
gok az üzemtervben lerögzített előírásoknak miként tettek eleget és az 
üzemterv előírásai mennyire felelnek meg a szakszerűség és tervszerű gaz
dálkodás által támasztott követe lményeknek. 

A gazdalajstrom területadatait, ahol még nem történt meg, rendezni 
kell, az erdősítésre átvett mezőgazdasági területek nagyrésze ugyanis még 
mindig mint a mezőgazdasági termelést szolgáló terület van bejelentve an
nak ellenére, hogy nagyrészét az erdőgazdaság már beerdősítette. 

A z üzemtervi nyilvántartások adatainak helyszíni ellenőrzésével össze 
kell kapcsolni az ötéves terv ideje alatt létesített fiatalosok összeírásának 
munkáját. 

Végül megkezdjük a tíz év re érvényes üzemtervekkel kapcsolatban az 
üzemtervi nyilvántartási térképek elkészítését. Ezeken különféle színezés
sel, illetve jelöléssel kell majd erdőrészletenként feltüntetni az elvégzett 
munkákat. Ezáltal az üzemtervi térképek a későbbi gazdálkodás és ellen
őrzés részére használ hatóbbakká válnak. A jó l elkészített üzemtervi nyi l
vántartási térképek a nyilvántartások vezetését lényegesen megkönnyít ik 
és sok téves adat bejegyzésének gátat vetnek. 

Mint az elmondottakból látjuk, vannak már eddig is eredményei mun
kánknak, tudjuk az erdőgazdaságok szempontjából jelentős céljainkat és ha 
ezeket végre is hajtjuk, egyre többen felismerik majd az üzemterv sze
rinti gazdálkodás fontosságát. 

II felszabadulási verseny győztese; a Börzsönyi 
Állami Erdőgazdaság 

Egész dolgozó népünk nagy lelkesedéssel ünnepelte legnagyobb nemzeti ünne
pünknek, hazánk felszabadulásának tizedik évfordulóját. Az ország minden táján, 
üzemekben, műhelyekben, lenn a bányákban és fent a mezőkön minden munkaterü
letet átfogó munkaversenyben adtak kifejezést a dolgozók hazafias érzéseiknek. Részt 



vettek ebben az erdészet dolgozói Ls: a nagy ünnep jelentőségéhez méltó eredmé
nyek születtek az erdőgazdaságokban, fűrész- és lemezipari, s egyéb erdészeti üze
mekben. A váci erdőgazdaságnak még decemberben kelt felhívására az évnegyed
ben valamennyi erdőgazdaság és erdészeti vállalat versenyben áll. A versenyidő-
szak lezárultával a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának és a Szakszerveze
tek Országos Tanácsa elnökségének elismerését — a felszabadulási serleget — maga 
a kihívó, az erdészet területén legjobb munkát kifejtő, elnevezésében időközén „bör
zsönyire ' változott erdőgazdaság nyerte el. 

Az erdőgazdaság váci központjában megtartott lelkes ünnepség keretében nyúj
totta át Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes a díszes porcelánserleget Durugy And
rás erdőgazdasági igazgatón keresztül az erdőgazdaság dolgozóinak. Ünnepi beszé
dében elismeréssel méltatta a versenyben győzelmet kivívott eredményeket és emlé
kezett meg azokról a nehézségekről, melyek leküzdésével érdemelték ki az erdőgaz
daság dolgozói a legmagasabb elismerést. Utána Komor Imre, a SZOT elnökségének 
tagja olvasta fel a SZOT elnökségének a serlegnyertesekhez intézett üdvözlő levelét, 
majd beszédében rámutatott az erdőgazdálkodásnak rendkívüli népgazdasági jelen
tőségére, a faanyag fontosságára és figyelmeztetett a kisemberek munkájának a 
nagy világeseményekkel való szoros kapcsolatára. Befejezésül a SZOT elnökségének 
ajándéktárgyait nyújtotta át a verseny irányításában kivált Jakus Mihály SZB el
nöknek és Csányi Sándor pártszervezeti titkárnak. Ezzel megnyitotta az egyéni ju
talmazások hosszú sorát. 

A z ünnepség utáni beszélgetés során választ kerestünk arra a kérdésre, hogy 
miért éppen Vácról indult el a felhívás, mivel nyerték meg éppen a börzsönyiek a 
versenyt? — A fizikai munkások elhárították magukról az érdemet: az volt a döntő, 
hogy műszaki vezetőink, a központi előadók, erdőmérnökök állandóan vezettek, tá
mogattak bennünket a munkában — mondták — ők voltak a versenynek igazi mo
torjai! Nem így látták azonban a műszaki vezetők: könnyű volt szervezni — vallot
ták be — amikor ilyen rég nem látott lendülettel és lelkesedéssel találkoztunk fizi
kai dolgozóinknál, de nagyon megkönnyítette munkánkat az is, hogy a Börzsöny 
végre egy kezelési egységgé lett és ezzel kezünkbe kaptuk a jó szervezés egyik fon
tos feltételét. Nem sajátította ki a sikert a gazdaságvezetés sem: végre sikerült meg
találnunk a kellő kapcsolatot a helyi pártszervekkel, tömegszervezetekkel, kiknek 
segítsége a munkánk további sikereinek is legfőbb biztosítéka! 

A sikernek tehát nincs egyéni felelőse, titka éppen az a gyümölcsöző összefonó
dás munkások és vezetők, a dolgozó nép minden tagja között, amelynek köszönhet
jük a népgazdaság minden területén elért eddigi sikereinket, s mely tovább visz ben
nünket'a szocialista építés útján. Ezt sikerült a Börzsönyben a versenyidőszak alatt a 
legjobban megvalósítani. 

Jérome René 

Mérnöki továbbképző tanfolyam erdőrendezők részére 
a soproni Erdőmérnöki Főiskolán 

K Ö B Ö S G Y U L A 
az DBF erdőrendezési csop. vezetője 

Az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló MT. határozat végrehajtása még 
több tudást, még nagyobb felkészültséget kíván meg az erdészet minden dolgozó
jától. Ahhoz azonban, hogy a kitűzött feladatokat eredményesen végre is hajthassuk 
szükségessé vált továbbképző tanfolyamok megindítása. A z erdőrendezési munka 
fontosságát bizonyítja az a körülmény, hogy az erdészet különböző ágazataiban dol
gozó szakemberek közül éppen az erdőrendezők részére tartottak az országban elő
ször mérnöki továbbképző tanfolyamot. 

A soproni Erdőmérnöki Főiskola minden készségét megmutatta abban a törek
vésében, hogy a továbbképző tanfolyam minél eredményesebb legyen. A tanfolyam 
anyagának összeállításánál figyelembe kívánta venni az erdőrendezési dolgozókkal, 
illetve az erdőgazdasági üzemtervekkel szemben támasztott nagyobb követelménye
ket. Különös gondot fordítottak a haladó tudományok azon eredményeinek ismerte
tésére, amelyek alapján az erdőrendezés dolgozói a reájuk háruló feladatokat meg
oldhatják. 

A z erdőrendezési munka sokoldalúsága széleskörű műszaki és biológiai felké
szültséget kíván meg az erdőrendezőtől. Osak ezek ismeretéiben tud feladatának 


