
A z ügyvezető elnökség által elfogadott 
irányelveknek megfelelően Egyesületünk 
központi bizottságai és szakosztályai 
megkezdték munkájukat. 

A műszaki fejlesztési bízottság 1968. 
évi munkatervét a következőképpen állí
totta össze: 

1. A z erdészeti és faipari műszaki fej
lesztés távlati tervének társadalmi bírá
lata. Az elkövetkezendő időben ez a köz
ponti feladat. A közvélemény megisme
rése és az alapkoncepció szélesebbkörű 
propagálása céljából a helyi csoportok
ban vitatják meg a témát, majd az el
hangzó vélemények, javaslatok figyelem
bevételével ez év harmadik negyedében 
tűzik napirendre a kérdés központi meg
tárgyalását. 

2. A nyár- és fenyőtermesztés kérdései 
gazdasági elemzéssel, figyelemmel a még 
telepítésre kerülő területek termőhelyi 
adottságaira, valamint a felhasználási 
szektorokra. 

3. Az alacsony értékű erdőgazdasági vá
lasztékok hasznosítási lehetőségének er
dőművelési, erdőhasználati, felhasználá
si és gazdaságossági vonatkozású kérdé
sei. 

4. A mezőgazdasági és erdészeti úthá
lózat kiépítésének üzemi (helyi) műszaki 
megoldásai és lehetőségei című miniszté
riumi anyag társadalmi bírálata. 

5. A papír- és cellulózipari fa alap
anyagok kérgezésének műszaki és gazda
ságossági kérdései. A téma kidolgozására 
3— i főből álló munkabizottságot szervez
nek Nyirádi Lajos irányításával és köz
reműködésre felkérik a Papír-Nyomda
ipari Műszaki Tudományos Egyesületet. 

6. A z erdőgazdaság vertikális fejlesz
tésének műszaki és gazdasági lehetőségei. 
A téma kidolgozására Andor József ve
zetésével munkabizottságot hoztak létre. 

Az új szerkesztő bizottság első ülésén 
Az Erdő szerkesztési kérdéseivel foglal
kozott. A bizottság a lap színvonalának 
további fenntartása mellett még színeseb
bé s változatosabbá kívánja tenni a la
pot. A z év folyamán kiemelt programnak 
tekinti az új gazdasági irányítás rendsze
rére való áttérés kérdéseit. Ennek érde
kében különböző szintű gazdasági irányí
tókat, a lap szerzőit mozgósítani kívánják 
ez irányú elgondolásaik, tapasztalataik 
közlésére. Emellett továbbra is igyekez
nek kielégíteni a szakközönség sokirányú 
érdeklődését. 

A szervező bizottság kérte tagjait a vi
déki csoportok mielőbbi és minél gyako
ribb látogatására, problémáik központi 
megbeszélésére és lehetőség szerinti meg
oldására. A bizottság feladatának tűzte 
ki az erdőgazdaság területén kívül dolgo
zó erdészek beszervezésének munkáját. 

A gépesítési szakosztály megvitatta 
1968. évi programját, majd dr. Radó Gá
bor: A lett felkészítő telepekről, dr. Sze
pesi László pedig a legutóbbi szovjetunió
beli útjáról: Fakitermelő és anyagmozga
tó gépek címmel tartott diafilm vetítés
sel egybekötött beszámolót. 

Az erdei vasutak szakosztálya első ha
vi ülésén Fülöpp Zoltán és Tóth Gyula az 
elmúlt év eredményeiről és a folyó év 
programjáról tartott beszámolót. 

Az erdőfeltárási szakosztály januári 
ülésén megemlékezett váratlanul elhunyt 
tagjáról, Palócz Józsefről. A szakosztály 
1968-ban a mező- és erdőgazdasági úthá
lózat fejlesztése közös kérdéseinek, to
vábbá a zalai, keszthelyi és zemplénhegy
ségi erdőfeltárási munkáknak tanulmá
nyozását tűzte programjára. A z év köz
ben aktuálissá váló egyéb kérdések meg
tárgyalását soron kívül tűzik majd napi
rendre. 

Az erdőhasználati szakosztály három 
szakcsoportot szervezett: a termeléstech
nológiai és elméleti kérdésekkel foglalko
zó szakcsoportot (vezetője: dr. Szász Ti
bor), a vertikalitást fejlesztő és kooperá
ciós kérdésekkel foglalkozó szakcsoportot 
(vezetője: Wéber József) és a fahasznosí-
tási bel- és külkereskedelmi kérdésekkel 
foglalkozó szakcsoportot (vezetője: Ma
das László). 

A szakosztály jelenlegi legfontosabb 
feladatául a különböző faválasztékok pi
ackutatási és értékesítési kérdéseit, to
vábbá a fagyártmányüzemek vertikális 
továbbfejlesztésének témáját jelölte meg. 

Az erdők közjóléti szerepével és a fá
sítással foglalkozó szakosztály 1968. évi 
munkatervének első feladataként az 1968. 
évi Fásítási Hónap szakanyagának kidol
gozását jelölte meg. A z anyagot Varga 
Domokos már megírta, dr. Gál János és 
dr. Majer Antal vállalta a kézirat lekto
rálását úgy, hogy a végleges anyag feb
ruár végéig sokszorosítva a helyi csopor
tokhoz kerüljön s így a Fásítási Hónap 
előadásai egységes szempontok szerint 
történhetnek. 

Felülvizsgálta a szakosztály az erdők 
közjóléti szerepének érvényesítésére ter-



vezett pályázati felhívást s annak mielőb
bi közzétételét kérte az elnökségtől. 

A z erdészet tervezési metodikájának 
kialakításával kapcsolatban a szakosztá
lyon belül munkacsoport alakult dr. Gál 
János, dr. Szőnyi László, Héder Sándor és 
Mészöly Győző részvételével. A szakosz
tály munkatervének egyes pontjait — 
zöldövezeti problémák, regionális tervek, 
különböző ágazatok területein jelentkező 
problémák, a természetvédelem erdészeti 
feladatai stb. — kihelyezett szakosztályi 
üléseken kívánja megtárgyalni helyszíni 
bejárások keretében. 

A Csehszlovák Műszaki Hét keretében 

hazánkban tartózkodó J. Martinovic mér
nököt, a Z B R O J O V K A cég kiküldöttjét 
Egyesületünk fogadta. Szakemberek ré
szére előadást tartott sport- és vadász
fegyverekről, bemutatóval és filmvetítés
sel egybekötve. 

* 
A budapesti bizottság januári első ülé

sén angol, francia, német és orosz nyelv
klubok szervezését határozta el. A klub 
elsődleges céljaként az idegen nyelv gya
korlását jelölte meg. Az összejövetelek 
alkalmával a szakmával kapcsolatos kér
déseket beszélik meg. A nyelvklubok ve
zetői idegen nyelvben jártas tagtársak 
lesznek. 

A helyi csoportok életéből 

A kecskeméti csoport a fiatal tagtársak 
kezdeményezésére műszaki klubot alakí
tott s annak vezetésével Petri Attilát bíz
ták meg. A műszaki klub célja a fiatal 
mérnökök továbbképzésének elősegítése 
szakmai, közgazdasági, műszaki és poli
tikai téren rendszeres összejövetelek ke
retében. 

A csoport klubnapot szervezett, ame
lyen Szilágyi Benjámin diavetítés kísé
retében beszámolót tartott a Szovjetunió
ban tett tanulmányútjáról 

A pilisi csoport fahasználati munkabi
zottságában Tardosi József: A szálfás kö
zelítés szervezése címmel vitaindító elő
adást tartott. A vita folyamán a visegrá
di és a szentendrei erdészetben folyó kö
zelítés eddigi tapasztalatait, erdőművelé
si kihatásait és pénzügyi eredményeit ér
tékelve megállapították, hogy a szálfás 
közelítés megfelelő műszaki előkészítés 
és átgondolt szervezés esetén eredményes, 
gazdaságos. Szélesebb körű bevezetésére 
javaslatot tettek. 

* 

A szegedi csoport az Erdészeti Techni
kum szekciója részére előadást szervezett 
s ott Perényi István, a Csongrád megyei 
Hírlap külpolitikai rovatának vezetője: 
Aktuális külpolitikai problémák címmel 
tartott előadást. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten Szemere László: A föld
alatti gombák története és rövid irodal
ma, Nyíri Csaba: A szarvasgombák fel
használása a különféle nemzetek gasztro
nómiájában, Koronczy Imre: A csehor
szági föld feletti gombatermelő üzemben 
szerzett tapasztalatok, Babos Lórántné: A 
Moser-féle legújabb határozó könyv rend
szertani sajátosságai, dr. Csukási Lóránt
né: Kanadában jártam (élménybeszámo
ló vetített képekkel); 

Miskolcon Huszár Endre: A z erdőmű
velés és a fahasználat összhangja az 
üzemtervekkel; 

Kaposvárott Zágoni István: Faiparunk 
helyzete és tervei címmel. 
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