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Schmotzer András (sz. 1941) erdô-
mérnök alakította meg az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdôvédelmi Szakosz-
tályát, amelynek elôbb titkára, majd el-
nöke volt. Szakterületén felelôs vezetô
munkaköröket töltött be, jelenleg az
Eger Erdô Rt.-nél erdészetvezetô. Ki-
emelkedô szakmai tevékenységével ki-
vívta a hazai erdésztársadalom elisme-
rését, és 1990-ben megválasztották az
Egyesület elnökének. 1994-ben ez meg-
ismétlôdött. Az Egyesület elnökeként
évekig képviselte a szakmát az MTESZ
Szövetségi Tanácsában.

*
Dr. Tóth Sándor (sz. 1943) okleve-

les faipari mérnök, okleveles gazdasági
mérnök. 1961 óta tagja, 1984 óta tiszt-
ségviselôje a Faipari Tudományos
Egyesületnek. Emellett tevékeny részt-
vevôje a Magyar Biomassza Társaság és
az MTESz Tudomány- és Technikatörté-
neti Bizottság munkájának. Publikációi-
nak száma 126, több önálló szakmatör-
téneti könyve jelent meg, számos kon-
ferencián tartott elôadást. Kimagasló
szakirodalmi tevékenységéért 1997-ben
Lugosi Armand-díjjal tüntették ki.

MTESz Emlékérmet kapott Dr.
Marosvölgyi Béla.

Fontos, hogy a „társult egyesülete-
inek tagságát jelentô mérnökök, ku-
tatók, közgazdászok, a természettu-
domány, a gazdaság, az agrárium
szakemberei felismerjék mind a világ
legfrissebb eredményeit, mind a
nemzet legvalósabb szükségeit. S al-
kalmazásra így ajánlhassák a köz fi-
gyelmébe a tudományos, gazdasági,
mûszaki haladásunkat tekintve legkí-
vánatosabb célokat, módozatokat és
eszközöket. Az ország gyarapodása,
a nemzet emelkedése, világbéli jogos
elismertségünk növelése érdekében”
– üzente Mádl Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnöke.
„Napjaink gyors sodrású változásai-

ban, a 21. század hajnalán állva, az Eu-
rópai Unió kapujában, újra kell fogal-
maznunk teendôinket, s ezekben a táv-
latokban meghatározni a mérnök, a ter-
mészettudós új szerepét, de új lehetôsé-
geit is” – mondotta Michelberger Pál
akadémikus, az MTESz elnöke a kitün-
tetetteknek.

MTESz-díjjal kitüntetettek Konferenciák
A magyar agrotechnika helyzete címen
tartott szakmai konferenciát a Mezô-
gazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
Országos Szövetsége, melyre az Erdé-
szeti Lapok is kapott meghívót.

Az értekezleten elhangzott többek
között, hogy hazánkban a magán me-
zôgazdasági termelôk átlagban 4,5
hektáron dolgoznak. A 100 hektárra ju-
tó traktoregység 2,7, míg az EU-ban
7,0. Ausztriában és Németországban ez
a szám 12,0–13,0. Van tehát mit tenni,
míg a 2,5 millió földhöz jutott magyar
ember földterülete koncentrálódik,
hogy az ésszerû gépkapacitásokat gaz-
daságosan lehessen mûködtetni.

Az államtitkár elsôként említette a
„Híd a harmadik évezredben” program
keretén belül az erdôtelepítést, mely a
maga 174 000 hektárjával komoly gépi
eszközigénnyel is jelentkezik a mag-
gyûjtéstôl a különféle ápolóberen-
dezésekig. Úgy legyen!

*
Budapesten, az MTESz-ben tartotta

2000. október 17-én tisztújító közgyûlé-
sét a Magyar Biomassza Társaság. A tit-
kos választás alapján elnöknek ismét
prof. dr. Kovács Jenô és ügyvezetô el-
nöknek prof. dr. Marosvölgyi Bélát vá-
lasztották.

*
A bányászat és a kohászat szerepe az

ezeréves magyar állam életében címû
tudományos konferenciát tartott az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület.
„Egy ezredév magyarországi bányá-

szata, kohászata és ásványkincsei” címû
kiállítás a miskolci Herman Ottó Múze-
um központi épületében nyílt meg.

Tizenegy világval-
lás és az erdôk

Kathmandu, Nepál – a WWF, a világ
legnagyobb természetvédelmi szerve-
zete és az ARC (Alliance of Religions
and Conservation – Vallások Szövetsé-
ge a Természet Védelméért) bejelentet-
ték, hogy 11 világvallás képviselôi kéz-
zelfogható felajánlásokkal segítik boly-
gónk élôvilágának megmentését. Fü-
löp, Edinburgh hercege, a WWF tiszte-
letbeli elnöke ünnepélyes keretek kö-
zött fogadta a vallási közösségek képvi-
selôit, akik az erdôk, a világtengerek és
a földi éghajlat megóvásához 26 „Szent
Ajándék”-kal kívánnak hozzájárulni.

Garantáltan megbízható és 
termelékeny:

Harverster:
Timberjack 1270/746B – 8.612 h, BJ 1993
Kran FMG L190/10 m
Timberjack 1270/756 – 8.600 h, BJ 1993
Kran FMG L190/10 m
Timberjack 1270/746 B – 8.700 h, BJ 1996
Kran FMG L190/10 m, TJ3000
Timberjack 1270/755B – 7100 h, BJ 1996
Kran FMG L190/10 m, TJ3000

Forwarder:
Mini Bruunett 678F – 15.000 h, BJ 1986
Kran Cranab/6,75 m
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