Egyesületünk birtokában. Rendkívül nagy
idő ez egy folyóirat létezése
szempontjá
ból. Ez a körülmény önmagában is bi
zonyítja az ismertetett szerződés jelentő
ségét. Alig valószínű, hogy
magánvál
lalkozás termékeként
az 1862-ben ala
pított lap ezt a rendkívül magas kort
megérte volna, melyhez hasonló múlttal
csak 1—2 újság rendelkezik
hazánkban,
a szaklapok közül pedig ugyancsak egykettő az egész világon.
De nagy jelentőségű volt a szerződés
által előidézett
változás az Egyesület
szempontjából is. A szaklap mindig alap
vető fontosságú volt az egyesületi
élet
ben: tájékoztatott, tanított, irányt muta
tott, mozgósított, szellemi és szervezeti
kapcsolatot jelentett az országban szét
szórtan élő tagság között, valamint az
Egyesület vezetősége és a tagság között.
Hiányát akkor éreztük valójában,
ami

kor megjelenése
kényszer okok
követ
keztében (1945—48 között és 1953-ban)
szünetelt.
Egyesületi jelentőségét mutatja az a
körülmény is, hogy amíg az első Alap
szabályokban az egyesület fő célkitűzései
között csak „az erdészeti magyar iroda
lom pártolása" szerepelt, 1873 után már
az Alapszabályokban
tartották
szüksé
gesnek rögzíteni a legfontosabb
felada
tok között: „az erdészeti magyar iroda
lom fejlesztése,
saját szakközlöny
ki
adása."
Egyesületünk ma is féltő gonddal őrzi
a száz évvel ezelőtt a gondos elődök ál
tal szerzett örökséget; legújabb Alapsza
bályainkban is szerepel az immár évszá
zados feladat: „az 1862-ben alapított Er
dészeti Lapok folytatásaként saját szak
mai folyóirat szerkesztése és kiadása."
Király Pál

E G Y E S Ü L E T I
K Ö Z L E M É N Y E K
Rovatvezető: Királ y Pál

Országos értekezlet. Király Pál főtitkár október 10-én országos értekezletet tartott
a helyi csoportok titkárai, a szakosztályok és bizottságok vezetői részére, az alábbi
napirend szerint:
1. A z egyesületi munka 1974. évi központi irányelveinek ismertetése. Előadó: K i 
rály Pál.
2. Egyesületi lehetőségek az V . ötéves vállalati tervkoncepciók kidolgozásával kap
csolatban. Előadó: Halász Aladár.
3. Egyesületi feladataink a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás helyzetének fel
tárásával kapcsolatban. Előadó: Fekete
Gyula.
A napirendi pontok feletti vita során a hozzászólásokból egységes szemlélet és
tenniakarás csendült ki.
*
A Szerkesztő Bizottság ülést tartott. Elsőnek dr. Keresztesi
Béla, a Bizottság veze
tője tájékoztatást adott az M T E S Z - n e k a szaklapok felülvizsgálatára adott kérdések
megválaszolására indított véleménykutatás eredményéről. A kapott válaszok szerint
a tagok véleménye egybehangzóan kedvező a szerkesztést illetően.
Ezt követően kialakították a Bizottság 1974. évi munkatervét. Ennek értelmében
— ösztönözni kívánja az V . ötéves terv koncepciójának ismertetését és megvi
tatását ;
— bővebb teret szentel a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás helyzetének, kér
déseinek tárgyalására;
— márciusi számában mozgósítani kíván az „Erdők Napja" megrendezésére;
— lapszámainak változatos tartalmú összeállításával továbbra is igyekszik hozzá
járulni az egyesületi tagság szakmai érdeklődésének bővebb kielégítéséhez;
— az eddiginél is nagyobb teret szentel a helyi csoportok, szakosztályok mun
kájának, rendezvényeik ismertetésére.

A z Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén Tóth Gyula előadás keretében ismertette az
erdei vasutak részesedését az üzemeltető gazdaságok fejlesztési alapjából, majd az
erdei vasutak önköltség alakulását.
A Közjóléti Szakosztály ülést tartott, amelynek keretében megvitatta az erdőállo
mány-fejlesztés távlati tervezésével kapcsolatosan kialakított modellterveket. Meg
állapítást nyert, hogy tagságunk a szociális-üdülési funkciót betöltő erdők tervezé
séhez rendkívül hasznos segítségül szolgál. A z ilyen erdők különböző fajtáira felállí
tottak bizonyos modellt, ehhez meghatározták a szükséges létesítményeket, berende
zéseket, majd levezették a beruházási költségigényét.

*
Az Oktatási Bizottság, a Helyi Csoport, az Á l l a m i Erdőrendezőség, a Szakközép
iskola, az ásotthalmi Szakmunkásképző Iskola, valamint az M T E S Z Csongrád me
gyei Szervezete Megyei Oktatási Bizottsága Szegeden ülést tartott. A megtárgyalt
legfontosabb kérdések:
1. A szakmunkás- és szakközépiskolák közötti ésszerű munkamegosztás lehetősége.
Bizottságunk állásfoglalása: a szakközépiskolák fő feladata a középkáder-képzés, má
sodrendű a továbbtanulásra való előkészítés. A szakmunkásokat az erre a célra létre
hozott szakmunkásiskolák neveljék.
2. A z ásotthalmi és szegedi iskolák helyszíni meglátogatását egybekötötték a szak
ember-ellátottság konzultációjával. Javaslat: Szeged fokozatosan vegye át a faipari
képzést alsó- és középfokon, míg az erdészképzést Ásotthalom végezze.
3. Elemezték a D E F A G szakemberellátottságát. Megállapították, hogy a mérnö
kök száma elegendő, de az erdőmérnök-faipari mérnök aránynak a fordítottjára lenne
szükség.
4. A Bizottság megtárgyalta az 1974. évi munkatervhez beérkezett javaslatokat. En
nek alapján — továbbra is meg kell rendezni az iskolák végzős hallgatóinak és a gya
korlat képviselőinek találkozóját;
— az oktatási előadók továbbképzését;
— propaganda-füzetet kell készíteni elsősorban a szakmunkásképző iskolák be
iskolázási gondjainak enyhítésére;
— közre kell működni a távlati tervek szakemberszükségleti tervalapjainak kiala
kításában;
— foglalkozni kell a nők szakképzésével, továbbképzésével;
— évenként egyszer elemezni kell a továbbképzés helyzetét;
— növelni kell a kapcsolatot a helyi csoportokkal és oktatási intézményekkel;
— foglalkozni kell a szakmunkás és szakközépiskolai helyzettel;
— közre kell működni minden oktatási továbbképzési munkában.
A munkaterv véglegesítését szűkebb munkabizottság fogja elvégezni.
A z Oktatási Bizottság az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara tantervi
irányelvei tervezetének megvitatására ankétot rendezett.
*
A Szociálpolitikai Bizottság ülést tartott. A z ülés témaköre „ A szociálpolitikai bi
zottság felmérése és javaslata a műszaki értelmiséggel kapcsolatos néhány fontosabb
kérdésről" volt. A z ülés vezetője dr. Halupa Lajosné volt, a kérdőíves felmérés ered
ményeit Kopasz Margit titkár ismertette, míg a határozati javaslatokkal kapcsolatos
vitavezető Nemes József, a bizottság elnökének helyettese volt. A bizottság javasla
tait egyik következő számunkban közöljük.

*
Az Erdészettörténeti Szakosztály 1973. október 17—20. között tanulmányutat ren
dezett Szlovákiába. A tanulmányút résztvevői megtekintették a malonyai arborétu
mot, Selmecbányán az egykori erdészeti akadémia épületét, Antalban az erdészeti
vadászati múzeumot, Zólyomban az erdészeti főiskolát és az erdészeti kutató inté
zetet, végül a kisiblyei arborétumot.
Az „Európai Fakitermelők Nemzetközi Versenyét Szervező Bizottság" az idei ver
senyt ez év szeptember 8—9-én rendezte a romániai Piatra-Neamti-ban. Magyaror
szág színeiben a versenyen Varga Sándor és Varga István balatonfelvidéki szakmun
kások és Dómján József zalai szákmunkás indult. A válogatott keret tagja volt még
Kálóczi Imre szakmunkás, a Balatonfelvidékről. A szakmunkások felkészítését Győrke Zsombor irányította, a bírói testületbe Jablonkay Zoltánt delegálták. A versenyt
Románia csapata nyerte meg. A második helyezést Magyarország csapata érte el és
ezt követte sorrendben Csehszlovákia, Szovjetunió, Jugoszlávia, Norvégia, Lengyelor-

szág, Bulgária és Ausztria csapata. A versenyen megfigyelőként jelen volt Anglia és
Kanada képviselője is.
A verseny zárónapján a Szervező Bizottság úgy döntött, hogy a rendezés jogát
1974-ben Norvégia nyeri el. A norvég küldött a verseny időpontjaként az 1974. au
gusztus 15. és szeptember 15. közötti időszakot határozta meg.
A lengyel testvér-egyesület múlt évi tanulmányútjának viszonzásaképpen október
14—21. közötti időszakban Riedl Gyula vezetésével háromtagú delegáció tanulmá
nyozta Gdansk, Olsztya, Bialystok és Bialowieza térségében a lengyel erdőgazdálkodás
és természetvédelem jelenlegi munkálatait és ismerkedett a jövő feladataival.

A helyi csoportok életéből

A Balassagyarmati Csoport a Nógrád
megyei M T E S Z Szervezet elnökségi ülé
sén számolt be munkájáról. Prókay Gyu
la titkár részletesen ismertette a Csoport
éves munkáját. Vázolta az elhangzott elő
adások mondanivalóját, beszámolt a tag
ság részére nyújtott tanulmányutakról, a
vándorgyűlésről. A taglétszámuk 223-ról
251-re emelkedett és ez azt mutatja, hogy
a Helyi Csoport eljut úgyszólván minden
szakemberhez. A Szervezet elnöke, Varga
Gyula a részletes beszámolót elismerés
ben
részesítette.
Elnökségünket
Tóth
Gyula képviselte.
A Baranya megyei Csoport vezetőségi
ülést tartott az 1974. évi munkaterv-ja
vaslat megvitatására. A Csoport filmve
títést szervezett a Gímszarvas, A z őz, a
Dámvad és a Vadászati Kiállítás II. rész
filmek bemutatására.

*
Az Egri Csoport a Borsodi E F A G
zempléni-hegységi erdészetei
területére
tapasztalatcserét szervezett. A tanulmány
út résztvevői megismerkedhettek a ron
tott erdők különböző típusaival, hideg
ágyas csemetekertekkel, természetes fel
újításokkal, TDT—55 lánctalpas traktoros
közelítéssel, hosszúfás szállítással, a köz
jóléti erdők kialakításával kapcsolatos
munkával.
A Heves megyei múzeumi és műemléki
hónap alkalmával a gyöngyösi rendez
vénysorozat kapcsán dr. Kovács
Jenő
igazgatóhelyettes előadás keretében n y ú j 
tott tájékoztatót a környezetvédelem j e 
lenlegi helyzetéről, valamint a megye ter
mészetvédelmi problémáiról.

*
A Keszthelyi Csoport a Veszprém m e 
gyei M T E S Z Szervezet és a Zsolnai Tech
nika Háza megállapodása alapján szer
vezett cseretanulmányút keretében 8 szlo
vák erdészeti szakember részére a Bala
tonfelvidék térségében bemutatta a hi
degágyas csemetetermelést, a hosszúfás

felsőrakodói termelési technológiát, a gé
pesített gyérítési fakitermelést, a Zirci
Arborétumot, a Franciavágási Fafeldol
gozó Üzemet, s Tihany és Veszprém ne
vezetességeit.
A MÉM Csoport (Budapest) a Győri
Csoporttal közös rendezésben a Kisalföl
di E F A G Jánosmajori Erdészete terüle
tére
tanulmányutat
szervezett.
Varga
Gyula, a Helyi Csoport elnöke adott tá
jékoztatást a Gazdaság helyzetéről, majd
Káráll János csoporttitkár ismertette a
kisalföldi nyárfatermesztést. A felső D u 
na-ártér bemutatása során Máté
Károly
adott ismertetést a Győri Erdészet hely
zetéről, bemutatta az ásványrárói neme
sített szaporítóanyag-termesztő telepet, a
hullámtéri állományokat és az üzembe
helyezett uszályrakodó berendezést. A z
északhansági térségben Komjáthy
Ferenc
erdészetvezető
ismertette
erdészetének
feladatait, majd bemutatta a Hanságban
megvalósított 6800 ha kiterjedésű nyárfa
telepítéseket. Betekintést nyertek a részt
vevők az intenzív égercsemete termeszté
si témába is.
*
A Győri Csoport az Országos Műszaki
Fejlesztési
Bizottság
kezdeményezésére
és támogatásával a M É M Erdőrendezési
Főosztály, az Erdő- és Fagazdasági Egye
sülés, a z ERDŐTERV, a Kisalföldi E F A G
kérésére kísérleti erdei útépítési bemuta
tót szervezett a Hanságban. A lébényi
erdészkerületben az osztrák Stickstoff—
Werke cég 200 fm-es kísérleti szakaszon
mutatta be az általa gyártott Linz PP
Vlies TS—400 műanyag szőnyeg építésé
nek technológia ját a gyenge teherbírású
talajon, helyi építőanyagok felépítmény
ként való ráépítésével.
A technológia
forradalmasítja a vizes és nedves, mocsa
ras lápterületek, agyagterületek mélyépí
tési gyakorlatát. A z E F A G kultúrtermé
ben a cég képviselői filmvetítéssel és dia
vetítéssel mutatták be műanyag szőnye
gük sokoldalú felhasználásának eddigi

eredményeit. A rendezvény során elő
adást tartott Káráll János „ A Hanság er
dőgazdasági jelentősége", Bedő Tibor „ A
Hanság-feltárás tervezésének és kivitele
zésének állása és műszaki indoklása",
Gábriel és Kressl mérnökök „ A L I N Z PP
Vlies TS—400 műanyag szőnyeg alkalma
zása erdei utak építésében" címmel.
*

A Pápai Csoport szakemberei kétnapos
tanulmányúton vettek részt a Mecseki
E F A G területén. A kisvaszari és karászi
erdészetekben bükk és kocsánytalan tölgy
felújításokat, szálfás komplex termelést,
közjóléti létesítményeket tekintettek meg,
majd megismerkedtek Pécs város m ű 
emlékeivel.

A Miskolci Csoport Kecskemét, Bugac,
Baja és Szekszárd térségében tanulmány
úton vett részt. A résztvevők megtekin
tették a bugaci ősborókást és Ván László
ismertette a gazdaság alföldfásítási, ho
mokfásítási problémáit és az elért ered
ményeket. Ezt követően megtekintették a
pörbölyi fűrészüzemet és a gemenci er
dőt, ahol Papp László ismertette a G a z 
daság feldolgozási, erdőművelési és vad
gazdálkodási
eredményeit,
nehézségeit.
Végül megtekintették Party István ka
lauzolásával a Gemenci Trófea Kiállítást.
*

A Pilisi Csoport oktatási munkabizott
sága Toporczer Zoltán főelőadó vezetésé
vel vitatta meg „ A fafeldolgozó munka
körben foglalkoztatottak szakmai tovább
képzésének értékelése és a szükséges te
endők meghatározása" című dolgozatot.
Megállapították a továbbképzés szüksé
gességét és elhatározták állandó napiren
den tartását.

Erdővédő úttörők. A miskolci 36. számú
általános iskola V I I . osztályos tanulói
elhatározták, hogy megszerzik az „Ifjú
erdész" címet. Hat őrs jelentkezett, hogy
részt vesz az erdők védelmében. Munka
szüneti napokon járőrszolgálatot teljesí
tenek a Bükkben, vigyáznak az erdei
utak tisztaságára, védik a fákat, a nö
vényeket és száraz időben tűzvédelmi
szolgálatot tartanak. Viszonzásképpen a
Gazdaság dolgozói megismertetik a gye
rekeket a fák, az erdők életével, a nagy
üzemi fakitermeléssel és a fa feldolgozá
sával.

A Nagykanizsai Csoport a Kanizsai
Műszaki Napok keretében környezetvé
delmi ankétot rendezett. A z ankétot Far
kas Pál nyitotta meg. Ezt követősn dr.
Dobos Tibor az erdőgazdálkodás és kör
nyezetvédelem általános irányelveit, főbb
feladatait ismertette. Zágoni István a
különböző európai fórumokon megtartott
fontosabb
konferenciák
határozatairól
számolt be, majd spanyolországi útjáról,
az ottani környezetvédelem
helyzetéről
adott tájékoztatást diavetítés kíséretében.

Ivanics József a környezetvédelmi és j ó 
léti erdőgazdálkodás terveit mutatta be,
Plander József a zalai parkerdőkről, dr.
Páll Miklós az arborétumokról adott is
mertetést. A z előadásokat bemutató kö
vette a nagykanizsai parkerdőben és a
sagóti autóspihenőn.

•
A Nyíregyházi Csoport rendezvényén
Termann István tartott előadást „ A j ó 
léti erdőgazdálkodás megvalósulásának
gyakorlati feladatai" címmel.

•

A M É M Veszprémi Csoportja Tátralomnicon tanulmányúton vett részt. Itt a
Tátrai Nemzeti Park fejlesztésével kap
csolatos kétnapos szimpózium előadásait
is meghallgatták. A Csoport a Kisbalaton
természetvédelmi területre szervezett ta
nulmányutat. A bejárás során Futó Ele
mér és Moór Gyula ismertette a terület
problémáit és a fejlesztési célkitűzéseket.

Nyugdíjazás.

Kasza Ferenc

több mint

négy évtizeden át teljesített erdészeti
szolgálatot, mondhatni teljes egészében
a baranyai erdőkben. Mint kerületvezető
erdész kezdte szolgálatát Orfűn, majd
1945 után Pécsre került központi beosz
tásba. 1949-ben a Pécsi Erdőgazdasági
Nemzeti Vállalat vezérigazgatója, majd
rövid ideig Kecskeméten és Budapesten
teljesít szolgálatot, ahonnan 1955. évben
kerül vissza Pécsre, mint az Erdőgazda
ság igazgatóia. 1955-től kezdve az OEE
Baranva megyei helyi csoportjának elnö
ke. Munkásságát, az erdészet területén
kifejtett érdemeit a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend

arany fokozatának

adományozásával is

merte el.
Danis János M É M főelőadó nyugdíjba
vonult. A z erdészet, az erdőgazdálkodás
területén kifejtett tevékenységét a M a 
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka

Érdemrend

ezüst

fokozatának

adományozásával jutalmazta.

•
Halálozás.

Kiss János erdésztechnikus

20 éves korában közlekedési baleset kö
vetkeztében Bakonybélen elhunyt.
Szemes
Ferenc
erdész, erdőművelési
műszaki vezető Esztergomban sok szen
vedéssel járó betegség következtében 55
éves korában elhunyt.

