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Az erdőművelési szakosztály „Természetes felújítások helyzete a Borsodi Erdő_ és 
Fafeldolgozó Gazdaságban, — a bükkösök és kocsánytalan tölgyesek korszerű fater
mesztési rendszereinek kérdései" témakörben szakmai bemutatóval és tapasztalat
cserével egybekötött szakosztályülést tartott. A lillafüredi és a parasznyai erdészet 
területén tanulmányút Disznópatak, Jávorkút, Svédfenyves, Csemetekert, illetőleg 
Csókáskút, Tizesbérc, Andókút, Fónagyság térségében vezetett. 

A vadgazdálkodási szakosztály a Balatonnagybereki Állami Gazdaságnál a mező
gazdaságilag nem művelhető területek vadgazdálkodási hasznosítását tanulmányozta 
kihelyezett ülésén. Mód nyílott arra is, hogy az ülés résztvevői megismerkedhettek 
a Somogyi Erdő_ és Fafeldolgozó Gazdaság nagyvadgazdálkodásával és vadkárelhá
rítása eljárásával. Ez alkalommal DR. CSŐRE Pál, a környező államok vadászati 
törvényeiről előadást tartott. 

* 
Az ifjúsági bizottság a mezőgazdasági termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásával 

kapcsolatos témakörben, Gyulán megbeszélést tartott. A nagy erdőterülettel rendel
kező tsz-erdőgazdálkodás jövőjéről PALACZKI JÓZSEF, az erdőtársulások jövőjéről 
KOCISZKI JÁNOS, az integrációs program feladatairól GÁL IMRE tartott előadást. 
A résztvevők Dévaványán ismerkedtek a helyi tsz erdőgazdálkodásával. 

A gazdaságtani szakosztály Budapesten tartott ülésén a vállalati árképzésről, a ' 
önköltségcsökkentés jelenlegi gyakorlatáról és nehézségeiről tanácskoztak. DR. ILYI 
IYÉS BENJÁMIN vitaindító elemzését élénk megbeszélés követte. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya budapesti ülésén FÜLÖFP ZOLTÁN, ny. MÉM-fő-

•nérnök „Mire várnak az állami erdei vasutak?" címmel, előadást tartott. Felkéri 
hozzászólók: SZALAY ENDRE (Ipoiyvidéki EFAG), BAJCSY ENDRE (Mátrai EFAG), 
VARGA GELLÉRT (Zalai EFAG) voltak. A vitát indítványok, javaslatok jelle
mezték. 

A Klagenfurti Vásárral kapcsolatban rendezett nemzetközi szakszerkesztői tanács
kozáson egyesületünket JEROMÉ RENÉ „AZ ERDŐ" főmunkatársa képviselte. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport nyugdíjasainak 
összejövetelén DR. SALI EMIL, a cso
port elnöke az erdőgazdálkodást és az 
elsődleges faipart érintő időszerű kérdé
sekről adott tájékoztatást. 
CSŐTÖNYI JÓZSEF titkár az OEE vá
lasztmányának ülését, a csoport őszi 

programját és az 1979. évi munkaterv 
tervezetét ismertette. 

A debreceni csoport BOTOS GÉZA tit
kár vezetésével vezetőségi ülésen tár
gyalta az 1979. évi munkaterv terveze-



tét, valamint az 1978. év második félévi 
feladatait. 

A csoport a Felső-tiszai EFAG-gal kö
zösen motorfűrész-ikezelő tanfolyamot tar
tott. A tanfolyamon a FEFAG-től 37, a 
TIVIZIG-től 10, a tsz-ektől. 8, az állami 
gazdaságoktól 8, összesen 63 fő vett 
részt, és tett eredményes vizsgát. 

A kaposvári csoport a somogyi EFAG 
erdőművelési osztályával a lábodi erdé
szet mikéi kerületében szakmai bemuta
tót rendezett. Ezen FÖLDES MÁRIA a 
GLIALKA vegyszer alkalmazásáról tar
tott előadást. Á résztvevők a vegyszer 
hatékonyságáról is meggyőződhettek a 
helyszíni bemutató során. Erdeifenyves 
állományban, akácsarj ak vegyszerezésé
nek eredményét tekintették meg. A to
vábbiakban HORVÁTH TIBOR előadá
sában ismerkedtek meg a „sablonos 
tisztítási eljárás lényegéről erdeifenyves 
állományban". 

Az elhangzottakat, látottakat NISZLER 
RÓBERT foglalta össze és a résztvevők 
hozzászólások keretében vitatták meg a 
rendezvény tapasztalatait. 

* 

A szolnoki csoport a balassagyarmati 
csoport közreműködésével tanulmányutat 
szervezett az Ipolyvidéki EFAG területé
re. Megtekintették a verőcemarosi fű
részüzemet, majd a királyréti erdészetnél 
fahasználati és erdőművelési múmiák 
bemutatóján vettek részt, végül megis
merkedtek a dejtári csemetekerttel. A 
tanulmányutat KARDOS REZSŐ titkár, 
illetőleg GYÜRKI JÁNOS vezette. Köz
reműködtek: KORBONSKI KAZIMIERZ, 
BERKENYÉI ANDRÁS, SZTANCSIK 
BÉLA, JANICSEK DEZSŐ és RÓZSA 
SZILVESZTER. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották. 
Egerben NAGY GYULA CSABA „Ütibe-

számoló Tanzániáról". 
Győrben Dr. SPEER NORBERT „A hazai 

faanyaggazdálkodás és fakereske-
delem helyzete, kilátásai az V. öt
éves tervidőszakban", 

ALPÁR TIBOR „A forgácslapgyár
tás és -ellátás várható alakulása a 
következő években, figyelemmel a 
bútor_ és asztalosipar szükségletei
re. A forgácslapgyártás várnató 
fejlesztése." 

Győrszemerén Dr. KERESZTESI BÉLA 
„A nemesített akácfajták elterjesz
tése", 

Kapuváron Dr. CSESZNÁK ELEMÉR 
„Erdőnevelés kevesebb munkával" 

* 
Kitüntetés 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa BUZA ISTVÁN csoportvezetőnek 
eredményes munkája elismeréseként 
nyugállományba vonulása alkalmából a 
Munka Érdemrend bronz fokozata kitün
tetést adományozta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter SZABÓ KÁROLY szaktanácsadó
nak (ERFATERV) nyugállományba vo
nulása alkalmából eredményes munkája 
elismeréseként a Kiváló Munkáért kitün
tetést adományozta. 

Halálozás 

Életének 20. évében, tragikus körülmé
nyek között elhunyt TÓTH ISTVÁN er
désztechnikus Martonvásáron. 

Recsk községben életének 65. évében 
szívroham következtében elhunyt MA
GYAR BÉLA erdésztechnikus. A Mátra 
Múzeum Vadásztársaság halottjaként a 
recski temetőben helyezték örök nyuga
lomra. 
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