda
ság Hegyvidéki Erdészetének területén 
hosszabb erdei sétát tettek. Az Erdészeti 
és Faipari Egyetemen a növénytani, az 
erdőtelepítéstani, az erdővédelemtani és 
a vadgazdálkodástani tanszékek gyűjte
ményét és a botanikuskertet tekintették 
meg. A változatos útiprogram a fertőrá
kosi „Kőszínházban" és a fertődi Eszter -
házy-kastélyban tett látogatással fejező
dött be. 

* 

A Győri Csoport az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem 10 szovjet és 10 ke
letnémet hallgatója részére a Dél-Han
sági és a Rábaközi Erdészetek kerületei-



ben tanulmányutat rendezett. Előadást 
tartott Olaszy István „Lápi területek víz
gazdálkodása", Balsay László „Lápi te
rületek termőhely-típusai", Balsay Endre 
„Alkalmazott technológiák a talaj előké
szítéstől a véghasználatig", illetőleg Sza
kács József „Cseri talajok kialakulása", 
„Erdősítések, vágásterületek vegyszeres 
kezelése", „Erdei fenyvesek ápolóvágá
sai" címmel. Az előadások után élénk vi
ta alakult ki a nyárasok és fenyvesek 
telepítésének technológiájáról, létjogo
sultságáról és különösen az ültetési há
lózatról. Mindkét csoport főleg a han
sági lápterületek vízgazdálkodásának 
eredményességét vizsgálta és meggyőző
dött az alkalmazott módszerek helyessé
géről. 

A Kecskeméti Csoport dr. Tóth Károly 
„Szakmai és formai kívánalmak az erdő
művelési és fahasználati munkáknál" 
címmel tartott előadását vitatta meg. Az 
előadó többek között az üzemterv sze
rinti gazdálkodásról, az erdősítések mű
szaki átvételéről, a kötelező erdőfelújí
tások végrehajtásáról, az engedély nél
küli fakitermelésekről, az 1973. évi fa
kitermelési tervekről, az 1975-ig, illetve 
1980-ig várható távlati célcsoportos er
dőtelepítési és cellulóznyár-fásítási ter
vek felméréséről beszélt. A hozzászólók 
közül többek között Molnár Ferenc a 
birtokpolitikai ügyek és a talajvizsgála
tok gyorsabb intézését sürgette, hogy az 
ne legyen akadálya az erdősítéseknek. 
Sipos Sándor a már szükséges cellulóz
nyár-gyérítések megtervezéséről, a jó 
szürkenyár-gyökérsarj felújítások elfo
gadásáról szólott. A Csoport az állami 
gazdaságoknál, a tsz-eknél, a Vízügyi 
Igazgatóságnál, a KPM Közúti Igazgató
ságánál és a tanácsi szerveknél dolgozó 
erdészeti szakemberek részére évente 
több alkalommal visszatérő előadás-so
rozatot, továbbképzés jellegű összejöve
telt tart, az erdőfelügyelőséggel és az er
dőgazdasággal közösen. Ezek az alkal
mak arra is jók, hogy az összetartozás 
érzését ápolják, gondolatokat cseréljenek 
az eléggé szétszórtan élő egyesületi ta
gok. 

A Keszthelyi Csoport Sümeg-Sarvaly 
területére előadásokkal egybekapcsolt 
összejövetelt szervezett. Az összejövetel 
elsődleges célja az volt, hogy fiatal szak
embereiket aktívan vonják be az egyesü
leti munkába, megismerjék a fiatal szak
emberek problémáit és ők is tájékozta
tást adjanak felkészültségükről. 

Mogyorósi József fahasználati előadó a 
IV. ötéves tervidőszak fahasználati fej
lesztési elképzeléseit ismertette. Foglal
kozott a gépesítés fokozásával, a hosszú
fás technológiák fejlesztésével, általában 
a termelékenység növelésével. Részlete
sen értékelte az 1971. évi és az 1972. I. 
félévi eredményeket, s ennek függvényé
ben ismertette a hátralevő feladatokat. 
Foglalkozott az egyes technológiák szer
vezési és önköltségelemzésével. Nagyon 
szemléltető volt a különböző közelítési 
és szállítási technológiák termelékenysé
gének és önköltségének erdészetenkénti 
összehasonlítása. 

Viharos Zsolt mélyépítési előadó elő
adásában először ismertette a hálózatsű
rűség számításának elméleti kérdéseit, 
majd részletesen ismertette az általa al
kalmazott módszert, annak eredményeit. 
Megállapította, hogy a Magas-Bakony-
ban az optimális hálózatsűrűség 7 fm/ha 
körül van. Ezt a sűrűséget az Erdőgaz
daság kb. 1977-re fogja elérni. Foglal
kozott még a közelítési költségek kérdé
sével és megállapította, hogy fogat ese
tében 200 m az optimális közelítési tá
volság, a Dutrával történő közelítés pe
dig 300—700 m között optimális. 

Anda István szállítási előadó a vezetés
tudomány fontosságával, annak történe
tével, a vezetéselméleti koncepció ismer
tetésével foglalkozott. Gyakorlati kérdé
sekként vetette fel, hogy tulajdonképpen 
mi a vezetés, milyenek a módszerei, mi
lyen a jó és milyen a rossz vezetés. Elő
adását gyakorlati példákkal illusztrálta. 

A Csoport vezetőségi ülésén Gáspár H. 
Géza titkár beszámolt a féléves munka
terv teljesítéséről és megállapította, hogy 
a munkatervet kisebb módosításokkal tel
jesítették. Megtárgyalták a II. félévi fel
adatokat, egyeztették az előadások, ren
dezvények időpontjait. A továbbiakban 
megbeszélték a MEDOSZ-szal kialakítan
dó kapcsolatot. 

A Csoport szakmai bemutatót szerve
zett Fenékpusztán. Horváth Károly be
vezető előadásában a fenékpusztai láp
terület erdőtelepítésének történetét is
mertette és értékelte a jelenlegi ered
ményeket. 

A helyszíni bemutatón Horváth Tibor 
vezetésével bemutattak egy 1968-ban te
lepített jó növekedésű nyárast, majd 
1964—1971 között telepített, illetve újra 
telepített égeres-füzeseket és azokat az 
ápoló gépsorokat, amelyekkel a folyamat
ban levő munkákat végzik. A szakmai 
bemutatót követően dr. Sali Emil MÉM 
főosztályvezető az eddigi munkát érté
kelte. A rossz fejlődésű nyárasok égeres
sé történő átalakításával egyetértett, de 
felhívta a figyelmet arra, hogy az éger 



további fejlődésére nincs még bizonyí
ték, ezért a telepítések ütemét egyelőre 
csökkenteni kell. Dr. Lengyel György a 
fűz fafaj politikai kérdéseiről beszélt és 
javasolta a 2—3 évig tartó intenzív ta
laj előkészítés bevezetését. Dr. Járó Zol
tán az állandó vízszint biztosításának je
lentőségét emelte ki; összehasonlította a 
három nagyobb lápterület — Hanság, 
Nagyberek, Kisbalaton — problémáit, 
majd foglalkozott a trágyázás és a nyom
elemek kérdésével. Javasolta a fűz to
vábbi telepítését, de csak szelektált 
anyagból. Czebe Sándor egyetértett az 
éger telepítésével, ugyancsak javasolta a 
telepítések ütemének csökkentését, vala
mint az éger telepítések sorközeinek 
csökkentését. Dr. Keresztesi Béla a sor
távolság kérdésében a jelenlegi sortávol
ság alkalmazása mellett foglalt állást, a 
szelektált csemete gépi ápolása és a ké
sőbbi állománynevelési munkák érdeké
ben. Foglalkozott még a felhasználható 
nyárklónokkal és hangsúlyozta, hogy fűz 
esetében is csak engedélyezett klónokkal 
telepítsenek. Dr. Bondor Antal a Kisba-
latonnak zalai területén felmerült prob
lémákat ismertette és utalt arra, hogy 
azon a területen is az égeres telepítések 
vezettek eredményre. Hubay Gyula a nyá-
rasok károsítói közül a fagykárokat emel
te ki, melyek — mint elsődleges károsí
tok — elősegítették a további károsítok 
fellépését. Az értékelés befejeztével a je
lenlevők egységesen állást foglaltak a 
rossz nyárasok égeres-füzesre történő át
alakítása és a telepítés ütemének csök
kentése mellett. 

A Mátrafüredi Csoport klubnap kere
tében értékelte propaganda munkabizott
ságának első félévi munkáját, amely a 
SZOT és egyéb szervek üdülőiben fejtet
te ki tevékenységét. Az első félévben tar
tott 13 előadáson mintegy 1050 hallgató 
vett részt és 85 hozzászólás hangzott el. 
Jó idő esetén az előadásokat sétakirán
dulással kapcsolták össze a Mátrafüred 
környéki erdőben, rossz idő esetén a mát
rafüredi művelődési otthonban filmve
títéssel egybekötve tartották. Az előbbie
ket Bernáth Kálmán, az utóbbiakat Dala 
László vezette, illetőleg tartotta. A séta
kirándulásokon előadott témakörök: ál
talános tájékoztatás, helytörténet; a Mát
ra eredete, flórája, faunája, erdő- és vad
gazdasága; turizmus, tájgondozás, termé
szetvédelem, zöldövezet és annak erdé
szeti tervezése, erdőesztétika, jóléti erdő
gazdálkodás; a levegő, a talaj és a vizek 
szennyezettsége ellen való védekezés stb. 

A filmvetítéssel (dia) kísért előadás té
maköre: „Szeressük, védjük és óvjuk az 
erdőt, mert az mindnyájunk közkincse." 
Megállapították, hogy a hallgatóság fő
leg a látott fák, cserjék, virágok neve 
után érdeklődik, továbbá a Mátra kelet
kezése, vadállománya és a „milyen fe
nyők találhatók a Mátrában?" téma áll 
az érdeklődés középpontjában. Megálla
pították továbbá, hogy az üdülők és a he
lyi lakosság nagy érdeklődést tanúsít a 
már rendszeressé vált előadások és dia
vetítések iránt. A fotófelvételeket „Mát
rai tájak" címmel Egyedi Ervin, az erdő
gazdasági szakmunkásképző iskola tanára 
készíti és mutatja be. 

* 

A Veszprémi MN és MÉM Csoportot 
elnökségi ülésen számoltatta be munká
járól az MTESZ Veszprém megyei szer
vezete. A beszámolón az elnökség a vég
zett munka mellett részletes tájékozta
tást kapott Egyesületünk vidéki szerve
zetének kialakítási elveiről. Ennek nyo
mán világossá vált az elnökség előtt, hogy 
miért működik megyei csoportunk a me
gyeszékhelyen, Veszprémen kívül még 
Keszthelyen és Pápán is. A beszámolók 
alapján az elnökség mindkét csoportun
kat dicséretben részesítette. 

* 
A Pest megyei TSZ Csoport a Pest me

gyei Tanács VB Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Osztálya, a Váci Járási Hiva
tal Élelmiszergazdasági és Kereskedelmi 
Osztálya, a Váci Erdőfelügyelőség közre
működésével egésznapos erdészeti tapasz
talatcserét tartott a Váci Járás területén. 
A résztvevők megismerkedtek az Ipolyvi-
déki EFAG verőcei fafeldolgozó üzemé
vel, megtekintették Kemence és Tésa 
körzetében a szövetkezeti cellulóznyár te
lepítéseket, majd a rádi és kósdi terme
lőszövetkezetek gépi ültetésű telepítéseit. 

A csoport rendezvényei (ez már a har
madik) összefogják a megye termelőszö
vetkezeti erdészeti szakembereit, akik 
egyre fokozódó érdeklődést tanúsítanak 
az erdőgazdálkodás fejlődése iránt. 

A Zalaegerszegi Csoport tanulmány
utat szervezett. Ennek során megtekintet
ték a kámoni arborétumot, ahol Vámosi 
Károly ny. erdőmérnök áttekintést adott 
annak múltjáról és ismertette a fejlesz
tési irányelveket. Az arborétumban tett 
látogatás után Hárs József erdőrendező
ségi igazgató bemutatta Szombathely 
zöldövezetét és ismertette annak további 
kifejlesztését. 



A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Baján Váradi Géza „A fagazdaság táv
lati fejlesztési koncepciói", Zágoni István 
„A fafeldolgozás fejlesztési irányai". 

Egerben dr. Herpay Imre „Úthálózatok 
és kitermelő anyagmozgató géprendsze
rek értékelése". 

Keszthelyen Cornides György „Fejlesz
tési tervek korszerű módszerek felhasz
nálásával". 

Nagykanizsán Rácz Antal „Afrikai va
dászélmények". 

Veszprémben (MÉM Csoportnál) dr. 
Pagony Hubert „A tuskókorhasztással 
egybekötött laskagombatermesztés lehe
tőségei az erdőgazdaságban", dr. Herpay 
Imre „Svédországi útibeszámoló". 

* 
öregdiákok találkozója. Nem minden

napi találkozóra gyűltek össze 1972. jú
lius 7—9-én Sopronban az 1922—1926. 
években az akkori Bányamérnöki és Er
dőmérnöki Főiskolára beiratkozott bá
nya-, kohó- és erdőmérnök-hallgatók, 
hogy félévszázad távlatából emlékezze

nek a szerényen is bajtárslas, színes em
lékeket idéző főiskolás éveikre. Az öt 
évfolyamra beiratkozottak mintegy egy
ötöde — 25 bányász, 11 kohász és 25 er
dész, zömmel feleségükkel — vett részt a 
találkozón. Elgondolkoztató volt, s a régi 
Alma Mater sokrétű, alapos felkészítését 
bizonyította ez a pár órás összejövetel, 
amikor is az Egyetem egyik rajztermében 
ki-ki beszámolt élete folyásáról, munka
területeiről, elért eredményeiről, e moz
galmas félévszázad történéseiről. A részt
vevőket az Egyetem aulája előtt dr. Czi-
ráky József rektor üdvözölte meleg sza
vakkal. Július 8-án délelőtt autóbusszal 
kiránduláson vettek részt a Brennberg 
melletti tanulmányi erdőben, ahol kötet
len beszélgetés újította meg a régen szőtt 
barátságokat. Este nagyon fegyelmezett 
és hangulatos szakestély idézte vissza a 
fiatalságot a diáknótákkal, szívderítő 
vizsgaélményekkel. Július 9-én délelőtt 
az ősi várost tekintették meg, ahol szak
vezető mutatta be az egyre épülő-szépü-
lő, évszázadok patináját megcsillogtató 
belváros műemlékeit. A három felejthe
tetlen nap élményeinek végére a Soproni 
Hetek keretében a várostorony tövében 
térzenét adó fúvószenekar hangjai mel
lett tettek pontot. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Dr. Bacsó Nándor tanszékvezető egyetemi tanár, Kertészeti Egyetem, Budapest; 
Docso Conevszki a bolgár Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztériumban osz
tályvezetőhelyettes; Sztamen Dimitrov a bolgár Erdészeti és Környezetvédelmi 
Minisztériumban főosztályvezető; Dimiter Filizov a „Vitosa" Nemzeti Park igaz
gatója; prof. Danail Garelkov a bolgár Erdészeti Tudományos Intézet tudomá
nyos titkára; Petar Hadijszki a bolgár Erdészeti és Környezetvédelmi Miniszté
riumban osztályvezető; Nikola Hrisztoszkov a bolgár Erdészeti és Környezetvé
delmi Minisztériumban főosztályvezető; Marin Keremidcsiev a bolgár Erdészeti 
Tudományos Intézetben tudományos munkatárs; prof Marin Marinov a bolgár 
Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója; Jordán Petkov a bolgár erdészeti és 
környezetvédelmi miniszter első helyettese; Pomozi István faipari mérnök, Or
szágos Műemléki Felügyelőség, Budapest; prof. Nino Sztatkov a bolgár Erdészeti 

Egyetem tanszékvezető tanára. 




