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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A Z MTESZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG Á L L Á S F O G L A L Á S A A R O M Á N I A I T E L E -
P Ü L É S P O L I T I K Á R Ö L 

Az MTESZ 33 tudományos egyesülete, a műszaki, gazdasági, agrár és természet
tudományi értelmiség 170 ezres tagsága, az egész magyar reálértelmiség képvise
letében felemeljük tiltakozó szavunkat a Romániában meghirdetett település-átala
kítási politikával szemben. 

Az MTESZ Országos Elnökségének megítélése szerint a romániai falvak, kistele
pülések többségének felszámolása nem szolgálja sem a román nép, sem az ott élő 
magyar, német és más nemzetiségek érdekeit. Aggódunk azokért, akiknek otthonát, 
életkörülményeit ez a politika lehetetlenné teszi. A településszerkezet erőltetett, 
józan ésszel nem magyarázható és gazdasági előnyökkel nem járó átalakítása szem
beállítja a román állampolgárokat és az ott élő nemzetiségeket, politikai és anyagi 
károkat okoz az egész országnak. Mi, a Romániában élő magyar nemzetiséget a 
híd szerepének tekintjük a két ország közötti együttműködésben. Olyan légkörben, 
ahol a megosztottság, a szembenállás a jellemző, ez a híd használhatatlanná válik. 
A magyar reálértelmiség az összefogás, az együttműködés, a demokrácia, a szoci
alizmus megújulásának pártján áll, ahol a többség biztosítja és tiszteletben tartja 
a nemzeti kisebbség jogait. A műszaki fejlődés meggyorsítása sem képzelhető el az 
egyén kiteljesedése, az alkotó szabadság biztosítása nélkül. 

A pusztulásra ítélt helységek évszázadok óta a kultúra és a történelmi hagyo
mányok, az emberi alkotás hordozói, a társadalmi, gazdasági fejlődés pillérei. Ezek 
felszámolását civilizációellenes cselekedetnek tartjuk. A magyar alkotó, szak~mai 
értelmiség tapasztalata és meggyőződése, hogy a szocialista társadalom lényegéhez 
tartozik az építés és idegen tőle az értelmetlen pusztítás. Ezért érzünk felelősséget 
a történelmi fejlődés gyökereit tagadó román politikai törekvések meggátolásáért, a 
civilizált és korszerű, békében élő Európa életképes jövőjének kialakításáért. 

Az MTESZ Országos Elnöksége tiltakozó állásfoglalását eljuttatja a Szocialista 
Országok Mérnökszervezeteinek Szövetségéhez, a Tudományos Munkások Világszö
vetségéhez és a Mérnökszervezetek Világszövetségéhez. 

Budapest, 1988. június 20. 

A szociálpolitikai (szociológiai) bizottság szociálpolitikai munkabizottsági ülésén 
Enyedi József (OT) „Szociálpolitika és reform (tények és tendenciák a szociálpoli
tikában)" és Matlák József (SZOT) „Szociálpolitikánk megváltozott feltételeiről (a 
munkahelyi szociálpolitika időszerű kérdései)" címmel tartottak előadást. Az el
hangzottak fontos információt adtak és eligazítást nyújtottak a szociálpolitikával 
foglalkozók számára akkor, amikor kibontakozóban van az új szociálpolitikai reform. 
A munkabizottsági ülésen felszólalt dr. Csötönyi József, Heinczjnger Béláné, Imre 
Ferencné, Kuthy Timót és Németh József. 



A helyi csoportok életéből 

A székesfehérvári csoport tanulmány
út keretében tapasztalatcsere látogatást 
tett a bajai csoportnál. A vendégeket 
Szoták Ferenc a Gemenci EVAG igazga
tóhelyettese fogadta és kalauzolta. Űtjuk 
során megismerkedtek a dombvidéki sö
tétvölgyi kirándulóerdővel, a Haramia
forrással, Szekszárdon a Kálváriadomb
bal, erdei vasútról a gemenci erdőtömb
bel, a pörbölyi átrakóállomással és a fű
részüzem bajai hajórakodójával. 

A vértesi csoport (Tatabánya) tapasz
talatcserén vett részt az MN Veszprémi 
Erdőgazdaság területén. A tapasztalatcse
rének három kiemelkedő eseménye volt: 
a BOBCAT döntő, gallyazó- és rakásoló-
gép; a Cambió kérgezőgép és a zirci f ű -
részüzem megtekintése. Megállapították, 
hogy a BOBCAT nevelővágásokban, első
sorban elegyetlen fenyőtisztításokban 
alkalmazható: kitermel, gallyaz, méretre 
vág, jelenetős élőmunkaerőt pótol. A mo
bil Cambió kérgezőgép céljának megfe
lelően gyors és tökéletes munkát végez. 
Az új létesítményekkel bővült és kor
szerűen felszerelt zirci fűrészüzem fő 
profilja a fűrészáru, szárított félkészter
mék és bútoralkatrész termelése, ame
lyet a Balatoni Bútorgyár részére készí
tenek 

Az üzemben látottak és a bemutatott 
géptípusok munkája, a velük elért ered
mények, telejsítmények nagy tetszést és 
elismerést arattak a jelenlevők részéről. 
A szakmai programot a szakavatott is
mertetések mellett Kemény László fa

használati osztályvezető, illetőleg Hegyi 
István a helyi csoport titkára vezette. 

A középfokú erdészeti szakoktatás új
raindításának 40. évfordulója alkalmá
ból a Roth Gyula Erdészeti és Faipari 
Szakközépiskola és a Soproni Erdész Di
ákok Baráti Köre 1988. július 2-án, Sop -
ronban közgyűlést tartott. A rendezvény 
keretében a megemlékezés koszorúját he
lyezték el Róth Gyula szülőházánál és 
Tuskó László kopjafájánál. 

A szakmai továbbképzés keretében 
előadást tartott 
Balassagyarmaton: 

dr. Szalkay György ,,A fakereskedelem 
időszerű kérdései", 

Tapolcán: 
dr. Sólymos Rezső „Erdőállomány gaz
dálkodásunk helyzete és fejlesztési 
irányai", 
Beró Csaba „A környezetvédelem hely
zete, különös tekintettel az erdők egész
ségi állapotára", 
Popp Gyula „Erdőállomány-gazdálko-
kodás a BEFAG-nál" címmel. 

Új tagfelvétel 
Nagy Gábor faipari üzemmérnök, Haj

dúhadháztéglás; Kádár Dániel faipari 
mérnök, Hajdúhadháztéglás; Kovács Pé
ter fafeldolgozási technikus, Hajdúbö
szörmény; Dancsi József faipari techni
kus; Hajdúhadháztéglás; Varga István 
erdész, Hajdúsámson; Tóth Lajos faipari 
technikus, Hajdúsámson. 

Véghasznátati üzemmódban LKT közelítéssel fakitermelést vállal GMK, vagy kis
iparos tagokkal a SILVANUS Erdészeti GM, Eger, Rákóczi út 28. Tel.; 36/25-210. 
Ir. sz: 3300 

A Z ERDö SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérome René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
tstván, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe Zol
tán, Szombathely; dr. Csötönyl József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás Oszkár, Sop
ron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Gőbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthelyi Ist
ván, Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazgasági tudomány kandidátusa, 
Budapest; Korbonszky Kazimirné, Vác; Krámer Antal, Pécs; Lőcsey Iván, Budapest; Mészáros 
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi József, Budapest; Síddel Károly, Győr; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger. 
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