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Az Erdők Közjóléti Szakosztálya és a Baranya megyei Helyi Csoport Pécsett kö
zös rendezésben tartotta üléséit. A mintegy 100 résztvevő előtt az ülést Kasza Ferenc,
a Helyi Csoport elnöke nyitotta meg. Az egyesületi tagokon kívül is számos érdek
lődő jött össze, a Megyei Természetvédeilmi Bizottság, a Pécsi Városi Természet
védelmi Bizottság, a Baranya megyei Természetbarát Szövetség képviseltette magát,
de részt vett az ülésen Pécs város vb-elnöke, a megyei tanács vb mezőgazdasági és
élelmezésügyi osztály vezetője i'S. Solymosi József munkabizottsági beszámolója nagy
érdeklődést váltott ki. A szakosztályon belül dolgozó munkabizottság az erdők köz
jóléti értékének gazdasági meghatározását tűzte ki célul. A föld és a kitermelt fa
értékén túlmenően az élőfa értékmeghatározására van szükség, mégpedig olyan
módszerrel, amely értékeli mindazt a funkciót, amellyel az erdő rendelkezik. Soly
mosi József az erdő értékének összetevőit a következő öt csoportba sorolta: a fa, az
erdei melléktermékek, a vad, az erdő védelmi funkciói, az erdő üdülési és kulturális
funkciói. Az értékelés módjára is vetett fel elgondolásokat.
A szakosztályülés következő előadója Molnár István, a (helyi csoport titkára volt,
az erdei üdülés múltját, jelenét és jövőjét ecsetelte a Mecsekben. Ezt követően
Csanádi Béla, a Pécsii Állami Erdőrendezőség igazgatója tartott átfogó előadást a
jóléti erdőgazdálkodásról. Az ülés résztvevői a további program keretében bejárták
azokat a közjóléti célú objektumokat, melyeket részben a városi tanács kezelésében
levő parkerdőkben, résziben pedig a kirándulók általi leglátogatottabb erdőrészletek
ben a Mecseki EFAG az utóbbi időkben helyreállított, vagy fejlesztett.

Az Erdőhasználali Szakosztály „Szaikmunkás és betanított munkás képzés a fa
használati és fafeldolgozási ágazatokban" témakörben munkaülést tartott. A téma
felelőse Murányi János és dr. Kovács Illés volt. Az ülésen terjesztette elő Andor
József szakosztályvezető azt a tanulmányt, amelyet Halász Aladár MÉM főosztály
vezető-helyettes kért a forgóalap feltöltéssel kapcsolatban állásfoglalás és javaslat
tétel céljából társadalmilag megbírálni.

Az Erdei Vasutak Szakosztályának ülésén megvitatták az erdei vasutak szak
felügyelőinek, üzemvezető-vonalfőnökeinek továbbképzésére vonatkozó tananyagot.
Az ismertetést Tóth Gyula és Bajcsy Endre tartotta.

A MTESZ megyei szervezetei az egyesületeik bevonásával szeptember—október
hónapban Műszaki Napokat, Műszaki Heteket és Műszaki Hónapot rendezett. A ren
dezvények során Debrecenben Fekete Gyula „Kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági
területek fásítási lehetőségei", Balogh Béla „Jóléti erdőgazdálkodás szerepe a kör
nyezetvédelemben", illetőleg „Beszámoló a lengyelországi tanulmányútról"; Balassa
gyarmaton dr. Szepesi László „Technikai és technológiai újdonságok a fahasználati
munkák gépesítésében", dr. Szász Tibor „Munkaegészségvédelem a fahasználatbaa";
Nyíregyházán Szemerédy Miklós „Fenyőcsemete-nevelés a Felsőtiszai Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaságnál"; Keszthelyen dr. Keresztesi Béla „Parkerdőgazdálkodás
irányelvei a Keszthelyi hegységben"; Pápán Fekete Gyula „Erdőtelepítés és környe-

zetvédelem"; Veszprémben (MÉM) dr. Halupa Lajos „Cellulóz nyárasok nevelése",
Vilcsek
János „Lejtős területek erdősítési és ápolási munkáinak gépesítése", (MN)
dr. Majer Antal „Erdő a művészetben" címmel tartott előadást.

Az Oktatási Bizottság ülése megtárgyalta eddigi tevékenységét, megszabta az év
hátralevő feladatait és megkezdte az 1973. évi munkaterv előkészítését. Az év folya
mán foglalkozott a bizottság a fagazdasági szakmunkásképzés fejlesztésével, amely
témában elnökségi előterjesztés is történt dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelme
zésügyi miniszterhez. A MÉM Szakoktatási Főosztályától az előterjesztésre érkezett
választ a bizottság nem tartotta kielégítőnek, ezért további eljárást tartott szükséges
nek. Hátráltatja az ügy előrehaladását az is, hogy az Egyesülés Igazgató Tanácsa az
elnökség felkérése ellenére a témát még nem tűzte napirendre.

A Szervezési és Propaganda Bizottság Szabó Károly előadásában a nyilvántartási
rendszer gépi adatfeldolgozásának lehetőségeivel, Hibbey Albert előadásában az er
dészeti propaganda kiterjesztésének módozataival foglalkozott. A bizottság a téma
körök alapos megvitatása után előterjesztést tett az elnökségnek.

Az Erdőhasználati Szakosztály ülését „ A szakmunkás- és betanított munkás-kép
zés a fahasználati és fafeldolgozási ágazatokban" címmel tartotta.
Murányi
János ismertette a szakma fejlesztésének ezen igen fontos kérdését.
Nemes József MEDOSZ szakosztálytitkár javaslatára a szakosztály bizottság fel
állítását határozta el, az eddig különböző fórumokon megtárgyalt anyag koordinálá
sára, és a végleges anyagnak az elnökség és MÉM elé terjesztésére.

A helyi csoportok életéből
A Baranya megyei Csoport Erdélybe
szervezett
tanulmányutat.
Nagyvárad,
Nagybánya, Borszék, Bicaz, Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Marosvásárhely, K o 
lozsvár, Arad érintésével
betekintést
nyertek a résztvevők az erdélyi erdő
gazdálkodásba és bővítették ismereteiket
az ott szerzett tapasztalatokkal.

ben Gyurisics
Tamás.
A közjóléti er
dőgazdálkodás eredményeiről
előadást
Óbert Gyula tartott, Pécs város műem
lékeit dr. Kollwentz
Ödön
ismertette.
A gemenci gazdaság területén, Pörbölyön a korszerű fafeldolgozást
Osztrogonácz János, majd Peíz Lajos a híres ge
menci vadgazdálkodást mutatta be.
A szakmai továbbképzés
adást
tartott:

keretében

elő

Az ÉRDÉRT Csoport a Nyíregyházi
Csoporttal közösen az ÉRDÉRT tuzséri
telepén vitadélutánt szervezett.
Dessewffy Imre „Korszerű fűrészipari techno
lógia" címmel tartott vitaindító előadást.
Az
elhangzottakhoz
Csötönyi
József,
Dombrádi
Lajos, Kaproncay
József, Cs.
Kovács
Sándor, Kozma Károly,
Szilágyi
István szóltak hozzá.

Budapesten dr. Szabó László „ A gom
bák nitrogéntartalmú metebolitjai"; Ka
posváron Nyirády
Lajos „Finnországi ta
nulmányút tapasztalatai"; Nógrádverő
cén (fagyártmánytermelő üzem)
Zágoni
István „ A fafeldolgozás és az erdőgaz
dálkodás kapcsolata és újabb irányzatai"
címmel.

A Mátrafüredi Csoport a Gyulaji és
a Gemenci, valamint a Mecseki EFAG
területére tanulmányutat szervezett. Bu
dapesten átutazóban a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Mezőgazdasági Kutató
Intézete botanikus kertiének nevezetes
ségeit tekintették meg Takács Ottó kalau
zolásával. Gyulajon a szakvezetők Beák
István és Kretter Károly voltak, a Mecsek

Ujabb egyesületi
tagok
felvétele:
Az ÉRDÉRT Vállalat központi dolgo
zói közül legújabban a következők léptek
be az OEE-be: Greiner Béla oki. közgaz
dász, Pataki József oki. faipari mérnök,
Sípos Zoltán
mérlegképes könyvelő, re
vizor és Szabó Péter oki. faipari mér
nök.

•magyar királyi
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