
A központi bizottságok és szakosztályok vezetőivel Király Pál főtitkár megbeszélést 
tartott az 1982. évi központi munkaterv egyeztetésére. Értékelte az 1981. évi egye
sületi munkát: a központi szakosztályok és szakbizottságok 1981. évi munkatervük
ben foglalt feladataikat lényegében teljesítették, eredményesen dolgoztak. Főtitká
runk a végzett munkáért köszönetét és elismerését fejezte ki e szervek vezetőinek, 
az ott dolgozó munkatársaknak, aktivistáknak. 

1982-ben az M É M Erdészeti és Faipari Hivatalával egyetértésben egyetlen ki
emelt munkatervi feladatot ajánlott az országos választmány 1981. október 21-i 
ülése és ez: „A fatermesztés helyzete és feladatainak meghatározása". A meg
beszélés során az e témaválasztással kapcsolatos feladatok, rendezvények egyez
tetése után, sorra véve a szakosztályokat és szakbizottságokat, kialakult az idő
rendiség, valamint az egységes munkához szükséges munkakapcsolatok és a koor
dináció. 

* 

Az erdőművelési szakosztály Budapesten tartott ülésén értékelte az elmúlt év 
tevékenységét és meghatározta a folyó évi kiemelt egyesületi feladattal kapcsolatos 
teendőit. A gyakorlatban dolgozó erdőművelők hírt adtak arról, hogy az állami 
vezetés intézkedései és a társadalmi szervek akciói máris érezhető változást 
eredményeztek. Javul a helyzet a fatermesztés megítélése terén, egyre több jele 
van annak, hogy kezd helyrebillenni az ágazat belső egyensúlya. Ezt a folyamatot 
igyekszik szolgálni a szakosztály ez évi, változatos programja is. 

* V 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály ülésén a korábban összeállított és megvitatott 
éves munkaterv néhány részletkérdése, valamint a munkabizottsági feladatok tech
nikai lebonyolítása volt az első napirendi téma. A munkaterv végrehajtásának meg
szervezése után Solymosi József tájékoztatást adott a néphadseregnél folyó környe
zetvédelmi munkáról. Remélhető, hogy az MN-ben a fegyelmezettség a környe
zetvédelmi normák betartásában is meg fog nyilvánulni és ezen a téren komolyabb 
eredményeket fognak elérni mint az a polgári életben tapasztalható. A z előadást 
színes film illusztrálta. 

A következőkben az 1981. évi bulgáriai tanulmányúton részt vevők elevenítették 
fel és diaképek vetítésével adták át tapasztalataikat a többi szakosztálytagnak. 

* 

Az MTA erdészeti bizottságának műszaki fejlesztési albizottsága és az OEE gépe
sítési szakosztálya szeptember 16. és 17-én megrendezi a 

II. Országos Erdészeti Gépesítési Konferenciát 
Budapesten, a Technika Házában (V., Kossuth Lajos tér 6—8. szám). Jelentkezés 
részvételre a munkaadó útján vagy egyénileg az OEE titkárságán. Részvételi díj 
300,— Ft- ennek ellenében megkapják az elhangzó előadások és hozzászólások teljes 
anyagát. 



A szociálpolitikai bizottság ülésén foglalkozott a legutóbbi ülés óta végzett mun
kával, az 1981. évre tervezett felmérésekkel és bizottsági feladatok egymás közötti 
munkamegosztásával. Az új bizottsági tagok közreműködésével a vezetőség már 
több hasznos javaslatot kapott. Így: a műszakiak lakáshelyzetével kapcsolatban 
beérkezett anyagok eddigi áttekintéséből úgy tűnik, hogy a nagyobb városoktól tá
volabb levő termelőüzemekben a fiatal műszakiaknak nincsenek nagy számban 
lakásgondjaik. A jelzések alapján várható, hogy a következő öt évben a termelő
egységek nagy részénél a műszakiak jelentős része eléri a nyugdíjkorhatárt. A meg
felelő felkészültségű utánpótlás biztosításához a jelenleginél nagyobb számban lesz 
szükség új lakásokra. A költségvetési szerveknél dolgozó műszakiak lakásgondjainak 
megoldásához a mainál nagyobb központi támogatás szükséges. 

Az OEE és a MEDOSZ különböző szervei közötti együttműködés fejlesztésének 
kérdéséhez a vezetőség elsősorban a szakérdekvédelemmel kapcsolatban kapott 
vélemények összesítését végzi el és adja át az egyesület elnökségének. A vezető
ség megállapodott abban, hogy a legközelebbi ülésén a vezetés hatékonyságának 
egyes szociológiai, továbbá a műszakiak munkahelyi közérzetének egyes kérdéseivel 
fog foglalkozni. A bizottság kéri az 1982-re tervezett témakörök alapos felmérésé
hez a helyi csoportok vezetőinek, az érdekvédelmi felelősöknek és a bizottság tag
jainak hatékony közreműködését, segítségét. 

* 
Az MTESZ Fejér megyei Szervezetének végrehajtó bizottsága tájékozódott székes

fehérvári helyi csoportunk munkájáról. Az alapos gonddal összeállított írásos tá
jékoztatót Markovics László, a helyi csoport elnöke szóbelileg egészítette ki. A fel
tett kérdésekre, majd a hozzászólásokra Édes István helyi csoporttitkárral együtt 
adott választ. Az ülésen egyesületünket Riedl Gyula és Winter Károlyné egyesületi 
titkár képviselte. Felszólalásukban többek között abban értékelték a helyi csoport 
munkáját, hogy az önként vállalt társadalmi tevékenység a Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdaság eredményeiben is megmutatkozik. A vb helyi csoportunk munkásságát 
megköszönte és azt jegyzőkönyvi elismerésben részesítette. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A kaposvári csoport vezetőségi ülést 
tartott. Ezen Choma Zsolt titkár ismer
tette a csoport 1981. évi tevékenységét. 
Megállapította, hogy jó volt a rendezvé
nyek színvonala és szervezettsége. Ja
vítani kell viszont az adminisztrációs 
munkát. Kiemelte a reszortfelelősök ak
tívabb munkájának szükségességét. Rész
letesen foglalkozott az idei munkaterv
vel, a konkrét feladatokkal, annál is in
kább, mert a helyi csoport idei terve az 
elmúlt évinél magasabb színvonalú mun
kát igényel. 

Ezt követően Kozma Ferenc, a csoport 
elnöke foglalta össze a tennivalókat. El
mondotta többek között, hogy nagyobb 
erőfeszítést kell tenni a taglétszám nö
velésére, amire az erdészeteknél és a 
termelőszövetkezeteknél van lehetőség. 
Megköszönte a vezetőségi tagok eddigi 
munkáját, a gazdasági vezetők 1981. évi, 
messzemenő támogatását, fokozott segít
séget kérve az idei évre is. 

* 

A tatabányai csoport taggyűlésén 
Barth Sándor technológus előadás kere
tében ismertette az erdőgazdaságok elé 

a VI. ötéves terv időszakára kitűzött 
célokat, majd ezen feladatok végrehaj
tására a Vértesi EFAG tervezett műsza
ki fejlesztésének lehetőségeit. Részlete
sen foglalkozott az erdőgazdaság 1982. 
évi beruházási és műszaki fejlesztési 
programjával és vetített képekben átte
kintést adott arra, hogy a világ orszá
gai milyen modern erdészeti és faipari 
gépekkel dolgoznak. Ezt követően Hen-
zer Antal, a helyi csoport titkára szá
molt be az egyesületi munkáról és 1982. 
évi terveiről. 

* 
A soproni csoport az MSZMP Sopron 

járási Bizottsága, a Győr-Sopron megyei 
Erdőgazdasági Társulás erdőgazdálkodói, 
a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság, a 
Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság közreműködésével, az energiataka
rékosság jegyében, fahulladék-hasznosító 
aprítéktermelési bemutatót rendezett a 
röjtökmuzsaji erdészet területén. A be
mutató célja volt a faapríték-felhaszná-
lás lehetőségeinek érzékeltetése az olaj
tüzelésű kazánok kiváltására. Az aprí
téktermelő gépek munka közbeni bemu
tatását követően, a résztvevők apríték-
termeléssel kapcsolatos filmet tekintet
tek meg és megtekintették a soproni fa-



feldolgozó üzem huiladéktüzelésű ka
zánját. 

* 
A nyarak termesztésének módszereit 

tanulmányozta dr. Szemerédy Miklós, a 
Felsőtiszai EFAG osztályvezetője és dr. 
Tóth Béla ERTI-állomásigazgató tagtár
saink Olaszországban, különös tekintet
tel a fehérnyár fajtákra, valamint a ter
mesztésnek a határtermőhelyek felé va
ló kiterjesztésére. A tanulmányútról ké
szült úti jelentés a Felsőtiszai EFAG-
nál elérhető. Ezen túlmenően tagtársaink 
érdeklődés és megkeresés esetén kész
séggel vállalnak diavetítéssel kísért elő
adást is a hazai nyártermesztés fejlesz
tésének előmozdítása érdekében. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Rakonczay Zoltán „Űj-Zéland nemze
ti parkjai", 
Dr. Tóth Károly „A Kiskunsági Nem
zeti Park természeti értékei", 
Koronczy Imréné „Beszámoló a IX. 
nemzetközi gombatermesztési kongresz-
szusról" címmel. 

* 

Halálozás 

Tajnafői Sándor erdőmérnök, volt 
KPM-igazgató, életének 53. évében, Ka
posvárott, tragikus hirtelenséggel el
hunyt. 

* 
Űj tagfelvétel 
Nagy Zoltán erdőmérnök, Lenti. 

Emlékműavatás 
Borongós november végi délután em

lékművet avattak a budakeszi arboré
tumban. „Telepítette és gondozta Ga
lambos Gáspár erdőmérnök, 1959—1980" 
hirdeti a márványtábla, amelyet a több 
mázsás sziklatömb oldalán helyeztek el. 
Az emlékmű az OEE budapesti és buda
keszi helyi csoportjainak közös elhatá
rozása alapján létesült. 

Csendes szavú erdésznek, folytonosan 
kutató és elgondolásait következetesen 
megvalósító dendrológusnak állítottunk 
emléket, aki 80 éves korában hunyt el, 
közel hat évtizedet töltött az erdészet 
szolgálatában. Hosszú utat tett meg a 
parádi erdőktől a budakeszi arborétumig. 

örömmel hallottuk Tollner György 
igazgató avatóbeszédében, hogy rövide
sen lehetővé válik az arborétum rend
szeres látogatása a nagyközönség részé
re, az a több mint 100 féle fás növény 
és cserje, amelyet telepítőjük szívós, ki
tartó munkával gyűjtött össze és sora
koztatott fel az egyes parcellákban. 
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