
A szerkesztőbizottság második negyedévi ülésén az 1—4. lapszámokkal kapcsolat
ban különösebb észrevétel nem merült fel. A bizottság megtárgyalta az egész évi 
szerkesztési program szerint a közeljövőben sorra kerülő laptervekben szükségessé 
váló módosításokat. Megmutatkozott ezúttal, hogy a szerzőknek kézirataik sorsáról 
való rendszeres tájékoztatása, a várható közlés előrejelzése még i lyen feltételes 
módon sem célszerű, és ettől a bizottság a jövőben továbbra is eltekint. 

Varga Béla szerkesztőbizottsági tagnak a lap sorsát illetően hallható mende
mondáktól indíttatott javaslatára a szerkesztőbizottság arra az álláspontra helyez
kedett, hogy ragaszkodik a lapnak idestova ötnegyed százados státuszához — a lap 
maga az egyesület, az az egyetlen kapocs, ami az országban szétszórt erdészszakot 
összefogja —, a várhatóan nehezedő körülmények között előfordulhatnak szükség 
megoldások, de mindenképp ragaszkodnunk ke l l hozzá! 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A bajai csoport kezdeményezésére a 
Gemenci ÁEVAG Pörbölyön, az erdé
szet előtti parkban művészi fafaragású 
kopjafát állított a 6. éve elhunyt Bara
bás Ferenc 66. születésnapján, a jó gya
korlati érzékű, embereivel bánni jól tudó 
és sok ifjú szakembert a szakma gya
korlati rejtelmeibe bevezető, közszere
tetnek örvendett, erdélyi származású er
dészetvezető emlékére. A z ünnepi meg
emlékezést Popp László, а gazdaság 
igazgatója, a helyi csoport elnöke tar
totta, akinek Barabás Ferenc az első fő
nöke volt. 

A csoport önköltséges tanulmányutat 
szervezett tagjai és családtagjaik számá
ra a havasi rózsa virágpompás Je l i A r 
borétumba. (Tóth Imre) 

A balassagyarmati csoport „A fagaz
daság beruházási politikája" témakör
ben vitadélutánt szervezett. Tóth József
nek, a helyi csoport elnökének üdvözlő 
és megnyitó szavai után — köszöntve 
Gáspár-Hantos Géza főtitkárt is, ak i a 
jeles rendezvényen megjelent — Géme
st József MÉM—EFH ágazatgazdálko
dási osztályvezető témaköri előadása kö
vetkezett. Beruházási politikánkat a je
lenlegi politikai-gazdasági átalakulásba 
ültetve mutatott rá a fagazdaság azon 
adottságaira és függőségeire, amelyek
től fennmaradásunk és fejlődésünk vár
ható erdőgazdálkodásunk egész terüle
tén. Részletesebb elemzése során síkra 
szállt az erdőtörvény átalakítása és az 
erdészeti pol i t ika megújítása mellett. A 
hozzászólások kapcsán Gyürky János az 
erdészeti kistermelés helyi alkalmazá
sáról szólt; Fodor Imre az Erdőfenntar
tási A l a p méltánytalan voltáról emlé
kezett; Zoruán Györgyné az egységes 
erdőérték-számítási útmutató kialakítá
sát vetette fel. Hozzászólt főtitkárunk 
is, és javasolta a véderdő fogalmának 
egységes meghatározását, az erdőműve

lés gépesítésének fokozását. Elmondta, 
hogy a vadászati törvényhez az O E E is 
szakvéleményt adott: legyen a vad a te
rület kezelőjéé, az erdei vadkár elbírá
lása szempontjából legyen azonos a me
zőgazdasági vadkárral stb. 

Tóth József, a helyi csoport elnöke 
bejelentette, hogy Tóth Ágoston titkári 
megbízásáról 1989. február hó l-jével le
mondott. A csoport titkárválasztó tag
gyűlése az 1990-ben történő OEE-válasz-
tásokig Zorván Györgynét megbízta a 
titkári teendők ellátásával. 

* 
A miskolci csoport mikológiái szak

csoportja klubnapot szervezett. Aranyo
si István szakcsoportelnök megnyitója 
után Bathó Attila összefoglaló ismerte
tést adott a galócafélékről, és kiemelte 
azok ismertetőjeleit, gyűjtési lehetősé
geit, valamint ehető és mérgező vol tu
kat, tulajdonságaikat. Ezután dr. Bonz 
Károlyné megemlékezést tartott Kal-
thenbrunner Károly orvosmeteorológus 
születésének 100. évfordulója alkalmából, 
amelyben megemlékezett nevezett éle
téről és a szakma érdekében kifejtett 
tevékenységéről. A rendezvényen jelen
levő Teszár Tibor, az O E E Mikológiái 
Társaság alelnöke előadás keretében tá
jékoztatást adott a gombarendszertanról, 
a határozók összeállításáról, azok a lka l 
mazásának módszereiről. Ismertette az 
eddig külföldön és hazánkban megje
lent határozókat és alkalmazási lehető
ségeiket. Tájékoztatást adott a közeljö
vőben megjelenő magyarországi gomba
határozó helyzetéről is. 

A csoport közreműködésével Kaz inc 
barcika város vállalta a város 35 éves 
évfordulója alkalmából fásítási ankét 
megszervezését. Megnyitójában Radó 
Gyuláné mb. tanácselnök meleg szavak
k a l köszönte meg a rendező szervek
nek, hogy megkaphattak a rendezés jo-
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gát. hisz — mint mondotta — ez a vá
ros kezdettől fogva összefonódott a fá
sítások, parkosítások létesítésével. Nem 
hiába tartják a megye, de talán az or
szág legfásítottabb városának. A meg
nyitó után a város fiataljai, diákjai ked
ves, verses és énekes kultúrműsort ad
tak. Ezt követően dr. Hada Antal MÉM 
—EFH-osztályvezető-helyettes ünnepi 
megemlékező előadás keretében méltat
ta az erdők és fásítások jelentőségét. 
Pál József, az M T V B mezőgazdasági és 
élelmezési osztályának vezetője Borsod 
megye fásítási eredményeiről, a továb
bi tervekről szólt. A kiemelkedő fásítá
si és környezetvédelmi tevékenység e l 
ismeréseként Takács István ny. városi 
tanácselnök, Pákozdi Ernő ny. erdész, 
Faragó Barna tsz-erdész, Kuthy Szabolcs 
erdőfelügyelő emlékérmet kapott; He
gedűs Károly ny. erdész, Török József 
és Varga László ny. műszaki vezető, 
Kosztelnik Béla csemetekert-kezelő, 
Koszteczky Endre ny. műszaki vezető, 
Dakos István tsz-erdész és Ferenc Jó
zsef erdőfelügyelő dicsérő oklevélben 
részesültek. 

A megemlékezés befejező aktusaként 
a résztvevők a sportpályán fásítási mun
kát végeztek. 

Kitüntetések 

A z elnöki Tanács, hazánk felszabadu
lása 44. évfordulója alkalmából, eredmé
nyes munkásságuk és közéleti tevékeny
ségük elismeréseként: 

Dr. Andor Józsefnek., a Zala i Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság vezérigazgató-he
lyettesének — egyesületünk elnökségi 
tagjának, az erdőhasználati szakosztály 
vezetőjének, 

Dr. Komjáthy Ferencnek, a Kisalföl
di Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság igaz
gatójának, az O E E helyi csoport elnöké
nek a 

M U N K A ÉRDEMREND 
ezüst fokozata, 

Obert Gyulának, a pécsi erdőfelügye
lőség igazgatóhelyettesének — az O E E 
erdőrendezési szakosztálya tagjának — a 

M U N K A ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta. 
A mezőgazdasági és élelmezésügyi m i 

niszter Czebei Sándornak, a Balaton
felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság vezérigazgatójának — az O E E vá
lasztmánya tagjának — a gazdaság fej
lesztésében, az erdő- a vadgazdálkodás, 

a faipar és az értékesítés összhangjának 
megteremtésében, a korszerű technoló
giák bevezetésében, a faipari termékvá
laszték bővítésében elért eredményekért 
és szervezői tevékenységéért, az 

EÖTVÖS LORÁND-díjat, 

Deák Istvánnak, a Gyula j i Állami E r 
dő- és Vadgazdaság igazgatójának — az 
O E E helyi csoport elnökének — a kor
szerű erdőgazdálkodás és vadgazdálko
dás, a lakosság igényeit kielégítő fafel
dolgozó ipar megvalósítási eljárásai k i 
dolgozásában, továbbá a tömeges élővad
befogás módszereinek bevezetésében és 
az elővadexportban elért eredményeiért 
az 

ÚJHELYI IMRE-emlékérmet 

adományozta. 

* 
A veszprémi MÉM-csoport és a H a 

zafias Népfront városi bizottsága szer
vezésében Igor Matecny, a Szlovák T u 
dományos Akadémia tudományos mun
katársa, ökológus, széles körű és rész
letes tájékoztatást adott Csehszlovákia 
környezetvédelmi helyzetéről, különös 
tekintettel a talaj-, a levegő- és a víz
szennyeződésekre. Ismertette a fő szeny-
nyezési forrásokat és a károsított terü
leteket. Előadása során információkat 
kaptunk a károsítás által leginkább súj
tott erdőterületekről, ezek faállomány
viszonyairól és a védelmi intézkedések
ről. Igen lényeges és számunkra is meg
szívlelendő, hogy a legfontosabb véde
kezésként a szennyezőforrások megszün
tetését és a szennyezés mértékének 
csökkentését jelölte meg az előadó, s azt 
is elmondta, hogy jelentős anyagi erő
forrásokat (több milliárd korona) for
dít a kormány védelmi célra. A z előadás 
utáni vitában a tölgypusztulás és a Bős 
—Nagymaros vízlépcsőrendszer ökológiai 
problémái is felvetődtek. A tölgypusztu
lást a csehszlovák kutatók egyértelmű
en gombaepidémiának tulajdonítják, 
amely Szlovákia területén már szűnő-
ben van. A bősi vízlépcsőrendszer öko
lógiai hatását Csehszlovákia részéről is 
többoldalúan vizsgálták. Véleményük 
szerint a kedvezőtlen hatások a régi 
holtmedrek okszerű vízszintváltoztatásá
val kiküszöbölhetők lesznek. Fontos in 
tézkedés az is, hogy a turbinák indítá
sának csehszlovák részről alapvető felté
tele a pozsonyi víztisztító rendszer üzem
be helyezése. A z őszinte, közvetlen han-
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gú, magyar nyelven elhangzott tájékoz
tatás jelentékenyen hozzájárult a ren
dezvény sikeréhez. (Dr. Péti Miklós) 

* 

A szakmai képzés keretében, a helyi 
csoportoknál a következő előadásokat 
tartották. 

B U D A P E S T E N : 
Szőke Petemé „ A gomba és a kony
haművészet", 
Turcsányiné dr. Siller Irén „Gomba-
határozási gyakorlat, 

OROSZLÁNYBAN: 
Hartdégen Mátyás—Magasi Pál „Ron
tott erdők átalakítása" címmel. 

F E L H Í V Á S 

a F AO nemzetközi számítógépes adatok hazai felhasználására 

A z E N S Z Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetei Magyar Nemzeti Bizottsága, 
f. év április 18-i ülésén úgy foglalt állást, hogy kívánatos a római FAO-központ 
számítógépen feldolgozott és minden tagország számára igénybe vehető adatainak 
széles körű hasznosítása. 

A számítógépes adathordozón átvehető információk az élelmiszer- és erdészeti 
termelés, nemzeti erőforrások, készletek, piaci kereslet és kínálat idősoros adatai, 
pénzügyi és kereskedelmi mutatói. 

A FAO-tagországok nemzeti, földrészenkénti adatai, azok országcsoportok szerinti 
csoportosítása, valamint a Világbank által végzett számítások átvételének és hazai 
adatbankká való feldolgozásának szándékával, a MÉM Statisztikai és Gazdaság
elemző Központja ( S T A G E K ) felmérést készít ezeket az információkat hasznosítani 
kívánó intézmények és vállalatok köréről. 

A MÉM S T A G E K előzetes számításai szerint kellő számú felhasználó esetén 
egy-egy termék termelési vagy forgalmi világadatai a tervezett adatbankból éven
ként mintegy 50—60 Ft-os szolgáltatási költséggel lennének igénybe vehetők. 

A központ kéri a F A O számítógépes adatokat igénybe venni kívánó intézmények 
és vállalatok mielőbbi jelentkezését. C f m : MÉM—STAGEK, dr. Pálfy Gyu la főosz
tályvezető, 1355 Budapest, 55. Pf.: 6. Tel . : 311-137 
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