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A z OEE idei közgyűlése és a Fagazdasági Műszaki Napok programja. Az országos

Erdészeti Egyesület 1973. évi közgyűlését és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium az 1973. évi Fagazdasági Műszaki Napokat együttesen rendezik meg
augusztus 9., 10. és 11-én a következő előzetes program szerint:
8-án az esti órákban érkezés Szekszárdra, elszállásolás;
9-én 9 órakor az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése Szekszárdon, a Babits
Mihály Művelődési Központ színháztermében;
10-én 8 órai kezdettel tanulmányút és szakmai bemutató a Gyulaji Erdő- és Vad
gazdaság területén;
11-én 8 órakor indulás Mohácsra, a Farostlemezgyár megtekintésére, ezt követően
a Fagazdasági Műszaki Napok zárómegbeszélése.
Mindkét rendezvényen a szállás, étkezés és a közlekedés lebonyolítására a Tolna
megyei Idegenforgalmi Hivatal kapott megbízást.
A z egyesületi közgyűlésre és a műszaki napokra a jelentkezéseket május 31-éig
juttassák el a Tolna megyei Idegenforgalmi Hivatalhoz, Szekszárd, Széchenyi u. 19.
A jelentkezéseket a Hivatal visszaigazolja, egyúttal közli a részvételi költségeket.

A Gépesítési Szakosztály ülést tartott. Ezen Czágásch József „ A z erdészeti gépek
kezelőinek oktatása" címmel tartott előadása megállapította, hogy a gépkezelők kép
zése nem megoldott az erdészeti üzemekben, félmilliós értékű gépeket gyakran kép
zettség nélküli dolgozók üzemeltetnek. Szükség van az új gépkezelők rendszeres kép
zésére, a már több éve dolgozók továbbképzésére. A szakmunkásképző iskolákat gé
pekkel kell ellátni és a tananyagot korszerűsíteni. Célszerű volna, ha a szakmunkás
képző iskolák a nagyobb gazdaságok területén kihelyezett tagozatokat hoznának létre.
Így elkerülhető lenne a családosok ellenkezése. Különösen égető a faipari szak
munkásképzés megoldása. Fontos volna a tanulmányi idő körültekintő megállapítása
és lehetőség szerinti csökkentése valamennyi képzésben. Rendezni kell a gépkezelők
fizetését, hogy a szakképzettség döntő szerepet játsszék.

Az Erdei Vasutak Szakosztálya a Balassagyarmati Helyi Csoporttal közösen a
Királyréti Állami Erdei Vasutaknál üzemlátogatással egybekötött ülést tartott. Szalay
Endre „Az erdei vasutak és a közutak kereszteződése" címmel előadást tartott.

Az Egyesület helyi csoportjainak titkárai Egerben értekezletet tartottak. Bevezető
előadást tartott dr. Madas András elnök „ A z erdőgazdaság távlati tervezése és az
OEE szerepe" címmel. A z előadást követően megvitatták, miként kapcsolódhatnak a
helyi csoportok az erdőgazdaság távlati fejlesztési tervének munkálataiba, s a tagság
hogyan juttathatja kifejezésre véleményét a gazdálkodás jövőjét illetően. A z értekez
let másnapján a résztvevők szakmai tanulmányúton vettek részt a Mátrai EFAG
nyugatbükki erdőterületén.

A Csehszlovák Mezőgazdasági és Erdészeti Tudományos Műszaki Társaság 10 éves

fennállásának alkalmából Prágában rendezett jubileumi konferencián Egyesületünket
Király Pál főtitkár képviselte. Köszöntötte a társaságot és előadást tartott a magyar
erdőgazdaság helyzetéről és problémáiról.

A helyi csoportok életéből
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keretében beszélte meg a Mecsekben 1973.
évben megvalósítandó közjóléti létesít
mények részletes tervét. A csoportban
Gyurisics Tamás előadás keretében át
tekintést adott a helikopteres vegysze
res ápolásnak síkvidéki tapasztalatairól,
valamint
a hegyvidéki
erdészeteknél
ilyen kísérletek beindításáról.
#^

A Debreceni Csoport jóléti erdőgaz
dálkodási és természetvédelmi szakbi
zottsága a Nagycsere—Haláp—Bánk er
dészetek területén szakmai bejárást szer
vezett a jóléti erdőgazdálkodás kialakí
tása lehetőségeinek megbeszélésére.
A csoport taggyűlésén
Botos
Géza
titkár beszámolt az 1972. évi munkáról,
majd ismertette az 1973. évi feladato
kat. Fekete Gyula főtitkárhelyettes elő
adás keretében ismertette egyesületünk
új alapszabályát.
A csoport a Hajdú-Bihar megyei ter
melőszövetkezeti erdész-szakemberek ré
szére előadást szervezett, ezen megtár
gyalták a tsz erdőgazdálkodás 1972. évi
tapasztalatait. Köilő Ferenc igazgató is
mertette az erdőgazdálkodás távlati fej
lesztési tervének elkészítésével kapcso
latos felkészülés munkálatait.

Az

Erdőrendezési

Csoport

ülésén

Nyirádi Lajos ismertette az OEE jóvá
hagyott alapszabályait, majd dr. Szap
panos András „Mely főbb állományszer
kezeti tényezők határozzák meg az első
tisztítás időpontját?" címmel tartott
előadását vitatták meg a résztvevők. Az
ülésen Dala László beszámolt Erdélyben
tett utazásáról.
A Kaposvári Csoport a Kaposvár kör
nyéki üdülőerdők kialakítása tárgyában
ankétot és szakmai bemutatót szerve
zett. Dr. Tarján Lászlóné ismertette a
terveket, a megvalósításhoz rendelke
zésre álló forrásokat, a kivitelezés mód
ját és ütemét. Jetter Sándor a tervezett

desedai 34 ha-os víztároló üdülőtelepet
ismertette. A különböző szervek (Ter
mészetbarátok,
Autóklub,
Tanácsok,
IBUSZ, K P M Közúti Igazgatóság, Víz
ügyi Igazgatóság,
Horgászszövetkezet,
Honvédség stb.) képviselői vállalásaik
ról, elgondolásaikról tájékoztatták a
részvevőket.

•
A Keszthelyi Csoport
a Devecseri
Erdészetnél a Pápai Csoporttal közös

rendezésben
előadást
és filmvetítést
szervezett. A z előadás keretében Hor
váth Károly és Kósa Ernő számolt be
NDK-beli tapasztalatairól, különös te
kintettel a vegyszerek intenzív alkalma
zásának bevezetésére. Az előadás után
a „Dámvad" című színes filmet nézték
meg a jelenlevők.

•
A

Miskolci

Csoport

Lillafüreden

„Vegyszerek használata az erdőművelés
ben" témakörben továbbképző tanfolya
mot szervezett. Zathureczky Lajos érté
kelte a vegyszerezés eddigi eredményeit,
ismertette a tapasztalt hiányosságokat,
majd a pótlások módját. Gyurka Péter
felhívta a figyelmet a növényvédő és
gyomirtó vegyszerek veszélyességére, az
azokkal szembeni szabályok betartására.
Dr. Kolonits József a növények rovar-,
gomba- és növénykárosítóinak, az elle
nük való védekezési módoknak ismerte
tésével foglalkozott.
A Pest megyei T S Z Csoport taggyűlést

tartott. Ismertették egyesületünk alapsza
bályait, az időszerű feladatokat. Előadás
keretében vitatták meg az erdőnevelési
problémákat és megoldásuk módszereit,
valamint a termelőszövetkezeti erdőgaz
dálkodás és vadgazdálkodás kapcsolatát.
A csoport a termelőszövetkezeti erdé
szek továbbképzése keretében megyei
erdészeti (termelőszövetkezeti) tanácsko
zást szervezett. A tanácskozást Kusza
Béla
nyitotta
meg. Előadást
tartott
Balázs István ,.Az 1972. évi tsz erdőgaz
dálkodási tevékenység értékelése és az
1973. évi feladatok ismertetése", Gáspár-

Hantos Géza „Milyen követelményeket
támaszt a szocialista társadalom az er
dővel szemben", Mészöly Győző „ A z er
dőgazdaság-fejlesztés távlati tervezése
— erdőtelepítés", dr. Danszky
István
„Erdőfelújítási és erdőtelepítési eljárások
és technológiák", dr. Bondor Antal „Er
dőművelésünk fejlesztési kérdései —
távlati tervezés a technológiai fejlesztés
témájában", Halász Aladár ..Az árrende
zés tapasztalatai és várható hatása az
erdő- és fagazdálkodásra", Balázs István
„A hosszú távú tervezés gyakorlati vég
rehajtása a termelőszövetkezeti erdőgaz
dálkodásban" címmel.
A csoport a Pest megyei Tanács VB
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osz
tályával
és az állami
erdőrendező
ségekkel együttműködve a megyei erdé
szeti tanácskozás keretében megyei fá
sítási ankétot szervezett. Az ankétot
Békési Sándor nyitotta meg. Ezután
Balázs István „Mezőgazdasági üzemek
és erdőgazdaságok szerepe, feladata a
közérdekű fásításokban"
címmel elő
adást tartott. A z ankéton osztották ki az
1971/72. évi fásítási munkák jutalmait,
elismeréseit.
A z Esztergomi
Csoport vezetőségi
ülésen vitatta meg a munkabizottságok
1973. évi feladatait.
A szakmai továbbképzés keretében a
Visegrádi Erdészetnél
Scheili
Lipót
helyszíni bemutatóval egybekapcsolt elő
adást tartott „Választékolás — a fafel
dolgozás és az értékesítés kívánalmai
szerint" témakörben.

A Soproni Csoport ifjúsági klubnapot
szervezett az Erdészeti Kollégiumban,
amelyen Varga Ferenc vetítettképes elő
adásban adott tájékoztatást
Kanada
erdőgazdálkodásáról.

A szakmai továbbképzés keretében a
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartottak:
Budapesten MÉM Csoport — dr. Madas András: „Tájékoztató a VII. Erdé
szeti Világkongresszus legfontosabb ese
ményeiről, határozatairól", dr. Keresz
tesi Béla: „Filmvetítéssel kísért beszá
moló a VII. Erdészeti Világkongresszus
ról, Argentínáról";

Mikológiái Szakosztály — dr. Konecsni
István és Babos Lórántné: „ A z 1972. év
ritka gombaelőfordulásai", dr.
Kalmár
Zoltán: „ A gamma besugárzás hatása
csiperke termőtestének
növekedésére",
Vámossy
Ákos: „A bazídiumos nagy
gombák spóratermelése és a vízforga
lom";
Esztergomban Szenes Endre: ,.A.z er
dőgazdaságok
exportlehetőségei",
dr.
Tóth Sándor: ,.Az üdülőerdőgazdálkodás
az Erdészeti Világkongresszuson". Szenes
Endre: „Élménybeszámoló Argentínáról";
Kecskeméten
dr. Sólymos Rezső: „ A
nevelővágások gépesítésének
irányai",
„Beszámoló ausztriai, franciaországi, va
lamint a Litván SZSZK-ban tett tanul
mányútról";
Miskolcon dr. Madas András: „Erdő
gazdaságunk jelenlesi helyzete és a
MÉM fagazdasági célkitűzései",
Fuchs
Antal: „Tanzániai vadgazdálkodás és va
dászat";
Nagykanizsán dr. Bondor Antal: ..Az
erdőművelés fejlesztési kérdései", Varga
Béla: „Finnországi tanulmányúti beszá
moló";
Sopronban dr. Tóth Sándor: „ A z erdők
közjóléti szerepe a VII. Erdészeti Világ
kongresszuson", dr. Keresztesi Béla: „Él
ménybeszámoló a VII. Erdészeti Világ
kongresszusról" ;
Szegeden Király László: „ A z erdőren
dezés műszaki fejlesztésének lehetősé
gei", Váradi Géza: „ A szakmunkáskép
zés helyzete a fagazdálkodás területén és
a teendők";
Szombathelyen
dr. Káldy József: „ A z
erdészeti gépek karbantartása és javí
tása";
Veszprémben MN — dr. Bencze Lajos:
„ A vad által okozott károk és megelőzé
sük lehetőségei", Rácz Antal: „Vadgaz
dálkodás és vadászat Tanzániában";
MÉM — dr. Ma jer Antal: „Korszerű
erdőnevelési eljárások ismertetése" cím
mel.
Nyugdíjazás. Rajnai Nándor erdész 37
évi szolgálata után a Mecseki Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság Karászi Erdésze
téből nyugalomba vonult.
Halálozás. Bangó István erdész 80 éves
korában Pécsett elhunyt. Id. Soós Károly
aranydiplomás erdőmérnök 82. életévé
ben Miskolcon meghalt.

