
Az MTESZ Heves megyei Szervezetének végrehajtó bizottsága ülésén tájékozódott 
az OEE egri és mátrafüredi csoportjainak 1980. évi és 1981. I. félévében végzett 
egyesületi munkájáról. 

Az írásbeli tájékoztatókból, szóbeli kiegészítésekből és a hozzászólásokból meg
állapítható volt, hogy munkájukban helyesen állították munkatervükbe azokat a 
feladatokat, amelyek a helyi gazdasági célok megoldására összpontosítanak; azokat, 
melyek megvalósítását az egyesületi munka sajátos eszközeivel képesek segíteni. 

Nagyra értékelendő az a munka, melyet a termelőüzemekben, az erdészeteknél, 
a faipari üzemekben, a termelőszövetkezeteknél végeznek. Egyesületünk egyrészt így 
kerül közelebb a tagsághoz, másrészt a kihelyezett rendezvényekkel nagyobb teret 
adnak a problémamegoldó gondolkodás, kezdeményezés, cselekvés számára. 

Jelentős az az újabban bevezetett gyakorlat, hogy a csoportok vezetősége módot 
ad tagsága számára az aktív közéleti szereplésre, előadások tartására, tapasztalatok 
közvetlen átadására, nyilvános egyesületi szereplésre. 

Az a tény, hogy az egri csoportból 29 fő, a mátrafüredi csoportból 14 fő egyesü
letünk központi bizottságaiban és szakosztályaiban is aktív tevékenységet fejt ki, 
nagymértékben segíti egyesületünket abban, hogy az erdőgazdaság fejlesztéséhez 
e szervezetekben feldolgozott szakmai ajánlások, döntések előkészítését, megvaló
sítását szolgálják. 

A vb nagy elismeréssel értékelte csoportjaink munkáját és azért köszönetét fe
jezte ki. Egyesületünket az ülésen Winter Károlyné egyesületi titkár és Riedi Gyula 
elnökségi tag képviselte, aki felszólalásában a vb megerősítésével értékelte a két 
csoport munkáját. 

* 
A rendszerszervezési szakosztály szervezésében Szombathelyen, a Nyugatmagyar

országi Fagazdasági Kombinátnál igen nagy érdeklődésű rendezvényre került sor 
(62 résztvevővel). Mandik Béla gazdasági igazgató és munkatársai részletes tájé
koztatást és bemutatót adtak az NyFK számítás technikai munkáiról és az ehhez kap
csolódó fejlesztési tervekről. 

A kombinát igen rövid idő (3 év) alatt az ágazat vállalatai között az információs 
rendszer korszerűsítésében is az élre került. 

A rendszerszervezési szakosztály felkéri az OEE elnökségét: tegyen javaslatot 
az ágazat vezetői felé, hogy a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinátnál be
vezetett számítógépes információs rendszer szolgáljon alapul az ágazat többi válla-
lalatnál hasonló jellegű feladatok' megoldásában. 

A szerkesztő tisztelettel kéri szerző munkatársait, hogy kézirataikon minden 
esetben szíveskedjenek feltüntetni a nevüket, a munkahelyüket és beosztásu
kat, a lakcímüket és azt, hogy a közlés utáni honoráriumot hová kívánják 
utaltatni. 



A budapesti MN-csoport szakmai be
mutatót és tapasztalatcserét szervezett az 
uzsai erdészetnél. Bemutatásra kerültek 
az erdőműveléssel, fakitermeléssel kap
csolatos helyi gépesített módszerek. Nagy 
érdeklődést keltett az Sz—100 típusú 
erőgépre szerelt oszloprakó adapter, me
lyet az uzsai erdészet kollektívája alko
tott. Az oszlopállítóval a jövőben szin
te az egész gazdaság területén megold
ható a vadkárelhárító kerítések gépi osz
lopállítása. Bemutatta az erdészet az 
Sz—100 erőgépre szerelt altalaj lázítóval 
és ERTI nehéz tárcsával végzett együt
tes talaj-előkészítést és az MTZ—82 tí
pusú traktorral vontatott ERTI-ültető-
gép munkáját. Elismeréssel nyilatkoztak 
a résztvevők egy másik gépi megoldásról: 
egy MTZ traktorra szerelt KCR—2000 
típ. daruval szolgálják ki az ugyanazzal 
a traktorral meghajtott TH—01 típ. ha-
sítógépet. A terepi bemutatók után a 
résztvevők kiértékelték a látottakat, az 
uzsai erdészet dicséretes gépi megoldá
sait és az erdészeti kollektíva kezdemé
nyezéseit elismeréssel méltatták. 

* 

A szolnoki csoport, tanulmányútja al
kalmával a győri csoport szervezésében 
Ravazd, Pannonhalma és Ásványráró 
térségében tekintette meg az alkalmazott 
erdőművelési eljárásokat, a nyár- és fűz
termesztés módszerét. Élénk vitát váltott 
ki a mélylazításos erdőfelújítás, az akác
sarjak visszaszorítása és a vegyszeres 
gyomirtás. Az ásványrárói csemetekert
ben a dugványozást, az ápoló- és nö
vényvédő gépeket, továbbá a rázóvillás 
csemetekiemelőt tanulmányozták a ven-

j dégek. A Szigetközben hajón utazva vi
tatta meg a két helyi csoport tagsága 
a nyár nevelővágások módszerét. 

* 

A győri csoport tanulmányúton vett 
részt a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
•Gazdaság területén. Ütjük során a bak-
talórántházi és a fehérgyarmati erdé
szet gazdálkodását, elsősorban a mély-
műveléses erdőfelújítást, a fakitermelést 
tanulmányozták. Élénk eszmecserét foly
tattak a szervezeti felépítésről. A de
recskéi csemetekert megtekintése során 
nagy érdeklődést váltott ki a korszerűen 
megépített hűtőtároló, amelyhez hasonlót 
a csoport tagjai még nem láttak. Ez a 
tároló nemcsak a nemesnyár és fűz si
madugvány tárolását teszi biztonságosab
bá, hanem csemete tárolására is alkal
mas. 

Elismeréssel szemlélték a Debrecen 
környéki erdős puszták közjóléti létesít
ményeit, amelyeket nagy hozzáértéssel, 
szorgalmas munkával hoztak létre a pi
henni vágyó emberek számára. 

~f * 

A kaposvári csoport vezetőségi ülésén 
Choma Zsolt titkár ismertette az éves 
munkaterv teljesítésének állását. Elmond
ta, hogy eddigi rendezvényeik rendelteté
süknek megfelelően, színvonalasan, sok 
hozzászólással zajlottak le. Megemlítet
te, hogy a helyi egyesületi tevékenység 
a rendezvényeket illetően azért tűnik 
visszafogottabbnak, mert az előző évek
hez képest 1981-ben kevesebb rendez
vényt fogadott el a vezetőség. Ezt az 
állásfoglalást a közgazdasági, helyi szak
mai és egyéb tényezők váltották ki. Meg
állapította, hogy a rendezvények kisebb 
számát magasabb színvonal és nagyobb 
látogatottság kíséri. 

Kozma Ferenc csoportelnök értékelte 
a titkári tájékoztatót. Aláhúzta az éves 
terv maradéktalan teljesítésének fontos
ságát. Kiemelte a csoport jó munka
kapcsolatát a többi csoporttal, társadal
mi és egyéb szervekkel, egyetemünkkel. 
Ezeket a hagyományokat továbbra is 
ápolni kell. Továbbra is feladatként je
lölte meg az egyesületi munka aktivizá
lását a tsz7szektorban, különös tekintet
tel a megalakult tsz-szakosztályra. 

Végül a titkár az év hátralevő fel
adataira szervezési intézkedéseket kö
zölt. 

* 

A keszthelyi csoport a pápai erdészet 
klubhelyiségében élménybeszámolókat 
tartott. Ezen Bakonyi Lajos és Gáncs 
Ferenc kerületvezető erdészek az OEE 
ez évi közgyűlése keretében szervezett 
szakmai programról tájékoztatták a 
résztvevőket, elemezve a Hanságban lá
tott erdőművelési technológiákat és a 
vegyszeres gyomirtási lehetőségeket. 

Hegyi András erdészetvezető a dél
ausztriai tapasztalatairól adott ismerte
tést, az ott megismert erdőgazdasági mun
kálatokról, a fafeldolgozó üzemek tevé
kenységéről; majd a klagenfurti erdé
szeti-faipari vásár megtekintése utáni 
benyomásairól. 

* 

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



Ú J TAGFELVÉTEL 

KAPOSVÁROTT: 

Dr. Szappanos András „Tölgy, bükk 
magtermő állományok kialakítása és 
kezelése", 

PÁPÁN: 

Dr. Tompa Károly „A szaporítóanyag
termelés jelenlegi helyzete és további 
fejlesztési lehetőségek", 
Hegyi András „Erdősítési technológiák 
és azok összehasonlítása a pápai erdé
szetnél", 
Sipos Péter „Erdősítési technológiák 
önköltségi összehasonlítása, természe
tes felújítások lehetőségei" címmel. 

Felmentés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, dr. Magyar János egyetemi ta
nárt, akadémikust — kérésére, megkö
szönve munkáját — a soproni Erdésze
ti és Faipari Egyetemnél fennálló egye
temi tanári munkakörének ellátása alól 
felmentette és munkaviszonyát, nyugdíj
jogosultságára tekintettel, 1982. január 
31. napjának hatályával megszüntette. 

Halálozás 
Nyúl Tóth Benedek erdőfelügyelőt La

kitelken hirtelen ragadta el a halál, 52 
éves korában. Szolgálati idejéből egy évet 
Sopron környékén, majd Kecskemét kör
nyékén erdőgazdaságnál, végül 13 évet a 
kecskeméti erdőfelügyelőségnél töltött. A 
közreműködésével létesült sok száz hek

tár erdő és fásítás még sok évtizeden át 
tanúskodik az erdő iránti szeretetéről. 

Gera József Bedő-díjas erdész, nyug
díjast, Budapesten kísérték utolsó útjára. 
77 éves korában hunyt el. Hosszú erdé
szeti szolgálatát Kisszállás környékén 
kezdte, majd Kiskunhalason erdészetve
zetőként folytatta; ezután Szabadszállá
son előbb erdészetvezető, később nyug
díjazása után termelőszövetkezeti erdész 
volt. A Kiskunság fásításának a hőskorá
ban igen komoly munkát végzett. Mun
kájára és erdészegyéniségére a Kiskun
halas és Kecskemét környékén felnöveke
dett új erdésznemzedék még nagyon so
káig fog emlékezni. 

Lippenszky György, életének 52. évé
ben, váratlan hirtelenséggel, Keszthelyen 
elhunyt. Erdőmérnöki oklevelének meg
szerzését követően, 1953-ban a devecseri 
erdészetnél erdészetvezető-helyettes, 1954-
től a nyírádi erdészet vezetője. Itteni 
munkásságát, szakmai felkészültségét az 
alsó- és felsőnyírádi, a hertelendi és da-
bosi erdők bizonyítják. 1961-től Keszt
helyen az erdőgazdaság fahasználati e lő
adója, 1964-től csoportvezetője; 1967-től 
az erdőgazdaság főmérnöke, illetőleg igaz
gatóhelyettesei faipari) 1977-ig. 1977. má
jus 1-től haláláig az erdőgazdaság fel
ügyeleti osztályvezetői teendőit látta el. 
Tagja volt Keszthelyen a városi Hazafias 
Népfront-bizottságnak, ahol cselekvően 
dolgozott és szívesen vállalt részt az egye
sületi helyi csoport, valamint az ifjúsági 
bizottság munkájában is. Szakmai és köz
életi tevékenységének elismeréseként, ki
váló dolgozó, miniszteri dicséret és szak
mai kiváló dolgozó kitüntetésekben ré
szesült. Az erdőgazdaság saját halottjá
nak tekintette. 
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