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Az V. erdészeti világkongresszust az Amerikai Egyesült Államokban, Seatle-
ben tartották, 1960-ban. 

A rendező ország által kiadott 4 centes bélyeg (Yvert. Etats-Unis 691. sz.) a 
kongresszus emblémáját mutatja be, amely híven tükrözi a kongresszus fő té
máját: az erdők többoldalú hasznosítását. Különösen szép az ez alkalomra ki
adott elsőnapi boríték (F. D. C ) . 
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E kongresszus tiszteletére az U S A - n kívül még hét ország jelentetett meg 
bélyeget. A szocialista országok közül ekkor lépett színre a Szovjetunió, a bé 
lyegen Siskin festményét — az orosz erdőt — mutatták be 1 rubeles címleten 
(Yvert. Russie 2326. sz.). 

Ugyanekkor jelenik meg e témában az első blokk is Formoza kiadásában 
(Yvert. Formose Blocs 8. sz.). A z erdő különböző rendeltetéseit láthatjuk az 
egymás mellé illesztett, hármas, összefüggő blokképen. A véghasználati erdő
részletben kötéldarus anyagmozgatásra is felfigyelhetünk. Érdekesség, hogy a 
blokkban összefüggő képet alkotó három érték külön-külön mint sor is ki
adásra került (Yvert. Formose 333—335. sz.). 

Erdészeti szocialista brigádvezetők 

országos tanácskozása 

1972. február 23-án országos tanácskozásra gyűltek össze a MEDOSZ Központjá
nak kongresszusi termében az erdészeti szocialista brigádvezetők. Sorrendben ez volt 
a negyedik tanácskozás a 12 éves múlttal rendelkező mozgalom történetében. 2000 
brigád 18 ezer tagjának képviseletében 78 brigádvezető jelent meg. Rajtuk kívül részt 
vettek a tanácskozáson a fagazdasági vállalatok, intézmények vezetői, szakszervezeti 
titkárai. Az elnökségben helyet foglaltak a MÉM fagazdasági vezetői, szakszervezeti 
vezetők és a brigádvezetők képviselői. 

A tanácskozást dr. Kocsmár Ferenc MÉM főosztályvezetőh. nyitotta meg. Ezt kö
vetően Micsuch László, a MEDOSZ titkára ismertette a szocialista brigádmozgalom 
célkitűzéseit és az elért eredményeket. Elemezte a mozgalom hármas jelszavából —• 



szocialista módon dolgozni, tanulni, élni — fakadóan a brigádokra váró feladatokat. 
Eszerint a brigádok tagjait serkenteni kell a vállalati feladatok jobb megvalósítására, 
tovább kell folytatni a „Dolgozz WbárZanuI"-munkarendszert és a „Balesetmentes 
mun/ca"-mozgalom alkalmazását. 

A szocialista munkaverseny szervezése nem választható el a termelés szervezésétől. 
Dr. Lénárt Lajos miniszterhelyettes a IV. ötéves terv fagazdasági feladatait ismer
tette és ennek keretében utalt azokra a célkitűzésekre, amelyeket a szocialista bri
gádoknak a „szocialista módon dolgozni"'-jelszóból fakadóan meg kell valósítaniuk. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy az eredményes előrehaladáshoz a versenymozgalom 
új formáit kell kialakítani. Utalt arra, hogy a fagazdaság átszervezését illetően az 
élet azokat igazolta, akik a korszerűsítés mellett foglaltak állást. A MÉM a fagazda
ság fejlesztését az élelmiszergazdasággal azonos fontosságúnak tartja. Szükséges a 
termelési szerkezet korszerűsítése, a tudományos és műszaki fejlesztés meggyorsítása. 
A IV. ötéves terv során tovább kell növelni a termelékenységet, a termelésszervezést 
optimalizálni kell. Elsőrendű követelmény marad továbbra is a vágásfelújítások el
végzése. A feladatok ezen a téren 30%-kal nőnek, 96 ezer ha felújítással kell számol
nunk. Az erdő és fatermelő terület 70 ezer ha-ral növekszik. Az erdősültség a je
lenlegi 15,9%-ról 16,67o-ra emelkedik. Növelni kell a meglevő erdők hozamát az ál
lományszerkezet javításával, a gyorsannövő fafajok felkarolásával. A kitermelhető 
fatömegét maradéktalanul ki kell termelni. Az eszközellátás terén egyelőre nagyobb 
javulás nem várható. A termelési technológiákat kell továbbfejleszteni. Az ötéves 
terv folyamán meg kell teremteni az összhangot a termelő kapacitás fejlesztése és 
a dolgozók kulturális, szociális ellátottsága között. A terv 30%-os termelékenység 
és 16—18%-os reálbér növekedést irányoz elő. 

Ezt követően az 1971-es gazdasági év munkájáról szólt a miniszterhelyettes. Meg
állapította, hogy az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok eredményesen zárták az évet. 
A bruttó fakitermelés 3%-kal nőtt. Az erdőművelés hatékonysága azonban nem fo
kozódott a kívánt mértékben. Lemaradás mutatkozik az erdőfelújítás és a cellulóz
nyár-telepítés területén. A beruházások 16%-kal haladták meg az előző évi szintet. 
Az erdőfeltárás és gépesítés fejlesztésének iehetőségeit ennek ellenére nem használ
ták ki a vállalatok. A jövő munkájának javítása során figyelembe kell venni azt. 
hogy a munkacélokat nem elég csak kitűzni, hanem az előfeltételeket is meg kell 
teremteni. A szocialista brigádoknak mindebben jelentős szerepe lehet. A gazdasági 
vezetők támogassák a szocialista brigádokat, segítsenek a mozgalom fejlesztésében, 
adjanak új tartalmat a versenynek, növeljék a társadalmi elismerést, fokozzák a 
dolgozók érdekeltségét a termelésben. Az állandó tanulás a brigádok egyik feladata. 
Ez a mai kor követelménye. Csak szakmailag és politikailag jól képzett, egymást 
segítő dolgozók képesek a növekvő feladatok megvalósítására. 

A résztvevők nagy figyelemmel kísérték a beszámolókat, amelyeket a hozzászólások 
sora követett. A küldöttek aktivitására jellemző, hogy mintegy 40-en jelentkeztek 
hozzászólásra. A hozzászólók a brigádmozgalommal kapcsolatos eredményeiket és 
gondjaikat ismertették. Ezekből kitűnt, hogy a fagazdaság terén gyors fejlődésnek in
dult a brigádmozgalom. A legnagyobb eredményeket a fizikai munkások érték el. 
Munkájukat az erdészetek, vállalati központok műszaki dolgozói patronálják. Fel
lendült a brigádmozgalom az intézményekben is. Az Erdészeti Tudományos Intézet 
dolgozóinak például 60%-a dolgozik szocialista brigádokban.Az elmúlt évben a bri
gádok száma az előző évinek hatszorosára növekedett. Az eredmények mellett sok 
gond és probléma is jelentkezik a szocialista brigádok mindennapi életében. Ezek a 
gondok a fagazdaság jellegéből fakadnak. A távoli munkahely, az időjárási viszon
tagságok, a szociális és kulturális ellátatlanság miatt hangzottak el bírálatok és ké
rések. Ezek jellege azonban olyan, hogy részben azonnal, részben a termelés fejlesz
tésével arányosan, rövid időn belül megoldható. 

A következő években nagy feladatok várnak fagazdaságunkra. A feladatok megol
dására való felkészülés egyik fontos állomása volt a szocialista brigádvezetők or
szágos tanácskozása. Aki a beszámolókat és a hozzászólásokat végighallgatta, azzal 
a jóleső érzéssel zárhatta a napot, hogy a fagazdaság fejlesztéséért minisztériumi ve
zetők, brigádvezetők, fizikai munkások és műszakiak egyaránt minden tőlük telhetőt 
megtesznek és együttesen, összefogva dolgoznak a feladatok jobb megoldásáért. 

Dr. Sólymos Rezső 


