
Kocsárdi Károly: 

VÁNDORGYŰLÉSEK, „BEDŐ ALBERT" DÍJASOK 
Parádfürdő, 1957. XI. 15—16. 

,,Szép az élet az erdőben, 
Ide ki: 
Sári lelkem faluvégről, 
Gyere ki, 
Itt virágzik a kakukkfű, 
Szarkaláb; 
Itt nem porzik, puha fűben 
Jár a láb. 
Csíz, pintyőke énekelget, 
Kis ágon, 
Jó a fekvés is alatta 
Zöld ágyon. 
Hej! Galambom, soká jösz ki; 
Meg ne csalj, 
Addig jöj, míg ép az erdő, 
Zöld a gally. 
Sárga levél száraz ágon 
Szomorú 
Akkor, ha jösz, verjen meg a 
Háború." 

(Vörösmarty Mihály: Szép az élet az erdőben.) 

A felszabadulást követő első vándorgyűlésünk a Mátrai Erdőgazdaság rendezésé
ben a későbbi évek „Erdész ünnep"-einek mintájául szolgált. 

A párt, a kormány és a szakszervezet-országos és helyi szerveinek képviselői előtt 
számolt be Madas András elnök és Sali Emil főtitkár az Egyesület addigi munkájáról, 
célkitűzéseiről. 

Az Elnökség „Bedő Albert"-díjat alapított és első ízben adományozott 
Keresztesi Béla erdőmérnöknek (Budapest), 
Horváth László erdőmérnöknek (Kisalföldi Erdőgazdaság, Győr), 
Dévényi Antal erdésznek (Pilisi Erdőgazdaság, Piliscsaba). 

Pécs, 1958. VIII. 10—14. 
„Sötétzöld sátoros 
Erdőben járok 
Kevély tölgyfák alatt 
Szerény virágok 

A fákon madarak, 
Virágon méhek 
Ott fönn csattognak, itt 
Lenn döngicsélnek 

Nem rengedez sem a 
Virág sem a fa 
Hallgatják a zenét 
Elandalodva 

m 

(Petőfi Sándor: Erdőben.) m A következő év vándorgyűlését a Mecseki Erdőgazdaság rendezte. 
2700 fős tagságának képviselői szép élménnyel gazdagodtak. 

Ez alkalommal 
Kozma László erdőmérnököt (Gödöllői Erdőgazdaság), 
Schneider Jenő erdészt (Keszthelyi Erdőgazdaság), 
Gráczol Imre erdészt (Kisalföldi Erdőgazdaság) 

tüntették ki a „Bedő Albert" díjjal és emlékéremmel. 

Szeged, 1959. VI. 28—30. 
„Dűlők végén áll, pásztoraivá, 
nyugtalan halmok nyájait, 

/, „nrv,"—'"V s gyökereit összekulcsolva, 
^ N D O ^ ' W f s ^ a sziknek, lenn, imádkozik. 

A gerléket susogva hívja, 
— ne maradjon néma a táj, 
lomblelkét virágfürtbe nyitja, 
hogy édesebb legyen a nyár. 

Egyesületünk 

Árok iszapját, mocsár könnyét 
millió ajkkal ízleli, 
s a sót, miben a szik — göröngy, ég 
szikkadva mézzé érleli." 

(Váci Mihály: Akác.) 



„Több, jobb, olcsóbb iát a népgazdaságnak" jelszó jegyében zajlott le a szegedi 
vándorgyűlés, egyben vezetőségválasztó közgyűlés. 

Az új elnök: Madas András 
alelnök: Keresztesi Béla, Kocsárdi Károly 
főtitkár: Sali Emil 
főtitkár helyettes: Fekete Gyula. 

A Bedő díjat és emlékérmet 
Sali Emil erdőmérnök (Budapest OEF), 
Babos Imre erdőmérnök (Budapest ERTI), 
Kocsárdi Károly erdész (Gödöllői Erdőgazdaság) 

érdemelte ki. 

A szakmai kirándulás, a tiszai hajóút, egyedülálló élményt nyújtott. 

Kaposvár, 1960. VII. 2—3. 

„örvénylik, mint a víz árja, 
százezer tölgy koronája; 
fut a tajték, száll a hullám 
egymillió makkfa csúcsán; 
mint a tenger, a kerengő, 
olyan ez a nyári erdő, 
olyan tömött, olyan kemény, 
elmehetnék a tetején." 

(Illyés Gyula: Tolnai erdő.) 

A Középsomogyi Állami Erdőgazdaság munkájával ismerkedtek a vándorgyűlés 
résztveveői. 

Ez alkalommal a „Bedő Albert" díjra és emlékéremre 
Haszák Aladár erdőmérnök (Szombathely), 
Szegedi Mihály erdész (Hajdúsági Erdőgazdaság), 
Gera József erdész (Kiskunhalas) 

tartatott méltónak. 

,.A nyárfák közt ezüst habokkal 
az édes szellő folydogál, 
s csak fürdik benne aranyos 
tagokkal 
az óriás nyár." 

(József Attila: Nyárfák közt.) 

A Dunaártéri Áll. Erdőgazdaság „Erdőn, mezőn több nyárfát" jelmondat jegyében 
sikeres vándorgyűlést rendezett. 

A „Bedő" díjat és érmet 
id. Csermely László erdőmérnöknek (Kelet-Bükki Erdőgazdaság), 
Nádas József erdőmérnöknek (Észak-Somogyi Erdőgazdaság), 
Kiss Tóth Tamás erdésznek (Dunaártéri Erdőgazdaság) 

ítélték oda. 

Debrecen, 1962. VI. 29. — VII. 1. 
„Kihajtó ág 
Zöld homály 
szememben 
látomásom, 
lomb közt 
érzésem, 
külső és belső 
egyetlen percben 
összeforr." 

(Weöreös Sándor: Az ág.) 

A Hajdúsági Áll. Erdőgazdaság „Erdőt az Alföldre" jelmondat alapján tartotta meg 
a vándorgyűlést. Egyesületünk 100 éves szakfolyóiratát — az „Erdészeti lapokat" 

Baja, 1961. VII. 7—8. 



és „Az Erdőt" ünnepelte a vándorgyűlés. A lap fejlődését példányszáma is jellemzi. 
1882. évben 176 példány, 1937. évben 1097 és 1962-ben 5200 példányban jelent meg. 

A „Bedő" díjat és emlékérmet 
Lesznyák József erdőmérnök (Hajdúsági Erdőgazdaság, Debrecen), 
Dr. Járó Zoltán erdőmérnök (ERTI, Budapest), 
Lukács István erdész (Börzsönyi Erdőgazdaság, Kemence) 

érdemelte ki. 

Nagykanizsa, 1963. VII. 12—13. 
,,Az égen nyári fényözön; 
De minden bokrot megelőzve 
A kecskerágó már az őszre 
Bíbor sapkában ráköszön 
Mintha lombjain csupa kis 
Tündéri pöttöm püspök ülne, 
S bíbor birétumban örülne 
hogy mily szép még meghalni is." 

„Műszaki fejlesztéssel a korszerű erdőgazdálkodásért' 
kai szervezett vándorgyűlés volt. 

Ez alkalommal 
Dr. Sébor János erdőmérnököt (Sopron), 
Rott Ferenc erdőmérnököt (Budapest), 
Szőllősi József erdészt (Kaposvár), 
Kósa Sándor erdészt (Nagykanizsa) 

tüntették ki a Bedő díjjal és emlékéremmel. 

(Tóth Árpád: Kecskerágó.) 

jegyében sikeres bemutatók-

Eger, 1964. VII. 17—18. 
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„A bükk mondja: Az én munkám a lomb. 
Fa vagyok, nem gondolattal beszélek, 
Kifejezésem ágas-bogas élet, 
a lomb vagyok, a por fölött a dóm. 

Hívó melegre gyors szívem felel, 
megzendülök a tavaszi derűben, 
s mindenkihez szólok és egyszerűen. 
Ámulsz, hogy rozsdabarnán kezdem el. 

(Theodor Daubler: A bükk.) 

A tisztújító közgyűléssel összekötött vándorgyűlés kiváló rendezéssel, jó hangula
tával marad meg emlékeink között. Egyesületünk élére a korábbi vezetőinket, illetve 
Fekete Gyulát főtitkárrá választottuk. 

„Bedő" díjjal és emlékéremmel 
Dérföldi Antal erdőmérnököt (ERTI, Budapest), 
Magyar Pál erdészt (Bélapátfalva), 
Farkas József erdészt (Káldi Erdészet) 

tüntették ki. 

1965-ben nem volt vándorgyűlés. 
Sopron, 1966. VIII. 25—27. 
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,,A zord fenyűs, melynek tövén 
Nem mer fakadni más növény; 
Lentebb a szálas bükk sereg, 
Hol annyi hűs kútfő ered; 
Alább meg a tölgy, mely mikép 
Szörnyű madár, terpeszti szét 
Esetlen, bütkös szárnyait, 
Védvén velük, mint fiait, 
Az ifjú bokrok sűrűjét." 

(Arany János: Katalin.) 

Jubileumi közgyűlés volt, az Egyesület alapításának 100. évfordulója alkalmával. 
Számos külföldi erdészeti egyesület képviseltette magát. 

„Bedő" emlékérmet és a velejáró pénzjutalmat kaptak: 
Dr. Haracsi Lajos erdőmérnök (Sopron, Egyetem), 



Horváth László erdőmérnök (Kiskunsági Erdőgazdaság), 
Dr. Kopecky Ferenc erdőmérnök (Sárvár, ERTI), 
Fila József erdőmérnök (Gödöllői Erdőgazdaság), 
Kasza Ferenc erdész (Mecseki Erdőgazdaság), 
Hédi András erdész (Sopron). 

Keszthely, 1967. VIII. 24—26. 

„Nem kell dér az őszi lombnak, 
Mégis egyre sárgul; 
Dér nélkül is, fagy nélkül is 
Lesóhajt az ágrul." 

(Arany János: Nem kell dér.) 

Élénk vitával kísért tudományos ülésszak avatja emlékezetessé keszthelyi vándor
gyűlésünket. Ez alkalommal közgyűlésen új vezetőséget választottunk: 

elnök: Madas András, 
alelnökök: Keresztesi Béla, Kocsárdi Károly, 
főtitkár: Fekete Gyula. 

„Bedő" díjra és emlékéremre ez alkalommal 
Hessz Ferenc erdész (Dunaártéri Áll. Erdőgazdaság), 
Dr. Magyar Pál erdőmérnök (Sopron), 
Palotay István erdőmérnök (Zalaegerszeg) 

bizonyult érdemesnek. 

Miskolc, 1968. VIII. 12—13. 

„Zúgnak az erdők . . . A dombon a 
völgyben lombjuk alig rezzentik a 
fák: 
Zubbonyukban tavaszi, nyári zöldben, 
sortállnak, mint szemle® a katonák. 
Utas, kérdezd kincsüket! Hogy mijük 
van? 
Azt felelik, hogy hűséges szívük. 
Mint a katonák, friss-zöld 
zubbonyukban 
mezőt, vetést őriznek mindenütt.1' 

(Pjotr Komarov: Zúgnak az erdők.) 

A vándorgyűlést az Országos Fakitermelő Versennyel egybekötve rendezték meg 
a Keletbükki Állami Erdőgazdaság területén. 

„Bedő" díjat és emlékérmet kaptak: 
Fekete Gyula erdőmérnök (Budapest), 
Zathureczky Lajos erdőmérnök (Keletbükki Áll. Erdőgazdaság), 
Weidinger István erdész (Csákvár). 

,,Luc s téli fenyő, csak 
emeld sudarad, 
álmodra hiába 
tör a hó meg a fagy. 

Tűid meredeznek, 
mint sün tövise: 
sose hervad a lombod, 
de nem is üde." 

(Tyutcsev: Falevelek.) 

A Szombathelyi Állami Erdőgazdaság a Faipari Tudományos Egyesülettel közösen 
rendezte a vándorgyűlést, a „vertikális integráció a fagazdaságban" témában. 

„Bedő" díjasok: 
Halász Aladár erdőmérnök (MÉM, Budapest), 
Dr. Herpay Imre erdőmérnök (Sopron), 
Mihályka Gyula erdész (Szombathelyi Áll. Erdőgazdaság). 

M I S K O L C 

Szombathely, 1969. VIII. 4—6. 



„Állítsd meg a karod, favágó és figyelj; 
nem csupán fa, amit a fejszéd földre ver; 
nem látod, hogy sír és vérzik a durva kéreg. 
A Nimfák vére hull, akik alatta éltek! 
Erdő, bokorlakó madarak temploma, 
magányos szarvas és gyors őz többé soha 
árnyadba nem pihen, és soha zöld sövényed 
többé nem fogja fel hevét a nyári délnek! 
Vén fák, ég veletek és szentelt fejetekkel 
egykor táblák sora és virág díszített fel. 
Óh tölgylombok, dicső polgárok díszei, 
Dodona makkjai, Jupiter fái, ti, 
egykor ti adtatok enni az embereknek; 
s ök, a hálátlanok, ma már így köszönik meg 
áldott kincseteket, — durva népek, vadak 
kik így leöldösik tápláló atyjukat!" 

(Pierre Ronsard: A Gastinei erdő favágói ellen.) 

A Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság és az ÉRDÉRT rendezte. A vándor
gyűlés központi témája a faanyagkereskedelem volt. 

„Bedő" díjat kaptak: 
Cornides György erdőmérnök (ERDŐTERV, Budapest), 
Fülöpp Zoltán ny. erdőmérnök (Budapest), 
Kovács József ny. erdész (Nyíregyháza), 
Riedl Gyula erdőmérnök (Budapest). 

Elismerő oklevelet és pénzjutalmat kapott: 
Szeghalmi Ferenc erdőmérnök (Állami Gazdaságok Központja, Budapest). 

,.A tölgyek alatt 
Szeretek pihenni 
Hova el nem hat 
Város zaja semmi, 
Zöld lomb közein 
.„Áttörve" az égbolt 
S a rét mezein 
Vegyül árny és fényfolt. 

A tölgyek alatt 
Vágynám lenyugodni, 
Ha csontjaimat 
Meg kelletik adni; N 

De akárhol vár 
A pihenőhely rám; 
Egyszerűen bár, 
Tölgy lenne a fejfám! 

(Arany János: A tölgyek alatt.) 

Vezetőségválasztó küldött közgyűlésünkön dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel
mezésügyi miniszter a fagazdaság jövőjéről, feladatainkról tartott átfogó, iránymu
tató előadást. 

„Bedő" díjasok: 
Vida László erdőmérnök (Szeged), 
Tóth Gyula erdész (Eger), 
Bukri József erdész (Bernecebaráti). 

Ez alkalommal ítélték oda első ízben a „Clusius" emlékérmet: 
Dr. Ubrizsy Gábor akadémikusnak (Budapest). 

Küldött közgyűlésünk új vezetőséget is választott: 
elnök: dr. Madas András, 
alelnök: dr. Csontos Gyula, Beck Antal, 
főtitkár: Király Pál, 
főtitkár helyettes: Fekete Gyula. 

A tizennégy vándorgyűlés szellemi tartalma hű keresztmetszetét adta erdőgazdál
kodásunk fejlődésének. Ismertté tette egy-egy terület különleges problémáit. Min
den vándorgyűlés magasszintű tapasztalatcsere volt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak majdnem 1%-a, 1971. év végéig 47 fő 
„Bedő Albert" díjat és emlékérmet kapott, ebből 27 fő erdőmérnök, 20 fő erdész. 

Az egyesületi tagság a jövőben is elvárja és igényli az évente megtartandó ván
dorgyűlést, mert ez az alkalom az erdészhivatás érzését, megbecsülését, ünnepét fe
jezi ki. 

Nyíregyháza, 1970. VIII. 9—10. 

Budapest, 1971. X . 22—23. 
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A helyi csoportok életéből 

A Baranya megyei Csoport előadást 
szervezett, amelyen Szentkuti Ferenc 
adott ismertetést „Mai erdőrendezésünk 
és a jövő lehetőségei" címmel. 

A Debreceni Csoport Vácrátótra és a 
Pilisi Parkerdőgazdaság területére tanul
mányutat szervezett. Vácrátóton megte
kintették a botanikuskert denrológiai 
gyűjteményét, a melegházat és a rend
szertani gyűjteményt. A Parkerdőgazda
ság rákospalotai, cinkotai, rákoskeresz
túri homok- és kavicshordalékon telepí
tett erdeinek átalakítási, feltárási, park
erdő kialakítási, majd a Normafa és a 
Jánoshegy környéki erdők jóléti erdőgaz
dálkodási tanulmányozása után felhasz
nálták az alkalmat Budapest építészeti 
műemlékeinek megtekintésére. 

Az Egri Csoport vezetőségi ülést tar
tott. Ezen Jáhn Ferenc titkár részletei
ben ismertette az I. félév munkáját, amely 
az 1972. évi munkatervi célkitűzéseknek 
megfelelt. Tájékoztatást adott az MTESZ 
területi szervezetének elnöksége előtt tar
tott, a helyi csoport munkájára vonatkozó 
beszámoltatásáról. A továbbiakban ismer
tette a csoport patronálás-vállalását a 
„Dobó István Gimnázium és Erdészeti 
Szakközépiskola" erdészeti tanulói felett, 
valamint a II., III. és IV. éves tanulók 
részére kiírt szakmai pályázat eredmé
nyét. Értékelte a munkabizottságok szak
mai tevékenységét. Zsigmond Gizella gaz
dasági felelős ismertette a pénzgazdálko
dást és beszámolt a taglétszám alakulá
sáról. Tóth Gyula az erdészeteknél vég
zett tájékoztatási és tagszervezési mun
kájáról adott tájékoztatást. Adamkó Jó
zsef és dr. Kovács Jenő értékelték a cso
port munkáját, rámutatva arra, hogy a 
szakmai továbbképzés a műszaki fejlesz
tés elengedhetetlen feltétele s úgy lát
ják, hogy ebben a csoport értékes tevé
kenységet fejt ki. 

Az ÉRDÉRT Csoport tanulmányutat 
szervezett a Pilisi Parkerdőgazdaság te
rületére. Kultúrprogram keretében Esz
tergom történelmi nevezetességeit tekin
tették meg. Ezt követően a Parkerdőgaz
daság közjóléti létesítményeivel ismer
kedtek Radványi László vezetésével, aki 

bemutatta a pilisi parkerdő nevezetessé
geit és részletesen ismertette a Parkerdő
gazdaság sokoldalú közjóléti tevékenysé
gét. Csötönyi József az urbanizáció káros 
hatásairól és az erdők többcélú haszno
sításának kérdéseiről tájékoztatta a részt
vevőket. 

* 
A Győri Csoport az Erdészeti és Fa

ipari Egyetem rektorának felkérésére a 
Kisalföldi EFAG-gal karöltve egész na
pos előadássorozatot és helyszíni bemu
tatót rendezett a cseregyakorlaton itt le
vő szovjet és bolgár erdőmérnök-hall
gatók részére. Balsay László ny. erdészet
vezető történelmi áttekintést adott a Han
ság kialakulásáról, vízrendezéséről, a han
sági láptalajok keletkezéséről, a kultúr
mérnöki beavatkozás következtében a ter
mőhely átalakulásáról és a mai erdőgaz
dasági hasznosításról. Olaszy István er
dőművelési csoportvezető a vállalat nyár
fagazdálkodásáról, valamint a csemete
termelésben kialakult fóliás és hideg
ágyas módszerek bevezetésének szüksé
gességéről és az eddigi eredményekről 
adott ismertetést. A hallgatók délelőtt a 
Hanságban, délután a Rábaközi Erdészet 
területén tanulmányozhatták az előadá
sokban ismertetett módszereket. 

* 
A Kecskeméti Csoport az IBUSZ, az 

Erdő- és Fagazdasági Egyesülés, vala
mint a Gödöllői Erdő- és Vadgazdaság 
közös szervezésében csehszlovákiai tanul
mányúton vett részt. A mintegy 2500 km-
es úton a csehországi erdőgazdálkodás 
jellegzetesebb helyeinek felkeresésével 
átfogó szakmai ismereteket kaptak a 
résztvevők és a kulturális programok ke
retében alkalmuk volt a csehszlovák ter
mészeti értékekkel, városokkal is megis
merkedni. Főbb állomásaik voltak: Brec-
lavban az árterületi erdőgazdálkodás be
mutatása; Krtinyben ismerkedés az er
dőgazdasági gépkísérleti kutató intézet 
munkájával; a Gesenke hegységben a fa
kitermelés, szállítás, rakodás modern 
technológiáját látták a résztvevők mun
ka közben, valamint az alsórakodói mun
kavégzést; az Óriás hegységben a „ma
gashegységi erdőgazdálkodás", „az erdő 
közjóléti szerepe" témakörben ismerked
tek meg a csehszlovák eredményekkel; 
Konopistében a vadgazdálkodás (fácán
nevelés) központjába látogattak el. 



A Pest megyei tsz Csoport a gödöllői 
járásban a mogyoródi „Arany János" 
mg. tsz területére szakmai bemutatóval 
egybekapcsolt tapasztalatcserét szervezett. 
Ezen Palicza József erdőfelügyelő „Ta
lajvédelmi erdőtelepítések bemutatása és 
értékelése", Zselebics Gyuláné erdőfel
ügyelő „Erdőnevelési (gyérítés, tisztítás) 
munkálatok helyszíni bemutatása és ér
tékelése", Balázs István csoporttitkár 
„Időszerű feladatokkal kapcsolatos irány
elvek ismertetése" címmel vezette a ta
nácskozást. A gödöllői járás termelőszö
vetkezeteinél dolgozó erdészeti szakem
berek továbbképzése, valamint a külön
böző hatósági és társadalmi szervek kö
rében a termelőszövetkezeti erdőgazdál
kodás kérdéseinek megismertetése tette 
szükségessé a bemutató és tanácskozás 
megszervezését. Ez sikerült is, mert nagy 
számban jelentek meg a járás párt-, ta
nácsi- és szakmai szerveinek képviselői, 
valamint a járás területén levő termelő
szövetkezetek vezetői. 

* 
A Veszprémi MÉM Csoportnak az 

olaszfalui mg. tsz területére szervezett 
szakmai bemutatóját és tapasztalatcseré
jét Czuppon Károly, a Bakonytáji Mg. 
Tsz-ek Szövetségének erdőmérnöke ve
zette. A cél a termelőszövetkezetek er
dőgazdálkodásának és fafeldolgozó tevé
kenységének ismertetése, megvitatása 
volt, hogy a többi termelőszövetkezet a 
tapasztaltak alapján folytassa saját erdő
gazdálkodását, illetve az adottságainak 
megfelelően rendezkedjék be fafeldolgo
zásra. A tapasztalatcsere sikeres volt, sok 
hasznos ötletet vittek haza a tsz-ek szak
emberei. 

A csoport szervezésében az uzsai és ne-
messzalóki üzemtervezési körzetek terü
letén dr. Járó Zoltán konzultációs elő
adást tartott és kétnapos terepi gyakor
latot vezetett termőhelyfeltárás témakör
ben. 

A szakmai továbbképzés keretében 
Egerben dr. Herpay Imre tartott elő

adást „Úthálózatok és kitermelő anyag
mozgató géprendszerek értékelése" cím
mel. Előadása során ismertette az útépí
tési és gépi beruházások gazdaságossági 
számítási módjait, ezzel kapcsolatban a 
termelt faanyag áramlási irányainak a 
megszerkesztését. Megjegyezte, hogy a 
könyvelési adatok nem minden esetben 
felelnek meg a tervezés alapvető köve
telményeinek, majd részleteiben tárgyal
ta a mezőgazdasági utak tervezését. Az 
előadást széles körű vita követte. Felszó
lalók a talajstabilizációval, a késedelmes 
adatszolgáltatással, majd a beruházások 
megtérülésével és a mai útviszonyok mel
lett kívánatos gépi rendszerekkel foglal
koztak. 

Szegeden dr. Gál János tartott előadást 
„Tanulmányút az Egyesült Államokban 
1971-ben" címmel. Az Erdészeti Szakkö
zépiskolánál tartott beszámoló az IUFRO 
1971 márciusában Floridában tartott XV. 
Kongresszusának és a hozzákapcsolt 
Florida, Georgina, Karolina államokban 
megrendezett tanulmányútnak a tapasz
talatait foglalta össze. 

Tamásiban „Az erdőgazdaság műszaki 
fejlesztésének teendői" címmel dr. Káldy 
József tartott előadást. Előadó diavetítés
sel összekapcsolt előadásában mutatta be 
az erdészeti gépesítés helyzetét a motor
fűrésztől a magas szintű műszaki meg
oldásokkal szervezett technológiákig. Ala
pos értékítéletet alkotott a jelenleg al
kalmazott gépekről és a típusállandósítási 
törekvésként elfogadásra, beszerzésre 
ajánlott géptípusokról. Dr. Káldy pro
fesszor előadását széles körű érdeklődés, 
véleménycsere követte, különös tekintet
tel a helyi technológiák és eszközök al
kalmazására vonatkozóan. 




