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Egyesületünk Ellenőrző Bizottsága az ez évi közgyűlési beszámoló-jelentés meg
vitatására ülést tartott. 

• 
Az Erdőhasználati Szakosztály ülését Nagykanizsán tartotta. A tanácskozás 

programja „ A fagazdaság fejlesztésének előzetes V. ötéves tervi koncepciója" volt. 
A koncepciótervezet vitájához az előre kiadott anyag előadójául Halász Aladár tag
társat kérték fel. A hozzászólások, kiegészítések és javaslatok a fagazdaság távlati 
fejlesztésében a Szakosztály társadalmi tevékenységének fontosságáról, nagy felelős
ségéről tanúskodtak. Ezzel a társszakosztályok és bizottságok munkájához is szorosan 
kapcsolódik. 

A Gépesítési Szakosztály ülését Egerben, illetve Miskolcon tartotta a helyi csopor
tok közreműködésével. Dr. Káldy József tanszékvezető egyetemi tanár, szakosztály
vezető tájékoztatását követően Mátramindszenten a központi felkészítő telepet ta
nulmányozták. A második napon a Lillafüredi Erdészet területén az LKT—75 csuklós 
traktor és IIIAB-darus nyerges vontató munkájával foglalkoztak, majd a Ládi köz
ponti felkészítő és feldolgozó telep termelési technológiáját értékelték. 

A helyi csoportok életéből 

A Csongrád megyei Csoport, a M É M 
Szegedi Állami Erdőrendezősége és a 
Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság Hódmezővásárhelyen az Élelmiszer
ipari Főiskolán a közjóléti erdőgazdálko
dás és környezetvédelem időszerű kérdé
seiről tanácskozást rendezett. A z egész 
napos rendezvényen Csongrád és Békés 
megyék erdészszakemberei, illetékes ta
nácsi tisztségviselői gyűltek össze. 
Bartuez Emil igazgató, a helyi csoport 
elnöke megnyitója után előadást tartott 
Rakonczai Zoltán „ A természetvédelem 
mai helyzete és jövője hazánkban", 
Mészöly Győző „ A jóléti erdőgazdálko
dás hosszútávú célkitűzései", Polner 
Antal „Helyi tennivalóink a közjóléti 
erdőgazdálkodás területén", dr. Dömötör 
János múzeumigazgató „ A mártélyi táj
védelmi körzet kialakítása", dr. Sterbetz 
István „Délalföldi természetvédelmi te
rületek madárvilága (vetítés)" címmel. 
Az előadások után résztvevők megtekin
tették a mártélyi tájvédelmi körzet ne
vezetességeit. 

A Csoport, a DEFAG, valamint a FATE 
helyi csoportja közös tanulmányúton vett 

részt. A három napos rendezvényen meg
tekintették a Mátrai EFAG gyöngyösi 
parkettaüzemét, a Kál-i csemetekertben 
a korszerű szaporítóanyag-termesztési el
járások aktuális munkálatait, majd a 
Felnémeti Fűrészüzemet tanulmányoz
ták. Megismerkedtek a szalajkavölgyi 
természetvédelmi objektummal és az 
Erdészeti Múzeummal. A Borsodi EFAG 
területén a Bükk-fennsík néhány erdő
részletében az erdősítések és fiatalosok 
ápolását, az ápolóvágások technológiáját 
és vegyszeres megoldásait tanulmányoz
ták. Bemutatásra került egy vágásterület 
és felső rakodó, valamint a Ládi fűrész
üzem. Résztvevők a tanulmányút befeje
zéseként Miskolc város nevezetességeivel 
ismerkedtek. 

Az Egri Csoport a Gyöngyössolymosi 
Erdészet nyírjesi kerületében klubnapot 
szervezett. Előadást tartott Fadgyas Kál
mán „ A z új üzemtervekkel kapcsolatos 
teendők" címmel, majd Varga Béla adott 
tájékoztatást az OEE helyzetéről, fel-



adatairól, célkitűzéseiről és a minden 
tagnak megküldött alapszabályokról. 

Az Erdőrendezőségi Csoport a Mátra-
Bükk erdőgazdasági tájak megismerésére 
és az ott folyó erdőrendezési munkálatok 
megtekintésére tanulmányutat szervezett. 
Résztvevőket Szilvásváradon Besenyei 
János köszöntötte, majd összefoglalta az 
erdőrendezőségnél folyó munkálatok lé
nyegét. Ezt követően Frank László be
mutatta a Szálajkavölgyet. az Erdei Mú
zeumot és a Hármaskút felé vezető út 
mentén több állomáshelyen részletesen 
beszélt az állománynevelés során alkal
mazott korszerű irányelvek alkalmazásá
nak lehetőségeiről. Másnap Lillafüred 
felé haladva Leicz József adott tájékoz
tatást az erdészet feladatairól, erdőműve
lési gondjaikról és eredményeikről. Majd 
átadta a szót Kelemen Zoltánnak, aki a 
résztvevőkkel megismertette az ősfeny-
vest és egy olyan bükkös állományt, 
amelynek élőfakészlete ha-onként megha
ladja az 1000 m 3-t. A Mátrában Murányi 
József, Miklósi Lajos és Németh Gyula 
kalauzolta szakavatottan és nagy hivatás-
szeretettel a vendégeket. Üt.iuk során 
megismerkedtek a Parádfürdői Erdészet 
erdőművelési eredményeivel, elsősorban 
a sikeres erdőfelújításokkal, a Gyöngyös-
solymosi Erdészet feladataival, végül a 
Mátra fejlesztésével, a közjóléti erdők ki
alakítása érdekében tett erőfeszítéseik 
eredményeivel. 

* 

A Kaposvári Csoport a Szántód-i M ű 
szaki Erdészetben előadásokat szervezett. 
Az előadások során Zágoni István a kör
nyezetvédelmi feladatokat ismertette, 
ezekkel kapcsolatos eddigi európai tény
kedést, a F A O ezzel kapcsolatos tevékeny
ségét, majd vetített képes előadás kere
tében számolt be a F A O spanyolországi 
környezetvédelmi konferenciájáról. Varga 
Gábor színes diafilmeken mutatta be a 
különféle erdei fás- és lágyszárú növény
zet szépségeit, rámutatva az erdőesztéti
kában ezen tulajdonságok felhasználható
ságára. Barabits Elemér a vöröstölgyek 
esztétikai adottságainak a fásításokbani 
hasznosítását ismertette vetítettkép ss elő
adásban. 

* 

A Keszthelyi Csoport rendezvényén 
Papp Mátyás és Csiszár István számolt be 
a Romániában — 12 ország rendezésé
ben — megtartott „ESTIMO 73" kiállítás
ról és az ott bemutatott erdőgazdálkodás

sal kapcsolatos gépekről. A kiállítás meg
tekintésének fő célja az volt, hogy a gé
pek magyar viszonyok között alkalmaz-
hatók-e? Ilyen vonatkozásban nagy el
ismerést aratott a TAF 65—D össz-kerék 
meghajtású ízeit traktor, az IFRON 
204—D markolóvillás rakodógép, az 
ATF—10 hosszúfa szállításra alkalmas 
nyerges gépkocsi, a TELESORTA auto
matikus rönkosztályozó szalag, valamint 
a PAH—2 lengő leszabó körfűrészgép. 

A Nagykanizsai Csoport filmvetítést 
szervezett. Ezen Móga Győző, az Orszá
gos Szervezési Intézet munkatársa a leg
korszerűbb japán munkaszervezési — 
DH munkamódszer — eljárásokat ismer
tette, illetőleg mutatta be. 

A Pest megyei TSZ Csoport egész
napos erdészeti tapasztalatcserét és be
mutatót rendezett a dabasi járás terü
letén. 

A Szolnoki Csoport rendezvényén 
dr. Káldy József „Erdészeti gépek kar
bantartása és javítása fejlesztésének te
endői", Scheili Lipót „Választékolás a 
fafeldolgozás és értékesítés szerint" cím
mel tartott előadást. 

A Szombathelyi Csoport filmvetítés
sel egybekapcsolt előadást szervezett. 
Előadást tartott prof. Dr. O. Sziklai 
(University of British Columbia) egyetemi 
tanár. A bevezetőben dr. Nagy László 
csoport titkár kiemelte, hogy számunkra 
az előadás, amely „ A z erdészeti nemesítés 
módszerei, különös tekintettel az észak
amerikai kontinensen folyó munkára" té
makörben hangzott el, két ellentmondás 
miatt is rendkívül érdekes. A z egyik, 
hogy egy fában igen gazdag ország tö
rekszik a fatermés növelésére, a másik, 
hogy egy vezető tőkés ország foglalkozik 
egy állítólag lassan és hosszú idő alatt 
megtérülő kutatással. A z előadás felol
dotta a kiemelt ellentmondásokat: a fa
kitermelés jelentős területen gazdaság
talan, ezért a jó területeken nagyobb 
intenzitásra törekszenek. Többek között 
nemesítés útján is. Ez a magyarázata, 
hogy a világon elsőként Amerikában lé
tesült erdészeti nemesítési központ a hú
szas évek közepén. A bemutatott kes-
kenyfilm ennek a kaliforniai intézetnek 
a munkáját ismertette. 




